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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
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اجـــتـــمـــع الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
والــجــوازات واإلقــامــة مــع الدكتور 
ــدي الـــرئـــيـــس  ــ ــائــ ــ ــي قــ ــلــ ــر عــ ــ ــاصـ ــ نـ
ــن  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ ــيــــذي لـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
للسياحة والمعارض، بحضور عدد 

من المسؤولين في الجانبين.
وفــــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع رحــب 
لـــشـــؤون  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  وكـــيـــل 
ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ ــ ــجـ ــ الــجــنــســيــة والـ
ــيــــذي لــهــيــئــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ ــالــ بــ
والــمــعــارض،  للسياحة  الــبــحــريــن 
ــــث الـــتـــســـهـــيـــالت  ــــحـ ــم بـ ــ ــ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
من  تقديمها  الــمــمــكــن  مــن  الــتــي 
والــجــوازات  الجنسية  شـــؤون  قبل 
واإلقــــامــــة، واالطــــــالع عــلــى خطة 
هــيــئــة الــســيــاحــة والـــمـــعـــارض في 
-2022 لــأعــوام  البحرين  مملكة 

ذات  الجهات  مــع  بالتعاون   2026
العالقة.

الداخلية  وزارة  وكــيــل  ــار  وأشــ
ــوازات  ــ ــجــ ــ لــــشــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــ

الــســيــاحــة في  أن  إلــــى  واإلقــــامــــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــعــد أحـــد أهــم 
الــدخــل وتــدعــم االقتصاد  مــصــادر 
شؤون  فإن  ولذلك  بقوة،  الوطني 
ــة  ــامـ ــوازات واإلقـ ــ ــجـ ــ الــجــنــســيــة والـ

ــدار الــتــأشــيــرات  تــحــرص عــلــى إصــ
دولــة  لـــ69  الــوصــول  عند  الفورية 
بــدول  المقيمين  جميع  وكــذلــك 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــتــعــاون،  مجلس 
أن  يمكن  التي  التأشيرات  إصــدار 

جميع  مــن  الــزائــر  عليها  يحصل 
العالم من خالل التقدم لها  دول 
إلــكــتــرونــيــا عــبــر مــوقــع الــتــأشــيــرة 
www.evisa. ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ االلـ

gov.bh التي يستغرق إصدارها 

من ساعة إلى 72 ساعة في معظم 
األحيان، مؤكدًا أن شؤون الجنسية 
ــم  ــدعـ والـــــــــجـــــــــوازات واإلقــــــــامــــــــة تـ
لمملكة  السياحية  االستراتيجية 
على  التركيز  حيث  من  البحرين 
السريعة،  االلــكــتــرونــيــة  الــتــأشــيــرة 
وتـــطـــويـــر الـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة، 
وتطوير اإلقامة العائلية لزوجات 
واألجانب  الخليجين  المواطنين 

والمقيمين.
المزيد من  أن هناك  وأضاف 
التوجهات الداعمة لالستراتيجية 
السياحية للمملكة، حيث ستطلق 
ــيـــة والـــــــجـــــــوازات  ــنـــسـ شــــــــؤون الـــجـ
التسهيالت  مــن  الكثير  واإلقــامــة 
والمبادرات بالتزامن مع استضافة 
الكبرى  البحرين  البحرين جائزة 
لسباقات »الفورموال1« خالل شهر 

مارس المقبل.
الدكتور  أوضــح  جانبه،  مــن 
نــــاصــــر عـــلـــي قــــائــــدي الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة الــبــحــريــن 
أن  والـــــــمـــــــعـــــــارض  ــة  ــاحــ ــيــ ــســ ــلــ لــ

التي  السياحية  االستراتيجية 
تم استعراضها خالل االجتماع 
تركز على إبراز مكانة البحرين 
وزيـــادة  عالمي،  سياحي  كمركز 
نــســبــة مــســاهــمــة الــســيــاحــة في 
الــنــاتــج الــمــحــلــي، وزيــــــادة عــدد 
الــــــــدول الـــمـــســـتـــهـــدفـــة وتـــنـــويـــع 
المنتج السياحي الذي سيسهم 
فــي رفــع متوسط إنــفــاق الــزائــر 
بــدعــم  مــشــيــدًا   ،2026 عــــام  فـــي 
ــوازات  ــ ــجـ ــ شــــــؤون الــجــنــســيــة والـ
واإلقامة لتسهيل دخول السياح 
ــيــــرات  ــأشــ ــتــ ــام الــ ــ ــــظـ وتــــطــــويــــر نـ

الحالي.
وفـــي خــتــام االجــتــمــاع أشــاد 
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل 
واإلقــامــة  والـــجـــوازات  الجنسية 
بجهود هيئة البحرين للسياحة 
والـــمـــعـــارض، مـــؤكـــدًا اســتــعــداد 
اإلدارة للتعاون التام مع الهيئة 
تــعــزيــز مفاهيم  بــمــا مــن شــأنــه 
السياحة بمختلف أشكالها في 

مملكة البحرين.

أكـــــد الـــمـــهـــنـــدس إيــــــاد عــبــيــد مــديــر 
عــام شــركــة عــقــارات اإلســكــان أن برنامج 
مــبــادرة  فــي  المتمثل  الــحــكــومــي  الــدعــم 
المنتفعين  باتحاد  الخاصة  »اتــحــادات« 
ــكـــان يــحــظــى بــاهــتــمــام كبير  بــبــنــك اإلسـ
اإلســكــان،  وبنك  اإلســكــان  وزارة  قبل  مــن 
مشيرًا إلى أن المهندس باسم بن يعقوب 
الحمر وزير اإلسكان رئيس مجلس إدارة 
بنك اإلسكان يوجه باستمرار إلى تطوير 
يكفل  بما  وتحسين مخرجاته  البرنامج 
شقق  لقاطني  الــخــدمــات  أفضل  تقديم 

التمليك.
اتــحــادات  برنامج  أن  عبيد  بين  كما 
العمارات  إقبااًل واسعًا من قاطني  يلقى 
محافظات  بشتى  المختلفة  السكنية 
بــصــًدى  يحظى  وأنـــه  الــبــحــريــن،  مملكة 
المشاركة  االتـــحـــادات  قــبــل  مــن  إيــجــابــي 
المنصرم  الــعــام  نهاية  حتى  بلغت  التي 

57 اتحادًا.
ــام شـــركـــة عـــقـــارات  ــح مـــديـــر عــ ــ وأوضــ
تطوير  إلــى  تهدف  المبادرة  أن  اإلســكــان 
وتــــأهــــيــــل اتـــــــحـــــــادات الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن فــي 

الــــوزارة  قــامــت  الــتــي  السكنية  الــعــمــارات 
بتنفيذها وتشكيل اتحاداتها، فضال عن 
التمليك  شقق  ومنتفعي  قاطني  توعية 
اإلســـكـــانـــيـــة بــأهــمــيــة صــيــانــة الــمــنــاطــق 
نظيفة  أماكن  وجــود  لضمان  المشتركة 
ــــى حــث  ــنــــة لــلــجــمــيــع، بـــاإلضـــافـــة إلـ وآمــ
االستفادة  على  التمليك  شقق  منتفعي 
للمناطق  والصيانة  اإلدارة  خدمات  من 
المشتركة، فضاًل عن تعزيز ثقافة تحمل 
الشقق  من  المنتفعين  لدى  المسؤولية 

السكنية.
ــار »عــبــيــد« إلـــى أن شــركــة عقار   وأشــ
اإلســكــان ببنك اإلســكــان تــقــدم خــدمــات 
مالمحها  أبــــرز  ومــــن  عــالــيــة  جــــودة  ذات 
مساهمة وزارة اإلسكان في تأهيل اتحاد 
الــمــنــتــفــعــيــن مـــن خــــالل تــوفــيــر الــدعــم 
اتحاد كل عمارة سكنية  لتأسيس  الــالزم 
بــالــشــراكــة مــع بــنــك اإلســكــان مــن خــالل 
التابعة  اإلســكــان  عــقــارات  شــركــة  تكليف 
ما  متابعة  ــور  أمـ بــتــولــي  اإلســكــان  لبنك 
تــحــتــاج إلــيــه الـــعـــمـــارات عــبــر الــمــيــزانــيــة 
العمارة،  واتــحــاد  الـــوزارة  بين  المشتركة 

المقدمة  الخدمات  تنوع  إلــى  باإلضافة 
النظافة،  وخــدمــات  األمـــن،  خــدمــة  مثل 
ــة صــيــانــة  ــ ــاصـ ــ ــة وخـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــانــ ــيــ والــــصــ
الحريق،  وخدمات  والتأمين،  المصاعد، 
إنـــشـــاء  ــذلــــك  وكــ الـــعـــقـــار،  إدارة  ورســـــــوم 
ــنـــدوق ادخـــــار احــتــيــاطــي لــكــل اتــحــاد  صـ

بشكل منفصل.
ــامـــج لــفــت  ــرنـ ــبـ وفـــــي إطــــــار تـــطـــور الـ
التي  الــمــبــادرة  أن  إلــى  عبيد  المهندس 
 2019 عام  في  الموسع  بشكلها  انطلقت 
كانت تضم 8 مباٍن بها 264 شقة في »أم 
الحصم واللوزي«. وفي عام 2020 انضم 
الجفير،  »تــوبــلــي،  فــي  اتـــحـــادًا   37 إلــيــهــا 
مدينة خليفة، البديع، المحرق، اللوزي، 
عام  وفــي  شقة.   1032 بــواقــع  الحجيات« 
2021 انضمت 9 اتحادات بنحو 260 شقة، 
البرنامج  من  المستفيدين  عــدد  ليصل 
الــيــوم إلـــى أكــثــر 1550 أســرة  الــحــكــومــي 

بحرينية.
كــمــا بــّيــن مــديــر عـــام شــركــة عــقــارات 
»اتـــحـــادات«  عــلــى  القائمين  أن  اإلســكــان 
يعملون حاليًا على ضم اتحادات جديدة 

العام  خــالل  الحكومي  الــدعــم  لبرنامج 
ــه مـــن الــمــتــوقــع  ــال إنــ ــاري، حــيــث قــ ــجــ الــ
انضمام 16 عمارة سكنية مكونة من 369 
وحدة، لتصبح عدد العمارات المنضوية 
تشمل  عــمــارة   73 البرنامج  مظلة  تحت 

1926 وحدة سكنية. 
وكانت وزارة اإلسكان قد دشنت نظام 
إقــرار  بعد   2014 عــام  المنتفعين  اتــحــاد 
ــذا الــنــظــام  ــي، ومـــثـــل هــ ــاســ نــظــامــه األســ

إحـــدى الــمــبــادرات الــرئــيــســة الــتــي سعت 
الوزارة إلى تنفيذها منذ تدشين الخطة 
الــرغــبــة  اإلســكــانــيــة عــــام 2012 فـــي ظـــل 
السكنية  العمارات  إدارة  في تطوير نظم 
ــال الــصــيــانــة  ــمــ والـــتـــســـيـــيـــر الــــذاتــــي ألعــ
وتشارك المسؤولية بين قاطني العمارات 
المشتركة، حيث  بالمناطق  يتعلق  فيما 
يسهم نظام اتحاد المنتفعين في تنظيم 

الواجبات والمسؤوليات.

»الجن�سية والجوازات« و»ال�سياحة والمعار�ض« تبحثان مزيدا من الت�سهيالت ال�سياحية

} اجتماع »الجنسية والجوازات« مع السياحة والمعارض.

توقع���ات بارتفاع �أع���د�د �لمن�سمين �إلى برنامج »�تحاد�ت« ل�س���قق �لإ�س���كان �إل���ى 73 عمارة

ح�سافة.. 

�سادتني كامير� �لمرور..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الحمادي  عبدالرحمن  بــن  عيسى  السيد  لسعادة  نــبــارك 
بمناسبة  الــعــهــد،  ولـــي  بــديــوان ســمــو  اإلعــــالم  ــؤون  مستشار شـ
حــصــولــه عــلــى جــائــزة اإلنــجــاز المتميز فــي مــجــال الــعــالقــات 
الــقــيــادي وإســهــامــاتــه في  لــــدوره  لــعــام 2021م، وذلــــك  الــعــامــة 
مختلف المبادرات الوطنية.. المستشار عيسى الحمادي قيادة 
التقدير  كــل  ويستحق  ومــخــلــصــة،  متميزة  وطــنــيــة،  إعــالمــيــة 

والتكريم.
حسافة.. صادتني كاميرا املرور..!!:

أبلغني أحد األصدقاء قائال: »حسافة.. صادتني  أيام  منذ 
كاميرا المرور، لتجاوز السرعة وسوف أدفع المخالفة«.. وعندما 
بل قل  له:  السيارة، قلت  كان يقود فيها  التي  السرعة  شاهدت 
الحمد هلل أن صادتك كاميرا المرور.. ودفع الغرامة أهون عندنا 

من دفع حياتك وحياة اآلخرين، أو أي أمر آخر.
ومــن قبلها قــال لــي أحــد الــزمــالء: »تــصــور أن رجــل المرور 
أوقف سيارة ابني بسبب تركيب رايبون مخالف درجة )3(، ووضع 
»دبة الصوت العالي«، في مقابل عشرات السيارات، وحتى سيارة 
ابن جارنا، لم يتم إيقافها وتحرير مخالفة عليها..!! فقلت له: 
الذي  الــمــرور  رجــل  تلوم  ثم  والخطأ،  بالمخالفة  تعترف  إنــك 
أما  اآلخــريــن..؟؟  وحماية  ابنك  أجــل حماية  مــن  بواجبه  قــام 
طائلة  تحت  ستقع  فبالتأكيد  المخالفة،  السيارات  باقي  عن 

القانون، وأبسطها عند الفحص السنوي للمركبة. 
مثل هذا الشعور الخاطئ، والتعبير غير الصحيح، يخالج 
الــوقــوع تــحــت طائلة  الكثير مــنــا، وهـــو األســـف والــتــحــســر مــن 
أساسا،  المخالفة  عــدم  أهمية  فــي  التفكير  دون  مــن  الــقــانــون، 
التي وضعت لحماية  واإلجــــراءات،  بالقانون  االلــتــزام  وضــرورة 

الفرد والناس والمجتمع.
فما وضعت الكاميرات في الشوارع العامة، وعند اإلشارات 
األرواح  على  والحفاظ  الناس  لحماية  إال  المرورية،  الضوئية 
والممتلكات، وما قيام رجال المرور والشرطة بإيقاف المركبات 
المخالفة إال تنفيذا للقانون، وحماية للناس، وخاصة الشباب 
غير الملتزم باإلجراءات، والمصر على تجاوز السرعة وتركيب 

كل األمور المخالفة للقانون.
لوم القانون ورجاله هو الخطأ، والسماح بمخالفة القانون 
في المركبات هو الخطأ، وعدم إلزام األبناء بإجراءات السالمة 
السكوت عنها ستؤدي  الخطأ، ألن تلك األخطاء في حال  هو 
أسر،  وتشتيت  أفــراد  مــوت  في  تتسبب  قد  وخيمة،  عواقب  إلــى 
وضياع مستقبل عائالت.. فال نتهاون في المخالفات، ثم نلوم 

كاميرا المرور. 
آخر السطر:

ــراد لـــه أن يــكــون  ــ يـ ــزر أمـــــواج ال  يـــبـــدو أن اتـــحـــاد مــــالك جــ
نــمــوذجــا.. ألســبــاب عــديــدة.. ويــبــدو أن الــمــوضــوع سيدخل في 

دوامة الخالفات من جديد.. ويا فرحة ما تمت..!!

تقدمي: وليد دياب

ــرائــــم الــتــهــرب  ــيـــس وحــــــدة جــ ــرح رئـ ــ   صـ
الضريبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية 
ــرة الـــثـــامـــنـــة قــــد أصـــــــدرت أحــكــامــهــا  ــ ــدائـ ــ الـ
ــرب مــــن قــيــمــة  ــهـ ــة فــــي 3 قـــضـــايـــا تـ ــ ــاإلدانـ ــ بـ
الضريبة االنتقائية، وذلك بإلزام المتهمين 
فــيــهــا بـــســـداد قــيــمــة الــضــريــبــة االنــتــقــائــيــة 
قدره  مبلغ  مجموعه  بما  عنها  المستحقة 
أربــعــمــائــة وســتــة وســبــعــون ألــفــا واربــعــمــائــة 
وسبعون دينارا وسبعة عشر فلسا، وبغرامة 
السلع  وبمصادرة  الضريبة،  لقيمة  مساوية 

إليهم  نسب  لما  وذلــك  المهربة  االنتقائية 
من اتهام.

  وكــانــت الــوحــدة قــد تلقت بــالغــات من 
باكتشاف ورصد  الوطني لإليرادات  الجهاز 
مــخــالــفــة ثــالثــة مــحــالت تــعــمــل فــي نشاط 
ــارة اســـتـــيـــراد وبـــيـــع الــتــبــغ ومــنــتــجــاتــه،  تـــجـ
الضريبة  قانون  عليه  نص  ما  خالفت  وقد 
وجوب  من  التنفيذية  والئحته  االنتقائية 
ــيـــة الــمــتــمــثــلــة  ــائـ ــتـــقـ ــلـــع االنـ تــســجــيــل الـــسـ
فــــي الـــتـــبـــغ ومــشــتــقــاتــه وأجــــهــــزة الــشــيــشــة 

ــيـــة والـــســـائـــل الـــتـــبـــغـــي، وســـــداد  ــتـــرونـ اإللـــكـ
الـــضـــريـــبـــة الــمــســتــحــقــة عـــنـــهـــا، فـــضـــال عــن 
تلك  على  جزئيا  ضريبة  مبلغ  احتسابها 
السلع، من دون سداد الضريبة المستحقة 
عــنــهــا، وذلــــك جــمــيــعــه بــقــصــد الــتــهــرب من 

سداد الضريبة المستحقة.
ــا  ــ ــهـ ــ ــراءاتـ ــ وقـــــــد اتـــــخـــــذت الــــــوحــــــدة إجـ
ــاع ألقــــــــــوال مــــــأمــــــوري الـــضـــبـــط  ــمــ ــتــ ــاالســ بــ
الوطني  الجهاز  مــن  المدققين  القضائي 
الوقائع،  ضبط  على  القائمين  لــإليــرادات 

وذلــــك فــيــمــا رصــــدوه مــن خـــالل تفتيشهم 
المحالت وجرد السلع وفحص المستندات 
وكمياتها  الــبــضــاعــة  اســتــيــراد  عــلــى  الـــدالـــة 
ــة االنـــتـــقـــائـــيـــة  ــبـ ــريـ وقـــيـــمـــتـــهـــا وبــــيــــان الـــضـ
المستحقة، ومن ثم استجوبت المسئولين 
تلك  فــي  والمتهمين  المخالفة  بالمحال 
البالغات وواجهتهم باألدلة الثابتة ضدهم، 
الجنائية  المحكمة  إلــى  بإحالتهم  وأمــرت 

التي أصدرت حكمها المتقدم.

أعلنت وزارة الصحة غلق صالون رجالي غلًقا 
ومخالفة  رجاليا  صالونا   46 ومخالفة  ــا،  إداريـ
التفتيشية  الــزيــارات  خالل  نسائيين  صالونين 
والمحالت  الحالقة  ومحالت  الصالونات  على 
الماضي، حيث  األحــد  وذلــك مساء  الترفيهية، 
القانونية الالزمة تجاهها  تم اتخاذ اإلجراءات 
لمخالفتها اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
المعلنة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، 
آلية  ضمن  األصــفــر  المستوى  تحت  الــمــدرجــة 

ــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انـــتـــشـــار فــيــروس  ــ ــ اإلشـ
التفتيشية  ــارات  ــزيـ الـ خـــالل  ذلـــك  كـــورونـــا.جـــاء 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة 
الزيارات  تكثيف  إطــار  في  والسياحة،  والتجارة 
التزام  من  التأكد  إلــى  تهدف  التي  التفتيشية 
واإلجــــراءات  الصحية  بــاالشــتــراطــات  المنشآت 
الــمــدرجــة ضــمــن الــمــســتــوى األصــفــر وفـــق آلية 
ــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انـــتـــشـــار فــيــروس  ــ ــ اإلشـ

كورونا.

االجتماع  المرئي  االتصال  عبر  امــس  ُعقد 
بالنيابات  القضائي  التفتيش  لــرؤســاء  الثامن 
الــعــامــة واالدعـــــاء الــعــام بـــدول مجلس الــتــعــاون 
الخليجي، وقد ترأس وفد النيابة العامة بمملكة 
البحرين المحامي العام األول المستشار أسامة 
الـــعـــوفـــي رئـــيـــس الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي بــحــضــور 
وكيل  العام  المحامي  عيسى  أمينة  المستشارة 
إبراهيم  النيابة  ورئيس  القضائي  التفتيش  أول 
خالل  المجتمعون  اســتــعــرض  وقــد  البنجاسم، 
االجـــتـــمـــاع الـــالئـــحـــة الـــمـــوحـــدة االســـتـــرشـــاديـــة 
واالدعاء  النيابات  أعضاء  أعمال  للتفتيش على 
العام بدول المجلس، وتم إدخال تحديثات على 
ــرق الــتــفــتــيــش مـــن خــــالل الــوســائــل  ــ ــائـــل وطـ وسـ
األعضاء  أداء  لقياس مؤشر  الذكية  االلكترونية 

على مدار العام وتقييم كفاءتهم.
ويــأتــي هــذا االجــتــمــاع فــي إطــار العمل على 
تنفيذ قرارات النواب العموم والمدعين العامين 

فــي اجتماعهم  الــصــادرة  الــتــعــاون  بــدول مجلس 
السنوي لعام 2021.

صرح رئيس نيابة االتجار 
المحكمة  بــــأن  بـــاألشـــخـــاص 
الـــكـــبـــرى الـــجـــنـــائـــيـــة األولـــــى 
ــــس حــكــمــهــا  قــــد أصــــــــدرت أمــ
ــار بــاألشــخــاص  ــجـ بـــواقـــعـــة اتـ
فــي الــعــمــل الــقــســري، والـــذي 
األول  المتهم  بمعاقبة  قضى 
بــالــســجــن مـــدة عــشــر ســنــوات 
وغرامة ألفي دينار وبمعاقبة 
ــانــــي بــالــســجــن  ــثــ الـــمـــتـــهـــم الــ
وإلزامهما  سنوات  عشر  مــدة 
ــادة الــمــجــنــي  ــ ــ بـــمـــصـــاريـــف إعـ
ــرت  ــ ــتـــهـــا وأمـ ــى دولـ ــ عــلــيــهــا إلـ
البالد  عن  نهائيًا  بإبعادهما 

عقب تنفيذ العقوبة.
الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
ــدم مــن  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الــــــــى الــــــبــــــالغ الـ
قدمت  بأنها  عليها  المجني 

للعمل  البحرين  مملكة  إلــى 
فترة  وأثــنــاء  مــنــزل،  كطباخة 
ــلــــت مــــع أحـــد  عــمــلــهــا تــــواصــ
ــاة عـــبـــر أحــــــد مـــواقـــع  ــنــ ــجــ الــ
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وتــم  الـ
ــروج مــن  ــلــــخــ ــا لــ ــهــ ــدراجــ ــتــ اســ
ــزل كـــفـــيـــلـــهـــا وإيـــهـــامـــهـــا  ــ ــنـ ــ مـ
بـــوجـــود فــــرص عــمــل أفــضــل، 
وبعد ألتقائها بالمتهمين تم 
حجز حريتها وإجبارها على 
ومواقعتها  الــدعــارة  ممارسة 
من دون رضاها وعند رفضها 
تم  الدعارة  العمل في مجال 
استغاللها في العمل القسري 
الــهــروب  مــن  تمكنت  ان  ــى  إلـ
مــــن الـــمـــكـــان واســـتـــنـــجـــادهـــا 
بأحد المارة وتم تقديم بالغ 

إلى مركز الشرطة.

بأن  النيابة  رئيس  وأشــار 
الــنــيــابــة الــعــامــة قـــد بــاشــرت 
ــا  ــهــ ــالغــ ــق فـــــــــور إبــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
بالواقعة، حيث استمعت الى 
وأمرت  عليها  المجني  أقــوال 
التابع  ــان  األمــ دار  بــإيــداعــهــا 
لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة 
بــاألشــخــاص وندبت  االتــجــار 
للكشف  الـــشـــرعـــي  الــطــبــيــب 
الــــطــــبــــي الـــــشـــــرعـــــي عــلــيــهــا 
واستجوبت المتهمين وأمرت 
تحريات  وطلبت  بحبسهما، 
ــت الــــى  ــعــ ــمــ ــتــ الــــشــــرطــــة واســ
شهود الواقعة، وأمرت النيابة 
الـــعـــامـــة بـــإحـــالـــة الــمــتــهــمــيــن 
مــحــبــوســيــن الــــى الــمــحــاكــمــة 
بحقهما  فـــصـــدر  الــجــنــائــيــة، 

الحكم المتقدم.

دي���ن���ار �أل�������ف   900 م����ن  �أك����ث����ر  ب�������س���د�د  �ل���ح���ك���م 

3 ق�����س��اي��ا ت��ه��رب م���ن ق��ي��م��ة �ل�����س��ري��ب��ة �لن��ت��ق��ائ��ي��ة ف���ي 

�أخ�������رى   48 وم����خ����ال����ف����ة  �����س����ال����ون  غ����ل����ق 

ل���ت���ج���اوزه���ا �إج���������ر�ء�ت �ل��م�����س��ت��وى �لأ���س��ف��ر

} المستشار أسامة العوفي.

�لم�ست�سار �أ�سامة �لعوفي يتر�أ�س وفد �لنيابة �لعامة

في �جتماع روؤ�ساء �لتفتي�س �لق�سائي بدول مجل�س �لتعاون

�ل�����س��ج��ن ع�����س��ر ���س��ن��و�ت ل��م��ت��ه��م��ي��ن و�ل��غ��ر�م��ة

بو�قع���ة �تج���ار بالأ�س���خا�س ف���ي �لعمل �لق�س���ري

  فـــــــي إطـــــــــــار مــــتــــابــــعــــة نـــيـــابـــة 
عن  الــصــادرة  لأحكام   االستئناف 
الــمــحــاكــم الــجــنــائــيــة، لــلــتــأكــد من 
ألحكام  مخالفتها  وعــدم  سالمتها 
ــانــــون، صـــرحـــت رئـــيـــســـة نــيــابــة  ــقــ الــ
االستئناف بأن محكمة االستئناف 
العليا الدائرة األولى أصدرت أمس 
 2022/01/31 ــوافـــق  ــمـ الـ االثـــنـــيـــن 
حــــكــــمــــًا بــــقــــبــــول طــــعــــن الـــنـــيـــابـــة 
الحكم  على  باالستئناف  الــعــامــة  
ــادر مــــن الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى  ــ ــصـ ــ الـ
الحكم  شــاب  لما  وذلــك  الجنائية؛ 
ــون،  ــانـ ــقـ ــي تــطــبــيــق الـ ــن خـــطـــأ فــ مــ
المستأنف  الحكم  بتعديل  وقضت 
بالسجن  المستأنف ضده  بمعاقبة 
عشرة  وتغريمه  سنوات  ثالث  لمدة 
تهمة غسل  عــن  وذلـــك  ديــنــار  آالف 
األخــرى  العقوبة  وتــأيــيــد  األمــــوال، 
درجة  أول  محكمة  بها  قضت  التي 
بسجن المستأنف ضده مدة خمس 
ســنــوات وتــغــريــمــه مــبــلــغ مــائــة ألــف 
ومائة  مليون  مبلغ  ومصادرة  دينار 

واثنين وستين ألفا وثالثين دينارا 
ومائتين وسبعة وتسعين فلسا من 
أمــوالــه وأمــالكــه، وذلــك عــن تهمتي 
المجني  ــوال  ــ أمـ وجــمــع  االحــتــيــال 
عــلــيــهــم بــقــصــد اســتــثــمــارهــا بـــدون 
بذلك من  ترخيص  الحصول على 
الجهات المختصة. وتعود تفاصيل 
العامة  النيابة  تلقي  إلــى  الــواقــعــة 
المالية  التحريات  إدارة  من  لبالغ 
عــمــا أســـفـــرت عــنــه الــتــحــريــات من 
المتهم األول باالحتيال على  قيام 
عدد من األشخاص واستيالئه على 
أمـــوالـــهـــم الـــتـــي تـــجـــاوزت الــمــلــيــون 
ومــائــة ألـــف ديــنــار بــحــريــنــي؛ وذلــك 
لهم  باستثمارها  أوهــمــهــم  أن  بعد 
المرخصة  غير  شركاته  خــالل  مــن 
عليها  أجــرى  ثم  ومــن  باالستثمار، 
مالية  وتحويالت  إيداعات  عمليات 
حساباته  في  األمــوال  تلك  وتدوير 
ــات شـــركـــاتـــه في  ــابـ ــسـ الـــخـــاصـــة وحـ
مملكة البحرين وخارجها في عدة 
إخفاء مصدرها  بقصد  أخرى  دول 

وإظهار أنها أموال مشروعة.
ــة  ــابــ ــيــ ــنــ الــ بـــــــاشـــــــرت  ــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ   وعـ
الـــعـــامـــة إجــــــــراءات الــتــحــقــيــق وتــم 
إحــــالــــة الـــمـــتـــهـــمـــيـــن      -الــمــتــهــم 
طبيعيان  شخصان  والــثــانــي  األول 
ــث والــــــرابــــــع  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ والــــمــــتــــهــــمــــان الـ
للمحكمة  اعـــتـــبـــاريـــان-  شــخــصــان 
ــدرت  الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة الـــتـــي أصــ
تطبيق  فــي  بالخطأ  مشوبًا  حكمًا 
عن  المتهمين  أدانــت  بــأن  القانون، 
تــهــم االحــتــيــال واســتــثــمــار األمـــوال 
من  ترخيص  على  الحصول  بــدون 
األموال  وغسل  المختصة  الجهات 
لكل  ســنــوات  خــمــس  مـــدة  بالسجن 
ــادرة مــبــلــغ مــلــيــون  ــمــــصــ مــنــهــمــا وبــ
ومائة واثنين وستين ألفا وثالثين 
ديـــنـــار ومــائــتــيــن وســبــعــة وتــســعــيــن 
أمــــوال وأمــــالك المتهم  فــلــســا مــن 
مــلــيــون  مـــبـــلـــغ  وبــــمــــصــــادرة  األول 
ومـــائـــتـــيـــن واثـــنـــيـــن وثـــالثـــيـــن ألــفــا 
وخمسمائة وثالثين دينارا ومائتين 
ــوال  وســبــعــة وتــســعــيــن فــلــســا مــن أمـ

ومــمــتــلــكــات الــشــركــتــيــن وبــمــصــادرة 
مــبــلــغ ثــالثــمــائــة وخــمــســة وســتــيــن 
ألــفــا وثــالثــمــائــة واثــنــيــن وخمسين 
ــاري وســبــعــمــائــة وتــســعــة عشر  ــنــ ديــ
أمــــوال وأمــــالك المتهم  فــلــســا مــن 
المتهمين  جميع  وبتغريم  الثاني، 
منهم،  لكل  دينار  ألــف  مائة  بمبلغ 
إذ إن المحكمة قد أصدرت حكمها 
الــمــطــعــون فــيــه مــرتــكــزة إلـــى وجــود 
ارتباط بين جرائم االحتيال وجمع 
ــوال بــقــصــد اســتــثــمــارهــا بــدون  ــ األمـ
ــوال لتقضي  ــ تــرخــيــص وغــســل األمـ

بعقوبة واحدة عن تلك الجرائم.
فلم ترتض النيابة العامة هذا 
باالستئناف  عليه  لتطعن  الحكم 
على  الــقــانــون  تطبيق  فــي  للخطأ 
سند من أن اعتبار الحكم المطعون 
عليه لجرائم جمع األموال بغرض 
اســتــثــمــارهــا بــــدون الــحــصــول على 
ترخيص واالحتيال وغسل األموال 
الجريمتين  من  عليها  المتحصل 
مرتبطة  جـــرائـــم  الــبــيــان  ســالــفــتــي 

يقبل  ال  ارتــبــاطــًا  البعض  ببعضها 
الــتــجــزئــة وتـــوقـــيـــع عــقــوبــة واحــــدة 
بشأنهم قد شابه الخطأ في تطبيق 
الـــقـــانـــون لــمــخــالــفــتــه نـــص الـــمـــادة 
 )4( رقــم  بقانون  المرسوم  من   5-2
ومكافحة  حظر  بشأن   2001 لسنة 
ــاب  ــ غـــســـل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــ

وتعديالته.
وعـــــلـــــيـــــه أصــــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة 
االســتــئــنــاف الــعــلــيــا حــكــمــهــا الــيــوم 
بــيــن  ارتــــــبــــــاط  أي  وجـــــــــود  ــة  ــيــ ــافــ نــ
األمــوال  وجمع  االحتيال  جريمتي 
ترخيص  بـــدون  استثمارها  بقصد 
وبين جناية غسل األموال، مسايرة 
ــاب طـــعـــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــ ــبـ ــ ألسـ
حــكــم محكمة  عــلــى  بــاالســتــئــنــاف 
أخــرى  وأضــافــت عقوبة  درجـــة،  أول 
ــأنــــف ضــــــــده وذلــــــك  ــتــ ــى الــــمــــســ ــلــ عــ
ــمـــدة ثـــالث  بــمــعــاقــبــتــه بــالــســجــن لـ
دينار  آالف  عشرة  وتغريمه  سنوات 
إضافة إلى العقوبات التي أصدرتها 

محكمة أول درجة في حقه.

