
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 4  يناير 2022 

 اليوم :     الثالثاء



24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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شكرا ملك الخير يا عز بالدي 
يا بوسلمان ..

بكرمك أشعلت قلوب الناس
يا فارس الفرسان..

يا من علمنا حسن الخلق 
والشيم والجمال..

يا فخر دلمون وتايلوس 
و الروض والجنان..

كل شيء يمكن تكذيبه
إال رائحة الكرم ويدك البيضاء

ال يمكن السجال فيها
مهما كان..

يا صانع البسمة على شفاه 
األرامل واأليتام 

والفقراء والمساكين..
شكرا لك يا ملك النور

يا هيبة وطن 
يا مجد األمجاد

ما يخطه  كل  ولكن  بشاعرة  لست  أنــا  الحال  واقــع 
لوطنها  ومحبة  صــادقــة  مواطنة  قلب  مــن  نابع  قلمي 

وملكها وشعب هذه األرض الطيبة.
نحن يا ملك الملوك نشكرك على ما قدمته للبالد 
العصيبة  الــظــروف  هــذه  فــي ظــل  والمقيم  والــمــواطــن 
التي اجتاحت البالد والعالم، كورونا نالت من االقتصاد 
يقال  الحق  لكن  العالم،  ونحن جزء من هذا  العالمي 
كبيرة  كــانــت  وللتاجر  للمواطن  المستمر  دعمكم  ان 
يــكــن بالسهل  لـــم  الـــدعـــم  ــرف  لــلــعــيــان ان صـ وواضـــحـــة 
فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف لــكــن إصـــراركـــم عــلــى تحسين 
الــوضــع االقــتــصــادي كــان بـــارزا فــي األوطـــان، ومــا يلفت 
بعد  بــالــمــواطــن  الشخصي  اهتمامكم  ســرعــة  االنــتــبــاه 
هطول األمطار وتضرر بعض الناس، وبناء عليه وجهتم 
لتستقبل  الناس  بمساعدة  الخيرية  لألعمال  الملكية 
طــلــبــات الــمــتــضــرريــن مــن األمــطــار وبــتــوجــيــه مــن سمو 
مــمــثــل جاللتكم  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
المؤسسة  كلفت  ورعــاه،  اهلل  حفظه  الخيرية  لألعمال 
الــمــلــكــيــة بـــاإلشـــراف عــلــى تــقــيــيــم الــطــلــبــات الــمــقــدمــة 
والصرف بحسب انظمة المؤسسة المعتمدة، وهذا إن 
حمد  الملك  بجاللة  متمثلة  القيادة  اهتمام  على  دل 
بن عيسى حفظه اهلل ورعاه وولي العهد رئيس الوزراء 
سلمان بن حمد حفظه اهلل ورعاه في الدعم الالمحدود 

للمواطنين في مختلف الظروف الصعبة.
القليلة لشكر  أكتب هذه السطور  أن  ال يسعني إال 
بن  حمد  الملك  جاللة  رأســهــم  على  الكريمة  القيادة 
وسمو  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  وسمو  عيسى 

الشيخ ناصر بن حمد حفظهم اهلل ورعاهم.

�شكرا جاللة 

الملك 
دعمك 

بقلم:الم�ستمر!
فاطمة احلواج 

أكــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب، أن مملكة البحرين باتت 
تمكين  فــي  مثاليًا  نــمــوذجــًا  تــقــدم 
العالمي  المستوى  على  الــشــبــاب 
للمشاركة  أمامهم  الطريق  وتمهد 
في اتخاذ القرارات المصيرية التي 
تــهــم الــعــالــم فــي مــجــاالت أهـــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة واالعــتــمــاد 
وهو  المستقبل،  بــنــاء  فــي  عليهم 
يــتــوافــق مــع الجهود  الـــذي  األمـــر 
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــا حــ ــودهــ ــقــ ــي يــ ــتــ الــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
المجتمع  تسليط ضــوء  أجــل  من 
الدولي على الشباب وإدراك أهمية 
الشباب  يقدمها  الــتــي  الــمــبــادرات 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

العالم في الفترة الحالية. 
ــال ســـمـــوه فـــي تــصــريــح له  ــ وقـ
الرابعة  النسخة  إطــالق  بمناسبة 
الملك  »نعتبر جائزة  الجائزة  من 

لتحقيق  الــشــبــاب  لتمكين  حــمــد 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
من  واعــتــزاز  تقدير  رسالة  بمثابة 
مملكة البحرين لشباب العالم من 
أصحاب االنجازات الذين يمتلكون 
إبــداعــا مــؤثــر وحــلــوال مبتكرة في 
ــال تــنــفــيــذ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة  ــجـ مـ
المستدامة وهو األمر الذي اتضح 
في  المملكة  مــواصــلــة  خـــالل  مــن 
إطالق النسخة الرابعة من جائزة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد لــتــمــكــيــن الــشــبــاب 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
والــتــي تمثل إحـــدى أهــم مــبــادرات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تـــجـــاه الــشــبــاب 
التي  الــجــوائــز  أبــرز  ومــن  العالمي 
وتجعلهم  الشباب  تستنهض همم 
أفكارًا »خارج الصندوق«  يطرحون 
من أجل تحقيق األهداف األممية 

بطريقة شبابية«. 
تــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
الــمــتــتــبــع  »إن  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد 
أن  تمامًا  يــدرك  الجائزة  لمسيرة 
تطرح  مــا  دائــمــًا  البحرين  مملكة 

الجائزة  الستدامة  جديدة  أفكارًا 
العالمية،  للمتغيرات  ومواكبتها 
وتعد النسخة الرابعة من الجائزة 
وتحديًا  للشباب  جــديــدًا  تحفيزًا 

أفــكــار  تــقــديــم  أمــامــهــم يتمثل فــي 
ــــداف  ــأهـ ــ ــبــــط بـ ــرتــ ومـــــشـــــروعـــــات تــ
ما  عالم  فــي  المستدامة  التنمية 
بعد جائحة كورونا برؤية شبابية«.

الشراكة  أن  إلــى  وأشـــار سموه 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــقـــويـــة بـ
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ــززت مـــن مــكــانــة الـــجـــائـــزة على  ــ عـ
في  وســاهــمــت  العالمي  المستوى 

الشباب  مــن  كبير  لــعــدد  إيــصــالــهــا 
فــــي مــخــتــلــف الـــــــــدول، ولـــضـــمـــان 
ــــي هــــــذه الـــنـــســـخـــة تــم  ــنــــجــــاح فـ الــ
التوسع في الشراكة بين البحرين 
ــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــتــابــعــة  وعــــــدد مــ
الذي  األمــر  وهــو  المتحدة  لألمم 
سيعزز قدرة الجائزة على االنتشار 
الـــعـــالـــمـــي وتــحــقــيــقــهــا لــمــشــاركــة 
ــداف  ــ ــى األهــ ــ ــعــــة لـــلـــوصـــول الـ واســ
الــتــي وجــــدت مـــن أجلها  الــنــبــيــلــة 

الجائزة. 
ــوه تـــصـــريـــحـــه  ــ ــمـ ــ واخــــتــــتــــم سـ
بأن  كبيرة  ثقة  على  »نــحــن  قــائــال 
الـــجـــائـــزة فــــي نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة 
ــًا كـــبـــيـــرًا، يــفــوق  ســتــحــقــق نـــجـــاحـ
ونتطلع  الماضية  الــثــالث  النسخ 
والهيئات  الــدولــي  المجتمع  مــن 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والــقــطــاع 
ــي والـــقـــطـــاعـــات الــشــبــابــيــة  ــلــ األهــ
في  للمشاركة  العالم  شباب   حث 
ــائـــزة بــاعــتــبــارهــا مــــــالذًا لهم  الـــجـ
ومكانًا إلبراز أفكارهم في تحقيق 

األهداف التنموية«. 

اإطالق الن�س���خة الرابع���ة من جائ���زة الملك حمد لتمكين ال�س���باب
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وخالل اللقاء أعربت سموها 
عـــن خـــالـــص شــكــرهــا وامــتــنــانــهــا 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــلـــى اهـــتـــمـــام  الــــبــــالد الـــمـــفـــدى عـ
ومتابعة جاللته الشخصية لدعم 
األرامـــــــل واأليــــتــــام الــبــحــريــنــيــيــن 
»المؤسسة  قــبــل  مــن  المكفولين 
الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة«، 
ومــــا يــولــيــه جــاللــتــه مـــن اهــتــمــام 
ــــل  ــتــــام واألرامــ ــم لــجــمــيــع األيــ ــ دائـ
البحرينيين ورعايته األبوية لهم 
وحرصه على أن يحظى الجميع 
والــرعــايــة،  الــخــدمــات  كــل  بتوفير 
على  الــحــصــول  مــن  يمكنهم  بــمــا 
كــريــمــة ومــســتــقــرة، وتيسير  حــيــاة 
تطوير  على  تعينهم  التي  السبل 
ــــرص عــمــل  مـــهـــاراتـــهـــم وتـــوفـــيـــر فـ
مــنــاســبــة لــهــم ونــقــلــهــم لــيــكــونــوا 
ــالــــحــــة مــــعــــطــــاءة فــي  ــنــــات صــ ــبــ لــ
فعال  بشكل  يسهمون  المجتمع 

في رقيه وازدهــاره، سائلة المولى 
فـــي جاللته  يـــبـــارك  أن  وجـــل  عـــز 
الصحة  مــوفــور  عليه  يسبغ  وأن 

والسعادة وطول العمر.
كــــــــمــــــــا أشــــــــــــــــــــــادت ســـــمـــــوهـــــا 
بــمــشــروع نــتــاج ومــســتــواه الــراقــي 
ــدة دعـــمـــهـــا هـــذا  ــؤكــ ــز، مــ ــيـ ــمـ ــمـ والـ
لتوفير  الدعم  وتقديم  المشروع 
ــم فـــــي تــحــقــيــق  ــهـ ــسـ ــا يـ ــر بــــمــ ــقــ مــ
الـــتـــي تعمل  الــســامــيــة  ــا  ــهـ ــدافـ أهـ
الــمــؤســســة عــلــى تــحــقــيــقــهــا، كما 
ــــت األمــــــهــــــات إلـــــــى أهـــمـــيـــة  ــهـ ــ وجـ
الــمــشــاركــة واالنــــخــــراط فـــي مثل 
هــــذه الــمــشــاريــع الــتــي تــصــب في 
األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ ــي  فــ مــصــلــحــتــهــم 
والــفــائــدة عليهم  بــالــنــفــع  وتــعــود 
ــم، مــــؤكــــدة ســمــوهــا  ــرهــ ــلـــى أســ وعـ
أهمية العمل بجد واجتهاد وإتقان 
العمل الذي يقومون به والتسلح 
بالعلم النافع، من أجل رد الشكر 
المفدى  الملك  والتحية لجاللة 

مملكتنا  رفــعــة  فـــي  والــمــســاهــمــة 
الــغــالــيــة وازدهــــارهــــا، والــتــي تنعم 
بالقيادة الحكيمة لجاللة الملك 
ــيـــدة.  ــفـــدى وحـــكـــومـــتـــه الـــرشـ ــمـ الـ
اســتــمــرار دعمها  وأكــــدت ســمــوهــا 
ــام الــبــحــريــنــيــيــن  ــتــ لـــألرامـــل واأليــ
وااللـــتـــقـــاء بــهــم بــشــكــل ســنــوي إذ 
ــأن الــمــشــاريــع  ــ إنـــهـــا عـــلـــى ثـــقـــة بـ
التنموية التي تطلقها المؤسسة 
يــرقــى  وعـــائـــد  نــفــع  ذات  ســتــكــون 
المؤسسة  منتسبي  جميع  بحياة 
جاللة  ورؤى  تطلعات  يحقق  بما 

الملك المفدى.
ــدمــــت ســـمـــوهـــا درعــــــًا  ــمـــا قــ كـ
الملكية  المؤسسة  إلــى  تــذكــاريــة 
ــة تـــقـــديـــرًا  ــيــ ــانــ ــســ ــال اإلنــ ــمــ ــألعــ لــ
لــلــجــهــود اإلنـــســـانـــيـــة الــمــبــذولــة، 
مـــشـــيـــدة بــالــعــمــل الــــــذي تــقــدمــه 
الــمــؤســســة بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن  نـــــاصـــــر 
ــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا من  ــ ــجـ ــ واإلنـ
خـــالل الــخــدمــات الــرعــائــيــة التي 
تقدمها لأليتام والمحتاجين في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــشــروعــات 
التنموية التي تنفذها في مختلف 
ما  والــصــديــقــة،  الشقيقة  الــــدول 
ــال فــي  ــعــ يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر وفــ
ترسيخ األمن واالستقرار النفسي 
للشعوب، وهو عمل غير مستغرب 

ــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى  ــاللــ عـــلـــى جــ
ــزال ســـبـــاقـــًا في  ــ يـ ــان وال  ــذي كــ ــ الـ
دعم ومساعدة وإغاثة المنكوبين 
والــمــتــضــرريــن فـــي مــخــتــلــف دول 
العالم، ما يدل على حسن اإلدارة 
والتنظيم الكبير الذي تعمل من 
خالله المؤسسة والتي استطاعت 
تنفيذ جميع مشاريعها وبرامجها 

بمهنية احترافية عالية.
ــن جـــانـــبـــه تـــقـــدم الـــدكـــتـــور  مــ
الشكر  بخالص  السيد  مصطفى 
والــدة سمو الشيخ ناصر بن  إلــى 
حــمــد آل خــلــيــفــة، مــشــيــدًا بــهــذه 
وحرصها  منها  الكريمة  المبادرة 
عــلــى اســتــقــبــال عــــدد مـــن أمــهــات 
الــمــؤســســة وحــثــهــن عــلــى أهــمــيــة 
الــمــشــاركــة واالنــــخــــراط فـــي مثل 
هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع والـــعـــمـــل بــجــد 
ــان الــعــمــل الـــذي  ــقــ ــاد وإتــ ــهـ ــتـ واجـ
يقمن به والتسلح بالعلم النافع، 
ــة لـــجـــاللـــة الــمــلــك  ــيـ ــتـــحـ لــــــرد الـ
المفدى وخدمة مجتمعهن وبناء 

مستقبلهن.
ســمــو  أن  ــر  ــالــــذكــ بــ ــر  الــــجــــديــ
ــة والـــــــــدة ســـمـــو الــشــيــخ  ــيـــخـ ــشـ الـ
آل خليفة سبق  حــمــد  بــن  نــاصــر 
روضــة  ببناء  مــشــكــورة  تبرعت  ان 
ــيـــة لـــألطـــفـــال يــخــصــص  نـــمـــوذجـ

ريعها لصالح االيتام. 

والدة نا�سر بن حمد ت�ستقبل عددا من الأمهات المنت�سبات اإلى الم�ؤ�س�سة الملكية لالأعمال الإن�سانية
���ص��م��وه��ا ت���وج���ه ال�����ص��ك��ر اإل�����ى ال��م��ل��ك ع��ل��ى اه���ت���م���ام ج��ال��ت��ه ب���دع���م الأرام��������ل والأي����ت����ام

آل خليفة ممثل  بن حمد  ناصر  الشيخ  والــدة سمو  استقبلت 
عددًا  بمجلسها  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة 
في  المساهمات  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  أمهات  من 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  بحضور  »نــتــاج«  مشروع 
اإلنــســانــيــة د. مــصــطــفــى الــســيــد وعــــدد مـــن مــنــتــســبــات ومــوظــفــات 

المؤسسة.

} وكيل الداخلية لشؤون الجوازات يستقبل عددا من مديري الفنادق.

اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
ــوازات مــع عـــدد مــن مــديــري  ــجـ والـ
الفنادق بالمملكة، بحضور الشيخ 
أحمد بن عبداهلل آل خليفة مدير 

إدارة التأشيرات واإلقامة.
وفــــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع رحــب 
المهم  بــالــدور  مشيدًا  بالحضور، 
ــلــــع بـــــــه الــــقــــطــــاع  الـــــــــــذي يــــضــــطــ
الفندقي في البحرين وما يحققه 
بعجلة  للدفع  بــارزة  إسهامات  من 
مزيد  نحو  االقــتــصــاديــة  التنمية 

من التطور واالزدهار.
إلى  استمع  االجتماع  وخالل 
كـــل مــالحــظــات مــمــثــلــي الــفــنــادق 
حــــــول عـــمـــلـــيـــة تـــســـهـــيـــل وســـرعـــة 
إنــجــاز الــتــأشــيــرات بــكــل أنــواعــهــا، 
في  أو  المؤتمرات،  لـــزوار  وخــاصــة 
مناسبات  أو  فعاليات  وجــود  حــال 
تــتــطــلــب الـــســـرعـــة فــــي اإلنــــجــــاز، 
وحول كل التأشيرات التي بإمكان 
لها،  الــتــقــديــم  الــفــنــادق  ممثلين 
موجها بإنشاء خط ساخن بهدف 
ــم ولـــلـــنـــظـــر فــي  ــ ــدائـ ــ ــتــــواصــــل الـ الــ

الطلبات العاجلة.
ــى أن  ــار الــشــيــخ هــشــام إلـ ــ وأشـ

واألهــداف  االستراتيجية  الخطة 
ــؤون  الــمــتــكــامــلــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا شـ
ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ ــ ــجـ ــ الــجــنــســيــة والـ
لمواءمة متطلبات رؤية البحرين 
أفضل  تــقــديــم  إلـــى  تــهــدف   ،2030
ــع  ــــي رفـ ــاء فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــخــــدمــــات واالرتـ
كفاءة التسهيالت المقدمة للزوار 
والمستثمرين  األعمال  وأصحاب 
لـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــنـــمـــيـــة، مـــؤكـــدًا 
ضــــرورة تــعــزيــز اســتــدامــة الــتــعــاون 
ــن الــــقــــطــــاعــــيــــن الــــحــــكــــومــــي  ــ ــيـ ــ بـ
والــــخــــاص لـــدفـــع عــجــلــة الــتــقــدم 
االنفتاح  بما يتماشى مع سياسة 
التي تشهدها المنطقة، فتجديد 
الــلــقــاء بــيــن الــشــركــاء يــســهــم في 
ــات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ طــــــــرح األفـــــــكـــــــار واإليـ

والسلبيات.
وفي ختام االجتماع أشار إلى 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  سعي 
ــلــــى تــبــنــي  واإلقـــــــامـــــــة الــــــدائــــــم عــ
ــيـــة إلــــى تــعــزيــز  ــبــــادرات الـــرامـ الــــمــ
وتحسين  العمل  أنظمة  وتطوير 
اإلجراءات في كل المجاالت، وفق 
متطلبات التطور والتنمية، وعلى 
لتعزيز  الــســعــي  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
ــيـــر كــل  ــاون مــــن خـــــالل تـــوفـ ــعــ ــتــ الــ
رفع  شأنها  مــن  الــتــي  التسهيالت 

االقــتــصــاد الــوطــنــي والـــذي يسهم 
ــن الــســيــاح،  ــي جــــذب الـــمـــزيـــد مـ فـ
الجنسية  أن هــدف شـــؤون  مــؤكــدًا 
االستماع  هو  واإلقامة  والجوازات 
والعمل  وخدمتهم  شركائها  إلــى 
عــلــى تــطــويــر كـــل خــدمــاتــهــا بما 
عمالئها  متطلبات  مــع  يتماشى 

الكرام.
ــن جـــانـــبـــهـــم، أثـــنـــى مـــديـــرا  مــ
وزارة  وكــيــل  مــبــادرة  الــفــنــادق على 
الــــداخــــلــــيــــة لـــــشـــــؤون الــجــنــســيــة 
وتشجيعه  ــة،  ــامـ واإلقـ والـــجـــوازات 
القطاع  لدعم  المتواصل  ودعمه 

الفندقي. 

م��دي��ري  م���ن  ع����دد  م���ع  ي��ب��ح��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ال���ف���ن���ادق ت�����س��ه��ي��ل و����س���رع���ة اإن����ج����از ال���ت���اأ����س���ي���رات

َثّمَن رئيس الكلية الملكية 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
 RCSI( ــة  ــيـ ــبـ ــطـ الـ الـــبـــحـــريـــن 
البروفيسور سمير   )Bahrain
لحضرة  الَملكي  األمــر  العتوم 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الــــــبــــــالد الــــــُمــــــفــــــّدى بـــاســـتـــالم 
بــن حمد  وســـام األمــيــر سلمان 
ــــذي  لــالســتــحــقــاق الـــِطـــبـــي والـ
الصفوف  فــي  للعاملين  ُمــِنــح 
األمــامــيــة والــجــهــات الــُمــســاِنــدة 

في مختلف المواقع.
إلى  الجامعة  رئيس  وأشــاَر 
غريبا  لــيــس  الــتــكــريــم  هـــذا  أن 
على قيادة هذا البلد المعطاء 
بقيادة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد الُمفدى وصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي الــِحــرص 
القياديين  وتكريم  تقدير  على 
مسيرة  َدعــم  فــي  والمساهمين 

النهضة، وهو ما له أثر كبير في 
تشجيعهم وحثهم على المزيد 

من اإلنجاز والعطاء.
جــــامــــعــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــاَف 
البحرين الطبية هي ثمرة من 
ثمار النجاحات واإلنجازات في 
الملك  لجاللة  الــزاهــر  العصر 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن، الــتــعــلــيــم 
العالي والصحي، وِبما يتفق مع 
رؤية المملكة 2030، إذ تحتوي 
هذه الجامعة على أكثر من 50 
أتوا  الذين  الطلبة  جنسية من 
إلــــى الــبــحــريــن لــمــا تــتــمــتــع به 
المملكة من األمن واالستقرار 
والتطور  والتعايش  والتسامح 
ــات.  ــويــ ــتــ ــمــــســ عــــلــــى جـــمـــيـــع الــ
وبــعــد إكــمــال دراســتــهــم يــعــودون 
كــســفــراء لمملكة  بــالدهــم  إلـــى 
الــكــوادر  إلــى  إضــافــة  البحرين, 
المؤهلة  والــدولــيــة  البحرينية 
والتي  المختلفة  الخبرات  ذات 

َتستقطُبها الجامعة.
تم  الــذي  بالتعاون  ــاَد  وأشـ
بــيــن جــمــيــع كــــــوادر الــجــامــعــة 
مــن أســـاتـــذة وطــــالب فــي دعــم 
ــن ِقــبــل  الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة مـ
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة 
ــا ســــــواء عــلــى  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ
مــســتــوى الــتــطــّوع والــمــســاعــدة 
فـــــــي الـــــعـــــنـــــايـــــة بــــالــــَمــــرضــــى 
واألبحاث  المطاعيم  وإعطاء 
الــســريــريــة الــُمــشــتــركــة الـــذي 
علمية  َمجاّلت  في  َنشُرها  تم 
ــمــــت فــي  ــاهــ ُمـــتـــخـــِصـــَصـــة وســ
المعمول  البروتوكول  تحسين 

به لمواجهة هذِه الجائحة.
وفـــــي الـــخـــتـــام وكــجــامــعــة 
ــة، أشــــــاَد رئــيــس  ــيــ صــحــيــة دولــ
المبذولة  بالجهوِد  الجامعة 
من ِقبل الفريق الوطني بقيادة 
صاحب السمّو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ

نــمــوذجــًا  قـــّدمـــت  إذ  الوزراء, 
التعامل  في  دوليًا  به  يحتذى 
مع هذا الوباء من حيث توفير 
ــة والــمــطــاعــيــم والــُبــنــيــة  ــ األدويـ
ــاقــــم الــطــبــي  الــتــحــتــيــة والــــطــ
وقد  تكريمُه حديثًا،  تم  الــذي 
أشادت بذلك ُمنظمة الِصحة 
العالمية أكثر من مرة, مؤكدًا 
افتخار  الوسام مصدر  أن هذا 
ــزاز لــلــجــامــعــة وجــمــيــع  ــ ــ ــِت ــ واعــ
مزيد  على  لحثهم  منتسبيها 

من اإلنتاج والتطوير. 

رئي�س جامعة البحرين الطبية:

الجامع���ة نت���اج الع�س���ر الزاه���ر لجالل���ة المل���ك

} د. سمير العتوم.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
ميليشيا  بــه  قــامــت  مــا  بــشــدة  وتستنكر 
اختطاف سفينة  من  اإلرهابية  الحوثي 
شحن تحمل علم دولة اإلمارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت مــتــجــهــة مــــن جـــزيـــرة 
ــازان  ــ ــنـــة جــ ــاء مـــديـ ــنـ ــيـ ــى مـ ــ ــقـــطـــرى إلــ سـ
بالمملكة العربية السعودية بينما كانت 
تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى 
ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار 

الدولي.

مــا  أن  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وأكــــــــــدت 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيا  بــه  قــامــت 
كبيرا  خــطــرا  تشكل  بحرية  قرصنة  هــو 
باب  فــي  البحرية  الــمــالحــة  حــريــة  على 
على  ويبرهن  األحــمــر،  والبحر  المندب 
واالستقرار  األمن  زعزعة  على  إصرارها 
الدولي  المجتمع  داعية  المنطقة،  في 
الخطير  االرهابي  العمل  إدانــة هذا  إلى 
الفوري  اإلفــراج  على  الحوثيين  وإجبار 

عن السفينة وطاقمها.

البحرين تدين قيام ملي�سيا الح�ثي الإرهابية
باختطاف �سفينة �سحن متجهة اإلى ميناء جازان
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شكرا ملك الخير يا عز بالدي 
يا بوسلمان ..

بكرمك أشعلت قلوب الناس
يا فارس الفرسان..

يا من علمنا حسن الخلق 
والشيم والجمال..

يا فخر دلمون وتايلوس 
و الروض والجنان..

كل شيء يمكن تكذيبه
إال رائحة الكرم ويدك البيضاء

ال يمكن السجال فيها
مهما كان..

يا صانع البسمة على شفاه 
األرامل واأليتام 

والفقراء والمساكين..
شكرا لك يا ملك النور

يا هيبة وطن 
يا مجد األمجاد

ما يخطه  كل  ولكن  بشاعرة  لست  أنــا  الحال  واقــع 
لوطنها  ومحبة  صــادقــة  مواطنة  قلب  مــن  نابع  قلمي 

وملكها وشعب هذه األرض الطيبة.
نحن يا ملك الملوك نشكرك على ما قدمته للبالد 
العصيبة  الــظــروف  هــذه  فــي ظــل  والمقيم  والــمــواطــن 
التي اجتاحت البالد والعالم، كورونا نالت من االقتصاد 
يقال  الحق  لكن  العالم،  ونحن جزء من هذا  العالمي 
كبيرة  كــانــت  وللتاجر  للمواطن  المستمر  دعمكم  ان 
يــكــن بالسهل  لـــم  الـــدعـــم  ــرف  لــلــعــيــان ان صـ وواضـــحـــة 
فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف لــكــن إصـــراركـــم عــلــى تحسين 
الــوضــع االقــتــصــادي كــان بـــارزا فــي األوطـــان، ومــا يلفت 
بعد  بــالــمــواطــن  الشخصي  اهتمامكم  ســرعــة  االنــتــبــاه 
هطول األمطار وتضرر بعض الناس، وبناء عليه وجهتم 
لتستقبل  الناس  بمساعدة  الخيرية  لألعمال  الملكية 
طــلــبــات الــمــتــضــرريــن مــن األمــطــار وبــتــوجــيــه مــن سمو 
مــمــثــل جاللتكم  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد  نــاصــر  الــشــيــخ 
المؤسسة  كلفت  ورعــاه،  اهلل  حفظه  الخيرية  لألعمال 
الــمــلــكــيــة بـــاإلشـــراف عــلــى تــقــيــيــم الــطــلــبــات الــمــقــدمــة 
والصرف بحسب انظمة المؤسسة المعتمدة، وهذا إن 
حمد  الملك  بجاللة  متمثلة  القيادة  اهتمام  على  دل 
بن عيسى حفظه اهلل ورعاه وولي العهد رئيس الوزراء 
سلمان بن حمد حفظه اهلل ورعاه في الدعم الالمحدود 

للمواطنين في مختلف الظروف الصعبة.
القليلة لشكر  أكتب هذه السطور  أن  ال يسعني إال 
بن  حمد  الملك  جاللة  رأســهــم  على  الكريمة  القيادة 
وسمو  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  وسمو  عيسى 

الشيخ ناصر بن حمد حفظهم اهلل ورعاهم.

�شكرا جاللة 

الملك 
دعمك 

بقلم:الم�ستمر!
فاطمة احلواج 

أكــــد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب، أن مملكة البحرين باتت 
تمكين  فــي  مثاليًا  نــمــوذجــًا  تــقــدم 
العالمي  المستوى  على  الــشــبــاب 
للمشاركة  أمامهم  الطريق  وتمهد 
في اتخاذ القرارات المصيرية التي 
تــهــم الــعــالــم فــي مــجــاالت أهـــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة واالعــتــمــاد 
وهو  المستقبل،  بــنــاء  فــي  عليهم 
يــتــوافــق مــع الجهود  الـــذي  األمـــر 
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــا حــ ــودهــ ــقــ ــي يــ ــتــ الــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
المجتمع  تسليط ضــوء  أجــل  من 
الدولي على الشباب وإدراك أهمية 
الشباب  يقدمها  الــتــي  الــمــبــادرات 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

العالم في الفترة الحالية. 
ــال ســـمـــوه فـــي تــصــريــح له  ــ وقـ
الرابعة  النسخة  إطــالق  بمناسبة 
الملك  »نعتبر جائزة  الجائزة  من 

لتحقيق  الــشــبــاب  لتمكين  حــمــد 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
من  واعــتــزاز  تقدير  رسالة  بمثابة 
مملكة البحرين لشباب العالم من 
أصحاب االنجازات الذين يمتلكون 
إبــداعــا مــؤثــر وحــلــوال مبتكرة في 
ــال تــنــفــيــذ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة  ــجـ مـ
المستدامة وهو األمر الذي اتضح 
في  المملكة  مــواصــلــة  خـــالل  مــن 
إطالق النسخة الرابعة من جائزة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد لــتــمــكــيــن الــشــبــاب 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
والــتــي تمثل إحـــدى أهــم مــبــادرات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تـــجـــاه الــشــبــاب 
التي  الــجــوائــز  أبــرز  ومــن  العالمي 
وتجعلهم  الشباب  تستنهض همم 
أفكارًا »خارج الصندوق«  يطرحون 
من أجل تحقيق األهداف األممية 

بطريقة شبابية«. 
تــابــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
الــمــتــتــبــع  »إن  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد 
أن  تمامًا  يــدرك  الجائزة  لمسيرة 
تطرح  مــا  دائــمــًا  البحرين  مملكة 

الجائزة  الستدامة  جديدة  أفكارًا 
العالمية،  للمتغيرات  ومواكبتها 
وتعد النسخة الرابعة من الجائزة 
وتحديًا  للشباب  جــديــدًا  تحفيزًا 

أفــكــار  تــقــديــم  أمــامــهــم يتمثل فــي 
ــــداف  ــأهـ ــ ــبــــط بـ ــرتــ ومـــــشـــــروعـــــات تــ
ما  عالم  فــي  المستدامة  التنمية 
بعد جائحة كورونا برؤية شبابية«.

الشراكة  أن  إلــى  وأشـــار سموه 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــقـــويـــة بـ
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ــززت مـــن مــكــانــة الـــجـــائـــزة على  ــ عـ
في  وســاهــمــت  العالمي  المستوى 

الشباب  مــن  كبير  لــعــدد  إيــصــالــهــا 
فــــي مــخــتــلــف الـــــــــدول، ولـــضـــمـــان 
ــــي هــــــذه الـــنـــســـخـــة تــم  ــنــــجــــاح فـ الــ
التوسع في الشراكة بين البحرين 
ــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــتــابــعــة  وعــــــدد مــ
الذي  األمــر  وهــو  المتحدة  لألمم 
سيعزز قدرة الجائزة على االنتشار 
الـــعـــالـــمـــي وتــحــقــيــقــهــا لــمــشــاركــة 
ــداف  ــ ــى األهــ ــ ــعــــة لـــلـــوصـــول الـ واســ
الــتــي وجــــدت مـــن أجلها  الــنــبــيــلــة 

الجائزة. 
ــوه تـــصـــريـــحـــه  ــ ــمـ ــ واخــــتــــتــــم سـ
بأن  كبيرة  ثقة  على  »نــحــن  قــائــال 
الـــجـــائـــزة فــــي نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة 
ــًا كـــبـــيـــرًا، يــفــوق  ســتــحــقــق نـــجـــاحـ
ونتطلع  الماضية  الــثــالث  النسخ 
والهيئات  الــدولــي  المجتمع  مــن 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والــقــطــاع 
ــي والـــقـــطـــاعـــات الــشــبــابــيــة  ــلــ األهــ
في  للمشاركة  العالم  شباب   حث 
ــائـــزة بــاعــتــبــارهــا مــــــالذًا لهم  الـــجـ
ومكانًا إلبراز أفكارهم في تحقيق 

األهداف التنموية«. 

اإطالق الن�س���خة الرابع���ة من جائ���زة الملك حمد لتمكين ال�س���باب
ن���ا����ص���ر ب�����ن ح����م����د: ال����ج����ائ����زة ت����ق����دم ال���ب���ح���ري���ن ن����م����وذج����ا م��ث��ال��ي��ا 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وخالل اللقاء أعربت سموها 
عـــن خـــالـــص شــكــرهــا وامــتــنــانــهــا 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــلـــى اهـــتـــمـــام  الــــبــــالد الـــمـــفـــدى عـ
ومتابعة جاللته الشخصية لدعم 
األرامـــــــل واأليــــتــــام الــبــحــريــنــيــيــن 
»المؤسسة  قــبــل  مــن  المكفولين 
الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة«، 
ومــــا يــولــيــه جــاللــتــه مـــن اهــتــمــام 
ــــل  ــتــــام واألرامــ ــم لــجــمــيــع األيــ ــ دائـ
البحرينيين ورعايته األبوية لهم 
وحرصه على أن يحظى الجميع 
والــرعــايــة،  الــخــدمــات  كــل  بتوفير 
على  الــحــصــول  مــن  يمكنهم  بــمــا 
كــريــمــة ومــســتــقــرة، وتيسير  حــيــاة 
تطوير  على  تعينهم  التي  السبل 
ــــرص عــمــل  مـــهـــاراتـــهـــم وتـــوفـــيـــر فـ
مــنــاســبــة لــهــم ونــقــلــهــم لــيــكــونــوا 
ــالــــحــــة مــــعــــطــــاءة فــي  ــنــــات صــ ــبــ لــ
فعال  بشكل  يسهمون  المجتمع 

في رقيه وازدهــاره، سائلة المولى 
فـــي جاللته  يـــبـــارك  أن  وجـــل  عـــز 
الصحة  مــوفــور  عليه  يسبغ  وأن 

والسعادة وطول العمر.
كــــــــمــــــــا أشــــــــــــــــــــــادت ســـــمـــــوهـــــا 
بــمــشــروع نــتــاج ومــســتــواه الــراقــي 
ــدة دعـــمـــهـــا هـــذا  ــؤكــ ــز، مــ ــيـ ــمـ ــمـ والـ
لتوفير  الدعم  وتقديم  المشروع 
ــم فـــــي تــحــقــيــق  ــهـ ــسـ ــا يـ ــر بــــمــ ــقــ مــ
الـــتـــي تعمل  الــســامــيــة  ــا  ــهـ ــدافـ أهـ
الــمــؤســســة عــلــى تــحــقــيــقــهــا، كما 
ــــت األمــــــهــــــات إلـــــــى أهـــمـــيـــة  ــهـ ــ وجـ
الــمــشــاركــة واالنــــخــــراط فـــي مثل 
هــــذه الــمــشــاريــع الــتــي تــصــب في 
األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ ــي  فــ مــصــلــحــتــهــم 
والــفــائــدة عليهم  بــالــنــفــع  وتــعــود 
ــم، مــــؤكــــدة ســمــوهــا  ــرهــ ــلـــى أســ وعـ
أهمية العمل بجد واجتهاد وإتقان 
العمل الذي يقومون به والتسلح 
بالعلم النافع، من أجل رد الشكر 
المفدى  الملك  والتحية لجاللة 

مملكتنا  رفــعــة  فـــي  والــمــســاهــمــة 
الــغــالــيــة وازدهــــارهــــا، والــتــي تنعم 
بالقيادة الحكيمة لجاللة الملك 
ــيـــدة.  ــفـــدى وحـــكـــومـــتـــه الـــرشـ ــمـ الـ
اســتــمــرار دعمها  وأكــــدت ســمــوهــا 
ــام الــبــحــريــنــيــيــن  ــتــ لـــألرامـــل واأليــ
وااللـــتـــقـــاء بــهــم بــشــكــل ســنــوي إذ 
ــأن الــمــشــاريــع  ــ إنـــهـــا عـــلـــى ثـــقـــة بـ
التنموية التي تطلقها المؤسسة 
يــرقــى  وعـــائـــد  نــفــع  ذات  ســتــكــون 
المؤسسة  منتسبي  جميع  بحياة 
جاللة  ورؤى  تطلعات  يحقق  بما 

الملك المفدى.
ــدمــــت ســـمـــوهـــا درعــــــًا  ــمـــا قــ كـ
الملكية  المؤسسة  إلــى  تــذكــاريــة 
ــة تـــقـــديـــرًا  ــيــ ــانــ ــســ ــال اإلنــ ــمــ ــألعــ لــ
لــلــجــهــود اإلنـــســـانـــيـــة الــمــبــذولــة، 
مـــشـــيـــدة بــالــعــمــل الــــــذي تــقــدمــه 
الــمــؤســســة بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  حــــمــــد  بــــــن  نـــــاصـــــر 
ــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا من  ــ ــجـ ــ واإلنـ
خـــالل الــخــدمــات الــرعــائــيــة التي 
تقدمها لأليتام والمحتاجين في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــشــروعــات 
التنموية التي تنفذها في مختلف 
ما  والــصــديــقــة،  الشقيقة  الــــدول 
ــال فــي  ــعــ يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر وفــ
ترسيخ األمن واالستقرار النفسي 
للشعوب، وهو عمل غير مستغرب 

ــة الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى  ــاللــ عـــلـــى جــ
ــزال ســـبـــاقـــًا في  ــ يـ ــان وال  ــذي كــ ــ الـ
دعم ومساعدة وإغاثة المنكوبين 
والــمــتــضــرريــن فـــي مــخــتــلــف دول 
العالم، ما يدل على حسن اإلدارة 
والتنظيم الكبير الذي تعمل من 
خالله المؤسسة والتي استطاعت 
تنفيذ جميع مشاريعها وبرامجها 

بمهنية احترافية عالية.
ــن جـــانـــبـــه تـــقـــدم الـــدكـــتـــور  مــ
الشكر  بخالص  السيد  مصطفى 
والــدة سمو الشيخ ناصر بن  إلــى 
حــمــد آل خــلــيــفــة، مــشــيــدًا بــهــذه 
وحرصها  منها  الكريمة  المبادرة 
عــلــى اســتــقــبــال عــــدد مـــن أمــهــات 
الــمــؤســســة وحــثــهــن عــلــى أهــمــيــة 
الــمــشــاركــة واالنــــخــــراط فـــي مثل 
هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع والـــعـــمـــل بــجــد 
ــان الــعــمــل الـــذي  ــقــ ــاد وإتــ ــهـ ــتـ واجـ
يقمن به والتسلح بالعلم النافع، 
ــة لـــجـــاللـــة الــمــلــك  ــيـ ــتـــحـ لــــــرد الـ
المفدى وخدمة مجتمعهن وبناء 

مستقبلهن.
ســمــو  أن  ــر  ــالــــذكــ بــ ــر  الــــجــــديــ
ــة والـــــــــدة ســـمـــو الــشــيــخ  ــيـــخـ ــشـ الـ
آل خليفة سبق  حــمــد  بــن  نــاصــر 
روضــة  ببناء  مــشــكــورة  تبرعت  ان 
ــيـــة لـــألطـــفـــال يــخــصــص  نـــمـــوذجـ

ريعها لصالح االيتام. 

والدة نا�سر بن حمد ت�ستقبل عددا من الأمهات المنت�سبات اإلى الم�ؤ�س�سة الملكية لالأعمال الإن�سانية
���ص��م��وه��ا ت���وج���ه ال�����ص��ك��ر اإل�����ى ال��م��ل��ك ع��ل��ى اه���ت���م���ام ج��ال��ت��ه ب���دع���م الأرام��������ل والأي����ت����ام

آل خليفة ممثل  بن حمد  ناصر  الشيخ  والــدة سمو  استقبلت 
عددًا  بمجلسها  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة 
في  المساهمات  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  أمهات  من 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  بحضور  »نــتــاج«  مشروع 
اإلنــســانــيــة د. مــصــطــفــى الــســيــد وعــــدد مـــن مــنــتــســبــات ومــوظــفــات 

المؤسسة.

} وكيل الداخلية لشؤون الجوازات يستقبل عددا من مديري الفنادق.

اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
ــوازات مــع عـــدد مــن مــديــري  ــجـ والـ
الفنادق بالمملكة، بحضور الشيخ 
أحمد بن عبداهلل آل خليفة مدير 

إدارة التأشيرات واإلقامة.
وفــــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع رحــب 
المهم  بــالــدور  مشيدًا  بالحضور، 
ــلــــع بـــــــه الــــقــــطــــاع  الـــــــــــذي يــــضــــطــ
الفندقي في البحرين وما يحققه 
بعجلة  للدفع  بــارزة  إسهامات  من 
مزيد  نحو  االقــتــصــاديــة  التنمية 

من التطور واالزدهار.
إلى  استمع  االجتماع  وخالل 
كـــل مــالحــظــات مــمــثــلــي الــفــنــادق 
حــــــول عـــمـــلـــيـــة تـــســـهـــيـــل وســـرعـــة 
إنــجــاز الــتــأشــيــرات بــكــل أنــواعــهــا، 
في  أو  المؤتمرات،  لـــزوار  وخــاصــة 
مناسبات  أو  فعاليات  وجــود  حــال 
تــتــطــلــب الـــســـرعـــة فــــي اإلنــــجــــاز، 
وحول كل التأشيرات التي بإمكان 
لها،  الــتــقــديــم  الــفــنــادق  ممثلين 
موجها بإنشاء خط ساخن بهدف 
ــم ولـــلـــنـــظـــر فــي  ــ ــدائـ ــ ــتــــواصــــل الـ الــ

الطلبات العاجلة.
ــى أن  ــار الــشــيــخ هــشــام إلـ ــ وأشـ

واألهــداف  االستراتيجية  الخطة 
ــؤون  الــمــتــكــامــلــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا شـ
ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ ــ ــجـ ــ الــجــنــســيــة والـ
لمواءمة متطلبات رؤية البحرين 
أفضل  تــقــديــم  إلـــى  تــهــدف   ،2030
ــع  ــــي رفـ ــاء فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــخــــدمــــات واالرتـ
كفاءة التسهيالت المقدمة للزوار 
والمستثمرين  األعمال  وأصحاب 
لـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــنـــمـــيـــة، مـــؤكـــدًا 
ضــــرورة تــعــزيــز اســتــدامــة الــتــعــاون 
ــن الــــقــــطــــاعــــيــــن الــــحــــكــــومــــي  ــ ــيـ ــ بـ
والــــخــــاص لـــدفـــع عــجــلــة الــتــقــدم 
االنفتاح  بما يتماشى مع سياسة 
التي تشهدها المنطقة، فتجديد 
الــلــقــاء بــيــن الــشــركــاء يــســهــم في 
ــات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ طــــــــرح األفـــــــكـــــــار واإليـ

والسلبيات.
وفي ختام االجتماع أشار إلى 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  سعي 
ــلــــى تــبــنــي  واإلقـــــــامـــــــة الــــــدائــــــم عــ
ــيـــة إلــــى تــعــزيــز  ــبــــادرات الـــرامـ الــــمــ
وتحسين  العمل  أنظمة  وتطوير 
اإلجراءات في كل المجاالت، وفق 
متطلبات التطور والتنمية، وعلى 
لتعزيز  الــســعــي  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
ــيـــر كــل  ــاون مــــن خـــــالل تـــوفـ ــعــ ــتــ الــ
رفع  شأنها  مــن  الــتــي  التسهيالت 

االقــتــصــاد الــوطــنــي والـــذي يسهم 
ــن الــســيــاح،  ــي جــــذب الـــمـــزيـــد مـ فـ
الجنسية  أن هــدف شـــؤون  مــؤكــدًا 
االستماع  هو  واإلقامة  والجوازات 
والعمل  وخدمتهم  شركائها  إلــى 
عــلــى تــطــويــر كـــل خــدمــاتــهــا بما 
عمالئها  متطلبات  مــع  يتماشى 

الكرام.
ــن جـــانـــبـــهـــم، أثـــنـــى مـــديـــرا  مــ
وزارة  وكــيــل  مــبــادرة  الــفــنــادق على 
الــــداخــــلــــيــــة لـــــشـــــؤون الــجــنــســيــة 
وتشجيعه  ــة،  ــامـ واإلقـ والـــجـــوازات 
القطاع  لدعم  المتواصل  ودعمه 

الفندقي. 

م��دي��ري  م���ن  ع����دد  م���ع  ي��ب��ح��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ال���ف���ن���ادق ت�����س��ه��ي��ل و����س���رع���ة اإن����ج����از ال���ت���اأ����س���ي���رات

َثّمَن رئيس الكلية الملكية 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
 RCSI( ــة  ــيـ ــبـ ــطـ الـ الـــبـــحـــريـــن 
البروفيسور سمير   )Bahrain
لحضرة  الَملكي  األمــر  العتوم 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الــــــبــــــالد الــــــُمــــــفــــــّدى بـــاســـتـــالم 
بــن حمد  وســـام األمــيــر سلمان 
ــــذي  لــالســتــحــقــاق الـــِطـــبـــي والـ
الصفوف  فــي  للعاملين  ُمــِنــح 
األمــامــيــة والــجــهــات الــُمــســاِنــدة 

في مختلف المواقع.
إلى  الجامعة  رئيس  وأشــاَر 
غريبا  لــيــس  الــتــكــريــم  هـــذا  أن 
على قيادة هذا البلد المعطاء 
بقيادة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد الُمفدى وصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي الــِحــرص 
القياديين  وتكريم  تقدير  على 
مسيرة  َدعــم  فــي  والمساهمين 

النهضة، وهو ما له أثر كبير في 
تشجيعهم وحثهم على المزيد 

من اإلنجاز والعطاء.
جــــامــــعــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــاَف 
البحرين الطبية هي ثمرة من 
ثمار النجاحات واإلنجازات في 
الملك  لجاللة  الــزاهــر  العصر 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن، الــتــعــلــيــم 
العالي والصحي، وِبما يتفق مع 
رؤية المملكة 2030، إذ تحتوي 
هذه الجامعة على أكثر من 50 
أتوا  الذين  الطلبة  جنسية من 
إلــــى الــبــحــريــن لــمــا تــتــمــتــع به 
المملكة من األمن واالستقرار 
والتطور  والتعايش  والتسامح 
ــات.  ــويــ ــتــ ــمــــســ عــــلــــى جـــمـــيـــع الــ
وبــعــد إكــمــال دراســتــهــم يــعــودون 
كــســفــراء لمملكة  بــالدهــم  إلـــى 
الــكــوادر  إلــى  إضــافــة  البحرين, 
المؤهلة  والــدولــيــة  البحرينية 
والتي  المختلفة  الخبرات  ذات 

َتستقطُبها الجامعة.
تم  الــذي  بالتعاون  ــاَد  وأشـ
بــيــن جــمــيــع كــــــوادر الــجــامــعــة 
مــن أســـاتـــذة وطــــالب فــي دعــم 
ــن ِقــبــل  الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة مـ
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة 
ــا ســــــواء عــلــى  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ
مــســتــوى الــتــطــّوع والــمــســاعــدة 
فـــــــي الـــــعـــــنـــــايـــــة بــــالــــَمــــرضــــى 
واألبحاث  المطاعيم  وإعطاء 
الــســريــريــة الــُمــشــتــركــة الـــذي 
علمية  َمجاّلت  في  َنشُرها  تم 
ــمــــت فــي  ــاهــ ُمـــتـــخـــِصـــَصـــة وســ
المعمول  البروتوكول  تحسين 

به لمواجهة هذِه الجائحة.
وفـــــي الـــخـــتـــام وكــجــامــعــة 
ــة، أشــــــاَد رئــيــس  ــيــ صــحــيــة دولــ
المبذولة  بالجهوِد  الجامعة 
من ِقبل الفريق الوطني بقيادة 
صاحب السمّو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ

نــمــوذجــًا  قـــّدمـــت  إذ  الوزراء, 
التعامل  في  دوليًا  به  يحتذى 
مع هذا الوباء من حيث توفير 
ــة والــمــطــاعــيــم والــُبــنــيــة  ــ األدويـ
ــاقــــم الــطــبــي  الــتــحــتــيــة والــــطــ
وقد  تكريمُه حديثًا،  تم  الــذي 
أشادت بذلك ُمنظمة الِصحة 
العالمية أكثر من مرة, مؤكدًا 
افتخار  الوسام مصدر  أن هذا 
ــزاز لــلــجــامــعــة وجــمــيــع  ــ ــ ــِت ــ واعــ
مزيد  على  لحثهم  منتسبيها 

من اإلنتاج والتطوير. 

رئي�س جامعة البحرين الطبية:

الجامع���ة نت���اج الع�س���ر الزاه���ر لجالل���ة المل���ك

} د. سمير العتوم.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
ميليشيا  بــه  قــامــت  مــا  بــشــدة  وتستنكر 
اختطاف سفينة  من  اإلرهابية  الحوثي 
شحن تحمل علم دولة اإلمارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت مــتــجــهــة مــــن جـــزيـــرة 
ــازان  ــ ــنـــة جــ ــاء مـــديـ ــنـ ــيـ ــى مـ ــ ــقـــطـــرى إلــ سـ
بالمملكة العربية السعودية بينما كانت 
تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى 
ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار 

الدولي.

مــا  أن  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وأكــــــــــدت 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيا  بــه  قــامــت 
كبيرا  خــطــرا  تشكل  بحرية  قرصنة  هــو 
باب  فــي  البحرية  الــمــالحــة  حــريــة  على 
على  ويبرهن  األحــمــر،  والبحر  المندب 
واالستقرار  األمن  زعزعة  على  إصرارها 
الدولي  المجتمع  داعية  المنطقة،  في 
الخطير  االرهابي  العمل  إدانــة هذا  إلى 
الفوري  اإلفــراج  على  الحوثيين  وإجبار 

عن السفينة وطاقمها.

البحرين تدين قيام ملي�سيا الح�ثي الإرهابية
باختطاف �سفينة �سحن متجهة اإلى ميناء جازان

العدد:  15992

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280446
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe
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ــوالت  ــســ ــبــ كــ  106 قـــــــــــادت 
مــخــدرة بــداخــل بــطــن آســيــوي 
حضر إلى البحرين إلى الكشف 
عــــن عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة تــضــم 
تفتيش  تـــم  حــيــث  آخـــريـــن،   7
من  كمية  وتــحــريــز  مساكنهم 
الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة والــمــبــالــغ 
ــيـــة حــصــيــلــة االتــــجــــار،  ــالـ ــمـ الـ
الــتــحــقــيــقــات  تـــــــزال  فـــيـــمـــا ال 
ــاريـــة مـــع الــمــتــهــمــيــن حيث  جـ
بحبس  الــعــامــة  النيابة  أمـــرت 
المتهمين احتياطيا على ذمة 
تمهيدا  الــجــاريــة  التحقيقات 
ــتــــهــــم إلـــــــى الــمــحــكــمــة  ــالــ إلحــ

الجنائية المختصة.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس نــــيــــابــــة 
النيابة  إن  المحرق  محافظة 
إدارة  مــن  بــالًغــا  تلقت  العامة 
بالقبض  المخدرات  مكافحة 
عــلــى ثــمــانــيــة مــتــهــمــيــن لــدى 
ــتــــهــــريــــب الـــــمـــــواد  ــيــــامــــهــــم بــ قــ
البحرين  مطار  عبر  المخدرة 

الدولي.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الـــمـــخـــدرات بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــت بـــضـــبـــط الــمــتــهــم  ــامــ ــد قــ ــ قـ
ــى  ــ إلـ وصـــــــولـــــــه  ــد  ــ ــنـ ــ عـ األول 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــبــر مــطــار 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي وبـــداخـــل 
ــواد مـــخـــدرة عــبــارة  أحــشــائــه مــ

تــحــتــوي  ــبـــســـوالت  كـ  106 عــــن 
المخدرة  الحشيش  مادة  على 
ــد جـــلـــبـــهـــا إلــــى  ــقـــصـ وذلـــــــــك بـ
وتــرويــجــهــا،  الــبــحــريــن  مملكة 
الالزمة  التحريات  وبإجرائها 
ــول الـــواقـــعـــة تـــوصـــلـــت إلـــى  ــ حـ
ــيــــن فـــي  ــمــ ــهــ ــتــ ــمــ اشــــــــتــــــــراك الــ
لجلب  وتخطيطهم  الــواقــعــة 
الــمــواد الــمــخــدرة مــن الــخــارج 

وترويجها داخل المملكة.
وقــــــــد بــــــاشــــــرت الـــنـــيـــابـــة 

الــتــحــقــيــق فــــور تــلــقــيــهــا ذلــك 
بالقبض  أمًرا  البالغ وأصدرت 
على بقية المتهمين وتفتيش 
ــًذا لــذلــك  ــيـ ــنـــفـ مــســاكــنــهــم، وتـ
ــبـــط كـــمـــيـــة مــن  األمـــــــر تــــم ضـ
المواد المخدرة ومبالغ مالية 
ــار فــيــهــا، كما  حــصــيــلــة االتــــجــ
المتهمين  النيابة  استجوبت 
ــرت بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــا  ــ وأمــ
ومــازالــت  التحقيق  ذمـــة  عــلــى 

التحقيقات مستمرة.

�آ�س���يوي باأح�س���اء  مخ���درة  كب�س���والت   106

تق���ود �إل���ى ع�ضابة تروي���ج ت�ض���م 7 �آخرين

ــابـــة الــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  ــيـ صـــــرح رئــــيــــس نـ
الــعــامــة بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــلــقــت بالغين 
الــصــحــة من  بـــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  مـــن 
ــه تــم رصـــد عـــدد 2 مــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي  أنـ
الصحية  واإلجــــــــراءات  لــالشــتــراطــات  مــخــالــفــة 
المستوى  فــي  الحـــتـــواء  اتــبــاعــهــا  يتعين  والــتــي 
لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  عمل  آللية  األصفر 
تنوعت  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
في  وتمثلت  بالمحالت  الــمــرصــودة  المخالفات 
استكمال  الموظفين حول  قبل  التأكد من  عدم 
زبائن  ودخـــول  المطلوبة،  التطعيمات  الــزبــائــن 
بعضهم  إن  حيث  األخــضــر  الـــدرع  حاملين  غير 
اشــتــراطــات  حــســب  التطعيمات  مكتملين  غــيــر 
والمتعافين  بالمطعمين  الخاصة  الصحة  وزارة 

ــدم وجـــــود غــســالــة لــلــصــحــون  ــى عــ بـــاإلضـــافـــة إلــ
واستخدام أواني ذات االستخدام المتعدد، حيث 
تم تحرير المخالفات وغلق المطاعم المخالفة 

إداريا.
فور  إجــراءاتــهــا  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
عاملين  إلـــى  االتـــهـــام  وأســـنـــدت  الــبــالغــات  ورود 
تجاريين  محلين  تقديم  عــن  فضال  مخالفين 
ــالـــت الــقــضــايــا إلــى  كــأشــخــاص اعــتــبــاريــيــن وأحـ
المختصة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قاضي 
لمنع  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  مــخــالــفــات  بنظر 
المحكمة  أصـــدرت  وقــد  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار 
المخالفين  ضــد  أحــكــاًمــا  الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى 
دينار  ألفي  إلى  ألف  بين  تتراوح  التي  بالغرامة 

وبلغ مجموعهما 6 آالف دينار.

في إطار الحفاظ على السالمة العامة، 
وتعزيزا الستراتيجية الشراكة المجتمعية 
بكل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي  بــهــا  الــمــعــمــول 
ــات الـــشـــرطـــة  ــريــ ــديــ ــامــــت مــ ــا، قــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــطـ قـ
المعنية،  األمنية  واإلدارات  بالمحافظات 
بــجــهــود أمــنــيــة مــكــثــفــة، مـــن بــيــنــهــا تنظيم 
الــحــركــة الــمــروريــة ومــبــاشــرة كــل الــبــالغــات 
الــرئــيــســيــة،  الــعــمــلــيــات  غــرفــة  تلقتها  الــتــي 
خــالل الــفــتــرة الــتــي شــهــدت ســقــوط أمطار 

غزيرة على البالد.
فقد قامت إدارة العمليات بتفعيل خطة 
الشرطة  مديريات  مع  بالتنسيق  الــطــوارئ 
والــدفــاع المدني والــمــرور واتــخــاذ إجــراءات 
ــادة الـــوضـــع في  ــ مــيــدانــيــة، ســاهــمــت فـــي إعـ
طبيعته،  إلــى  السكنية  والمناطق  الــشــوارع 
حيث باشرت غرفة العمليات الرئيسية 292 
الــفــتــرة مـــن 30 ديــســمــبــر 2021  فـــي  بــالغــا 
بــالغ   100 بينها  مــن   2022 يــنــايــر   2 وحــتــى 
يتعلق بتجمع مياه األمطار، وتم التواصل 
ــة الــمــعــنــيــة واتـــخـــاذ  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــهـ ــع الـــجـ مــ

اإلجراءات القانونية واألمنية الالزمة.
كما تعاملت الدوريات المرورية مع 234 
حادثا، من بينها 197 حادث تلفيات بسيطة، 
تجمعات  فــي  متعطلة  مركبة   125 وسحب 
الــمــروريــة  الــحــركــة  وتنظيم  األمــطــار  مــيــاه 
ــارات  ــ عــلــى 15 تــقــاطــعــا بــســبــب تــعــطــل اإلشـ
الضوئية ومساعدة المواطنين والمقيمين 
الذين تعطلت مركباتهم ومتابعة اإلشارات 

الــضــوئــيــة الــمــتــعــطــلــة وعـــمـــل الــتــحــويــالت 
إلى  الطرق واألنفاق باإلضافة  الالزمة في 
يلزم  مــا  واتــخــاذ  الــمــروريــة  الحركة  مراقبة 
من إجراءات لتسهيل الحركة والتعامل مع 
تطلبت  التي  المناخية،  الظروف  تداعيات 
المرورية،  الدوريات  قبل  من  مكثفا  وجــودا 
والــمــمــتــلــكــات  األرواح  حــمــايــة  يــضــمــن  بــمــا 
ــي مــعــدالت  ــة فـ ــروريـ ــمـ ــان الـــحـــركـــة الـ ــمـ وضـ

طبيعية قدر اإلمكان.
في ذات السياق، باشر الدفاع المدني 84 
بالغا خالل فترة األمطار، من بينها بالغات 
بسقوط أشجار وأعمدة إنارة وحدوث ماس 
في  المضخات  استخدام  تم  كما  كهربائي، 
سحب مياه األمطار بالتعاون والتنسيق مع 
البلديات  وشــؤون  األشغال  ووزارة  البلديات 
اإلسعاف  باشر  كما  العمراني،  والتخطيط 
الوطني خالل الفترة من 31 ديسمبر وحتى 
2 يناير 490 بالغا في إطار دوره في التعامل 

مع الحاالت الصحية الطارئة.
الثقافة  تــعــزيــز  ــا فــي  وضــمــن دورهــ
ــات الــمــجــتــمــع،  ــئـ ــدى كــــل فـ ــ ــيـــة لـ ــنـ األمـ
تابعت اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمــنــيــة، دورهـــــا الــتــوعــوي مـــن خــالل 
الــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــركــز اإلعــــالم 
االجتماعي،  التواصل  وقنوات  األمني 
من خالل دعوة المواطنين والمقيمين، 
إلـــى أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر والــتــقــيــد 
بأن  التنويه  مع  الوقائية،  بــاإلرشــادات 

على  البالغات  تتلقى  العمليات  غرفة 
المركبات  ودعــوة سائقي  الساعة  مــدار 
وترك  عالية  بسرعة  القيادة  عــدم  إلــى 

مــســافــة أمـــــان كــافــيــة بــيــن الــمــركــبــات 
واالنتباه إلى متغيرات الطريق وتجمع 

مياه األمطار.

رفـــــــــــــضـــــــــــــت الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
االستئنافية العليا المدنية طعن 
يلزمها  حكم  على  األشغال  وزارة 
ديـــنـــار  آالف   8 مــــن  أكــــثــــر  بــــدفــــع 
إعــالنــات  قيمة  الــوطــن  لصحيفة 
نــشــرتــهــا الــــــــوزارة عــلــى صــفــحــات 
الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، 
وطالبت في طعنها القضاء بعدم 
ــوى لـــســـقـــوط الــحــق  ــدعــ ــبـــول الــ قـ
أن  موضحة  بالتقادم،  رفعها  فــي 
 2010/9/18 مــن  المطالبة  فــتــرة 
تقيم  ولــــم   2013/12/22 حــتــى 
بــتــاريــخ  إال  ــا  ــواهــ دعــ الــصــحــيــفــة 
2021/3/8 أي بعد مرور أكثر من 
11 سنة، إال أن المحكمة أكدت أن 
المادة )128( من القانون المدني 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 
لسنة 2001 تنص على أن »العقد 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فــال يجوز 
أو  بنقضه  يستقل  أن  ألحــدهــمــا 
إال في حــدود ما  أحكامه،  تعديل 
به  يقضي  أو  االتـــفـــاق  بــه  يسمح 
الـــمـــادة )129(  وتــنــص  الـــقـــانـــون«، 
أن »يجب  القانون على  من نفس 
يتضمنه  لما  العقد طبقا  تنفيذ 
مــن أحـــكـــام، وبــطــريــقــة تــتــفــق مع 
وشــرف  النية  حسن  يقتضيه  مــا 

التعامل«.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
أمــام  دعـــوى  رفــعــت  الصحيفة  أن 
فيها  طالبت  درجـــة  أول  محكمة 
ـــؤون  وشــ األشــــغــــال  وزارة  بــــإلــــزام 

العمراني  والتخطيط  البلديات 
دينارا   8328.400 مبلغ  تسدد  أن 
مع الفائدة التأخيرية منذ تاريخ 
التام،  السداد  وحتى  االستحقاق 
ومصروفات  بالرسوم  إلزامها  مع 
الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، 
وذلــــك عــلــى ســنــد مـــن الـــقـــول أن 
الــصــحــيــفــة تــعــاقــدت مـــع الـــــوزارة 
الــمــدعــى عــلــيــهــا لــنــشــر إعـــالنـــات 
في الجريدة، ونفاًذا لذلك قامت 
الكلفة  وبــلــغــت  اإلعـــالنـــات  بــنــشــر 
ديــنــارا،   8328.400 ــدره  وقــ مبلغا 
أخــلــت  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  أن  إال 
المبالغ  تــلــك  بــســداد  بــالــتــزامــهــا 
ــد قــامــت  الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــا، وقــ
عليها  المدعى  بحث  الصحيفة 

بموجب  المطالبة  مبلغ  بــســداد 
إال  الوصول  بعلم  إخطار مسجل 

أنها لم تحرك ساكنا.
قضت   2021/6/27 وبجلسة 
محكمة أول درجة بإلزام المدعى 
عــلــيــهــا بـــأن تــــؤدي إلـــى الــمــدعــيــة 
مبلغ المطالبة وبفائدة تأخيرية 
بــواقــع 3% ســنــويــا مــن تــاريــخ رفــع 
وحــتــى   2021/3/8 فـــي  الـــدعـــوى 
بالرسوم  وألزمتها  الــتــام  الــســداد 
مقابل  ديــنــار   100 وقــــدره  ومــبــلــغ 
وزارة  ــكـــن  لـ ــاة،  ــامــ ــمــــحــ الــ أتــــعــــاب 
ــلـــى الــحــكــم  األشـــــغـــــال طـــعـــنـــت عـ
أمــــام مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــتــي 
التحقيق  إلــــى  الـــدعـــوى  ــالـــت  أحـ
الـــــذي اطـــمـــأنـــت مــعــه الــمــحــكــمــة 

بالمبلغ  الــوزارة  ذمة  انشغال  إلى 
وإخاللها بالتعاقد.

إن  الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
الصحيفة قدمت نسخا من تلك 
اإلعـــالنـــات الــمــنــشــورة بــاإلضــافــة 
الـــمـــوارد  إدارة  مـــديـــر  كـــتـــاب  إلــــى 
المرسل  البشرية لدى الصحيفة 
بشأن  بتاريخ  ضدها  للمستأنف 
ــر إعـــــــــالن مـــــن ضــمــن  ــشــ ــلــــب نــ طــ
وهو  التداعي،  موضوع  اإلعالنات 
ما تستخلص منه المحكمة قيام 
المستأنف ضدها بنشر اإلعالنات 
تقدم  لــم  بينما  ــوزارة،  ــ الــ لــصــالــح 
لقيمة  سدادها  يفيد  ما  األخيرة 
تلك اإلعالنات األمر الذي يثبت 

معه انشغال ذمتها بالمبلغ.

ن�ضرتها ب�ضحيفة ولم ت�ضدد قيمتها �إعالنات  �آالف دينار قيمة   8 »�الأ�ضغال« دفع  �إلز�م 
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ــة الــعــامــة  ــانــ اخــتــتــمــت األمــ
لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــلــقــضــاء 
برنامج العيادة القانونية لطلبة 
كلية القانون بجامعة البحرين، 
وذلـــك ضــمــن بــرنــامــج الــتــدريــب 
متطلبات  الســتــكــمــال  الــعــمــلــي 
درجة البكالوريوس في القانون، 
والــــــــذي يـــنـــظـــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 

جامعة البحرين.

وقال األمين العام المساعد 
ــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــظــ لــــلــــمــــوارد ونــ
ــد الـــمـــحـــمـــيـــد إن  ــمــ يــــوســــف أحــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــلــعــيــادة 
الــقــانــونــيــة ومــدتــه ثــالثــة شهور 
ــّد ضــمــن خــطــة واضـــحـــة من  أعــ
األمــانــة الــعــامــة تــعــزز الــمــهــارات 
والتطبيقية  العملية  القانونية 
الــبــرنــامــج  أن  ــاف  وأضــ للطلبة، 

قدمها  ومحاضرات  ورشا  تناول 
ــثـــون  ــبـــاحـ ــادة الـــقـــضـــاة والـ ــ ــسـ ــ الـ
األعلى  بالمجلس  القانونيون 
ــارة  لــلــقــضــاء بـــاإلضـــافـــة الــــى زيــ
ميدانية للمحاكم، وذلك بهدف 
صقل خبرة الطلبة في المجال 
المحاكم  أداء  وتعرف  القضائي 
عــن كــثــب وتـــعـــّرف رؤيـــة ورســالــة 

المجلس األعلى للقضاء.

االستئناف  محكمة  أيدت 
العليا الجنائية األولى معاقبة 
ســنــوات   5 بالسجن  آســيــويــيــن 
آسيوية  على  احتيالهما  بعد 
واالستيالء على أكثر من ألف 
دينار من حسابها البنكي بعد 
ــن طــريــق  ــراق عــ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة اخـ
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة، كــمــا أمـــرت 
منهما  كــل  بتغريم  المحكمة 
ألـــــف ديــــنــــار وإبــــعــــادهــــمــــا عــن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الجرائم االقتصادية قد تلقت 
بالغا من المجني عليها يفيد 
بــأنــهــا تــلــقــت اتـــصـــاال هــاتــفــيــا 
ــه مــوظــف  يـــدعـــي الــمــتــصــل أنــ
ــامـــالت الــمــالــيــة  ــعـ ــمـ شـــركـــة الـ
بطاقتها  بيانات  منها  وطــلــب 
تحديثها،  أجـــل  مـــن  الــبــنــكــيــة 
وفــــــــــى حــــــــــال عــــــــــدم تــــــزويــــــده 
سيتم  بأنه  أخبرها  بالبيانات 
إيـــقـــاف الــبــطــاقــة، وخـــوفـــا من 
المجني  أمــدت  البطاقة  وقــف 

إال  بالبيانات  المتصل  عليها 
هاتفية  بــرســالــة  فوجئت  أنــهــا 
تــفــيــد بــســحــب مــبــلــغ تـــجـــاوز 
ــن حــســابــهــا  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ األلــــــــف ديـ

البنكي.
وبـــــــــإجـــــــــراء الــــتــــحــــريــــات 
أحد  إلى  التوصل  تم  الالزمة 
الــمــتــهــمــيــن هـــو مـــن يــشــتــرك 
ــالء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد فـــــــي االسـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ويــ
ــوال الــضــحــايــا ويــقــوم  عــلــى أمــ
بــإرســالــهــا إلـــى آخـــر فـــي دولـــة 
آســيــويــة، ويــســاعــده آخـــر، وقد 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى مــكــانــهــمــا 
أنكر  حيث  عليهما،  والقبض 
أحــدهــمــا الــواقــعــة وأشــــار الــى 
أنــه يعمل فــي جــراج لتصليح 
الثاني  المتهم  وأن  السيارات 
ــه قــبــل  ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــضــ ــه حــ ــقــ ــديــ صــ
وطلب  بيومين  عليه  القبض 
ــد الـــبـــرامـــج  ــ مـــنـــه تــحــمــيــل أحـ
الـــمـــالـــيـــة لـــلـــصـــرافـــة وأخـــبـــره 
بمبالغ  رســالــتــان  ستصله  أنــه 
هو  فعله  عليه  مــا  وكــل  مالية 

الرسالة  تلك  بيانات  تسجيل 
وإعــادة إرسال األمــوال مجددا 
إلــــــــى أحــــــــد األشـــــــخـــــــاص فــي 
الــــخــــارج، وذلـــــك مــقــابــل 100 
ديــنــار وقــد نفذ مــا طلب منه 
بــيــوم تم  الــواقــعــة  أنــه بعد  إال 

استدعاؤه.
فيما ادعى اآلخر أن تلقى 
اتــصــاال مــن شــخــص مجهول 
أخبره بأنه أرسل إليه بالخطأ 
ــار  ــنـ ديـ  2000 مــــن  ــقــــرب  يــ مــــا 
في  آخــر  إلــى  تحويلها  وطلب 
دولة آسيوية مقابل 100 دينار، 
فـــقـــام بــتــحــويــل األمــــــوال إلــى 
الــشــخــص الــمــطــلــوب وتــلــقــى 
100 ديــنــار، فعرض هــو اآلخــر 
عـــلـــى صـــديـــقـــه األمــــــر لــكــونــه 
األموال  إلى  أنه محتاج  يعلم 
ــخــــص  ــشــ فـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع الــ
إرســال  منه  وطــلــب  المجهول 
رســـالـــة إلــــى صــديــقــه مــقــابــل 
ديــنــار هو  حــصــولــه عــلــى 100 

اآلخر ونفذا الواقعة. 

الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  أيــدت 
استعجاله  قـــاده  أن  بعد  سنة  مــدة  متهم  حبس 
الــســفــر عــبــر مــطــار الــبــحــريــن إلـــى تــزويــر شــهــادة 
فحص كــورونــا خــالل توجهه إلــى إحـــدى الــدول 
لنتيجة فحص  شـــهـــادة  قـــدم  حــيــث  الــخــلــيــجــيــة 
سالبة تخص شقيقته، وقام بوضع اسمه عليها 
بـــدال مــن اســمــهــا إال أنـــه اعــتــرف بــتــزويــر شــهــادة 
الــجــوازات  مــن موظف  ســؤال  أول  بعد  الفحص 
حيث ارتبك وأقر بالواقعة فتم استدعاء شرطة 

المطار وإحالته إلى النيابة.
المتهم  توجه  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
الــدول  إحـــدى  إلــى  للسفر  البحرين  مــطــار  إلــى 
الجوازات  مكتب  إلــى  وصــل  وعندما  الخليجية، 
طــلــب مــنــه الــمــوظــف شـــهـــادة الــفــحــص فــأخــبــره 
الـــتـــطـــعـــيـــم، إال ان  أنـــــه حـــاصـــل عـــلـــى  الــمــتــهــم 
لجهة  الالزمة  االشتراطات  أن  أخبره  الموظف 
ســفــره تستدعي شــهــادة فــحــص عــن طــريــق كــود 

.QRالـ
فعاد المتهم إلى أماكن االنتظار في المطار 

إرســال شهادة  وتواصل مع شقيقته وطلب منها 
فــقــام  بــنــيــتــه  يــخــبــرهــا  أن  لــهــا مـــن دون  فــحــص 
بتعديل البيانات، حيث استخدم جهاز الحاسب 
اآللــي وقــام بتعديل االســم وعــاد مــرة أخــرى إلى 
الشهادة  عليه  وعـــرض  األول  غير  آخــر  مــوظــف 
الموظف  دفــع  الــربــاعــي  االســـم  فــي  أن خطأ  إال 
قام  من  أنه  وأخبره  فارتبك  عنه  االستعالم  إلى 
وتم  الشرطة  حضرت  أن  إلــى  البيانات  بتعديل 

القبض عليه.
أمن  بدائرة  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكب  البحرين  مطار 
كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الفحص  نتيجة  هــو 
بالطرق  الصحة  وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب 
المبينة  بالطرق  اصطنعها  بأن  قانونا  المبينة 
المزور  المحرر  استعمل  كما  الحقيقة،  وحــرف 
ــأن قـــدمـــه إلــــى مـــوظـــف بــمــطــار الــبــحــريــن مع  بــ
المحكمة  إلــى  النيابة  لتحيله  بــتــزويــره،  علمه 
سنة  بالحبس  عاقبته  الــتــي  الــكــبــرى  الجنائية 

وأيدت محكمة االستئناف الحكم.

تاأييد �ل�ضجن 5 �ضنو�ت لمحتالي �لمكالمات �لوهمية

.. وتاأييد حب�ص متهم ��ضتعجل �ل�ضفر وزور فح�ص كورونا 

زميله  قتل  إفريقي  تأجيل قضية  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قررت 
إذ  المتهم  والــرد من قبل وكيل  يناير لالطالع  إلى جلسة 11  العمل  في 
آخــريــن، وذلــك عقب  فــي قتل 6  والــشــروع  المتهم على قتل زميله  أقــدم 
لعملية  تــعــرض  أنـــه  المتهم  شــعــر  للعمل حــيــث  الــبــحــريــن  إلـــى  حــضــوره 
احتيال من صديق له أقنعه بدفع 1600 دينار لتوفير فرصة عمل إال أنه 
القيام  إلى  أنه تعرض لعملية احتيال دفعته  بدأ يشعر  بمجرد حضوره 

بالجريمة وحاول بعدها االنتحار عن طريق طعن نفسه.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه اتفق مع شخص في بلده على 
أن يعمل في البحرين كسائق لمدة 3 أشهر، وذلك مقابل دفع مبلغ يناهز 
1600 دينار بحريني، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحدا في انتظاره 
إلى  إلى أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله  ومكث فترة طويلة 

سكن وطلب منه دفع 20 دينارا قيمة اإليجار فدفعها.
وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة وبدأ رحلة البحث عنها إلى 
أن وصل بعد مشقة، وهناك طلبوا منه التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، 
وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، 
وأبلغوه بأنه سيسكن في سكن الشركة وعليه االنتقال إلى هناك، وعندما 
طالب باستعادة ما دفعه في السكن األول رفضوا إعطاءه المبلغ، فتوجه 
إلى سكن الشركة، ودخل الغرفة مع المجني عليهم، لكنهم اعترضوا على 

سكنه معهم والقى منهم معاملة سيئة من دون أن يدري سببها.
وأضاف أنه توجه للنوم إال أنه شعر بالعطش فحاول الخروج ليشرب 
وسأل المجني عليه عن مكان تواجد المياه لكونه أول يوم له في السكن، 
وادعى أن المجني عليه قام بالصراخ عليه ونهض من مكان نومه وبدأ 
يتشاجر معه، فشاهد المتهم سكينا فسحبه وقام بطعن المجني عليه 
عدة طعنات إلى أن سقط، وبعدها حاول طعن نفسه إال أن باقي المجني 
عليهم حاولوا ضربه فبدأ في طعن من يقابله إلى أن خارت قواه وسقط 

مغشيا عليه إلى أن وجد نفسه في المستشفى.
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الــــعــــدل  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ــي إطـــــــــــار الـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــ أنـــــــــه فـ
ــوم بــهــا  ــقـ ــي يـ ــتـ الــمــســتــمــرة الـ
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي 
ــا،  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
قائمة  وجــود حالة  تبين  فقد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
مقتضيات  على  وحفاًظا 
ــة وحــــمــــايــــًة  ــامــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــوزارة  قررت  فقد  للمصلين، 

ــع الــفــريــق  بـــعـــد الــتــنــســيــق مــ
الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي 
ــق  ــلـ لـــــــفـــــــيـــــــروس كــــــــــورونــــــــــا غـ
المسجد، وذلك بشكل مؤقت 
ــوع حـــتـــى تــتــمــكــن  ــ ــبـ ــ مــــــدة أسـ
الـــفـــرق الــمــعــنــيــة مـــن الــقــيــام 
بــعــمــلــيــة تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن 
وكــــــذلــــــك الـــــقـــــيـــــام بــعــمــلــيــة 
اتــخــاذ  مــن  والــتــأكــد  التعقيم 
بشكل  االحترازية  اإلجـــراءات 
ــع  ــا مـــوضـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ صـــحـــيـــح ووضـ

التنفيذ.

ــعــــدل  الــ وزارة  وشــــــــــددت 
والــــــــــــــشــــــــــــــؤون اإلســـــــالمـــــــيـــــــة 
واألوقــــــــــــاف عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا 
االحترازية  اإلجــراءات  تنفيذ 
ــيــــفــــهــــا  ــثــ بـــــالـــــمـــــســـــاجـــــد وتــــكــ
واتخاذ  التفتيشية  للحمالت 
مــــــــا يــــــلــــــزم لــــحــــفــــظ صـــحـــة 
ــة الــمــصــلــيــن، مـــؤكـــدًة  وســـالمـ
بــالــتــعــلــيــمــات  االلـــــــتـــــــزام  أن 
اليوم  واإلجــراءات االحترازية 
الدينية  المسؤولية  تفرضه 

والواجب الوطني.
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ــوالت  ــســ ــبــ كــ  106 قـــــــــــادت 
مــخــدرة بــداخــل بــطــن آســيــوي 
حضر إلى البحرين إلى الكشف 
عــــن عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة تــضــم 
تفتيش  تـــم  حــيــث  آخـــريـــن،   7
من  كمية  وتــحــريــز  مساكنهم 
الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة والــمــبــالــغ 
ــيـــة حــصــيــلــة االتــــجــــار،  ــالـ ــمـ الـ
الــتــحــقــيــقــات  تـــــــزال  فـــيـــمـــا ال 
ــاريـــة مـــع الــمــتــهــمــيــن حيث  جـ
بحبس  الــعــامــة  النيابة  أمـــرت 
المتهمين احتياطيا على ذمة 
تمهيدا  الــجــاريــة  التحقيقات 
ــتــــهــــم إلـــــــى الــمــحــكــمــة  ــالــ إلحــ

الجنائية المختصة.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس نــــيــــابــــة 
النيابة  إن  المحرق  محافظة 
إدارة  مــن  بــالًغــا  تلقت  العامة 
بالقبض  المخدرات  مكافحة 
عــلــى ثــمــانــيــة مــتــهــمــيــن لــدى 
ــتــــهــــريــــب الـــــمـــــواد  ــيــــامــــهــــم بــ قــ
البحرين  مطار  عبر  المخدرة 

الدولي.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الـــمـــخـــدرات بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــت بـــضـــبـــط الــمــتــهــم  ــامــ ــد قــ ــ قـ
ــى  ــ إلـ وصـــــــولـــــــه  ــد  ــ ــنـ ــ عـ األول 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــبــر مــطــار 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي وبـــداخـــل 
ــواد مـــخـــدرة عــبــارة  أحــشــائــه مــ

تــحــتــوي  ــبـــســـوالت  كـ  106 عــــن 
المخدرة  الحشيش  مادة  على 
ــد جـــلـــبـــهـــا إلــــى  ــقـــصـ وذلـــــــــك بـ
وتــرويــجــهــا،  الــبــحــريــن  مملكة 
الالزمة  التحريات  وبإجرائها 
ــول الـــواقـــعـــة تـــوصـــلـــت إلـــى  ــ حـ
ــيــــن فـــي  ــمــ ــهــ ــتــ ــمــ اشــــــــتــــــــراك الــ
لجلب  وتخطيطهم  الــواقــعــة 
الــمــواد الــمــخــدرة مــن الــخــارج 

وترويجها داخل المملكة.
وقــــــــد بــــــاشــــــرت الـــنـــيـــابـــة 

الــتــحــقــيــق فــــور تــلــقــيــهــا ذلــك 
بالقبض  أمًرا  البالغ وأصدرت 
على بقية المتهمين وتفتيش 
ــًذا لــذلــك  ــيـ ــنـــفـ مــســاكــنــهــم، وتـ
ــبـــط كـــمـــيـــة مــن  األمـــــــر تــــم ضـ
المواد المخدرة ومبالغ مالية 
ــار فــيــهــا، كما  حــصــيــلــة االتــــجــ
المتهمين  النيابة  استجوبت 
ــرت بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــا  ــ وأمــ
ومــازالــت  التحقيق  ذمـــة  عــلــى 

التحقيقات مستمرة.

�آ�س���يوي باأح�س���اء  مخ���درة  كب�س���والت   106

تق���ود �إل���ى ع�ضابة تروي���ج ت�ض���م 7 �آخرين

ــابـــة الــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  ــيـ صـــــرح رئــــيــــس نـ
الــعــامــة بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــلــقــت بالغين 
الــصــحــة من  بـــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  مـــن 
ــه تــم رصـــد عـــدد 2 مــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي  أنـ
الصحية  واإلجــــــــراءات  لــالشــتــراطــات  مــخــالــفــة 
المستوى  فــي  الحـــتـــواء  اتــبــاعــهــا  يتعين  والــتــي 
لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  عمل  آللية  األصفر 
تنوعت  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
في  وتمثلت  بالمحالت  الــمــرصــودة  المخالفات 
استكمال  الموظفين حول  قبل  التأكد من  عدم 
زبائن  ودخـــول  المطلوبة،  التطعيمات  الــزبــائــن 
بعضهم  إن  حيث  األخــضــر  الـــدرع  حاملين  غير 
اشــتــراطــات  حــســب  التطعيمات  مكتملين  غــيــر 
والمتعافين  بالمطعمين  الخاصة  الصحة  وزارة 

ــدم وجـــــود غــســالــة لــلــصــحــون  ــى عــ بـــاإلضـــافـــة إلــ
واستخدام أواني ذات االستخدام المتعدد، حيث 
تم تحرير المخالفات وغلق المطاعم المخالفة 

إداريا.
فور  إجــراءاتــهــا  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
عاملين  إلـــى  االتـــهـــام  وأســـنـــدت  الــبــالغــات  ورود 
تجاريين  محلين  تقديم  عــن  فضال  مخالفين 
ــالـــت الــقــضــايــا إلــى  كــأشــخــاص اعــتــبــاريــيــن وأحـ
المختصة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قاضي 
لمنع  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  مــخــالــفــات  بنظر 
المحكمة  أصـــدرت  وقــد  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار 
المخالفين  ضــد  أحــكــاًمــا  الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى 
دينار  ألفي  إلى  ألف  بين  تتراوح  التي  بالغرامة 

وبلغ مجموعهما 6 آالف دينار.