بعد قبول طعن النيابة العامة
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كتب: أحمد عبداحلميد

تصوير - روي

أكد وزيرا خارجية البحرين وتركيا حرص 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــمــشــتــرك فــي ظــل تــوجــيــهــات حــضــرة صاحب 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
رجب  التركي  والرئيس  المفدى،  البالد  عاهل 
ــاء ذلــــك خــــالل الــمــؤتــمــر  طــيــب أردوجـــــــــان.. جــ

الصحفي الذي عقده الوزيران أمس.
ــد الــزيــانــي  ــال د. عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــ وقــ
الملكي  الــســمــو  إن صــاحــب  الــخــارجــيــة:  ــر  وزيــ
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
خارجية  وزيـــر  استقبل  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 
لمملكة  بــزيــارتــه  مرحًبا  التركية،  الجمهورية 
الثنائي  للتعاون  تقديره  عن  معرًبا  البحرين، 
البلدين،  بين  تجمع  التي  الصداقة  وعــالقــات 
تطوير  على  المشترك  العمل  أهمية  ومــؤكــًدا 
التعاون الثنائي في مختلف المجاالت، والدفع 
نحو  البلدين  بين  االقتصادي  التعاون  بأوجه 
مستويات أكثر تميزا تخدم المصالح المشتركة 
وتحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين 

الصديقين.
أنــه عقد مع وزير  الخارجية  وزيــر  وأوضــح 
مباحثات  جلسة  التركية  الجمهورية  خارجية 
ــم خــاللــهــا تــــــدارس عــالقــات  مــثــمــرة وبــــنــــاءة، تـ
البلدين  بين  تجمع  الــتــي  الــوطــيــدة  الــصــداقــة 
الــصــديــقــيــن، وســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
السياسية  الــمــجــاالت  مــخــتــلــف  فـــي  وتــطــويــره 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــة، والــ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
االستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التعاون 
االقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين 
تأكيد  تم  أنــه  إلــى  منوًها  الصديقين،  البلدين 
التفاهم  مــذكــرات  تفعيل  فــي  المضي  ضـــرورة 
العديد  فــي  البلدين  بين  الموقعة  المشترك 
تعزيز  التي من شأنها  الحيوية  المجاالت  من 

وتطوير التعاون المشترك.
 وأضـــــاف أن الــجــانــبــيــن تـــدارســـا تــطــورات 
التي  والتحديات  واألمنية  السياسية  األوضــاع 
أمنها  وتــهــدد  األوســــط  الــشــرق  تــواجــه منطقة 
واستقرارها، وأكدا ضرورة إحالل السالم وتعزيز 
األمــــن واالســـتـــقـــرار فــي الــمــنــطــقــة، وإنـــهـــاء كل 
الصراعات الدائرة التي أضرت بمصالح شعوب 
المنطقة وأثرت على مسيرة التنمية واالزدهار 

فيها.
مــن جانبه عبر مــولــود تــشــاوش أوغــلــو عن 
الــبــحــريــن، مــعــبــًرا عن  بـــزيـــارة مملكة  ســعــادتــه 
شكره لوزير الخارجية على ما لقيه من حسن 
الــضــيــافــة، مــشــيــًرا إلــــى أن الــمــبــاحــثــات كــانــت 
إيجابية، منوًها إلى زيارة الدكتور عبداللطيف 
ــد الـــزيـــانـــي لــلــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة في  ــ بـــن راشـ
نوفمبر 2021م، وتسليم مملكة البحرين رئاسة 
الجمهورية  أن  مؤكًدا  اآلسيوي،  التعاون  حــوار 

التركية ستقدم كل الدعم لمملكة البحرين.
التركية  الجمهورية  خــارجــيــة  وزيـــر  ــار  وأشـ
ــم الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــة االقــتــصــاديــة  بـــأنـــه تـ
وتــقــديــمــهــا إلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مدينة 
اجتماع  إقامة  في  رغبته  عن  معرًبا  نيويورك، 
البلدين  بين  المشتركة  االقــتــصــاديــة  اللجنة 
ــارس الــمــقــبــل، مــشــيــدا بــلــقــائــه مــع سمو  فــي مــ
والمشاركة  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
ومــؤكــًدا  االقــتــصــاديــة،  الــرؤيــة  عــن  بالمعلومات 
البحرين في  التركية لمملكة  الجمهورية  دعم 
كالصحة  المجاالت  من  وغيرها  المجال،  هذا 
والــبــيــئــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 
ــًدا كـــذلـــك أهــمــيــة  ــؤكــ واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، مــ

مكافحة اإلرهاب.
كما أكد أهمية التعاون الثنائي في مجال 
التدريب بين أكاديميتي وزارة خارجية البلدين 
معلومات  تلقى  أنـــه  إلـــى  مــشــيــًرا  الــصــديــقــيــن، 
خليفة،  آل  خليفة  بنت  منيرة  د.  السفير  مــن 
آل  مبارك  بن  محمد  ألكاديمية  العام  المدير 

باهتمام  تفيد  الدبلوماسية،  للدراسات  خليفة 
على  وحــرصــهــم  البحرينيين  الــدبــلــومــاســيــيــن 
تعلم اللغة التركية، معربا عن رغبته باستضافة 
اللغة  لتعليمهم  البحرينيين  الدبلوماسيين 
الــتــركــيــة فـــي مــعــهــد يـــونـــس إمــــــره، بــاإلضــافــة 
راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استضافة  إلــى 
للمشاركة  مارس  في شهر  أنطاليا  في  الزياني 

في مؤتمر أنطاليا.
وحـــول مــجــاالت الــتــعــاون االقــتــصــادي بين 
بــالده  أن  التركي  الخارجية  وزيــر  أكــد  البلدين 
اقتصادية  عمل  للبحرين مسودة خطة  قدمت 
وأنها ستكون حاضرة  الثنائي،  التعاون  لتعزيز 
اللجنة  اجتماع  خالل  المناقشات  طاولة  على 
المقرر  الــبــلــديــن  بــيــن  المشتركة  االقــتــصــاديــة 
ــارس الــمــقــبــل، الفــتــا إلـــى أن  انــعــقــاده فــي 23 مـ
وتركيا  المملكة  بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل  حجم 
وصل إلى 460 مليون دوالر، وأن العجز التجاري 
التطلعات  أن  إلـــى  مــنــوهــا  الــبــحــريــن،  لــصــالــح 
تستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 750 

مليون دوالر خالل العام الجاري.
هناك  أن  إلــى  أوغلو  تشاوش  مولود  ولفت 
حرصا على إزالة أي عراقيل تعيق زيادة التبادل 
الــتــجــاري بــيــن الــبــلــديــن، مــنــوهــا بــاإلمــكــانــيــات 
البحرين،  مملكة  لدى  المتطورة  التكنولوجية 
في  التعاون  بحثا  الجانبين  أن  إلــى  باإلضافة 
مجاالت الطاقة المتجددة والصحة والسياحة 
وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن هناك 
لتعزيز  الــبــلــديــن  كــال  فــي  قــويــة  سياسية  إرادة 

التعاون المشترك خالل المرحلة القادمة.
الــتــركــيــة  الــصــحــافــة  وردا عــلــى ســــؤال مـــن 
البلدين،  بين  الثنائي  الــتــعــاون  تــطــورات  حــول 
الزياني  عبداللطيف  د.  الخارجية  وزير  أوضح 
التعاون،  مــن  جــســورا  وتركيا  البحرين  بين  أن 
وفـــي ظــل تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
تعزيز  نــود  الــتــركــي  والــرئــيــس  الــمــفــدى  الملك 

هذه العالقات وتمتينها وتعميقها في مختلف 
المجاالت.

وأضــــاف أن لــديــنــا اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة على 
بين  الدبلوماسية  العالقات  من  سنة   50 مــدار 
البلدين، وجاٍر تفعيل هذه االتفاقيات، ويجري 
أخرى  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  دراســة  حاليا 
القانونية والتشريعية بما يخدم  من الجوانب 

مصالح الجانبين.
وأشار الزياني إلى أن الجانب التركي قدم 
االقــتــصــادي  للتعاون  خطة  الــمــاضــي  األســبــوع 
المشترك ومن خاللها سوف نستكشف فرصا 

أكبر للتعاون.
وبــــشــــأن الـــمـــوقـــف الـــتـــركـــي مــــن االعــــتــــداء 
ــارات، قـــال وزيــر  ــ الــصــاروخــي األخــيــر عــلــى اإلمــ
الخارجية التركي إن ما شهدته اإلمارات الليلة 
قبلها  ومــن  األول  االعــتــداء  يكن  لــم  الماضية 
السعودية،  على  أخــرى  اعــتــداءات  هناك  كانت 
وقــد أدانــت تركيا هــذه االعــتــداءات بشدة ألنها 

تستهدف المدنيين.
اعــتــداء على  أي  تركيا تقف ضــد  إن  وقــال 
أهداف مدنية وتعتبره عمال إرهابيا، وأن بالده 
والسعودية  اإلمـــارات  مــع  تضامنها  عــن  أعلنت 
ضد هذه االعتداءات، مشيرا إلى أن المشكالت 
الــتــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة ســــواء فــي الــيــمــن أو 
وهذه  سياسية،  حلوال  تتطلب  ليبيا  أو  سوريا 
االعـــتـــداءات تــزيــد مــن الــمــشــكــالت، ونــحــن مع 

الدول الشقيقة والصديقة.
ــيــــة مــع  ــتــــركــ ــات الــ ــ ــــالقـ ــعـ ــ وحــــــــول تــــطــــور الـ
الفترة  خــالل  فــتــورا  شهدت  أن  بعد  السعودية 
الـــمـــاضـــيـــة، قــــال مـــولـــود تـــشـــاوش أوغـــلـــو وزيـــر 
مع  العالقات  إن  التركية  الجمهورية  خارجية 
بعض البلدان الشقيقة شهدت فتورا، ولكن في 
المنطقة، فمن  تشهدها  التي  الديناميات  ظل 
والعمل  العالقات  البرودة في  إزالــة هذه  المهم 

على إعادتها كما كانت في السابق وأفضل.
وأشــار إلــى أن بــالده بــدأت حــوارا مع مصر 

الــعــالقــات  وأن  الــخــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى  عــلــى 
مستمرة من خالل التباحث مع وزير الخارجية 

المصري سامح شكري.
أكــبــر في  تــركــيــا قطعت شــوطــا  وأضــــاف أن 
المتحدة،  العربية  االمــارات  دولة  العالقات مع 
زايــد  بــن  الشيخ محمد  زيـــارة سمو  إلــى  الفــتــا 
تركيا مؤخرا،  إلى  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل 
أردوجان  التركي رجب طيب  الرئيس  أن  وأعلن 

سوف يزور اإلمارات في 14 فبراير المقبل.
وأشار إلى أن الحوار مع السعودية مستمر 
وأنــــه يــتــبــاحــث مــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
السابق  كانت في  كما  العالقات  عــودة  أجل  من 
والــفــتــرة الــمــقــبــلــة ســتــشــهــد تـــطـــورات فـــي هــذه 

الملفات.
ــول مــســاهــمــة تـــركـــيـــا فــــي تـــعـــزيـــز أمـــن  ــ وحــ
أن  الــتــركــي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ ــح  أوضـ المنطقة، 
وأن  المنطقة،  أمــن  تعزير  على  تحرص  بــالده 
لــديــهــا صــنــاعــات دفــاعــيــة مــتــطــورة، وأن هناك 
طلبات من دول عدة للتعاون الدفاعي في هذا 

الشأن.
الحوثية على اإلمارات  وبشأن االعتداءات 
هجمات  ألي  البحرين  واســتــعــداد  والــســعــوديــة 
ــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــطــيــف  ــ ــد وزيـ مــمــاثــلــة، أكــ
الزياني أن االعتداءات الحوثية اإلرهابية على 
السعودية واإلمارات عمل مدان، وأكدت البحرين 
اإلجــراءات  لكل  ودعمها  األشقاء  مع  تضامنها 
واستقرارها  أمنهما  لحفظ  بها  يقومون  التي 
وكــذلــك كــل اإلجــــراءات الــالزمــة للحفاظ على 
أمـــن واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، الفــتــا إلـــى أنـــه في 
الــوقــت نــفــســه مـــازالـــت الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
مــســتــمــرة لـــدعـــوة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــوقــف 
اطالق النار وقبول المبادرة السعودية للوصول 

إلى حل سياسي.
وشـــــدد الـــزيـــانـــي عــلــى أن هـــنـــاك تــضــامــنــا 
الخليج  لــدول  التعاون  دول مجلس  بين  كامال 
تواجه  التي  التحديات  كــل  لمواجهة  العربية 
تعاون  اتفاقية  وجــود  إلى  المجلس، الفتا  دول 

للدفاع المشترك بين دول المجلس.

المنطقة ال�سالم في  الثنائي واإحالل  التعاون  اتفاق بحريني تركي على تعزيز 
المنطقة ���ش��ع��وب  ب��م�����ش��ال��ح  اأ����ش���رت  ال��ت��ي  ال���دائ���رة  ال�����ش��راع��ات  ج��م��ي��ع  اإن���ه���اء  ����ش���رورة  ال���زي���ان���ي: 

اإلى ما كانت عليه في ال�سابق اإلى  عودة عالقاتنا مع ال�سعودية وم�سر  14 فبراير.. ونتطلع  اأوغلو: اأردوجان في الإمارات 

} وزير الخارجية ونظيره التركي خالل المؤتمر الصحفي.

كتب: فاضل منسي
تصوير: محمود بابا

مع  أمــس  صــبــاح  الــدولــيــة  البحرين  حلبة  احتفلت 
350 موظف من منتسبيها حصولوا على وسام األمير 
لــالســتــحــقــاق الطبي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة  ســلــمــان 
خـــالل جائحة  والـــبـــارز  الــتــطــوعــي  لــدورهــم  تكريما 

كورونا على مدار األشهر الماضية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال الــشــيــخ 
الرئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن  ســلــمــان 
أن  الدولية  البحرين  لحلبة  التنفيذي 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  اعــتــزاز 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وتثمين صاحب السمو الملكي 
ولي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير 
للجهود  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
في  العاملين  لكافة  المخلصة  الوطنية 
لفيروس  للتصدي  األمــامــيــة  الصفوف 
ــوة  ــن الـــــكـــــوادر الـــصـــحـــيـــة، وقــ كــــورونــــا مــ
وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفــاع 
الجهات المساندة، يمثل دافعًا لمواصلة 
للجائحة،  للتصدي  العزم  بــذات  العمل 
البحرين  حلبة  موظفي  بجهود  مشيدًا 

الدولية المشاركين في التصدي لفيروس كورونا وأدوارهم المشرفة في 
كافة مسارات التعامل مع  الفيروس بما يحفظ صحة وسالمة الجميع. .
جاء ذلك لدى تفضل الشيخ سلمان بن عيسى اليوم بحضور عارف 
التنفيذية،  واإلدارة  الدولية  البحرين  إدارة حلبة  رئيس مجلس  رحيمي 
لــلــكــوادر  الــطــبــي«  بــن حــمــد لالستحقاق  ســلــمــان  األمــيــر  »وســــام  بتسليم 
الملكي  لألمر  تنفيذًا  الــدولــيــة،  البحرين  حلبة  منتسبي  مــن  الوطنية 
السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الصفوف  في  للعاملين  الوسام  بتسليم  المعنية  الجهات  لكافة  الــوزراء 
األمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
»وســام  على  الحاصلين  لكافة  تهنئته  أعــرب  حيث  المساندة.   الجهات 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي«، مشيًدا بدور منتسبي حلبة 

البحرين ممن ساهموا في التصدي لجائحة فيروس كورونا. 
الحفاظ  أن  إلى  الدولية  البحرين  لحلبة  التنفيذي  الرئيس  وأشــار 
للوصول  الجهود  من  المزيد  بــذل  يستدعي  اليوم  حتى  تحقق  ما  على 
حلبة  في  العمل  لفريق  الكبير  شكره  عن  معربًا  المنشودة،  للنجاحات 
المساهمة  سبيل  فــي  مضاعفة  بجهود  قــامــوا  الــذيــن  الدولية  البحرين 
بالتصدي للفيروس.  منوهًا بهذه الجهود الكبيرة لفريق حلبة البحرين 
إنشاء  فــي  األولـــى للجائحة  األيـــام  كــرســوا وقتهم منذ  والــذيــن  الــدولــيــة 
وتشغيل عدد من مراكز الفحص والتطعيم، وما حققه فريق المهندسين 
في الحلبة من إنجاز من خالل تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي 

في مدة زمنية قياسية. 
تشرفوا  الــذي  الدولية  البحرين  حلبة  منتسبو  أعــرب  جانبهم،  من 
بتسلم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر 
لمواصلة  كبيًرا  حــافــًزا  يعد  الــوســام  أن  مؤكدين  السامي،  التكريم  بهذا 

العمل وخدمة الوطن.
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  دعــم صــاحــب  أن  وقــالــوا   
الــــــوزراء تــأكــيــد عــلــى تــقــديــر ســمــوه لــجــهــود هــــؤالء الــمــتــطــوعــيــن الــذيــن 
استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة يشهد بها القاصي والداني، وأصبحت 
مواجهة  كيفية  فــي  الوطني  الفريق  جهود  بفضل  البحرينية  التجربة 
تحديات جائحة فيروس كورونا محل تقدير العالم اجمع ونموذج يعتد 
البالغ فــي نفس أبطال  لــه األثـــر  كــان  الــدعــم  بــه دولــيــا. و بينوا أن هــذا 
الدفاع  أبطال خط  دعم  في  لنهج سموه  واستمرارا  األمامية،  الصفوف 

األول على مدار السنتين الماضيتين.

تكريم اأهل الت�سحية
�سلمان بن عي�سى ي�سلم منت�سبي الحلبة و�سام الأمير �سلمان لال�ستحقاق الطبي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16020/pdf/1-Supplime/16020.pdf?fixed4419
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283489
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283552
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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
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صحتك هي كنزك، واالهتمام بالصحة وجودة الحياة من 
الصحية  بالسلوكيات  واالرتــقــاء  األمــراض  من  الوقاية  خــال 

ودعمها هو هدفك الرئيسي في الوقت الحالي.
لــــذا يــجــب عــلــيــك اتـــبـــاع نــصــائــح وعــــــادات صــحــيــة نــافــعــة 
لمن  بسيطة  جولة  فــي  بعينك  مشاهدتها  والجميل  وفعالة 
يــهــتــم بــالــصــحــة والــلــيــاقــة، وانــــا اهــتــم جــــدا بــهــذا الــجــانــب و 
أتــيــحــت لـــي فــرصــة الــمــشــاركــة فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، الـــذي 
أعطى لزواره فرصة استكشاف عالَمي الصحة واللياقة، بدءًا 
االستعانة  إلــى  ــواًل  وصـ لــأعــشــاب  التقليدي  االســتــخــدام  مــن 
اصطحبوا  بسيط  بأسلوب  المبتكرة،  الجراحية  بالروبوتات 
القديمة  العاجية  الممارسات  على  للتعرف  رحلة  في  الــزوار 

والحديثة في أنحاء العالم.
تــبــدأ الــجــولــة مـــن جــنــاح الـــمـــغـــرب، الــــذي يــلــقــي الــضــوء 
على  المعتمدة  العاجية  بالممارسات  األجـــداد  معارف  على 
ويشمل  التقليدية،  ــة  األدويــ فــي  منها  واالســتــفــادة  الــنــبــاتــات، 
ذلك ثراء زيت األرغان، ومزايا األصناف األخرى المستوطنة 
و»قوة  األرغــان«  »حكايات  والمعروضة في غرفَتي  المغرب،  في 
شاملة  عاجية  أنظمة  ُتعرض  حيث  الهند  وجناح  النباتات«. 
العربي  والطب  االيورفيدا،  الطبيعية،  والمداواة  اليوغا،  مثل 
التي  واللياقة  للصحة  معروفة  وجهة  الهند  ُتعد  إذ  اليوناني، 
إلى  الجولة لتصل  الطبيعة وتستمر  كبير على  تعتمد بشكل 
التكنولوجيا  مجال  فــي  ابتكاراتها  تكشف  حيث  كــوبــا،  جناح 
للنمو  مهمًا  اجتماعيًا  وأثــرًا  علميًا  محركًا  بوصفه  الحيوية 

االقتصادي.
التي  اآللية  اختبار  الــزوار  يستطيع  ليتوانيا،  جناح  وفــي 
وتدريس  الجيني  التحرير  أدوات  البلطيق  دولة  بها  تستخدم 
البيانات،  لتخزين  مستقبلية  مادة  باعتباره  النووي  الحمض 
التي  كــــاس9«،  »كــريــســبــر-  تقنية  على  الــتــعــرف  يمكنهم  حيث 
الموجود  »كـــاس9«  إنــزيــم  باستخدام  الــنــووي  الحمض  تقص 
الليتوانيين لتحويل سلسلة  العلماء  بالبكتيريا، وعلى جهود 

الحمض النووي إلى حل لتخزين البيانات في المستقبل.
وإلـــى جــنــاح كــرواتــيــا، يّطلع الـــزوار على مــشــروع الــروبــوت 
»رونا« الذي تنفذه هذه الدولة، حيث تجري الروبوتات جراحة 
آلية  ذراعــًا  الــرائــدة  التقنية  هــذه  ،وتستخدم  المفتوح  الدماغ 
الجراحية  األدوات  وتــوجــيــه  بــدقــة  الــمــواقــع  لتحديد  واحــــدة 

تباعًا، بينما يتولى روبوت آخر دور المساعد لتلك الذراع.
يستعرض  الـــذي  فنلندا،  جــنــاح  بــزيــارة  الــجــولــة  وُتختتم 
ريادة الدولة في مجال الصحة الرقمية، وُيعد المكان األمثل 
في  كبير  دور  لها  سيكون  الــتــي  التنفس  أقنعة  على  للتعرف 

األيام القادمة.
الجماعية  الرياضة  لممارسة  المفتوح  الصحي  والنادي 

في الهواء الطلق، مكان صحي مميز يستحق التجربة.

�ل�سحة في �إك�سبو 2020 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ضت�ضفى ال�ضالم التخ�ض�ضي يرحب بان�ضمام الدكتورة لمياء اإبراهيم 

ـــام  ــسـ ــتـــشـــفـــى الــ ـــر مـــسـ ــسـ يــ
انضمام  يعلن  أن  التخصصي 
الــــــدكــــــتــــــورة لــــمــــيــــاء إبــــراهــــيــــم 
التشخيصية  األشعة  استشاري 
طاقمه  الى  للثدي  والتداخلية 
الـــطـــبـــي لــلــكــشــف الـــمـــبـــكـــر عــن 
ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وخــــــزعــــــات 
الــــثــــدي والـــــغـــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
الــرنــيــن  أو  الـــمـــامـــوجـــرام  تــحــت 
مكان  ولتحديد  المغناطيسي 

أورام الثدي قبل الجراحة.
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ــاقـــي  ــنـــطـ ــــب الـــــفـــــيـــــروس الـ ـ ــبِّ ــ ــسـ ــ ُيـ
وهو  الــمــاء.  عـــدوى جـــدري  الحماقي 
بثور  مع  ة  وحكَّ ا  جلدّيً طفًحا  ُيسّبب 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــلـــوءة بـــســـائـــل. وجــــدري 
الماء من األمراض الشديدة العدوى 
ــوا  ــابــ ــــصــ ــم ُي ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
لـــم يحصلوا  أو  قــبــل،  مـــن  بــالــمــرض 
على اللقاح، ولكن اليوم أصبح اللقاح 
مــتــاًحــا ومـــتـــوافـــرا لــوقــايــة األطــفــال 

والبالغين من جدري الماء.
مــــا هــــي األعـــــــــراض الــمــصــاحــبــة 

للجدري المائي؟
ــفـــح الـــجـــلـــدي  ــثــــور الـــطـ تـــظـــهـــر بــ
الــمــصــاحــبــة لــلــحــكــة بــســبــب عــــدوى 
ــدة مـــن 10  الـــجـــدري الــمــائــي بــعــد مــ
إلى 21 يوًما من التعرض للفيروس، 
وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. 
تـــــشـــــمـــــل مــــــــــؤشــــــــــرات الــــــمــــــرض 
ــرى الــتــي قــد تظهر  واألعـــــراض األخــ
قليلة:  أيــام  أو عدة  بيوم  الطفح  قبل 
الــُحــّمــى وفـــقـــدان الــشــهــيــة، الــصــداع، 
ــا بـــالـــمـــرض  ــامــ اإلرهـــــــــاق وشـــــعـــــورا عــ

)التوعك( والتعب.
ما هي مراحل المرض؟

حال  المائي  الــجــدري  يمر طفح 
ظهوره بثاث مراحل:

أو حــمــراء،  ورديـــة  ظــهــور فقاعات 
وتنتشر على مدار عدة أيام مع حكة 
بكمية  مــمــلــوءة  بــثــورا  تــكــّون  مزعجة 
صغيرة من مادة سائلة )حويصات( 
تقريًبا، ثم  أو يومين  يوم  في غضون 
تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخله 
قــــشــــور تـــغـــطـــي الـــبـــثـــور الــمــفــتــوحــة، 
أسابيع  إلى  أو  أيــام  إلى عدة  وتحتاج 

الخـــتـــفـــائـــهـــا، وتـــســـتـــمـــر الـــفـــقـــاعـــات 
ــام،  ــ ــعـــدة أيـ ــدة فــــي الـــظـــهـــور لـ ــديـ ــجـ الـ
لذلك تمر بالمراحل الثاث للطفح 
-الفقاعات والبثور والجلد الُمقشر- 

في الوقت نفسه.
إلى  العدوى  تنتشر  أن  هل يمكن 

اآلخرين قبل ظهور الطفح؟
تنتشر  أن  يمكن  تأكيد  بكل  نعم، 
لــمــدة 48  الــفــيــروس لآلخرين  عـــدوى 
ــفـــح، ويــظــل  ســـاعـــة قـــبـــل ظـــهـــور الـــطـ
الـــفـــيـــروس مــعــدًيــا إلــــى حــيــن تــقــّشــر 

البثور المفتوحة.
متى يجب مراجعة الطبيب؟

في  فــورا  الطبيب  مراجعة  يجب 
الحاالت التالية:

إلـــى إحــدى  انــتــشــر الــطــفــح  - إذا 
العينين أو كلتيهما.

- إذا زاد احمرار الطفح أو أصبح 
هذا  يشير  فقد  اللمس،  عند  مؤلًما 
إلـــى حــــدوث الــتــهــاب بــكــتــيــري ثــانــوي 

بالجلد.
أو  بــالــدوخــة  الطفح  اقــتــرن  إذا   -
ــاُرع نــبــض الــقــلــب أو  الــتــوهــان أو تـــسـ
ضــيــق الــنــفــس أو الـــُرعـــاش أو فــقــدان 

التناسق العضلي. 
أو  الـــقـــيء  أو  الـــســـعـــال  تـــفـــاُقـــم   -

حــرارة  درجـــة  كــانــت  أو  الرقبة  ب  تصلُّ
ى أعلى من )38.9 درجة مئوية(. الحمَّ

إذا كان أي شخص في محيط   -
األسرة لديه مشكلة في جهاز المناعة 

أو كان عمره أقل من 6 أشهر.
كيف ينتشر الجدري المائي؟

تحدث عدوى جدري الماء بسبب 
الفيروس النطاقي الحماقي. ويمكن 
الطفح  العدوى عبر لمس  تنتشر  أن 
كذلك  تنتشر  وقــد  مباشرة،  الجلدي 
أو  الماء  بجدري  المصاب  سعال  مع 
عطسة واستنشاق شخص آخر للرذاذ 

المحمول في الهواء.
كيف يمكن الحماية من اإلصابة؟
يكتسب معظم األشخاص الذين 
ســبــقــت إصــابــتــهــم بـــجـــدري الـــمـــاء أو 
ضد  مناعة  له  المضاد  اللقاح  تلقوا 
اإلصــابــة بــجــدري الــمــاء وقـــد ُيــصــاب 
أكــثــر من  بــه  القليل مــن األشــخــاص 
ــاالت نــــــادرة. فـــإذا  ــ ــرة، ولـــكـــن فـــي حـ ــ مـ
الـــمـــاء رغـــم تلقيك  بـــجـــدري  ــَت  ــبـ ُأصـ
الــلــقــاح، فــغــالــًبــا مـــا تــكــون األعــــراض 
وُتصاب  أقــل  بثور  تظهر  أخــف، حيث 
بالُحمى  ُتصاب  ال  أو  بسيطة  بُحمى 

على اإلطاق. 
ندبا  يترك  المائي  الــجــدري  هــل 

على الجلد بعد حدوث الفقاعات؟
نــعــم، قـــد يــحــدث الـــنـــدب ويــتــرك 
لذلك  الحياة  الجلد مدى  أثــرا على 
يــجــب مـــراجـــعـــة طــبــيــب الــجــلــد فــور 
حدوث البثور والفقاعات على الجلد 

لعاجها ولتجنب الندوب الدائمة.
ــاء يــســبــب أي  ــمــ ــري الــ ــديــ ــل جــ هــ

مضاعفات للمرأة الحامل؟ 

يكون خطيرا  عــادًة  الماء  جــدري 
أن  يمكن  الحامل، حيث  للمرأة  جًدا 
يــؤثــر هـــذا الــمــرض الــفــيــروســي على 
إنه  إذ  ســواء،  والجنين على حد  األم 
قد يسبب كا من اآلتــي: زيــادة خطر 
حـــــدوث الـــــــوالدة الـــمـــبـــكـــرة، وخـــاصـــًة 
إن أصــيــبــت الــحــامــل بـــجـــدري الــمــاء 
ــع الــعــشــريــن األولــــى  ــيـ ــابـ خــــال األسـ
مـــن الــحــمــل بــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــاب 
لـــذلـــك يجب  األم،  لــــدى  ــاد  حــ ــــوي  رئـ
وطبيب  الجلد  طبيب  مراجعة  فــورا 
الطفح  والـــوالدة عند حــدوث  النساء 
وارتــفــاع فــي درجــة حــرارة  والفقاعات 
الجسم واإلعياء لدى المرأة الحامل 
لمراقبة الحمل والتأكد من سامتها 

وسامة الجنين.
تراجع  حــاالت  هناك  مازالت  هل 
بالرغم  السنوات األخيرة  العيادة في 
ــن وجـــــــــود الـــتـــطـــعـــيـــم والـــمـــنـــاعـــة  ــ مــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن ســابــقــا 

بالجدري المائي؟
نــعــم هــنــاك حـــاالت وخــاصــة عند 
كـــانـــوا حــاصــلــيــن على  وإن  األطـــفـــال 
لقاح الجدري المائي، ولكن حالتهم 
تـــكـــون اقــــل حــــدة ويـــتـــعـــافـــون ســريــعــا 
الــبــالــغــيــن فهناك  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
ــل تـــراجـــع الــعــيــادة  ــاالت أقــ ــ كـــذلـــك حـ
ــــدة بــالــنــســبــة  ــثـــر حـ ولــكــنــهــا تـــكـــون أكـ
ــور والـــفـــقـــاعـــات عــلــى  ــثـ ــبـ ــار الـ ــشـ ــتـ النـ
الرأس،  وبفروة  الجسم  أجــزاء  جميع 
وكذلك بالنسبة للبالغين المصابين 
المائي يؤثر على جهازهم  بالجدري 
بالجسم  األعــضــاء  وبــقــيــة  التنفسي 
لذلك يجب الحذر من المضاعفات.