في إطار الحفاظ على السالمة العامة، 
وتعزيزا الستراتيجية الشراكة المجتمعية 
بكل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي  بــهــا  الــمــعــمــول 
ــات الـــشـــرطـــة  ــريــ ــديــ ــامــــت مــ ــا، قــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــطـ قـ
المعنية،  األمنية  واإلدارات  بالمحافظات 
بــجــهــود أمــنــيــة مــكــثــفــة، مـــن بــيــنــهــا تنظيم 
الــحــركــة الــمــروريــة ومــبــاشــرة كــل الــبــالغــات 
الــرئــيــســيــة،  الــعــمــلــيــات  غــرفــة  تلقتها  الــتــي 
خــالل الــفــتــرة الــتــي شــهــدت ســقــوط أمطار 

غزيرة على البالد.
فقد قامت إدارة العمليات بتفعيل خطة 
الشرطة  مديريات  مع  بالتنسيق  الــطــوارئ 
والــدفــاع المدني والــمــرور واتــخــاذ إجــراءات 
ــادة الـــوضـــع في  ــ مــيــدانــيــة، ســاهــمــت فـــي إعـ
طبيعته،  إلــى  السكنية  والمناطق  الــشــوارع 
حيث باشرت غرفة العمليات الرئيسية 292 
الــفــتــرة مـــن 30 ديــســمــبــر 2021  فـــي  بــالغــا 
بــالغ   100 بينها  مــن   2022 يــنــايــر   2 وحــتــى 
يتعلق بتجمع مياه األمطار، وتم التواصل 
ــة الــمــعــنــيــة واتـــخـــاذ  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــهـ ــع الـــجـ مــ

اإلجراءات القانونية واألمنية الالزمة.
كما تعاملت الدوريات المرورية مع 234 
حادثا، من بينها 197 حادث تلفيات بسيطة، 
تجمعات  فــي  متعطلة  مركبة   125 وسحب 
الــمــروريــة  الــحــركــة  وتنظيم  األمــطــار  مــيــاه 
ــارات  ــ عــلــى 15 تــقــاطــعــا بــســبــب تــعــطــل اإلشـ
الضوئية ومساعدة المواطنين والمقيمين 
الذين تعطلت مركباتهم ومتابعة اإلشارات 

الــضــوئــيــة الــمــتــعــطــلــة وعـــمـــل الــتــحــويــالت 
إلى  الطرق واألنفاق باإلضافة  الالزمة في 
يلزم  مــا  واتــخــاذ  الــمــروريــة  الحركة  مراقبة 
من إجراءات لتسهيل الحركة والتعامل مع 
تطلبت  التي  المناخية،  الظروف  تداعيات 
المرورية،  الدوريات  قبل  من  مكثفا  وجــودا 
والــمــمــتــلــكــات  األرواح  حــمــايــة  يــضــمــن  بــمــا 
ــي مــعــدالت  ــة فـ ــروريـ ــمـ ــان الـــحـــركـــة الـ ــمـ وضـ

طبيعية قدر اإلمكان.
في ذات السياق، باشر الدفاع المدني 84 
بالغا خالل فترة األمطار، من بينها بالغات 
بسقوط أشجار وأعمدة إنارة وحدوث ماس 
في  المضخات  استخدام  تم  كما  كهربائي، 
سحب مياه األمطار بالتعاون والتنسيق مع 
البلديات  وشــؤون  األشغال  ووزارة  البلديات 
اإلسعاف  باشر  كما  العمراني،  والتخطيط 
الوطني خالل الفترة من 31 ديسمبر وحتى 
2 يناير 490 بالغا في إطار دوره في التعامل 

مع الحاالت الصحية الطارئة.
الثقافة  تــعــزيــز  ــا فــي  وضــمــن دورهــ
ــات الــمــجــتــمــع،  ــئـ ــدى كــــل فـ ــ ــيـــة لـ ــنـ األمـ
تابعت اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمــنــيــة، دورهـــــا الــتــوعــوي مـــن خــالل 
الــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــركــز اإلعــــالم 
االجتماعي،  التواصل  وقنوات  األمني 
من خالل دعوة المواطنين والمقيمين، 
إلـــى أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر والــتــقــيــد 
بأن  التنويه  مع  الوقائية،  بــاإلرشــادات 

على  البالغات  تتلقى  العمليات  غرفة 
المركبات  ودعــوة سائقي  الساعة  مــدار 
وترك  عالية  بسرعة  القيادة  عــدم  إلــى 

مــســافــة أمـــــان كــافــيــة بــيــن الــمــركــبــات 
واالنتباه إلى متغيرات الطريق وتجمع 

مياه األمطار.

رفـــــــــــــضـــــــــــــت الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
االستئنافية العليا المدنية طعن 
يلزمها  حكم  على  األشغال  وزارة 
ديـــنـــار  آالف   8 مــــن  أكــــثــــر  بــــدفــــع 
إعــالنــات  قيمة  الــوطــن  لصحيفة 
نــشــرتــهــا الــــــــوزارة عــلــى صــفــحــات 
الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، 
وطالبت في طعنها القضاء بعدم 
ــوى لـــســـقـــوط الــحــق  ــدعــ ــبـــول الــ قـ
أن  موضحة  بالتقادم،  رفعها  فــي 
 2010/9/18 مــن  المطالبة  فــتــرة 
تقيم  ولــــم   2013/12/22 حــتــى 
بــتــاريــخ  إال  ــا  ــواهــ دعــ الــصــحــيــفــة 
2021/3/8 أي بعد مرور أكثر من 
11 سنة، إال أن المحكمة أكدت أن 
المادة )128( من القانون المدني 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 
لسنة 2001 تنص على أن »العقد 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فــال يجوز 
أو  بنقضه  يستقل  أن  ألحــدهــمــا 
إال في حــدود ما  أحكامه،  تعديل 
به  يقضي  أو  االتـــفـــاق  بــه  يسمح 
الـــمـــادة )129(  وتــنــص  الـــقـــانـــون«، 
أن »يجب  القانون على  من نفس 
يتضمنه  لما  العقد طبقا  تنفيذ 
مــن أحـــكـــام، وبــطــريــقــة تــتــفــق مع 
وشــرف  النية  حسن  يقتضيه  مــا 

التعامل«.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
أمــام  دعـــوى  رفــعــت  الصحيفة  أن 
فيها  طالبت  درجـــة  أول  محكمة 
ـــؤون  وشــ األشــــغــــال  وزارة  بــــإلــــزام 

العمراني  والتخطيط  البلديات 
دينارا   8328.400 مبلغ  تسدد  أن 
مع الفائدة التأخيرية منذ تاريخ 
التام،  السداد  وحتى  االستحقاق 
ومصروفات  بالرسوم  إلزامها  مع 
الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، 
وذلــــك عــلــى ســنــد مـــن الـــقـــول أن 
الــصــحــيــفــة تــعــاقــدت مـــع الـــــوزارة 
الــمــدعــى عــلــيــهــا لــنــشــر إعـــالنـــات 
في الجريدة، ونفاًذا لذلك قامت 
الكلفة  وبــلــغــت  اإلعـــالنـــات  بــنــشــر 
ديــنــارا،   8328.400 ــدره  وقــ مبلغا 
أخــلــت  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  أن  إال 
المبالغ  تــلــك  بــســداد  بــالــتــزامــهــا 
ــد قــامــت  الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــا، وقــ
عليها  المدعى  بحث  الصحيفة 

بموجب  المطالبة  مبلغ  بــســداد 
إال  الوصول  بعلم  إخطار مسجل 

أنها لم تحرك ساكنا.
قضت   2021/6/27 وبجلسة 
محكمة أول درجة بإلزام المدعى 
عــلــيــهــا بـــأن تــــؤدي إلـــى الــمــدعــيــة 
مبلغ المطالبة وبفائدة تأخيرية 
بــواقــع 3% ســنــويــا مــن تــاريــخ رفــع 
وحــتــى   2021/3/8 فـــي  الـــدعـــوى 
بالرسوم  وألزمتها  الــتــام  الــســداد 
مقابل  ديــنــار   100 وقــــدره  ومــبــلــغ 
وزارة  ــكـــن  لـ ــاة،  ــامــ ــمــــحــ الــ أتــــعــــاب 
ــلـــى الــحــكــم  األشـــــغـــــال طـــعـــنـــت عـ
أمــــام مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــتــي 
التحقيق  إلــــى  الـــدعـــوى  ــالـــت  أحـ
الـــــذي اطـــمـــأنـــت مــعــه الــمــحــكــمــة 

بالمبلغ  الــوزارة  ذمة  انشغال  إلى 
وإخاللها بالتعاقد.

إن  الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
الصحيفة قدمت نسخا من تلك 
اإلعـــالنـــات الــمــنــشــورة بــاإلضــافــة 
الـــمـــوارد  إدارة  مـــديـــر  كـــتـــاب  إلــــى 
المرسل  البشرية لدى الصحيفة 
بشأن  بتاريخ  ضدها  للمستأنف 
ــر إعـــــــــالن مـــــن ضــمــن  ــشــ ــلــــب نــ طــ
وهو  التداعي،  موضوع  اإلعالنات 
ما تستخلص منه المحكمة قيام 
المستأنف ضدها بنشر اإلعالنات 
تقدم  لــم  بينما  ــوزارة،  ــ الــ لــصــالــح 
لقيمة  سدادها  يفيد  ما  األخيرة 
تلك اإلعالنات األمر الذي يثبت 

معه انشغال ذمتها بالمبلغ.
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ــة الــعــامــة  ــانــ اخــتــتــمــت األمــ
لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــلــقــضــاء 
برنامج العيادة القانونية لطلبة 
كلية القانون بجامعة البحرين، 
وذلـــك ضــمــن بــرنــامــج الــتــدريــب 
متطلبات  الســتــكــمــال  الــعــمــلــي 
درجة البكالوريوس في القانون، 
والــــــــذي يـــنـــظـــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 

جامعة البحرين.

وقال األمين العام المساعد 
ــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــظــ لــــلــــمــــوارد ونــ
ــد الـــمـــحـــمـــيـــد إن  ــمــ يــــوســــف أحــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــلــعــيــادة 
الــقــانــونــيــة ومــدتــه ثــالثــة شهور 
ــّد ضــمــن خــطــة واضـــحـــة من  أعــ
األمــانــة الــعــامــة تــعــزز الــمــهــارات 
والتطبيقية  العملية  القانونية 
الــبــرنــامــج  أن  ــاف  وأضــ للطلبة، 

قدمها  ومحاضرات  ورشا  تناول 
ــثـــون  ــبـــاحـ ــادة الـــقـــضـــاة والـ ــ ــسـ ــ الـ
األعلى  بالمجلس  القانونيون 
ــارة  لــلــقــضــاء بـــاإلضـــافـــة الــــى زيــ
ميدانية للمحاكم، وذلك بهدف 
صقل خبرة الطلبة في المجال 
المحاكم  أداء  وتعرف  القضائي 
عــن كــثــب وتـــعـــّرف رؤيـــة ورســالــة 

المجلس األعلى للقضاء.

االستئناف  محكمة  أيدت 
العليا الجنائية األولى معاقبة 
ســنــوات   5 بالسجن  آســيــويــيــن 
آسيوية  على  احتيالهما  بعد 
واالستيالء على أكثر من ألف 
دينار من حسابها البنكي بعد 
ــن طــريــق  ــراق عــ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة اخـ
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة، كــمــا أمـــرت 
منهما  كــل  بتغريم  المحكمة 
ألـــــف ديــــنــــار وإبــــعــــادهــــمــــا عــن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الجرائم االقتصادية قد تلقت 
بالغا من المجني عليها يفيد 
بــأنــهــا تــلــقــت اتـــصـــاال هــاتــفــيــا 
ــه مــوظــف  يـــدعـــي الــمــتــصــل أنــ
ــامـــالت الــمــالــيــة  ــعـ ــمـ شـــركـــة الـ
بطاقتها  بيانات  منها  وطــلــب 
تحديثها،  أجـــل  مـــن  الــبــنــكــيــة 
وفــــــــــى حــــــــــال عــــــــــدم تــــــزويــــــده 
سيتم  بأنه  أخبرها  بالبيانات 
إيـــقـــاف الــبــطــاقــة، وخـــوفـــا من 
المجني  أمــدت  البطاقة  وقــف 

إال  بالبيانات  المتصل  عليها 
هاتفية  بــرســالــة  فوجئت  أنــهــا 
تــفــيــد بــســحــب مــبــلــغ تـــجـــاوز 
ــن حــســابــهــا  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ األلــــــــف ديـ

البنكي.
وبـــــــــإجـــــــــراء الــــتــــحــــريــــات 
أحد  إلى  التوصل  تم  الالزمة 
الــمــتــهــمــيــن هـــو مـــن يــشــتــرك 
ــالء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد فـــــــي االسـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ويــ
ــوال الــضــحــايــا ويــقــوم  عــلــى أمــ
بــإرســالــهــا إلـــى آخـــر فـــي دولـــة 
آســيــويــة، ويــســاعــده آخـــر، وقد 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى مــكــانــهــمــا 
أنكر  حيث  عليهما،  والقبض 
أحــدهــمــا الــواقــعــة وأشــــار الــى 
أنــه يعمل فــي جــراج لتصليح 
الثاني  المتهم  وأن  السيارات 
ــه قــبــل  ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــضــ ــه حــ ــقــ ــديــ صــ
وطلب  بيومين  عليه  القبض 
ــد الـــبـــرامـــج  ــ مـــنـــه تــحــمــيــل أحـ
الـــمـــالـــيـــة لـــلـــصـــرافـــة وأخـــبـــره 
بمبالغ  رســالــتــان  ستصله  أنــه 
هو  فعله  عليه  مــا  وكــل  مالية 

الرسالة  تلك  بيانات  تسجيل 
وإعــادة إرسال األمــوال مجددا 
إلــــــــى أحــــــــد األشـــــــخـــــــاص فــي 
الــــخــــارج، وذلـــــك مــقــابــل 100 
ديــنــار وقــد نفذ مــا طلب منه 
بــيــوم تم  الــواقــعــة  أنــه بعد  إال 

استدعاؤه.
فيما ادعى اآلخر أن تلقى 
اتــصــاال مــن شــخــص مجهول 
أخبره بأنه أرسل إليه بالخطأ 
ــار  ــنـ ديـ  2000 مــــن  ــقــــرب  يــ مــــا 
في  آخــر  إلــى  تحويلها  وطلب 
دولة آسيوية مقابل 100 دينار، 
فـــقـــام بــتــحــويــل األمــــــوال إلــى 
الــشــخــص الــمــطــلــوب وتــلــقــى 
100 ديــنــار، فعرض هــو اآلخــر 
عـــلـــى صـــديـــقـــه األمــــــر لــكــونــه 
األموال  إلى  أنه محتاج  يعلم 
ــخــــص  ــشــ فـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع الــ
إرســال  منه  وطــلــب  المجهول 
رســـالـــة إلــــى صــديــقــه مــقــابــل 
ديــنــار هو  حــصــولــه عــلــى 100 

اآلخر ونفذا الواقعة. 

الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  أيــدت 
استعجاله  قـــاده  أن  بعد  سنة  مــدة  متهم  حبس 
الــســفــر عــبــر مــطــار الــبــحــريــن إلـــى تــزويــر شــهــادة 
فحص كــورونــا خــالل توجهه إلــى إحـــدى الــدول 
لنتيجة فحص  شـــهـــادة  قـــدم  حــيــث  الــخــلــيــجــيــة 
سالبة تخص شقيقته، وقام بوضع اسمه عليها 
بـــدال مــن اســمــهــا إال أنـــه اعــتــرف بــتــزويــر شــهــادة 
الــجــوازات  مــن موظف  ســؤال  أول  بعد  الفحص 
حيث ارتبك وأقر بالواقعة فتم استدعاء شرطة 

المطار وإحالته إلى النيابة.
المتهم  توجه  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
الــدول  إحـــدى  إلــى  للسفر  البحرين  مــطــار  إلــى 
الجوازات  مكتب  إلــى  وصــل  وعندما  الخليجية، 
طــلــب مــنــه الــمــوظــف شـــهـــادة الــفــحــص فــأخــبــره 
الـــتـــطـــعـــيـــم، إال ان  أنـــــه حـــاصـــل عـــلـــى  الــمــتــهــم 
لجهة  الالزمة  االشتراطات  أن  أخبره  الموظف 
ســفــره تستدعي شــهــادة فــحــص عــن طــريــق كــود 
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إرســال شهادة  وتواصل مع شقيقته وطلب منها 
فــقــام  بــنــيــتــه  يــخــبــرهــا  أن  لــهــا مـــن دون  فــحــص 
بتعديل البيانات، حيث استخدم جهاز الحاسب 
اآللــي وقــام بتعديل االســم وعــاد مــرة أخــرى إلى 
الشهادة  عليه  وعـــرض  األول  غير  آخــر  مــوظــف 
الموظف  دفــع  الــربــاعــي  االســـم  فــي  أن خطأ  إال 
قام  من  أنه  وأخبره  فارتبك  عنه  االستعالم  إلى 
وتم  الشرطة  حضرت  أن  إلــى  البيانات  بتعديل 

القبض عليه.
أمن  بدائرة  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكب  البحرين  مطار 
كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الفحص  نتيجة  هــو 
بالطرق  الصحة  وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب 
المبينة  بالطرق  اصطنعها  بأن  قانونا  المبينة 
المزور  المحرر  استعمل  كما  الحقيقة،  وحــرف 
ــأن قـــدمـــه إلــــى مـــوظـــف بــمــطــار الــبــحــريــن مع  بــ
المحكمة  إلــى  النيابة  لتحيله  بــتــزويــره،  علمه 
سنة  بالحبس  عاقبته  الــتــي  الــكــبــرى  الجنائية 

وأيدت محكمة االستئناف الحكم.

تاأييد �ل�ضجن 5 �ضنو�ت لمحتالي �لمكالمات �لوهمية

.. وتاأييد حب�ص متهم ��ضتعجل �ل�ضفر وزور فح�ص كورونا 

زميله  قتل  إفريقي  تأجيل قضية  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قررت 
إذ  المتهم  والــرد من قبل وكيل  يناير لالطالع  إلى جلسة 11  العمل  في 
آخــريــن، وذلــك عقب  فــي قتل 6  والــشــروع  المتهم على قتل زميله  أقــدم 
لعملية  تــعــرض  أنـــه  المتهم  شــعــر  للعمل حــيــث  الــبــحــريــن  إلـــى  حــضــوره 
احتيال من صديق له أقنعه بدفع 1600 دينار لتوفير فرصة عمل إال أنه 
القيام  إلى  أنه تعرض لعملية احتيال دفعته  بدأ يشعر  بمجرد حضوره 

بالجريمة وحاول بعدها االنتحار عن طريق طعن نفسه.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه اتفق مع شخص في بلده على 
أن يعمل في البحرين كسائق لمدة 3 أشهر، وذلك مقابل دفع مبلغ يناهز 
1600 دينار بحريني، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحدا في انتظاره 
إلى  إلى أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله  ومكث فترة طويلة 

سكن وطلب منه دفع 20 دينارا قيمة اإليجار فدفعها.
وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة وبدأ رحلة البحث عنها إلى 
أن وصل بعد مشقة، وهناك طلبوا منه التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، 
وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، 
وأبلغوه بأنه سيسكن في سكن الشركة وعليه االنتقال إلى هناك، وعندما 
طالب باستعادة ما دفعه في السكن األول رفضوا إعطاءه المبلغ، فتوجه 
إلى سكن الشركة، ودخل الغرفة مع المجني عليهم، لكنهم اعترضوا على 

سكنه معهم والقى منهم معاملة سيئة من دون أن يدري سببها.
وأضاف أنه توجه للنوم إال أنه شعر بالعطش فحاول الخروج ليشرب 
وسأل المجني عليه عن مكان تواجد المياه لكونه أول يوم له في السكن، 
وادعى أن المجني عليه قام بالصراخ عليه ونهض من مكان نومه وبدأ 
يتشاجر معه، فشاهد المتهم سكينا فسحبه وقام بطعن المجني عليه 
عدة طعنات إلى أن سقط، وبعدها حاول طعن نفسه إال أن باقي المجني 
عليهم حاولوا ضربه فبدأ في طعن من يقابله إلى أن خارت قواه وسقط 

مغشيا عليه إلى أن وجد نفسه في المستشفى.

�لمته�م  دف�اع  رد  يناي�ر   11

بقت�ل زميل�ه ف�ي �ض�كن �لعمال

�لعي���ادة  برنام���ج  تختت���م  للق�ض���اء  �الأعل���ى  �أمان���ة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة �ل��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة �ل��ب��ح��ري��ن

} ختام برنامج العيادة القانونية.

الــــعــــدل  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ــي إطـــــــــــار الـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــ أنـــــــــه فـ
ــوم بــهــا  ــقـ ــي يـ ــتـ الــمــســتــمــرة الـ
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي 
ــا،  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
قائمة  وجــود حالة  تبين  فقد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
مقتضيات  على  وحفاًظا 
ــة وحــــمــــايــــًة  ــامــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــوزارة  قررت  فقد  للمصلين، 

ــع الــفــريــق  بـــعـــد الــتــنــســيــق مــ
الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي 
ــق  ــلـ لـــــــفـــــــيـــــــروس كــــــــــورونــــــــــا غـ
المسجد، وذلك بشكل مؤقت 
ــوع حـــتـــى تــتــمــكــن  ــ ــبـ ــ مــــــدة أسـ
الـــفـــرق الــمــعــنــيــة مـــن الــقــيــام 
بــعــمــلــيــة تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن 
وكــــــذلــــــك الـــــقـــــيـــــام بــعــمــلــيــة 
اتــخــاذ  مــن  والــتــأكــد  التعقيم 
بشكل  االحترازية  اإلجـــراءات 
ــع  ــا مـــوضـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ صـــحـــيـــح ووضـ

التنفيذ.

ــعــــدل  الــ وزارة  وشــــــــــددت 
والــــــــــــــشــــــــــــــؤون اإلســـــــالمـــــــيـــــــة 
واألوقــــــــــــاف عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا 
االحترازية  اإلجــراءات  تنفيذ 
ــيــــفــــهــــا  ــثــ بـــــالـــــمـــــســـــاجـــــد وتــــكــ
واتخاذ  التفتيشية  للحمالت 
مــــــــا يــــــلــــــزم لــــحــــفــــظ صـــحـــة 
ــة الــمــصــلــيــن، مـــؤكـــدًة  وســـالمـ
بــالــتــعــلــيــمــات  االلـــــــتـــــــزام  أن 
اليوم  واإلجــراءات االحترازية 
الدينية  المسؤولية  تفرضه 

والواجب الوطني.

غ��ل��ق م�����ض��ج��د م����دة �أ����ض���ب���وع ل���وج���ود ح��ال��ة 
ق��ائ��م��ة ل��ف��ي��رو���ص ك����ورون����ا ب��ي��ن �ل��م�����ض��ل��ي��ن
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |
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ــوالت  ــســ ــبــ كــ  106 قـــــــــــادت 
مــخــدرة بــداخــل بــطــن آســيــوي 
حضر إلى البحرين إلى الكشف 
عــــن عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة تــضــم 
تفتيش  تـــم  حــيــث  آخـــريـــن،   7
من  كمية  وتــحــريــز  مساكنهم 
الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة والــمــبــالــغ 
ــيـــة حــصــيــلــة االتــــجــــار،  ــالـ ــمـ الـ
الــتــحــقــيــقــات  تـــــــزال  فـــيـــمـــا ال 
ــاريـــة مـــع الــمــتــهــمــيــن حيث  جـ
بحبس  الــعــامــة  النيابة  أمـــرت 
المتهمين احتياطيا على ذمة 
تمهيدا  الــجــاريــة  التحقيقات 
ــتــــهــــم إلـــــــى الــمــحــكــمــة  ــالــ إلحــ

الجنائية المختصة.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس نــــيــــابــــة 
النيابة  إن  المحرق  محافظة 
إدارة  مــن  بــالًغــا  تلقت  العامة 
بالقبض  المخدرات  مكافحة 
عــلــى ثــمــانــيــة مــتــهــمــيــن لــدى 
ــتــــهــــريــــب الـــــمـــــواد  ــيــــامــــهــــم بــ قــ
البحرين  مطار  عبر  المخدرة 

الدولي.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الـــمـــخـــدرات بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــت بـــضـــبـــط الــمــتــهــم  ــامــ ــد قــ ــ قـ
ــى  ــ إلـ وصـــــــولـــــــه  ــد  ــ ــنـ ــ عـ األول 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــبــر مــطــار 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي وبـــداخـــل 
ــواد مـــخـــدرة عــبــارة  أحــشــائــه مــ

تــحــتــوي  ــبـــســـوالت  كـ  106 عــــن 
المخدرة  الحشيش  مادة  على 
ــد جـــلـــبـــهـــا إلــــى  ــقـــصـ وذلـــــــــك بـ
وتــرويــجــهــا،  الــبــحــريــن  مملكة 
الالزمة  التحريات  وبإجرائها 
ــول الـــواقـــعـــة تـــوصـــلـــت إلـــى  ــ حـ
ــيــــن فـــي  ــمــ ــهــ ــتــ ــمــ اشــــــــتــــــــراك الــ
لجلب  وتخطيطهم  الــواقــعــة 
الــمــواد الــمــخــدرة مــن الــخــارج 

وترويجها داخل المملكة.
وقــــــــد بــــــاشــــــرت الـــنـــيـــابـــة 

الــتــحــقــيــق فــــور تــلــقــيــهــا ذلــك 
بالقبض  أمًرا  البالغ وأصدرت 
على بقية المتهمين وتفتيش 
ــًذا لــذلــك  ــيـ ــنـــفـ مــســاكــنــهــم، وتـ
ــبـــط كـــمـــيـــة مــن  األمـــــــر تــــم ضـ
المواد المخدرة ومبالغ مالية 
ــار فــيــهــا، كما  حــصــيــلــة االتــــجــ
المتهمين  النيابة  استجوبت 
ــرت بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــا  ــ وأمــ
ومــازالــت  التحقيق  ذمـــة  عــلــى 

التحقيقات مستمرة.

�آ�س���يوي باأح�س���اء  مخ���درة  كب�س���والت   106

تق���ود �إل���ى ع�ضابة تروي���ج ت�ض���م 7 �آخرين

ــابـــة الــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  ــيـ صـــــرح رئــــيــــس نـ
الــعــامــة بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــلــقــت بالغين 
الــصــحــة من  بـــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  مـــن 
ــه تــم رصـــد عـــدد 2 مــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي  أنـ
الصحية  واإلجــــــــراءات  لــالشــتــراطــات  مــخــالــفــة 
المستوى  فــي  الحـــتـــواء  اتــبــاعــهــا  يتعين  والــتــي 
لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  عمل  آللية  األصفر 
تنوعت  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
في  وتمثلت  بالمحالت  الــمــرصــودة  المخالفات 
استكمال  الموظفين حول  قبل  التأكد من  عدم 
زبائن  ودخـــول  المطلوبة،  التطعيمات  الــزبــائــن 
بعضهم  إن  حيث  األخــضــر  الـــدرع  حاملين  غير 
اشــتــراطــات  حــســب  التطعيمات  مكتملين  غــيــر 
والمتعافين  بالمطعمين  الخاصة  الصحة  وزارة 

ــدم وجـــــود غــســالــة لــلــصــحــون  ــى عــ بـــاإلضـــافـــة إلــ
واستخدام أواني ذات االستخدام المتعدد، حيث 
تم تحرير المخالفات وغلق المطاعم المخالفة 

إداريا.
فور  إجــراءاتــهــا  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
عاملين  إلـــى  االتـــهـــام  وأســـنـــدت  الــبــالغــات  ورود 
تجاريين  محلين  تقديم  عــن  فضال  مخالفين 
ــالـــت الــقــضــايــا إلــى  كــأشــخــاص اعــتــبــاريــيــن وأحـ
المختصة  الجنائية  الصغرى  المحكمة  قاضي 
لمنع  االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  مــخــالــفــات  بنظر 
المحكمة  أصـــدرت  وقــد  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار 
المخالفين  ضــد  أحــكــاًمــا  الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى 
دينار  ألفي  إلى  ألف  بين  تتراوح  التي  بالغرامة 

وبلغ مجموعهما 6 آالف دينار.

في إطار الحفاظ على السالمة العامة، 
وتعزيزا الستراتيجية الشراكة المجتمعية 
بكل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــي  بــهــا  الــمــعــمــول 
ــات الـــشـــرطـــة  ــريــ ــديــ ــامــــت مــ ــا، قــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــطـ قـ
المعنية،  األمنية  واإلدارات  بالمحافظات 
بــجــهــود أمــنــيــة مــكــثــفــة، مـــن بــيــنــهــا تنظيم 
الــحــركــة الــمــروريــة ومــبــاشــرة كــل الــبــالغــات 
الــرئــيــســيــة،  الــعــمــلــيــات  غــرفــة  تلقتها  الــتــي 
خــالل الــفــتــرة الــتــي شــهــدت ســقــوط أمطار 

غزيرة على البالد.
فقد قامت إدارة العمليات بتفعيل خطة 
الشرطة  مديريات  مع  بالتنسيق  الــطــوارئ 
والــدفــاع المدني والــمــرور واتــخــاذ إجــراءات 
ــادة الـــوضـــع في  ــ مــيــدانــيــة، ســاهــمــت فـــي إعـ
طبيعته،  إلــى  السكنية  والمناطق  الــشــوارع 
حيث باشرت غرفة العمليات الرئيسية 292 
الــفــتــرة مـــن 30 ديــســمــبــر 2021  فـــي  بــالغــا 
بــالغ   100 بينها  مــن   2022 يــنــايــر   2 وحــتــى 
يتعلق بتجمع مياه األمطار، وتم التواصل 
ــة الــمــعــنــيــة واتـــخـــاذ  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــهـ ــع الـــجـ مــ

اإلجراءات القانونية واألمنية الالزمة.
كما تعاملت الدوريات المرورية مع 234 
حادثا، من بينها 197 حادث تلفيات بسيطة، 
تجمعات  فــي  متعطلة  مركبة   125 وسحب 
الــمــروريــة  الــحــركــة  وتنظيم  األمــطــار  مــيــاه 
ــارات  ــ عــلــى 15 تــقــاطــعــا بــســبــب تــعــطــل اإلشـ
الضوئية ومساعدة المواطنين والمقيمين 
الذين تعطلت مركباتهم ومتابعة اإلشارات 

الــضــوئــيــة الــمــتــعــطــلــة وعـــمـــل الــتــحــويــالت 
إلى  الطرق واألنفاق باإلضافة  الالزمة في 
يلزم  مــا  واتــخــاذ  الــمــروريــة  الحركة  مراقبة 
من إجراءات لتسهيل الحركة والتعامل مع 
تطلبت  التي  المناخية،  الظروف  تداعيات 
المرورية،  الدوريات  قبل  من  مكثفا  وجــودا 
والــمــمــتــلــكــات  األرواح  حــمــايــة  يــضــمــن  بــمــا 
ــي مــعــدالت  ــة فـ ــروريـ ــمـ ــان الـــحـــركـــة الـ ــمـ وضـ

طبيعية قدر اإلمكان.
في ذات السياق، باشر الدفاع المدني 84 
بالغا خالل فترة األمطار، من بينها بالغات 
بسقوط أشجار وأعمدة إنارة وحدوث ماس 
في  المضخات  استخدام  تم  كما  كهربائي، 
سحب مياه األمطار بالتعاون والتنسيق مع 
البلديات  وشــؤون  األشغال  ووزارة  البلديات 
اإلسعاف  باشر  كما  العمراني،  والتخطيط 
الوطني خالل الفترة من 31 ديسمبر وحتى 
2 يناير 490 بالغا في إطار دوره في التعامل 

مع الحاالت الصحية الطارئة.
الثقافة  تــعــزيــز  ــا فــي  وضــمــن دورهــ
ــات الــمــجــتــمــع،  ــئـ ــدى كــــل فـ ــ ــيـــة لـ ــنـ األمـ
تابعت اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمــنــيــة، دورهـــــا الــتــوعــوي مـــن خــالل 
الــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــركــز اإلعــــالم 
االجتماعي،  التواصل  وقنوات  األمني 
من خالل دعوة المواطنين والمقيمين، 
إلـــى أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر والــتــقــيــد 
بأن  التنويه  مع  الوقائية،  بــاإلرشــادات 

على  البالغات  تتلقى  العمليات  غرفة 
المركبات  ودعــوة سائقي  الساعة  مــدار 
وترك  عالية  بسرعة  القيادة  عــدم  إلــى 

مــســافــة أمـــــان كــافــيــة بــيــن الــمــركــبــات 
واالنتباه إلى متغيرات الطريق وتجمع 

مياه األمطار.

رفـــــــــــــضـــــــــــــت الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
االستئنافية العليا المدنية طعن 
يلزمها  حكم  على  األشغال  وزارة 
ديـــنـــار  آالف   8 مــــن  أكــــثــــر  بــــدفــــع 
إعــالنــات  قيمة  الــوطــن  لصحيفة 
نــشــرتــهــا الــــــــوزارة عــلــى صــفــحــات 
الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، 
وطالبت في طعنها القضاء بعدم 
ــوى لـــســـقـــوط الــحــق  ــدعــ ــبـــول الــ قـ
أن  موضحة  بالتقادم،  رفعها  فــي 
 2010/9/18 مــن  المطالبة  فــتــرة 
تقيم  ولــــم   2013/12/22 حــتــى 
بــتــاريــخ  إال  ــا  ــواهــ دعــ الــصــحــيــفــة 
2021/3/8 أي بعد مرور أكثر من 
11 سنة، إال أن المحكمة أكدت أن 
المادة )128( من القانون المدني 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 
لسنة 2001 تنص على أن »العقد 
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، فــال يجوز 
أو  بنقضه  يستقل  أن  ألحــدهــمــا 
إال في حــدود ما  أحكامه،  تعديل 
به  يقضي  أو  االتـــفـــاق  بــه  يسمح 
الـــمـــادة )129(  وتــنــص  الـــقـــانـــون«، 
أن »يجب  القانون على  من نفس 
يتضمنه  لما  العقد طبقا  تنفيذ 
مــن أحـــكـــام، وبــطــريــقــة تــتــفــق مع 
وشــرف  النية  حسن  يقتضيه  مــا 

التعامل«.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
أمــام  دعـــوى  رفــعــت  الصحيفة  أن 
فيها  طالبت  درجـــة  أول  محكمة 
ـــؤون  وشــ األشــــغــــال  وزارة  بــــإلــــزام 

العمراني  والتخطيط  البلديات 
دينارا   8328.400 مبلغ  تسدد  أن 
مع الفائدة التأخيرية منذ تاريخ 
التام،  السداد  وحتى  االستحقاق 
ومصروفات  بالرسوم  إلزامها  مع 
الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، 
وذلــــك عــلــى ســنــد مـــن الـــقـــول أن 
الــصــحــيــفــة تــعــاقــدت مـــع الـــــوزارة 
الــمــدعــى عــلــيــهــا لــنــشــر إعـــالنـــات 
في الجريدة، ونفاًذا لذلك قامت 
الكلفة  وبــلــغــت  اإلعـــالنـــات  بــنــشــر 
ديــنــارا،   8328.400 ــدره  وقــ مبلغا 
أخــلــت  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  أن  إال 
المبالغ  تــلــك  بــســداد  بــالــتــزامــهــا 
ــد قــامــت  الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــا، وقــ
عليها  المدعى  بحث  الصحيفة 

بموجب  المطالبة  مبلغ  بــســداد 
إال  الوصول  بعلم  إخطار مسجل 

أنها لم تحرك ساكنا.
قضت   2021/6/27 وبجلسة 
محكمة أول درجة بإلزام المدعى 
عــلــيــهــا بـــأن تــــؤدي إلـــى الــمــدعــيــة 
مبلغ المطالبة وبفائدة تأخيرية 
بــواقــع 3% ســنــويــا مــن تــاريــخ رفــع 
وحــتــى   2021/3/8 فـــي  الـــدعـــوى 
بالرسوم  وألزمتها  الــتــام  الــســداد 
مقابل  ديــنــار   100 وقــــدره  ومــبــلــغ 
وزارة  ــكـــن  لـ ــاة،  ــامــ ــمــــحــ الــ أتــــعــــاب 
ــلـــى الــحــكــم  األشـــــغـــــال طـــعـــنـــت عـ
أمــــام مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــتــي 
التحقيق  إلــــى  الـــدعـــوى  ــالـــت  أحـ
الـــــذي اطـــمـــأنـــت مــعــه الــمــحــكــمــة 

بالمبلغ  الــوزارة  ذمة  انشغال  إلى 
وإخاللها بالتعاقد.

إن  الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة  وقــــــــــالــــــــــت 
الصحيفة قدمت نسخا من تلك 
اإلعـــالنـــات الــمــنــشــورة بــاإلضــافــة 
الـــمـــوارد  إدارة  مـــديـــر  كـــتـــاب  إلــــى 
المرسل  البشرية لدى الصحيفة 
بشأن  بتاريخ  ضدها  للمستأنف 
ــر إعـــــــــالن مـــــن ضــمــن  ــشــ ــلــــب نــ طــ
وهو  التداعي،  موضوع  اإلعالنات 
ما تستخلص منه المحكمة قيام 
المستأنف ضدها بنشر اإلعالنات 
تقدم  لــم  بينما  ــوزارة،  ــ الــ لــصــالــح 
لقيمة  سدادها  يفيد  ما  األخيرة 
تلك اإلعالنات األمر الذي يثبت 

معه انشغال ذمتها بالمبلغ.

ن�ضرتها ب�ضحيفة ولم ت�ضدد قيمتها �إعالنات  �آالف دينار قيمة   8 »�الأ�ضغال« دفع  �إلز�م 
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ــة الــعــامــة  ــانــ اخــتــتــمــت األمــ
لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــلــقــضــاء 
برنامج العيادة القانونية لطلبة 
كلية القانون بجامعة البحرين، 
وذلـــك ضــمــن بــرنــامــج الــتــدريــب 
متطلبات  الســتــكــمــال  الــعــمــلــي 
درجة البكالوريوس في القانون، 
والــــــــذي يـــنـــظـــم بـــالـــتـــعـــاون مــع 

جامعة البحرين.

وقال األمين العام المساعد 
ــم الـــمـــعـــلـــومـــات  ــظــ لــــلــــمــــوارد ونــ
ــد الـــمـــحـــمـــيـــد إن  ــمــ يــــوســــف أحــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــلــعــيــادة 
الــقــانــونــيــة ومــدتــه ثــالثــة شهور 
ــّد ضــمــن خــطــة واضـــحـــة من  أعــ
األمــانــة الــعــامــة تــعــزز الــمــهــارات 
والتطبيقية  العملية  القانونية 
الــبــرنــامــج  أن  ــاف  وأضــ للطلبة، 

قدمها  ومحاضرات  ورشا  تناول 
ــثـــون  ــبـــاحـ ــادة الـــقـــضـــاة والـ ــ ــسـ ــ الـ
األعلى  بالمجلس  القانونيون 
ــارة  لــلــقــضــاء بـــاإلضـــافـــة الــــى زيــ
ميدانية للمحاكم، وذلك بهدف 
صقل خبرة الطلبة في المجال 
المحاكم  أداء  وتعرف  القضائي 
عــن كــثــب وتـــعـــّرف رؤيـــة ورســالــة 

المجلس األعلى للقضاء.

االستئناف  محكمة  أيدت 
العليا الجنائية األولى معاقبة 
ســنــوات   5 بالسجن  آســيــويــيــن 
آسيوية  على  احتيالهما  بعد 
واالستيالء على أكثر من ألف 
دينار من حسابها البنكي بعد 
ــن طــريــق  ــراق عــ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة اخـ
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة، كــمــا أمـــرت 
منهما  كــل  بتغريم  المحكمة 
ألـــــف ديــــنــــار وإبــــعــــادهــــمــــا عــن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة.
مــكــافــحــة  إدارة  وكـــــانـــــت 
الجرائم االقتصادية قد تلقت 
بالغا من المجني عليها يفيد 
بــأنــهــا تــلــقــت اتـــصـــاال هــاتــفــيــا 
ــه مــوظــف  يـــدعـــي الــمــتــصــل أنــ
ــامـــالت الــمــالــيــة  ــعـ ــمـ شـــركـــة الـ
بطاقتها  بيانات  منها  وطــلــب 
تحديثها،  أجـــل  مـــن  الــبــنــكــيــة 
وفــــــــــى حــــــــــال عــــــــــدم تــــــزويــــــده 
سيتم  بأنه  أخبرها  بالبيانات 
إيـــقـــاف الــبــطــاقــة، وخـــوفـــا من 
المجني  أمــدت  البطاقة  وقــف 

إال  بالبيانات  المتصل  عليها 
هاتفية  بــرســالــة  فوجئت  أنــهــا 
تــفــيــد بــســحــب مــبــلــغ تـــجـــاوز 
ــن حــســابــهــا  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ األلــــــــف ديـ

البنكي.
وبـــــــــإجـــــــــراء الــــتــــحــــريــــات 
أحد  إلى  التوصل  تم  الالزمة 
الــمــتــهــمــيــن هـــو مـــن يــشــتــرك 
ــالء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد فـــــــي االسـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ويــ
ــوال الــضــحــايــا ويــقــوم  عــلــى أمــ
بــإرســالــهــا إلـــى آخـــر فـــي دولـــة 
آســيــويــة، ويــســاعــده آخـــر، وقد 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى مــكــانــهــمــا 
أنكر  حيث  عليهما،  والقبض 
أحــدهــمــا الــواقــعــة وأشــــار الــى 
أنــه يعمل فــي جــراج لتصليح 
الثاني  المتهم  وأن  السيارات 
ــه قــبــل  ــ ــيـ ــ ــر إلـ ــضــ ــه حــ ــقــ ــديــ صــ
وطلب  بيومين  عليه  القبض 
ــد الـــبـــرامـــج  ــ مـــنـــه تــحــمــيــل أحـ
الـــمـــالـــيـــة لـــلـــصـــرافـــة وأخـــبـــره 
بمبالغ  رســالــتــان  ستصله  أنــه 
هو  فعله  عليه  مــا  وكــل  مالية 

الرسالة  تلك  بيانات  تسجيل 
وإعــادة إرسال األمــوال مجددا 
إلــــــــى أحــــــــد األشـــــــخـــــــاص فــي 
الــــخــــارج، وذلـــــك مــقــابــل 100 
ديــنــار وقــد نفذ مــا طلب منه 
بــيــوم تم  الــواقــعــة  أنــه بعد  إال 

استدعاؤه.
فيما ادعى اآلخر أن تلقى 
اتــصــاال مــن شــخــص مجهول 
أخبره بأنه أرسل إليه بالخطأ 
ــار  ــنـ ديـ  2000 مــــن  ــقــــرب  يــ مــــا 
في  آخــر  إلــى  تحويلها  وطلب 
دولة آسيوية مقابل 100 دينار، 
فـــقـــام بــتــحــويــل األمــــــوال إلــى 
الــشــخــص الــمــطــلــوب وتــلــقــى 
100 ديــنــار، فعرض هــو اآلخــر 
عـــلـــى صـــديـــقـــه األمــــــر لــكــونــه 
األموال  إلى  أنه محتاج  يعلم 
ــخــــص  ــشــ فـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع الــ
إرســال  منه  وطــلــب  المجهول 
رســـالـــة إلــــى صــديــقــه مــقــابــل 
ديــنــار هو  حــصــولــه عــلــى 100 

اآلخر ونفذا الواقعة. 

الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  أيــدت 
استعجاله  قـــاده  أن  بعد  سنة  مــدة  متهم  حبس 
الــســفــر عــبــر مــطــار الــبــحــريــن إلـــى تــزويــر شــهــادة 
فحص كــورونــا خــالل توجهه إلــى إحـــدى الــدول 
لنتيجة فحص  شـــهـــادة  قـــدم  حــيــث  الــخــلــيــجــيــة 
سالبة تخص شقيقته، وقام بوضع اسمه عليها 
بـــدال مــن اســمــهــا إال أنـــه اعــتــرف بــتــزويــر شــهــادة 
الــجــوازات  مــن موظف  ســؤال  أول  بعد  الفحص 
حيث ارتبك وأقر بالواقعة فتم استدعاء شرطة 

المطار وإحالته إلى النيابة.
المتهم  توجه  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
الــدول  إحـــدى  إلــى  للسفر  البحرين  مــطــار  إلــى 
الجوازات  مكتب  إلــى  وصــل  وعندما  الخليجية، 
طــلــب مــنــه الــمــوظــف شـــهـــادة الــفــحــص فــأخــبــره 
الـــتـــطـــعـــيـــم، إال ان  أنـــــه حـــاصـــل عـــلـــى  الــمــتــهــم 
لجهة  الالزمة  االشتراطات  أن  أخبره  الموظف 
ســفــره تستدعي شــهــادة فــحــص عــن طــريــق كــود 

.QRالـ
فعاد المتهم إلى أماكن االنتظار في المطار 

إرســال شهادة  وتواصل مع شقيقته وطلب منها 
فــقــام  بــنــيــتــه  يــخــبــرهــا  أن  لــهــا مـــن دون  فــحــص 
بتعديل البيانات، حيث استخدم جهاز الحاسب 
اآللــي وقــام بتعديل االســم وعــاد مــرة أخــرى إلى 
الشهادة  عليه  وعـــرض  األول  غير  آخــر  مــوظــف 
الموظف  دفــع  الــربــاعــي  االســـم  فــي  أن خطأ  إال 
قام  من  أنه  وأخبره  فارتبك  عنه  االستعالم  إلى 
وتم  الشرطة  حضرت  أن  إلــى  البيانات  بتعديل 

القبض عليه.
أمن  بدائرة  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكب  البحرين  مطار 
كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الفحص  نتيجة  هــو 
بالطرق  الصحة  وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب 
المبينة  بالطرق  اصطنعها  بأن  قانونا  المبينة 
المزور  المحرر  استعمل  كما  الحقيقة،  وحــرف 
ــأن قـــدمـــه إلــــى مـــوظـــف بــمــطــار الــبــحــريــن مع  بــ
المحكمة  إلــى  النيابة  لتحيله  بــتــزويــره،  علمه 
سنة  بالحبس  عاقبته  الــتــي  الــكــبــرى  الجنائية 

وأيدت محكمة االستئناف الحكم.

تاأييد �ل�ضجن 5 �ضنو�ت لمحتالي �لمكالمات �لوهمية

.. وتاأييد حب�ص متهم ��ضتعجل �ل�ضفر وزور فح�ص كورونا 

زميله  قتل  إفريقي  تأجيل قضية  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قررت 
إذ  المتهم  والــرد من قبل وكيل  يناير لالطالع  إلى جلسة 11  العمل  في 
آخــريــن، وذلــك عقب  فــي قتل 6  والــشــروع  المتهم على قتل زميله  أقــدم 
لعملية  تــعــرض  أنـــه  المتهم  شــعــر  للعمل حــيــث  الــبــحــريــن  إلـــى  حــضــوره 
احتيال من صديق له أقنعه بدفع 1600 دينار لتوفير فرصة عمل إال أنه 
القيام  إلى  أنه تعرض لعملية احتيال دفعته  بدأ يشعر  بمجرد حضوره 

بالجريمة وحاول بعدها االنتحار عن طريق طعن نفسه.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه اتفق مع شخص في بلده على 
أن يعمل في البحرين كسائق لمدة 3 أشهر، وذلك مقابل دفع مبلغ يناهز 
1600 دينار بحريني، وعندما وصل إلى المطار، لم يجد أحدا في انتظاره 
إلى  إلى أن جاءه شخص من الشركة وقام بتوصيله  ومكث فترة طويلة 

سكن وطلب منه دفع 20 دينارا قيمة اإليجار فدفعها.
وفي اليوم التالي لم يأخذوه إلى الشركة وبدأ رحلة البحث عنها إلى 
أن وصل بعد مشقة، وهناك طلبوا منه التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، 
وليس 3 أشهر كما اتفق في بلده، كما رفضوا إعطاءه نسخة من العقد، 
وأبلغوه بأنه سيسكن في سكن الشركة وعليه االنتقال إلى هناك، وعندما 
طالب باستعادة ما دفعه في السكن األول رفضوا إعطاءه المبلغ، فتوجه 
إلى سكن الشركة، ودخل الغرفة مع المجني عليهم، لكنهم اعترضوا على 

سكنه معهم والقى منهم معاملة سيئة من دون أن يدري سببها.
وأضاف أنه توجه للنوم إال أنه شعر بالعطش فحاول الخروج ليشرب 
وسأل المجني عليه عن مكان تواجد المياه لكونه أول يوم له في السكن، 
وادعى أن المجني عليه قام بالصراخ عليه ونهض من مكان نومه وبدأ 
يتشاجر معه، فشاهد المتهم سكينا فسحبه وقام بطعن المجني عليه 
عدة طعنات إلى أن سقط، وبعدها حاول طعن نفسه إال أن باقي المجني 
عليهم حاولوا ضربه فبدأ في طعن من يقابله إلى أن خارت قواه وسقط 

مغشيا عليه إلى أن وجد نفسه في المستشفى.

�لمته�م  دف�اع  رد  يناي�ر   11

بقت�ل زميل�ه ف�ي �ض�كن �لعمال

�لعي���ادة  برنام���ج  تختت���م  للق�ض���اء  �الأعل���ى  �أمان���ة 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة �ل��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة �ل��ب��ح��ري��ن

} ختام برنامج العيادة القانونية.

الــــعــــدل  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ــي إطـــــــــــار الـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــ أنـــــــــه فـ
ــوم بــهــا  ــقـ ــي يـ ــتـ الــمــســتــمــرة الـ
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي 
ــا،  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
قائمة  وجــود حالة  تبين  فقد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
مقتضيات  على  وحفاًظا 
ــة وحــــمــــايــــًة  ــامــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــوزارة  قررت  فقد  للمصلين، 

ــع الــفــريــق  بـــعـــد الــتــنــســيــق مــ
الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي 
ــق  ــلـ لـــــــفـــــــيـــــــروس كــــــــــورونــــــــــا غـ
المسجد، وذلك بشكل مؤقت 
ــوع حـــتـــى تــتــمــكــن  ــ ــبـ ــ مــــــدة أسـ
الـــفـــرق الــمــعــنــيــة مـــن الــقــيــام 
بــعــمــلــيــة تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن 
وكــــــذلــــــك الـــــقـــــيـــــام بــعــمــلــيــة 
اتــخــاذ  مــن  والــتــأكــد  التعقيم 
بشكل  االحترازية  اإلجـــراءات 
ــع  ــا مـــوضـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ صـــحـــيـــح ووضـ

التنفيذ.

ــعــــدل  الــ وزارة  وشــــــــــددت 
والــــــــــــــشــــــــــــــؤون اإلســـــــالمـــــــيـــــــة 
واألوقــــــــــــاف عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا 
االحترازية  اإلجــراءات  تنفيذ 
ــيــــفــــهــــا  ــثــ بـــــالـــــمـــــســـــاجـــــد وتــــكــ
واتخاذ  التفتيشية  للحمالت 
مــــــــا يــــــلــــــزم لــــحــــفــــظ صـــحـــة 
ــة الــمــصــلــيــن، مـــؤكـــدًة  وســـالمـ
بــالــتــعــلــيــمــات  االلـــــــتـــــــزام  أن 
اليوم  واإلجــراءات االحترازية 
الدينية  المسؤولية  تفرضه 

والواجب الوطني.
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ماهو الفتاق؟ وهل له أنواع؟
ــتـــكـــون نــتــيــجــة لـــوجـــود  الـــفـــتـــاق يـ
العضلي  الجدار  في  فتحات  أو  فتحة 
يــؤدي  مما  البطن  لتجويف  األمــامــي 
األمعاء  مــن  إمكانية خــروج جــزء  إلــى 
أو مــحــتــويــات الــبــطــن مــن خـــال هــذه 
الضعيفة فيظهر على شكل  المنطقة 

نتوء أو تورم.
الفتاق عدة أنواع منها: 

الفتق األربي: يحدث حين تندفع 
جدار  من  السفلي  الجزء  في  األمعاء 
البطن عبر القناة األربية.. وهذا النوع 

هو األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتق السري: ويكون في منتصف 
البطن حيث يكون على شكل انتفاخ أو 

نتوء في السرة أو حولها.
الفتق الجراحي: وهو الفتق الذي 
يــحــدث فــي مــكــان جــرح عملية سابقة 
ــا عــانــى  مــ إذا  نــســبــة حــــدوثــــه  وتــــــــزداد 

المريض من التهاب الجرح.
فتق الحجاب الحاجز: وهو ضعف 
إلى  يــؤدي  مما  الحاجز  الحجاب  فــي 
ــراغ يــســمــح بــصــعــود جـــزء من  ــود فــ وجــ
الــصــدري مما  التجويف  إلــى  الــمــعــدة 

يــعــطــي الــمــريــض إحــســاســا بــالــحــرقــة 
والثقل مع صعوبة في التنفس أحيانا.
شيوعا  أكثر  وهو  الفخذي:  الفتق 
عــنــد الــنــســاء حــيــث يــكــون عــلــى شكل 

انتفاخ في منطقة أعلى الفخذ. 
ما هي أعراضه؟ وما أسبابه؟

األعراض عادة تكون وجود انتفاخ 
أو بروز في المنطقة المصابة، ويكون 
ــوف وبــــذل  ــ ــوقـ ــ ــنـــد الـ أكــــثــــر وضــــوحــــا عـ
أو  االنــحــنــاء  إلــى  بــاإلضــافــة  المجهود 
السعال أو رفع األشياء الثقيلة، وربما 
يــتــحــســن أو يــخــتــفــي عــنــد االســتــلــقــاء 

والنوم. 
وأحـــــيـــــانـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا إحــــســــاس 
الراحة مع اضطرابات  بالحرقة وعدم 

في البطن.
أما في حالة فتق الحجاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيما يخص األسباب.. هناك عدة 

أسباب مجتمعة ومنفردة، من أهمها:
وجود عيب خلقي في جدار البطن 
أو الــحــجــاب الــحــاجــز مــمــا يـــؤدي إلــى 
المنطقة،  تــلــك  فــي  األنــســجــة  ضــعــف 

الضغط  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  وأي سبب 
داخل تجويف البطن، مثل:

رفع األجسام الثقيلة فيتسبب في 
الــجــســم ودفـــع الحجاب  شــد وضــغــط 
الحاجز إلى األسفل مما يسبب زيادة 

في ضغط البطن.
تــضــخــم  أو  ــن  ــزمــ ــمــ الــ ــاك  ــ ــســ ــ اإلمــ

البروستات.
ــنــــة  الـــــســـــعـــــال الـــــمـــــزمـــــن والــــســــمــ

المفرطة والتدخين.
اذا ما هو العاج؟

الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد واألمـــــــثـــــــل هــو 
الجراحة وخصوصا في الحاالت التي 
ــادة في  ــ زيـ أو  مـــن آالم شـــديـــدة  تــعــانــي 

حجم الفتق.
ومـــــع وجـــــــود الـــتـــقـــدم الـــجـــراحـــي 
تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار حـــيـــث مــن 
ــداث ثـــقـــوب صــغــيــرة  ــ خــالــهــا يــتــم إحــ
مع  الفتق  وإصـــاح  المنظار  وإدخــــال 
أقل  تكون  التقنية  هذه  شبكة.  تثبيت 
ألــمــا وأســــرع فــي الــشــفــاء مــمــا يعطي 
الــمــريــض فــرصــة الــمــغــادرة فــي نفس 
الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــــذي يــلــيــه ومـــزاولـــة 

حياته الطبيعية خال أسابيع.

ســواء عرضت قصصا  على حياتنا،  كبير  تأثير  للسينما   
أو جسدت قصصا مشابهة للواقع.  حقيقية عشناها من قبل 
ــازة بــدايــة الــعــام الــجــديــد شــاهــدت عــلــى إحــدى  وفـــي فــتــرة إجــ
حقيقة  أصبحت  قصته  فيلما  االجتماعي  التواصل  منصات 
)عــدوى( عرض  بمعنى   )Contagion )كونتيِجن-  وهو  عشناها 

الفيلم في 2011.
يحكي الفيلم قصة فيروس قاتل يجتاح العالم قادما من 
جائحة  في  أجمع  العالم  عاشها  الفيلم  أحــداث  كونج.  هونج 

كورونا بالتفصيل.. نعم، إنه ألمر غريب!
أخذنا الفيلم في نفس مراحل الواقع بدءا من العزلة في 
التحديات  على  التركيز  تم  وهنا  اللقاح،  انتظار  ثم  المنازل 
التي واجهت العلماء حتى ظهر اللقاح في فترة تعتبر وجيزة 

في سباق مع انتشار الوباء. 
فيما يتعلق بالدقة العلمية، قدم كاتب السيناريو والمخرج 
عما رائًعا في سياق القصة وسردها، وخاصة المشاهد التي 
وكيف  الخنازير  إلى  الخفافيش  من  الفيروس  انتقال  توضح 
في  تواجدها  أثناء  األول(  )المريض  الفيلم  بطلة  التقطته 

هونج كونج.
تماًما،  1« خيالية  إي في  »إم  أن جائحة  الرغم من  وعلى 
فإن قصتها تشابهت مع جائحة كوفيد-19 بشكل مذهل. أوال، 
وثانًيا،  الفيروسين.  لكا  األصــلــي  العائل  كانت  الخفافيش 
ينتشر  أن  يمكن  الــعــدوى  شــديــد  مـــرض  فــي  يتسبب  كــاهــمــا 
اإلمساك  مثل  الملوثة  األسطح  طريق  عن  وينتقل  باللمس 
بــمــقــابــض األبـــــواب، والــضــغــط عــلــى أزرار الــمــصــعــد، ومـــا إلــى 
ذلك، ثم لمس الوجه.. وثالًثا، كاهما يتضمن البروتوكوالت 
نفسها لمواجهة األزمة، بما في ذلك العزل والحجر الصحي، 
وكاهما يسلط الضوء على دور الطاقم الطبي ومدى أهميته 
وشجاعته في التعامل مع المحنة. ورابعًا كاهما يظهر سرعة 
تفشي الوباء بما أدى إلى محدودية توافر أسرة بالمستشفيات 
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــمــرضــى الــمــتــزايــدة، كــمــا يـــبـــرزان الــحــاجــة 
التأثيرات  يظهر  كاهما  وأخــيــًرا  الطبية.  المرافق  دعــم  إلــى 
الفسيولوجية والمشاعر السلبية التي يعاني منها األشخاص 

في أثناء فترة اإلغاق.
لكم-  قلت  -كما  األســواق  المطارات وخلّو  إغــاق  مشاهد 

أمر غريب إذ كيف تنبأ الفيلم بالجائحة بهذه الدقة. 
كــان فترة شــديــدة الصعوبة على  أقــصــده أن مــا سبق  ومــا 
ــــدول مـــن الــبــدايــة الــى  الــعــلــمــاء والــطــاقــم الــطــبــي وأجـــهـــزة الـ
يــزالــون يواجهون صعوبات من  بــر االمـــان.. وال  الــى  الــوصــول 

أجلنا في مواجهة تحور الفيروس ما بين الحين واآلخر.
إلــى  يــســعــنــي اال أن أشــكــرهــم مـــن جـــديـــد.. وأدعــــوكــــم  ال 
مشاهدة الفيلم لتعوا جميعا أهمية وخطورة الفترة الحالية. 

تجربة �صعبة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

المعتمد  الطبيب  الطحان  محمد  الدكتور  تحدث 
في   GPS International Dental Company لشركة 
وال  وفــن  علم  هو  االسنان  إن طب  الباطن  مدينة حفر 
بد من مراعاة أدق التفاصيل في صناعة االبتسامة من 
حيث محاكاة شكل ورسمة االسنان الطبيعية، ويتطلب 
ــرة فـــي صــنــاعــة  ــاهـ ــودة عــالــيــة وأيـــــــادي مـ ــ ــر جـ ــ ــذا األمـ هــ
حيث  مــن  المراجعين  ذوق  مــراعــاة  وكــذلــك  التركيبات، 
النصيحة  إعطائهم  مــع  االســنــان  ورســمــة  قصة  اختيار 
العالمية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  الــازمــة  الطبية 

 Dental GPS. مثل تطبيق تصميم االبتسامة
جميع  صناعة  الطحان  محمد  الدكتور  اختار  كما 

على  للحصول  العالمي  اس  بــي  جــى  بمعمل  تركيباته 
الثقة  إلى  أدى  وهــذا  المستمر  والتطور  النتائج  أفضل 

العالية في فريق gps الدولي لصناعة األسنان.
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ُتعّد أمراض العين من المشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح 
شّدتها بين اضطرابات بسيطة يمكن عاجها في المنزل، أو تزول 
دون الحاجة الى العاج، والبعض اآلخر يحتاج الى استشارة طبية 
وهناك عدة أمراض تكون هي األكثر شيوعا، اذ يعاني منها كثير من 
الناس. ولنتعرف عليها وعلى اعراضها وكيفية عاجها وعلى آخر 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  العيون.  طب  في  الطبية  التطورات 
األكاديمية  عضو  العيون،  وجــراحــة  طب  استشاري  الريفي  مؤمن 

األمريكية والكندية والبريطانية ألطباء العيون.
* ما هي أكثر أمراض العيون الشائعة في البحرين؟

- أمــراض جفاف العين والحساسية وتــزداد في فصل الصيف 
بسبب ظــروف  البحرين  ُســكــان  منه  ُيعاني  مــا  أكــثــر  وهــي  والــربــيــع 
حكة  مــع  بالعين  خفيف  حــرقــان  شكل  على  تظهر  والــتــي  الــمــنــاخ 
)الُملتحمة(  الــخــارجــي  العين  لغشاء  سطحي  واحــمــرار  بسيطة 

واالجفان.
الــوقــايــة: تجنب الــتــعــرض لـــأجـــواء الـــحـــارة واألتـــربـــة وروائـــح 

الحدائق الغريبة أو رذاذ النباتات في فصل الربيع والخريف. 
العاج: 

مرات  ثــاث   Refresh or Blinkـــ الــ مثل  الُمرطبة  العين  قطرات 
باليوم عند الحاجة لحين زوال األعراض.

أما بالنسبة األمراض المتوطنة بالبحرين يوجد: 
داء السكري 

وهو ُيصيب ما فوق سن األربعين بنسبة 11% وُيسبب ُمضاعفات 
العين منها التهابات العين، قرحة القرنية، الساد األبيض )الماء 
الــذي  الشبكية  واعــتــال  األزرق(  )الــمــاء  الـــزرقـــاء  وداء  األبــيــض( 
والتليف  النزف  الى  يتضاعف  فقد  وإال  الُمبكر  العاج  يستوجب 

في انسجة الشبكية وقد يؤدي الى فقدان البصر.
الوقاية والعاج:

الــوقــايــة مــن الــســكــر بتجني اكـــل الــحــلــويــات والــكــربــوهــيــدرات 
والرياضة اليومية وأخذ العاج حسب توصيات الطبيب المختص 

لتضبيط معدل السكر في الدم.

الساد األبيض 
وهو ما ُيعرف بالماء األبيض نتيجة عتمات العدسة الداخلية 

للعين ويصيب 50% ممن هم فوق سن الستين من الُعمر. 
االعراض: عدم وضوح الرؤية والضباب المتزايد الذي ال يزول 

بالنظارات الطبية أو قطرات العين. 
العاج: عملية سحب الماء االبيض وزراعة عدسة داخل العين 

داء الزرقاء 
بين  يــتــراوح  للعين  الطبيعي  )الــضــغــط  العين  ضغط  ارتــفــاع 

10-22 مم من الزئبق( وُيعرف بالماء األزرق أو الماء األسود. 
األعـــــراض: نــقــص فــي مــجــال الــرؤيــة وعـــدم رؤيـــة األشــيــاء في 
حادة  بصورة  المرض  يحدث  واحيانًا  الخارجية  االربــعــة  الجهات 
فيؤدي إلى فقدان الرؤية بصورة ُمفاجئة مع ألم او احمرار شديد 

بالعين مصحوب بتقيؤ وصداع. 
العاج: القطرات الطبية والحبوب لعاج ضغط العين واحيانًا 
اشعة الليزر او تدخل جراحي سريع لمنع فقدان الرؤية بسبب تلف 

العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين.
الحول 

يعتبر من االمراض الشائعة عند األطفال في البحرين نتيجة 
ضعف باإلبصار مثل طول النظر أو انحراف القرنية مما ينتج عنه 

حول انسي )حول داخلي( او حول وحشي )حول خارجي(.

األعراض: استدارت العين إلى الداخل )حول داخلي( واستدارت 
العين إلى الخارج )حول خارجي(.

العاج: 
المتخصص  الطبيب  استشارة  بعد  طبية  نظارات  -استعمال 

بعيون االطفال .
كسل  لعاج  يوميًا  ساعات  بضع  مدة  السليمة  العين  -تغطية 

العين.
- إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول في حالة عدم جدوى 

العاج السابق.
* هل جائحة كورونا ُتصيب العين؟ وما هي أعراضها والوقائية 

والعاج من إصابات وباء كورونا بالعين؟
نعم، قد يصاب بعض المصابين بالفيروس بعدة أعراض منها: 
غزير؛  تدمع  الضوء؛  رهــاب  الجفون؛  في  حكة  العين؛  احمرار 
الشعور بوجود »رمل« أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون 

وإفرازات وضبابية الرؤية.
الوقاية: 

استخدام الكمامات للوقاية من اإلصابة بالكورونا 
التطعيمات الضرورية وجرعات التقوية 

الــعــاج: قــطــرات الــُمــضــاد الــحــيــوي وقــطــرات تخفف مــن شدة 
التهاب العين وتقوية مناعة الجسم. 

* ما هي التطورات الحديثة في طب العيون؟
أحدث ما توصل اليه طب وجراحة العيون والكثير منها متوافر 

في مملكة البحرين وهي:

- قطرة لعاج ضعف النظر للقراءة.
بــاســتــمــرار ألنسجة  عــاج  العين لضخ  داخـــل  يــوضــع  - صــمــام 

.Roche  العين الداخلية من شركة
- عدسة ُتزرع بالعين وتتغير قوتها بحسب حاجة عين المريض.
- جهاز ليزر يوضع على عدسة الميكروسكوب لقص محفظة 
الماء االبيض. اثناء عملية سحب  بالليزر  العين األمامية  عدسة 

 Capsules
- كبسولة ُتزرع داخل السائل الزجاجي لعاج أمراض الشبكية 

والسائل الزجاجي.
داء  لــعــاج  للعين  الــمــائــي  الــســائــل  قــنــاة  أنــبــوب صغير لفتح   -

الزرقاء )الماء االزرق واالسود(.
-جهاز لقياس ضغط العين في بيتك. 

IOperfect plus
- عاج جديد للعين من خال قطرات ُتعطى عن طريق األنف 

Tyaya  Nasal Nasal Spray  لعاج جفاف العين.

تناول  في  برغبة  يشعرن  النساء  من  كثير 
المزيد من األطعمة وباألخص الحلويات خال 
فترة الدورة الشهرية، وفي هذا المقال تفسر لنا 
سبب ذلك اختصاصية التغذية العاجية مريم 
السيطرة  وكيفية  اليــت  اليــف  بمركز  الــوداعــي 
على الشهية في هذه الفترة ونصائحها للتقليل 

من االضرار.
* ما هو السبب وراء األكل بشهية في فترة 

الدورة الشهرية وكيفية التغلب على ذلك؟
المفرطة  الشهية  وراء  الرئيسي  السبب   -
أثـــنـــاء أو قــبــل الـــــــدورة الــشــهــريــة هـــو الــتــغــيــيــر 
ــات الــجــســم وبـــاألخـــص  ــونـ الــمــفــاجــئ فـــي هـــرمـ
ــيــــن  ــيــــروتــــونــ ــن والــــســ ــ ــيـ ــ ــروجـ ــ ــتـ ــ هـــــرمـــــونـــــات اإلسـ
اعــراض  ظهور  الــى  يــؤدي  مما  والبروجسترون. 
اخـــرى بــجــانــب شــراهــة األكــــل، وتــقــلــبــات الــمــزاج 
بالجسم.  وآالم  الــوزن  وزيــادة  والعصبية  والتوتر 
وبــمــا أن الــتــركــيــز فــي هـــذا الــمــقــال عــن شــراهــة 
األطعمة في هذه الفترة لذلك من المهم شرح 

الهرمونات األكثر تأثيرًا على الشهية.
ما  وهو  اللبتين  ذكــره هو هرمون  والجدير 
قبل  افــرازه من  فبمجرد  الشبع،  بهرمون  يعرف 
وكذلك  بالشبع  باإلحساس  البدء  يتم  الجسم 
هـــرمـــون األســتــروجــيــن لـــه نــفــس الــتــأثــيــر على 
االستروجين  هــرمــون  افـــراز  زاد  فكلما  الشهية. 

زادت السيطرة على الشهية.
هــرمــون  ينخفض  الطبيعي  الــوضــع  فــفــي 
ــة بــشــكــل  ــريـ ــهـ ــشـ ــيــــن مــــع الــــــــــدورة الـ ــروجــ ــتــ االســ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن بــاتــبــاع نـــظـــام غـــذائـــي خــاطــئ 
ونــمــط حــيــاة غــيــر صــحــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التي  األيـــام  فــي  الهرمون  لهذا  ومفاجئ  شديد 
تسبق الدورة الشهرية مما يتسبب في الشراهة 

الــمــفــرطــة نــحــو األطــعــمــة واليــســمــا الــحــلــويــات 
إفــراز  على  الــدمــاغ  مساعدة  كالشوكوالتة  منها 
للمساهمة  السيروتونين  وهــو  السعادة  هرمون 
في تعديل المزاج وراحة األعصاب بشكل مؤقت 

بسبب اضطراب الهرمونات االخرى.
وهناك عدة نصائح للمساعدة في التقليل 
مـــن تــأثــيــر تــغــيــرات الـــهـــرمـــونـــات لــكــبــح شــراهــة 

األطعمة في هذه الفترة ومنها: 
ــاول األطــعــمــة الــغــنــيــة  ــنـ * الــتــركــيــز عــلــى تـ
بـــاأللـــيـــاف مــثــل خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة واألرز 
االســمــر وغــيــرهــا مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، وذلــك 
ألنــهــا تــســاعــد عــلــى تــعــديــل مــســتــوى الــســكــر في 
الدم مما يسهم في ارتفاع نسبة هرمون السعادة 

في الجسم.
ــة الـــمـــالـــحـــة والـــدســـمـــة  ــمـ ــعـ * تــجــنــب األطـ
والــغــنــيــة بــالــســكــريــات واســتــبــدالــهــا بــالــخــيــارات 

الصحية.
* ادخال الموز في النظام الغذائي لما أثبت 
بأن له دورا فعاال في تحسين المزاج وباألخص 
الـــــدورة الشهرية  فــي حــــاالت مــتــازمــة مــا قــبــل 
رفع  في  بسبب مساهمته  االكتئاب  حــاالت  وفي 

مستوى هرمون السعادة (السيروتونين(.
تناول األفوكادو باعتدال

األوليك  أن حمض  الدراسات  أثبتت  حيث 
الموجود في األفوكادو يساعد في قمع الشهية 
و يــســهــم فـــي فـــقـــدان الـــــــوزن. الــقــلــق والــحــالــة 
النفسية التي تسبق الدورة الشهرية تلعب دورا 
وخربطة الهرمونات  األطعمة  شراهة  في  كبيرا 
وبــاألخــص  منتظم  بشكل  الــريــاضــة  ،فــمــمــارســة 
تمارين االسترخاء كتمارين التنفس والتدليك 
التقليل من حدة  واليوغا يساعد على  والتأمل 
األعــراض  من  وغيرها  بالجوع  والشعور  التوتر 
الــدورة  قبل  المرأة في متازمة ما  التي تصيب 

الشهرية. 
المتناولة  األطعمة  تدوين  بأن  كما وجد   *
خال اليوم يسهم في تقليل من اإلفراط بتناول 

الطعام. 
يواجهن  أن  للسيدات  يمكن  الختام،  ففي 
ــدورة الــشــهــريــة أو قبلها  شــراهــة األكـــل خـــال الــ
من  للحد  الــنــصــائــح  وتطبيق  الــســبــب  بمعرفة 
أمــا في حــال عــدم المقدرة على  هــذه المشكلة، 
ــذه الــفــتــرة،  تــنــظــيــم شــهــيــتــهــم لــأطــعــمــة فـــي هــ
عاجية  تغذية  اختصاصي  فأنصح باستشارة 

لمساعدتهن في ذلك. 

نصيحة األسبوع مقدمة من GPS لألسنان

الدكتور موؤمن الريفي يف حوار �شامل عن اأمرا�ض العيون ال�شائعة يف البحرين

وعالمات تدل على �أن ك�رونا ي�ؤثر على عينيك 

�لدكت�ر ح�سين �لبرناوي: 
�لجر�حة هي �لحل �لأمثل لعالج زيادة حجم 
�لفتق.. و�لأعر��ض تزد�د عند بذل �لمجه�د

�لفتاق.. �أن��عه و�أعر��سه وطرق عالجه

يعّد الفتاق من أكثر األمراض الجراحية شيوعا، ويصيب الجنسين على حد 
أكثر مرض  نتعرف  ولكي  الــوالدة،  تبدأ منذ  السواء في مراحل عمرية مختلفة 
البرناوي  حسين  الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  عاجه  وكيفية  وأنــواعــه  الفتاق 
رويــال  مستشفى  فــي  والسمنة  المناظير  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 

البحرين.

سؤالسؤال  
.. والطبيب.. والطبيب  يجيبيجيب  

؟؟
�خت�سا�سية �لتغذية مريم �ل�د�عي تجيب 
عن كيفية �ل�سيطرة على �ل�سهية في فترة �لدورة �ل�سهرية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280290
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280408
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
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ماهو الفتاق؟ وهل له أنواع؟
ــتـــكـــون نــتــيــجــة لـــوجـــود  الـــفـــتـــاق يـ
العضلي  الجدار  في  فتحات  أو  فتحة 
يــؤدي  مما  البطن  لتجويف  األمــامــي 
األمعاء  مــن  إمكانية خــروج جــزء  إلــى 
أو مــحــتــويــات الــبــطــن مــن خـــال هــذه 
الضعيفة فيظهر على شكل  المنطقة 

نتوء أو تورم.
الفتاق عدة أنواع منها: 

الفتق األربي: يحدث حين تندفع 
جدار  من  السفلي  الجزء  في  األمعاء 
البطن عبر القناة األربية.. وهذا النوع 

هو األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتق السري: ويكون في منتصف 
البطن حيث يكون على شكل انتفاخ أو 

نتوء في السرة أو حولها.
الفتق الجراحي: وهو الفتق الذي 
يــحــدث فــي مــكــان جــرح عملية سابقة 
ــا عــانــى  مــ إذا  نــســبــة حــــدوثــــه  وتــــــــزداد 

المريض من التهاب الجرح.
فتق الحجاب الحاجز: وهو ضعف 
إلى  يــؤدي  مما  الحاجز  الحجاب  فــي 
ــراغ يــســمــح بــصــعــود جـــزء من  ــود فــ وجــ
الــصــدري مما  التجويف  إلــى  الــمــعــدة 

يــعــطــي الــمــريــض إحــســاســا بــالــحــرقــة 
والثقل مع صعوبة في التنفس أحيانا.
شيوعا  أكثر  وهو  الفخذي:  الفتق 
عــنــد الــنــســاء حــيــث يــكــون عــلــى شكل 

انتفاخ في منطقة أعلى الفخذ. 
ما هي أعراضه؟ وما أسبابه؟

األعراض عادة تكون وجود انتفاخ 
أو بروز في المنطقة المصابة، ويكون 
ــوف وبــــذل  ــ ــوقـ ــ ــنـــد الـ أكــــثــــر وضــــوحــــا عـ
أو  االنــحــنــاء  إلــى  بــاإلضــافــة  المجهود 
السعال أو رفع األشياء الثقيلة، وربما 
يــتــحــســن أو يــخــتــفــي عــنــد االســتــلــقــاء 

والنوم. 
وأحـــــيـــــانـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا إحــــســــاس 
الراحة مع اضطرابات  بالحرقة وعدم 

في البطن.
أما في حالة فتق الحجاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيما يخص األسباب.. هناك عدة 

أسباب مجتمعة ومنفردة، من أهمها:
وجود عيب خلقي في جدار البطن 
أو الــحــجــاب الــحــاجــز مــمــا يـــؤدي إلــى 
المنطقة،  تــلــك  فــي  األنــســجــة  ضــعــف 

الضغط  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  وأي سبب 
داخل تجويف البطن، مثل:

رفع األجسام الثقيلة فيتسبب في 
الــجــســم ودفـــع الحجاب  شــد وضــغــط 
الحاجز إلى األسفل مما يسبب زيادة 

في ضغط البطن.
تــضــخــم  أو  ــن  ــزمــ ــمــ الــ ــاك  ــ ــســ ــ اإلمــ

البروستات.
ــنــــة  الـــــســـــعـــــال الـــــمـــــزمـــــن والــــســــمــ

المفرطة والتدخين.
اذا ما هو العاج؟

الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد واألمـــــــثـــــــل هــو 
الجراحة وخصوصا في الحاالت التي 
ــادة في  ــ زيـ أو  مـــن آالم شـــديـــدة  تــعــانــي 

حجم الفتق.
ومـــــع وجـــــــود الـــتـــقـــدم الـــجـــراحـــي 
تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار حـــيـــث مــن 
ــداث ثـــقـــوب صــغــيــرة  ــ خــالــهــا يــتــم إحــ
مع  الفتق  وإصـــاح  المنظار  وإدخــــال 
أقل  تكون  التقنية  هذه  شبكة.  تثبيت 
ألــمــا وأســــرع فــي الــشــفــاء مــمــا يعطي 
الــمــريــض فــرصــة الــمــغــادرة فــي نفس 
الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــــذي يــلــيــه ومـــزاولـــة 

حياته الطبيعية خال أسابيع.

ســواء عرضت قصصا  على حياتنا،  كبير  تأثير  للسينما   
أو جسدت قصصا مشابهة للواقع.  حقيقية عشناها من قبل 
ــازة بــدايــة الــعــام الــجــديــد شــاهــدت عــلــى إحــدى  وفـــي فــتــرة إجــ
حقيقة  أصبحت  قصته  فيلما  االجتماعي  التواصل  منصات 
)عــدوى( عرض  بمعنى   )Contagion )كونتيِجن-  وهو  عشناها 

الفيلم في 2011.
يحكي الفيلم قصة فيروس قاتل يجتاح العالم قادما من 
جائحة  في  أجمع  العالم  عاشها  الفيلم  أحــداث  كونج.  هونج 

كورونا بالتفصيل.. نعم، إنه ألمر غريب!
أخذنا الفيلم في نفس مراحل الواقع بدءا من العزلة في 
التحديات  على  التركيز  تم  وهنا  اللقاح،  انتظار  ثم  المنازل 
التي واجهت العلماء حتى ظهر اللقاح في فترة تعتبر وجيزة 

في سباق مع انتشار الوباء. 
فيما يتعلق بالدقة العلمية، قدم كاتب السيناريو والمخرج 
عما رائًعا في سياق القصة وسردها، وخاصة المشاهد التي 
وكيف  الخنازير  إلى  الخفافيش  من  الفيروس  انتقال  توضح 
في  تواجدها  أثناء  األول(  )المريض  الفيلم  بطلة  التقطته 

هونج كونج.
تماًما،  1« خيالية  إي في  »إم  أن جائحة  الرغم من  وعلى 
فإن قصتها تشابهت مع جائحة كوفيد-19 بشكل مذهل. أوال، 
وثانًيا،  الفيروسين.  لكا  األصــلــي  العائل  كانت  الخفافيش 
ينتشر  أن  يمكن  الــعــدوى  شــديــد  مـــرض  فــي  يتسبب  كــاهــمــا 
اإلمساك  مثل  الملوثة  األسطح  طريق  عن  وينتقل  باللمس 
بــمــقــابــض األبـــــواب، والــضــغــط عــلــى أزرار الــمــصــعــد، ومـــا إلــى 
ذلك، ثم لمس الوجه.. وثالًثا، كاهما يتضمن البروتوكوالت 
نفسها لمواجهة األزمة، بما في ذلك العزل والحجر الصحي، 
وكاهما يسلط الضوء على دور الطاقم الطبي ومدى أهميته 
وشجاعته في التعامل مع المحنة. ورابعًا كاهما يظهر سرعة 
تفشي الوباء بما أدى إلى محدودية توافر أسرة بالمستشفيات 
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــمــرضــى الــمــتــزايــدة، كــمــا يـــبـــرزان الــحــاجــة 
التأثيرات  يظهر  كاهما  وأخــيــًرا  الطبية.  المرافق  دعــم  إلــى 
الفسيولوجية والمشاعر السلبية التي يعاني منها األشخاص 

في أثناء فترة اإلغاق.
لكم-  قلت  -كما  األســواق  المطارات وخلّو  إغــاق  مشاهد 

أمر غريب إذ كيف تنبأ الفيلم بالجائحة بهذه الدقة. 
كــان فترة شــديــدة الصعوبة على  أقــصــده أن مــا سبق  ومــا 
ــــدول مـــن الــبــدايــة الــى  الــعــلــمــاء والــطــاقــم الــطــبــي وأجـــهـــزة الـ
يــزالــون يواجهون صعوبات من  بــر االمـــان.. وال  الــى  الــوصــول 

أجلنا في مواجهة تحور الفيروس ما بين الحين واآلخر.
إلــى  يــســعــنــي اال أن أشــكــرهــم مـــن جـــديـــد.. وأدعــــوكــــم  ال 
مشاهدة الفيلم لتعوا جميعا أهمية وخطورة الفترة الحالية. 

تجربة �صعبة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

المعتمد  الطبيب  الطحان  محمد  الدكتور  تحدث 
في   GPS International Dental Company لشركة 
وال  وفــن  علم  هو  االسنان  إن طب  الباطن  مدينة حفر 
بد من مراعاة أدق التفاصيل في صناعة االبتسامة من 
حيث محاكاة شكل ورسمة االسنان الطبيعية، ويتطلب 
ــرة فـــي صــنــاعــة  ــاهـ ــودة عــالــيــة وأيـــــــادي مـ ــ ــر جـ ــ ــذا األمـ هــ
حيث  مــن  المراجعين  ذوق  مــراعــاة  وكــذلــك  التركيبات، 
النصيحة  إعطائهم  مــع  االســنــان  ورســمــة  قصة  اختيار 
العالمية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  الــازمــة  الطبية 

 Dental GPS. مثل تطبيق تصميم االبتسامة
جميع  صناعة  الطحان  محمد  الدكتور  اختار  كما 

على  للحصول  العالمي  اس  بــي  جــى  بمعمل  تركيباته 
الثقة  إلى  أدى  وهــذا  المستمر  والتطور  النتائج  أفضل 

العالية في فريق gps الدولي لصناعة األسنان.
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ُتعّد أمراض العين من المشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح 
شّدتها بين اضطرابات بسيطة يمكن عاجها في المنزل، أو تزول 
دون الحاجة الى العاج، والبعض اآلخر يحتاج الى استشارة طبية 
وهناك عدة أمراض تكون هي األكثر شيوعا، اذ يعاني منها كثير من 
الناس. ولنتعرف عليها وعلى اعراضها وكيفية عاجها وعلى آخر 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  العيون.  طب  في  الطبية  التطورات 
األكاديمية  عضو  العيون،  وجــراحــة  طب  استشاري  الريفي  مؤمن 

األمريكية والكندية والبريطانية ألطباء العيون.
* ما هي أكثر أمراض العيون الشائعة في البحرين؟

- أمــراض جفاف العين والحساسية وتــزداد في فصل الصيف 
بسبب ظــروف  البحرين  ُســكــان  منه  ُيعاني  مــا  أكــثــر  وهــي  والــربــيــع 
حكة  مــع  بالعين  خفيف  حــرقــان  شكل  على  تظهر  والــتــي  الــمــنــاخ 
)الُملتحمة(  الــخــارجــي  العين  لغشاء  سطحي  واحــمــرار  بسيطة 

واالجفان.
الــوقــايــة: تجنب الــتــعــرض لـــأجـــواء الـــحـــارة واألتـــربـــة وروائـــح 

الحدائق الغريبة أو رذاذ النباتات في فصل الربيع والخريف. 
العاج: 

مرات  ثــاث   Refresh or Blinkـــ الــ مثل  الُمرطبة  العين  قطرات 
باليوم عند الحاجة لحين زوال األعراض.

أما بالنسبة األمراض المتوطنة بالبحرين يوجد: 
داء السكري 

وهو ُيصيب ما فوق سن األربعين بنسبة 11% وُيسبب ُمضاعفات 
العين منها التهابات العين، قرحة القرنية، الساد األبيض )الماء 
الــذي  الشبكية  واعــتــال  األزرق(  )الــمــاء  الـــزرقـــاء  وداء  األبــيــض( 
والتليف  النزف  الى  يتضاعف  فقد  وإال  الُمبكر  العاج  يستوجب 

في انسجة الشبكية وقد يؤدي الى فقدان البصر.
الوقاية والعاج:

الــوقــايــة مــن الــســكــر بتجني اكـــل الــحــلــويــات والــكــربــوهــيــدرات 
والرياضة اليومية وأخذ العاج حسب توصيات الطبيب المختص 

لتضبيط معدل السكر في الدم.

الساد األبيض 
وهو ما ُيعرف بالماء األبيض نتيجة عتمات العدسة الداخلية 

للعين ويصيب 50% ممن هم فوق سن الستين من الُعمر. 
االعراض: عدم وضوح الرؤية والضباب المتزايد الذي ال يزول 

بالنظارات الطبية أو قطرات العين. 
العاج: عملية سحب الماء االبيض وزراعة عدسة داخل العين 

داء الزرقاء 
بين  يــتــراوح  للعين  الطبيعي  )الــضــغــط  العين  ضغط  ارتــفــاع 

10-22 مم من الزئبق( وُيعرف بالماء األزرق أو الماء األسود. 
األعـــــراض: نــقــص فــي مــجــال الــرؤيــة وعـــدم رؤيـــة األشــيــاء في 
حادة  بصورة  المرض  يحدث  واحيانًا  الخارجية  االربــعــة  الجهات 
فيؤدي إلى فقدان الرؤية بصورة ُمفاجئة مع ألم او احمرار شديد 

بالعين مصحوب بتقيؤ وصداع. 
العاج: القطرات الطبية والحبوب لعاج ضغط العين واحيانًا 
اشعة الليزر او تدخل جراحي سريع لمنع فقدان الرؤية بسبب تلف 

العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين.
الحول 

يعتبر من االمراض الشائعة عند األطفال في البحرين نتيجة 
ضعف باإلبصار مثل طول النظر أو انحراف القرنية مما ينتج عنه 

حول انسي )حول داخلي( او حول وحشي )حول خارجي(.

األعراض: استدارت العين إلى الداخل )حول داخلي( واستدارت 
العين إلى الخارج )حول خارجي(.

العاج: 
المتخصص  الطبيب  استشارة  بعد  طبية  نظارات  -استعمال 

بعيون االطفال .
كسل  لعاج  يوميًا  ساعات  بضع  مدة  السليمة  العين  -تغطية 

العين.
- إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول في حالة عدم جدوى 

العاج السابق.
* هل جائحة كورونا ُتصيب العين؟ وما هي أعراضها والوقائية 

والعاج من إصابات وباء كورونا بالعين؟
نعم، قد يصاب بعض المصابين بالفيروس بعدة أعراض منها: 
غزير؛  تدمع  الضوء؛  رهــاب  الجفون؛  في  حكة  العين؛  احمرار 
الشعور بوجود »رمل« أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون 

وإفرازات وضبابية الرؤية.
الوقاية: 

استخدام الكمامات للوقاية من اإلصابة بالكورونا 
التطعيمات الضرورية وجرعات التقوية 

الــعــاج: قــطــرات الــُمــضــاد الــحــيــوي وقــطــرات تخفف مــن شدة 
التهاب العين وتقوية مناعة الجسم. 