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب 
ــو أكــثــر أمـــراض  الــهــوائــيــة فـــي رئــتــيــك، وهـ
وقــــد يتشابه  الــتــنــفــســي شــيــوعــا،  الــجــهــاز 
اعــــراض تنفسية اخــرى  اعـــراضـــه مــع  فــي 
خــصــوصــا فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام، في 
الدكتور محمد  التالي نتعرف من  الحوار 
الصدرية  األمـــراض  استشاري  عبدالغفار 
المزيد  الدكتور عبداهلل كمال على  بمركز 
الــســيــطــرة على  الــمــرض وكيفية  هـــذا  عــن 

نوباته وعاجه.
ما هو الربو الشعبي؟

الـــربـــو الــشــعــبــي هـــو اســــم لــمــجــمــوعــة 
أمــراض،  تحتها مجموعة  تــنــدرج  أعـــراض 
بمعنى أن الكحة المزمنة وضيق التنفس 
تــحــت كلمة  ويــنــدرج  ربـــو،  الــمــزمــن يسمى 
الربو اوال حساسية الصدر وثانيا  الرئوية 
الــمــزمــنــة وأعـــراضـــهـــا تــتــشــابــه فــــي  ضيق 
ــال الـــمـــزمـــن الــمــخــتــلــف  ــعـ ــسـ الــتــنــفــس والـ
الـــدرجـــات وخــصــوصــا فــي الــســدة الــرئــويــة 

المزمنة. 
ما هي أسباب اإلصابة بالربو؟

بالنسبة  الــنــوع  على  األســبــاب  تعتمد 
الــعــوامــل  فيها  يــدخــل  الــصــدر  لحساسية 
مــعــيــن،  مــنــاعــي  تــركــيــب  وجـــــود  الوراثية, 
التنفسي  للجهاز  محفزة  لمواد  التعرض 
لفترة طــويــلــة، الــعــث الــمــنــزلــي، الــرطــوبــة، 

حبوب اللقاح وبعض المواد الكيميائية.
وحساسية الصدر تبدأ من سن مبكرة 

تصاحبها   %60 على  تزيد  عالية  نسبة  في 
في  وجـــود حساسية  مــع  األنـــف،  حساسية 
ــرى فــي الــجــســم مــثــل حساسية  أمــاكــن أخـ
ويــدل  يــرجــح  مــا  األنـــف  وحساسية  العين 
عــلــى أنـــهـــا حــســاســيــة صــــدر ولــيــســت ســدة 

رئوية مزمنة. 
الــرئــويــة  الــســدة  بالنسبة ألســبــاب  أمـــا 
فـــاهـــم ســبــب لــهــا هـــو الــتــدخــيــن لــفــتــرات 
لذلك  لظهورها  وقت  الى  وتحتاج  طويلة 
نــوعــان  كــبــيــرة، ولــهــا  منها  تظهر فــي ســن 
الــنــزلــة  ــثــــانــــي  والــ ــي  ــوائــ هــ ــاخ  ــفـ ــتـ انـ االول 
الشعبية المزمنة والتي تتلخص في وجود 
أو  شهرين  على  تــزيــد  لــمــدة  وبلغم  ســعــال 
العدوى  بسبب  وتكون  السنة،  في  شهور   3
الــمــتــكــررة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي، االلــتــهــاب 
المزمن في الجيوب األنفية باإلضافة إلى 
العمل  فــي  كيماوية  لــمــواد  التعرض  ذلــك 

لفترة طويلة.
الــصــدر  ــراض حساسية  أعــ هــي  مــا  إذا 

والسدة الرئوية؟
الشعب  األعــراض عبارة عن ضيق في 
تهيج  مصدر  ألي  التعرض  وقــت  الهوائية 
تحسس  في  لو  وخاصة  التنفسي  للجهاز 
خـــاص مــثــل حــبــوب الــلــقــاح او الــبــخــور او 

الغبار.
الــرئــويــة المزمنة  الــســدة  امــا اعـــراض 
أعــراض تظهر  تدريجيا ضيق نفس  فهي 
مع  يزيد  ثم  ببلغم  سعال  ويبدأ  تدريجي 

تغير في لون البلغم المصاحب. 
ــل الــــخــــطــــورة لــحــســاســيــة  ــوامــ ومـــــن عــ
الصدر هو عدم عاجها بمعنى ان المريض 
يستخدم عاجا ليحسن األعراض وليس 

عاجا مباشر للحالة.
ما هو العاج؟

لعاج السدة الرئوية يحتاج المريض 
لــفــتــرات  الــهــوائــيــة  مــوســعــات للشعب  الـــى 
طــويــلــة ومــحــفــزات لــلــعــصــب الــســمــبــثــاوي 
الحائر  العصب  على  المباشر  لتأثيرها 
واستنشاق  المريض  إليه  يحتاج  مــا  وهــو 
الــكــورتــيــزون مــع مــوســعــات أخـــرى للجهاز 

التنفسي. 
اســـتـــمـــرار الــــســــدة الـــرئـــويـــة الــمــزمــنــة 
تنفسي  إلى فشل  يــؤدي  أن  ويمكن  خطير 
ــريـــض تـــــرك الــتــدخــيــن  ــمـ ويـــجـــب عـــلـــى الـ
واالبتعاد عن المسببات والتي من الممكن 
وتــــــؤدي به  الــتــنــفــســي  الــفــشــل  تــســبــب  أن 
إلــى الــرعــايــة الــمــركــزة ووضــعــه على جهاز 

التنفس الصناعي.
أما بالنسبة الى عاج حساسية الصدر 
العاج  فيعتمد على عاج األعــراض ومن 
ــادات  ــيـــة ومــــضــ ــات الـــشـــعـــب الـــهـــوائـ ــعـ مـــوسـ
االلتهاب باإلضافة إلى بخاخ الكورتيزون، 
وهناك أنواع جديدة من العاج وهو العاج  
حاالت  في  الحقن  طريق  عن  البيولوجي 
تستجب  لــم  اذا  الطبيب  يــحــددهــا  معينة 

بالعاجات االخرى. 

المشاكل  أبــرز  مــن  الهضم  عسر  يعد 
ــي مـــنـــهـــا الـــجـــهـــاز  ــانـ ــعـ ــي يـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة الــ
تـــؤثـــر عــلــى  يــمــكــن أن  ــي  ــتــ الــهــضــمــي والــ
حــيــاة اإلنـــســـان بــشــكــل ســلــبــي، وهـــو عــبــارة 
العلوية  الــوســطــى  المنطقة  فــي  ألــم  عــن 
مــن الــمــعــدة وشــعــور بــعــدم الــراحــة يحدث 
دائما بعد تناول الطعام. ويمكن أن يصاب  
ولكي  األعمار  األشخاص من مختلف  به 
الهضم  عــســر  مشكلة  عــلــى  أكــثــر  نــتــعــرف 
ــاور  الــوظــيــفــي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه حـ
الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي الــبــقــالــي 
ــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز  ــ اســتــشــاري األمـ
بمستشفى  والمناظير  والكبد  الهضمي 

الكندي. 
الوظيفي وهل  الهضم  - ما هو عسر 

هو شائع؟
نعم، عسر الهضم الوظيفي هو حالة 
طويلة،  لفترة  االستمرار  ويمكنها  شائعة 
على الــرغــم مــن أن الــعــامــات واألعـــراض 
ــو مــتــقــطــع.  ــلـــى نـــحـ غـــالـــًبـــا مــــا تـــظـــهـــر عـ
الــعــامــات واألعــــراض تكون شبيهة  وهــذه 
الشعور  أو  األلـــم  الــقــرحــة، مثل  بــأعــراض 
البطن،  من  العلوي  الجزء  في  باالنزعاج 
باالنتفاخ  ذلك مصحوًبا  يكون  ما  وغالًبا 
والــتــجــشــؤ والــغــثــيــان وال يــكــون لــهــا سبب 
واضح ويسمى بألم المعدة الا تقرحي. 

ما هي األعراض؟
من أهم أعراضه: 

أو  الـــمـــعـــدة،  ــل  ــ أو حـــرقـــان داخـ ــم  ألــ  *
بعد  الغثيان  أو  التجشؤ  كثرة  أو  االنتفاخ 

تناول الوجبات.
المبكر  )الشبع(  باالمتاء  الشعور   *

عند تناول الطعام.
* قــد يــحــدث أحــيــاًنــا ألــم فــي المعدة 
غــيــر مــرتــبــط بــالــوجــبــات أو قــد يـــزول مع 

تناول الوجبات.
متى يمكننا زيارة  الطبيب؟ 

إذا كــانــت لــديــك مـــؤشـــرات وأعــــراض 
مستمرة تثير قلقك، فحدد موعًدا لزيارة 

طبيبك المعالج.

في  العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  اطــلــب 
الحاالت التالية:

* القيء الدموي.
* البراز األسود القاتم.

* ضيق النَفس.
ــى الـــفـــك أو  ــم يــمــتــد ويــنــتــشــر إلــ * ألــ

الرقبة أو الذراع.
* نقص الوزن مجهول السبب.

هل أسبابه معروفة؟
ــح لــإصــابــة  لــيــس هـــنـــاك ســبــب واضـــ
ــي، وهـــــي حــالــة  ــفـ ــيـ ــوظـ بــعــســر الـــهـــضـــم الـ
مما  وظيفًيا،  اضطراًبا  األطباء  يعتبرها 
يعني أن االختبارات الروتينية قد ال تظهر 
وبــالــتــالــي،  غــيــر طبيعية.  أمـــور  أي  وجـــود 

ُتشّخص الحالة بناًء على األعراض.
ما هي عوامل الخطر التي تزيد من 

خطورة المرض؟
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 

ُعسر الهضم الوظيفي 
* إذا كنِت أنثى

ُتصرف  الــتــي  المسكنات  اســتــخــدام   *
ــبــــريــــن  ــثــــل األســ ــة مــ ــيـ ــبـ بــــــــدون وصــــفــــة طـ
أن تسبب  يــمــكــن  الـــتـــي  واأليـــبـــوبـــروفـــيـــن  

مشاكل في المعدة.
* التدخين.

* القلق أو االكتئاب.
* حدوث انتهاكات جسدية أو جنسية 

في مرحلة الطفولة.
* بكتيريا الَملوية الَبوابية.

كيف يكون العاج؟ 
العاج يكون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية منها تحاليل الدم وأشعة ويتطلب 
تنظير معدة للتأكد من عدم وجود سبب 

عضوي لعسر الهضم.
وجــود جرثومة  من  التأكد  يجب  كما 
المخبرية  الفحوصات  المعدة عن طريق 
الــــمــــعــــدة هــــو أحـــد  ــاج جــــرثــــومــــة  ــ ألن عــ
وإذا  الهضم.  عسر  لعاج  االستراتيجيات 
ثــبــتــت جــمــيــع الــتــحــالــيــل ســلــيــمــة فيمكن 
ppl )مثبطات  عــاج األعــراض عن طريق 

مضخات البروتون(.
مضادات  بعض  استخدام  يمكن  كما 
عن  واالبتعاد  صغيرة،  بجرعات  االكتئاب 
الرياضة  النفسي، ممارسة  والتوتر  القلق 
بانتظام والمواظبة على نظام صحي في 

األكل.

أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: الجدري 

المائي يوؤثر على الأم والجنين وي�ضبب اأ�ضرارا ج�ضيمة

} د.حنان معرفي.

} د. علي البقالي.

الدكتور علي البقالي: ع�ضر اله�ضم  اأ�ضبابه غير

الــربـــو اأكثــر وا�ضحة وعالج جرثومة المعدة اأهم ا�ضتراتيجيات العالج

 اأمرا�ض الجهاز 

التنف�ضي انت�ضارا 

تت�سابه ح�سا�سية ال�سدر مع ال�سدة الرئوية يف الكثري من الأعرا�ض  

الدكتور محمد عبدالغفار: 

صحتك هي كنزك، واالهتمام بالصحة وجودة الحياة من 
الصحية  بالسلوكيات  واالرتــقــاء  األمــراض  من  الوقاية  خــال 

ودعمها هو هدفك الرئيسي في الوقت الحالي.
لــــذا يــجــب عــلــيــك اتـــبـــاع نــصــائــح وعــــــادات صــحــيــة نــافــعــة 
لمن  بسيطة  جولة  فــي  بعينك  مشاهدتها  والجميل  وفعالة 
يــهــتــم بــالــصــحــة والــلــيــاقــة، وانــــا اهــتــم جــــدا بــهــذا الــجــانــب و 
أتــيــحــت لـــي فــرصــة الــمــشــاركــة فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، الـــذي 
أعطى لزواره فرصة استكشاف عالَمي الصحة واللياقة، بدءًا 
االستعانة  إلــى  ــواًل  وصـ لــأعــشــاب  التقليدي  االســتــخــدام  مــن 
اصطحبوا  بسيط  بأسلوب  المبتكرة،  الجراحية  بالروبوتات 
القديمة  العاجية  الممارسات  على  للتعرف  رحلة  في  الــزوار 

والحديثة في أنحاء العالم.
تــبــدأ الــجــولــة مـــن جــنــاح الـــمـــغـــرب، الــــذي يــلــقــي الــضــوء 
على  المعتمدة  العاجية  بالممارسات  األجـــداد  معارف  على 
ويشمل  التقليدية،  ــة  األدويــ فــي  منها  واالســتــفــادة  الــنــبــاتــات، 
ذلك ثراء زيت األرغان، ومزايا األصناف األخرى المستوطنة 
و»قوة  األرغــان«  »حكايات  والمعروضة في غرفَتي  المغرب،  في 
شاملة  عاجية  أنظمة  ُتعرض  حيث  الهند  وجناح  النباتات«. 
العربي  والطب  االيورفيدا،  الطبيعية،  والمداواة  اليوغا،  مثل 
التي  واللياقة  للصحة  معروفة  وجهة  الهند  ُتعد  إذ  اليوناني، 
إلى  الجولة لتصل  الطبيعة وتستمر  كبير على  تعتمد بشكل 
التكنولوجيا  مجال  فــي  ابتكاراتها  تكشف  حيث  كــوبــا،  جناح 
للنمو  مهمًا  اجتماعيًا  وأثــرًا  علميًا  محركًا  بوصفه  الحيوية 

االقتصادي.
التي  اآللية  اختبار  الــزوار  يستطيع  ليتوانيا،  جناح  وفــي 
وتدريس  الجيني  التحرير  أدوات  البلطيق  دولة  بها  تستخدم 
البيانات،  لتخزين  مستقبلية  مادة  باعتباره  النووي  الحمض 
التي  كــــاس9«،  »كــريــســبــر-  تقنية  على  الــتــعــرف  يمكنهم  حيث 
الموجود  »كـــاس9«  إنــزيــم  باستخدام  الــنــووي  الحمض  تقص 
الليتوانيين لتحويل سلسلة  العلماء  بالبكتيريا، وعلى جهود 

الحمض النووي إلى حل لتخزين البيانات في المستقبل.
وإلـــى جــنــاح كــرواتــيــا، يّطلع الـــزوار على مــشــروع الــروبــوت 
»رونا« الذي تنفذه هذه الدولة، حيث تجري الروبوتات جراحة 
آلية  ذراعــًا  الــرائــدة  التقنية  هــذه  ،وتستخدم  المفتوح  الدماغ 
الجراحية  األدوات  وتــوجــيــه  بــدقــة  الــمــواقــع  لتحديد  واحــــدة 

تباعًا، بينما يتولى روبوت آخر دور المساعد لتلك الذراع.
يستعرض  الـــذي  فنلندا،  جــنــاح  بــزيــارة  الــجــولــة  وُتختتم 
ريادة الدولة في مجال الصحة الرقمية، وُيعد المكان األمثل 
في  كبير  دور  لها  سيكون  الــتــي  التنفس  أقنعة  على  للتعرف 

األيام القادمة.
الجماعية  الرياضة  لممارسة  المفتوح  الصحي  والنادي 

في الهواء الطلق، مكان صحي مميز يستحق التجربة.
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ضت�ضفى ال�ضالم التخ�ض�ضي يرحب بان�ضمام الدكتورة لمياء اإبراهيم 

ـــام  ــسـ ــتـــشـــفـــى الــ ـــر مـــسـ ــسـ يــ
انضمام  يعلن  أن  التخصصي 
الــــــدكــــــتــــــورة لــــمــــيــــاء إبــــراهــــيــــم 
التشخيصية  األشعة  استشاري 
طاقمه  الى  للثدي  والتداخلية 
الـــطـــبـــي لــلــكــشــف الـــمـــبـــكـــر عــن 
ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وخــــــزعــــــات 
الــــثــــدي والـــــغـــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
الــرنــيــن  أو  الـــمـــامـــوجـــرام  تــحــت 
مكان  ولتحديد  المغناطيسي 

أورام الثدي قبل الجراحة.
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ــاقـــي  ــنـــطـ ــــب الـــــفـــــيـــــروس الـ ـ ــبِّ ــ ــسـ ــ ُيـ
وهو  الــمــاء.  عـــدوى جـــدري  الحماقي 
بثور  مع  ة  وحكَّ ا  جلدّيً طفًحا  ُيسّبب 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــلـــوءة بـــســـائـــل. وجــــدري 
الماء من األمراض الشديدة العدوى 
ــوا  ــابــ ــــصــ ــم ُي ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
لـــم يحصلوا  أو  قــبــل،  مـــن  بــالــمــرض 
على اللقاح، ولكن اليوم أصبح اللقاح 
مــتــاًحــا ومـــتـــوافـــرا لــوقــايــة األطــفــال 

والبالغين من جدري الماء.
مــــا هــــي األعـــــــــراض الــمــصــاحــبــة 

للجدري المائي؟
ــفـــح الـــجـــلـــدي  ــثــــور الـــطـ تـــظـــهـــر بــ
الــمــصــاحــبــة لــلــحــكــة بــســبــب عــــدوى 
ــدة مـــن 10  الـــجـــدري الــمــائــي بــعــد مــ
إلى 21 يوًما من التعرض للفيروس، 
وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. 
تـــــشـــــمـــــل مــــــــــؤشــــــــــرات الــــــمــــــرض 
ــرى الــتــي قــد تظهر  واألعـــــراض األخــ
قليلة:  أيــام  أو عدة  بيوم  الطفح  قبل 
الــُحــّمــى وفـــقـــدان الــشــهــيــة، الــصــداع، 
ــا بـــالـــمـــرض  ــامــ اإلرهـــــــــاق وشـــــعـــــورا عــ

)التوعك( والتعب.
ما هي مراحل المرض؟

حال  المائي  الــجــدري  يمر طفح 
ظهوره بثاث مراحل:

أو حــمــراء،  ورديـــة  ظــهــور فقاعات 
وتنتشر على مدار عدة أيام مع حكة 
بكمية  مــمــلــوءة  بــثــورا  تــكــّون  مزعجة 
صغيرة من مادة سائلة )حويصات( 
تقريًبا، ثم  أو يومين  يوم  في غضون 
تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخله 
قــــشــــور تـــغـــطـــي الـــبـــثـــور الــمــفــتــوحــة، 
أسابيع  إلى  أو  أيــام  إلى عدة  وتحتاج 

الخـــتـــفـــائـــهـــا، وتـــســـتـــمـــر الـــفـــقـــاعـــات 
ــام،  ــ ــعـــدة أيـ ــدة فــــي الـــظـــهـــور لـ ــديـ ــجـ الـ
لذلك تمر بالمراحل الثاث للطفح 
-الفقاعات والبثور والجلد الُمقشر- 

في الوقت نفسه.
إلى  العدوى  تنتشر  أن  هل يمكن 

اآلخرين قبل ظهور الطفح؟
تنتشر  أن  يمكن  تأكيد  بكل  نعم، 
لــمــدة 48  الــفــيــروس لآلخرين  عـــدوى 
ــفـــح، ويــظــل  ســـاعـــة قـــبـــل ظـــهـــور الـــطـ
الـــفـــيـــروس مــعــدًيــا إلــــى حــيــن تــقــّشــر 

البثور المفتوحة.
متى يجب مراجعة الطبيب؟

في  فــورا  الطبيب  مراجعة  يجب 
الحاالت التالية:

إلـــى إحــدى  انــتــشــر الــطــفــح  - إذا 
العينين أو كلتيهما.

- إذا زاد احمرار الطفح أو أصبح 
هذا  يشير  فقد  اللمس،  عند  مؤلًما 
إلـــى حــــدوث الــتــهــاب بــكــتــيــري ثــانــوي 

بالجلد.
أو  بــالــدوخــة  الطفح  اقــتــرن  إذا   -
ــاُرع نــبــض الــقــلــب أو  الــتــوهــان أو تـــسـ
ضــيــق الــنــفــس أو الـــُرعـــاش أو فــقــدان 

التناسق العضلي. 
أو  الـــقـــيء  أو  الـــســـعـــال  تـــفـــاُقـــم   -

حــرارة  درجـــة  كــانــت  أو  الرقبة  ب  تصلُّ
ى أعلى من )38.9 درجة مئوية(. الحمَّ

إذا كان أي شخص في محيط   -
األسرة لديه مشكلة في جهاز المناعة 

أو كان عمره أقل من 6 أشهر.
كيف ينتشر الجدري المائي؟

تحدث عدوى جدري الماء بسبب 
الفيروس النطاقي الحماقي. ويمكن 
الطفح  العدوى عبر لمس  تنتشر  أن 
كذلك  تنتشر  وقــد  مباشرة،  الجلدي 
أو  الماء  بجدري  المصاب  سعال  مع 
عطسة واستنشاق شخص آخر للرذاذ 

المحمول في الهواء.
كيف يمكن الحماية من اإلصابة؟
يكتسب معظم األشخاص الذين 
ســبــقــت إصــابــتــهــم بـــجـــدري الـــمـــاء أو 
ضد  مناعة  له  المضاد  اللقاح  تلقوا 
اإلصــابــة بــجــدري الــمــاء وقـــد ُيــصــاب 
أكــثــر من  بــه  القليل مــن األشــخــاص 
ــاالت نــــــادرة. فـــإذا  ــ ــرة، ولـــكـــن فـــي حـ ــ مـ
الـــمـــاء رغـــم تلقيك  بـــجـــدري  ــَت  ــبـ ُأصـ
الــلــقــاح، فــغــالــًبــا مـــا تــكــون األعــــراض 
وُتصاب  أقــل  بثور  تظهر  أخــف، حيث 
بالُحمى  ُتصاب  ال  أو  بسيطة  بُحمى 

على اإلطاق. 
ندبا  يترك  المائي  الــجــدري  هــل 

على الجلد بعد حدوث الفقاعات؟
نــعــم، قـــد يــحــدث الـــنـــدب ويــتــرك 
لذلك  الحياة  الجلد مدى  أثــرا على 
يــجــب مـــراجـــعـــة طــبــيــب الــجــلــد فــور 
حدوث البثور والفقاعات على الجلد 

لعاجها ولتجنب الندوب الدائمة.
ــاء يــســبــب أي  ــمــ ــري الــ ــديــ ــل جــ هــ

مضاعفات للمرأة الحامل؟ 

يكون خطيرا  عــادًة  الماء  جــدري 
أن  يمكن  الحامل، حيث  للمرأة  جًدا 
يــؤثــر هـــذا الــمــرض الــفــيــروســي على 
إنه  إذ  ســواء،  والجنين على حد  األم 
قد يسبب كا من اآلتــي: زيــادة خطر 
حـــــدوث الـــــــوالدة الـــمـــبـــكـــرة، وخـــاصـــًة 
إن أصــيــبــت الــحــامــل بـــجـــدري الــمــاء 
ــع الــعــشــريــن األولــــى  ــيـ ــابـ خــــال األسـ
مـــن الــحــمــل بــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــاب 
لـــذلـــك يجب  األم،  لــــدى  ــاد  حــ ــــوي  رئـ
وطبيب  الجلد  طبيب  مراجعة  فــورا 
الطفح  والـــوالدة عند حــدوث  النساء 
وارتــفــاع فــي درجــة حــرارة  والفقاعات 
الجسم واإلعياء لدى المرأة الحامل 
لمراقبة الحمل والتأكد من سامتها 

وسامة الجنين.
تراجع  حــاالت  هناك  مازالت  هل 
بالرغم  السنوات األخيرة  العيادة في 
ــن وجـــــــــود الـــتـــطـــعـــيـــم والـــمـــنـــاعـــة  ــ مــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن ســابــقــا 

بالجدري المائي؟
نــعــم هــنــاك حـــاالت وخــاصــة عند 
كـــانـــوا حــاصــلــيــن على  وإن  األطـــفـــال 
لقاح الجدري المائي، ولكن حالتهم 
تـــكـــون اقــــل حــــدة ويـــتـــعـــافـــون ســريــعــا 
الــبــالــغــيــن فهناك  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
ــل تـــراجـــع الــعــيــادة  ــاالت أقــ ــ كـــذلـــك حـ
ــــدة بــالــنــســبــة  ــثـــر حـ ولــكــنــهــا تـــكـــون أكـ
ــور والـــفـــقـــاعـــات عــلــى  ــثـ ــبـ ــار الـ ــشـ ــتـ النـ
الرأس،  وبفروة  الجسم  أجــزاء  جميع 
وكذلك بالنسبة للبالغين المصابين 
المائي يؤثر على جهازهم  بالجدري 
بالجسم  األعــضــاء  وبــقــيــة  التنفسي 
لذلك يجب الحذر من المضاعفات.

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب 
ــو أكــثــر أمـــراض  الــهــوائــيــة فـــي رئــتــيــك، وهـ
وقــــد يتشابه  الــتــنــفــســي شــيــوعــا،  الــجــهــاز 
اعــــراض تنفسية اخــرى  اعـــراضـــه مــع  فــي 
خــصــوصــا فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام، في 
الدكتور محمد  التالي نتعرف من  الحوار 
الصدرية  األمـــراض  استشاري  عبدالغفار 
المزيد  الدكتور عبداهلل كمال على  بمركز 
الــســيــطــرة على  الــمــرض وكيفية  هـــذا  عــن 

نوباته وعاجه.
ما هو الربو الشعبي؟

الـــربـــو الــشــعــبــي هـــو اســــم لــمــجــمــوعــة 
أمــراض،  تحتها مجموعة  تــنــدرج  أعـــراض 
بمعنى أن الكحة المزمنة وضيق التنفس 
تــحــت كلمة  ويــنــدرج  ربـــو،  الــمــزمــن يسمى 
الربو اوال حساسية الصدر وثانيا  الرئوية 
الــمــزمــنــة وأعـــراضـــهـــا تــتــشــابــه فــــي  ضيق 
ــال الـــمـــزمـــن الــمــخــتــلــف  ــعـ ــسـ الــتــنــفــس والـ
الـــدرجـــات وخــصــوصــا فــي الــســدة الــرئــويــة 

المزمنة. 
ما هي أسباب اإلصابة بالربو؟

بالنسبة  الــنــوع  على  األســبــاب  تعتمد 
الــعــوامــل  فيها  يــدخــل  الــصــدر  لحساسية 
مــعــيــن،  مــنــاعــي  تــركــيــب  وجـــــود  الوراثية, 
التنفسي  للجهاز  محفزة  لمواد  التعرض 
لفترة طــويــلــة، الــعــث الــمــنــزلــي، الــرطــوبــة، 

حبوب اللقاح وبعض المواد الكيميائية.
وحساسية الصدر تبدأ من سن مبكرة 

تصاحبها   %60 على  تزيد  عالية  نسبة  في 
في  وجـــود حساسية  مــع  األنـــف،  حساسية 
ــرى فــي الــجــســم مــثــل حساسية  أمــاكــن أخـ
ويــدل  يــرجــح  مــا  األنـــف  وحساسية  العين 
ــدر ولــيــســت ســدة  عــلــى أنـــهـــا حــســاســيــة صــ

رئوية مزمنة. 
الــرئــويــة  الــســدة  بالنسبة ألســبــاب  أمـــا 
فـــاهـــم ســبــب لــهــا هـــو الــتــدخــيــن لــفــتــرات 
لذلك  لظهورها  وقت  الى  وتحتاج  طويلة 
نــوعــان  كــبــيــرة، ولــهــا  منها  تظهر فــي ســن 
الــنــزلــة  ــثــــانــــي  والــ ــي  ــوائــ هــ ــاخ  ــفـ ــتـ انـ االول 
الشعبية المزمنة والتي تتلخص في وجود 
أو  شهرين  على  تــزيــد  لــمــدة  وبلغم  ســعــال 
العدوى  بسبب  وتكون  السنة،  في  شهور   3
الــمــتــكــررة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي، االلــتــهــاب 
المزمن في الجيوب األنفية باإلضافة إلى 
العمل  فــي  كيماوية  لــمــواد  التعرض  ذلــك 

لفترة طويلة.
الــصــدر  ــراض حساسية  أعــ هــي  مــا  إذا 

والسدة الرئوية؟
الشعب  األعــراض عبارة عن ضيق في 
تهيج  مصدر  ألي  التعرض  وقــت  الهوائية 
تحسس  في  لو  وخاصة  التنفسي  للجهاز 
خـــاص مــثــل حــبــوب الــلــقــاح او الــبــخــور او 

الغبار.
الــرئــويــة المزمنة  الــســدة  امــا اعـــراض 
أعــراض تظهر  تدريجيا ضيق نفس  فهي 
مع  يزيد  ثم  ببلغم  سعال  ويبدأ  تدريجي 

تغير في لون البلغم المصاحب. 
ــل الــــخــــطــــورة لــحــســاســيــة  ــوامــ ومـــــن عــ
الصدر هو عدم عاجها بمعنى ان المريض 
يستخدم عاجا ليحسن األعراض وليس 

عاجا مباشر للحالة.
ما هو العاج؟

لعاج السدة الرئوية يحتاج المريض 
لــفــتــرات  الــهــوائــيــة  مــوســعــات للشعب  الـــى 
طــويــلــة ومــحــفــزات لــلــعــصــب الــســمــبــثــاوي 
الحائر  العصب  على  المباشر  لتأثيرها 
واستنشاق  المريض  إليه  يحتاج  مــا  وهــو 
الــكــورتــيــزون مــع مــوســعــات أخـــرى للجهاز 

التنفسي. 
اســـتـــمـــرار الــــســــدة الـــرئـــويـــة الــمــزمــنــة 
تنفسي  إلى فشل  يــؤدي  أن  ويمكن  خطير 
ــريـــض تـــــرك الــتــدخــيــن  ــمـ ويـــجـــب عـــلـــى الـ
واالبتعاد عن المسببات والتي من الممكن 
وتــــــؤدي به  الــتــنــفــســي  الــفــشــل  تــســبــب  أن 
إلــى الــرعــايــة الــمــركــزة ووضــعــه على جهاز 

التنفس الصناعي.
أما بالنسبة الى عاج حساسية الصدر 
العاج  فيعتمد على عاج األعــراض ومن 
ــادات  ــيـــة ومــــضــ ــات الـــشـــعـــب الـــهـــوائـ ــعـ مـــوسـ
االلتهاب باإلضافة إلى بخاخ الكورتيزون، 
وهناك أنواع جديدة من العاج وهو العاج  
حاالت  في  الحقن  طريق  عن  البيولوجي 
تستجب  لــم  اذا  الطبيب  يــحــددهــا  معينة 

بالعاجات االخرى. 