* ما هي التطورات الحديثة في طب العيون؟
أحدث ما توصل اليه طب وجراحة العيون والكثير منها متوافر 

في مملكة البحرين وهي:

- قطرة لعاج ضعف النظر للقراءة.
بــاســتــمــرار ألنسجة  عــاج  العين لضخ  داخـــل  يــوضــع  - صــمــام 

.Roche  العين الداخلية من شركة
- عدسة ُتزرع بالعين وتتغير قوتها بحسب حاجة عين المريض.
- جهاز ليزر يوضع على عدسة الميكروسكوب لقص محفظة 
الماء االبيض. اثناء عملية سحب  بالليزر  العين األمامية  عدسة 

 Capsules
- كبسولة ُتزرع داخل السائل الزجاجي لعاج أمراض الشبكية 

والسائل الزجاجي.
داء  لــعــاج  للعين  الــمــائــي  الــســائــل  قــنــاة  أنــبــوب صغير لفتح   -

الزرقاء )الماء االزرق واالسود(.
-جهاز لقياس ضغط العين في بيتك. 

IOperfect plus
- عاج جديد للعين من خال قطرات ُتعطى عن طريق األنف 

Tyaya  Nasal Nasal Spray  لعاج جفاف العين.

تناول  في  برغبة  يشعرن  النساء  من  كثير 
المزيد من األطعمة وباألخص الحلويات خال 
فترة الدورة الشهرية، وفي هذا المقال تفسر لنا 
سبب ذلك اختصاصية التغذية العاجية مريم 
السيطرة  وكيفية  اليــت  اليــف  بمركز  الــوداعــي 
على الشهية في هذه الفترة ونصائحها للتقليل 

من االضرار.
* ما هو السبب وراء األكل بشهية في فترة 

الدورة الشهرية وكيفية التغلب على ذلك؟
المفرطة  الشهية  وراء  الرئيسي  السبب   -
أثـــنـــاء أو قــبــل الـــــــدورة الــشــهــريــة هـــو الــتــغــيــيــر 
ــات الــجــســم وبـــاألخـــص  ــونـ الــمــفــاجــئ فـــي هـــرمـ
ــيــــن  ــيــــروتــــونــ ــن والــــســ ــ ــيـ ــ ــروجـ ــ ــتـ ــ هـــــرمـــــونـــــات اإلسـ
اعــراض  ظهور  الــى  يــؤدي  مما  والبروجسترون. 
اخـــرى بــجــانــب شــراهــة األكــــل، وتــقــلــبــات الــمــزاج 
بالجسم.  وآالم  الــوزن  وزيــادة  والعصبية  والتوتر 
وبــمــا أن الــتــركــيــز فــي هـــذا الــمــقــال عــن شــراهــة 
األطعمة في هذه الفترة لذلك من المهم شرح 

الهرمونات األكثر تأثيرًا على الشهية.
ما  وهو  اللبتين  ذكــره هو هرمون  والجدير 
قبل  افــرازه من  فبمجرد  الشبع،  بهرمون  يعرف 
وكذلك  بالشبع  باإلحساس  البدء  يتم  الجسم 
هـــرمـــون األســتــروجــيــن لـــه نــفــس الــتــأثــيــر على 
االستروجين  هــرمــون  افـــراز  زاد  فكلما  الشهية. 

زادت السيطرة على الشهية.
هــرمــون  ينخفض  الطبيعي  الــوضــع  فــفــي 
ــة بــشــكــل  ــريـ ــهـ ــشـ ــيــــن مــــع الــــــــــدورة الـ ــروجــ ــتــ االســ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن بــاتــبــاع نـــظـــام غـــذائـــي خــاطــئ 
ونــمــط حــيــاة غــيــر صــحــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التي  األيـــام  فــي  الهرمون  لهذا  ومفاجئ  شديد 
تسبق الدورة الشهرية مما يتسبب في الشراهة 

الــمــفــرطــة نــحــو األطــعــمــة واليــســمــا الــحــلــويــات 
إفــراز  على  الــدمــاغ  مساعدة  كالشوكوالتة  منها 
للمساهمة  السيروتونين  وهــو  السعادة  هرمون 
في تعديل المزاج وراحة األعصاب بشكل مؤقت 

بسبب اضطراب الهرمونات االخرى.
وهناك عدة نصائح للمساعدة في التقليل 
مـــن تــأثــيــر تــغــيــرات الـــهـــرمـــونـــات لــكــبــح شــراهــة 

األطعمة في هذه الفترة ومنها: 
ــاول األطــعــمــة الــغــنــيــة  ــنـ * الــتــركــيــز عــلــى تـ
بـــاأللـــيـــاف مــثــل خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة واألرز 
االســمــر وغــيــرهــا مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، وذلــك 
ألنــهــا تــســاعــد عــلــى تــعــديــل مــســتــوى الــســكــر في 
الدم مما يسهم في ارتفاع نسبة هرمون السعادة 

في الجسم.
ــة الـــمـــالـــحـــة والـــدســـمـــة  ــمـ ــعـ * تــجــنــب األطـ
والــغــنــيــة بــالــســكــريــات واســتــبــدالــهــا بــالــخــيــارات 

الصحية.
* ادخال الموز في النظام الغذائي لما أثبت 
بأن له دورا فعاال في تحسين المزاج وباألخص 
الـــــدورة الشهرية  فــي حــــاالت مــتــازمــة مــا قــبــل 
رفع  في  بسبب مساهمته  االكتئاب  حــاالت  وفي 

مستوى هرمون السعادة (السيروتونين(.
تناول األفوكادو باعتدال

األوليك  أن حمض  الدراسات  أثبتت  حيث 
الموجود في األفوكادو يساعد في قمع الشهية 
و يــســهــم فـــي فـــقـــدان الـــــــوزن. الــقــلــق والــحــالــة 
النفسية التي تسبق الدورة الشهرية تلعب دورا 
وخربطة الهرمونات  األطعمة  شراهة  في  كبيرا 
وبــاألخــص  منتظم  بشكل  الــريــاضــة  ،فــمــمــارســة 
تمارين االسترخاء كتمارين التنفس والتدليك 
التقليل من حدة  واليوغا يساعد على  والتأمل 
األعــراض  من  وغيرها  بالجوع  والشعور  التوتر 
الــدورة  قبل  المرأة في متازمة ما  التي تصيب 

الشهرية. 
المتناولة  األطعمة  تدوين  بأن  كما وجد   *
خال اليوم يسهم في تقليل من اإلفراط بتناول 

الطعام. 
يواجهن  أن  للسيدات  يمكن  الختام،  ففي 
ــدورة الــشــهــريــة أو قبلها  شــراهــة األكـــل خـــال الــ
من  للحد  الــنــصــائــح  وتطبيق  الــســبــب  بمعرفة 
أمــا في حــال عــدم المقدرة على  هــذه المشكلة، 
ــذه الــفــتــرة،  تــنــظــيــم شــهــيــتــهــم لــأطــعــمــة فـــي هــ
عاجية  تغذية  اختصاصي  فأنصح باستشارة 

لمساعدتهن في ذلك. 

نصيحة األسبوع مقدمة من GPS لألسنان

الدكتور موؤمن الريفي يف حوار �شامل عن اأمرا�ض العيون ال�شائعة يف البحرين

وعالمات تدل على �أن ك�رونا ي�ؤثر على عينيك 

�لدكت�ر ح�سين �لبرناوي: 
�لجر�حة هي �لحل �لأمثل لعالج زيادة حجم 
�لفتق.. و�لأعر��ض تزد�د عند بذل �لمجه�د

�لفتاق.. �أن��عه و�أعر��سه وطرق عالجه

يعّد الفتاق من أكثر األمراض الجراحية شيوعا، ويصيب الجنسين على حد 
أكثر مرض  نتعرف  ولكي  الــوالدة،  تبدأ منذ  السواء في مراحل عمرية مختلفة 
البرناوي  حسين  الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  عاجه  وكيفية  وأنــواعــه  الفتاق 
رويــال  مستشفى  فــي  والسمنة  المناظير  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 

البحرين.

سؤالسؤال  
.. والطبيب.. والطبيب  يجيبيجيب  

؟؟
�خت�سا�سية �لتغذية مريم �ل�د�عي تجيب 
عن كيفية �ل�سيطرة على �ل�سهية في فترة �لدورة �ل�سهرية

ماهو الفتاق؟ وهل له أنواع؟
ــتـــكـــون نــتــيــجــة لـــوجـــود  الـــفـــتـــاق يـ
العضلي  الجدار  في  فتحات  أو  فتحة 
يــؤدي  مما  البطن  لتجويف  األمــامــي 
األمعاء  مــن  إمكانية خــروج جــزء  إلــى 
أو مــحــتــويــات الــبــطــن مــن خـــال هــذه 
الضعيفة فيظهر على شكل  المنطقة 

نتوء أو تورم.
الفتاق عدة أنواع منها: 

الفتق األربي: يحدث حين تندفع 
جدار  من  السفلي  الجزء  في  األمعاء 
البطن عبر القناة األربية.. وهذا النوع 

هو األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتق السري: ويكون في منتصف 
البطن حيث يكون على شكل انتفاخ أو 

نتوء في السرة أو حولها.
الفتق الجراحي: وهو الفتق الذي 
يــحــدث فــي مــكــان جــرح عملية سابقة 
ــا عــانــى  مــ إذا  نــســبــة حــــدوثــــه  وتــــــــزداد 

المريض من التهاب الجرح.
فتق الحجاب الحاجز: وهو ضعف 
إلى  يــؤدي  مما  الحاجز  الحجاب  فــي 
ــراغ يــســمــح بــصــعــود جـــزء من  ــود فــ وجــ
الــصــدري مما  التجويف  إلــى  الــمــعــدة 

يــعــطــي الــمــريــض إحــســاســا بــالــحــرقــة 
والثقل مع صعوبة في التنفس أحيانا.

شيوعا  أكثر  وهو  الفخذي:  الفتق 
عــنــد الــنــســاء حــيــث يــكــون عــلــى شكل 

انتفاخ في منطقة أعلى الفخذ. 
ما هي أعراضه؟ وما أسبابه؟

األعراض عادة تكون وجود انتفاخ 
أو بروز في المنطقة المصابة، ويكون 
ــوف وبــــذل  ــ ــوقـ ــ ــنـــد الـ أكــــثــــر وضــــوحــــا عـ
أو  االنــحــنــاء  إلــى  بــاإلضــافــة  المجهود 
السعال أو رفع األشياء الثقيلة، وربما 
يــتــحــســن أو يــخــتــفــي عــنــد االســتــلــقــاء 

والنوم. 
وأحـــــيـــــانـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا إحــــســــاس 
الراحة مع اضطرابات  بالحرقة وعدم 

في البطن.
أما في حالة فتق الحجاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيما يخص األسباب.. هناك عدة 

أسباب مجتمعة ومنفردة، من أهمها:
وجود عيب خلقي في جدار البطن 
أو الــحــجــاب الــحــاجــز مــمــا يـــؤدي إلــى 
المنطقة،  تــلــك  فــي  األنــســجــة  ضــعــف 

الضغط  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  وأي سبب 
داخل تجويف البطن، مثل:

رفع األجسام الثقيلة فيتسبب في 
الــجــســم ودفـــع الحجاب  شــد وضــغــط 
الحاجز إلى األسفل مما يسبب زيادة 

في ضغط البطن.
تــضــخــم  أو  ــن  ــزمــ ــمــ الــ ــاك  ــ ــســ ــ اإلمــ

البروستات.
ــنــــة  الـــــســـــعـــــال الـــــمـــــزمـــــن والــــســــمــ

المفرطة والتدخين.
اذا ما هو العاج؟

الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد واألمـــــــثـــــــل هــو 
الجراحة وخصوصا في الحاالت التي 
ــادة في  ــ زيـ أو  مـــن آالم شـــديـــدة  تــعــانــي 

حجم الفتق.
ومـــــع وجـــــــود الـــتـــقـــدم الـــجـــراحـــي 
تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار حـــيـــث مــن 
ــداث ثـــقـــوب صــغــيــرة  ــ خــالــهــا يــتــم إحــ
مع  الفتق  وإصـــاح  المنظار  وإدخــــال 
أقل  تكون  التقنية  هذه  شبكة.  تثبيت 
ألــمــا وأســــرع فــي الــشــفــاء مــمــا يعطي 
الــمــريــض فــرصــة الــمــغــادرة فــي نفس 
الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــــذي يــلــيــه ومـــزاولـــة 

حياته الطبيعية خال أسابيع.

ســواء عرضت قصصا  على حياتنا،  كبير  تأثير  للسينما   
أو جسدت قصصا مشابهة للواقع.  حقيقية عشناها من قبل 
ــازة بــدايــة الــعــام الــجــديــد شــاهــدت عــلــى إحــدى  وفـــي فــتــرة إجــ
حقيقة  أصبحت  قصته  فيلما  االجتماعي  التواصل  منصات 
)عــدوى( عرض  بمعنى   )Contagion )كونتيِجن-  وهو  عشناها 

الفيلم في 2011.
يحكي الفيلم قصة فيروس قاتل يجتاح العالم قادما من 
جائحة  في  أجمع  العالم  عاشها  الفيلم  أحــداث  كونج.  هونج 

كورونا بالتفصيل.. نعم، إنه ألمر غريب!
أخذنا الفيلم في نفس مراحل الواقع بدءا من العزلة في 
التحديات  على  التركيز  تم  وهنا  اللقاح،  انتظار  ثم  المنازل 
التي واجهت العلماء حتى ظهر اللقاح في فترة تعتبر وجيزة 

في سباق مع انتشار الوباء. 
فيما يتعلق بالدقة العلمية، قدم كاتب السيناريو والمخرج 
عما رائًعا في سياق القصة وسردها، وخاصة المشاهد التي 
وكيف  الخنازير  إلى  الخفافيش  من  الفيروس  انتقال  توضح 
في  تواجدها  أثناء  األول(  )المريض  الفيلم  بطلة  التقطته 

هونج كونج.
تماًما،  1« خيالية  إي في  »إم  أن جائحة  الرغم من  وعلى 
فإن قصتها تشابهت مع جائحة كوفيد-19 بشكل مذهل. أوال، 
وثانًيا،  الفيروسين.  لكا  األصــلــي  العائل  كانت  الخفافيش 
ينتشر  أن  يمكن  الــعــدوى  شــديــد  مـــرض  فــي  يتسبب  كــاهــمــا 
اإلمساك  مثل  الملوثة  األسطح  طريق  عن  وينتقل  باللمس 
بــمــقــابــض األبـــــواب، والــضــغــط عــلــى أزرار الــمــصــعــد، ومـــا إلــى 
ذلك، ثم لمس الوجه.. وثالًثا، كاهما يتضمن البروتوكوالت 
نفسها لمواجهة األزمة، بما في ذلك العزل والحجر الصحي، 
وكاهما يسلط الضوء على دور الطاقم الطبي ومدى أهميته 
وشجاعته في التعامل مع المحنة. ورابعًا كاهما يظهر سرعة 
تفشي الوباء بما أدى إلى محدودية توافر أسرة بالمستشفيات 
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــمــرضــى الــمــتــزايــدة، كــمــا يـــبـــرزان الــحــاجــة 
التأثيرات  يظهر  كاهما  وأخــيــًرا  الطبية.  المرافق  دعــم  إلــى 
الفسيولوجية والمشاعر السلبية التي يعاني منها األشخاص 

في أثناء فترة اإلغاق.
لكم-  قلت  -كما  األســواق  المطارات وخلّو  إغــاق  مشاهد 

أمر غريب إذ كيف تنبأ الفيلم بالجائحة بهذه الدقة. 
كــان فترة شــديــدة الصعوبة على  أقــصــده أن مــا سبق  ومــا 
ــــدول مـــن الــبــدايــة الــى  الــعــلــمــاء والــطــاقــم الــطــبــي وأجـــهـــزة الـ
يــزالــون يواجهون صعوبات من  بــر االمـــان.. وال  الــى  الــوصــول 

أجلنا في مواجهة تحور الفيروس ما بين الحين واآلخر.
إلــى  يــســعــنــي اال أن أشــكــرهــم مـــن جـــديـــد.. وأدعــــوكــــم  ال 
مشاهدة الفيلم لتعوا جميعا أهمية وخطورة الفترة الحالية. 

تجربة �صعبة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

المعتمد  الطبيب  الطحان  محمد  الدكتور  تحدث 
في   GPS International Dental Company لشركة 
وال  وفــن  علم  هو  االسنان  إن طب  الباطن  مدينة حفر 
بد من مراعاة أدق التفاصيل في صناعة االبتسامة من 
حيث محاكاة شكل ورسمة االسنان الطبيعية، ويتطلب 
ــرة فـــي صــنــاعــة  ــاهـ ــودة عــالــيــة وأيـــــــادي مـ ــ ــر جـ ــ ــذا األمـ هــ
حيث  مــن  المراجعين  ذوق  مــراعــاة  وكــذلــك  التركيبات، 
النصيحة  إعطائهم  مــع  االســنــان  ورســمــة  قصة  اختيار 
العالمية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  الــازمــة  الطبية 

 Dental GPS. مثل تطبيق تصميم االبتسامة
جميع  صناعة  الطحان  محمد  الدكتور  اختار  كما 

على  للحصول  العالمي  اس  بــي  جــى  بمعمل  تركيباته 
الثقة  إلى  أدى  وهــذا  المستمر  والتطور  النتائج  أفضل 

العالية في فريق gps الدولي لصناعة األسنان.
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ُتعّد أمراض العين من المشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح 
شّدتها بين اضطرابات بسيطة يمكن عاجها في المنزل، أو تزول 
دون الحاجة الى العاج، والبعض اآلخر يحتاج الى استشارة طبية 
وهناك عدة أمراض تكون هي األكثر شيوعا، اذ يعاني منها كثير من 
الناس. ولنتعرف عليها وعلى اعراضها وكيفية عاجها وعلى آخر 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  العيون.  طب  في  الطبية  التطورات 
األكاديمية  عضو  العيون،  وجــراحــة  طب  استشاري  الريفي  مؤمن 

األمريكية والكندية والبريطانية ألطباء العيون.
* ما هي أكثر أمراض العيون الشائعة في البحرين؟

- أمــراض جفاف العين والحساسية وتــزداد في فصل الصيف 
بسبب ظــروف  البحرين  ُســكــان  منه  ُيعاني  مــا  أكــثــر  وهــي  والــربــيــع 
حكة  مــع  بالعين  خفيف  حــرقــان  شكل  على  تظهر  والــتــي  الــمــنــاخ 
)الُملتحمة(  الــخــارجــي  العين  لغشاء  سطحي  واحــمــرار  بسيطة 

واالجفان.
الــوقــايــة: تجنب الــتــعــرض لـــأجـــواء الـــحـــارة واألتـــربـــة وروائـــح 

الحدائق الغريبة أو رذاذ النباتات في فصل الربيع والخريف. 
العاج: 

مرات  ثــاث   Refresh or Blinkـــ الــ مثل  الُمرطبة  العين  قطرات 
باليوم عند الحاجة لحين زوال األعراض.

أما بالنسبة األمراض المتوطنة بالبحرين يوجد: 
داء السكري 

وهو ُيصيب ما فوق سن األربعين بنسبة 11% وُيسبب ُمضاعفات 
العين منها التهابات العين، قرحة القرنية، الساد األبيض )الماء 
الــذي  الشبكية  واعــتــال  األزرق(  )الــمــاء  الـــزرقـــاء  وداء  األبــيــض( 
والتليف  النزف  الى  يتضاعف  فقد  وإال  الُمبكر  العاج  يستوجب 

في انسجة الشبكية وقد يؤدي الى فقدان البصر.
الوقاية والعاج:

الــوقــايــة مــن الــســكــر بتجني اكـــل الــحــلــويــات والــكــربــوهــيــدرات 
والرياضة اليومية وأخذ العاج حسب توصيات الطبيب المختص 

لتضبيط معدل السكر في الدم.

الساد األبيض 
وهو ما ُيعرف بالماء األبيض نتيجة عتمات العدسة الداخلية 

للعين ويصيب 50% ممن هم فوق سن الستين من الُعمر. 
االعراض: عدم وضوح الرؤية والضباب المتزايد الذي ال يزول 

بالنظارات الطبية أو قطرات العين. 
العاج: عملية سحب الماء االبيض وزراعة عدسة داخل العين 

داء الزرقاء 
بين  يــتــراوح  للعين  الطبيعي  )الــضــغــط  العين  ضغط  ارتــفــاع 

10-22 مم من الزئبق( وُيعرف بالماء األزرق أو الماء األسود. 
األعـــــراض: نــقــص فــي مــجــال الــرؤيــة وعـــدم رؤيـــة األشــيــاء في 
حادة  بصورة  المرض  يحدث  واحيانًا  الخارجية  االربــعــة  الجهات 
فيؤدي إلى فقدان الرؤية بصورة ُمفاجئة مع ألم او احمرار شديد 

بالعين مصحوب بتقيؤ وصداع. 
العاج: القطرات الطبية والحبوب لعاج ضغط العين واحيانًا 
اشعة الليزر او تدخل جراحي سريع لمنع فقدان الرؤية بسبب تلف 

العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين.
الحول 

يعتبر من االمراض الشائعة عند األطفال في البحرين نتيجة 
ضعف باإلبصار مثل طول النظر أو انحراف القرنية مما ينتج عنه 

حول انسي )حول داخلي( او حول وحشي )حول خارجي(.

األعراض: استدارت العين إلى الداخل )حول داخلي( واستدارت 
العين إلى الخارج )حول خارجي(.

العاج: 
المتخصص  الطبيب  استشارة  بعد  طبية  نظارات  -استعمال 

بعيون االطفال .
كسل  لعاج  يوميًا  ساعات  بضع  مدة  السليمة  العين  -تغطية 

العين.
- إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول في حالة عدم جدوى 

العاج السابق.
* هل جائحة كورونا ُتصيب العين؟ وما هي أعراضها والوقائية 

والعاج من إصابات وباء كورونا بالعين؟
نعم، قد يصاب بعض المصابين بالفيروس بعدة أعراض منها: 
غزير؛  تدمع  الضوء؛  رهــاب  الجفون؛  في  حكة  العين؛  احمرار 
الشعور بوجود »رمل« أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون 

وإفرازات وضبابية الرؤية.
الوقاية: 

استخدام الكمامات للوقاية من اإلصابة بالكورونا 
التطعيمات الضرورية وجرعات التقوية 

الــعــاج: قــطــرات الــُمــضــاد الــحــيــوي وقــطــرات تخفف مــن شدة 
التهاب العين وتقوية مناعة الجسم. 

* ما هي التطورات الحديثة في طب العيون؟
أحدث ما توصل اليه طب وجراحة العيون والكثير منها متوافر 

في مملكة البحرين وهي:

- قطرة لعاج ضعف النظر للقراءة.
بــاســتــمــرار ألنسجة  عــاج  العين لضخ  داخـــل  يــوضــع  - صــمــام 

.Roche  العين الداخلية من شركة
- عدسة ُتزرع بالعين وتتغير قوتها بحسب حاجة عين المريض.

- جهاز ليزر يوضع على عدسة الميكروسكوب لقص محفظة 
الماء االبيض. اثناء عملية سحب  بالليزر  العين األمامية  عدسة 

 Capsules
- كبسولة ُتزرع داخل السائل الزجاجي لعاج أمراض الشبكية 

والسائل الزجاجي.
داء  لــعــاج  للعين  الــمــائــي  الــســائــل  قــنــاة  أنــبــوب صغير لفتح   -

الزرقاء )الماء االزرق واالسود(.
-جهاز لقياس ضغط العين في بيتك. 

IOperfect plus
- عاج جديد للعين من خال قطرات ُتعطى عن طريق األنف 

Tyaya  Nasal Nasal Spray  لعاج جفاف العين.

تناول  في  برغبة  يشعرن  النساء  من  كثير 
المزيد من األطعمة وباألخص الحلويات خال 
فترة الدورة الشهرية، وفي هذا المقال تفسر لنا 
سبب ذلك اختصاصية التغذية العاجية مريم 
السيطرة  وكيفية  اليــت  اليــف  بمركز  الــوداعــي 
على الشهية في هذه الفترة ونصائحها للتقليل 

من االضرار.
* ما هو السبب وراء األكل بشهية في فترة 

الدورة الشهرية وكيفية التغلب على ذلك؟
المفرطة  الشهية  وراء  الرئيسي  السبب   -
أثـــنـــاء أو قــبــل الـــــــدورة الــشــهــريــة هـــو الــتــغــيــيــر 
ــات الــجــســم وبـــاألخـــص  ــونـ الــمــفــاجــئ فـــي هـــرمـ
ــيــــن  ــيــــروتــــونــ ــن والــــســ ــ ــيـ ــ ــروجـ ــ ــتـ ــ هـــــرمـــــونـــــات اإلسـ
اعــراض  ظهور  الــى  يــؤدي  مما  والبروجسترون. 
اخـــرى بــجــانــب شــراهــة األكــــل، وتــقــلــبــات الــمــزاج 
بالجسم.  وآالم  الــوزن  وزيــادة  والعصبية  والتوتر 
وبــمــا أن الــتــركــيــز فــي هـــذا الــمــقــال عــن شــراهــة 
األطعمة في هذه الفترة لذلك من المهم شرح 

الهرمونات األكثر تأثيرًا على الشهية.
ما  وهو  اللبتين  ذكــره هو هرمون  والجدير 
قبل  افــرازه من  فبمجرد  الشبع،  بهرمون  يعرف 
وكذلك  بالشبع  باإلحساس  البدء  يتم  الجسم 
هـــرمـــون األســتــروجــيــن لـــه نــفــس الــتــأثــيــر على 
االستروجين  هــرمــون  افـــراز  زاد  فكلما  الشهية. 

زادت السيطرة على الشهية.
هــرمــون  ينخفض  الطبيعي  الــوضــع  فــفــي 
ــة بــشــكــل  ــريـ ــهـ ــشـ ــيــــن مــــع الــــــــــدورة الـ ــروجــ ــتــ االســ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن بــاتــبــاع نـــظـــام غـــذائـــي خــاطــئ 
ونــمــط حــيــاة غــيــر صــحــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التي  األيـــام  فــي  الهرمون  لهذا  ومفاجئ  شديد 
تسبق الدورة الشهرية مما يتسبب في الشراهة 

الــمــفــرطــة نــحــو األطــعــمــة واليــســمــا الــحــلــويــات 
إفــراز  على  الــدمــاغ  مساعدة  كالشوكوالتة  منها 
للمساهمة  السيروتونين  وهــو  السعادة  هرمون 
في تعديل المزاج وراحة األعصاب بشكل مؤقت 

بسبب اضطراب الهرمونات االخرى.
وهناك عدة نصائح للمساعدة في التقليل 
مـــن تــأثــيــر تــغــيــرات الـــهـــرمـــونـــات لــكــبــح شــراهــة 

األطعمة في هذه الفترة ومنها: 
ــاول األطــعــمــة الــغــنــيــة  ــنـ * الــتــركــيــز عــلــى تـ
بـــاأللـــيـــاف مــثــل خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة واألرز 
االســمــر وغــيــرهــا مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، وذلــك 
ألنــهــا تــســاعــد عــلــى تــعــديــل مــســتــوى الــســكــر في 
الدم مما يسهم في ارتفاع نسبة هرمون السعادة 

في الجسم.
ــة الـــمـــالـــحـــة والـــدســـمـــة  ــمـ ــعـ * تــجــنــب األطـ
والــغــنــيــة بــالــســكــريــات واســتــبــدالــهــا بــالــخــيــارات 

الصحية.
* ادخال الموز في النظام الغذائي لما أثبت 
بأن له دورا فعاال في تحسين المزاج وباألخص 
الـــــدورة الشهرية  فــي حــــاالت مــتــازمــة مــا قــبــل 
رفع  في  بسبب مساهمته  االكتئاب  حــاالت  وفي 

مستوى هرمون السعادة (السيروتونين(.
تناول األفوكادو باعتدال

األوليك  أن حمض  الدراسات  أثبتت  حيث 
الموجود في األفوكادو يساعد في قمع الشهية 
و يــســهــم فـــي فـــقـــدان الـــــــوزن. الــقــلــق والــحــالــة 
النفسية التي تسبق الدورة الشهرية تلعب دورا 
وخربطة الهرمونات  األطعمة  شراهة  في  كبيرا 
وبــاألخــص  منتظم  بشكل  الــريــاضــة  ،فــمــمــارســة 
تمارين االسترخاء كتمارين التنفس والتدليك 
التقليل من حدة  واليوغا يساعد على  والتأمل 
األعــراض  من  وغيرها  بالجوع  والشعور  التوتر 
الــدورة  قبل  المرأة في متازمة ما  التي تصيب 

الشهرية. 
المتناولة  األطعمة  تدوين  بأن  كما وجد   *
خال اليوم يسهم في تقليل من اإلفراط بتناول 

الطعام. 
يواجهن  أن  للسيدات  يمكن  الختام،  ففي 
ــدورة الــشــهــريــة أو قبلها  شــراهــة األكـــل خـــال الــ
من  للحد  الــنــصــائــح  وتطبيق  الــســبــب  بمعرفة 
أمــا في حــال عــدم المقدرة على  هــذه المشكلة، 
ــذه الــفــتــرة،  تــنــظــيــم شــهــيــتــهــم لــأطــعــمــة فـــي هــ
عاجية  تغذية  اختصاصي  فأنصح باستشارة 

لمساعدتهن في ذلك. 

نصيحة األسبوع مقدمة من GPS لألسنان

الدكتور موؤمن الريفي يف حوار �شامل عن اأمرا�ض العيون ال�شائعة يف البحرين

وعالمات تدل على �أن ك�رونا ي�ؤثر على عينيك 

�لدكت�ر ح�سين �لبرناوي: 
�لجر�حة هي �لحل �لأمثل لعالج زيادة حجم 
�لفتق.. و�لأعر��ض تزد�د عند بذل �لمجه�د

�لفتاق.. �أن��عه و�أعر��سه وطرق عالجه

يعّد الفتاق من أكثر األمراض الجراحية شيوعا، ويصيب الجنسين على حد 
أكثر مرض  نتعرف  ولكي  الــوالدة،  تبدأ منذ  السواء في مراحل عمرية مختلفة 
البرناوي  حسين  الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  عاجه  وكيفية  وأنــواعــه  الفتاق 
رويــال  مستشفى  فــي  والسمنة  المناظير  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 

البحرين.

سؤالسؤال  
.. والطبيب.. والطبيب  يجيبيجيب  

؟؟
�خت�سا�سية �لتغذية مريم �ل�د�عي تجيب 
عن كيفية �ل�سيطرة على �ل�سهية في فترة �لدورة �ل�سهرية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280409
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280407
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  18

Link

العدد:  15992

P  18

Link

ماهو الفتاق؟ وهل له أنواع؟
ــتـــكـــون نــتــيــجــة لـــوجـــود  الـــفـــتـــاق يـ
العضلي  الجدار  في  فتحات  أو  فتحة 
يــؤدي  مما  البطن  لتجويف  األمــامــي 
األمعاء  مــن  إمكانية خــروج جــزء  إلــى 
أو مــحــتــويــات الــبــطــن مــن خـــال هــذه 
الضعيفة فيظهر على شكل  المنطقة 

نتوء أو تورم.
الفتاق عدة أنواع منها: 

الفتق األربي: يحدث حين تندفع 
جدار  من  السفلي  الجزء  في  األمعاء 
البطن عبر القناة األربية.. وهذا النوع 

هو األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتق السري: ويكون في منتصف 
البطن حيث يكون على شكل انتفاخ أو 

نتوء في السرة أو حولها.
الفتق الجراحي: وهو الفتق الذي 
يــحــدث فــي مــكــان جــرح عملية سابقة 
ــا عــانــى  مــ إذا  نــســبــة حــــدوثــــه  وتــــــــزداد 

المريض من التهاب الجرح.
فتق الحجاب الحاجز: وهو ضعف 
إلى  يــؤدي  مما  الحاجز  الحجاب  فــي 
ــراغ يــســمــح بــصــعــود جـــزء من  ــود فــ وجــ
الــصــدري مما  التجويف  إلــى  الــمــعــدة 

يــعــطــي الــمــريــض إحــســاســا بــالــحــرقــة 
والثقل مع صعوبة في التنفس أحيانا.
شيوعا  أكثر  وهو  الفخذي:  الفتق 
عــنــد الــنــســاء حــيــث يــكــون عــلــى شكل 

انتفاخ في منطقة أعلى الفخذ. 
ما هي أعراضه؟ وما أسبابه؟

األعراض عادة تكون وجود انتفاخ 
أو بروز في المنطقة المصابة، ويكون 
ــوف وبــــذل  ــ ــوقـ ــ ــنـــد الـ أكــــثــــر وضــــوحــــا عـ
أو  االنــحــنــاء  إلــى  بــاإلضــافــة  المجهود 
السعال أو رفع األشياء الثقيلة، وربما 
يــتــحــســن أو يــخــتــفــي عــنــد االســتــلــقــاء 

والنوم. 
وأحـــــيـــــانـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا إحــــســــاس 
الراحة مع اضطرابات  بالحرقة وعدم 

في البطن.
أما في حالة فتق الحجاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيما يخص األسباب.. هناك عدة 

أسباب مجتمعة ومنفردة، من أهمها:
وجود عيب خلقي في جدار البطن 
أو الــحــجــاب الــحــاجــز مــمــا يـــؤدي إلــى 
المنطقة،  تــلــك  فــي  األنــســجــة  ضــعــف 

الضغط  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  وأي سبب 
داخل تجويف البطن، مثل:

رفع األجسام الثقيلة فيتسبب في 
الــجــســم ودفـــع الحجاب  شــد وضــغــط 
الحاجز إلى األسفل مما يسبب زيادة 

في ضغط البطن.
تــضــخــم  أو  ــن  ــزمــ ــمــ الــ ــاك  ــ ــســ ــ اإلمــ

البروستات.
ــنــــة  الـــــســـــعـــــال الـــــمـــــزمـــــن والــــســــمــ

المفرطة والتدخين.
اذا ما هو العاج؟

الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد واألمـــــــثـــــــل هــو 
الجراحة وخصوصا في الحاالت التي 
ــادة في  ــ زيـ أو  مـــن آالم شـــديـــدة  تــعــانــي 

حجم الفتق.
ومـــــع وجـــــــود الـــتـــقـــدم الـــجـــراحـــي 
تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار حـــيـــث مــن 
ــداث ثـــقـــوب صــغــيــرة  ــ خــالــهــا يــتــم إحــ
مع  الفتق  وإصـــاح  المنظار  وإدخــــال 
أقل  تكون  التقنية  هذه  شبكة.  تثبيت 
ألــمــا وأســــرع فــي الــشــفــاء مــمــا يعطي 
الــمــريــض فــرصــة الــمــغــادرة فــي نفس 
الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــــذي يــلــيــه ومـــزاولـــة 

حياته الطبيعية خال أسابيع.

ســواء عرضت قصصا  على حياتنا،  كبير  تأثير  للسينما   
أو جسدت قصصا مشابهة للواقع.  حقيقية عشناها من قبل 
ــازة بــدايــة الــعــام الــجــديــد شــاهــدت عــلــى إحــدى  وفـــي فــتــرة إجــ
حقيقة  أصبحت  قصته  فيلما  االجتماعي  التواصل  منصات 
)عــدوى( عرض  بمعنى   )Contagion )كونتيِجن-  وهو  عشناها 

الفيلم في 2011.
يحكي الفيلم قصة فيروس قاتل يجتاح العالم قادما من 
جائحة  في  أجمع  العالم  عاشها  الفيلم  أحــداث  كونج.  هونج 

كورونا بالتفصيل.. نعم، إنه ألمر غريب!
أخذنا الفيلم في نفس مراحل الواقع بدءا من العزلة في 
التحديات  على  التركيز  تم  وهنا  اللقاح،  انتظار  ثم  المنازل 
التي واجهت العلماء حتى ظهر اللقاح في فترة تعتبر وجيزة 

في سباق مع انتشار الوباء. 
فيما يتعلق بالدقة العلمية، قدم كاتب السيناريو والمخرج 
عما رائًعا في سياق القصة وسردها، وخاصة المشاهد التي 
وكيف  الخنازير  إلى  الخفافيش  من  الفيروس  انتقال  توضح 
في  تواجدها  أثناء  األول(  )المريض  الفيلم  بطلة  التقطته 

هونج كونج.
تماًما،  1« خيالية  إي في  »إم  أن جائحة  الرغم من  وعلى 
فإن قصتها تشابهت مع جائحة كوفيد-19 بشكل مذهل. أوال، 
وثانًيا،  الفيروسين.  لكا  األصــلــي  العائل  كانت  الخفافيش 
ينتشر  أن  يمكن  الــعــدوى  شــديــد  مـــرض  فــي  يتسبب  كــاهــمــا 
اإلمساك  مثل  الملوثة  األسطح  طريق  عن  وينتقل  باللمس 
بــمــقــابــض األبـــــواب، والــضــغــط عــلــى أزرار الــمــصــعــد، ومـــا إلــى 
ذلك، ثم لمس الوجه.. وثالًثا، كاهما يتضمن البروتوكوالت 
نفسها لمواجهة األزمة، بما في ذلك العزل والحجر الصحي، 
وكاهما يسلط الضوء على دور الطاقم الطبي ومدى أهميته 
وشجاعته في التعامل مع المحنة. ورابعًا كاهما يظهر سرعة 
تفشي الوباء بما أدى إلى محدودية توافر أسرة بالمستشفيات 
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــمــرضــى الــمــتــزايــدة، كــمــا يـــبـــرزان الــحــاجــة 
التأثيرات  يظهر  كاهما  وأخــيــًرا  الطبية.  المرافق  دعــم  إلــى 
الفسيولوجية والمشاعر السلبية التي يعاني منها األشخاص 

في أثناء فترة اإلغاق.
لكم-  قلت  -كما  األســواق  المطارات وخلّو  إغــاق  مشاهد 

أمر غريب إذ كيف تنبأ الفيلم بالجائحة بهذه الدقة. 
كــان فترة شــديــدة الصعوبة على  أقــصــده أن مــا سبق  ومــا 
ــــدول مـــن الــبــدايــة الــى  الــعــلــمــاء والــطــاقــم الــطــبــي وأجـــهـــزة الـ
يــزالــون يواجهون صعوبات من  بــر االمـــان.. وال  الــى  الــوصــول 

أجلنا في مواجهة تحور الفيروس ما بين الحين واآلخر.
إلــى  يــســعــنــي اال أن أشــكــرهــم مـــن جـــديـــد.. وأدعــــوكــــم  ال 
مشاهدة الفيلم لتعوا جميعا أهمية وخطورة الفترة الحالية. 

تجربة �صعبة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

المعتمد  الطبيب  الطحان  محمد  الدكتور  تحدث 
في   GPS International Dental Company لشركة 
وال  وفــن  علم  هو  االسنان  إن طب  الباطن  مدينة حفر 
بد من مراعاة أدق التفاصيل في صناعة االبتسامة من 
حيث محاكاة شكل ورسمة االسنان الطبيعية، ويتطلب 
ــرة فـــي صــنــاعــة  ــاهـ ــودة عــالــيــة وأيـــــــادي مـ ــ ــر جـ ــ ــذا األمـ هــ
حيث  مــن  المراجعين  ذوق  مــراعــاة  وكــذلــك  التركيبات، 
النصيحة  إعطائهم  مــع  االســنــان  ورســمــة  قصة  اختيار 
العالمية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  الــازمــة  الطبية 

 Dental GPS. مثل تطبيق تصميم االبتسامة
جميع  صناعة  الطحان  محمد  الدكتور  اختار  كما 

على  للحصول  العالمي  اس  بــي  جــى  بمعمل  تركيباته 
الثقة  إلى  أدى  وهــذا  المستمر  والتطور  النتائج  أفضل 

العالية في فريق gps الدولي لصناعة األسنان.
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ُتعّد أمراض العين من المشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح 
شّدتها بين اضطرابات بسيطة يمكن عاجها في المنزل، أو تزول 
دون الحاجة الى العاج، والبعض اآلخر يحتاج الى استشارة طبية 
وهناك عدة أمراض تكون هي األكثر شيوعا، اذ يعاني منها كثير من 
الناس. ولنتعرف عليها وعلى اعراضها وكيفية عاجها وعلى آخر 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  العيون.  طب  في  الطبية  التطورات 
األكاديمية  عضو  العيون،  وجــراحــة  طب  استشاري  الريفي  مؤمن 

األمريكية والكندية والبريطانية ألطباء العيون.
* ما هي أكثر أمراض العيون الشائعة في البحرين؟

- أمــراض جفاف العين والحساسية وتــزداد في فصل الصيف 
بسبب ظــروف  البحرين  ُســكــان  منه  ُيعاني  مــا  أكــثــر  وهــي  والــربــيــع 
حكة  مــع  بالعين  خفيف  حــرقــان  شكل  على  تظهر  والــتــي  الــمــنــاخ 
)الُملتحمة(  الــخــارجــي  العين  لغشاء  سطحي  واحــمــرار  بسيطة 

واالجفان.
الــوقــايــة: تجنب الــتــعــرض لـــأجـــواء الـــحـــارة واألتـــربـــة وروائـــح 

الحدائق الغريبة أو رذاذ النباتات في فصل الربيع والخريف. 
العاج: 

مرات  ثــاث   Refresh or Blinkـــ الــ مثل  الُمرطبة  العين  قطرات 
باليوم عند الحاجة لحين زوال األعراض.

أما بالنسبة األمراض المتوطنة بالبحرين يوجد: 
داء السكري 

وهو ُيصيب ما فوق سن األربعين بنسبة 11% وُيسبب ُمضاعفات 
العين منها التهابات العين، قرحة القرنية، الساد األبيض )الماء 
الــذي  الشبكية  واعــتــال  األزرق(  )الــمــاء  الـــزرقـــاء  وداء  األبــيــض( 
والتليف  النزف  الى  يتضاعف  فقد  وإال  الُمبكر  العاج  يستوجب 

في انسجة الشبكية وقد يؤدي الى فقدان البصر.
الوقاية والعاج:

الــوقــايــة مــن الــســكــر بتجني اكـــل الــحــلــويــات والــكــربــوهــيــدرات 
والرياضة اليومية وأخذ العاج حسب توصيات الطبيب المختص 

لتضبيط معدل السكر في الدم.

الساد األبيض 
وهو ما ُيعرف بالماء األبيض نتيجة عتمات العدسة الداخلية 

للعين ويصيب 50% ممن هم فوق سن الستين من الُعمر. 
االعراض: عدم وضوح الرؤية والضباب المتزايد الذي ال يزول 

بالنظارات الطبية أو قطرات العين. 
العاج: عملية سحب الماء االبيض وزراعة عدسة داخل العين 

داء الزرقاء 
بين  يــتــراوح  للعين  الطبيعي  )الــضــغــط  العين  ضغط  ارتــفــاع 

10-22 مم من الزئبق( وُيعرف بالماء األزرق أو الماء األسود. 
األعـــــراض: نــقــص فــي مــجــال الــرؤيــة وعـــدم رؤيـــة األشــيــاء في 
حادة  بصورة  المرض  يحدث  واحيانًا  الخارجية  االربــعــة  الجهات 
فيؤدي إلى فقدان الرؤية بصورة ُمفاجئة مع ألم او احمرار شديد 

بالعين مصحوب بتقيؤ وصداع. 
العاج: القطرات الطبية والحبوب لعاج ضغط العين واحيانًا 
اشعة الليزر او تدخل جراحي سريع لمنع فقدان الرؤية بسبب تلف 

العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين.
الحول 

يعتبر من االمراض الشائعة عند األطفال في البحرين نتيجة 
ضعف باإلبصار مثل طول النظر أو انحراف القرنية مما ينتج عنه 

حول انسي )حول داخلي( او حول وحشي )حول خارجي(.