المشاكل  أبــرز  مــن  الهضم  عسر  يعد 
ــي مـــنـــهـــا الـــجـــهـــاز  ــانـ ــعـ ــي يـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة الــ
تـــؤثـــر عــلــى  يــمــكــن أن  ــي  ــتــ الــهــضــمــي والــ
حــيــاة اإلنـــســـان بــشــكــل ســلــبــي، وهـــو عــبــارة 
العلوية  الــوســطــى  المنطقة  فــي  ألــم  عــن 
مــن الــمــعــدة وشــعــور بــعــدم الــراحــة يحدث 
دائما بعد تناول الطعام. ويمكن أن يصاب  
ولكي  األعمار  األشخاص من مختلف  به 
الهضم  عــســر  مشكلة  عــلــى  أكــثــر  نــتــعــرف 
ــاور  الــوظــيــفــي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه حـ
الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي الــبــقــالــي 
ــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز  ــ اســتــشــاري األمـ
بمستشفى  والمناظير  والكبد  الهضمي 

الكندي. 
الوظيفي وهل  الهضم  - ما هو عسر 

هو شائع؟
نعم، عسر الهضم الوظيفي هو حالة 
طويلة،  لفترة  االستمرار  ويمكنها  شائعة 
على الــرغــم مــن أن الــعــامــات واألعـــراض 
ــو مــتــقــطــع.  ــلـــى نـــحـ غـــالـــًبـــا مــــا تـــظـــهـــر عـ
الــعــامــات واألعــــراض تكون شبيهة  وهــذه 
الشعور  أو  األلـــم  الــقــرحــة، مثل  بــأعــراض 
البطن،  من  العلوي  الجزء  في  باالنزعاج 
باالنتفاخ  ذلك مصحوًبا  يكون  ما  وغالًبا 
والــتــجــشــؤ والــغــثــيــان وال يــكــون لــهــا سبب 
واضح ويسمى بألم المعدة الا تقرحي. 

ما هي األعراض؟
من أهم أعراضه: 

أو  الـــمـــعـــدة،  ــل  ــ أو حـــرقـــان داخـ ــم  ألــ  *
بعد  الغثيان  أو  التجشؤ  كثرة  أو  االنتفاخ 

تناول الوجبات.
المبكر  )الشبع(  باالمتاء  الشعور   *

عند تناول الطعام.
* قــد يــحــدث أحــيــاًنــا ألــم فــي المعدة 
غــيــر مــرتــبــط بــالــوجــبــات أو قــد يـــزول مع 

تناول الوجبات.
متى يمكننا زيارة  الطبيب؟ 

إذا كــانــت لــديــك مـــؤشـــرات وأعــــراض 
مستمرة تثير قلقك، فحدد موعًدا لزيارة 

طبيبك المعالج.

في  العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  اطــلــب 
الحاالت التالية:

* القيء الدموي.
* البراز األسود القاتم.

* ضيق النَفس.
ــى الـــفـــك أو  ــم يــمــتــد ويــنــتــشــر إلــ * ألــ

الرقبة أو الذراع.
* نقص الوزن مجهول السبب.

هل أسبابه معروفة؟
ــح لــإصــابــة  لــيــس هـــنـــاك ســبــب واضـــ
ــي، وهـــــي حــالــة  ــفـ ــيـ ــوظـ بــعــســر الـــهـــضـــم الـ
مما  وظيفًيا،  اضطراًبا  األطباء  يعتبرها 
يعني أن االختبارات الروتينية قد ال تظهر 
وبــالــتــالــي،  غــيــر طبيعية.  أمـــور  أي  وجـــود 

ُتشّخص الحالة بناًء على األعراض.
ما هي عوامل الخطر التي تزيد من 

خطورة المرض؟
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 

ُعسر الهضم الوظيفي 
* إذا كنِت أنثى

ُتصرف  الــتــي  المسكنات  اســتــخــدام   *
ــبــــريــــن  ــثــــل األســ ــة مــ ــيـ ــبـ بــــــــدون وصــــفــــة طـ
أن تسبب  يــمــكــن  الـــتـــي  واأليـــبـــوبـــروفـــيـــن  

مشاكل في المعدة.
* التدخين.

* القلق أو االكتئاب.
* حدوث انتهاكات جسدية أو جنسية 

في مرحلة الطفولة.
* بكتيريا الَملوية الَبوابية.

كيف يكون العاج؟ 
العاج يكون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية منها تحاليل الدم وأشعة ويتطلب 
تنظير معدة للتأكد من عدم وجود سبب 

عضوي لعسر الهضم.
وجــود جرثومة  من  التأكد  يجب  كما 
المخبرية  الفحوصات  المعدة عن طريق 
الــــمــــعــــدة هــــو أحـــد  ــاج جــــرثــــومــــة  ــ ألن عــ
وإذا  الهضم.  عسر  لعاج  االستراتيجيات 
ثــبــتــت جــمــيــع الــتــحــالــيــل ســلــيــمــة فيمكن 
ppl )مثبطات  عــاج األعــراض عن طريق 

مضخات البروتون(.
مضادات  بعض  استخدام  يمكن  كما 
عن  واالبتعاد  صغيرة،  بجرعات  االكتئاب 
الرياضة  النفسي، ممارسة  والتوتر  القلق 
بانتظام والمواظبة على نظام صحي في 

األكل.

أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: الجدري 

المائي يوؤثر على الأم والجنين وي�ضبب اأ�ضرارا ج�ضيمة

} د.حنان معرفي.

} د. علي البقالي.

الدكتور علي البقالي: ع�ضر اله�ضم  اأ�ضبابه غير

الــربـــو اأكثــر وا�ضحة وعالج جرثومة المعدة اأهم ا�ضتراتيجيات العالج

 اأمرا�ض الجهاز 

التنف�ضي انت�ضارا 

تت�سابه ح�سا�سية ال�سدر مع ال�سدة الرئوية يف الكثري من الأعرا�ض  

الدكتور محمد عبدالغفار: 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16020/pdf/1-Supplime/16020.pdf?fixed4419
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283503
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283502
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 ´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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صحتك هي كنزك، واالهتمام بالصحة وجودة الحياة من 
الصحية  بالسلوكيات  واالرتــقــاء  األمــراض  من  الوقاية  خــال 

ودعمها هو هدفك الرئيسي في الوقت الحالي.
لــــذا يــجــب عــلــيــك اتـــبـــاع نــصــائــح وعــــــادات صــحــيــة نــافــعــة 
لمن  بسيطة  جولة  فــي  بعينك  مشاهدتها  والجميل  وفعالة 
يــهــتــم بــالــصــحــة والــلــيــاقــة، وانــــا اهــتــم جــــدا بــهــذا الــجــانــب و 
أتــيــحــت لـــي فــرصــة الــمــشــاركــة فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، الـــذي 
أعطى لزواره فرصة استكشاف عالَمي الصحة واللياقة، بدءًا 
االستعانة  إلــى  ــواًل  وصـ لــأعــشــاب  التقليدي  االســتــخــدام  مــن 
اصطحبوا  بسيط  بأسلوب  المبتكرة،  الجراحية  بالروبوتات 
القديمة  العاجية  الممارسات  على  للتعرف  رحلة  في  الــزوار 

والحديثة في أنحاء العالم.
تــبــدأ الــجــولــة مـــن جــنــاح الـــمـــغـــرب، الــــذي يــلــقــي الــضــوء 
على  المعتمدة  العاجية  بالممارسات  األجـــداد  معارف  على 
ويشمل  التقليدية،  ــة  األدويــ فــي  منها  واالســتــفــادة  الــنــبــاتــات، 
ذلك ثراء زيت األرغان، ومزايا األصناف األخرى المستوطنة 
و»قوة  األرغــان«  »حكايات  والمعروضة في غرفَتي  المغرب،  في 
شاملة  عاجية  أنظمة  ُتعرض  حيث  الهند  وجناح  النباتات«. 
العربي  والطب  االيورفيدا،  الطبيعية،  والمداواة  اليوغا،  مثل 
التي  واللياقة  للصحة  معروفة  وجهة  الهند  ُتعد  إذ  اليوناني، 
إلى  الجولة لتصل  الطبيعة وتستمر  كبير على  تعتمد بشكل 
التكنولوجيا  مجال  فــي  ابتكاراتها  تكشف  حيث  كــوبــا،  جناح 
للنمو  مهمًا  اجتماعيًا  وأثــرًا  علميًا  محركًا  بوصفه  الحيوية 

االقتصادي.
التي  اآللية  اختبار  الــزوار  يستطيع  ليتوانيا،  جناح  وفــي 
وتدريس  الجيني  التحرير  أدوات  البلطيق  دولة  بها  تستخدم 
البيانات،  لتخزين  مستقبلية  مادة  باعتباره  النووي  الحمض 
التي  كــــاس9«،  »كــريــســبــر-  تقنية  على  الــتــعــرف  يمكنهم  حيث 
الموجود  »كـــاس9«  إنــزيــم  باستخدام  الــنــووي  الحمض  تقص 
الليتوانيين لتحويل سلسلة  العلماء  بالبكتيريا، وعلى جهود 

الحمض النووي إلى حل لتخزين البيانات في المستقبل.
وإلـــى جــنــاح كــرواتــيــا، يّطلع الـــزوار على مــشــروع الــروبــوت 
»رونا« الذي تنفذه هذه الدولة، حيث تجري الروبوتات جراحة 
آلية  ذراعــًا  الــرائــدة  التقنية  هــذه  ،وتستخدم  المفتوح  الدماغ 
الجراحية  األدوات  وتــوجــيــه  بــدقــة  الــمــواقــع  لتحديد  واحــــدة 

تباعًا، بينما يتولى روبوت آخر دور المساعد لتلك الذراع.
يستعرض  الـــذي  فنلندا،  جــنــاح  بــزيــارة  الــجــولــة  وُتختتم 
ريادة الدولة في مجال الصحة الرقمية، وُيعد المكان األمثل 
في  كبير  دور  لها  سيكون  الــتــي  التنفس  أقنعة  على  للتعرف 

األيام القادمة.
الجماعية  الرياضة  لممارسة  المفتوح  الصحي  والنادي 

في الهواء الطلق، مكان صحي مميز يستحق التجربة.

�ل�سحة في �إك�سبو 2020 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ضت�ضفى ال�ضالم التخ�ض�ضي يرحب بان�ضمام الدكتورة لمياء اإبراهيم 

ـــام  ــسـ ــتـــشـــفـــى الــ ـــر مـــسـ ــسـ يــ
انضمام  يعلن  أن  التخصصي 
الــــــدكــــــتــــــورة لــــمــــيــــاء إبــــراهــــيــــم 
التشخيصية  األشعة  استشاري 
طاقمه  الى  للثدي  والتداخلية 
الـــطـــبـــي لــلــكــشــف الـــمـــبـــكـــر عــن 
ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وخــــــزعــــــات 
الــــثــــدي والـــــغـــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
الــرنــيــن  أو  الـــمـــامـــوجـــرام  تــحــت 
مكان  ولتحديد  المغناطيسي 

أورام الثدي قبل الجراحة.
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ــاقـــي  ــنـــطـ ــــب الـــــفـــــيـــــروس الـ ـ ــبِّ ــ ــسـ ــ ُيـ
وهو  الــمــاء.  عـــدوى جـــدري  الحماقي 
بثور  مع  ة  وحكَّ ا  جلدّيً طفًحا  ُيسّبب 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــلـــوءة بـــســـائـــل. وجــــدري 
الماء من األمراض الشديدة العدوى 
ــوا  ــابــ ــــصــ ــم ُي ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
لـــم يحصلوا  أو  قــبــل،  مـــن  بــالــمــرض 
على اللقاح، ولكن اليوم أصبح اللقاح 
مــتــاًحــا ومـــتـــوافـــرا لــوقــايــة األطــفــال 

والبالغين من جدري الماء.
مــــا هــــي األعـــــــــراض الــمــصــاحــبــة 

للجدري المائي؟
ــفـــح الـــجـــلـــدي  ــثــــور الـــطـ تـــظـــهـــر بــ
الــمــصــاحــبــة لــلــحــكــة بــســبــب عــــدوى 
ــدة مـــن 10  الـــجـــدري الــمــائــي بــعــد مــ
إلى 21 يوًما من التعرض للفيروس، 
وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. 
تـــــشـــــمـــــل مــــــــــؤشــــــــــرات الــــــمــــــرض 
ــرى الــتــي قــد تظهر  واألعـــــراض األخــ
قليلة:  أيــام  أو عدة  بيوم  الطفح  قبل 
الــُحــّمــى وفـــقـــدان الــشــهــيــة، الــصــداع، 
ــا بـــالـــمـــرض  ــامــ اإلرهـــــــــاق وشـــــعـــــورا عــ

)التوعك( والتعب.
ما هي مراحل المرض؟

حال  المائي  الــجــدري  يمر طفح 
ظهوره بثاث مراحل:

أو حــمــراء،  ورديـــة  ظــهــور فقاعات 
وتنتشر على مدار عدة أيام مع حكة 
بكمية  مــمــلــوءة  بــثــورا  تــكــّون  مزعجة 
صغيرة من مادة سائلة )حويصات( 
تقريًبا، ثم  أو يومين  يوم  في غضون 
تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخله 
قــــشــــور تـــغـــطـــي الـــبـــثـــور الــمــفــتــوحــة، 
أسابيع  إلى  أو  أيــام  إلى عدة  وتحتاج 

الخـــتـــفـــائـــهـــا، وتـــســـتـــمـــر الـــفـــقـــاعـــات 
ــام،  ــ ــعـــدة أيـ ــدة فــــي الـــظـــهـــور لـ ــديـ ــجـ الـ
لذلك تمر بالمراحل الثاث للطفح 
-الفقاعات والبثور والجلد الُمقشر- 

في الوقت نفسه.
إلى  العدوى  تنتشر  أن  هل يمكن 

اآلخرين قبل ظهور الطفح؟
تنتشر  أن  يمكن  تأكيد  بكل  نعم، 
لــمــدة 48  الــفــيــروس لآلخرين  عـــدوى 
ــفـــح، ويــظــل  ســـاعـــة قـــبـــل ظـــهـــور الـــطـ
الـــفـــيـــروس مــعــدًيــا إلــــى حــيــن تــقــّشــر 

البثور المفتوحة.
متى يجب مراجعة الطبيب؟

في  فــورا  الطبيب  مراجعة  يجب 
الحاالت التالية:

إلـــى إحــدى  انــتــشــر الــطــفــح  - إذا 
العينين أو كلتيهما.

- إذا زاد احمرار الطفح أو أصبح 
هذا  يشير  فقد  اللمس،  عند  مؤلًما 
إلـــى حــــدوث الــتــهــاب بــكــتــيــري ثــانــوي 

بالجلد.
أو  بــالــدوخــة  الطفح  اقــتــرن  إذا   -
ــاُرع نــبــض الــقــلــب أو  الــتــوهــان أو تـــسـ
ضــيــق الــنــفــس أو الـــُرعـــاش أو فــقــدان 

التناسق العضلي. 
أو  الـــقـــيء  أو  الـــســـعـــال  تـــفـــاُقـــم   -

حــرارة  درجـــة  كــانــت  أو  الرقبة  ب  تصلُّ
ى أعلى من )38.9 درجة مئوية(. الحمَّ

إذا كان أي شخص في محيط   -
األسرة لديه مشكلة في جهاز المناعة 

أو كان عمره أقل من 6 أشهر.
كيف ينتشر الجدري المائي؟

تحدث عدوى جدري الماء بسبب 
الفيروس النطاقي الحماقي. ويمكن 
الطفح  العدوى عبر لمس  تنتشر  أن 
كذلك  تنتشر  وقــد  مباشرة،  الجلدي 
أو  الماء  بجدري  المصاب  سعال  مع 
عطسة واستنشاق شخص آخر للرذاذ 

المحمول في الهواء.
كيف يمكن الحماية من اإلصابة؟
يكتسب معظم األشخاص الذين 
ســبــقــت إصــابــتــهــم بـــجـــدري الـــمـــاء أو 
ضد  مناعة  له  المضاد  اللقاح  تلقوا 
اإلصــابــة بــجــدري الــمــاء وقـــد ُيــصــاب 
أكــثــر من  بــه  القليل مــن األشــخــاص 
ــاالت نــــــادرة. فـــإذا  ــ ــرة، ولـــكـــن فـــي حـ ــ مـ
الـــمـــاء رغـــم تلقيك  بـــجـــدري  ــَت  ــبـ ُأصـ
الــلــقــاح، فــغــالــًبــا مـــا تــكــون األعــــراض 
وُتصاب  أقــل  بثور  تظهر  أخــف، حيث 
بالُحمى  ُتصاب  ال  أو  بسيطة  بُحمى 

على اإلطاق. 
ندبا  يترك  المائي  الــجــدري  هــل 

على الجلد بعد حدوث الفقاعات؟
نــعــم، قـــد يــحــدث الـــنـــدب ويــتــرك 
لذلك  الحياة  الجلد مدى  أثــرا على 
يــجــب مـــراجـــعـــة طــبــيــب الــجــلــد فــور 
حدوث البثور والفقاعات على الجلد 

لعاجها ولتجنب الندوب الدائمة.
ــاء يــســبــب أي  ــمــ ــري الــ ــديــ ــل جــ هــ

مضاعفات للمرأة الحامل؟ 

يكون خطيرا  عــادًة  الماء  جــدري 
أن  يمكن  الحامل، حيث  للمرأة  جًدا 
يــؤثــر هـــذا الــمــرض الــفــيــروســي على 
إنه  إذ  ســواء،  والجنين على حد  األم 
قد يسبب كا من اآلتــي: زيــادة خطر 
حـــــدوث الـــــــوالدة الـــمـــبـــكـــرة، وخـــاصـــًة 
إن أصــيــبــت الــحــامــل بـــجـــدري الــمــاء 
ــع الــعــشــريــن األولــــى  ــيـ ــابـ خــــال األسـ
مـــن الــحــمــل بــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــاب 
لـــذلـــك يجب  األم،  لــــدى  ــاد  حــ ــــوي  رئـ
وطبيب  الجلد  طبيب  مراجعة  فــورا 
الطفح  والـــوالدة عند حــدوث  النساء 
وارتــفــاع فــي درجــة حــرارة  والفقاعات 
الجسم واإلعياء لدى المرأة الحامل 
لمراقبة الحمل والتأكد من سامتها 

وسامة الجنين.
تراجع  حــاالت  هناك  مازالت  هل 
بالرغم  السنوات األخيرة  العيادة في 
ــن وجـــــــــود الـــتـــطـــعـــيـــم والـــمـــنـــاعـــة  ــ مــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن ســابــقــا 

بالجدري المائي؟
نــعــم هــنــاك حـــاالت وخــاصــة عند 
كـــانـــوا حــاصــلــيــن على  وإن  األطـــفـــال 
لقاح الجدري المائي، ولكن حالتهم 
تـــكـــون اقــــل حــــدة ويـــتـــعـــافـــون ســريــعــا 
الــبــالــغــيــن فهناك  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
ــل تـــراجـــع الــعــيــادة  ــاالت أقــ ــ كـــذلـــك حـ
ــــدة بــالــنــســبــة  ــثـــر حـ ولــكــنــهــا تـــكـــون أكـ
ــور والـــفـــقـــاعـــات عــلــى  ــثـ ــبـ ــار الـ ــشـ ــتـ النـ
الرأس،  وبفروة  الجسم  أجــزاء  جميع 
وكذلك بالنسبة للبالغين المصابين 
المائي يؤثر على جهازهم  بالجدري 
بالجسم  األعــضــاء  وبــقــيــة  التنفسي 
لذلك يجب الحذر من المضاعفات.

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب 
ــو أكــثــر أمـــراض  الــهــوائــيــة فـــي رئــتــيــك، وهـ
وقــــد يتشابه  الــتــنــفــســي شــيــوعــا،  الــجــهــاز 
اعــــراض تنفسية اخــرى  اعـــراضـــه مــع  فــي 
خــصــوصــا فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام، في 
الدكتور محمد  التالي نتعرف من  الحوار 
الصدرية  األمـــراض  استشاري  عبدالغفار 
المزيد  الدكتور عبداهلل كمال على  بمركز 
الــســيــطــرة على  الــمــرض وكيفية  هـــذا  عــن 

نوباته وعاجه.
ما هو الربو الشعبي؟

الـــربـــو الــشــعــبــي هـــو اســــم لــمــجــمــوعــة 
أمــراض،  تحتها مجموعة  تــنــدرج  أعـــراض 
بمعنى أن الكحة المزمنة وضيق التنفس 
تــحــت كلمة  ويــنــدرج  ربـــو،  الــمــزمــن يسمى 
الربو اوال حساسية الصدر وثانيا  الرئوية 
الــمــزمــنــة وأعـــراضـــهـــا تــتــشــابــه فــــي  ضيق 
ــال الـــمـــزمـــن الــمــخــتــلــف  ــعـ ــسـ الــتــنــفــس والـ
الـــدرجـــات وخــصــوصــا فــي الــســدة الــرئــويــة 

المزمنة. 
ما هي أسباب اإلصابة بالربو؟

بالنسبة  الــنــوع  على  األســبــاب  تعتمد 
الــعــوامــل  فيها  يــدخــل  الــصــدر  لحساسية 
مــعــيــن،  مــنــاعــي  تــركــيــب  وجـــــود  الوراثية, 
التنفسي  للجهاز  محفزة  لمواد  التعرض 
لفترة طــويــلــة، الــعــث الــمــنــزلــي، الــرطــوبــة، 

حبوب اللقاح وبعض المواد الكيميائية.
وحساسية الصدر تبدأ من سن مبكرة 

تصاحبها   %60 على  تزيد  عالية  نسبة  في 
في  وجـــود حساسية  مــع  األنـــف،  حساسية 
ــرى فــي الــجــســم مــثــل حساسية  أمــاكــن أخـ
ويــدل  يــرجــح  مــا  األنـــف  وحساسية  العين 
عــلــى أنـــهـــا حــســاســيــة صــــدر ولــيــســت ســدة 

رئوية مزمنة. 
الــرئــويــة  الــســدة  بالنسبة ألســبــاب  أمـــا 
فـــاهـــم ســبــب لــهــا هـــو الــتــدخــيــن لــفــتــرات 
لذلك  لظهورها  وقت  الى  وتحتاج  طويلة 
نــوعــان  كــبــيــرة، ولــهــا  منها  تظهر فــي ســن 
الــنــزلــة  ــثــــانــــي  والــ ــي  ــوائــ هــ ــاخ  ــفـ ــتـ انـ االول 
الشعبية المزمنة والتي تتلخص في وجود 
أو  شهرين  على  تــزيــد  لــمــدة  وبلغم  ســعــال 
العدوى  بسبب  وتكون  السنة،  في  شهور   3
الــمــتــكــررة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي، االلــتــهــاب 
المزمن في الجيوب األنفية باإلضافة إلى 
العمل  فــي  كيماوية  لــمــواد  التعرض  ذلــك 

لفترة طويلة.
الــصــدر  ــراض حساسية  أعــ هــي  مــا  إذا 

والسدة الرئوية؟
الشعب  األعــراض عبارة عن ضيق في 
تهيج  مصدر  ألي  التعرض  وقــت  الهوائية 
تحسس  في  لو  وخاصة  التنفسي  للجهاز 
خـــاص مــثــل حــبــوب الــلــقــاح او الــبــخــور او 

الغبار.
الــرئــويــة المزمنة  الــســدة  امــا اعـــراض 
أعــراض تظهر  تدريجيا ضيق نفس  فهي 
مع  يزيد  ثم  ببلغم  سعال  ويبدأ  تدريجي 

تغير في لون البلغم المصاحب. 
ــل الــــخــــطــــورة لــحــســاســيــة  ــوامــ ومـــــن عــ
الصدر هو عدم عاجها بمعنى ان المريض 
يستخدم عاجا ليحسن األعراض وليس 

عاجا مباشر للحالة.
ما هو العاج؟

لعاج السدة الرئوية يحتاج المريض 
لــفــتــرات  الــهــوائــيــة  مــوســعــات للشعب  الـــى 
طــويــلــة ومــحــفــزات لــلــعــصــب الــســمــبــثــاوي 
الحائر  العصب  على  المباشر  لتأثيرها 
واستنشاق  المريض  إليه  يحتاج  مــا  وهــو 
الــكــورتــيــزون مــع مــوســعــات أخـــرى للجهاز 

التنفسي. 
اســـتـــمـــرار الــــســــدة الـــرئـــويـــة الــمــزمــنــة 
تنفسي  إلى فشل  يــؤدي  أن  ويمكن  خطير 
ــريـــض تـــــرك الــتــدخــيــن  ــمـ ويـــجـــب عـــلـــى الـ
واالبتعاد عن المسببات والتي من الممكن 
وتــــــؤدي به  الــتــنــفــســي  الــفــشــل  تــســبــب  أن 
إلــى الــرعــايــة الــمــركــزة ووضــعــه على جهاز 

التنفس الصناعي.
أما بالنسبة الى عاج حساسية الصدر 
العاج  فيعتمد على عاج األعــراض ومن 
ــادات  ــيـــة ومــــضــ ــات الـــشـــعـــب الـــهـــوائـ ــعـ مـــوسـ
االلتهاب باإلضافة إلى بخاخ الكورتيزون، 
وهناك أنواع جديدة من العاج وهو العاج  
حاالت  في  الحقن  طريق  عن  البيولوجي 
تستجب  لــم  اذا  الطبيب  يــحــددهــا  معينة 

بالعاجات االخرى. 

المشاكل  أبــرز  مــن  الهضم  عسر  يعد 
ــي مـــنـــهـــا الـــجـــهـــاز  ــانـ ــعـ ــي يـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة الــ
تـــؤثـــر عــلــى  يــمــكــن أن  ــي  ــتــ الــهــضــمــي والــ
حــيــاة اإلنـــســـان بــشــكــل ســلــبــي، وهـــو عــبــارة 
العلوية  الــوســطــى  المنطقة  فــي  ألــم  عــن 
مــن الــمــعــدة وشــعــور بــعــدم الــراحــة يحدث 
دائما بعد تناول الطعام. ويمكن أن يصاب  
ولكي  األعمار  األشخاص من مختلف  به 
الهضم  عــســر  مشكلة  عــلــى  أكــثــر  نــتــعــرف 
ــاور  الــوظــيــفــي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه حـ
الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي الــبــقــالــي 
ــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز  ــ اســتــشــاري األمـ
بمستشفى  والمناظير  والكبد  الهضمي 

الكندي. 
الوظيفي وهل  الهضم  - ما هو عسر 

هو شائع؟
نعم، عسر الهضم الوظيفي هو حالة 
طويلة،  لفترة  االستمرار  ويمكنها  شائعة 
على الــرغــم مــن أن الــعــامــات واألعـــراض 
ــو مــتــقــطــع.  ــلـــى نـــحـ غـــالـــًبـــا مــــا تـــظـــهـــر عـ
الــعــامــات واألعــــراض تكون شبيهة  وهــذه 
الشعور  أو  األلـــم  الــقــرحــة، مثل  بــأعــراض 
البطن،  من  العلوي  الجزء  في  باالنزعاج 
باالنتفاخ  ذلك مصحوًبا  يكون  ما  وغالًبا 
والــتــجــشــؤ والــغــثــيــان وال يــكــون لــهــا سبب 
واضح ويسمى بألم المعدة الا تقرحي. 

ما هي األعراض؟
من أهم أعراضه: 

أو  الـــمـــعـــدة،  ــل  ــ أو حـــرقـــان داخـ ــم  ألــ  *
بعد  الغثيان  أو  التجشؤ  كثرة  أو  االنتفاخ 

تناول الوجبات.
المبكر  )الشبع(  باالمتاء  الشعور   *

عند تناول الطعام.
* قــد يــحــدث أحــيــاًنــا ألــم فــي المعدة 
غــيــر مــرتــبــط بــالــوجــبــات أو قــد يـــزول مع 

تناول الوجبات.
متى يمكننا زيارة  الطبيب؟ 

إذا كــانــت لــديــك مـــؤشـــرات وأعــــراض 
مستمرة تثير قلقك، فحدد موعًدا لزيارة 

طبيبك المعالج.

في  العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  اطــلــب 
الحاالت التالية:

* القيء الدموي.
* البراز األسود القاتم.

* ضيق النَفس.
ــى الـــفـــك أو  ــم يــمــتــد ويــنــتــشــر إلــ * ألــ

الرقبة أو الذراع.
* نقص الوزن مجهول السبب.

هل أسبابه معروفة؟
ــح لــإصــابــة  لــيــس هـــنـــاك ســبــب واضـــ
ــي، وهـــــي حــالــة  ــفـ ــيـ ــوظـ بــعــســر الـــهـــضـــم الـ
مما  وظيفًيا،  اضطراًبا  األطباء  يعتبرها 
يعني أن االختبارات الروتينية قد ال تظهر 
وبــالــتــالــي،  غــيــر طبيعية.  أمـــور  أي  وجـــود 

ُتشّخص الحالة بناًء على األعراض.
ما هي عوامل الخطر التي تزيد من 

خطورة المرض؟
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 

ُعسر الهضم الوظيفي 
* إذا كنِت أنثى

ُتصرف  الــتــي  المسكنات  اســتــخــدام   *
ــبــــريــــن  ــثــــل األســ ــة مــ ــيـ ــبـ بــــــــدون وصــــفــــة طـ
أن تسبب  يــمــكــن  الـــتـــي  واأليـــبـــوبـــروفـــيـــن  

مشاكل في المعدة.
* التدخين.