األعراض: استدارت العين إلى الداخل )حول داخلي( واستدارت 
العين إلى الخارج )حول خارجي(.

العاج: 
المتخصص  الطبيب  استشارة  بعد  طبية  نظارات  -استعمال 

بعيون االطفال .
كسل  لعاج  يوميًا  ساعات  بضع  مدة  السليمة  العين  -تغطية 

العين.
- إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول في حالة عدم جدوى 

العاج السابق.
* هل جائحة كورونا ُتصيب العين؟ وما هي أعراضها والوقائية 

والعاج من إصابات وباء كورونا بالعين؟
نعم، قد يصاب بعض المصابين بالفيروس بعدة أعراض منها: 
غزير؛  تدمع  الضوء؛  رهــاب  الجفون؛  في  حكة  العين؛  احمرار 
الشعور بوجود »رمل« أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون 

وإفرازات وضبابية الرؤية.
الوقاية: 

استخدام الكمامات للوقاية من اإلصابة بالكورونا 
التطعيمات الضرورية وجرعات التقوية 

الــعــاج: قــطــرات الــُمــضــاد الــحــيــوي وقــطــرات تخفف مــن شدة 
التهاب العين وتقوية مناعة الجسم. 

* ما هي التطورات الحديثة في طب العيون؟
أحدث ما توصل اليه طب وجراحة العيون والكثير منها متوافر 

في مملكة البحرين وهي:

- قطرة لعاج ضعف النظر للقراءة.
بــاســتــمــرار ألنسجة  عــاج  العين لضخ  داخـــل  يــوضــع  - صــمــام 

.Roche  العين الداخلية من شركة
- عدسة ُتزرع بالعين وتتغير قوتها بحسب حاجة عين المريض.

- جهاز ليزر يوضع على عدسة الميكروسكوب لقص محفظة 
الماء االبيض. اثناء عملية سحب  بالليزر  العين األمامية  عدسة 

 Capsules
- كبسولة ُتزرع داخل السائل الزجاجي لعاج أمراض الشبكية 

والسائل الزجاجي.
داء  لــعــاج  للعين  الــمــائــي  الــســائــل  قــنــاة  أنــبــوب صغير لفتح   -

الزرقاء )الماء االزرق واالسود(.
-جهاز لقياس ضغط العين في بيتك. 

IOperfect plus
- عاج جديد للعين من خال قطرات ُتعطى عن طريق األنف 

Tyaya  Nasal Nasal Spray  لعاج جفاف العين.

تناول  في  برغبة  يشعرن  النساء  من  كثير 
المزيد من األطعمة وباألخص الحلويات خال 
فترة الدورة الشهرية، وفي هذا المقال تفسر لنا 
سبب ذلك اختصاصية التغذية العاجية مريم 
السيطرة  وكيفية  اليــت  اليــف  بمركز  الــوداعــي 
على الشهية في هذه الفترة ونصائحها للتقليل 

من االضرار.
* ما هو السبب وراء األكل بشهية في فترة 

الدورة الشهرية وكيفية التغلب على ذلك؟
المفرطة  الشهية  وراء  الرئيسي  السبب   -
أثـــنـــاء أو قــبــل الـــــــدورة الــشــهــريــة هـــو الــتــغــيــيــر 
ــات الــجــســم وبـــاألخـــص  ــونـ الــمــفــاجــئ فـــي هـــرمـ
ــيــــن  ــيــــروتــــونــ ــن والــــســ ــ ــيـ ــ ــروجـ ــ ــتـ ــ هـــــرمـــــونـــــات اإلسـ
اعــراض  ظهور  الــى  يــؤدي  مما  والبروجسترون. 
اخـــرى بــجــانــب شــراهــة األكــــل، وتــقــلــبــات الــمــزاج 
بالجسم.  وآالم  الــوزن  وزيــادة  والعصبية  والتوتر 
وبــمــا أن الــتــركــيــز فــي هـــذا الــمــقــال عــن شــراهــة 
األطعمة في هذه الفترة لذلك من المهم شرح 

الهرمونات األكثر تأثيرًا على الشهية.
ما  وهو  اللبتين  ذكــره هو هرمون  والجدير 
قبل  افــرازه من  فبمجرد  الشبع،  بهرمون  يعرف 
وكذلك  بالشبع  باإلحساس  البدء  يتم  الجسم 
هـــرمـــون األســتــروجــيــن لـــه نــفــس الــتــأثــيــر على 
االستروجين  هــرمــون  افـــراز  زاد  فكلما  الشهية. 

زادت السيطرة على الشهية.
هــرمــون  ينخفض  الطبيعي  الــوضــع  فــفــي 
ــة بــشــكــل  ــريـ ــهـ ــشـ ــيــــن مــــع الــــــــــدورة الـ ــروجــ ــتــ االســ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن بــاتــبــاع نـــظـــام غـــذائـــي خــاطــئ 
ونــمــط حــيــاة غــيــر صــحــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التي  األيـــام  فــي  الهرمون  لهذا  ومفاجئ  شديد 
تسبق الدورة الشهرية مما يتسبب في الشراهة 

الــمــفــرطــة نــحــو األطــعــمــة واليــســمــا الــحــلــويــات 
إفــراز  على  الــدمــاغ  مساعدة  كالشوكوالتة  منها 
للمساهمة  السيروتونين  وهــو  السعادة  هرمون 
في تعديل المزاج وراحة األعصاب بشكل مؤقت 

بسبب اضطراب الهرمونات االخرى.
وهناك عدة نصائح للمساعدة في التقليل 
مـــن تــأثــيــر تــغــيــرات الـــهـــرمـــونـــات لــكــبــح شــراهــة 

األطعمة في هذه الفترة ومنها: 
ــاول األطــعــمــة الــغــنــيــة  ــنـ * الــتــركــيــز عــلــى تـ
بـــاأللـــيـــاف مــثــل خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة واألرز 
االســمــر وغــيــرهــا مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، وذلــك 
ألنــهــا تــســاعــد عــلــى تــعــديــل مــســتــوى الــســكــر في 
الدم مما يسهم في ارتفاع نسبة هرمون السعادة 

في الجسم.
ــة الـــمـــالـــحـــة والـــدســـمـــة  ــمـ ــعـ * تــجــنــب األطـ
والــغــنــيــة بــالــســكــريــات واســتــبــدالــهــا بــالــخــيــارات 

الصحية.
* ادخال الموز في النظام الغذائي لما أثبت 
بأن له دورا فعاال في تحسين المزاج وباألخص 
الـــــدورة الشهرية  فــي حــــاالت مــتــازمــة مــا قــبــل 
رفع  في  بسبب مساهمته  االكتئاب  حــاالت  وفي 

مستوى هرمون السعادة (السيروتونين(.
تناول األفوكادو باعتدال

األوليك  أن حمض  الدراسات  أثبتت  حيث 
الموجود في األفوكادو يساعد في قمع الشهية 
و يــســهــم فـــي فـــقـــدان الـــــــوزن. الــقــلــق والــحــالــة 
النفسية التي تسبق الدورة الشهرية تلعب دورا 
وخربطة الهرمونات  األطعمة  شراهة  في  كبيرا 
وبــاألخــص  منتظم  بشكل  الــريــاضــة  ،فــمــمــارســة 
تمارين االسترخاء كتمارين التنفس والتدليك 
التقليل من حدة  واليوغا يساعد على  والتأمل 
األعــراض  من  وغيرها  بالجوع  والشعور  التوتر 
الــدورة  قبل  المرأة في متازمة ما  التي تصيب 

الشهرية. 
المتناولة  األطعمة  تدوين  بأن  كما وجد   *
خال اليوم يسهم في تقليل من اإلفراط بتناول 

الطعام. 
يواجهن  أن  للسيدات  يمكن  الختام،  ففي 
ــدورة الــشــهــريــة أو قبلها  شــراهــة األكـــل خـــال الــ
من  للحد  الــنــصــائــح  وتطبيق  الــســبــب  بمعرفة 
أمــا في حــال عــدم المقدرة على  هــذه المشكلة، 
ــذه الــفــتــرة،  تــنــظــيــم شــهــيــتــهــم لــأطــعــمــة فـــي هــ
عاجية  تغذية  اختصاصي  فأنصح باستشارة 

لمساعدتهن في ذلك. 

نصيحة األسبوع مقدمة من GPS لألسنان

الدكتور موؤمن الريفي يف حوار �شامل عن اأمرا�ض العيون ال�شائعة يف البحرين

وعالمات تدل على �أن ك�رونا ي�ؤثر على عينيك 

�لدكت�ر ح�سين �لبرناوي: 
�لجر�حة هي �لحل �لأمثل لعالج زيادة حجم 
�لفتق.. و�لأعر��ض تزد�د عند بذل �لمجه�د

�لفتاق.. �أن��عه و�أعر��سه وطرق عالجه

يعّد الفتاق من أكثر األمراض الجراحية شيوعا، ويصيب الجنسين على حد 
أكثر مرض  نتعرف  ولكي  الــوالدة،  تبدأ منذ  السواء في مراحل عمرية مختلفة 
البرناوي  حسين  الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  عاجه  وكيفية  وأنــواعــه  الفتاق 
رويــال  مستشفى  فــي  والسمنة  المناظير  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 

البحرين.

سؤالسؤال  
.. والطبيب.. والطبيب  يجيبيجيب  

؟؟
�خت�سا�سية �لتغذية مريم �ل�د�عي تجيب 
عن كيفية �ل�سيطرة على �ل�سهية في فترة �لدورة �ل�سهرية

ماهو الفتاق؟ وهل له أنواع؟
ــتـــكـــون نــتــيــجــة لـــوجـــود  الـــفـــتـــاق يـ
العضلي  الجدار  في  فتحات  أو  فتحة 
يــؤدي  مما  البطن  لتجويف  األمــامــي 
األمعاء  مــن  إمكانية خــروج جــزء  إلــى 
أو مــحــتــويــات الــبــطــن مــن خـــال هــذه 
الضعيفة فيظهر على شكل  المنطقة 

نتوء أو تورم.
الفتاق عدة أنواع منها: 

الفتق األربي: يحدث حين تندفع 
جدار  من  السفلي  الجزء  في  األمعاء 
البطن عبر القناة األربية.. وهذا النوع 

هو األكثر شيوعا عند الرجال.
الفتق السري: ويكون في منتصف 
البطن حيث يكون على شكل انتفاخ أو 

نتوء في السرة أو حولها.
الفتق الجراحي: وهو الفتق الذي 
يــحــدث فــي مــكــان جــرح عملية سابقة 
ــا عــانــى  مــ إذا  نــســبــة حــــدوثــــه  وتــــــــزداد 

المريض من التهاب الجرح.
فتق الحجاب الحاجز: وهو ضعف 
إلى  يــؤدي  مما  الحاجز  الحجاب  فــي 
ــراغ يــســمــح بــصــعــود جـــزء من  ــود فــ وجــ
الــصــدري مما  التجويف  إلــى  الــمــعــدة 

يــعــطــي الــمــريــض إحــســاســا بــالــحــرقــة 
والثقل مع صعوبة في التنفس أحيانا.

شيوعا  أكثر  وهو  الفخذي:  الفتق 
عــنــد الــنــســاء حــيــث يــكــون عــلــى شكل 

انتفاخ في منطقة أعلى الفخذ. 
ما هي أعراضه؟ وما أسبابه؟

األعراض عادة تكون وجود انتفاخ 
أو بروز في المنطقة المصابة، ويكون 
ــوف وبــــذل  ــ ــوقـ ــ ــنـــد الـ أكــــثــــر وضــــوحــــا عـ
أو  االنــحــنــاء  إلــى  بــاإلضــافــة  المجهود 
السعال أو رفع األشياء الثقيلة، وربما 
يــتــحــســن أو يــخــتــفــي عــنــد االســتــلــقــاء 

والنوم. 
وأحـــــيـــــانـــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا إحــــســــاس 
الراحة مع اضطرابات  بالحرقة وعدم 

في البطن.
أما في حالة فتق الحجاب الحاجز 
فأشهر األعراض االرتجاع والحموضة 

مع ألم في الصدر وصعوبة البلع.
وفيما يخص األسباب.. هناك عدة 

أسباب مجتمعة ومنفردة، من أهمها:
وجود عيب خلقي في جدار البطن 
أو الــحــجــاب الــحــاجــز مــمــا يـــؤدي إلــى 
المنطقة،  تــلــك  فــي  األنــســجــة  ضــعــف 

الضغط  ارتــفــاع  إلــى  يـــؤدي  وأي سبب 
داخل تجويف البطن، مثل:

رفع األجسام الثقيلة فيتسبب في 
الــجــســم ودفـــع الحجاب  شــد وضــغــط 
الحاجز إلى األسفل مما يسبب زيادة 

في ضغط البطن.
تــضــخــم  أو  ــن  ــزمــ ــمــ الــ ــاك  ــ ــســ ــ اإلمــ

البروستات.
ــنــــة  الـــــســـــعـــــال الـــــمـــــزمـــــن والــــســــمــ

المفرطة والتدخين.
اذا ما هو العاج؟

الـــــحـــــل الـــــوحـــــيـــــد واألمـــــــثـــــــل هــو 
الجراحة وخصوصا في الحاالت التي 
ــادة في  ــ زيـ أو  مـــن آالم شـــديـــدة  تــعــانــي 

حجم الفتق.
ومـــــع وجـــــــود الـــتـــقـــدم الـــجـــراحـــي 
تـــتـــم الــعــمــلــيــة بــالــمــنــظــار حـــيـــث مــن 
ــداث ثـــقـــوب صــغــيــرة  ــ خــالــهــا يــتــم إحــ
مع  الفتق  وإصـــاح  المنظار  وإدخــــال 
أقل  تكون  التقنية  هذه  شبكة.  تثبيت 
ألــمــا وأســــرع فــي الــشــفــاء مــمــا يعطي 
الــمــريــض فــرصــة الــمــغــادرة فــي نفس 
الـــيـــوم أو الـــيـــوم الــــذي يــلــيــه ومـــزاولـــة 

حياته الطبيعية خال أسابيع.

ســواء عرضت قصصا  على حياتنا،  كبير  تأثير  للسينما   
أو جسدت قصصا مشابهة للواقع.  حقيقية عشناها من قبل 
ــازة بــدايــة الــعــام الــجــديــد شــاهــدت عــلــى إحــدى  وفـــي فــتــرة إجــ
حقيقة  أصبحت  قصته  فيلما  االجتماعي  التواصل  منصات 
)عــدوى( عرض  بمعنى   )Contagion )كونتيِجن-  وهو  عشناها 

الفيلم في 2011.
يحكي الفيلم قصة فيروس قاتل يجتاح العالم قادما من 
جائحة  في  أجمع  العالم  عاشها  الفيلم  أحــداث  كونج.  هونج 

كورونا بالتفصيل.. نعم، إنه ألمر غريب!
أخذنا الفيلم في نفس مراحل الواقع بدءا من العزلة في 
التحديات  على  التركيز  تم  وهنا  اللقاح،  انتظار  ثم  المنازل 
التي واجهت العلماء حتى ظهر اللقاح في فترة تعتبر وجيزة 

في سباق مع انتشار الوباء. 
فيما يتعلق بالدقة العلمية، قدم كاتب السيناريو والمخرج 
عما رائًعا في سياق القصة وسردها، وخاصة المشاهد التي 
وكيف  الخنازير  إلى  الخفافيش  من  الفيروس  انتقال  توضح 
في  تواجدها  أثناء  األول(  )المريض  الفيلم  بطلة  التقطته 

هونج كونج.
تماًما،  1« خيالية  إي في  »إم  أن جائحة  الرغم من  وعلى 
فإن قصتها تشابهت مع جائحة كوفيد-19 بشكل مذهل. أوال، 
وثانًيا،  الفيروسين.  لكا  األصــلــي  العائل  كانت  الخفافيش 
ينتشر  أن  يمكن  الــعــدوى  شــديــد  مـــرض  فــي  يتسبب  كــاهــمــا 
اإلمساك  مثل  الملوثة  األسطح  طريق  عن  وينتقل  باللمس 
بــمــقــابــض األبـــــواب، والــضــغــط عــلــى أزرار الــمــصــعــد، ومـــا إلــى 
ذلك، ثم لمس الوجه.. وثالًثا، كاهما يتضمن البروتوكوالت 
نفسها لمواجهة األزمة، بما في ذلك العزل والحجر الصحي، 
وكاهما يسلط الضوء على دور الطاقم الطبي ومدى أهميته 
وشجاعته في التعامل مع المحنة. ورابعًا كاهما يظهر سرعة 
تفشي الوباء بما أدى إلى محدودية توافر أسرة بالمستشفيات 
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــمــرضــى الــمــتــزايــدة، كــمــا يـــبـــرزان الــحــاجــة 
التأثيرات  يظهر  كاهما  وأخــيــًرا  الطبية.  المرافق  دعــم  إلــى 
الفسيولوجية والمشاعر السلبية التي يعاني منها األشخاص 

في أثناء فترة اإلغاق.
لكم-  قلت  -كما  األســواق  المطارات وخلّو  إغــاق  مشاهد 

أمر غريب إذ كيف تنبأ الفيلم بالجائحة بهذه الدقة. 
كــان فترة شــديــدة الصعوبة على  أقــصــده أن مــا سبق  ومــا 
ــــدول مـــن الــبــدايــة الــى  الــعــلــمــاء والــطــاقــم الــطــبــي وأجـــهـــزة الـ
يــزالــون يواجهون صعوبات من  بــر االمـــان.. وال  الــى  الــوصــول 

أجلنا في مواجهة تحور الفيروس ما بين الحين واآلخر.
إلــى  يــســعــنــي اال أن أشــكــرهــم مـــن جـــديـــد.. وأدعــــوكــــم  ال 
مشاهدة الفيلم لتعوا جميعا أهمية وخطورة الفترة الحالية. 

تجربة �صعبة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

المعتمد  الطبيب  الطحان  محمد  الدكتور  تحدث 
في   GPS International Dental Company لشركة 
وال  وفــن  علم  هو  االسنان  إن طب  الباطن  مدينة حفر 
بد من مراعاة أدق التفاصيل في صناعة االبتسامة من 
حيث محاكاة شكل ورسمة االسنان الطبيعية، ويتطلب 
ــرة فـــي صــنــاعــة  ــاهـ ــودة عــالــيــة وأيـــــــادي مـ ــ ــر جـ ــ ــذا األمـ هــ
حيث  مــن  المراجعين  ذوق  مــراعــاة  وكــذلــك  التركيبات، 
النصيحة  إعطائهم  مــع  االســنــان  ورســمــة  قصة  اختيار 
العالمية  التقنيات  أحــدث  باستخدام  الــازمــة  الطبية 

 Dental GPS. مثل تطبيق تصميم االبتسامة
جميع  صناعة  الطحان  محمد  الدكتور  اختار  كما 

على  للحصول  العالمي  اس  بــي  جــى  بمعمل  تركيباته 
الثقة  إلى  أدى  وهــذا  المستمر  والتطور  النتائج  أفضل 

العالية في فريق gps الدولي لصناعة األسنان.
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ُتعّد أمراض العين من المشاكل الصحّية الشائعة والتي تتراوح 
شّدتها بين اضطرابات بسيطة يمكن عاجها في المنزل، أو تزول 
دون الحاجة الى العاج، والبعض اآلخر يحتاج الى استشارة طبية 
وهناك عدة أمراض تكون هي األكثر شيوعا، اذ يعاني منها كثير من 
الناس. ولنتعرف عليها وعلى اعراضها وكيفية عاجها وعلى آخر 
الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  العيون.  طب  في  الطبية  التطورات 
األكاديمية  عضو  العيون،  وجــراحــة  طب  استشاري  الريفي  مؤمن 

األمريكية والكندية والبريطانية ألطباء العيون.
* ما هي أكثر أمراض العيون الشائعة في البحرين؟

- أمــراض جفاف العين والحساسية وتــزداد في فصل الصيف 
بسبب ظــروف  البحرين  ُســكــان  منه  ُيعاني  مــا  أكــثــر  وهــي  والــربــيــع 
حكة  مــع  بالعين  خفيف  حــرقــان  شكل  على  تظهر  والــتــي  الــمــنــاخ 
)الُملتحمة(  الــخــارجــي  العين  لغشاء  سطحي  واحــمــرار  بسيطة 

واالجفان.
الــوقــايــة: تجنب الــتــعــرض لـــأجـــواء الـــحـــارة واألتـــربـــة وروائـــح 

الحدائق الغريبة أو رذاذ النباتات في فصل الربيع والخريف. 
العاج: 

مرات  ثــاث   Refresh or Blinkـــ الــ مثل  الُمرطبة  العين  قطرات 
باليوم عند الحاجة لحين زوال األعراض.

أما بالنسبة األمراض المتوطنة بالبحرين يوجد: 
داء السكري 

وهو ُيصيب ما فوق سن األربعين بنسبة 11% وُيسبب ُمضاعفات 
العين منها التهابات العين، قرحة القرنية، الساد األبيض )الماء 
الــذي  الشبكية  واعــتــال  األزرق(  )الــمــاء  الـــزرقـــاء  وداء  األبــيــض( 
والتليف  النزف  الى  يتضاعف  فقد  وإال  الُمبكر  العاج  يستوجب 

في انسجة الشبكية وقد يؤدي الى فقدان البصر.
الوقاية والعاج:

الــوقــايــة مــن الــســكــر بتجني اكـــل الــحــلــويــات والــكــربــوهــيــدرات 
والرياضة اليومية وأخذ العاج حسب توصيات الطبيب المختص 

لتضبيط معدل السكر في الدم.

الساد األبيض 
وهو ما ُيعرف بالماء األبيض نتيجة عتمات العدسة الداخلية 

للعين ويصيب 50% ممن هم فوق سن الستين من الُعمر. 
االعراض: عدم وضوح الرؤية والضباب المتزايد الذي ال يزول 

بالنظارات الطبية أو قطرات العين. 
العاج: عملية سحب الماء االبيض وزراعة عدسة داخل العين 

داء الزرقاء 
بين  يــتــراوح  للعين  الطبيعي  )الــضــغــط  العين  ضغط  ارتــفــاع 

10-22 مم من الزئبق( وُيعرف بالماء األزرق أو الماء األسود. 
األعـــــراض: نــقــص فــي مــجــال الــرؤيــة وعـــدم رؤيـــة األشــيــاء في 
حادة  بصورة  المرض  يحدث  واحيانًا  الخارجية  االربــعــة  الجهات 
فيؤدي إلى فقدان الرؤية بصورة ُمفاجئة مع ألم او احمرار شديد 

بالعين مصحوب بتقيؤ وصداع. 
العاج: القطرات الطبية والحبوب لعاج ضغط العين واحيانًا 
اشعة الليزر او تدخل جراحي سريع لمنع فقدان الرؤية بسبب تلف 

العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين.
الحول 

يعتبر من االمراض الشائعة عند األطفال في البحرين نتيجة 
ضعف باإلبصار مثل طول النظر أو انحراف القرنية مما ينتج عنه 

حول انسي )حول داخلي( او حول وحشي )حول خارجي(.

األعراض: استدارت العين إلى الداخل )حول داخلي( واستدارت 
العين إلى الخارج )حول خارجي(.

العاج: 
المتخصص  الطبيب  استشارة  بعد  طبية  نظارات  -استعمال 

بعيون االطفال .
كسل  لعاج  يوميًا  ساعات  بضع  مدة  السليمة  العين  -تغطية 

العين.
- إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول في حالة عدم جدوى 

العاج السابق.
* هل جائحة كورونا ُتصيب العين؟ وما هي أعراضها والوقائية 

والعاج من إصابات وباء كورونا بالعين؟
نعم، قد يصاب بعض المصابين بالفيروس بعدة أعراض منها: 
غزير؛  تدمع  الضوء؛  رهــاب  الجفون؛  في  حكة  العين؛  احمرار 
الشعور بوجود »رمل« أو جسم غريب فيها؛ تشنجات وتورم الجفون 

وإفرازات وضبابية الرؤية.
الوقاية: 

استخدام الكمامات للوقاية من اإلصابة بالكورونا 
التطعيمات الضرورية وجرعات التقوية 

الــعــاج: قــطــرات الــُمــضــاد الــحــيــوي وقــطــرات تخفف مــن شدة 
التهاب العين وتقوية مناعة الجسم. 

* ما هي التطورات الحديثة في طب العيون؟
أحدث ما توصل اليه طب وجراحة العيون والكثير منها متوافر 

في مملكة البحرين وهي:

- قطرة لعاج ضعف النظر للقراءة.
بــاســتــمــرار ألنسجة  عــاج  العين لضخ  داخـــل  يــوضــع  - صــمــام 

.Roche  العين الداخلية من شركة
- عدسة ُتزرع بالعين وتتغير قوتها بحسب حاجة عين المريض.

- جهاز ليزر يوضع على عدسة الميكروسكوب لقص محفظة 
الماء االبيض. اثناء عملية سحب  بالليزر  العين األمامية  عدسة 

 Capsules
- كبسولة ُتزرع داخل السائل الزجاجي لعاج أمراض الشبكية 

والسائل الزجاجي.
داء  لــعــاج  للعين  الــمــائــي  الــســائــل  قــنــاة  أنــبــوب صغير لفتح   -

الزرقاء )الماء االزرق واالسود(.
-جهاز لقياس ضغط العين في بيتك. 

IOperfect plus
- عاج جديد للعين من خال قطرات ُتعطى عن طريق األنف 

Tyaya  Nasal Nasal Spray  لعاج جفاف العين.

تناول  في  برغبة  يشعرن  النساء  من  كثير 
المزيد من األطعمة وباألخص الحلويات خال 
فترة الدورة الشهرية، وفي هذا المقال تفسر لنا 
سبب ذلك اختصاصية التغذية العاجية مريم 
السيطرة  وكيفية  اليــت  اليــف  بمركز  الــوداعــي 
على الشهية في هذه الفترة ونصائحها للتقليل 

من االضرار.
* ما هو السبب وراء األكل بشهية في فترة 

الدورة الشهرية وكيفية التغلب على ذلك؟
المفرطة  الشهية  وراء  الرئيسي  السبب   -
أثـــنـــاء أو قــبــل الـــــــدورة الــشــهــريــة هـــو الــتــغــيــيــر 
ــات الــجــســم وبـــاألخـــص  ــونـ الــمــفــاجــئ فـــي هـــرمـ
ــيــــن  ــيــــروتــــونــ ــن والــــســ ــ ــيـ ــ ــروجـ ــ ــتـ ــ هـــــرمـــــونـــــات اإلسـ
اعــراض  ظهور  الــى  يــؤدي  مما  والبروجسترون. 
اخـــرى بــجــانــب شــراهــة األكــــل، وتــقــلــبــات الــمــزاج 
بالجسم.  وآالم  الــوزن  وزيــادة  والعصبية  والتوتر 
وبــمــا أن الــتــركــيــز فــي هـــذا الــمــقــال عــن شــراهــة 
األطعمة في هذه الفترة لذلك من المهم شرح 

الهرمونات األكثر تأثيرًا على الشهية.
ما  وهو  اللبتين  ذكــره هو هرمون  والجدير 
قبل  افــرازه من  فبمجرد  الشبع،  بهرمون  يعرف 
وكذلك  بالشبع  باإلحساس  البدء  يتم  الجسم 
هـــرمـــون األســتــروجــيــن لـــه نــفــس الــتــأثــيــر على 
االستروجين  هــرمــون  افـــراز  زاد  فكلما  الشهية. 

زادت السيطرة على الشهية.
هــرمــون  ينخفض  الطبيعي  الــوضــع  فــفــي 
ــة بــشــكــل  ــريـ ــهـ ــشـ ــيــــن مــــع الــــــــــدورة الـ ــروجــ ــتــ االســ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن بــاتــبــاع نـــظـــام غـــذائـــي خــاطــئ 
ونــمــط حــيــاة غــيــر صــحــي يـــؤدي إلـــى انخفاض 
التي  األيـــام  فــي  الهرمون  لهذا  ومفاجئ  شديد 
تسبق الدورة الشهرية مما يتسبب في الشراهة 

الــمــفــرطــة نــحــو األطــعــمــة واليــســمــا الــحــلــويــات 
إفــراز  على  الــدمــاغ  مساعدة  كالشوكوالتة  منها 
للمساهمة  السيروتونين  وهــو  السعادة  هرمون 
في تعديل المزاج وراحة األعصاب بشكل مؤقت 

بسبب اضطراب الهرمونات االخرى.
وهناك عدة نصائح للمساعدة في التقليل 
مـــن تــأثــيــر تــغــيــرات الـــهـــرمـــونـــات لــكــبــح شــراهــة 

األطعمة في هذه الفترة ومنها: 
ــاول األطــعــمــة الــغــنــيــة  ــنـ * الــتــركــيــز عــلــى تـ
بـــاأللـــيـــاف مــثــل خــبــز الــحــبــوب الــكــامــلــة واألرز 
االســمــر وغــيــرهــا مــن الــحــبــوب الــكــامــلــة، وذلــك 
ألنــهــا تــســاعــد عــلــى تــعــديــل مــســتــوى الــســكــر في 
الدم مما يسهم في ارتفاع نسبة هرمون السعادة 

في الجسم.
ــة الـــمـــالـــحـــة والـــدســـمـــة  ــمـ ــعـ * تــجــنــب األطـ
والــغــنــيــة بــالــســكــريــات واســتــبــدالــهــا بــالــخــيــارات 

الصحية.
* ادخال الموز في النظام الغذائي لما أثبت 
بأن له دورا فعاال في تحسين المزاج وباألخص 
الـــــدورة الشهرية  فــي حــــاالت مــتــازمــة مــا قــبــل 
رفع  في  بسبب مساهمته  االكتئاب  حــاالت  وفي 

مستوى هرمون السعادة (السيروتونين(.
تناول األفوكادو باعتدال

األوليك  أن حمض  الدراسات  أثبتت  حيث 
الموجود في األفوكادو يساعد في قمع الشهية 
و يــســهــم فـــي فـــقـــدان الـــــــوزن. الــقــلــق والــحــالــة 
النفسية التي تسبق الدورة الشهرية تلعب دورا 
وخربطة الهرمونات  األطعمة  شراهة  في  كبيرا 
وبــاألخــص  منتظم  بشكل  الــريــاضــة  ،فــمــمــارســة 
تمارين االسترخاء كتمارين التنفس والتدليك 
التقليل من حدة  واليوغا يساعد على  والتأمل 
األعــراض  من  وغيرها  بالجوع  والشعور  التوتر 
الــدورة  قبل  المرأة في متازمة ما  التي تصيب 

الشهرية. 
المتناولة  األطعمة  تدوين  بأن  كما وجد   *
خال اليوم يسهم في تقليل من اإلفراط بتناول 

الطعام. 
يواجهن  أن  للسيدات  يمكن  الختام،  ففي 
ــدورة الــشــهــريــة أو قبلها  شــراهــة األكـــل خـــال الــ
من  للحد  الــنــصــائــح  وتطبيق  الــســبــب  بمعرفة 
أمــا في حــال عــدم المقدرة على  هــذه المشكلة، 
ــذه الــفــتــرة،  تــنــظــيــم شــهــيــتــهــم لــأطــعــمــة فـــي هــ
عاجية  تغذية  اختصاصي  فأنصح باستشارة 

لمساعدتهن في ذلك. 

نصيحة األسبوع مقدمة من GPS لألسنان

الدكتور موؤمن الريفي يف حوار �شامل عن اأمرا�ض العيون ال�شائعة يف البحرين

وعالمات تدل على �أن ك�رونا ي�ؤثر على عينيك 

�لدكت�ر ح�سين �لبرناوي: 
�لجر�حة هي �لحل �لأمثل لعالج زيادة حجم 
�لفتق.. و�لأعر��ض تزد�د عند بذل �لمجه�د

�لفتاق.. �أن��عه و�أعر��سه وطرق عالجه

يعّد الفتاق من أكثر األمراض الجراحية شيوعا، ويصيب الجنسين على حد 
أكثر مرض  نتعرف  ولكي  الــوالدة،  تبدأ منذ  السواء في مراحل عمرية مختلفة 
البرناوي  حسين  الدكتور  الطبي  الخليج  حــاور  عاجه  وكيفية  وأنــواعــه  الفتاق 
رويــال  مستشفى  فــي  والسمنة  المناظير  وجــراحــة  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 

البحرين.

سؤالسؤال  
.. والطبيب.. والطبيب  يجيبيجيب  

؟؟
�خت�سا�سية �لتغذية مريم �ل�د�عي تجيب 
عن كيفية �ل�سيطرة على �ل�سهية في فترة �لدورة �ل�سهرية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280406
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1280410
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 ذوي �شنوات اخلدمة الطويلة

»البور�شة« و»البحرين للمقا�شة« ُتكّرمان 6 موظفني

البحرين  و�شركة  البحرين  بور�شة  نظمت 

للمقا�شة حفالاً لتكرمي جهود �شتة موظفني من 

نظري  وذلك  الطويلة،  اخلدمة  �شنوات  ذوي 

لبور�شة  ال�شتثنائية  وُم�شاهماتهم  ولئهم 

طوال  للمقا�شة  البحرين  و�شركة  البحرين 

املُكرمني  قائمة  و�شمت  املا�شية.  ال�شنوات 

و�شركة  البحرين  بور�شة  خدموا  ُموظفني 

البحرين للمقا�شة ملدة خم�س، وع�شر، وخم�شة 

ا  دروعاً منحهم  مت  حيث  العمل،  من  ا  عاماً ع�شر 

املُتوا�شلة  خلدمتهم  تقديراًا  و�شهادات  تقديرية 

عالوة على تفانيهم والتزامهم يف العمل. 

بن  خليفة  ال�شيخ  قال  املُنا�شبة،  وبهذه 

لبور�شة  التنفيذي  الرئي�س  اآل خليفة،  اإبراهيم 

البحرين: »بهذه املُنا�شبة، اأود اأن اأتقدم بجزيل 

املخل�شني  ملوظفينا  المتنان  وخال�س  ال�شكر 

على ولئهم والتزامهم بخدمة بور�شة البحرين 

و�شركة البحرين للمقا�شة، حيث تعترب مكافاأة 

املبادئ  اإحدى  الطويلة  واخلدمة  اللتزام 

الأ�شا�شية التي تعك�س جهود بور�شة البحرين 

يف دعم التوا�شل مع املوظفني وتوفري بيئة عمل 

مالئمة. اإننا فخورون جداًا باإجنازات موظفينا، 

لتقدير  الفر�شة  اجلوائز  هذه  لنا  تتيح  حيث 

جهودهم املبذولة خالل �شنوات اخلدمة«.

مبنا�شبة احل�شول على و�شام الأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي.. العتوم: 

جامعة البحرين الطبية اإحدى نتاج الع�شر الزاهر جلاللة امللك

امللكية  الكلية  رئي�س  َثّمَن 

اأيرلندا - جامعة  للجراحني يف 

 RCSI( الطبية  البحرين 

�شمري  الربوفي�شور   )Bahrain
حل�شرة  املَلكي  الأمر  العتوم 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الأمري  و�شام  با�شتالم  املُفّدى 

لال�شتحقاق  حمد  بن  �شلمان 

للعاملني  ُمِنح  والذي  الِطبي 

يف ال�شفوف الأمامية واجلهات 

املواقع.  خمتلف  يف  املُ�شاِندة 

هذا  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأ�شاَر 

التكرمي لي�س غريب على قيادة 

هذا البلد املعطاء بقيادة �شاحب 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املُفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

احِلر�س  يف  ورعاه  اهلل  حفظُه 

القياديني  وتكرمي  تقدير  على 

م�شرية  َدعم  يف  وامل�شاهمني 

يف  َكبري  اأَثر  له  مما  النه�شة، 

املزيد  على  وَحّثهم  ت�شجيعهم 

والعطاء.واأ�شاَف  الإجناز  من 

الطبية  البحرين  جامعة  اأن 

الَنجاحات  ِثمار  من  َثمرة  هي 

الزاهر  الع�شر  يف  والإجنازات 

ال�شعيدين  على  امللك  جلاللة 

وِبا  وال�شحي  العايل  التعليم 

اململكة 2030،  يتفق مع روؤية 

حيث حتتوى هذه اجلامعة على 

اأكرث من 50 جن�شية من الطلبة 

الذين اتوا اإىل البحرين ملا تتمتع 

بِه املَملكة من الأمن وال�شتقرار 

والتعاي�س  والت�شامح 

والتطورعلى جميع امل�شتويات. 

يعودون  درا�شتهم  اإكمال  وبعد 

ململكة  ك�شفراء  بالدهم  اإىل 

الكوادر  اإىل  اإ�شافة  البحرين 

املوؤهلة  والدولية  البحرينية 

والتي  املختلفة  اخلربات  ذات 

َت�شتقطُبها اجلامعة.

الربوفي�سور �سمري العتوم

عن اأدائها يف موؤ�شر حوكمة ال�شركات 

تكرمي »لزوردي« للمجوهرات يف املوؤمتر العاملي للحوكمة
للمجوهرات  »لزوردي«  �شركة  ح�شلت 

وت�شنيع  ت�شميم  جمال  يف  الأبرز  العالمة 

على  الأو�شط  وال�شرق  اململكة  يف  املجوهرات 

 ،)CGI( ال�شركات  حوكمة  موؤ�شر  يف  تكرمي 

املايل  للعام  احلوكمة  موؤ�شر  ت�شنيفها يف  بعد 

املايل  غري  القطاع  �شركات  بني  من   2020

املتداولة يف ال�شوق املالية ال�شعودية »تداول«، 

حيث مت تكرمي ال�شركة خالل فعاليات املوؤمتر 

جامعة  نظمته  الذي  للحوكمة  الثالث  العاملي 

الفعالة  »احلوكمة  �شعار  حتت  الفي�شل، 

التابعة  التدقيق  جلنة  وا�شتقاللية  لل�شركات 

ملجل�س الإدارة«، يف مقر اجلامعة بالريا�س.

تعليقاًا على هذا الإجناز، قال �شليم �شدياق 

»نعتز  لزوردي:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

ا  بح�شولنا على هذا التكرمي، وهو ياأتي تتويجاً

ممار�شات  اأف�شل  تطبيق  يف  املبذولة  جلهودنا 

ال�شادرة  احلوكمة  ملبادئ  وامتثالنا  احلوكمة، 

عن هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية«.

»لزوردي«  �شركة  يف  نوؤمن  واأ�شاف، 

ال�شركات، فهي ت�شمن حتقيق  باأهمية حوكمة 

على  وتعمل  امل�شاهمني  بني  وال�شفافية  العدالة 

لالأداء  حمكمة  مراجعة  وتوفر  حقوقهم،  حفظ 

املايل لل�شركة، كما ت�شمن وجود توزيع لالأدوار 

حمكمة  تنظيمية  هياكل  عرب  وامل�شوؤوليات 

مُتكن من املحا�شبة وامل�شاءلة، مما يبعث على 

الطمئنان يف نفو�س امل�شاهمني وي�شجعهم على 

زيادة ا�شتثماراتهم واتخاذ قرارات مهمة يف هذا 

ا على تطبيق  دائماً ذلك نحر�س  لأجل  اجلانب، 

مبادئ حوكمة قوية يف �شركتنا ل�شمان حقوق 

اأمامنا  الفر�شة  يتيح  مما  امل�شاهمني،  كافة 

لتنمية اأعمالنا وتعزيز ا�شتثماراتنا.

جمعية اجلنوبية الثقافية الجتماعية حتتفي بالعيد الوطني

اأقامت جمعية املحافظة اجلنوبية الثقافية الجتماعية 

احتفالية بنا�شبة احتفالت البالد بالعيد الوطني وبداية 

 31 املوافق  اجلمعة  يوم  م�شاء  اجلديد   امليالدي  العام 

دي�شمرب 2021م يف نادي عبدالرحمن كانو بدينة حمد.

وقد ت�شمن برنامج احلفل كلمة األقتها مديرة اجلمعية 

الفقرات  من  والعديد  الكوهجي  ها�شم  اأمينة  الأ�شتاذة 

على  التذكارية  الهدايا  وتوزيع  وامل�شابقات  الرتفيهية 

اأع�شاء اجلمعية.

»طلبات« ُتعلن عن اأكرث

 الوجبات طلًبا عرب من�شتها 

الطعام  تو�شيل  اإقليمياًّا يف  الرائدة  املن�شة  »طلبات«؛  �شركة  كانت  العام،  مدار  على 

ا، يف جميع  اأو نهاراً ليالاً  الأوقات  دائماًا يف خدمة عمالئها يف جميع  ال�شريعة،  والتجارة 

ا لطلبات عام 2021 على م�شتوى اململكة، والكثري  املنا�شبات، ويف اأي مكان. اإليكم ُملخ�شاً

من والإح�شائيات الطريفة التي �شُتدِه�شك ولن تن�شاها ب�شهولة!

الدجاج  با�شتا  اكت�شحت  العام،  ُطلَبت خالل  التي  الطعام  اأ�شناف  مقارنةاً مع جميع 

اجلميع وت�شدرت قائمة اأكرث الأ�شناف املحبوبة، متفوقةاً على وجباٍت لذيذة اأخرى مثل 

ا، لكنه  البيتزا )اأجل! خرٌب �شادم لنا جميعاً الودِجز، وحتى  �شاورمة الدجاج، وبطاط�س 

احلقيقة. �شحقت با�شتا الدجاج جميع املناف�شني حّتى البيتزا(.

اختتام برنامج »فّنانون لأجل املجتمع«

مب�شاركة 200 ر�شام وم�شّمم جرافيكي

لأجل  »فّنانون  برنامج  بنا�شبة ختام 

حوايل  وب�شاركة   2021 لعام  املجتمع« 

200 ر�شام وم�شّمم جرافيكي �شاب بملكة 

لعام  تقومي  الربنامج  اأ�شدر  البحرين، 

2022 يت�شمن اأعمال امل�شاركني املتميزين 

بالربنامج. 

الأمريكية  ال�شفارة  مع  وبالتعاون 

البحرين وموؤ�ش�شة كرتون بالنيت  بملكة 

 200 حوايل  ح�شر  والإعالن  للدعاية 

ور�س  البحرين  بملكة  و�شابة  �شاب 

جمالت  يف  املجتمع«  لأجل  »فّنانون  عمل 

الثنائي  والتحريك  اجلرافيكي،  الت�شميم 

والتعليق  واملونتاج،  والت�شوير  الأبعاد، 

ال�شوتي واملزيد، قدمها متحدثون اأمريكيون 

املجالت  عالية يف  ذوو خربات  وحمليون 

املتحدثني  �شمن  من  كان  وقد  املذكورة. 