* القلق أو االكتئاب.
* حدوث انتهاكات جسدية أو جنسية 

في مرحلة الطفولة.
* بكتيريا الَملوية الَبوابية.

كيف يكون العاج؟ 
العاج يكون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية منها تحاليل الدم وأشعة ويتطلب 
تنظير معدة للتأكد من عدم وجود سبب 

عضوي لعسر الهضم.
وجــود جرثومة  من  التأكد  يجب  كما 
المخبرية  الفحوصات  المعدة عن طريق 
الــــمــــعــــدة هــــو أحـــد  ــاج جــــرثــــومــــة  ــ ألن عــ
وإذا  الهضم.  عسر  لعاج  االستراتيجيات 
ثــبــتــت جــمــيــع الــتــحــالــيــل ســلــيــمــة فيمكن 
ppl )مثبطات  عــاج األعــراض عن طريق 

مضخات البروتون(.
مضادات  بعض  استخدام  يمكن  كما 
عن  واالبتعاد  صغيرة،  بجرعات  االكتئاب 
الرياضة  النفسي، ممارسة  والتوتر  القلق 
بانتظام والمواظبة على نظام صحي في 

األكل.

أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: الجدري 

المائي يوؤثر على الأم والجنين وي�ضبب اأ�ضرارا ج�ضيمة

} د.حنان معرفي.

} د. علي البقالي.

الدكتور علي البقالي: ع�ضر اله�ضم  اأ�ضبابه غير

الــربـــو اأكثــر وا�ضحة وعالج جرثومة المعدة اأهم ا�ضتراتيجيات العالج

 اأمرا�ض الجهاز 

التنف�ضي انت�ضارا 

تت�سابه ح�سا�سية ال�سدر مع ال�سدة الرئوية يف الكثري من الأعرا�ض  

الدكتور محمد عبدالغفار: 

صحتك هي كنزك، واالهتمام بالصحة وجودة الحياة من 
الصحية  بالسلوكيات  واالرتــقــاء  األمــراض  من  الوقاية  خــال 

ودعمها هو هدفك الرئيسي في الوقت الحالي.
لــــذا يــجــب عــلــيــك اتـــبـــاع نــصــائــح وعــــــادات صــحــيــة نــافــعــة 
لمن  بسيطة  جولة  فــي  بعينك  مشاهدتها  والجميل  وفعالة 
يــهــتــم بــالــصــحــة والــلــيــاقــة، وانــــا اهــتــم جــــدا بــهــذا الــجــانــب و 
أتــيــحــت لـــي فــرصــة الــمــشــاركــة فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، الـــذي 
أعطى لزواره فرصة استكشاف عالَمي الصحة واللياقة، بدءًا 
االستعانة  إلــى  ــواًل  وصـ لــأعــشــاب  التقليدي  االســتــخــدام  مــن 
اصطحبوا  بسيط  بأسلوب  المبتكرة،  الجراحية  بالروبوتات 
القديمة  العاجية  الممارسات  على  للتعرف  رحلة  في  الــزوار 

والحديثة في أنحاء العالم.
تــبــدأ الــجــولــة مـــن جــنــاح الـــمـــغـــرب، الــــذي يــلــقــي الــضــوء 
على  المعتمدة  العاجية  بالممارسات  األجـــداد  معارف  على 
ويشمل  التقليدية،  ــة  األدويــ فــي  منها  واالســتــفــادة  الــنــبــاتــات، 
ذلك ثراء زيت األرغان، ومزايا األصناف األخرى المستوطنة 
و»قوة  األرغــان«  »حكايات  والمعروضة في غرفَتي  المغرب،  في 
شاملة  عاجية  أنظمة  ُتعرض  حيث  الهند  وجناح  النباتات«. 
العربي  والطب  االيورفيدا،  الطبيعية،  والمداواة  اليوغا،  مثل 
التي  واللياقة  للصحة  معروفة  وجهة  الهند  ُتعد  إذ  اليوناني، 
إلى  الجولة لتصل  الطبيعة وتستمر  كبير على  تعتمد بشكل 
التكنولوجيا  مجال  فــي  ابتكاراتها  تكشف  حيث  كــوبــا،  جناح 
للنمو  مهمًا  اجتماعيًا  وأثــرًا  علميًا  محركًا  بوصفه  الحيوية 

االقتصادي.
التي  اآللية  اختبار  الــزوار  يستطيع  ليتوانيا،  جناح  وفــي 
وتدريس  الجيني  التحرير  أدوات  البلطيق  دولة  بها  تستخدم 
البيانات،  لتخزين  مستقبلية  مادة  باعتباره  النووي  الحمض 
التي  كــــاس9«،  »كــريــســبــر-  تقنية  على  الــتــعــرف  يمكنهم  حيث 
الموجود  »كـــاس9«  إنــزيــم  باستخدام  الــنــووي  الحمض  تقص 
الليتوانيين لتحويل سلسلة  العلماء  بالبكتيريا، وعلى جهود 

الحمض النووي إلى حل لتخزين البيانات في المستقبل.
وإلـــى جــنــاح كــرواتــيــا، يّطلع الـــزوار على مــشــروع الــروبــوت 
»رونا« الذي تنفذه هذه الدولة، حيث تجري الروبوتات جراحة 
آلية  ذراعــًا  الــرائــدة  التقنية  هــذه  ،وتستخدم  المفتوح  الدماغ 
الجراحية  األدوات  وتــوجــيــه  بــدقــة  الــمــواقــع  لتحديد  واحــــدة 

تباعًا، بينما يتولى روبوت آخر دور المساعد لتلك الذراع.
يستعرض  الـــذي  فنلندا،  جــنــاح  بــزيــارة  الــجــولــة  وُتختتم 
ريادة الدولة في مجال الصحة الرقمية، وُيعد المكان األمثل 
في  كبير  دور  لها  سيكون  الــتــي  التنفس  أقنعة  على  للتعرف 

األيام القادمة.
الجماعية  الرياضة  لممارسة  المفتوح  الصحي  والنادي 

في الهواء الطلق، مكان صحي مميز يستحق التجربة.

�ل�سحة في �إك�سبو 2020 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ضت�ضفى ال�ضالم التخ�ض�ضي يرحب بان�ضمام الدكتورة لمياء اإبراهيم 

ـــام  ــسـ ــتـــشـــفـــى الــ ـــر مـــسـ ــسـ يــ
انضمام  يعلن  أن  التخصصي 
الــــــدكــــــتــــــورة لــــمــــيــــاء إبــــراهــــيــــم 
التشخيصية  األشعة  استشاري 
طاقمه  الى  للثدي  والتداخلية 
الـــطـــبـــي لــلــكــشــف الـــمـــبـــكـــر عــن 
ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وخــــــزعــــــات 
الــــثــــدي والـــــغـــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
الــرنــيــن  أو  الـــمـــامـــوجـــرام  تــحــت 
مكان  ولتحديد  المغناطيسي 
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ــاقـــي  ــنـــطـ ــــب الـــــفـــــيـــــروس الـ ـ ــبِّ ــ ــسـ ــ ُيـ
وهو  الــمــاء.  عـــدوى جـــدري  الحماقي 
بثور  مع  ة  وحكَّ ا  جلدّيً طفًحا  ُيسّبب 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــلـــوءة بـــســـائـــل. وجــــدري 
الماء من األمراض الشديدة العدوى 
ــوا  ــابــ ــــصــ ــم ُي ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
لـــم يحصلوا  أو  قــبــل،  مـــن  بــالــمــرض 
على اللقاح، ولكن اليوم أصبح اللقاح 
مــتــاًحــا ومـــتـــوافـــرا لــوقــايــة األطــفــال 

والبالغين من جدري الماء.
مــــا هــــي األعـــــــــراض الــمــصــاحــبــة 

للجدري المائي؟
ــفـــح الـــجـــلـــدي  ــثــــور الـــطـ تـــظـــهـــر بــ
الــمــصــاحــبــة لــلــحــكــة بــســبــب عــــدوى 
ــدة مـــن 10  الـــجـــدري الــمــائــي بــعــد مــ
إلى 21 يوًما من التعرض للفيروس، 
وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. 
تـــــشـــــمـــــل مــــــــــؤشــــــــــرات الــــــمــــــرض 
ــرى الــتــي قــد تظهر  واألعـــــراض األخــ
قليلة:  أيــام  أو عدة  بيوم  الطفح  قبل 
الــُحــّمــى وفـــقـــدان الــشــهــيــة، الــصــداع، 
ــا بـــالـــمـــرض  ــامــ اإلرهـــــــــاق وشـــــعـــــورا عــ

)التوعك( والتعب.
ما هي مراحل المرض؟

حال  المائي  الــجــدري  يمر طفح 
ظهوره بثاث مراحل:

أو حــمــراء،  ورديـــة  ظــهــور فقاعات 
وتنتشر على مدار عدة أيام مع حكة 
بكمية  مــمــلــوءة  بــثــورا  تــكــّون  مزعجة 
صغيرة من مادة سائلة )حويصات( 
تقريًبا، ثم  أو يومين  يوم  في غضون 
تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخله 
قــــشــــور تـــغـــطـــي الـــبـــثـــور الــمــفــتــوحــة، 
أسابيع  إلى  أو  أيــام  إلى عدة  وتحتاج 

الخـــتـــفـــائـــهـــا، وتـــســـتـــمـــر الـــفـــقـــاعـــات 
ــام،  ــ ــعـــدة أيـ ــدة فــــي الـــظـــهـــور لـ ــديـ ــجـ الـ
لذلك تمر بالمراحل الثاث للطفح 
-الفقاعات والبثور والجلد الُمقشر- 

في الوقت نفسه.
إلى  العدوى  تنتشر  أن  هل يمكن 

اآلخرين قبل ظهور الطفح؟
تنتشر  أن  يمكن  تأكيد  بكل  نعم، 
لــمــدة 48  الــفــيــروس لآلخرين  عـــدوى 
ــفـــح، ويــظــل  ســـاعـــة قـــبـــل ظـــهـــور الـــطـ
الـــفـــيـــروس مــعــدًيــا إلــــى حــيــن تــقــّشــر 

البثور المفتوحة.
متى يجب مراجعة الطبيب؟

في  فــورا  الطبيب  مراجعة  يجب 
الحاالت التالية:

إلـــى إحــدى  انــتــشــر الــطــفــح  - إذا 
العينين أو كلتيهما.

- إذا زاد احمرار الطفح أو أصبح 
هذا  يشير  فقد  اللمس،  عند  مؤلًما 
إلـــى حــــدوث الــتــهــاب بــكــتــيــري ثــانــوي 

بالجلد.
أو  بــالــدوخــة  الطفح  اقــتــرن  إذا   -
ــاُرع نــبــض الــقــلــب أو  الــتــوهــان أو تـــسـ
ضــيــق الــنــفــس أو الـــُرعـــاش أو فــقــدان 

التناسق العضلي. 
أو  الـــقـــيء  أو  الـــســـعـــال  تـــفـــاُقـــم   -

حــرارة  درجـــة  كــانــت  أو  الرقبة  ب  تصلُّ
ى أعلى من )38.9 درجة مئوية(. الحمَّ

إذا كان أي شخص في محيط   -
األسرة لديه مشكلة في جهاز المناعة 

أو كان عمره أقل من 6 أشهر.
كيف ينتشر الجدري المائي؟

تحدث عدوى جدري الماء بسبب 
الفيروس النطاقي الحماقي. ويمكن 
الطفح  العدوى عبر لمس  تنتشر  أن 
كذلك  تنتشر  وقــد  مباشرة،  الجلدي 
أو  الماء  بجدري  المصاب  سعال  مع 
عطسة واستنشاق شخص آخر للرذاذ 

المحمول في الهواء.
كيف يمكن الحماية من اإلصابة؟

يكتسب معظم األشخاص الذين 
ســبــقــت إصــابــتــهــم بـــجـــدري الـــمـــاء أو 
ضد  مناعة  له  المضاد  اللقاح  تلقوا 
اإلصــابــة بــجــدري الــمــاء وقـــد ُيــصــاب 
أكــثــر من  بــه  القليل مــن األشــخــاص 
ــاالت نــــــادرة. فـــإذا  ــ ــرة، ولـــكـــن فـــي حـ ــ مـ
الـــمـــاء رغـــم تلقيك  بـــجـــدري  ــَت  ــبـ ُأصـ
الــلــقــاح، فــغــالــًبــا مـــا تــكــون األعــــراض 
وُتصاب  أقــل  بثور  تظهر  أخــف، حيث 
بالُحمى  ُتصاب  ال  أو  بسيطة  بُحمى 

على اإلطاق. 
ندبا  يترك  المائي  الــجــدري  هــل 

على الجلد بعد حدوث الفقاعات؟
نــعــم، قـــد يــحــدث الـــنـــدب ويــتــرك 
لذلك  الحياة  الجلد مدى  أثــرا على 
يــجــب مـــراجـــعـــة طــبــيــب الــجــلــد فــور 
حدوث البثور والفقاعات على الجلد 

لعاجها ولتجنب الندوب الدائمة.
ــاء يــســبــب أي  ــمــ ــري الــ ــديــ ــل جــ هــ

مضاعفات للمرأة الحامل؟ 

يكون خطيرا  عــادًة  الماء  جــدري 
أن  يمكن  الحامل، حيث  للمرأة  جًدا 
يــؤثــر هـــذا الــمــرض الــفــيــروســي على 
إنه  إذ  ســواء،  والجنين على حد  األم 
قد يسبب كا من اآلتــي: زيــادة خطر 
حـــــدوث الـــــــوالدة الـــمـــبـــكـــرة، وخـــاصـــًة 
إن أصــيــبــت الــحــامــل بـــجـــدري الــمــاء 
ــع الــعــشــريــن األولــــى  ــيـ ــابـ خــــال األسـ
مـــن الــحــمــل بــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــاب 
لـــذلـــك يجب  األم،  لــــدى  ــاد  حــ ــــوي  رئـ
وطبيب  الجلد  طبيب  مراجعة  فــورا 
الطفح  والـــوالدة عند حــدوث  النساء 
وارتــفــاع فــي درجــة حــرارة  والفقاعات 
الجسم واإلعياء لدى المرأة الحامل 
لمراقبة الحمل والتأكد من سامتها 

وسامة الجنين.
تراجع  حــاالت  هناك  مازالت  هل 
بالرغم  السنوات األخيرة  العيادة في 
ــن وجـــــــــود الـــتـــطـــعـــيـــم والـــمـــنـــاعـــة  ــ مــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن ســابــقــا 

بالجدري المائي؟
نــعــم هــنــاك حـــاالت وخــاصــة عند 
كـــانـــوا حــاصــلــيــن على  وإن  األطـــفـــال 
لقاح الجدري المائي، ولكن حالتهم 
تـــكـــون اقــــل حــــدة ويـــتـــعـــافـــون ســريــعــا 
الــبــالــغــيــن فهناك  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
ــل تـــراجـــع الــعــيــادة  ــاالت أقــ ــ كـــذلـــك حـ
ــــدة بــالــنــســبــة  ــثـــر حـ ولــكــنــهــا تـــكـــون أكـ
ــور والـــفـــقـــاعـــات عــلــى  ــثـ ــبـ ــار الـ ــشـ ــتـ النـ
الرأس،  وبفروة  الجسم  أجــزاء  جميع 
وكذلك بالنسبة للبالغين المصابين 
المائي يؤثر على جهازهم  بالجدري 
بالجسم  األعــضــاء  وبــقــيــة  التنفسي 
لذلك يجب الحذر من المضاعفات.

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب 
ــو أكــثــر أمـــراض  الــهــوائــيــة فـــي رئــتــيــك، وهـ
وقــــد يتشابه  الــتــنــفــســي شــيــوعــا،  الــجــهــاز 
اعــــراض تنفسية اخــرى  اعـــراضـــه مــع  فــي 
خــصــوصــا فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام، في 
الدكتور محمد  التالي نتعرف من  الحوار 
الصدرية  األمـــراض  استشاري  عبدالغفار 
المزيد  الدكتور عبداهلل كمال على  بمركز 
الــســيــطــرة على  الــمــرض وكيفية  هـــذا  عــن 

نوباته وعاجه.
ما هو الربو الشعبي؟

الـــربـــو الــشــعــبــي هـــو اســــم لــمــجــمــوعــة 
أمــراض،  تحتها مجموعة  تــنــدرج  أعـــراض 
بمعنى أن الكحة المزمنة وضيق التنفس 
تــحــت كلمة  ويــنــدرج  ربـــو،  الــمــزمــن يسمى 
الربو اوال حساسية الصدر وثانيا  الرئوية 
الــمــزمــنــة وأعـــراضـــهـــا تــتــشــابــه فــــي  ضيق 
ــال الـــمـــزمـــن الــمــخــتــلــف  ــعـ ــسـ الــتــنــفــس والـ
الـــدرجـــات وخــصــوصــا فــي الــســدة الــرئــويــة 

المزمنة. 
ما هي أسباب اإلصابة بالربو؟

بالنسبة  الــنــوع  على  األســبــاب  تعتمد 
الــعــوامــل  فيها  يــدخــل  الــصــدر  لحساسية 
مــعــيــن،  مــنــاعــي  تــركــيــب  وجـــــود  الوراثية, 
التنفسي  للجهاز  محفزة  لمواد  التعرض 
لفترة طــويــلــة، الــعــث الــمــنــزلــي، الــرطــوبــة، 

حبوب اللقاح وبعض المواد الكيميائية.
وحساسية الصدر تبدأ من سن مبكرة 

تصاحبها   %60 على  تزيد  عالية  نسبة  في 
في  وجـــود حساسية  مــع  األنـــف،  حساسية 
ــرى فــي الــجــســم مــثــل حساسية  أمــاكــن أخـ
ويــدل  يــرجــح  مــا  األنـــف  وحساسية  العين 
ــدر ولــيــســت ســدة  عــلــى أنـــهـــا حــســاســيــة صــ

رئوية مزمنة. 
الــرئــويــة  الــســدة  بالنسبة ألســبــاب  أمـــا 
فـــاهـــم ســبــب لــهــا هـــو الــتــدخــيــن لــفــتــرات 
لذلك  لظهورها  وقت  الى  وتحتاج  طويلة 
نــوعــان  كــبــيــرة، ولــهــا  منها  تظهر فــي ســن 
الــنــزلــة  ــثــــانــــي  والــ ــي  ــوائــ هــ ــاخ  ــفـ ــتـ انـ االول 
الشعبية المزمنة والتي تتلخص في وجود 
أو  شهرين  على  تــزيــد  لــمــدة  وبلغم  ســعــال 
العدوى  بسبب  وتكون  السنة،  في  شهور   3
الــمــتــكــررة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي، االلــتــهــاب 
المزمن في الجيوب األنفية باإلضافة إلى 
العمل  فــي  كيماوية  لــمــواد  التعرض  ذلــك 

لفترة طويلة.
الــصــدر  ــراض حساسية  أعــ هــي  مــا  إذا 

والسدة الرئوية؟
الشعب  األعــراض عبارة عن ضيق في 
تهيج  مصدر  ألي  التعرض  وقــت  الهوائية 
تحسس  في  لو  وخاصة  التنفسي  للجهاز 
خـــاص مــثــل حــبــوب الــلــقــاح او الــبــخــور او 

الغبار.
الــرئــويــة المزمنة  الــســدة  امــا اعـــراض 
أعــراض تظهر  تدريجيا ضيق نفس  فهي 
مع  يزيد  ثم  ببلغم  سعال  ويبدأ  تدريجي 

تغير في لون البلغم المصاحب. 
ــل الــــخــــطــــورة لــحــســاســيــة  ــوامــ ومـــــن عــ
الصدر هو عدم عاجها بمعنى ان المريض 
يستخدم عاجا ليحسن األعراض وليس 

عاجا مباشر للحالة.
ما هو العاج؟

لعاج السدة الرئوية يحتاج المريض 
لــفــتــرات  الــهــوائــيــة  مــوســعــات للشعب  الـــى 
طــويــلــة ومــحــفــزات لــلــعــصــب الــســمــبــثــاوي 
الحائر  العصب  على  المباشر  لتأثيرها 
واستنشاق  المريض  إليه  يحتاج  مــا  وهــو 
الــكــورتــيــزون مــع مــوســعــات أخـــرى للجهاز 

التنفسي. 
اســـتـــمـــرار الــــســــدة الـــرئـــويـــة الــمــزمــنــة 
تنفسي  إلى فشل  يــؤدي  أن  ويمكن  خطير 
ــريـــض تـــــرك الــتــدخــيــن  ــمـ ويـــجـــب عـــلـــى الـ
واالبتعاد عن المسببات والتي من الممكن 
وتــــــؤدي به  الــتــنــفــســي  الــفــشــل  تــســبــب  أن 
إلــى الــرعــايــة الــمــركــزة ووضــعــه على جهاز 

التنفس الصناعي.
أما بالنسبة الى عاج حساسية الصدر 
العاج  فيعتمد على عاج األعــراض ومن 
ــادات  ــيـــة ومــــضــ ــات الـــشـــعـــب الـــهـــوائـ ــعـ مـــوسـ
االلتهاب باإلضافة إلى بخاخ الكورتيزون، 
وهناك أنواع جديدة من العاج وهو العاج  
حاالت  في  الحقن  طريق  عن  البيولوجي 
تستجب  لــم  اذا  الطبيب  يــحــددهــا  معينة 

بالعاجات االخرى. 

المشاكل  أبــرز  مــن  الهضم  عسر  يعد 
ــي مـــنـــهـــا الـــجـــهـــاز  ــانـ ــعـ ــي يـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة الــ
تـــؤثـــر عــلــى  يــمــكــن أن  ــي  ــتــ الــهــضــمــي والــ
حــيــاة اإلنـــســـان بــشــكــل ســلــبــي، وهـــو عــبــارة 
العلوية  الــوســطــى  المنطقة  فــي  ألــم  عــن 
مــن الــمــعــدة وشــعــور بــعــدم الــراحــة يحدث 
دائما بعد تناول الطعام. ويمكن أن يصاب  
ولكي  األعمار  األشخاص من مختلف  به 
الهضم  عــســر  مشكلة  عــلــى  أكــثــر  نــتــعــرف 
ــاور  الــوظــيــفــي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه حـ
الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي الــبــقــالــي 
ــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز  ــ اســتــشــاري األمـ
بمستشفى  والمناظير  والكبد  الهضمي 

الكندي. 
الوظيفي وهل  الهضم  - ما هو عسر 

هو شائع؟
نعم، عسر الهضم الوظيفي هو حالة 
طويلة،  لفترة  االستمرار  ويمكنها  شائعة 
على الــرغــم مــن أن الــعــامــات واألعـــراض 
ــو مــتــقــطــع.  ــلـــى نـــحـ غـــالـــًبـــا مــــا تـــظـــهـــر عـ
الــعــامــات واألعــــراض تكون شبيهة  وهــذه 
الشعور  أو  األلـــم  الــقــرحــة، مثل  بــأعــراض 
البطن،  من  العلوي  الجزء  في  باالنزعاج 
باالنتفاخ  ذلك مصحوًبا  يكون  ما  وغالًبا 
والــتــجــشــؤ والــغــثــيــان وال يــكــون لــهــا سبب 
واضح ويسمى بألم المعدة الا تقرحي. 

ما هي األعراض؟
من أهم أعراضه: 

أو  الـــمـــعـــدة،  ــل  ــ أو حـــرقـــان داخـ ــم  ألــ  *
بعد  الغثيان  أو  التجشؤ  كثرة  أو  االنتفاخ 

تناول الوجبات.
المبكر  )الشبع(  باالمتاء  الشعور   *

عند تناول الطعام.
* قــد يــحــدث أحــيــاًنــا ألــم فــي المعدة 
غــيــر مــرتــبــط بــالــوجــبــات أو قــد يـــزول مع 

تناول الوجبات.
متى يمكننا زيارة  الطبيب؟ 

إذا كــانــت لــديــك مـــؤشـــرات وأعــــراض 
مستمرة تثير قلقك، فحدد موعًدا لزيارة 

طبيبك المعالج.

في  العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  اطــلــب 
الحاالت التالية:

* القيء الدموي.
* البراز األسود القاتم.

* ضيق النَفس.
ــى الـــفـــك أو  ــم يــمــتــد ويــنــتــشــر إلــ * ألــ

الرقبة أو الذراع.
* نقص الوزن مجهول السبب.

هل أسبابه معروفة؟
ــح لــإصــابــة  لــيــس هـــنـــاك ســبــب واضـــ
ــي، وهـــــي حــالــة  ــفـ ــيـ ــوظـ بــعــســر الـــهـــضـــم الـ
مما  وظيفًيا،  اضطراًبا  األطباء  يعتبرها 
يعني أن االختبارات الروتينية قد ال تظهر 
وبــالــتــالــي،  غــيــر طبيعية.  أمـــور  أي  وجـــود 

ُتشّخص الحالة بناًء على األعراض.
ما هي عوامل الخطر التي تزيد من 

خطورة المرض؟
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 

ُعسر الهضم الوظيفي 
* إذا كنِت أنثى

ُتصرف  الــتــي  المسكنات  اســتــخــدام   *
ــبــــريــــن  ــثــــل األســ ــة مــ ــيـ ــبـ بــــــــدون وصــــفــــة طـ
أن تسبب  يــمــكــن  الـــتـــي  واأليـــبـــوبـــروفـــيـــن  

مشاكل في المعدة.
* التدخين.

* القلق أو االكتئاب.
* حدوث انتهاكات جسدية أو جنسية 

في مرحلة الطفولة.
* بكتيريا الَملوية الَبوابية.

كيف يكون العاج؟ 
العاج يكون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية منها تحاليل الدم وأشعة ويتطلب 
تنظير معدة للتأكد من عدم وجود سبب 

عضوي لعسر الهضم.
وجــود جرثومة  من  التأكد  يجب  كما 
المخبرية  الفحوصات  المعدة عن طريق 
الــــمــــعــــدة هــــو أحـــد  ــاج جــــرثــــومــــة  ــ ألن عــ
وإذا  الهضم.  عسر  لعاج  االستراتيجيات 
ثــبــتــت جــمــيــع الــتــحــالــيــل ســلــيــمــة فيمكن 
ppl )مثبطات  عــاج األعــراض عن طريق 

مضخات البروتون(.
مضادات  بعض  استخدام  يمكن  كما 
عن  واالبتعاد  صغيرة،  بجرعات  االكتئاب 
الرياضة  النفسي، ممارسة  والتوتر  القلق 
بانتظام والمواظبة على نظام صحي في 

األكل.

أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: الجدري 

المائي يوؤثر على الأم والجنين وي�ضبب اأ�ضرارا ج�ضيمة

} د.حنان معرفي.

} د. علي البقالي.

الدكتور علي البقالي: ع�ضر اله�ضم  اأ�ضبابه غير

الــربـــو اأكثــر وا�ضحة وعالج جرثومة المعدة اأهم ا�ضتراتيجيات العالج

 اأمرا�ض الجهاز 

التنف�ضي انت�ضارا 

تت�سابه ح�سا�سية ال�سدر مع ال�سدة الرئوية يف الكثري من الأعرا�ض  

الدكتور محمد عبدالغفار: 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16020/pdf/1-Supplime/16020.pdf?fixed4419
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283501
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283500
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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
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صحتك هي كنزك، واالهتمام بالصحة وجودة الحياة من 
الصحية  بالسلوكيات  واالرتــقــاء  األمــراض  من  الوقاية  خــال 

ودعمها هو هدفك الرئيسي في الوقت الحالي.
لــــذا يــجــب عــلــيــك اتـــبـــاع نــصــائــح وعــــــادات صــحــيــة نــافــعــة 
لمن  بسيطة  جولة  فــي  بعينك  مشاهدتها  والجميل  وفعالة 
يــهــتــم بــالــصــحــة والــلــيــاقــة، وانــــا اهــتــم جــــدا بــهــذا الــجــانــب و 
أتــيــحــت لـــي فــرصــة الــمــشــاركــة فـــي إكــســبــو 2020 دبــــي، الـــذي 
أعطى لزواره فرصة استكشاف عالَمي الصحة واللياقة، بدءًا 
االستعانة  إلــى  ــواًل  وصـ لــأعــشــاب  التقليدي  االســتــخــدام  مــن 
اصطحبوا  بسيط  بأسلوب  المبتكرة،  الجراحية  بالروبوتات 
القديمة  العاجية  الممارسات  على  للتعرف  رحلة  في  الــزوار 

والحديثة في أنحاء العالم.
تــبــدأ الــجــولــة مـــن جــنــاح الـــمـــغـــرب، الــــذي يــلــقــي الــضــوء 
على  المعتمدة  العاجية  بالممارسات  األجـــداد  معارف  على 
ويشمل  التقليدية،  ــة  األدويــ فــي  منها  واالســتــفــادة  الــنــبــاتــات، 
ذلك ثراء زيت األرغان، ومزايا األصناف األخرى المستوطنة 
و»قوة  األرغــان«  »حكايات  والمعروضة في غرفَتي  المغرب،  في 
شاملة  عاجية  أنظمة  ُتعرض  حيث  الهند  وجناح  النباتات«. 
العربي  والطب  االيورفيدا،  الطبيعية،  والمداواة  اليوغا،  مثل 
التي  واللياقة  للصحة  معروفة  وجهة  الهند  ُتعد  إذ  اليوناني، 
إلى  الجولة لتصل  الطبيعة وتستمر  كبير على  تعتمد بشكل 
التكنولوجيا  مجال  فــي  ابتكاراتها  تكشف  حيث  كــوبــا،  جناح 
للنمو  مهمًا  اجتماعيًا  وأثــرًا  علميًا  محركًا  بوصفه  الحيوية 

االقتصادي.
التي  اآللية  اختبار  الــزوار  يستطيع  ليتوانيا،  جناح  وفــي 
وتدريس  الجيني  التحرير  أدوات  البلطيق  دولة  بها  تستخدم 
البيانات،  لتخزين  مستقبلية  مادة  باعتباره  النووي  الحمض 
التي  كــــاس9«،  »كــريــســبــر-  تقنية  على  الــتــعــرف  يمكنهم  حيث 
الموجود  »كـــاس9«  إنــزيــم  باستخدام  الــنــووي  الحمض  تقص 
الليتوانيين لتحويل سلسلة  العلماء  بالبكتيريا، وعلى جهود 

الحمض النووي إلى حل لتخزين البيانات في المستقبل.
وإلـــى جــنــاح كــرواتــيــا، يّطلع الـــزوار على مــشــروع الــروبــوت 
»رونا« الذي تنفذه هذه الدولة، حيث تجري الروبوتات جراحة 
آلية  ذراعــًا  الــرائــدة  التقنية  هــذه  ،وتستخدم  المفتوح  الدماغ 
الجراحية  األدوات  وتــوجــيــه  بــدقــة  الــمــواقــع  لتحديد  واحــــدة 

تباعًا، بينما يتولى روبوت آخر دور المساعد لتلك الذراع.
يستعرض  الـــذي  فنلندا،  جــنــاح  بــزيــارة  الــجــولــة  وُتختتم 
ريادة الدولة في مجال الصحة الرقمية، وُيعد المكان األمثل 
في  كبير  دور  لها  سيكون  الــتــي  التنفس  أقنعة  على  للتعرف 

األيام القادمة.
الجماعية  الرياضة  لممارسة  المفتوح  الصحي  والنادي 

في الهواء الطلق، مكان صحي مميز يستحق التجربة.

�ل�سحة في �إك�سبو 2020 

العدد )16020( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 29 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 1 فبراير 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�ضت�ضفى ال�ضالم التخ�ض�ضي يرحب بان�ضمام الدكتورة لمياء اإبراهيم 

ـــام  ــسـ ــتـــشـــفـــى الــ ـــر مـــسـ ــسـ يــ
انضمام  يعلن  أن  التخصصي 
الــــــدكــــــتــــــورة لــــمــــيــــاء إبــــراهــــيــــم 
التشخيصية  األشعة  استشاري 
طاقمه  الى  للثدي  والتداخلية 
الـــطـــبـــي لــلــكــشــف الـــمـــبـــكـــر عــن 
ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي وخــــــزعــــــات 
الــــثــــدي والـــــغـــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
الــرنــيــن  أو  الـــمـــامـــوجـــرام  تــحــت 
مكان  ولتحديد  المغناطيسي 

أورام الثدي قبل الجراحة.
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ــاقـــي  ــنـــطـ ــــب الـــــفـــــيـــــروس الـ ـ ــبِّ ــ ــسـ ــ ُيـ
وهو  الــمــاء.  عـــدوى جـــدري  الحماقي 
بثور  مع  ة  وحكَّ ا  جلدّيً طفًحا  ُيسّبب 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــلـــوءة بـــســـائـــل. وجــــدري 
الماء من األمراض الشديدة العدوى 
ــوا  ــابــ ــــصــ ــم ُي ــ ــن لــ ــ ــذيــ ــ لــــأشــــخــــاص الــ
لـــم يحصلوا  أو  قــبــل،  مـــن  بــالــمــرض 
على اللقاح، ولكن اليوم أصبح اللقاح 
مــتــاًحــا ومـــتـــوافـــرا لــوقــايــة األطــفــال 

والبالغين من جدري الماء.
مــــا هــــي األعـــــــــراض الــمــصــاحــبــة 

للجدري المائي؟
ــفـــح الـــجـــلـــدي  ــثــــور الـــطـ تـــظـــهـــر بــ
الــمــصــاحــبــة لــلــحــكــة بــســبــب عــــدوى 
ــدة مـــن 10  الـــجـــدري الــمــائــي بــعــد مــ
إلى 21 يوًما من التعرض للفيروس، 
وتستمر في العادة من 5 إلى 10 أيام. 
تـــــشـــــمـــــل مــــــــــؤشــــــــــرات الــــــمــــــرض 
ــرى الــتــي قــد تظهر  واألعـــــراض األخــ
قليلة:  أيــام  أو عدة  بيوم  الطفح  قبل 
الــُحــّمــى وفـــقـــدان الــشــهــيــة، الــصــداع، 
ــا بـــالـــمـــرض  ــامــ اإلرهـــــــــاق وشـــــعـــــورا عــ

)التوعك( والتعب.
ما هي مراحل المرض؟

حال  المائي  الــجــدري  يمر طفح 
ظهوره بثاث مراحل:

أو حــمــراء،  ورديـــة  ظــهــور فقاعات 
وتنتشر على مدار عدة أيام مع حكة 
بكمية  مــمــلــوءة  بــثــورا  تــكــّون  مزعجة 
صغيرة من مادة سائلة )حويصات( 
تقريًبا، ثم  أو يومين  يوم  في غضون 
تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخله 
قــــشــــور تـــغـــطـــي الـــبـــثـــور الــمــفــتــوحــة، 
أسابيع  إلى  أو  أيــام  إلى عدة  وتحتاج 

الخـــتـــفـــائـــهـــا، وتـــســـتـــمـــر الـــفـــقـــاعـــات 
ــام،  ــ ــعـــدة أيـ ــدة فــــي الـــظـــهـــور لـ ــديـ ــجـ الـ
لذلك تمر بالمراحل الثاث للطفح 
-الفقاعات والبثور والجلد الُمقشر- 

في الوقت نفسه.
إلى  العدوى  تنتشر  أن  هل يمكن 

اآلخرين قبل ظهور الطفح؟
تنتشر  أن  يمكن  تأكيد  بكل  نعم، 
لــمــدة 48  الــفــيــروس لآلخرين  عـــدوى 
ــفـــح، ويــظــل  ســـاعـــة قـــبـــل ظـــهـــور الـــطـ
الـــفـــيـــروس مــعــدًيــا إلــــى حــيــن تــقــّشــر 

البثور المفتوحة.
متى يجب مراجعة الطبيب؟

في  فــورا  الطبيب  مراجعة  يجب 
الحاالت التالية:

إلـــى إحــدى  انــتــشــر الــطــفــح  - إذا 
العينين أو كلتيهما.

- إذا زاد احمرار الطفح أو أصبح 
هذا  يشير  فقد  اللمس،  عند  مؤلًما 
إلـــى حــــدوث الــتــهــاب بــكــتــيــري ثــانــوي 

بالجلد.
أو  بــالــدوخــة  الطفح  اقــتــرن  إذا   -
ــاُرع نــبــض الــقــلــب أو  الــتــوهــان أو تـــسـ
ضــيــق الــنــفــس أو الـــُرعـــاش أو فــقــدان 

التناسق العضلي. 
أو  الـــقـــيء  أو  الـــســـعـــال  تـــفـــاُقـــم   -

حــرارة  درجـــة  كــانــت  أو  الرقبة  ب  تصلُّ
ى أعلى من )38.9 درجة مئوية(. الحمَّ

إذا كان أي شخص في محيط   -
األسرة لديه مشكلة في جهاز المناعة 

أو كان عمره أقل من 6 أشهر.
كيف ينتشر الجدري المائي؟

تحدث عدوى جدري الماء بسبب 
الفيروس النطاقي الحماقي. ويمكن 
الطفح  العدوى عبر لمس  تنتشر  أن 
كذلك  تنتشر  وقــد  مباشرة،  الجلدي 
أو  الماء  بجدري  المصاب  سعال  مع 
عطسة واستنشاق شخص آخر للرذاذ 

المحمول في الهواء.
كيف يمكن الحماية من اإلصابة؟

يكتسب معظم األشخاص الذين 
ســبــقــت إصــابــتــهــم بـــجـــدري الـــمـــاء أو 
ضد  مناعة  له  المضاد  اللقاح  تلقوا 
اإلصــابــة بــجــدري الــمــاء وقـــد ُيــصــاب 
أكــثــر من  بــه  القليل مــن األشــخــاص 
ــاالت نــــــادرة. فـــإذا  ــ ــرة، ولـــكـــن فـــي حـ ــ مـ
الـــمـــاء رغـــم تلقيك  بـــجـــدري  ــَت  ــبـ ُأصـ
الــلــقــاح، فــغــالــًبــا مـــا تــكــون األعــــراض 
وُتصاب  أقــل  بثور  تظهر  أخــف، حيث 
بالُحمى  ُتصاب  ال  أو  بسيطة  بُحمى 

على اإلطاق. 
ندبا  يترك  المائي  الــجــدري  هــل 

على الجلد بعد حدوث الفقاعات؟
نــعــم، قـــد يــحــدث الـــنـــدب ويــتــرك 
لذلك  الحياة  الجلد مدى  أثــرا على 
يــجــب مـــراجـــعـــة طــبــيــب الــجــلــد فــور 
حدوث البثور والفقاعات على الجلد 

لعاجها ولتجنب الندوب الدائمة.
ــاء يــســبــب أي  ــمــ ــري الــ ــديــ ــل جــ هــ

مضاعفات للمرأة الحامل؟ 

يكون خطيرا  عــادًة  الماء  جــدري 
أن  يمكن  الحامل، حيث  للمرأة  جًدا 
يــؤثــر هـــذا الــمــرض الــفــيــروســي على 
إنه  إذ  ســواء،  والجنين على حد  األم 
قد يسبب كا من اآلتــي: زيــادة خطر 
حـــــدوث الـــــــوالدة الـــمـــبـــكـــرة، وخـــاصـــًة 
إن أصــيــبــت الــحــامــل بـــجـــدري الــمــاء 
ــع الــعــشــريــن األولــــى  ــيـ ــابـ خــــال األسـ
مـــن الــحــمــل بــاإلضــافــة إلـــى الــتــهــاب 
لـــذلـــك يجب  األم،  لــــدى  ــاد  حــ ــــوي  رئـ
وطبيب  الجلد  طبيب  مراجعة  فــورا 
الطفح  والـــوالدة عند حــدوث  النساء 
وارتــفــاع فــي درجــة حــرارة  والفقاعات 
الجسم واإلعياء لدى المرأة الحامل 
لمراقبة الحمل والتأكد من سامتها 

وسامة الجنين.
تراجع  حــاالت  هناك  مازالت  هل 
بالرغم  السنوات األخيرة  العيادة في 
ــن وجـــــــــود الـــتـــطـــعـــيـــم والـــمـــنـــاعـــة  ــ مــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــصـــابـــيـــن ســابــقــا 

بالجدري المائي؟
نــعــم هــنــاك حـــاالت وخــاصــة عند 
كـــانـــوا حــاصــلــيــن على  وإن  األطـــفـــال 
لقاح الجدري المائي، ولكن حالتهم 
تـــكـــون اقــــل حــــدة ويـــتـــعـــافـــون ســريــعــا 
الــبــالــغــيــن فهناك  إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
ــل تـــراجـــع الــعــيــادة  ــاالت أقــ ــ كـــذلـــك حـ
ــــدة بــالــنــســبــة  ــثـــر حـ ولــكــنــهــا تـــكـــون أكـ
ــور والـــفـــقـــاعـــات عــلــى  ــثـ ــبـ ــار الـ ــشـ ــتـ النـ
الرأس،  وبفروة  الجسم  أجــزاء  جميع 
وكذلك بالنسبة للبالغين المصابين 
المائي يؤثر على جهازهم  بالجدري 
بالجسم  األعــضــاء  وبــقــيــة  التنفسي 
لذلك يجب الحذر من المضاعفات.

الربو هو مرض التهابي يصيب الشعب 
ــو أكــثــر أمـــراض  الــهــوائــيــة فـــي رئــتــيــك، وهـ
وقــــد يتشابه  الــتــنــفــســي شــيــوعــا،  الــجــهــاز 
اعــــراض تنفسية اخــرى  اعـــراضـــه مــع  فــي 
خــصــوصــا فــي هـــذا الــوقــت مــن الـــعـــام، في 
الدكتور محمد  التالي نتعرف من  الحوار 
الصدرية  األمـــراض  استشاري  عبدالغفار 
المزيد  الدكتور عبداهلل كمال على  بمركز 
الــســيــطــرة على  الــمــرض وكيفية  هـــذا  عــن 

نوباته وعاجه.
ما هو الربو الشعبي؟

الـــربـــو الــشــعــبــي هـــو اســــم لــمــجــمــوعــة 
أمــراض،  تحتها مجموعة  تــنــدرج  أعـــراض 
بمعنى أن الكحة المزمنة وضيق التنفس 
تــحــت كلمة  ويــنــدرج  ربـــو،  الــمــزمــن يسمى 
الربو اوال حساسية الصدر وثانيا  الرئوية 
الــمــزمــنــة وأعـــراضـــهـــا تــتــشــابــه فــــي  ضيق 
ــال الـــمـــزمـــن الــمــخــتــلــف  ــعـ ــسـ الــتــنــفــس والـ
الـــدرجـــات وخــصــوصــا فــي الــســدة الــرئــويــة 

المزمنة. 
ما هي أسباب اإلصابة بالربو؟

بالنسبة  الــنــوع  على  األســبــاب  تعتمد 
الــعــوامــل  فيها  يــدخــل  الــصــدر  لحساسية 
مــعــيــن،  مــنــاعــي  تــركــيــب  وجـــــود  الوراثية, 
التنفسي  للجهاز  محفزة  لمواد  التعرض 
لفترة طــويــلــة، الــعــث الــمــنــزلــي، الــرطــوبــة، 

حبوب اللقاح وبعض المواد الكيميائية.
وحساسية الصدر تبدأ من سن مبكرة 

تصاحبها   %60 على  تزيد  عالية  نسبة  في 
في  وجـــود حساسية  مــع  األنـــف،  حساسية 
ــرى فــي الــجــســم مــثــل حساسية  أمــاكــن أخـ
ويــدل  يــرجــح  مــا  األنـــف  وحساسية  العين 
ــدر ولــيــســت ســدة  عــلــى أنـــهـــا حــســاســيــة صــ

رئوية مزمنة. 
الــرئــويــة  الــســدة  بالنسبة ألســبــاب  أمـــا 
فـــاهـــم ســبــب لــهــا هـــو الــتــدخــيــن لــفــتــرات 
لذلك  لظهورها  وقت  الى  وتحتاج  طويلة 
نــوعــان  كــبــيــرة، ولــهــا  منها  تظهر فــي ســن 
الــنــزلــة  ــثــــانــــي  والــ ــي  ــوائــ هــ ــاخ  ــفـ ــتـ انـ االول 
الشعبية المزمنة والتي تتلخص في وجود 
أو  شهرين  على  تــزيــد  لــمــدة  وبلغم  ســعــال 
العدوى  بسبب  وتكون  السنة،  في  شهور   3
الــمــتــكــررة لــلــجــهــاز الــتــنــفــســي، االلــتــهــاب 
المزمن في الجيوب األنفية باإلضافة إلى 
العمل  فــي  كيماوية  لــمــواد  التعرض  ذلــك 

لفترة طويلة.
الــصــدر  ــراض حساسية  أعــ هــي  مــا  إذا 

والسدة الرئوية؟
الشعب  األعــراض عبارة عن ضيق في 
تهيج  مصدر  ألي  التعرض  وقــت  الهوائية 
تحسس  في  لو  وخاصة  التنفسي  للجهاز 
خـــاص مــثــل حــبــوب الــلــقــاح او الــبــخــور او 

الغبار.
الــرئــويــة المزمنة  الــســدة  امــا اعـــراض 
أعــراض تظهر  تدريجيا ضيق نفس  فهي 
مع  يزيد  ثم  ببلغم  سعال  ويبدأ  تدريجي 

تغير في لون البلغم المصاحب. 
ــل الــــخــــطــــورة لــحــســاســيــة  ــوامــ ومـــــن عــ
الصدر هو عدم عاجها بمعنى ان المريض 
يستخدم عاجا ليحسن األعراض وليس 

عاجا مباشر للحالة.
ما هو العاج؟

لعاج السدة الرئوية يحتاج المريض 
لــفــتــرات  الــهــوائــيــة  مــوســعــات للشعب  الـــى 
طــويــلــة ومــحــفــزات لــلــعــصــب الــســمــبــثــاوي 
الحائر  العصب  على  المباشر  لتأثيرها 
واستنشاق  المريض  إليه  يحتاج  مــا  وهــو 
الــكــورتــيــزون مــع مــوســعــات أخـــرى للجهاز 

التنفسي. 
اســـتـــمـــرار الــــســــدة الـــرئـــويـــة الــمــزمــنــة 
تنفسي  إلى فشل  يــؤدي  أن  ويمكن  خطير 
ــريـــض تـــــرك الــتــدخــيــن  ــمـ ويـــجـــب عـــلـــى الـ
واالبتعاد عن المسببات والتي من الممكن 
وتــــــؤدي به  الــتــنــفــســي  الــفــشــل  تــســبــب  أن 
إلــى الــرعــايــة الــمــركــزة ووضــعــه على جهاز 

التنفس الصناعي.
أما بالنسبة الى عاج حساسية الصدر 
العاج  فيعتمد على عاج األعــراض ومن 
ــادات  ــيـــة ومــــضــ ــات الـــشـــعـــب الـــهـــوائـ ــعـ مـــوسـ
االلتهاب باإلضافة إلى بخاخ الكورتيزون، 
وهناك أنواع جديدة من العاج وهو العاج  
حاالت  في  الحقن  طريق  عن  البيولوجي 
تستجب  لــم  اذا  الطبيب  يــحــددهــا  معينة 

بالعاجات االخرى. 

المشاكل  أبــرز  مــن  الهضم  عسر  يعد 
ــي مـــنـــهـــا الـــجـــهـــاز  ــانـ ــعـ ــي يـ ــتــ الـــصـــحـــيـــة الــ
تـــؤثـــر عــلــى  يــمــكــن أن  ــي  ــتــ الــهــضــمــي والــ
حــيــاة اإلنـــســـان بــشــكــل ســلــبــي، وهـــو عــبــارة 
العلوية  الــوســطــى  المنطقة  فــي  ألــم  عــن 
مــن الــمــعــدة وشــعــور بــعــدم الــراحــة يحدث 
دائما بعد تناول الطعام. ويمكن أن يصاب  
ولكي  األعمار  األشخاص من مختلف  به 
الهضم  عــســر  مشكلة  عــلــى  أكــثــر  نــتــعــرف 
ــاور  الــوظــيــفــي وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه حـ
الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور عــلــي الــبــقــالــي 
ــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز  ــ اســتــشــاري األمـ
بمستشفى  والمناظير  والكبد  الهضمي 

الكندي. 
الوظيفي وهل  الهضم  - ما هو عسر 

هو شائع؟
نعم، عسر الهضم الوظيفي هو حالة 
طويلة،  لفترة  االستمرار  ويمكنها  شائعة 
على الــرغــم مــن أن الــعــامــات واألعـــراض 
ــو مــتــقــطــع.  ــلـــى نـــحـ غـــالـــًبـــا مــــا تـــظـــهـــر عـ
الــعــامــات واألعــــراض تكون شبيهة  وهــذه 
الشعور  أو  األلـــم  الــقــرحــة، مثل  بــأعــراض 
البطن،  من  العلوي  الجزء  في  باالنزعاج 
باالنتفاخ  ذلك مصحوًبا  يكون  ما  وغالًبا 
والــتــجــشــؤ والــغــثــيــان وال يــكــون لــهــا سبب 
واضح ويسمى بألم المعدة الا تقرحي. 

ما هي األعراض؟
من أهم أعراضه: 

أو  الـــمـــعـــدة،  ــل  ــ أو حـــرقـــان داخـ ــم  ألــ  *
بعد  الغثيان  أو  التجشؤ  كثرة  أو  االنتفاخ 

تناول الوجبات.
المبكر  )الشبع(  باالمتاء  الشعور   *

عند تناول الطعام.
* قــد يــحــدث أحــيــاًنــا ألــم فــي المعدة 
غــيــر مــرتــبــط بــالــوجــبــات أو قــد يـــزول مع 

تناول الوجبات.
متى يمكننا زيارة  الطبيب؟ 

إذا كــانــت لــديــك مـــؤشـــرات وأعــــراض 
مستمرة تثير قلقك، فحدد موعًدا لزيارة 

طبيبك المعالج.

في  العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  اطــلــب 
الحاالت التالية:

* القيء الدموي.
* البراز األسود القاتم.

* ضيق النَفس.
ــى الـــفـــك أو  ــم يــمــتــد ويــنــتــشــر إلــ * ألــ

الرقبة أو الذراع.
* نقص الوزن مجهول السبب.

هل أسبابه معروفة؟
ــح لــإصــابــة  لــيــس هـــنـــاك ســبــب واضـــ
ــي، وهـــــي حــالــة  ــفـ ــيـ ــوظـ بــعــســر الـــهـــضـــم الـ
مما  وظيفًيا،  اضطراًبا  األطباء  يعتبرها 
يعني أن االختبارات الروتينية قد ال تظهر 
وبــالــتــالــي،  غــيــر طبيعية.  أمـــور  أي  وجـــود 

ُتشّخص الحالة بناًء على األعراض.
ما هي عوامل الخطر التي تزيد من 

خطورة المرض؟
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 

ُعسر الهضم الوظيفي 
* إذا كنِت أنثى

ُتصرف  الــتــي  المسكنات  اســتــخــدام   *
ــبــــريــــن  ــثــــل األســ ــة مــ ــيـ ــبـ بــــــــدون وصــــفــــة طـ
أن تسبب  يــمــكــن  الـــتـــي  واأليـــبـــوبـــروفـــيـــن  

مشاكل في المعدة.
* التدخين.

* القلق أو االكتئاب.
* حدوث انتهاكات جسدية أو جنسية 

في مرحلة الطفولة.
* بكتيريا الَملوية الَبوابية.

كيف يكون العاج؟ 
العاج يكون بإجراء بعض الفحوصات 
الطبية منها تحاليل الدم وأشعة ويتطلب 
تنظير معدة للتأكد من عدم وجود سبب 

عضوي لعسر الهضم.
وجــود جرثومة  من  التأكد  يجب  كما 
المخبرية  الفحوصات  المعدة عن طريق 
الــــمــــعــــدة هــــو أحـــد  ــاج جــــرثــــومــــة  ــ ألن عــ
وإذا  الهضم.  عسر  لعاج  االستراتيجيات 
ثــبــتــت جــمــيــع الــتــحــالــيــل ســلــيــمــة فيمكن 
ppl )مثبطات  عــاج األعــراض عن طريق 

مضخات البروتون(.
مضادات  بعض  استخدام  يمكن  كما 
عن  واالبتعاد  صغيرة،  بجرعات  االكتئاب 
الرياضة  النفسي، ممارسة  والتوتر  القلق 
بانتظام والمواظبة على نظام صحي في 

األكل.

أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: الجدري 

المائي يوؤثر على الأم والجنين وي�ضبب اأ�ضرارا ج�ضيمة

} د.حنان معرفي.

} د. علي البقالي.

الدكتور علي البقالي: ع�ضر اله�ضم  اأ�ضبابه غير

الــربـــو اأكثــر وا�ضحة وعالج جرثومة المعدة اأهم ا�ضتراتيجيات العالج

 اأمرا�ض الجهاز 

التنف�ضي انت�ضارا 

تت�سابه ح�سا�سية ال�سدر مع ال�سدة الرئوية يف الكثري من الأعرا�ض  

الدكتور محمد عبدالغفار: 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16020/pdf/1-Supplime/16020.pdf?fixed4419
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283504
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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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حلفظ مكانته التاريخية والدينية.. مقرتح م�ستعجل:

الع�سومي يطالب با�ستعجال اإعادة بناء »جامع املهزع« باملنامة

حمرر �ش�ؤون الربملان: 

التقدم  الع�ش�مي  عادل  النائب  يعتزم 

باقرتاح ب�شفة ال�شتعجال يف جل�شة الي�م، 

ب�شاأن ا�شتعجال اإعادة بناء جامع املهزع يف 

مدينة املنامة.

ال��شع  على  الع�ش�مي  النائب  واأكد 

كبرية  �شن�ات  منذ  اجلامع  يعانيه  الذي 

وج�د  من  الرغم  على  الإهمال،  نتيجة 

ما�شية  ل�شن�ات  �شدرت  عديدة  ت�جيهات 

ت�ؤكد �شرورة التعجيل يف بناء هذا اجلامع 

الذي يحمل مكانة تاريخية وكبرية ململكة 

البحرين، خا�شة انه يقع يف عا�شمتها.

وتابع قائال: »اإن ال��شع احلايل جلامع 

املهزع اىل جانب النتهاكات التي يتعر�ض 

لها ل تتما�شى مع ت�جهات مملكة البحرين 

بالهتمام بدور العبادة وامل�شاجد«، م��شحا 

يجعله  اجلامع  هذا  بناء  يف  التباط�ؤ  اأن 

واملخالفات  النتهاكات  من  للمزيد  عر�شة 

القان�نية ب�شبب ال��شع الإن�شائي للجامع 

واملخالفات.

و�شدد الع�ش�مي على �شرورة التعجيل 

باإعادة بناء اجلامع ب�شكل يحفظ له مكانته 

التاريخية ودوره الديني وحلفظ هذا املعلم 

مطالبا  اأخرى،  انتهاكات  اي  من  الديني 

العدل  وزارة  املتمثلة يف  املعنية  ال�زارات 

ووزارة  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون 

العمراين  والتخطيط  والبلديات  الأ�شغال 

بالت�شريع يف اإعادة بناء اجلامع؛ ملا له من 

مكانة تاريخية كبرية يف مملكة البحرين.

املقب�ل  غري  من  باأنه  حديثه  وختم 

يقع  تاريخي  ديني  جامع  يتعر�ض  اأن 

قبل  من  الإهمال  لهذا  اململكة  عا�شمة  يف 

ال�زارات واجلهات املعنية.

عادل الع�سومي

يف اجتماع خارجية النواب.. النائب ال�سي�سي: 

التو�سع بالعقوبات البديلة وتنفيذ برنامج ال�سجون 

املفتوحة تعزيز للمنظومة احلقوقية والأمن املجتمعي

ال�ش�ؤون  جلنة  عقدت 

والأمن  والدفاع  اخلارجية 

الن�اب،  مبجل�ض  ال�طني 

دور  يف  العا�شر،  اجتماعها 

النعقاد ال�شن�ي العادي الرابع، 

اخلام�ض،  الت�شريعي  الف�شل  من 

اإبراهيم  حممد  النائب  برئا�شة 

ام�ض،  ي�م  الب�عينني،  ال�شي�شي 

وبح�ش�ر الن�اب اأع�شاء اللجنة.

رفعت  الجتماع  بداية  ويف   

وعظيم  ال�شكر  خال�ض  اللجنة 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  التقدير 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

وحر�ض  رعاية  من  ي�ليه  ملا 

واهتمام كبري، وت�جيهات ملكية 

يف  ومت�ا�شلة  م�شتمرة  �شامية 

دعم تط�ير حق�ق الإن�شان نهًجا 

البحريني،  املجتمع  يف  وثقافًة 

وما حتقق من منجزات ح�شارية 

التنم�ية  امل�شرية  ظل  يف 

ال�شاملة.

بت�جيهات  اللجنة  م�شيدة   

الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

ال�زراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد 

تطبيق  يف  الت��شع  مل�ا�شلة 

والتدابري  العق�بات  قان�ن 

يف  البدء  على  والعمل  البديلة، 

تنفيذ برنامج ال�شج�ن املفت�حة، 

الت�شريعية  للمنظ�مة  تعزيزا 

امل�شتفيدين  واإدماج  واحلق�قية، 

وحتقيق  جديد،  من  املجتمع  يف 

النتائج املرج�ة واأثرها الإيجابي 

ومتا�شك  الجتماعي،  الأمن  على 

الأ�شر وحماية اأفرادها.

الدور  اللجنة،  مثمنة   

املخل�شة  واجله�د  الرفيع 

الفريق  بقيادة  الداخلية  ل�زارة 

اهلل  عبد  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول 

ال�شتقرار  دعم  يف  خليفة،  اآل 

وتر�شيخ الأمن والتط�ر والنماء 

يف مملكة البحرين، وما تق�م به 

وم�ش�ؤولية  وحرفية  مهنية  من 

ال�شج�ن  برنامج  ب�شاأن  وطنية 

املفت�حة، وفق ال�ش�ابط املحددة 

تطبيق  يف  الت��شع  تكفل  التي 

البديلة،  العق�بات  برنامج 

من  امل�شتفيدين  دمج  واإعادة 

الربنامج يف املجتمع.

ناق�شت  اآخر،  جانب  من   

م�شروع  اجتماعها،  يف  اللجنة 

 )231( املادة  بتعديل  قان�ن 

ال�شادر  العق�بات  قان�ن  من 

 )15( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م 

على  بناء  )املعد   1976 ل�شنة 

القرتاح بقان�ن املقدم من جمل�ض 

الن�اب امل�قر(، ومت الطالع على 

الت�شريعية  ال�ش�ؤون  جلنة  راأي 

من:  كل  ومرئيات  والقان�نية، 

الداخلية،  ال�شحة، وزارة  وزارة 

وال�شئ�ن  العــدل  وزارة 

امل�ؤ�ش�شة  والأوقاف،  الإ�شالمية 

الإن�شان،  حلق�ق  ال�طنية 

على  امل�افقة  اللجنة  وارتاأت 

امل�شروع بقان�ن مع التعديل.

خارجية النواب

مبنا�سبة يوم املراأة العربية.. جلنة املراأة والطفل بالنواب: 

دور بارز للمراأة البحرينية يف تطور وتقّدم 

املجتمع املحلي والعربي والدويل

الدائمة  الن�عية  الف�شلية  اللجنة  رفعت   

برئا�شة  الن�اب  والطفل مبجل�ض  املراأة  ل�ش�ؤون 

النائب بدر �شع�د الدو�شري اأ�شمى اآيات التهاين 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل  والتربيكات 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

ال�زراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

واإىل �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

مبنا�شبة  وذلك  للمراأة،  الأعلى  املجل�ض  رئي�شة 

ي�م املراأة العربية.

التي  واملكانة  باملنا�شب  اللجنة  واأ�شادت   

املجالت  خمتلف  يف  البحرينية  املراأة  تب�اأتها 

ال�شيا�شية والدبل�ما�شية والتعليمية والإعالمية 

عن  اللجنة  ومعربة  وغريها،  والقت�شادية 

والربامج  املبادرات  بكافة  واعتزازها  فخرها 

الأعلى  املجل�ض  يطلقها  التي  وال�شرتاتيجيات 

الأمرية  امللكي  ال�شم�  �شاحبة  برئا�شة  للمراأة 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

البالد املفدى، من اأجل احلفاظ على حق�ق املراأة 

البحرينية وتعظيم مكت�شباتها وتعزيز مكانتها، 

الأ�شرة  كيان  على  احلفاظ  يف  ي�شهم  ومبا 

الأ�شا�شية  لبنتها  املراأة  تعد  والتي  البحرينية 

وق�امها البّناء.

الكبري  الهتمام  بف�شل  اأنه  اللجنة  واأكدت   

والرعاية الكرمية من لدن القيادة احلكيمة ومن 

فلقد  للمراأة،  الأعلى  واملجل�ض  امل�قرة  احلك�مة 

رائًدا  عربًيا  من�ذًجا  البحرين  مملكة  اأ�شبحت 

واأفراد  فئات  كافة  بني  الفر�ض  تكاف�ؤ  يف جمال 

املجتمع، ويف اإميانها بقدرات املراأة البحرينية يف 

احل�ش�ل على حق�قها كاملة والقيام ب�اجباتها 

اأكمل وجه، وبدورها العظيم يف امل�شاهمة  على 

البارزة يف تقدم وتط�ر املجتمع املحلي والعربي 

والدويل يف املجالت كافة.

 ونّ�هت اللجنة اإىل اأن جمل�ض الن�اب، ووفًقا 

ملا جاء به ميثاق العمل ال�طني، وما ين�ض عليه 

الد�شت�ر، ومتا�شًيا مع ت�جهات املجل�ض الأعلى 

بحث  اأول�ياته  �شلم  قمة  على  ي�شع  للمراأة، 

والطفل  املراأة  ق�شايا  كافة  ودرا�شة  ومناق�شة 

ورقابية  ت�شريعية  منظ�مة  وفق  والأ�شرة، 

الحتياجات  تلبي  ومتط�رة،  وحديثة  ع�شرية 

كافة،  للتحديات  حل�لً  وت�شع  والطم�حات 

يف  واملتمثلة  املجل�ض  اأدوات  خالل  من  وذلك 

تكاف�ؤ  وجلنة  واخت�شا�شاتها،  اللجنة  جه�د 

وكل  الن�اب،  ملجل�ض  العامة  بالأمانة  الفر�ض 

ذلك ينطلق من اإميان ال�شلطة الت�شريعية بعظمة 

وتط�ير  دعم  البحرينية يف  املراأة  دور  واأهمية 

امل�شرية التنم�ية ال�شاملة.