بول كار�شيك احلائز على جائزتي »اآيزنر« 

فنان  وهو  كوان  واإليوت  الكوميك�س،  لفن 

اأكادميي يف جمال التحريك الثنائي الأبعاد، 

بالإ�شافة اىل ديني�س �شينت جونز.

اخلالدية ال�شبابية تكّرم

جهود د. حاجي يف الذكاء ال�شطناعي

قدم ابراهيم را�شد النامي رئي�س جمعية 

جا�شم  الدكتور  اإىل  ال�شبابية  اخلالدية 

حاجي رئي�س جمموعة الذكاء ال�شطناعي 

بح�شور  للجمعية،  الفخرية  الع�شوية 

الفتياين، وذلك  د. مهند  م�شت�شار اجلمعية 

من  تنموية  دفعة  من  به  يقوم  ما  نظري 

خالل ن�شرة الذكاء ال�شطناعي يف املجتمع 

البحريني.

جا�شم  الدكتور  جهود  اأن  را�شد  واأكد 

املحا�شرات  عمل  خالل  من  حاجي 

واملوؤمترات التي تعنى بالذكاء ال�شطناعي 

املجال  هذا  ان  عن  ف�شال  وناجحة،  عديدة 

اليوم قد ت�شيد العامل و�شوف تكون املراحل 

املقبلة بهذا اخل�شو�س.

واأ�شار را�شد اىل ان املجتمع البحريني 

جمتمع منفتح جلميع جمالت التكنولوجيا 

العهد  يف  بها  وي�شطلع  والخرتاعات، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب  الزاهر 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، وبتابعة �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعا، اإذ 

يولون اهتماما كبريا لل�شباب البحريني من 

خالل كل ما ينفعهم وينفع مملكتنا الغالية.
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نا�سر بن حمد: واثقون من حتقيق الن�سخة احلالية جناًحا وتفاعاًل كبرًيا

اإطالق جائزة امللك حمد لتمكني ال�سباب لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

اأن  ال�صباب،  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

متكني  يف  مثالًيا  منوذًجا  تقدم  باتت  البحرين  مملكة 

اأمامهم  الطريق  ومتهد  العاملي  امل�صتوى  على  ال�صباب 

للم�صاركة يف اتخاذ القرارات امل�صريية التي تهم العامل 

يف جمالت اأهداف التنمية امل�صتدامة والعتماد عليهم يف 

بناء امل�صتقبل، وهو الأمر الذي يتوافق مع اجلهود التي 

يقودها ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى من اأجل ت�صليط �صوء املجتمع 

الدويل على ال�صباب واإدراك اأهمية املبادرات التي يقدمها 

ال�صباب يف ظل التحديات التي تواجه العامل يف الفرتة احلالية.

وقال �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة يف ت�صريح له 

جائزة  »نعترب  اجلائزة:  من  الرابعة  الن�صخة  اإطالق  مبنا�صبة 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  ال�صباب  لتمكني  حمد  امللك 

مبثابة ر�صالة تقدير واعتزاز من مملكة البحرين ل�صباب العامل 

وحلولً  موؤثًرا  اإبداًعا  ميتلكون  الذين  الإجنازات  اأ�صحاب  من 

مبتكرة يف جمال تنفيذ اأهداف التنمية امل�صتدامة، 

وهو الأمر الذي ات�صح من خالل موا�صلة اململكة 

امللك  جائزة  من  الرابعة  الن�صخة  اإطالق  يف 

امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  ال�صباب  لتمكني  حمد 

اأهم مبادرات مملكة البحرين  اإحدى  والتي متثل 

التي  اجلوائز  اأبرز  ومن  العاملي  ال�صباب  جتاه 

يطرحون  وجتعلهم  ال�صباب  همم  ت�صتنه�ض 

اأفكاًرا خارج ال�صندوق من اأجل حتقيق الأهداف 

الأممية بطريقة �صبابية«.

وتابع �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة: 

»اإن املتتبع مل�صرية اجلائزة يدرك متاًما اأن مملكة البحرين دائًما 

ما تطرح اأفكاًرا جديدة ل�صتدامة اجلائزة ومواكبتها للمتغريات 

جديًدا  حتفيًزا  اجلائزة  من  الرابعة  الن�صخة  وتعد  العاملية، 

وم�صروعات  اأفكار  تقدمي  يف  يتمثل  اأمامهم  وحتدًيا  لل�صباب 

جائحة  بعد  ما  عامل  يف  امل�صتدامة  التنمية  باأهداف  ترتبط 

كورونا بروؤية �صبابية«.

واأو�صح �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة: »اإن ال�صراكة 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  البحرين  مملكة  بني  القوية 

و�صاهمت يف  العاملي  امل�صتوى  على  اجلائزة  مكانة  من  عززت 

ول�صمان  الدول،  خمتلف  يف  ال�صباب  من  كبري  لعدد  اإي�صالها 

النجاح يف هذه الن�صخة مت التو�صع يف ال�صراكة بني البحرين 

الذي  الأمر  وهو  املتحدة،  لالأمم  التابعة  املنظمات  من  وعدد 

�صيعزز قدرة اجلائزة على النت�صار العاملي وحتقيقها مل�صاركة 

اأجلها  من  وجدت  التي  النبيلة  الأهداف  اإىل  للو�صول  وا�صعة 

اجلائزة«.

ت�صريحه  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وختم 

قائالً: »نحن على ثقة كبرية باأن اجلائزة يف ن�صختها الرابعة 

املا�صية، ونتطلع  الثالث  الن�صخ  يفوق  كبرًيا،  �صتحقق جناًحا 

من املجتمع الدويل والهيئــات احلكومية واخلا�صــة والقطاع 

الأهلي والقطاعات ال�صبابية حث �صباب العالــم على امل�صاركة 

يف  اأفكارهم  لإبراز  ومكاًنا  لهم  مالًذا  باعتبارها  اجلائزة  يف 

حتقيق الأهداف التنموية«. �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

مدير  النعيمي  عبداهلل  الدكتور  ا�صتقبل 

مركز نا�صر للتاأهيل والتدريب املهني مبقر 

العامة  النيابة  من  وفًدا  جو،  يف  املركز 

برئا�صة حممد الزباري رئي�ض النيابة.

اإمكانية  مناق�صة  الجتماع  خالل  ومت 

كافة  املجالت  املوؤ�ص�صتني يف  بني  التعاون 

ل �صيما يف جمال اإدخال الذكاء ال�صطناعي 

امل�صتقبل، كما  العامة يف  النيابة  اأعمال  يف 

تفا�صيل  ب�صرح  باملركز  امل�صوؤولون  قام 

املركز  ي�صعى  التي  والأهداف  العمل 

القريب  املدى  على  البالد  يف  لتحقيقها 

واملتو�صط والبعيد.

عبداهلل  الدكتور  قدم  املنا�صبة  وبهذه 

النيابة  لوفد  وتقديره  �صكره  النعيمي 

من  نا�صر  ملركز  اختيارهم  على  العامة 

ا�صتمرار  ومتنى  امل�صروع،  هذا  اإجناز  اأجل 

التوا�صل بني املوؤ�ص�صتني و تعميق التعاون 

امل�صرتك خدمة للمواطنني واملقيمني، م�صيًدا 

النيابة العامة  بالدور املميز الذي تقوم به 

من اأجل اإر�صاء دولة القانون.

واأكد اأن املركز يعمل وبخطى ثابتة على 

باعتباره  ال�صطناعي  الذكاء  اأنظمة  اإدخال 

جمال امل�صتقبل يف اجلهات احلكومية كافة 

والقطاع اخلا�ض وهذا يعد من اأهم اأهداف 

املركز خدمة ململكة البحرين الغالية.

النيابة  وكيل  من  كل  املقابلة  وح�صر 

حممد  النيابة  وم�صاعد  املعال،  نورة 

ال�صرتي، وم�صاعد النيابة ابراهيم الف�صالة، 

ورئي�ض تقنية املعلومات نا�صر مو�صى من 

الدكتور  من  وكل  العامة،  النيابة  جانب 

مركز  من  النعيمي  وح�صن  حاجي  جا�صم 

نا�صر للتاأهيل والتدريب املهني.

مركز نا�سر للتاأهيل املهني يبحث

 �سبل التعاون مع النيابة العامة

الأمانة العامة للق�ساء تنمي 

املهارات القانونية لطلبة جامعة البحرين

للمجل�ض  العامة  الأمانة  اختتمت 

القانونية  العيادة  برنامج  للق�صاء  الأعلى 

البحرين،  بجامعة  القانون  كلية  لطلبة 

العملي  التدريب  برنامج  �صمن  وذلك 

البكالوريو�ض  درجة  متطلبات  ل�صتكمال 

مع  بالتعاون  ينظم  والذي  القانون  يف 

جامعة البحرين. 

للموارد  امل�صاعد  العام  الأمني  وقال 

املحميد  اأحمد  يو�صف  املعلومات  ونظم 

باأن الربنامج التدريبي للعيادة القانونية 

ومدته ثالثة �صهور اأعد �صمن خطة وا�صحة 

من الأمانة العامة تعزز املهارات القانونية 

باأن  واأ�صاف  للطلبة،  والتطبيقية  العملية 

الربنامج تناول ور�ًصا وحما�صرات قدمها 

القانونيون  والباحثون  الق�صاة  ال�صادة 

اإىل  بالإ�صافة  للق�صاء،  الأعلى  باملجل�ض 

زيارة ميدانية للمحاكم، وذلك بهدف �صقل 

خربة الطلبة يف املجال الق�صائي والتعرف 

على  والتعرف  املحاكم  اأداء  عن  كثب  عن 

روؤية ور�صالة املجل�ض الأعلى للق�صاء.

النيابة العامة تلقي القب�ض على

 8 متهمني قاموا بتهريب املواد املخدرة

�صرح رئي�ض نيابة حمافظة املحرق باأن النيابة العامة تلقت بالًغا من اإدارة مكافحة 

مطار  عرب  املخدرة  املواد  بتهريب  قيامهم  لدى  متهمني  ثمانية  على  بالقب�ض  املخدرات 

البحرين الدويل.

عند  الأول  املتهم  ب�صبط  قامت  قد  الداخلية  بوزارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  وكانت   

و�صوله اإىل مملكة البحرين عرب مطار البحرين الدويل وبداخل اأح�صائه مواد خمدرة عبارة 

اإىل مملكة  املخدرة وذلك بق�صد جلبها  عن 106 كب�صولت حتتوي على مادة احل�صي�ض 

ا�صرتاك  اإىل  تو�صلت  الواقعة  حول  الالزمة  التحريات  وباإجرائها  وترويجها،  البحرين 

املتهمني يف الواقعة وتخطيطهم جللب املواد املخدرة من اخلارج وترويجها داخل اململكة، 

بقية  على  بالقب�ض  اأمًرا  واأ�صدرت  البالغ  ذلك  تلقيها  فور  التحقيق  النيابة  با�صرت  وقد 

املتهمني وتفتي�ض م�صاكنهم، وتنفيًذا لذلك الأمر مت �صبط كمية من املواد املخدرة ومبالغ 

مالية ح�صيلة الجتار فيها، كما ا�صتجوبت النيابة املتهمني واأمرت بحب�صهم احتياطًيا على 

ذمة التحقيق ول زالت التحقيقات م�صتمرة.

بناًء على توجيهات نا�سر بن حمد

املوؤ�س�سة امللكية تطلق خدمة »دعم الأ�سر املت�سررة من الأمطار«

خديجة العرادي:

متابعًة لتنفيذ توجيهات �صمو ال�صيخ نا�صر بن 

حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية 

و�صوؤون ال�صباب، بتكليف املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال 

اأعلن  الإن�صانية بدعم ال�صر املت�صررة من المطار 

للموؤ�ص�صة  العام  المني  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور 

امللكية لالأعمال الإن�صانية عن بدء الت�صجيل خلدمة 

موقع  الأمطار«عرب  من  املُت�صررة  الأ�صر  »دعم 

املوؤ�ص�صة الإلكرتوين.

العام  الأمني  ال�صيد  الدكتور م�صطفى  وو�صح 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  مع  التوا�صل  مت  باأنه 

ع�صام  املهند�ض  العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف، اإذ مت التفاق على اأهمية تن�صيق اجلهود بني 

املوؤ�ص�صة والوزارة خلدمة املواطنني م�صيًدا بجهود 

الوزارة.

وبني ال�صيد باأن الت�صجيل لتقدمي طلبات الدعم 

متاح جلميع الأ�صر املت�صررة وفًقا لل�صوابط وملء 

البيانات املطلوبة ب�صكل كامل و�صحيح مع اإرفاق 

اأهمية  على  موؤكًدا  وا�صحة،  املطلوبة  امل�صتندات 

توفري امل�صتندات املطلوب بخطاب مقدم من ويل اأمر 

الأ�صرة يو�صح فيه ب�صورة تف�صيلية مقدار ال�صرر 

باملنزل، مع �صور وا�صحة تبني مقدار  الذي حلق 

ال�صرر يف املنزل. 

وميكن الطالع على جميع ال�صروط وامل�صتندات 

للموؤ�ص�صة  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  املطلوبة 
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الرابط  التقدمي عرب  الو�صول ل�صفحة  كما ميكنكم 
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الطلبات  ل�صتالم  موعد  اآخر  باأن  ال�صيد  وبني 

�صيكون يوم الإثنني املوافق 17 يناير، حيث �صيتم 

ودرا�صة  الت�صجيل  بعد  الطلب  مقدم  مع  التوا�صل 

الطلبات وتقييم احلالت و�صرف امل�صاعدات وفًقا 

لأنظمة املوؤ�ص�صة، ويف حالة املوافقة على امل�صاعدة 

على  املبلغ  وحتويل  الطلب  مقدم  اإ�صعار  �صيتم 

احل�صاب البنكي.

حمددة  �صوابط  امللكية  املوؤ�ص�صة  وحددت 

الأ�صر املت�صررة، وهي كالآتي: ملء  لقبول طلبات 

واإرفاق  و�صحيح،  كامل  ب�صكل  املطلوبة  البيانات 

من  والتاأكد  ووا�صحة،  ملونة  املطلوبة  امل�صتندات 

ال�صحيح،  مكانها  يف  املطلوبة  امل�صتندات  اإرفاق 

واأنه لن يلتفت للطلبات التي ل ت�صتكمل امل�صتندات 

املطلوبة ال�صحيحة.

وقالت اإن امل�صتندات املطلوب اإرفاقها هي:

الأ�صرة يو�صح  اأمر  مقدم من ويل  1- خطاب 

حلق  الذي  ال�صرر  مقدار  تف�صيلية  ب�صورة  فيه 

باملنزل.

للزوج  الذكية  البطاقة  من  ن�صخة   -2

والزوجة.

3- ن�صخة من وثيقة الزواج/   وثيقة الطالق 

هجران  اإثبات  املطلق(/   وثيقة  اأو  )للمطلقة 

الزوجة/   وثيقة وفاة الزوج لالأرملة غري املكفولة 

يف املوؤ�ص�صة امللكية.

الطلب،  ملقدم  راتب  �صلب  اآخر  من  ن�صخة   -4

اأو اإثبات املعا�ض التقاعدي اإذا كان متقاعًدا اأو اإفادة 

التعطل يف حال عدم العمل.

اإن  املديونية  )اإثبات  املالية  اللتزامات   -5

ثالثة  لآخر  البنكي  احل�صاب  ك�صف  اأو  وجدت 

�صهور( خمتوًما بختم البنك.

6- ن�صخة من IBAN للح�صاب البنكي ملقدم 

الطلب.

مقدار  تبني  وا�صحة  ملونة  �صور  خم�ض   -7

ال�صرر يف املنزل.

مع  التوا�صل  �صيتم  باأنه  املوؤ�ص�صة  ونوهت 

درا�صة  �صيتم  كما  الت�صجيل،  بعد  الطلب  مقدم 

الطلبات وتقييم احلالت و�صرف امل�صاعدات وفًقا 

املوافقة  حالة  اأنه يف  اإىل  لفتة  املوؤ�ص�صة،  لأنظمة 

الطلب وحتويل  اإ�صعار مقدم  امل�صاعدة �صيتم  على 

املبلغ على احل�صاب البنكي.

د. م�صطفى ال�صيد

موؤكدة ر�سد 123 خمالفة.. »التجارة«:

غلق 3 حمال لعدم المتثال لتطبيق القيمة امل�سافة
وزارة  حر�ض  منطلق  من 

وال�صياحة  والتجارة  ال�صناعة 

على  لالإيرادات  الوطني  واجلهاز 

امل�صافة  للقيمة  ال�صليم  التطبيق 

والتنظيمية  الفنية  جوانبها  بكل 

يكفل  الذي  النحو  على  والإجرائية 

رئي�ض،  ب�صكل  امل�صتهلكني  م�صلحة 

التفتي�ض  اإجراءات  من  وكجزء 

والرقابة على املن�صاآت التجارية يف 

البحرين،  مملكة  حمافظات  جميع 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  قامت 

اجلهاز  مع  بالتعاون  وال�صياحة 

 129 بتفتي�ض  لالإيرادات  الوطني 

من  عدد  يف  جتارية  ومن�صاأة  حمالً 

بتلك  احليوية  التجارية  املناطق 

املحرق،  )�صوق  منها:  املحافظات، 

منطقة  بتوبلي،  اخلدمات  �صارع 

منطقة  املعار�ض،  �صارع  اجلنبية، 

ال�صناب�ض، منطقة البوكوارة، منطقة 

�صلماباد، �صوق واقف، جممع �صار(، 

التطبيق  اآلية  على  لالطالع  وذلك 

بن�صبتها  امل�صافة  للقيمة  ال�صليم 

الأ�صا�صية املعدلة يف جميع املن�صاآت 

بالآليات  الوعي  ون�صر  التجارية 

الواجب اتباعها خالل هذه املرحلة.

التفتي�صية  احلمالت  خالل  ومت 

ت�صتوجب  خمالفة   123 ر�صد 

قد  التي  الإدارية  الغرامات  فر�ض 

بحريني  دينار  اآلف   10 اإىل  ت�صل 

اإىل  امل�صافة.  القيمة  لقانون  وفًقا 

التي  احلالت  بع�ض  ر�صد  جانب 

المتثال  عدم  حالت  من  تعد  قد 

امل�صافة  القيمة  لتطبيق  ال�صليم 

والتي  امل�صافة  القيمة  لقانون  وفًقا 

حتفظًيا،  حمال   3 غلق  ا�صتوجبت 

ال�صناعة  وزارة  فاإن  عليه  وبناًء 

واجلهاز  وال�صياحة  والتجارة 

اتخاذ  ب�صدد  لالإيرادات  الوطني 

املن�صاآت  القانونية حيال  الإجراءات 

ارتكابه  يثبت  من  واإحالة  املخالفة، 

القيمة  من  التهرب  جرائم  لأحد 

قد ت�صل عقوبتها  امل�صافة - والتي 

اإىل ال�صجن ملدة 5 �صنوات والغرامة 

القيمة  اأمثال  ثالثة  تعادل  التي 

امل�صافة املتهرب عنها - اإىل اجلهات 

املخت�صة لتحريك الدعوى اجلنائية 

يف مواجهته.

ال�صناعة  وزارة  ودعت 

واجلهاز  وال�صياحة  والتجارة 

اإىل  املن�صاآت  لالإيرادات  الوطني 

املرحلة  اآليات  بتطبيق  اللتزام 

النتقالية للقيمة امل�صافة، والتعامل 

للتطبيق  حتقيًقا  ووعي  بكفاءة 

ال�صليم للقيمة امل�صافة.

من جانبه �صدد اجلهاز الوطني 

لالإيرادات على اأهمية ت�صافر جهود 

كل الأطراف املعنية، لإجناح املراحل 

املختلفة للتطبيق، داعًيا امل�صتهلكني 

وجميع املواطنني واملقيمني اإىل تقدمي 

ال�صكاوى عند مالحظة اأية خمالفات 

اأو جتاوزات لقانون القيمة امل�صافة 

بن�صبتها  امل�صافة  القيمة  تطبيق  اأو 

الأ�صا�صية املعدلة، وذلك عرب قنوات 

التوا�صل الر�صمية للجهاز.

دعوة  اجلهاز  جدد  كما 

امل�صتهلكني وقطاع الأعمال للتوا�صل 

كل  حول  ال�صتف�صارات  وطرح 

عرب  امل�صافة  بالقيمة  يتعلق  ما 

على  الت�صال  مركز  مع  التوا�صل 

للتوا�صل   80008001 الرقم 

الوطني  باجلهاز  املخت�صني  مع 

مدار  على  املتواجدين  لالإيرادات 

اأو  الأ�صبوع،  اأيام  طوال  ال�صاعة، 

واملالحظات  ال�صتف�صارات  اإر�صال 

vat@nbr. الإلكرتوين  الربيد  على 

من  ال�صتفادة  اإىل  اإ�صافة   ،gov.bh
على  املتاحة  املف�صلة  املعلومات 

الوطني  للجهاز  الإلكرتوين  املوقع 

 .www.nbr.gov.bh لالإيرادات 

املعلومات  على  الطالع  ميكن  كما 

من  با�صتمرار  اجلهاز  ين�صرها  التي 

الجتماعي  التوا�صل  قنوات  خالل 

@( ويوتيوب  واإن�صتغرام  تويرت 

.)BahrainNBR

»العدل«: غلق م�سجد ملدة اأ�سبوع لوجود حالة لفريو�ض كورونا بني امل�سلني
اإطار  يف  اأنه  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  بها  يقوم  التي  امل�صتمرة  املتابعة 

يف  كورونا  لفريو�ض  قائمة  حالة  وجود  تبني  فقد  كورونا،  لفريو�ض 

م�صجد باملحافظة ال�صمالية.

فقد  للم�صلني،  وحمايًة  العامة  ال�صحة  مقت�صيات  على  وحفاًظا 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع  التن�صيق  بعد  الوزارة  قررت 

حتى  اأ�صبوع  ملدة  موؤقت  ب�صكل  وذلك  امل�صجد،  غلق  كورونا  لفريو�ض 

القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من  املعنية  الفرق  تتمكن 

بعملية التعقيم والتاأكد من اتخاذ الإجراءات الحرتازية ب�صكل �صحيح 

وو�صعها مو�صع التنفيذ.

https://www.alayam.com/alayam/local/941094/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/941072/News.html
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دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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مل�ذا ال ت�شت�أنف اللجنة الربمل�نية احلكومية امل�شرتكة ب�ش�أن 

اأعم�له� جمدًدا لبحث املو�شوع�ت املوؤجلة  اإع�دة توجيه الدعم 

ومنه� اآلي�ت زي�دة العالوة ال�شهرية لذوي االإع�قة والتي ط�ل 

انتظ�ر هذه ال�شريحة له� رغم اإقرار الق�نون منذ عدة �شنوات.

تقدمه يف  مع  االإن�ش�ن  يتغري  تخطيط..  تدريجيً� ودون 

واأهدافه..  طموح�ته  تتغري  واأفك�ره..  اأحالمه  تتغري  العمر.. 

يتحول االندف�ع اإىل �شرب.. وال�شرعة اإىل ت�أين.. ولفت االنتب�ه 

يتحول اإىل عزلة.. وردود فعله ال�ش�خبة تتحول اإىل �شمت اأو جمرد 

ابت�ش�مة.. فعالً العمر وق�ر.

Tuesday 4th January 2022 - No. 11959 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

امللكة اإليزابيث تكرم دانيال كريج عن دور العميل جيم�س بوند

اأثناء  منحت امللكة اليزابيث الثانية عدًدا من اخلرباء وكبار الأطباء الذين قادوا ال�جب يف بريطانيا 

ال�باء و�شام الفرو�شية، كما منح نف�ص ال��شام لنجم جيم�ص ب�ند دانيال كريج واإىل جنمة التن�ص اإميا 

رادوكان�، ح�شب ما ذكر م�قع الديلي ميل.

مايكل  القدي�ص  و�شام  وامل�شرح،  ال�شينما  لقطاعي  خلدماته  تقديًرا  عاًما(،   53( كريج  دانيال  ومنح 

والقدي�ص ج�رج، وحتمل ال��شام نف�شه �شخ�شية العميل ال�شهري جيم�ص ب�ند ال�شينمائية التي يج�شدها 

كريج على ال�شا�شة الكبرية.

وكانت البحرية امللكية الربيطانية منحت كريج مبنا�شبة اإطالق الفيلم لقب قائد فخري الذي حتمله 

ا �شخ�شية العميل ال�شهري، واأدى كريج دور ب�ند 5 مرات اأولها يف عام 2006. اأي�شً

برتبة  الربيطانية  الإمرباط�رية  و�شام  فقلّدت  بروكلي  باربرا  ب�ند  اأفالم جيم�ص  �شل�شلة  منتجة  اأما 

ك�مندور.

وفنانني  وريا�شيني  علماء  من   ،1278 الدفعة  هذه  يف  ملكية  اأو�شمة  على  احلا�شلني  جمم�ع  وبلغ 

وجامعي تربعات، اأحدهم �شبي يبلغ 11 عاًما.

واأ�شارت احلك�مة اإىل اأن نح� واحد من كل خم�شة كرم لدوره خالل اجلائحة، ومتنح الأو�شمة امللكية 

مرتني كل عام، اإحداهما مبنا�شبة عيد راأ�ص ال�شنة، والثانية يف عيد ميالد امللكة الر�شمي الذي ُيحتفل به يف 

ي�ني� رغم ك�نها ولدت يف 21 اأبريل 1926.

ظاهرة نادرة تزين �صماء م�صر للمرة الأوىل يف 2022 قط »مطلوب« لل�صرطة بتهمة ال�صرقة وم�صايقة الن�صاء

م�شر  �شماء  قزح  ق��ص  زين   

للمرة الأوىل يف اأول اأيام عام 2022 

بظاهرة نادرة ورائعة.

يف  قزح  ق��ص  ظه�ر  وت�شدر 

البحث  حمركات  �ش�هاج،  حمافظة 

على م�قع »ج�جل« ال�شهري، بعد اأن 

زينت الظاهرة النادرة �شماء م�شر.

اأهايل  من  جمم�عة  ور�شد 

التي  ال�ش�ر  من  العديد  �ش�هاج، 

ت��شح ظه�ر ق��ص قزح يف ظاهرة 

احتفاء  و�شط  احلدوث،  نادرة 

�شالح  رواه  ملا  وفًقا  بها،  امل�اطنني 

»�ش�هاج«  �شفحة  اأدمن  فاروق، 

»الأمطار  قائالً:  ال�ش�ر  وملتقط 

 4 ال�شاعة  من  بداية  عندنا  ا�شتمرت 

�شحيفة  وفق  الي�م«  نهاية  حتى 

قبل  التقاطها  ال�ش�رة جرى  ال�طن. 

حلظات من وقت الغروب، تزامًنا مع 

»�شالح«:  بح�شب  الأمطار،  �شق�ط 

»الأمطار كانت خفيفة لكنها ا�شتمرت 

يف  ت�شببها  لدرجة  ط�يلة،  لفرتات 

قطع الكهرباء على فرتات خالل ذلك 

الي�م«.

»كنت«  مقاطعة  يف  ال�شرطة  ق�ات  األقت 

بتهمة  »ب�ب«  يدعى  قط  على  القب�ص  الربيطانية 

الب�شك�يت،  ل�شرقة  ال�شرطة  مركز  اإىل  الت�شلل 

الن�شاء  م�شايقة  منها  التهم  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

باجل�ع  والتظاهر  ي�شكنها،  التي  املدينة  �ش�ارع  يف 

خلداع الآخرين لإطعامه.

حيث  ال�شغب،  اأفعال  من  بالعديد  »ب�ب«  وقام 

وت�شبب  الب�شك�يت،  ل�شرقة  �شرطة  مركز  اإىل  ت�شلل 

يف م�شايقة بع�ص الن�شاء يف غرف تغيري املالب�ص يف 

ال�شباحة، كما كان يتظاهر باجل�ع خلداع  حمامات 

عليه  القب�ص  اإلقاء  ت�شبب يف  ما  لإطعامه،  الآخرين 

وهي   )ALFIK( مديرة  ماكفي،  لناتا�شا  وت�شليمه 

احلي�انات  على  العث�ر  مهمتها  ربحية  غري  منظمة 

م�قع �شحيفة  ذكره  ملا  وفًقا  ال�ش�ارع،  املفق�دة يف 

»مرتو« الربيطانية.

ت�ألقت النجمة 

ي��شمني �شربي 

بثوب ب�للون 

A l  الف�شي م ن

exandre Va l

thier ن�شقته مع 
معطف م ن الفرو 

البني وحذاء ف�شي 

 Christian م ن

 Louboutin
يف �شهرة راأ�س 

ال�شنة التي حتظى 

ب�هتم�م اجلمهور 

واملت�بعني على 

و�ش�ئل التوا�شل 

االجتم�عي.

ا�صتمرار ارتفاع الإ�صابات.. 

880 اإ�صابة جديدة بكورونا

الفحو�ش�ت  اأن  ال�شحة   اأعلنت  وزارة 

ين�ير   3 يوم  23598 يف  عدده�  بلغ  التي 

ق�ئمة  ح�لة   880 ت�شجيل  اأظهرت   ،2022
وافدة،  لعم�لة  ح�الت   309 منه�  جديدة 

و  ق�ئمة،  حل�الت  ملخ�لطني  ح�لة   447 و 

تع�فت  كم�  اخل�رج،  م ن  ق�دمة  ح�لة   124
االإجم�يل  العدد  لي�شل  اإ�ش�فية  ح�لة   219

للح�الت املتع�فية اإىل 277899.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل عي�شى بن �شلطان بن 

جا�شم الذوادي، ومن املزمع اأن ُي�ارى الرثى بعد 

�شالة الظهر الي�م يف مقربة املحرق.

�شحيفة  يف  الراأي  كّتاب  اأحد  كان  والذوادي، 

الأيام يف �شن�ات �شابقة، كما اأنه �شغل عّدة وظائف 

حك�مية، كان اأبرزها مدير بنك الإ�شكان يف نهاية 

الأوىل  ال�شن�ات  وحتى  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 

من الألفية اجلديدة.

الذوادي،  عائلة  عميد  ُيعترب  الذوادي،  اأن  كما 

وله 4 اأبناء، و4 بنات.

عي�صى بن �صلطان

 الذوادي يف ذّمة اللـه

l 808 ت�أ�شي�س مدينة ف��س على يد اإدري�س الث�ين 
لتكون اأول ع��شمة اإ�شالمية يف املغرب االأق�شى.

يف  ال�شعودي  االحت�د  ن�دي  ت�أ�شي�س   l  1927
جدة.

ال�شم�لية  الكورية    / ال�شينية  القوات   l  1951
حتتل مدينة �شيوؤول يف اإط�ر احلرب الكورية.

l 1961 انعق�د موؤمتر الدار البي�ش�ء بني اأقط�ب 
وكوامي  اخل�م�س  وحممد  عبدالن��شر  جم�ل  اأفريقي� 

نكروم� وجومو كيني�ت�.

يعل ن  ك�رتر  جيمي  االأمريكي  الرئي�س   l  1980
االأوملبية  االألع�ب  لدورة  املتحدة  الوالي�ت  مق�طعة 

ال�شيفية يف مو�شكو، احتج�ًج� على الغزو ال�شوفيتي 

الأفغ�ن�شت�ن.

l 2006 ال�شيخ حممد ب ن را�شد اآل مكتوم يتوىل 
حكم اإم�رة دبي بعد وف�ة اأخيه ال�شيخ مكتوم ب ن را�شد 

اآل مكتوم.

https://www.alayam.com/online/local/941066/News.html
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الجنائ��ي  القان��ون  أس��تاذ  طال��ب 
المش��ارك بكلي��ة الحق��وق بجامعة 
البحرين د. محمد الهيتي المش��رع 
البحرين��ي بضرورة إفراد نص خاص 
يعاقب بموجب��ه الزوجين في حالة 
التلقي��ح االصطناعي غير المتماثل، 
وع��دم اقتص��اره عل��ى المؤسس��ة 
الطبي��ة أو الطبي��ب، ألن األم��ر م��ا 
كان ليت��م ل��وال رغبتهم��ا في ذلك 
وموافقتهما، كما دع��ا إلفراد نص 
خ��اص يجرم في��ه لجوء الم��رأة غير 
المتزوج��ة أو التي مات عنها زوجها 
إلى التلقي��ح االصطناعي، ال س��يما 
المجتمعات والتغيرات  انفتاح  أمام 

التي يمكن أن تطرأ.
جاء ذل��ك في بح��ث نش��رته هيئة 
ف��ي  القانون��ي  وال��رأي  التش��ريع 
العدد األخير م��ن المجلة القانونية 
تح��ت عن��وان »التأصيل الفلس��في 
تقنيات  عب��ر  لإلنج��اب  والقانون��ي 

التلقيح االصطناعي«.
وأك��د الدكت��ور الهيت��ي أن تقنيات 
التلقي��ح االصطناعي في اإلنجاب قد 
باتت حقيقة قانوني��ة اعترفت بها 
الكثير من الدول ونظمت ش��روطه 
وبين��ت أحكامه وأق��ره مجمع الفقه 
اإلس��امي وف��ق ضواب��ط وبوج��ه 
خاص أن يت��م بين األزواج، مش��يرًا 
إل��ى أن البحري��ن س��ايرت االتج��اه 
الحديث للتشريعات بإصدار القانون 
رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام 
التقني��ات الطبي��ة المس��اعدة على 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب.
وقال إن العقم يعتبر ظاهرة عالمية 
ال تقتص��ر عل��ى دول��ة أو فئة دون 
غيرها، مشيرًا إلى تقديرات منظمة 
الصح��ة العالمي��ة النتش��ار العقم 
ح��ول العالم والبالغة 8% وبما يقدر 

ب� 50-80 مليون نسمة يعانون من 
هذا المرض الذي يؤدي إلى تحطيم 

األواصر العائلية.

التلقيح االصطناعي 
بين المعارضة والتأييد

التلقي��ح  عملي��ة  إل��ى  وتط��رق 
االصطناعي بين المعارضة والتأييد 
موضحًا حجج التي��ار المعارض بأنه 
يتعارض مع مشيئة اهلل وأن الحمل 
يت��م بوس��يلة لي��س فيه��ا اتصال 
جنس��ي فطري بين الرج��ل والمرأة، 
كما أن إجراءات��ه تتيح االطاع على 
العورة المغلظة التي ال تجوز إال في 
حاالت الضرورة العاجي��ة، بينما ال 
يرق��ى التلقي��ح االصطناعي لمرتبة 

الضرورات.
وكان رد المؤيدين هو: »أنه ال ضير 
من اللجوء للوسائل االصطناعية ألن 
وسائل العاج األخرى قد فشلت في 
تحقي��ق الغرض، واعتبره رأيًا فقهيًا 
بأن��ه وس��يلة م��ن وس��ائل العاج 
لصعوبة اإلنجاب في عاقة جنسية 

مشروعة المقصود بها الزواج«.
وأش��ار الدكتور الهيت��ي إلى االتجاه 
الذي س��ار في��ه المش��رع البحريني 
العق��م  اعتب��را  حي��ث  والس��عودي 
الذي يجيز للزوجي��ن اللجوء للتلقيح 
االصطناعي هو ع��دم حدوث الحمل 
وبالتال��ي عدم ق��درة الزوجين على 
اإلنجاب بعد مرور اثني عش��ر شهرًا 

من الحياة الزوجية المستمرة.
وقال إن عدم اش��تراط المش��رعين 
أن يك��ون التلقي��ح االصطناعي هو 
الطريق��ة الوحيدة لإلنجاب هو محل 
تقدير ألنهما جنبا الزوجين المشقة 
والمالي��ة  واالجتماعي��ة  النفس��ية 
الت��ي تتطلبه��ا مراجع��ة األطب��اء 

وضرورة إبدائهم الرأي بأن التلقيح 
االصطناعي ه��و الوس��يلة والحيدة 

لعاج علتهما.

 التعريف 
يشوبه القصور

وق��ارن الدكتور محمد بين التعريف 
االصطناع��ي  بالتلقي��ح  الخ��اص 
بطف��ل  يع��رف  م��ا  أو  الخارج��ي 
األنبوب ف��ي التش��ريعين البحريني 
والس��عودي، مش��يرًا إل��ى أن األخير 
عرفه بأن��ه »عملية تلقيح بويضات 
الزوجة بعد س��حبها م��ن المبيض 
بالس��ائل المنوي للزوج في المعمل 
وحفظه��ا تح��ت ظ��روف معينة ثم 
إع��ادة األجن��ة أو اللقيح��ة إلى رحم 
الزوج��ة بع��د التأك��د م��ن حدوث 
االنقس��ام الس��ليم«، بينم��ا عرف��ه 
المش��رع البحرين��ي بأن��ه »تلقي��ح 
المنوية  بالحيوانات  الزوجة  بويضة 

للزوج في المزرعة«.
البحرين��ي  التش��ريع  أن  وأوض��ح 
القص��ور  ويعتري��ه  ناقص��ًا  ج��اء 

بش��أن المدل��ول الحقيق��ي للتلقيح 
االصطناع��ي الخارجي، كونه تجاهل 
عملي��ة زرع البويض��ة الملقحة في 

رحم الزوجة بعد تحقق اإلخصاب.
عل��ى  الهيت��ي  الدكت��ور  وش��دد 
ض��رورة االتجاه إل��ى تجريم التلقيح 
المتماث��ل  غي��ر  االصطناع��ي 
والمعنون ب�»مساعدة الغير«، الفتًا 
إلى أنه بات واقعًا في بعض البلدان 
حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 
6000 إلى 20000 والدة عن طريق 
التلقيح االصطناعي بمساعدة الغير 
تحدث كل عام، فيما كش��ف التقرير 
الص��ادر من مختب��ر حف��ظ الخايا 
ف��ي والي��ة فادلفي��ا ع��ن والدة ما 
يقارب 30000 طفل كل سنة لنساء 
بالحيوانات  المتبرعين  يس��تخدمن 
المنوية، لكنه ألمح إلى عدم واقعية 
تل��ك األرقام نظ��رًا للج��وء البعض 
إلخفاء العملية ولعدم تتبع األب أو 
المتبرع، وخوف بع��ض األطباء من 

التصريح بإجرائهم تلك العمليات.

المتبرعة تتقاضى 150 
ألف دوالر والمتبرع 900

وكشف أن المرأة المتبرعة بسحب 
البويض��ة منها تتقاض��ى ما بين 
ل��كل  150000 دوالر  إل��ى   5000
دورة تب��رع خافًا للرج��ل الذي قد 
يتقاضى 75 دوالرًا لكل عينة وبحد 
أقصى 900 دوالر ش��هريًا، ويجرى 
ذلك عبر شبكة اإلنترنت واإلعان 

في الجامع��ات األمريكية، وطالب 
بتجري��م هذه التبرع��ات وماحقة 
من يمارسها لتعارضها مع كرامة 
اإلنس��ان ال��ذي كرم��ه اهلل ألن��ه 
ستحول لس��لعة خاضعة للعرض 

والطلب.
وأوض��ح أن المش��رع البحريني قد 
عاق��ب بالحبس م��دة ال تقل عن 
ث��اث س��نوات وال تزيد عن عش��ر 
س��نوات وبالغرام��ة الت��ي ال تقل 
عن عش��رة آالف دينار وال تزيد عن 
عشرين ألف دينار، في حال مخالفة 
الفق��رة )ب( من المادة الس��ابعة 
والت��ي تتضم��ن التلقي��ح بنطف 
غير ال��زوج، وتخصيب بويضة من 
غير الزوجة، إال أن��ه طالب بإعادة 
النظر في النص ألنه قصر العقاب 
على المؤسسة الصحية أو الطبيب 
أو  االختصاص��ي  أو  االستش��اري 
عل��م  ف��ي  المتخص��ص  الفن��ي 
األجنة، رغم أن هذا األمر ال يتم إال 
بموافق��ة الزوجين أو رغبتهما في 
ذل��ك، ودعا ألن يك��ون هناك جزاء 

يفرض على الزوجين أيضًا.
ولف��ت الهيت��ي إل��ى أن المواثيق 
تذك��ر  ل��م  والدس��اتير  الدولي��ة 
الطبيعي��ة  بصورت��ه  ال  اإلنج��اب 
)االتصال الجنسي( وال عبر الوسائل 
االصطناعية )التلقيح االصطناعي( 
صراحة لكنها، ومن خال اعترافها 
بالزواج وبتكوين األس��رة وإقرارها 
بوجوب حماي��ة المجتمع والدولة 
تعت��رف  بذل��ك  فإنه��ا  لذل��ك: 

بالتلقي��ح االصطناع��ي باعتب��اره 
وسيلة من وسائل تكون األسرة.

وانتهى إلى التوصية بإعادة النظر 
في مصطلح العقم لدى المش��رع 
البحريني والس��عودي لعدم دقته 
البديل وهو  المصطلح  واستعمال 
»صعوبة اإلنج��اب« حتى يتطابق 
المعن��ى االصطاحي م��ع المعنى 

الحقيقي.
وق��ال إن على المش��رع البحريني 
أن يلتف��ت إل��ى النق��ص ال��ذي 
يعت��ري مدلول »طف��ل األنبوب« 
الذي أورده من ضم��ن التعاريف 
التي تضمنها القانون وأن يعالج 
النق��ص ال��ذي يعتري��ه؛ ألنه لم 
يتضمن في مدلول��ه عملية زرع 
البويضة الملقحة في رحم الزوجة 
بعد تلقيحها بمن��ي الزوج، األمر 

الذي تجنبه المشرع السعودي.
البحريني  الباحث المشرع  وطالب 
بالعمل عل��ى إف��راد نص خاص 
الزوجي��ن في  يعاق��ب بموجب��ه 
حال��ة التلقي��ح االصطناع��ي غير 
كان  م��ا  األم��ر  ألن  المتماث��ل 
ليت��م ل��وال رغبتهم��ا ف��ي ذل��ك 

وموافقتهما.
كما دع��ا إلفراد نص خاص يجرم 
فيه لجوء المرأة غير المتزوجة أو 
التي مات عنها زوجها إلى التلقيح 
االصطناعي، ال سيما أمام انفتاح 
الت��ي  والتغي��رات  المجتمع��ات 

يمكن أن تطرأ.