مالية النواب برئا�سة ال�سلوم:

املوافقة على مر�سوم بقانون مدققي احل�سابات اخلارجيني
والقت�شادية  املالية  ال�شئ�ن  جلنة  عقدت 

ع�شر،  ال�شابع  اجتماعها  الن�اب،  مبجل�ض 

من  الرابع،  العادي  ال�شن�ي  النعقاد  دور  يف 

النائب  برئا�شة  اخلام�ض،  الت�شريعي  الف�شل 

الن�اب  وبح�ش�ر  ام�ض،  ي�م  ال�شل�م،  اأحمد 

اأع�شاء اللجنة.

 وخالل الجتماع ناق�شت اللجنة، املر�ش�م 

بقان�ن رقم )15( ل�شنة 2021 ب�شاأن مدققي 

على  الطالع  مت  حيث  اخلارجيني،  احل�شابات 

والقان�نية،  الت�شريعية  ال�ش�ؤون  جلنة  راأي 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  من:  كل  وردود 

ال�طني،  والقت�شاد  املالية  وزارة  وال�شياحة، 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين، جمعية رجال 

احل�شابات  مدققي  البحرينية، جمعية  الأعمال 

امل�افقة  اللجنة  وارتاأت  البحرينية،  الداخليني 

على املر�ش�م بقان�ن.

ثم ناق�شت اللجنة، م�شروع قان�ن بتعديل 

بع�ض اأحكام القان�ن رقم )35( ل�شنة 2012 

ب�شاأن حماية امل�شتهلك )املعد يف �ش�ء القرتاح 

ال�ش�رى(، حيث مت  من جمل�ض  املقدم  بقان�ن 

الت�شريعية  ال�ش�ؤون  جلنة  راأي  على  الطالع 

ال�شناعة  وزارة  من:  كل  وردود  والقان�نية، 

وال�ش�ؤون  العدل  وزارة  وال�شياحة،  والتجارة 

و�شناعة  جتارة  غرفة  والأوقاف،  الإ�شالمية 

البحرين، وقررت اللجنة امل�افقة على امل�شروع 

بقان�ن.

 بعدها انتقلت اللجنة اإىل مناق�شة، م�شروع 

من   )6( املادة  من  الفقرة )ب(  بتعديل  قان�ن 

املر�ش�م بقان�ن رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

امليزانية العامة )املعد يف �ش�ء القرتاح بقان�ن 

املقدم من جمل�ض الن�اب(، حيث مت عر�ض راأي 

جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقان�نية، وردود 

�ش�ؤون  للمراأة، وزارة  الأعلى  املجل�ض  من:  كل 

والتنمية  العمل  وزارة  والريا�شة،  ال�شباب 

الجتماعية، وزارة املالية والقت�شاد ال�طني، 

وارتاأت اللجنة رف�ض امل�شروع بقان�ن.

يف اجتماع خدمات النواب.. برئا�سة النائب الأن�ساري:

توظيف خريجي البكالوريو�س واملاج�ستري يف كافة وزارات الدولة

الن�اب،  مبجل�ض  اخلدمات  جلنة  عقدت 

النعقاد  دور  يف  ع�شر،  ال�شاد�ض  اجتماعها 

الت�شريعي  الف�شل  الرابع، من  العادي  ال�شن�ي 

الن�شاري،  اأحمد  النائب  برئا�شة  اخلام�ض، 

وبح�ش�ر الن�اب اأع�شاء اللجنة.

اجتماعها،  يف  اللجنة  ا�شتعر�شت  وقد   

للتعليم،  الدولية  الربملانية  ال�شبكة  خطاب 

الربملانية  »تقدم«  كتلة  من  وارد  وخطاب 

احلك�مي  التقاعد  قان�ن  م�شروعي  بخ�ش��ض 

والأهلي، وارتاأت اللجنة درا�شة اخلطابني والرد 

عليهما وو�شع املقرتحات ب�شاأنهما.

 ثم ناق�شت اللجنة، وبح�ش�ر ممثلي وزارة 

ال�شحة، امل�اد املعادة من م�شروع قان�ن ب�شاأن 

 )80( رقم  للمر�ش�م  املرافق  النف�شية،  ال�شحة 

ل�شنة 2013، وقررت اللجنة الت�افق مع وفد 

وزارة ال�شحة على بقية م�اد القان�ن.

 كما ناق�شت اللجنة، قرار جمل�ض ال�ش�رى 

 )3( املادة  بتعديل  بقان�ن  م�شروع  بخ�ش��ض 

من قان�ن التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�ش�م 

بقان�ن رقم )24( ل�شنة 1976 )املعد يف �ش�ء 

القرتاح بقان�ن - ب�شيغته املعدلة - املقدم من 

على  امل�افقة  اللجنة  وارتاأت  الن�اب،  جمل�ض 

قرار جمل�ض ال�ش�رى.

بقان�ن  م�شروع  اللجنة،  ناق�شت  ثم   

باإ�شافة بند جديد برقم )5( اإىل الفقرة )اأ( من 

املادة )3( من املر�ش�م بقان�ن رقم )78( ل�شنة 

بناًء  )املعد  التعطل  �شد  التاأمني  ب�شاأن   2006

على القرتاح بقان�ن »ب�شيغته املعدلة« املقدم 

الطالع  مت  حيث  امل�قر(،  الن�اب  جمل�ض  من 

على مرئيات وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

اللجنة  وقررت  »متكني«،  العمل  و�شندوق 

طلب املزيد من املعل�مات واملرئيات من اللجان 

الأخرى.

مناق�شة،  اإىل  اللجنة  انتقلت  بعدها   

وخريجات  خريجي  بت�ظيف  برغبة  القرتاح 

البكال�ري��ض واملاج�شتري وغريهم من جامعة 

وخارج  داخل  املعتمدة  واجلامعات  البحرين 

اململكة يف كافة وزارات الدولة، حيث مت الطالع 

على مرئيات وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

العمل  و�شندوق  املدنية،  اخلدمة  وجهاز 

»متكني«، وارتاأت اللجنة امل�افقة على القرتاح.

 ثم ناق�شت اللجنة، القرتاح برغبة بتثبيت 

العربي،  الب�رد  امتحانات  اجتازوا  طبيًبا   12

ال�شحة،  وزارة  مرئيات  على  الطالع  مت  حيث 

وجهاز اخلدمة املدنية، وقررت اللجنة امل�افقة 

ذات  يف  اللجنة  وناق�شت  كما  القرتاح.  على 

هيئة  قيام  ب�شاأن  برغبة  القرتاح  الجتماع، 

القان�ين  ال�عي  بن�شر  العمل  �ش�ق  تنظيم 

وو�شائل  البحرين  واإذاعة  تلفزي�ن  خالل  من 

التي  الإجراءات  ح�ل  الجتماعي  الت�ا�شل 

املنازل،  خدم  هروب  اإزاء  اتخاذها  يتطلب 

وارتاأت اللجنة امل�افقة على القرتاح.

موؤكًدا اإيجابية دمج الأندية على ال�سعيد املحلي واخلارجي.. وزير ال�سباب: 

فك الدمج يتم قانونًيا من خالل التقدم بطلب اإن�ساء »ناٍد جديد«
فاطمة �شلمان: 

وزير  امل�ؤيد  ت�فيق  اأمين  اأكد 

اأن  والريا�شة  ال�شباب  �ش�ؤون 

اندجمت  اأن  �شبق  التي  الأندية 

العتبارية  �شخ�شيتها  زالت  قد 

حتت  الدمج  قرارات  باإ�شدار 

عم�مية  وجمعية  واحد  م�شمى 

القان�نية  لالإجراءات  وفقا  واحدة، 

اجلمعيات  ومب�افقة  ال�شحيحة 

ووفقا  املندجمة،  لالأندية  العم�مية 

العامة  امل�ؤ�ش�شة  ل�شرتاتيجية 

يديره  بحيث  والريا�شية،  لل�شباب 

جمل�ض اإدارة واحد، م��شحا اأن فك 

خالل  من  اإل  يتم  ل  قان�نيا  الدمج 

جديدة  اأندية  اإن�شاء  طلب  اإجراءات 

للريا�شة  العامة  الهيئة  اإىل  تقدم 

للنظر فيها وفقا للقان�ن.

�ش�ؤال  على  ردا  ذلك  جاء   

النائب عي�شى الدو�شري ب�شاأن مدى 

رغبت  حال  يف  ال�زارة  ممانعة 

ك�شابق  والع�ده  الدمج  بفك  املراكز 

عهدها اأندية.

لي�ض  اأنه  ال�زير  واأو�شح 

اأن تتدخل يف  ال�شباب  ملراكز متكني 

�ش�ؤون الأندية الريا�شية باتخاذ اأي 

الريا�شية،  الأندية  تخ�ض  قرارات 

و)2(   )1( للمادتني  وفقا  وذلك 

والأندية  اجلمعيات  قان�ن  من 

والهيئات  والثقافية  الجتماعية 

ال�شباب  العاملة يف ميدان  اخلا�شة 

اخلا�شة،  وامل�ؤ�ش�شات  والريا�شة 

 )21( بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر 

كيفية  نظمتا  اإذ   ،1989 ل�شنة 

العاملة  اخلا�شة  الهيئة  اكت�شاب 

الريا�شة  اأو  ال�شباب  ميدان  يف 

امل�شتقلة،  العتبارية  ال�شخ�شية 

قيد  اأرقام  ن�شر  قرارات  �ش�ء  ويف 

ملراكز  الأ�شا�شية  النظم  وملخ�شات 

مراكز  من  كال  فاإن  ال�شباب،  متكني 

الريا�شية  والأندية  ال�شباب  متكني 

ال�طنية تتمتع ب�شخ�شية اعتبارية 

م�شتقلة متاما عن الأخرى.

امل�ؤيد  ال�زير  اأو�شح  كما 

ال�طنية  الأندية  دمج  عملية  اأن 

ف�ائد  حققت  قد  عددها  وتقلي�ض 

اإذ  البحرينية،  للريا�شة  عديدة 

اأ�شبح حجم الرتكيز عليها اأكرب من 

والتنظيمية  الإدارية  كافة  الن�احي 

الدور  جانب  اىل  واملالية،  والفنية 

الدمج يف زيادة  الذي لعبته عملية 

لت��شيع  تبعا  الأندية  جماهريية 

من  املزيد  وحتقيق  الألعاب  قاعدة 

التناف�شية والجنازات.

كما اأ�شار ال�زير اىل رفع م�ازنة 

املن�شاآت  وت�فري  املندجمة  الأندية 

على  قادرة  لتك�ن  لها  النم�ذجية 

واملتزايد  الكبري  الكم  ا�شتيعاب 

اإىل  الأندية،  تلك  منت�شبي  قبل  من 

جانب زيادة عدد اأع�شاء اجلمعيات 

العم�مية لالأندية، ما انعك�ض اإيجابا 

على اإفراز جمال�ض اإدارة ت�شم نخبة 

دفة  ت�شيري  القادرين على  الإداريني 

العملية الإدارية لالأندية الريا�شية، 

يف  ي�شهم  مهنية  اأكرث  باأ�شل�ب 

الأندية  وطم�حات  اأهداف  ترجمة 

والأغرا�ض التي اأن�شئت من اأجلها.

اأثر  الدمج  اأن  ال�زير  واأ�شاف 

الفني  امل�شت�ى  على  بالإيجاب 

الأندية  بدت  اإذ  الريا�شية،  للفرق 

امل�شت�ى  على  متميزة  مب�شت�يات 

على  املناف�شات  خالل  من  املحلي 

ب�ش�رة  املحلية  امل�شابقات  األقاب 

اأكرث فعلية، لفتا اإىل حتقيق الأندية 

تقدما  اأكرث  ومراكز  اأكرب  اإجنازات 

تلك  ظهرت  اإذ  املناف�شات،  خالل 

الأندية مب�شت�يات طيبة يف خمتلف 

ردا  ذلك  جاء  اخلارجية،  البط�لت 

ب�شاأن  الدو�شري  النائب  �ش�ؤال  على 

الأندية  بع�ض  دمج  قرار  اإيجابيات 

الريا�شية.

رده  يف  امل�ؤيد،  ال�زير  واأ�شار 

ب�شليبات  املتعلق  ال�ش�ؤال  �شق  على 

الريا�شية،  الأندية  بع�ض  قراردمج 

اأثبتت  العملية  التجربة  »اإن  قائال: 

واجه  اإذ  م�شروع حتدياته،  لكل  اأن 

التحديات تتعلق  امل�شروع عددا من 

الأم  للنادي  الإداري  بالتنظيم 

خا�شة  فيه،  املندجمة  الأندية  مع 

الفروع  هذه  باإدارة  يتعلق  فيما 

عمليات  اإحدى  اأن  كما  وم�شمياتها، 

تكتمل  مل  ال�طنية  الأندية  دمج 

ويكتب لها النجاح، فقد مت فك الدمج 

بني نادي قاليل ونادي احلد بعد اأن 

نادي  م�شمى  حتت  مندجمني  كانا 

ال�شاحل«. 

ح�ل  النائب  �ش�ؤال  ب�شاأن  اأما 

دجمت  التي  الأندية  بع�ض  م�شري 

مع اأندية اأخرى وحت�لت اإىل مراكز 

مراكز  اأن  ال�زير  فاأو�شح  �شباب، 

خالل  اأ�شهرت  التي  ال�شباب  متكني 

للتغريات  نظرا  جاءت   2020 عام 

التي حدثت خالل الأع�ام الع�شرين 

املا�شية والحتياجات الفعلية التي 

اأفزها ال�اقع العملي، لفتا اىل تنامي 

اإىل  املناطق  من  عدد  يف  احلاجة 

تهتم  ال�شباب  لتمكني  مراكز  وج�د 

التي  والأهداف  ال�شبابية  باجل�انب 

لهتمامات  رئي�شة  حمطة  لي�شت 

الأندية الريا�شية.

حدا  ذلك  اإن  قائال  ووا�شل 

بال�زارة -ا�شتجابة حلاجة املجتمع 

تعديل  اإىل  املناطق-  من  عدد  يف 

م�شمى مراكز متكني ال�شباب وو�شع 

ا�شرتاتيجية جديدة لعملها، وتقنني 

اململ�كة  باملقرات  النتفاع  اأو�شاع 

بها فروع  تنتفع  كانت  التي  للدولة 

عدد من تلك الأندية، لت�شبح مقرات 

لتحت�ي  ال�شباب  لتمكني  املراكز 

واكت�شاف  ال�شبابية  الطاقات 

مهاراتهم  وتنمية  واإبرازها  امل�اهب 

و�شقلها، واإك�شابها اخلربات الالزمة 

م�شتقبل  ل�شمان  فيها  وال�شتثمار 

اأف�شل لل�شباب.

عي�سى الدو�سري وزير ال�سباب

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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اأعداد الإ�صابات املرتفعة بفريو�س كورونا،  رغم 

اإل اأن متابعة فريق البحرين حلالة امل�صابني اأولً باأول 

يجعل امل�صابني واأهاليهم يف حالة تفاوؤل واطمئنان.. 

�صكًرا فريق البحرين.

يف  اأن  اإل  الهزمية،  مرارة  رغم  فيكم  فخورين 

كلها،  البحرين  عيون  يف  اآ�صيا  اأبطال  اأنتم  عيوننا 

�صاهدناها  اللي  الراقية  امل�صتويات  على  لكم  ف�صكًرا 

منكم، برافو يا اأبطال #البحرين
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برحلتها  تق�م  ميغ 17  للطائرة  اأول من�ذج   -  1950

الأوىل.

1958 - اإ�شدار اأول طابع بريد ك�يتي.

1960 - فرقة البيتلز ت�شل باأغنية »اأريد اأن اأم�شك يدك« 

املرتبة الأوىل يف قائمة اأجنح الأغاين يف ال�ليات املتحدة.

1965 - تاأميم الهاتف والربق يف الك�يت.

1972 - ك�الملب�ر ت�شبح مدينة بقرار ر�شمي من امللك 

املاليزي عبداحلليم معظم.

بانقالب ع�شكري  يق�م  نيبال جيانيندرا  ملك   -  2005

للق�شاء على الدميقراطية وي�شبح رئي�ص جمل�ص ال�زراء.

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  دبي  اإمارة  حاكم   -  2008

اآل مكت�م  مكت�م يعينّ جنله حمدان بن حممد بن را�شد 

ولًيا للعهد يف الإمارة.

يقبل  احل�شي  بن  الثاين  عبداهلل  الأردن  ملك   -  2011

ا�شتقالة حك�مة �شمري زيد الرفاعي والتي اأتت بعد عدة 

�شيا�شات  �شد  احتجاجية  مظاهرات  اندلع  من  اأ�شابيع 

بالإ�شالح  املطالبة  اإىل  بالإ�شافة  القت�شادية  حك�مته 

احلك�مة  بت�شكيل  البخيت  معروف  ويكلف  ال�شيا�شي، 

اجلديدة.

2012 - افتتاح برج �شارد �شاد�ص اأعلى مبنى يف اأوروبا.

ظهرت امللكة ليتيزيا ملكة 

اإ�صبانيا يف كامل اأناقتها 

يف اأثناء ح�صورها حفل 

توزيع جوائز ال�صحافة 

يف مدريد، اإذ اختارت 

ليتيزيا، البالغة من العمر 

49 عاًما، اأن تبدو اأنيقة 
ب�صكل منوذجي، وارتدت 

ف�صتاًنا معاد تدويره من 

ت�صميم كارولينا هرييرا، 

والتي ظهرت لأول مرة 

يف عام 2018، مع 

حذاء بكعب اأحمر اللون، 

وحقيبة مطابقة.

انتحار ملكة جمال اأمريكا ال�سابقة بعد قفزها من الطابق 29

لعام  ال�شابقة  املتحدة  ال�ليات  جمال  ملكة  لقيت 

2019، ت�شي�شلي كري�شت، م�شرعها بعد قفزها من الطابق 

29 لتلقى حتقها يف احلال.

الأمريكية  القان�ن  اإنفاذ  �شلطات  من  م�شادر  وك�شف 

اأحد املباين ال�شاهقة  ه�ية املراأة التي انتحرت بقفزها من 

يف و�شط ني�ي�رك، ي�م الأحد.

التي  املراأة  اأن  ب��شت«  »ني�ي�رك  �شحيفة  وذكرت 

طابًقا،   60 من  ن  املك�نّ الفاخر،  اأوري�ن  مبنى  من  قفزت 

 ،2019 لعام  ال�شابقة  املتحدة  ال�ليات  جمال  ملكة  هي 

ت�شي�شلي كري�شت.

ون�شرت كري�شت البالغة من العمر 30 عاًما قبل قفزها 

من املبنى من�ش�ًرا على ح�شابها ال�شخ�شي يف »اإن�شتغرام«، 

قالت فيه: »ليجلب هذا الي�م الراحة وال�شالم«.

اإن  ق�لها  م�شادر  عن  الأمريكية  ال�شحيفة  ونقلت 

كري�شت كانت تعي�ص وحيدة يف الطابق التا�شع من املبنى، 

وقد �ش�هدت لآخر مرة يف الطابق التا�شع والع�شرين.

قالت  ر�شالة  كري�شت  تركت  فقد  امل�شادر،  تلك  ووفق 

تذكر  اأن  ل�الدتها، دون  اأن ترتك كل �شيء  تريد  اإنها  فيها 

�شبب اإقدامها على النتحار.

لالنتحار  كري�شت  دافع  يك�ن  اأن  م�شادر  ورجحت 

من�ش�ر  يف  اأكدت  اأن  لها  �شبق  اإذ  الكتئاب،  من  معاناتها 

العاملي  الي�م  باأكت�بر 2019، مبنا�شبة  »في�شب�ك«  على 

ا�شت�شاري  قبل  من  للعالج  تخ�شع  اأنها  العقلية،  لل�شحة 

للتعامل مع الإجهاد وال�شغ�ط.

منازل م�ستقبلية م�ستدامة ملدة 500 عام

امل�شن�عة من اخلزفيات احلي�ية، بت�قيع  املقببة  املنازل  الأول على  ال�شاهد  جبال كاليف�رنيا كانت 

�شركة اأمريكية نا�شئة اأخذت على عاتقها اإن�شاء منازل بتكلفة مي�شرة �شديقة لالأر�ص تدوم حتى 500 عام.

اأن ال�شركة  و�شلط تقرير مل�قع »ديزاين ب�م« ال�ش�ء على امل�شروع الذي مل تظهر �ش�ره بعد، علًما 

امل�شنعة ن�شرت امل�شاهد الأوىل ملا �شتك�ن عليه امل�شاكن.

من  بناوؤها  ويتم  الكري�شتال،  وكيمياء  اجلي�دي�شية  الهند�شة  بي  »جي��شيب«  �شركة  قبب  وتدمج 

�شفائح ودعامات وحماور كلها من اخلزفيات، ويتم حلم الأجزاء خفيفة ال�زن على م�قع البناء مبا�شرًة 

ب�ا�شطة الطي اخلزيف.

ال�شركة  وت�شري  الرتكيب.  و�شريعة  باهظة  �شيانة  تتطلب  ل  متدنية  بتكلفة  املقببة  املنازل  وتاأتي 

اأنها مقاومة  املن�شاآت تتمتع بخا�شية �شفر كرب�ن وغري �شامة بن�شبة 100 باملئة، كما  اأن  اإىل  امل�شنعة 

ا�شتخدامها  اأنها تربز بحجمي خمتلفي وميكن  كما  للعفن واحلرائق والفي�شانات والزلزل والأعا�شري. 

ملختلف الغايات.

ومن املقرر اأن ت�ظف اجل�لة الأوىل من التم�يل لإنتاج النماذج الأولية من البناء، اإ�شافًة لإناء معمل 

قادر على ت�شنيع الآلف من تلك املنازل �شن�ًيا.

10000 كي�س بال�ستيكي
تدخل �سيدة بريطانية »جيني�س«

امله�و�شة  كالرك  اأجنيال  الربيطانية  دخلت 

الأرقام  م��ش�عة  القدمية  البال�شتيكية  بالأكيا�ص 

القيا�شية »جيني�ص«، بجمع اأكرث من 10 اآلف كي�ص.

واأم�شت كالرك 40 عاًما يف حفظ احلقائب وجمعها، 

اأنها  على  وت�شنفها   ،1954 عام  اإىل  بع�شها  ويع�د 

اجلنيهات  اآلف  الأكيا�ص  ثمن  جمم�ع  وبلغ  تاريخية، 

ال�شرتلينية.

عاًما،   11 عمرها  وكان   ،1976 عام  ه��شها  بداأ 

واأرادت تزيي منزل عائلتها باأكيا�ص الحتاد الربيطاين 

لالحتفال بالي�بيل الف�شي للملكة.

املحلي  من  لدينّ  الأكيا�ص  جمع  »تط�ر  وقالت: 

طلبت  اإذ  والبعيدة،  املجاورة،  الدول  من  الأكيا�ص  اإىل 

الأوملبية  الألعاب  دورة  حل�ش�ر  �شافر  �شخ�ص  من 

اإ�شافًيا  ر�شيًدا  لتك�ن  الأكيا�ص  من  جمم�عة  اإح�شار 

يف جمم�عتي«. وح�شلت كالرك على اأكيا�ص من متاجر 

الهائلة  اأخرى، وحتتفظ مبجم�عتها  عاملية، ومن دول 

يف خمزن خم�ش�ص يف م�شنع زوجها. واأ�شافت: »لي�ص 

لزوجي،  وفًقا  حالًيا،  املزيد  اأ�شيف  اأن  املفرت�ص  من 

معربة  ذلك«.  على  اعتدت  املقاومة،  اأ�شتطيع  ل  لكنني 

اأتخلى عن جمع  »لن  بق�لها:  اله�اية  لهذه  ع�شقها  عن 

الأكيا�ص، والحتفاظ بها اأبًدا«.

الربن�س يخو�س �سباق 

رم�سان مب�سل�سل م�سوار

ك�شفت تقارير اإخبارية، نقالً عن م�شادر فنية، قيمة 

عقد الفنان امل�شري حممد رم�شان الذي �شيح�شل عليه 

ال�شباق  به  �شيخ��ص  الذي  م�شل�شله  يف  دوره  مقابل 

الرم�شاين لعام 2022.

ووفًقا مل�قع الب�ابة، فاإن الفنان حممد رم�شان وقع 

عقًدا بقيمة 20 ملي�ن جنيه م�شري، وامل�شل�شل يحمل 

ال�شعدي، وتاأليف  اإنتاج حممد  ا�شم »م�ش�ار« وه� من 

حممد  بط�لة  ومن  يا�شي،  حممد  واإخراج  فريد  حممد 

الفنانة  بينهم  من  امل�شريي  النج�م  من  وعدد  رم�شان 

دينا ال�شربيني.

»ال�سحة« ت�سجل وفاة واحدة..

 5808 اإ�سابات جديدة بكورونا

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م الثني 31 يناير 2022، 

اأظهرت ت�شجيل  التي بلغ عددها 28903  الفح��شات  اأن 

وتعايف  واحدة،  وفاة  قائمة جديدة، وحالة  حالة   5808

4251 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 42613 حالة، 

منها 126 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى بينما تخ�شع 

14 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11987/pdf/INAF_20220201010445770.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/945216/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11987/pdf/20.pdf
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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

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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اأعداد الإ�صابات املرتفعة بفريو�س كورونا،  رغم 

اإل اأن متابعة فريق البحرين حلالة امل�صابني اأولً باأول 

يجعل امل�صابني واأهاليهم يف حالة تفاوؤل واطمئنان.. 

�صكًرا فريق البحرين.

يف  اأن  اإل  الهزمية،  مرارة  رغم  فيكم  فخورين 

كلها،  البحرين  عيون  يف  اآ�صيا  اأبطال  اأنتم  عيوننا 

�صاهدناها  اللي  الراقية  امل�صتويات  على  لكم  ف�صكًرا 

منكم، برافو يا اأبطال #البحرين
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برحلتها  تق�م  ميغ 17  للطائرة  اأول من�ذج   -  1950

الأوىل.

1958 - اإ�شدار اأول طابع بريد ك�يتي.

1960 - فرقة البيتلز ت�شل باأغنية »اأريد اأن اأم�شك يدك« 

املرتبة الأوىل يف قائمة اأجنح الأغاين يف ال�ليات املتحدة.

1965 - تاأميم الهاتف والربق يف الك�يت.

1972 - ك�الملب�ر ت�شبح مدينة بقرار ر�شمي من امللك 

املاليزي عبداحلليم معظم.

بانقالب ع�شكري  يق�م  نيبال جيانيندرا  ملك   -  2005

للق�شاء على الدميقراطية وي�شبح رئي�ص جمل�ص ال�زراء.

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  دبي  اإمارة  حاكم   -  2008

اآل مكت�م  مكت�م يعينّ جنله حمدان بن حممد بن را�شد 

ولًيا للعهد يف الإمارة.

يقبل  احل�شي  بن  الثاين  عبداهلل  الأردن  ملك   -  2011

ا�شتقالة حك�مة �شمري زيد الرفاعي والتي اأتت بعد عدة 

�شيا�شات  �شد  احتجاجية  مظاهرات  اندلع  من  اأ�شابيع 

بالإ�شالح  املطالبة  اإىل  بالإ�شافة  القت�شادية  حك�مته 

احلك�مة  بت�شكيل  البخيت  معروف  ويكلف  ال�شيا�شي، 

اجلديدة.

2012 - افتتاح برج �شارد �شاد�ص اأعلى مبنى يف اأوروبا.

ظهرت امللكة ليتيزيا ملكة 

اإ�صبانيا يف كامل اأناقتها 

يف اأثناء ح�صورها حفل 

توزيع جوائز ال�صحافة 

يف مدريد، اإذ اختارت 

ليتيزيا، البالغة من العمر 

49 عاًما، اأن تبدو اأنيقة 
ب�صكل منوذجي، وارتدت 

ف�صتاًنا معاد تدويره من 

ت�صميم كارولينا هرييرا، 

والتي ظهرت لأول مرة 

يف عام 2018، مع 

حذاء بكعب اأحمر اللون، 

وحقيبة مطابقة.

انتحار ملكة جمال اأمريكا ال�سابقة بعد قفزها من الطابق 29

لعام  ال�شابقة  املتحدة  ال�ليات  جمال  ملكة  لقيت 

2019، ت�شي�شلي كري�شت، م�شرعها بعد قفزها من الطابق 

29 لتلقى حتقها يف احلال.

الأمريكية  القان�ن  اإنفاذ  �شلطات  من  م�شادر  وك�شف 

اأحد املباين ال�شاهقة  ه�ية املراأة التي انتحرت بقفزها من 

يف و�شط ني�ي�رك، ي�م الأحد.

التي  املراأة  اأن  ب��شت«  »ني�ي�رك  �شحيفة  وذكرت 

طابًقا،   60 من  ن  املك�نّ الفاخر،  اأوري�ن  مبنى  من  قفزت 

 ،2019 لعام  ال�شابقة  املتحدة  ال�ليات  جمال  ملكة  هي 

ت�شي�شلي كري�شت.

ون�شرت كري�شت البالغة من العمر 30 عاًما قبل قفزها 

من املبنى من�ش�ًرا على ح�شابها ال�شخ�شي يف »اإن�شتغرام«، 

قالت فيه: »ليجلب هذا الي�م الراحة وال�شالم«.

اإن  ق�لها  م�شادر  عن  الأمريكية  ال�شحيفة  ونقلت 

كري�شت كانت تعي�ص وحيدة يف الطابق التا�شع من املبنى، 

وقد �ش�هدت لآخر مرة يف الطابق التا�شع والع�شرين.

قالت  ر�شالة  كري�شت  تركت  فقد  امل�شادر،  تلك  ووفق 

تذكر  اأن  ل�الدتها، دون  اأن ترتك كل �شيء  تريد  اإنها  فيها 

�شبب اإقدامها على النتحار.

لالنتحار  كري�شت  دافع  يك�ن  اأن  م�شادر  ورجحت 

من�ش�ر  يف  اأكدت  اأن  لها  �شبق  اإذ  الكتئاب،  من  معاناتها 

العاملي  الي�م  باأكت�بر 2019، مبنا�شبة  »في�شب�ك«  على 

ا�شت�شاري  قبل  من  للعالج  تخ�شع  اأنها  العقلية،  لل�شحة 

للتعامل مع الإجهاد وال�شغ�ط.

منازل م�ستقبلية م�ستدامة ملدة 500 عام

امل�شن�عة من اخلزفيات احلي�ية، بت�قيع  املقببة  املنازل  الأول على  ال�شاهد  جبال كاليف�رنيا كانت 

�شركة اأمريكية نا�شئة اأخذت على عاتقها اإن�شاء منازل بتكلفة مي�شرة �شديقة لالأر�ص تدوم حتى 500 عام.

اأن ال�شركة  و�شلط تقرير مل�قع »ديزاين ب�م« ال�ش�ء على امل�شروع الذي مل تظهر �ش�ره بعد، علًما 

امل�شنعة ن�شرت امل�شاهد الأوىل ملا �شتك�ن عليه امل�شاكن.

من  بناوؤها  ويتم  الكري�شتال،  وكيمياء  اجلي�دي�شية  الهند�شة  بي  »جي��شيب«  �شركة  قبب  وتدمج 

�شفائح ودعامات وحماور كلها من اخلزفيات، ويتم حلم الأجزاء خفيفة ال�زن على م�قع البناء مبا�شرًة 

ب�ا�شطة الطي اخلزيف.