ضرورة إفراد نص لمعاقبة غير المتزوجة ومن مات زوجها

50-80 مليون نسمة عالميًا يعانون العقم والتعريف يحتاج لتعديل

استشارة قانونية
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طالب بمعاقبة الزوجين في التلقيح االصطناعي غير المتماثل

بحث يكشف قصورًا في قانون التلقيح االصطناعي

د. محمد الهيتي

 هل أكون مس��تحقًا لمستحقاتي العمالية إذا لم تكن إقامتي 
على صاحب العمل؟

 ال يك��ون ل��ك مس��تحقات 
عمالي��ة من قبل الش��ركة 
التي تعمل بها إذا لم تكن 
الشركة،  إقامتك على ذات 
حيث إنه من المقرر قانونًا 
وفق��ا لقانون هيئة تنظيم 
س��وق العمل والذي نصت 
المادة )23( فق��رة )أ( منه 
على أن )يحظر على العامل 
األجنب��ي مزاول��ة أي عمل 
في المملك��ة دون تصريح 
عمل بش��أنه طبقًا ألحكام 
وكذل��ك  القان��ون(  ه��ذا 
المادة  المقرر قانونًا بنص 

)23( فق��رة )ب( من ذات القانون أنه )يحظر على صاحب 
العمل اس��تخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل بش��أنه 
طبقًا ألح��كام هذا القان��ون، كما يحظر عليه اس��تخدام 
ه��ذا العام��ل بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو ش��روط 

التصريح(.
وكذلك المس��تقر علي��ه قانونًا بقضاء محكم��ة التمييز 
الموق��رة أن )حظ��ر تش��غيل األجانب ف��ي البحرين دون 
حصول صاحب العمل على تصريح عمل من وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية. المادتان 3 و4 ق العمل رقم 23 
لسنة 1976. تعلق ذلك بالنظام العام. عودة هذا الحظر 
بصدور قانون تنظيم س��وق العمل رقم 19 لسنة 2006 
بعد أن كان قد ألغي بالمرس��وم بقانون رقم 14 لس��نة 
1993. مخالفة ذل��ك. أثره. بطان عق��د العمل بطانًا 
مطلق��ًا واعتباره معدومًا(. »الطعن رقم 1 لس��نة 2018 

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2018«.
ولم��ا كان ذل��ك وكان قانون هيئة تنظيم س��وق العمل 
رقم 19 لسنة 2006 والذي حظر في المادة 23 منه على 
العام��ل األجنبي العمل دون تصري��ح عمل، كما حظرت 
على صاحب العمل اس��تخدامه دون صدور تصريح عمل 
بش��أنه طبقا ألحكام ذلك القانون، كما نصت المادة 36 
م��ن ذات القانون عل��ى عقوبة العام��ل وصاحب العمل 
المخالفي��ن ألح��كام الم��ادة 23 س��الفة الذك��ر فيكون 
م��ؤدى ذلك العودة إلى ما كانت ترتب��ه المادتان 3 و4 
من المرس��وم بقانون رق��م 23 لس��نة 1976 وهو عدم 
مشروعية عمل العامل األجنبي الذي يخالف هذه األحكام 
اآلم��رة المتعلق��ة بالنظام العام، ومن ث��م بطان عقد 
العمل بطانا مطلقا، بم��ا يتعين معه اعتباره معدوما 
وزوال آثاره كعقد عمل وما يرتبه هذا العقد من حقوق.

المستشار محمد غنيم

 إلزام صاحبة روضة برد عربون 
بعد تقديم إقرار مزور لتوقيع المشتري

أيدت المحكمة االس��تئنافية الحكم 
بإلزام صاحب��ة روضة إرج��اع باقي 
عربون بيع الروضة ألحد األشخاص 
بعد أن قدمت إق��رارًا مزورًا بتوقيع 
منس��وب ل��ه يفي��د التزام��ه بدفع 
2000 دين��ار تعويض��ًا ع��ن فس��خ 

العقد.
فيم��ا  الدع��وى  وقائ��ع  وتتحص��ل 
ذكرت��ه المحامي��ة نفيس��ة دعب��ل 
وكيلة المشتري، حيث اتفق موكلها 
م��ع المس��تأنفة على ش��راء روضة 
 تملكه��ا في مدين��ة حم��د، بمبلغ 
13 أل��ف دين��ار، إال أن المس��تأنفة 
ماطلت في تس��ليم الروضة، وأثناء 
ذل��ك ق��ام باالس��تعام م��ن وزارة 
النص��اب  التربي��ة والتعلي��م ع��ن 
المتعل��ق بعدد الطلب��ة وتبين له 
أن أق��ل مم��ا ذكرت��ه المالكة عند 

االتفاق، فق��ام بتقديم باغ جنائي 
بحقه��ا، إال أنها اتفق��ت معه على 
قام��ت  وبالفع��ل  المبل��غ،  إرج��اع 

بإعطائه 11 ألف دينار فقط.

المحامي��ة دعب��ل قائلة  وأضاف��ت 
إن المس��تأنفة رفضت إرجاع باقي 
المبلغ والمقدر بألف��ي دينار، فقام 
بإنذارها بضرورة الس��داد لكنها لم 
تستجب، فقام برفع الدعوى وطالب 
بإلزامه��ا بالس��داد، لكنه��ا قدمت 
إق��رار معن��ون بإنه��اء نية الش��راء 
ومذي��ل بتوقيع المش��تري تضمن 
إق��راره بتنازله عن مبل��غ ألف دينار 
كتعويض عن م��دة الحجز، ومثلها 
كعرب��ون، ودفعت وكيل��ة المدعي 
وطلب  لتوقيع��ه  موكله��ا  بإن��كار 
إحال��ة المح��رر إل��ى خبي��ر التزوير 

والتزييف.
وورد تقرير خبي��ر التزوير والتزييف 
ليؤك��د أن التوقي��ع م��زور، فقضت 
محكم��ة أول درجة بإل��زام صاحبة 
الروض��ة بأن ت��ؤدي للمدعي مبلغ 

2000 دينار، لكنها عادت لتستأنف 
الحكم الصادر، وطلب وكيلها إحالة 
االس��تئناف للتحقي��ق وفت��ح ب��اب 
المرافع��ة، فأش��ارت المحكمة في 
حيثيات الحكم إلى أنها التفتت عن 

الطلب.
وقال��ت إن األوراق ق��د خل��ت مم��ا 
يفي��د االتف��اق على اس��تبقاء مبلغ 
ألفي دين��ار للمس��تأنفة أو اعتباره 
عربونًا ال يس��ترد، كما ثبت بتقرير 
األدلة الجنائية أن المس��تأنف عليه 
ل��م يوق��ع عل��ى المس��تند المقدم 
م��ن المس��تأنفة، وم��ن ث��م يعاد 
الطرف��ان إل��ى م��ا كانا علي��ه قبل 
التعاقد ويس��تحق المستأنف عليه 
إعادة كافة ما قام بسداده وتضحى 
بمبلغ  المس��تأنفة مش��غولة  ذمة 

المطالبة.

نفيسة دعبل

 إلزام شقيق برد أموال 
استولى عليها من تركة أبيه إلخوته

أيمن شكل «

ألزم��ت محكم��ة التمييز ش��قيقا برد 
أم��وال خاصة بتركة أبي��ه التي وكله 
إلدارته��ا ف��ي البحري��ن، إل��ى وع��اء 
الترك��ة وذلك بعد أن ق��ام بتحويلها 
إل��ى حس��ابه قبل وف��اة أبيه بش��هر 
واحد وادعى أن أباه قد تبرع بها إليه، 
وقال��ت محكم��ة التميي��ز إن المورث 
كان مريض��ا بالس��رطان وهو مرض 
الم��وت وأن كل تصرف قانوني يصدر 
من ش��خص في مرض الموت بقصد 
التب��رع يعتبر تصرف��ا مضافا إلى ما 

بعد الموت.
وتتحص��ل وقائع القضي��ة فيما ذكره 
المحام��ي الدكت��ور س��الم الغميض 
وكي��ل إحدى بن��ات المتوفى »خليجي 
الجنس��ية« بأن والده��ا توفى بتاريخ 
2017/1/11 وانحص��ر ورثت��ه فيه��ا 
وأش��قاؤها ولما كان مورثهم يمتلك 
مبل��غ 62,000 دين��ار مودع��ة ببنك 
بالبحرين وكان موكًا عنه ش��قيقهم 
الرس��مية  الجه��ات  أم��ام  لتمثيل��ه 
تل��ك  واس��تثمار  إلدارة  بالبحري��ن 
األم��وال فقام األخير باالس��تياء على 

ذلك المبلغ وتحويله لحسابه الخاص 
أثناء م��رض مورثهم م��رض الموت 
مما لحقها جراء ذل��ك أضرار، وطلبت 
إلزام شقيقها بأن يؤدي للتركة مبلغ 
62,200 دين��ار وحص��ر تركة مورثها 
بمملكة البحرين من األموال النقدية 

وصرف قيمتها من أموال التركة.
ونظرت محكم��ة أول درج��ة الدعوى 
وقض��ت برفضه��ا، فطعن��ت عليه��ا 
باالس��تئناف لك��ن المحكم��ة أي��دت 
حك��م أول درجة، فلج��أت إلى الطعن 

بالتمييز.
ودفع الدكتور سالم الغميض بالخطأ 
ف��ي تطبيق القان��ون، وأش��ار إلى أن 
تحوي��ل المبل��غ كان قب��ل ش��هر و4 
أيام م��ن تاريخ وفاة م��ورث الطاعنة 
بمرض السرطان المميت، وهو وقت 
اشتد فيه مرضه وس��اءت فيه حالته 
مما يجعل المرض يغلب فيه الهاك 
ويش��عره بدن��و أجله وأن��ه ظل على 
هذه الحال حتى توف��اه اهلل الفتا إلى 
نص الم��ادة )911( من ذات القانون 
على أنه:  أ(  كل تصرف قانوني يصدر 
من ش��خص في مرض الموت بقصد 
التب��رع يعتبر تصرف��ا مضافا إلى ما 
بع��د الم��وت، وتس��ري علي��ه أحكام 
الوصية. ب( وعلى ورثة المتصرف أن 
يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو 
ف��ي مرض الموت، وله��م إثبات ذلك 
بجميع الطرق، وقال إن أحد الش��هود 
قد ذكر أن مورث المدعية كان يعاني 
م��ن م��رض س��رطان المع��دة وظل 
قب��ل وفاته ش��هرين بالمستش��فى 
وكان إدراكه غي��ر كامل، وقد ثبت أن 
تصرفه بتوكيل المطعون ضده األول 
بس��حب المبالغ من حسابه لدى بنك 

اإلثم��ار بمملكة البحرين قبل ش��هر 
و4 أيام م��ن تاريخ الوفاة المحدد في 
2017/1/11 وه��و وقت اش��تد فيها 
مرضه وساءت فيها حالته مما يجعل 
الم��رض يغلب فيه الهاك ويش��عره 
بدن��و أجله وأنه ظ��ل على هذه الحال 
حت��ى توف��اه اهلل. مم��ا يعي��ب معه 

الحكم الطعين ويستوجب نقضه.
وذكرت المحكمة ف��ي حيثيات الحكم 
أن المقص��ود بم��رض الم��وت أن��ه 
الم��رض الش��ديد الذي يغل��ب عليه 
الظ��ن م��وت صاحبة عرف��ا أو بتقرير 
األطب��اء ويازمه ذل��ك المرض حتى 
الم��وت، وإن ل��م يكن أم��ره معروفا 
من الناس بأن��ه من العلل المهلكة، 
فضابط ش��دته واعتباره مرض موت 
أن يعج��ز غي��ر العاج��ز م��ن قبل عن 
القي��ام بمصالح��ة الحقيقي��ة خ��ارج 
البي��ت، فيجتم��ع في��ه تحق��ق العجز 
وغلب��ة اله��اك واتصال الم��وت به، 
وقد ص��در التب��رع للمطع��ون ضده 
ف��ي مرض الم��وت، والزم ذلك هو رد 
المبل��غ بعد خصم نصي��ب المطعون 
ضده، إلى تركة مورثه وتوزيعه على 

باقي الورثة كل بحسب نصيبه.

سالم الغميض 
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على بالي

أحاديث العام الجديد.. عن »الكرك« و»المتسولين« و»األمطار«
سكر.. ش��اي.. حليب وأشياء أخرى، هي المكونات 
وال��ذي ال تكتم��ل  الك��رك،  لق��اص  الرئيس��ة 
صباح��ات آالف البحرينيين إال ب��ه، أصبح العنوان 
األبرز ف��ي أغلب صفح��ات التواص��ل االجتماعي 
ف��ي اليوم األول من العام الجديد، والذي بدأ فيه 
أيضًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتعرفتها 

الجديدة.
ول��م يكد ينتهي الي��وم األول من الع��ام الجديد 
حتى سقطت عدد من محات بيع »الكرك«، كأول 
ضحاي��ا القيمة المضاف��ة، بعد أن نف��ذت إدارة 
التفتي��ش ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
»حملة عاجلة« للتحقق من »أسعار شاي الكرك« 
الذي تم رفع س��عره دون مب��رر، رغم أنها تعتمد 
عل��ى م��واد أولي��ة معفية م��ن ضريب��ة القيمة 

المضافة.
وعلى رأي ليلى م��راد »كام جميل وكام معقول 
مقدرش أقول حاجة عنه«.. ولكن إذا كانت زيادة 
ال� 50 فلس��ًا في س��عر »الكرك« حرك��ت الوزارة 
ومفتش��يها بصورة عاجلة، فماذا عن بقية السلع 
والتي تجاوزت الزيادة في أس��عار بعضها %100 
أو أكث��ر؟.. وهل »الك��رك« هو الس��لعة الوحيدة 

التي تم استغالها؟!

وألنني لست من هواة تس��وق »مقاضي البيت«، 
فقد اس��تعنت ببعض األقارب واألصدقاء للقيام 
بجول��ة على بعض المح��ات التجاري��ة للتعرف 
عما طرأ على أس��عار الس��لع، خصوصًا األساسية، 
ألكتش��ف أن الحديث عن ارتفاع أسعار »الكرك« 
ال يع��دو إال أن يك��ون نكت��ة مقابل ما ش��هدته 

األسواق من ارتفاعات.

المتسولون.. كالكيت مرة ثانية
ف��ي مقال��ة س��ابقة، كنت ق��د تناول��ت موضوع 
التس��ول والذي بدأت تش��هده ش��وارع البحرين 
بش��كل الفت ف��ي اآلونة األخيرة، مح��ذرة من أن 

تتحول إلى ظاهرة تسيء للبلد والمجتمع.
ف��ي اعتق��ادي أن األده��ى واألمر من التس��ول، 
كس��لوك مناٍف للطبيعة البش��رية، ه��و محاولة 
اس��تغال قي��م المجتم��ع اإلنس��انية والدينية، 
واستغال الفئات الضعيفة كاألطفال لممارسة 

هذا السلوك اإلجرامي.
وخي��رًا فعل��ت نياب��ة األس��رة والطفل بس��رعة 
التح��رك تج��اه مقط��ع فيدي��و مت��داول بمواقع 
التواصل االجتماعي لس��يدتين يمارس��ن التردد 
على المنازل والتس��ول من خال استغال طفلة، 

واالدعاء بحاجتها للمساعدة المادية.
وبانتظار نتائج التحقيقات؛ البد من استذكار ما 
حققته البحرين في مجال رعاية الطفل وحمايته 
من صور االس��تغال والتعرض للخطر أو إس��اءة 
المعامل��ة، وه��و م��ا أكد علي��ه قان��ون العدالة 

اإلصاحية، كأحد النماذج المشرفة للمملكة.

األمطار.. حكاية كل عام
رغم كل تأكيدات المس��ؤولين في وزارة األشغال 
والبلديات؛ فقد ش��هدت البحرين مسلسل الغرق 
الس��نوي مع أول��ى زخات األمط��ار، وتحولت كثير 
من الش��وارع إلى »نقعات« من المياه، مما عطل 
حركة الس��ير وأح��دث العدي��د م��ن االزدحامات 
المرورية، إلى جانب غرق عشرات المنازل في أكثر 

من منطقة.
ورغ��م تفهمنا لمحدودية كمي��ات األمطار التي 
تس��قط على البحرين، وعدم الجدوى من تنفيذ 
مش��روع تصريف مياه لألمطار، قد يتكلف مبالغ 
طائل��ة؛ إال أن الحاج��ة ال ت��زال ملح��ة إليج��اد 
حل��ول جذرية وعملية تضمن س��امة المواطن 
والمقيم وتحافظ عل��ى صور البحرين الحضارية 

في العالم.

»الخيمة« حلٌم أغلى من مليون
ليس بجديد وغريب أن نذكر ونقول إنه خال انش��غال 
العال��م باس��تقبال الع��ام الجديد بين حفات وس��هر 
وزينة وأغاٍن وألعاب نارية ومرح أو جمعة بين أحضان 
عائلية هانئة وطرب أو صحبة طيبة أو منفردًا بنفسك 

على أريكة بعيدًا عن اإلزعاج والصخب، هناك أشخاص 
ال يتطلع��ون إل��ى حصوله��م عل��ى بيت جمي��ل وأكل 
لذي��ذ أو مابس بأحدث الصيحات أو س��يارة من أفخم 
الم��اركات أو هاتف من آخر ط��راز وإنما تحلم وتتمنى 

أن ت��أوي »بخيم��ة« هذا الحل��م الذي يعتب��ر في نظر 
كثيرين وطفلة س��ورية مش��ردة في جب��ال لبنان على 

وجه التحديد أغلى من مايين.
السؤال إلى متى؟! إن كان القلب قد تعب من مشاهدة 
ما هو مؤلم من خال شاش��ة صغيرة فم��ا بالنا بمن 
يعيش��ون هذا األلم والعذاب الناجم عن سياسة طغاة 
كتبوا على أبناء ش��عبهم الش��قاء! هذه ليس��ت المرة 
األولى التي يتحرك به��ا قلمي صارخًا بصمت مدوٍّ في 
وج��ه ما يُمر على الش��عب الس��وري، ولكن منذ عش��ر 
سنوات وأنا في كل مرة أِعُد نفسي أنها المرة األخيرة!!
النكبة ليس��ت فقط على الش��عب الس��وري وإنما على 
جموع من الشعوب العربية وأيضًا األجنبية التي باتت 
اليوم تفتقر إلى أبس��ط سبل العيش الكريم سواء من 

طغاة حاكمين أو لسبب كورونا الخبيث، حيث ال تتعدى 
طموحات الش��عب المس��كين  مكانًا آمنًا ووجبة هنّية 
ومدفأة وحبة دواء وأبس��طها البنادول واإلسبرين وأن 
تشعر أنها ال تزال تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين 
وأن س��مات ه��ذا العصر الحديث ال يقتصر س��ماعهم 
لصفاته ومش��اهدتهم لمزاي��اه ينحصر على متابعته 
م��ن خال الشاش��ة الصغيرة هذا في ح��ال كان التيار 

الكهربائي حليفهم. طبعًا وقائمة التمنيات تطول.
أنا ال أدعو بكامي هذا إلى اليأس ولكن ليس من الخلل 
أو الخطأ أن نتفّكر بكل النعم المحيطة بنا ونحمد اهلل 
العلي القدير على ما رزقنا، والتي تعتبر حاجة أساسية 
لدى كثيرين تصل حدود »الحلم«. كل عام وأنتم بخير 

وسعادة وراحة بال حقيقية ال في حلم أو وِهم.

 االتفاق النووي وصفقة 
القرن الواحد والعشرين »1«

إذا ما تس��اءلنا عن حقيق��ة مفاوضات االتفاق النووي الت��ي تجري حاليًا 
بي��ن النظام اإليران��ي ومجموعة دول 4+1 »ألمانيا وفرنس��ا وبريطانيا 
وروس��يا والصين«، إلى جانب مندوب االتحاد األوروبي. وتشارك الواليات 
المتحدة في المفاوضات بش��كل غير مباش��ر. والتي عنونت بمفاوضات 
المفاع��ل الن��ووي وادعاء أنه��ا تهدف إلى إع��ادة إحياء االتف��اق النووي 
اإليراني، بعد تعطله إثر انس��حاب الواليات المتحدة أثناء رئاسة ترامب 
ع��ام 2015. هذا المؤتمر الحالي والذي يعقد في العاصمة النمس��اوية 
فيينا يجعلنا أمام تس��اؤالت عديدة تحتاج إل��ى إجابات حيث علق معظم 
المحللين السياسيين بقولهم على أن هناك غموضًا في هذه المفاوضات 
ومص��در هذا الغم��وض في نظري يرجع ألس��باب أهمها: ه��ل يعقل أن 
تك��ون المفاوضات بين طرفي��ن غير متكافئين إلى ح��د كبير في ميزان 
الق��وة العس��كرية واالقتصادي��ة حي��ث الط��رف األول دول��ة وصلت إلى 
حافة الهاوي��ة في بنيتها التحتية اآليلة للس��قوط واقتص��اد مترٍد يقع 
تح��ت عقوبات ال ت��زال والطرف اآلخ��ر خمس أقوى دول ف��ي العالم من 
حي��ث االقتصاد والقوة العس��كرية متحالفة مع أعظ��م دولة في العالم؟ 
كذل��ك م��اذا وراء التصريحات المتناقضة حول مصي��ر االتفاق حيث نجد 
الوف��د اإليراني متفائل في تصريحاته حي��ث يقول رئيس الوفد اإليراني 
علي باق��ري »األحد 12 ديس��مبر 2021« في تصريح��ات أوردتها وكالة 
الجمهورية اإلس��امية لألنباء »ارنا« بالعربي��ة إن »الجانبين »إيران من 
جهة والدول األطراف في االتفاق من جهة أخرى« يمضيان قدمًا من أجل 
التوصل إلى إجماع واضح بش��أن نطاق وحدود القضايا التي س��تدرج في 
جدول المفاوضات«. واعتبر الدبلوماس��ي اإليراني ذلك »إنجازًا جيدًا.. لو 
تمكنا خال المرحلة الراهنة من التوصل إلى هذا اإلجماع، سيكون مهمًا 
ألن��ه منذ البداية كانت هناك خافات بين الطرفين في هذا الخصوص«. 
والعكس حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في وقت سابق 
األحد: »هذه آخر فرصة أمام إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعزم 

جاد في هذه القضية«. 
وقالت وزي��رة الخارجية األلمانية »أنالينا بيرب��وك« بعد اجتماعاتها مع 
نظرائها في مجموعة الس��بع في ليفربول إن إيران استأنفت المحادثات 

بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء. 
م��ن جهتها، قالت وزارة الخارجية األمريكي��ة إن إدارة الرئيس جو بايدن 
تتجه للتشدد في تطبيق العقوبات على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى 
إلى الش��رق األوسط األسبوع المقبل. وس��يصدر الوفد الذي يضم أندريه 
جاك��ي رئيس مكتب مراقب��ة األصول األجنبية ب��وزارة الخزانة األمريكية 

تحذيرًا للشركات التي ال تلتزم بالعقوبات. 
إذا لم يكن كذلك كما قالوا يكون االتفاق النووي ما هو إال الس��تار الذي 
يختب��ئ وراءه النظام اإليران��ي لكي يحتفظ بماء الوج��ه تضمن عودته 
لاندماج مع المجتمع العالمي وخاصة مع دول الجوار خاصة الس��عودية 
ويضح��ي ب��األذرع األربع التي يراهن بها في ال��دول العربية وهي اليمن 

وسوريا ولبنان والعراق. »يتبع في األسبوع القادم«.

عام جديد وتحديات متجددة
يمضي عام ويأتي عام، ووطننا مملكة البحرين في ازدهار ونماء في كل األعوام، 
يأتينا عام جدي��د لتتجدد فيه الرغبة الكبيرة والتطلع��ات الامحدودة لتحقيق 
مزي��د من اإلنج��ازات، فتتبوأ بادنا مكانه��ا الطبيعي والمس��تحق بين األمم، 
وتك��ون دائمًا في الصدارة وعلى منصات التتويج، مس��تعينين بتوفيق من اهلل 
ثم بإلهام قائدنا ومليكنا جالة الملك حمد بن عيسى، ومساٍع ملحوظة وبارزة 

من ولي عهده رئيس الوزراء األمير سلمان بن حمد حفظهما اهلل.
نعم ودعنا عامًا كانت فيه مملكة البحرين نجمة تضيء سماء منطقتنا، وحققنا 
في��ه إنجازات وحصدت فيه بادنا إعجاب اآلخرين وتعجبهم، من النهج الصحيح 
واإلدارة الفاعل��ة للتحديات ومواجهة الصعوبات، خاصة ف��ي األزمات وتحديدًا 
في مواجهة جائحة كورونا، فألهم��ت بادنا اآلخرين، وأصبحت بحريننا مضربًا 

ومثااًل ونموذجًا في إدارة األزمات ومواجهة التحديات.
اآلن وقد أقبل علينا عام جديد، فابد من تجديد التطلعات والسعي نحو اعتاء 
منص��ات اإلنجازات من جديد، ومواجه��ة التحديات، ولعل أبرزه��ا حاليًا ارتفاع 
ح��االت اإلصاب��ة بكورونا التي س��بق وأن تفوقنا ف��ي مواجهة ه��ذه الجائحة، 
ووصلن��ا إلى م��ا لم يصل إليه آخرون في دول توص��ف بالمتقدمة، ولكن بادنا 
أثبت��ت أنها أكث��ر تقدمًا، وتفوقت عليها ليس ف��ي مواجهة الجائحة فقط، بل 

في حفظ حقوق اإلنسان والحفاظ عليها، رغم ما ُتتهم به بادنا من مغرضين 
وحاقدين، أهدافهم وأجنداتهم ال تخفى على الش��عب الوفي، إال أن الواقع أثبت 

العكس، فالبحرين تفوقت على نفسها، وأخرست ألسن المتطاولين.
إن ارتفاع أعداد اإلصابة بكورونا خاصة مع نهاية العام الماضي، يجعلنا نعيش 
تحدي��ًا جديدًا أو متجددًا، في كيفي��ة العمل على خفض تلك األعداد، صحيح أن 
متح��ور »اوميكرون« قد يكون س��ببًا في ارتفاع الح��االت، ولكن من تجاربنا في 
العامين الماضيين تجعلنا قادرين على مواجهة هذا المتحور، من خال االلتزام 
التام بتعاليم الفريق الطبي الذي يس��تحق كل الشكر والثناء على جهوده طوال 
العامي��ن الماضيين، والش��ك أن ما هو آٍت هو تحٍد يتطل��ب معه العمل الجاد، 
وتكثي��ف الجه��ود والتعاون م��ع الفريق الطبي لوق��ف ارتفاع ح��االت اإلصابة 

بكورونا.
نع��ول م��ن بعد اهلل على الوع��ي والحرص والتع��اون مع بعضن��ا البعض كما 
تعودنا خ��ال األزمات، فالبحري��ن بمواطنيها ومقيميها دائمًا ما ُيش��هد لهم 
بتل��ك الصفات، وهذه ه��ي الروح البحريني��ة الحقيقية التي تب��رز بوضوح عند 
الحاج��ة، وهذا ما س��يمكننا بفضل اهلل ث��م باإلدارة الصحيح��ة لفريق البحرين 

وتعاون الجميع من الخروج من نفق كورونا بسام بإذن اهلل.

ليس على شعب البحرين

م��ن األمور التي يرفضها ش��عب البحرين بقوة اته��ام اآلخرين من دون 
دليل. هذا الش��عب الذي رأى وعاش الكثير من التجاوزات خال الس��نوات 
العشر ونيف الماضية يزداد رفضًا لهكذا اتهامات عندما تأتي عبر منصات 
أجنبية تنصب في الخارج بمناس��بة ومن غير مناس��بة. ترى أي شطارة في 
توجيه اتهام لسين أو صاد عبر تلك المنصات سوى استغال القانون في 
الب��اد األجنبية؟ وكيف للداخل أن يص��دق تلك االتهامات وهو يرى الذين 
يتم توجيهها إليهم يعملون ليل نهار ويحرصون على االستفادة من كل 

دقيقة لخدمة الوطن وأبناء الوطن؟
طوال تلك الس��نوات عمد مريدو الس��وء الذين اختاروا الخارج موئًا وبكل 
الطرق واألساليب إلى تش��ويه سمعة البحرين ووجهوا خالها الكثير من 
االتهامات للعديد من األش��خاص والجهات في الداخل لكنهم لم يحققوا 
م��ن ذلك »الجهد« أي مكس��ب ب��ل أن العالم صار يحك��م على كل اتهام 
يوج��ه عبر تلك المنصات ويصنفه في باب االدعاءات من دون دليل، لهذا 
لم يع��د أحد في الداخل كما ف��ي الخارج يصدق تل��ك االتهامات حتى لو 

أقسم مطلقوها بأغلظ األيمان.
ليس بهذه الطرق واألس��اليب يمك��ن ألولئك الذين يعتبرون أنفس��هم 
»معارض��ة« تحقيق ما يس��عون إليه، فللناس في الداخ��ل والخارج عيون 
وآذان ويمتلكون عقواًل يستطيعون بها التمييز بين الصدق والكذب. ولو 
أنه��م صدقوا االتهامات التي نثرت في تلك الس��نوات لصار ممكنًا القول 

بأنهم يمكن أن يصدقوا االتهامات التي يتم ترويجها اليوم وكل يوم.
م��ن األمور التي يغفل عنها أولئك أن ش��عب البحرين صار يمتلك الخبرة 
ف��ي التمييز بين الح��ق والباطل ويس��تطيع أن يحكم على م��ا يصله من 
الخارج على وجه الخصوص بسرعة وكفاءة، ولم يعد ممكنًا تمرير ما يراد 
تمري��ره عليه، فقد تعلم الكثير من تلك الس��نوات وصار يعرف كل الحيل 
والخدع. ويكفي أنه صار يدرك أن أولئك ليسوا إال أدوات يتم بها تنفيذ ما 

يريده منهم من تمكن من عقولهم وإرادتهم.

وتبهدلنا.. تحت »زخات المطر«!
لو كانت تجمعات األمطار وتحولها إلى بحيرات متفرقة ودخولها على بيوت 
الن��اس وإتافها لممتلكاتهم قد حصلت في منطقة قديمة المنش��أ تعود 
تصريفاته��ا المائية ألربعة عق��ود زمنية مثًا، لكان النقد أيضًا س��يتزايد 
بالس��ؤال »م��اذا فعلنا« لحل هذه المش��كلة؟! فما بالك��م بمنطقة جديدة 
بمس��اكنها ومرافقها وش��وارعها »تغ��رق« وتصل مياه األمط��ار إلى داخل 

البيوت؟!
تكررت المش��اهد الس��ابقة لما قبل س��نوات، ووصلت مج��ددًا إلنزال زوارق 
صغيرة وألواح »الكاياك« بمجاديفها، وتداول الناس عش��رات الفيديوهات 
والصور والتي تكشف أن هناك مناطَق لم توضع لها حلول، فتكدس األمطار 
نسخة مطابقة لما حصل س��ابقا، وأن هناك مناطق جديدة تضررت بشدة، 
ما يعني أن »التخطيط« لها، و»تنفيذها« لم يكن بطريقة تضمن س��امة 

الناس وأماكهم. 
التحرك المس��ؤول لرئيس الحكومة األمير سلمان كعادته حفظه اهلل، كان 
إيجابيًا، ويشكر س��موه أنه وجه بشكل صريح لمعالجة الخلل ووضع الحلول 
الحاس��مة، وبحس��ب تصريح النائب محمود البحراني فإن س��موه وجه إلى 
»معالجة الخلل« في مشروع اللوزي الذي كان أهاليه أكثر المتضررين وذلك 
بم��ا يضمن »ع��دم تكرار« الموق��ف والضرر، وكذلك توجيه س��موه بحصر 

وتعويض المتضررين. 
الش��كر والتقدير موصوالن أيضًا للس��يدة التي نزلت م��ع األهالي وخاضت 
في المياه ونقلت معاناتهم وما تعرضوا له بش��كل واضح مما أدى لتحرك 
المس��ؤولين وصدور التوجيهات م��ن أعلى قمة الهرم الحكومي، الس��يدة 
زين��ب الدرازي عضو المجل��س البلدي ممثلة الدائرة الثانية عش��رة، ودون 

انتق��اص ل��كل عضو بل��دي أو نائب قام ب��دوره المطلوب من��ه خال هذه 
الظروف العصيبة التي مر بها بعض األهالي.

هنا نتمنى من الجهات المسؤولة التحرك بسرعة وجدية بحسب توجيهات 
رئي��س الحكومة، وال تكون تحركات لتأتي بحل��ول وقتية وآنية فقط، وهو 
ما كان يحصل س��ابقا بشواهد ما نراه من مش��اهد تتكرر كل عام، رغم أن 
إنصاف الجهود يفرض علينا القول بأن هناك عمًا ومس��اعي لوضع عاجات 
وتصحيح أمور، لكن لألسف تكرار نفس المعاناة في نفس المنطقة أو حتى 
غيرها س��يلقي بالائمة على الجهات المس��ؤولة، بالتال��ي الحلول يجب أن 
تنهي كل جوانب المش��كلة، وهي عملية تس��تدعي جه��ودا كبيرة، واألهم 
تس��تدعي »تخطيط��ًا« صحيحًا وعلمي��ًا للمناطق ويتم بمس��ؤولية ودراية 

نابعة عن خبرة، فهذه أرواح وممتلكات بشر. 
يفت��رض بأن نرى فرحة المواطن بس��قوط المطر كرحمة من الس��ماء، ال 
رؤية خوفه وقلق��ه بأن تنقلب »الرحمة« عليه وتغرق منزله وأماكه! حتى 
الحكومة ستس��تمر في صرف التعويضات كل عام ألن المش��كلة تتكرر وال 

ينتهي وقوعها. 
لذلك ربط األمير س��لمان إيج��اد الحلول والمعالجات ب�»ع��دم التكرار«، إذ 
حس��م األم��ور هو حماية للن��اس وممتلكاته��م وحفظ ألم��وال الدولة من 

صرفها كتعويضات لخلل ال يجب أن يحصل.
ورغ��م وج��ود أوج��ه قص��ور، إال أن تقدير الجه��ود واجب لكل جهة س��عت 
وبذل��ت جه��ودًا للتعامل مع ما حصل بم��ا يخفف األضرار ع��ن الناس، من 
وزارات وجهات أمنية وإنس��انية وشخصيات تمثل المجتمع وصواًل إلى أفراد 

المجتمع أنفسهم.
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/article/982797
https://alwatannews.net/article/982804
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  1

Link

افتتـــح وزيـــر الصناعة والتجـــارة والســـياحة، زايد الزيانـــي، مصنع 
اســـكون كنتـــرول التابـــع لمجموعـــة AMAD فـــي منطقـــة المـــزرع 
الصناعية بمنطقة عسكر، حيث أثنى على المستوى المتميز للمصنع 
المدعـــم باألجهزة الحديثة والمتطورة والحلول المبتكرة في إنتاج 
المحـــركات الكهربائية والمولدات وأجهزة إمـــدادات الطاقة، والتي 

تعمل في مملكة البحرين منذ 15 عاما.

افتتاح مصنع اسكون كنترول 
بمنطقة المزرع الصناعية

المنامة - بنا

والشـــئون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـامية واألوقـــاف أنـــه فـــي إطار 
المتابعـــة المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا، فقـــد تبيـــن وجود 
حالـــة قائمـــة لفيـــروس كورونـــا فـــي 

مسجد بالمحافظة الشمالية.
الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
العامة وحمايـــًة للمصلين، فقد قررت 
الفريـــق  مـــع  التنســـيق  بعـــد  الـــوزارة 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا غلق المســـجد، وذلك بشـــكل 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوع حتـــى تتمكـــن 
الفـــرق المعنية من القيام بعملية تتبع 
بعمليـــة  القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية بشـــكل صحيـــح ووضعها 

موضع التنفيذ.

 غلق مسجد 
 أسبوعا لوجود 

إصابة بـ “كورونا”

)17(

02

فوز ثالثي للمنامة على المحرق“األدباء” تكرم الفائزين بـ “القصة”السعودية تدمر هدفًا حوثيًاالغيص أميًنا عاًما لـ “أوبك”البحرين تدين اختطاف السفينة
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين  «

وتستنكر بشدة اختطاف ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية سفينة شحن 

تحمل علم دولة اإلمارات العربية 
المتحدة كانت متجهة من جزيرة 

سقطرى إلى ميناء مدينة جازان 
بالمملكة العربية السعودية.

اختارت الدول الكبرى المنتجة  «
للنفط الكويتي هيثم الغيص 

أمينا عاما لمنظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك(، وفق 
ما أعلنت المنظمة في بيان 

أمس اإلثنين عشية اجتماعها 
الشهري.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،  «
أمس اإلثنين، أن الدفاعات 

اعترضت ودمرت هدفا جويا 
معاديا أطلق نحو مدينة الطائف 

- غرب المملكة-. وقالت إن 
التهديد الجوي أطلقته ميليشيا 

الحوثي من الداخل اليمني.

كرمت األسرة الفائزين بمسابقة  «
القصة القصيرة التي أطلقتها 

في يوليو الماضي بعنوان 
)صيفنا أجمل بالكتابة( وكانت 

تستهدف مشاركة الفئة العمرية 
من سن )15 إلى 25(.

حقق المنامة فوزا الفتا على حساب  «
المحرق بثالثة أهداف دون مقابل، 
في المباراة التي جمعت الطرفين، 

اإلثنين، على االستاد الوطني، ضمن 
افتتاح الجولة 8 لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 
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بدء تطبيق المرحلة الثالثة من “حماية األجور”
المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أعلـــن الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
جمـــال العلـــوي بـــدء المرحلـــة الثالثـــة مـــن تطبيـــق 
النظـــام مـــع بدايـــة الســـنة الجديـــدة والتي تشـــمل 
أصحـــاب العمل الذيـــن لديهـــم 1 – 49 عاماً، وهي 
الشـــريحة األوســـع انتشـــارا بما يفوق نســـبة 97 % 
مـــن اجمالـــي الشـــركات بمراحلهـــا الثاث. مشـــيدًا 

بالتجاوب الواسع والملموس من قبل كافة أطراف 
العمل والجهات المشـــاركة في النظام، مشـــيرًا إلى 
جهوزيـــة كـــوادر الهيئـــة واســـتعدادها التـــام لهـــذه 
المرحلة، واســـتعداد فرق الهيئة لتقديم كافة سبل 
الدعم والمشـــورة ألصحـــاب األعمـــال والعمالة من 
جهـــة، وشـــركاء النجـــاح في هـــذا النظـــام من جهة 

أخرى. 
وأوضـــح حرص الهيئة علـــى التواصل مع أصحاب 
العمل بصورة مباشرة ومستمرة؛ للتأكد من االلتزام 
التام بسداد أجور العّمال المسجلين لديهم، وتذليل 
أي صعوبـــات قد تحول دون التســـجيل في النظام 

)08(في الفترة المقررة.

أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة بحصـــر األضـــرار وتعويـــض 
المتضررين ووضع حلول مســـتدامة 
للبنـــى التحتيـــة فـــي المناطـــق التـــي 
شهدت تجمًعا لمياه األمطار، بجانب 

مواصلـــة تحديـــث وتطوير شـــبكات 
تصريـــف ميـــاه األمطار، فـــي معرض 
متابعتـــه لما تم اتخاذه من إجراءات 
مع هطول األمطار ومدى االستجابة 

لمعالجة أماكن تجمع األمطار.

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وتـــرأس 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمس، 

بقصر القضيبية.

تعويض المتضررين من األمطار
حلول مستدامة للبنى التحتية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

المنامة - بنا

“الملكية” تطلق خدمة “دعم 
األسر الُمتضررة من األمطار”

)٠٥()٠٤(

“طوارئ األمطار” ينجح في شفط مياه األمطار
المنامة - بنا

تنفيذًا ألمر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
بحصر األضرار وتعويـــض المتضررين ووضع حلول 
مســـتدامة للبنى التحتية في المناطق التي شـــهدت 
تجمعـــًا لميـــاه األمطـــار، أّكد وزير األشـــغال وشـــؤون 
أّن  العمرانـــي عصـــام خلـــف  والتخطيـــط  البلديـــات 
الـــوزارة باشـــرت حصـــر األضـــرار التـــي نجمـــت عـــن 
هطول أمطـــار الخير على مملكـــة البحرين لتعويض 
المتضررين. وأّكـــد الوزير نجاح جهود فريق طوارئ 
األمطار في شـــفط مياه األمطـــار المتجّمعة بمختلف 

)06(المناطق وبجميع محافظات مملكة البحرين.

ــي الــقــطــاع  أكـــــد مـــخـــتـــصـــون فــ
الــعــقــاري بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن أن 
الـــوثـــيـــقـــة الـــعـــقـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا جـــهـــاز الــمــســاحــة 
والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري، مــؤخــرا، 
لعهد عقاري رقمي زاهر  تؤسس 

الوقت  تختصر  حيث  بالمملكة، 
ــراءات  ــ وتــقــلــل الــكــلــفــة فــي اإلجـ
ــاوة عــلــى أنــهــا  عــلــى الـــمـــاك، عــ
في  البحرين  مكانة  من  سترفع 
ســوق  فــي  العالمية  الــمــؤشــرات 

العقار.

مختصون: “الوثيقة 
اإللكترونية” تؤسس عهدا 

عقاريا رقميا بالبحرين

)١٨(
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ل سيارات وسقوط أعمدة وأشجار وتجمعات للمياه... “الداخلية”: تعطُّ

610 بالغات لمواجهة تداعيات األمطار
المنامة - وزارة الداخلية

بالمحافظـــات  الشـــرطة  مديريـــات  قامـــت 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة بجهـــود أمنيـــة 
مكثفـــة، من بينها تنظيـــم الحركة المرورية 
تلقتهـــا  التـــي  كافـــة  الباغـــات  ومباشـــرة 
الفتـــرة  فـــي  الرئيســـة  العمليـــات  غرفـــة 
التـــي شـــهدت ســـقوط أمطـــار غزيـــرة على 
البـــاد، إذ تلقـــت 610 باغـــات. فقد قامت 
الطـــوارئ  بتفعيـــل خطـــة  العمليـــات  إدارة 
بالتنســـيق مـــع مديريات الشـــرطة والدفاع 
المدنـــي والمرور واتخاذ إجراءات ميدانية 
ســـاهمت فـــي إعـــادة الوضع في الشـــوارع 
والمناطـــق الســـكنية إلـــى طبيعتـــه، حيـــث 
 292 الرئيســـة  العمليـــات  غرفـــة  باشـــرت 
باغـــا فـــي الفتـــرة مـــن 30 ديســـمبر 2021 
وحتـــى 2 يناير 2022، مـــن بينها 100 باغ 
تتعلـــق بتجمع ميـــاه األمطار. كمـــا تعاملت 
الدوريـــات المروريـــة مـــع 234 حادثـــا، مـــن 

بينها 197 حادث تلفيات بســـيطة، وسحب 
125 مركبـــة متعطلـــة فـــي تجمعـــات ميـــاه 
األمطار، وتنظيم الحركة المرورية على 15 
تقاطعا؛ بســـبب تعطل اإلشـــارات الضوئية. 
وباشـــر الدفـــاع المدني 84 باغـــا في فترة 
األمطار، من بينها باغات بســـقوط أشـــجار 
وأعمـــدة إنـــارة وحـــدوث مـــاس كهربائـــي. 

كمـــا تـــم اســـتخدام المضخـــات في ســـحب 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  األمطـــار  ميـــاه 
البلديات ووزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، كما باشـــر اإلســـعاف 
الوطني في الفترة من 31 ديسمبر وحتى 2 
يناير 490 باغا في إطار دوره في التعامل 

مع الحاالت الصحية الطارئة.

بغداد - وكاالت

تعّرض مطار بغداد حيث توجد قوات استشارية من التحالف الدولي بقيادة الواليات 
المتحدة، أمس االثنين لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تّم إحباطه، وتزامن مع 
الذكرى الثانية الغتيال القائد العســـكري اإليراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد 

الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في المطار ذاته.
وأفاد مسؤول في التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق عن تعّرض القاعدة 

إلى هجوم “بطائرتين مسيرتين مفخختين” فجر االثنين.

إحباط هجوم استهدف التحالف بمطار بغداد
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