ال�شركة  وت�شري  الرتكيب.  و�شريعة  باهظة  �شيانة  تتطلب  ل  متدنية  بتكلفة  املقببة  املنازل  وتاأتي 

اأنها مقاومة  املن�شاآت تتمتع بخا�شية �شفر كرب�ن وغري �شامة بن�شبة 100 باملئة، كما  اأن  اإىل  امل�شنعة 

ا�شتخدامها  اأنها تربز بحجمي خمتلفي وميكن  كما  للعفن واحلرائق والفي�شانات والزلزل والأعا�شري. 

ملختلف الغايات.

ومن املقرر اأن ت�ظف اجل�لة الأوىل من التم�يل لإنتاج النماذج الأولية من البناء، اإ�شافًة لإناء معمل 

قادر على ت�شنيع الآلف من تلك املنازل �شن�ًيا.

10000 كي�س بال�ستيكي
تدخل �سيدة بريطانية »جيني�س«

امله�و�شة  كالرك  اأجنيال  الربيطانية  دخلت 

الأرقام  م��ش�عة  القدمية  البال�شتيكية  بالأكيا�ص 

القيا�شية »جيني�ص«، بجمع اأكرث من 10 اآلف كي�ص.

واأم�شت كالرك 40 عاًما يف حفظ احلقائب وجمعها، 

اأنها  على  وت�شنفها   ،1954 عام  اإىل  بع�شها  ويع�د 

اجلنيهات  اآلف  الأكيا�ص  ثمن  جمم�ع  وبلغ  تاريخية، 

ال�شرتلينية.

عاًما،   11 عمرها  وكان   ،1976 عام  ه��شها  بداأ 

واأرادت تزيي منزل عائلتها باأكيا�ص الحتاد الربيطاين 

لالحتفال بالي�بيل الف�شي للملكة.

املحلي  من  لدينّ  الأكيا�ص  جمع  »تط�ر  وقالت: 

طلبت  اإذ  والبعيدة،  املجاورة،  الدول  من  الأكيا�ص  اإىل 

الأوملبية  الألعاب  دورة  حل�ش�ر  �شافر  �شخ�ص  من 

اإ�شافًيا  ر�شيًدا  لتك�ن  الأكيا�ص  من  جمم�عة  اإح�شار 

يف جمم�عتي«. وح�شلت كالرك على اأكيا�ص من متاجر 

الهائلة  اأخرى، وحتتفظ مبجم�عتها  عاملية، ومن دول 

يف خمزن خم�ش�ص يف م�شنع زوجها. واأ�شافت: »لي�ص 

لزوجي،  وفًقا  حالًيا،  املزيد  اأ�شيف  اأن  املفرت�ص  من 

معربة  ذلك«.  على  اعتدت  املقاومة،  اأ�شتطيع  ل  لكنني 

اأتخلى عن جمع  »لن  بق�لها:  اله�اية  لهذه  ع�شقها  عن 

الأكيا�ص، والحتفاظ بها اأبًدا«.

الربن�س يخو�س �سباق 

رم�سان مب�سل�سل م�سوار

ك�شفت تقارير اإخبارية، نقالً عن م�شادر فنية، قيمة 

عقد الفنان امل�شري حممد رم�شان الذي �شيح�شل عليه 

ال�شباق  به  �شيخ��ص  الذي  م�شل�شله  يف  دوره  مقابل 

الرم�شاين لعام 2022.

ووفًقا مل�قع الب�ابة، فاإن الفنان حممد رم�شان وقع 

عقًدا بقيمة 20 ملي�ن جنيه م�شري، وامل�شل�شل يحمل 

ال�شعدي، وتاأليف  اإنتاج حممد  ا�شم »م�ش�ار« وه� من 

حممد  بط�لة  ومن  يا�شي،  حممد  واإخراج  فريد  حممد 

الفنانة  بينهم  من  امل�شريي  النج�م  من  وعدد  رم�شان 

دينا ال�شربيني.

»ال�سحة« ت�سجل وفاة واحدة..

 5808 اإ�سابات جديدة بكورونا

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م الثني 31 يناير 2022، 

اأظهرت ت�شجيل  التي بلغ عددها 28903  الفح��شات  اأن 

وتعايف  واحدة،  وفاة  قائمة جديدة، وحالة  حالة   5808

4251 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 42613 حالة، 

منها 126 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى بينما تخ�شع 

14 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11987/pdf/INAF_20220201010445770.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/945192/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 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

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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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
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محمد رشاد  «

كش��ف الرئيس التنفي��ذي لحلب��ة البحرين 
الدولية الشيخ س��لمان بن عيسى آل خليفة 
أن إجمال��ي ع��دد المكرمين من منتس��بي 
حلبة البحرين الدولية، بوسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي بلغ 327 شخصًا.
وأك��د في تصريحات خاصة ل��� »الوطن« أن 
رجاالت ونس��اء حلبة البحري��ن بذلوا جهودًا 
مضنية ف��ي التصدي لفي��روس كورونا منذ 
بداي��ة انتش��اره م��رورًا بعملي��ات الفحص 
ومراح��ل تلق��ي اللق��اح المض��اد لفيروس 
كورونا بما يحافظ عل��ى الصحة العامة في 

البحرين. 
وأش��ار خ��الل حف��ل تس��ليم »وس��ام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« للكوادر 
الوطنية من منتسبي حلبة البحرين الدولية، 
الذي أقيم صباح أمس بحضور بحضور رئيس 
مجل��س إدارة حلبة البحرين الدولية واإلدارة 
التنفيذي��ة ع��ارف رحيم��ي، تنفي��ذًا لألم��ر 

الملكي الس��امي لحض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى وفي إط��ار توجيه صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوسام للعاملين 
في الصف��وف األمامية من الكوادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة إلى اعت��زاز عاهل البالد 
المف��دى وتثمين صاح��ب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء للجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملي��ن في 
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس كورونا 
من الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، 
والداخلي��ة، وكافة الجهات المس��اندة، بما 

يمثل دافع��ًا لمواصلة العم��ل بذات العزم 
للتصدي للجائحة.

وأش��اد الرئي��س التنفيذي لحلب��ة البحرين 
الدولي��ة بجه��ود موظف��ي حلب��ة البحرين 
الدولية المش��اركين ف��ي التصدي لفيروس 
كورونا وأدوارهم المشرفة في كافة مسارات 
التعام��ل م��ع الفي��روس بم��ا يحفظ صحة 
وس��المة الجميع، معربًا عن تهنئته لكافة 
الحاصلي��ن على »وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لالس��تحقاق الطب��ي«، مش��يدًا بدور 
منتس��بي حلبة البحرين ممن س��اهموا في 

التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأك��د على ض��رورة الحفاظ عل��ى ما تحقق 
حت��ى اليوم بما يس��تدعي ب��ذل المزيد من 
المنش��ودة،  للنجاح��ات  للوص��ول  الجه��ود 

معربًا عن ش��كره الكبير لفري��ق العمل في 
حلبة البحرين الدولي��ة الذين قاموا بجهود 
مضاعفة في س��بيل المس��اهمة بالتصدي 
للفي��روس، منوهًا به��ذه الجه��ود الكبيرة 
لفريق حلبة البحرين الدولية والذين كرسوا 
وقتهم منذ األيام األولى للجائحة في إنشاء 
وتشغيل عدد من مراكز الفحص والتطعيم، 
وما حققه فريق المهندسين في الحلبة من 
إنج��از من خ��الل تصميم أول جه��از تنفس 

صناعي محلي في مدة زمنية قياسية.
ووج��ه الرئي��س التنفيذي خال��ص التقدير 
لمنتس��بي حلبة البحرين، مش��يرًا إلى أنهم 
لعبوا أدوارًا بطولي��ة خالل التصدي لجائحة 
في��روس كورونا وأثبت��وا معدنهم الحقيقي 
ف��ي مس��اندة الجهود الوطنية ل��كل ما فيه 

خير البحري��ن ونمائها من خ��الل إصرارهم 
عل��ى المضي قدمًا ف��ي أداء الواجب، مؤكدًا 
أن الحلبة مس��تمرة في عملها نحو االرتقاء 
الص��ورة  لتقدي��م  قطاعاته��ا  بمختل��ف 
المشرفة لمملكة البحرين إقليميًا وعالميًا. 

م��ن جانبهم، أعرب منتس��بو حلبة البحرين 
الدولية الذي تش��رفوا بتس��لم وسام األمير 
س��لمان بن حم��د لالس��تحقاق الطبي، عن 
بالغ الفخر بهذا التكريم الس��امي، مؤكدين 
أن الوسام يعد حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل 
وخدم��ة الوط��ن، الفتين ف��ي تصريحات ل� 
»الوط��ن« أن الوس��ام ه��و وس��ام فخر وعز 
نضع��ه عل��ى صدورنا لم��ا له م��ن معاني 
س��امية في الوطنية والعمل من أجل رفعة 
وعزة البحرين والحفاظ عليها من التحديات 
واألزم��ات العالمية الطارئة، مؤكدين أنهم 
جميعًا جن��ود في خدمة البحري��ن في كافة 
ميادي��ن الواجب ولن يألوا جهدًا في س��بيل 
رفع��ة البحرين في كاف��ة المحافل المحلية 

واإلقليمية والدولية.

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

منتسبو الحلبة: وسام األمير سلمان وسام فخر وعز وله معاٍن سامية في نفوسنا

سلمان بن عيسى: رجاالت ونساء الحلبة بذلوا جهودًا كبيرة في مكافحة »كورونا«
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حلبة البحرين تسّلم 327 من منتسبيها
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

غلق صالون رجالي ومخالفة
48 لعدم االلتزام بـ»إجراءات األصفر«

أعلن��ت وزارة الصحة عن غلق صالون رجالي غلقًا 
إداري��ًا، ومخالف��ة 46 صال��ون رجال��ي ومخالفة 
صالوني��ن نس��ائيين خالل الزيارات التفتيش��ية 
عل��ى الصالون��ات ومح��الت الحالق��ة والمحالت 
الترفيهي��ة، وذلك مس��اء أم��س األول، حيث تم 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة تجاههم 
لمخالفتهم اإلجراءات االحترازية واالش��تراطات 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  عنه��ا  المعل��ن 
)كوفي��د-19(، المدرجة تحت المس��توى األصفر 

ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
فيروس كورونا.

جاء ذلك خالل زيارات تفتيش��ية نفذتها الوزارة 
بالتعاون والتنس��يق مع وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية 
للتأك��د م��ن الت��زام المنش��آت باالش��تراطات 
الصحية واإلج��راءات المدرجة ضمن المس��توى 
األصفر وف��ق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 

انتشار فيروس كورونا.

وقام مأمورو الضبط القضائي بالجهات المعنية 
برصد المخالفات خالل الزيارات التفتيشية، حيث 
تمت زيارة 96 منش��أة من الصالونات، ومحالت 

الحالقة والتجميل الرجالية والنسائية.
ومن جانب أخر، وخالل الزيارات التفتيش��ية على 
المحالت الترفيهية تم زيارة 22 محاًل ومخالفة 3 
منه��ا، وزيارة 5 صاالت رياضية ومخالفة 2 منها 
لعدم االلت��زام باإلج��راءات االحترازية ومخالفة 

االشتراطات الصحية المطلوبة.

 شيوخ دين: التوسع في »العقوبات البديلة«
يحقق غايات نبيلة للفرد والمجتمع

أكد ش��يوخ دين أن التوسع في تنفيذ 
برنامج الس��جون والعقوبات البديلة 

يحقق غايات نبيلة للفرد والمجتمع.
من جانبه، أش��ار فضيلة الشيخ أحمد 
المخوضر ال��ى إيجابيات تطبيق مثل 
هذه القوانين التي تس��هم في عودة 
االبناء ال��ى اهاليه��م وذويهم ليعم 
الفرح والس��عادة في قلوب االمهات 
صفح��ة  وتب��دأ  واالق��ارب،  واالب��اء 
جديدة في حياته��م وذلك من خالل 
انخراطهم في البرامج والدورات التي 
يتم تنظيمها لهم ليسهموا في بناء 

الوطن وتقدمه. 
ب��دوره قال الش��يخ مجي��د العصفور: 
تنفي��ذ برنامج الس��جون والعقوبات 
البديل��ة يه��دف ال��ى غاي��ات نبيل��ة 
للف��رد والمجتم��ع، والت��ي تأتي في 
س��ياق مواصل��ة تطوي��ر المنظومة 
المس��يرة  يرف��د  بم��ا  التش��ريعية 
التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه. كما أكد الس��يد جميل بن 
محمد عضو المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية ان التوجيه السامي والذي 
س��وف يثل��ج القل��وب بالتأكي��د من 
ل��دن صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه بشأن 
مواصل��ة التوس��ع في تطبي الس��يد 
جميل ب��ن محمد ق قانون العقوبات 
والتدابي��ر البديلة والب��دء في تنفيذ 

المفتوح��ة خالل  الس��جون  برنام��ج 
األشهر القادمة، تبرز للعيان إنسانية 
قائد فذ يستش��رف المستقبل بفكر 
متوقد ف��ي الحاضر ويس��عى جاهدا 
ب��كل م��ا أوتي م��ن نظ��ر ثاقب في 
لملمة م��ا عكر صفو األم��ن واألمان 
في ربوع المملكة في مرحلة عصفت 
بالعب��اد والب��الد والت��ي ندع��و اهلل 

تعالى أن تنطوي إلى األبد.
وقال فضيلة الش��يخ حس��ين البلغة: 

الماضي��ة  االي��ام  ف��ي  رأين��ا  »لق��د 
البهج��ة واالف��راح ق��د عم��ت أكث��ر 
على مدن وق��رى البحرين بمناس��بة 
المحكومين  م��ن  اط��الق مجموع��ة 
والموقوفي��ن، وادماجه��م في برامج 
العقوبات البديلة، حي��ث جاء توجيه 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء الش��يخ س��لمان بن 
حم��د ال خليفة متوج��ا لهذه االفراح 
والمسرات، فالش��كر الجزيل لقيادتنا 

التوجيه��ات  ه��ذة  عل��ى  الرش��يدة 
واالجراءات السديدة.

من جهته قال الشيخ الدكتور عبداهلل 
أحمد المقاب��ي ان التدابي��ر البديلة 
إنم��ا هي منحة رحيم��ة وعمل يؤدي 
عل��ى  النزي��ل  لمس��اعدة  بالنتيج��ة 
تخط��ي المرحل��ة الس��ابقة والعودة 
لمهد التعلم والتقدم خدمة للوطن، 
ومنح الفرصة إلنس��ان ي��درك خطأه 
ويعود لصوابه، وه��ي عناية كريمة 

م��ن حكومتن��ا الرش��يدة، والفض��ل 
ال��ذي ينجه اليوم س��مو ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء بتوجيه��ات ملكي��ة 
حكيم��ة ومتابع��ة حثيثة م��ن وزير 
الداخلية الشيخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة لهي محط تقديرنا واهتمامنا 
وتأييدن��ا كمواطني��ن نتطل��ع لهذه 
الخط��وات النجاح ونثم��ن كل خطوة 
تؤدي لصناعة اإلنس��ان لمجتمع واع 

متحضر.

الشيخ عبداهلل المقابي الشيخ حسين البلغةالشيح مجيد العصفور السيد جميل محمدالشيخ أحمد المخوضر

محمد رشاد  «

كش��ف الرئيس التنفي��ذي لحلب��ة البحرين 
الدولية الشيخ س��لمان بن عيسى آل خليفة 
أن إجمال��ي ع��دد المكرمين من منتس��بي 
حلبة البحرين الدولية، بوسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي بلغ 327 شخصًا.
وأك��د في تصريحات خاصة ل��� »الوطن« أن 
رجاالت ونس��اء حلبة البحري��ن بذلوا جهودًا 
مضنية ف��ي التصدي لفي��روس كورونا منذ 
بداي��ة انتش��اره م��رورًا بعملي��ات الفحص 
ومراح��ل تلق��ي اللق��اح المض��اد لفيروس 
كورونا بما يحافظ عل��ى الصحة العامة في 

البحرين. 
وأش��ار خ��الل حف��ل تس��ليم »وس��ام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« للكوادر 
الوطنية من منتسبي حلبة البحرين الدولية، 
الذي أقيم صباح أمس بحضور بحضور رئيس 
مجل��س إدارة حلبة البحرين الدولية واإلدارة 
التنفيذي��ة ع��ارف رحيم��ي، تنفي��ذًا لألم��ر 

الملكي الس��امي لحض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى وفي إط��ار توجيه صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوسام للعاملين 
في الصف��وف األمامية من الكوادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة إلى اعت��زاز عاهل البالد 
المف��دى وتثمين صاح��ب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء للجهود 
الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملي��ن في 
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس كورونا 
من الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، 
والداخلي��ة، وكافة الجهات المس��اندة، بما 

يمثل دافع��ًا لمواصلة العم��ل بذات العزم 
للتصدي للجائحة.

وأش��اد الرئي��س التنفيذي لحلب��ة البحرين 
الدولي��ة بجه��ود موظف��ي حلب��ة البحرين 
الدولية المش��اركين ف��ي التصدي لفيروس 
كورونا وأدوارهم المشرفة في كافة مسارات 
التعام��ل م��ع الفي��روس بم��ا يحفظ صحة 
وس��المة الجميع، معربًا عن تهنئته لكافة 
الحاصلي��ن على »وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لالس��تحقاق الطب��ي«، مش��يدًا بدور 
منتس��بي حلبة البحرين ممن س��اهموا في 

التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأك��د على ض��رورة الحفاظ عل��ى ما تحقق 
حت��ى اليوم بما يس��تدعي ب��ذل المزيد من 
المنش��ودة،  للنجاح��ات  للوص��ول  الجه��ود 

معربًا عن ش��كره الكبير لفري��ق العمل في 
حلبة البحرين الدولي��ة الذين قاموا بجهود 
مضاعفة في س��بيل المس��اهمة بالتصدي 
للفي��روس، منوهًا به��ذه الجه��ود الكبيرة 
لفريق حلبة البحرين الدولية والذين كرسوا 
وقتهم منذ األيام األولى للجائحة في إنشاء 
وتشغيل عدد من مراكز الفحص والتطعيم، 
وما حققه فريق المهندسين في الحلبة من 
إنج��از من خ��الل تصميم أول جه��از تنفس 

صناعي محلي في مدة زمنية قياسية.
ووج��ه الرئي��س التنفيذي خال��ص التقدير 
لمنتس��بي حلبة البحرين، مش��يرًا إلى أنهم 
لعبوا أدوارًا بطولي��ة خالل التصدي لجائحة 
في��روس كورونا وأثبت��وا معدنهم الحقيقي 
ف��ي مس��اندة الجهود الوطنية ل��كل ما فيه 

خير البحري��ن ونمائها من خ��الل إصرارهم 
عل��ى المضي قدمًا ف��ي أداء الواجب، مؤكدًا 
أن الحلبة مس��تمرة في عملها نحو االرتقاء 
الص��ورة  لتقدي��م  قطاعاته��ا  بمختل��ف 
المشرفة لمملكة البحرين إقليميًا وعالميًا. 

م��ن جانبهم، أعرب منتس��بو حلبة البحرين 
الدولية الذي تش��رفوا بتس��لم وسام األمير 
س��لمان بن حم��د لالس��تحقاق الطبي، عن 
بالغ الفخر بهذا التكريم الس��امي، مؤكدين 
أن الوسام يعد حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل 
وخدم��ة الوط��ن، الفتين ف��ي تصريحات ل� 
»الوط��ن« أن الوس��ام ه��و وس��ام فخر وعز 
نضع��ه عل��ى صدورنا لم��ا له م��ن معاني 
س��امية في الوطنية والعمل من أجل رفعة 
وعزة البحرين والحفاظ عليها من التحديات 
واألزم��ات العالمية الطارئة، مؤكدين أنهم 
جميعًا جن��ود في خدمة البحري��ن في كافة 
ميادي��ن الواجب ولن يألوا جهدًا في س��بيل 
رفع��ة البحرين في كاف��ة المحافل المحلية 

واإلقليمية والدولية.
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حلبة البحرين تسّلم 327 من منتسبيها
وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

غلق صالون رجالي ومخالفة
48 لعدم االلتزام بـ»إجراءات األصفر«

أعلن��ت وزارة الصحة عن غلق صالون رجالي غلقًا 
إداري��ًا، ومخالف��ة 46 صال��ون رجال��ي ومخالفة 
صالوني��ن نس��ائيين خالل الزيارات التفتيش��ية 
عل��ى الصالون��ات ومح��الت الحالق��ة والمحالت 
الترفيهي��ة، وذلك مس��اء أم��س األول، حيث تم 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة تجاههم 
لمخالفتهم اإلجراءات االحترازية واالش��تراطات 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  عنه��ا  المعل��ن 
)كوفي��د-19(، المدرجة تحت المس��توى األصفر 

ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
فيروس كورونا.

جاء ذلك خالل زيارات تفتيش��ية نفذتها الوزارة 
بالتعاون والتنس��يق مع وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية 
للتأك��د م��ن الت��زام المنش��آت باالش��تراطات 
الصحية واإلج��راءات المدرجة ضمن المس��توى 
األصفر وف��ق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 

انتشار فيروس كورونا.

وقام مأمورو الضبط القضائي بالجهات المعنية 
برصد المخالفات خالل الزيارات التفتيشية، حيث 
تمت زيارة 96 منش��أة من الصالونات، ومحالت 

الحالقة والتجميل الرجالية والنسائية.
ومن جانب أخر، وخالل الزيارات التفتيش��ية على 
المحالت الترفيهية تم زيارة 22 محاًل ومخالفة 3 
منه��ا، وزيارة 5 صاالت رياضية ومخالفة 2 منها 
لعدم االلت��زام باإلج��راءات االحترازية ومخالفة 

االشتراطات الصحية المطلوبة.

 شيوخ دين: التوسع في »العقوبات البديلة«
يحقق غايات نبيلة للفرد والمجتمع

أكد ش��يوخ دين أن التوسع في تنفيذ 
برنامج الس��جون والعقوبات البديلة 

يحقق غايات نبيلة للفرد والمجتمع.
من جانبه، أش��ار فضيلة الشيخ أحمد 
المخوضر ال��ى إيجابيات تطبيق مثل 
هذه القوانين التي تس��هم في عودة 
االبناء ال��ى اهاليه��م وذويهم ليعم 
الفرح والس��عادة في قلوب االمهات 
صفح��ة  وتب��دأ  واالق��ارب،  واالب��اء 
جديدة في حياته��م وذلك من خالل 
انخراطهم في البرامج والدورات التي 
يتم تنظيمها لهم ليسهموا في بناء 

الوطن وتقدمه. 
ب��دوره قال الش��يخ مجي��د العصفور: 
تنفي��ذ برنامج الس��جون والعقوبات 
البديل��ة يه��دف ال��ى غاي��ات نبيل��ة 
للف��رد والمجتم��ع، والت��ي تأتي في 
س��ياق مواصل��ة تطوي��ر المنظومة 
المس��يرة  يرف��د  بم��ا  التش��ريعية 
التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه. كما أكد الس��يد جميل بن 
محمد عضو المجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية ان التوجيه السامي والذي 
س��وف يثل��ج القل��وب بالتأكي��د من 
ل��دن صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه بشأن 
مواصل��ة التوس��ع في تطبي الس��يد 
جميل ب��ن محمد ق قانون العقوبات 
والتدابي��ر البديلة والب��دء في تنفيذ 

المفتوح��ة خالل  الس��جون  برنام��ج 
األشهر القادمة، تبرز للعيان إنسانية 
قائد فذ يستش��رف المستقبل بفكر 
متوقد ف��ي الحاضر ويس��عى جاهدا 
ب��كل م��ا أوتي م��ن نظ��ر ثاقب في 
لملمة م��ا عكر صفو األم��ن واألمان 
في ربوع المملكة في مرحلة عصفت 
بالعب��اد والب��الد والت��ي ندع��و اهلل 

تعالى أن تنطوي إلى األبد.
وقال فضيلة الش��يخ حس��ين البلغة: 

الماضي��ة  االي��ام  ف��ي  رأين��ا  »لق��د 
البهج��ة واالف��راح ق��د عم��ت أكث��ر 
على مدن وق��رى البحرين بمناس��بة 
المحكومين  م��ن  اط��الق مجموع��ة 
والموقوفي��ن، وادماجه��م في برامج 
العقوبات البديلة، حي��ث جاء توجيه 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء الش��يخ س��لمان بن 
حم��د ال خليفة متوج��ا لهذه االفراح 
والمسرات، فالش��كر الجزيل لقيادتنا 

التوجيه��ات  ه��ذة  عل��ى  الرش��يدة 
واالجراءات السديدة.

من جهته قال الشيخ الدكتور عبداهلل 
أحمد المقاب��ي ان التدابي��ر البديلة 
إنم��ا هي منحة رحيم��ة وعمل يؤدي 
عل��ى  النزي��ل  لمس��اعدة  بالنتيج��ة 
تخط��ي المرحل��ة الس��ابقة والعودة 
لمهد التعلم والتقدم خدمة للوطن، 
ومنح الفرصة إلنس��ان ي��درك خطأه 
ويعود لصوابه، وه��ي عناية كريمة 

م��ن حكومتن��ا الرش��يدة، والفض��ل 
ال��ذي ينجه اليوم س��مو ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء بتوجيه��ات ملكي��ة 
حكيم��ة ومتابع��ة حثيثة م��ن وزير 
الداخلية الشيخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة لهي محط تقديرنا واهتمامنا 
وتأييدن��ا كمواطني��ن نتطل��ع لهذه 
الخط��وات النجاح ونثم��ن كل خطوة 
تؤدي لصناعة اإلنس��ان لمجتمع واع 

متحضر.
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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

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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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
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 »خدمات النواب«: توظيف حملة 
البكالوريوس والماجستير بوزارات الدولة

عق��دت لجن��ة الخدم��ات بمجل��س الن��واب، 
اجتماعها الس��ادس عش��ر، في دور االنعقاد 
السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي 
الخامس أمس، برئاسة أحمد األنصاري. وقد 
اس��تعرضت اللجن��ة في اجتماعه��ا، خطاب 
الشبكة البرلمانية الدولية للتعليم، وخطاب 
وارد من كتلة »تقدم« البرلمانية بخصوص 
مش��روعي قانون التقاعد الحكومي واألهلي، 
وارتأت اللجنة دراسة الخطابين والرد عليهما 
ووض��ع المقترحات بش��أنهما. ثم ناقش��ت 
اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة الصحة، المواد 
المعادة من مش��روع قانون بش��أن الصحة 
النفس��ية، المرافق للمرسوم رقم )80( لسنة 
2013، وقررت اللجن��ة التوافق مع وفد وزارة 

الصحة على بقية مواد القانون.
كما ناقش��ت اللجن��ة، قرار مجلس الش��ورى 
بخصوص مش��روع بقان��ون بتعديل المادة 
)3( م��ن قانون التأمي��ن االجتماعي الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم )24( لس��نة 1976 
)المعد ف��ي ضوء االقتراح بقانون -بصيغته 
المعدلة- المقدم من مجلس النواب، وارتأت 
اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى. ثم 
ناقش��ت اللجنة، مشروع بقانون بإضافة بند 
جديد برقم )5( إلى الفقرة )أ( من المادة )3( 
من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 
بش��أن التأمين ض��د التعطل )المع��د بناًء 
عل��ى االقتراح بقان��ون »بصيغته المعدلة« 
المق��دم م��ن مجل��س الن��واب(، حي��ث ت��م 
االطالع على مرئي��ات وزارة العمل والتنمية 

االجتماعي��ة، وصن��دوق العم��ل »تمكين«، 
وقررت اللجنة طلب المزي��د من المعلومات 

والمرئيات من اللجان األخرى.
وناقش��ت اللجن��ة، مش��روع بتعديل بعض 
أح��كام قان��ون العمل ف��ي القط��اع األهلي 
الص��ادر بالقان��ون رق��م )36( لس��نة 2012 
بقان��ون  االقتراحي��ن  ض��وء  ف��ي  )المع��د 
»بصيغتهم��ا المعدل��ة« المقدمي��ن م��ن 
مجل��س الن��واب(، حي��ث ت��م االط��الع على 
مرئي��ات كل م��ن: وزارة العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعية، غرفة تج��ارة وصناعة البحرين، 
االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وارتأت 
اللجنة تأجيل البت في المش��روع لمزيد من 

الدراسة.
بعده��ا ناقش��ت اللجن��ة، االقت��راح بقانون 
)بصيغت��ه المعدل��ة( بإضاف��ة بن��د جديد 
برقم )6( إل��ى الفقرة )ج( من المادة )8( من 
المرس��وم بقانون رق��م )78( لس��نة 2006 
بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم عرض 
رأي لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية، 
ومرئيات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 

وقررت اللجنة التباحث مع صاحب المقترح.
بقان��ون  االقت��راح  اللجن��ة،  ناقش��ت  كم��ا 
بتعدي��ل بع��ض أح��كام قان��ون التأمي��ن 
االجتماع��ي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)24( لس��نة 1976، حي��ث تم االط��الع على 
رأي لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية، 
ومرئيات وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف، ومرئي��ات الهيئة العامة للتأمين 

االجتماع��ي، وارت��أت اللجن��ة رف��ع تقريرها 
بع��د االجتماع م��ع صاحب االقت��راح. وعلى 
صعيد متصل ناقشت اللجنة في اجتماعها، 
االقتراح بقانون بتعديل المرس��وم بقانون 
رقم )78( لس��نة 2006م بشأن التأمين ضد 
التعط��ل، حي��ث ت��م اس��تعراض رد النائب 
باس��م المالكي، ومرئي��ات الهيئ��ة العامة 
للتأمين االجتماعي، وق��ررت اللجنة االلتقاء 

بصاحب االقتراح لمزيد من التوضيح.
مناقش��ة،  إل��ى  اللجن��ة  انتقل��ت  بعده��ا 
االقت��راح برغبة بتوظيف خريج��ي وخريجات 
البكالوري��وس والماجس��تير وغيره��م م��ن 
جامع��ة البحري��ن والجامع��ات المعتم��دة 
داخ��ل وخ��ارج المملك��ة ف��ي كاف��ة وزارات 
الدولة، حيث تم االط��الع على مرئيات وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وجهاز الخدمة 
المدنية، وصندوق العمل »تمكين«، وارتأت 

اللجنة الموافقة على االقتراح.
ثم ناقش��ت اللجنة، االقت��راح برغبة بتثبيت 
12 طبيب��ًا اجتازوا امتحان��ات البورد العربي، 
حيث تم االط��الع على مرئيات وزارة الصحة، 
وجه��از الخدم��ة المدني��ة، وق��ررت اللجن��ة 
الموافقة على االقتراح. كما ناقش��ت اللجنة، 
االقت��راح برغب��ة بش��أن قيام هيئ��ة تنظيم 
سوق العمل بنشر الوعي القانوني من خالل 
تلفزيون وإذاعة البحرين ووس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ح��ول اإلج��راءات الت��ي يتطلب 
اتخاذه��ا إزاء ه��روب خدم المن��ازل، وارتأت 

اللجنة الموافقة على االقتراح.

الصالح يشارك في اجتماع رؤساء 
البرلمانات العربية فبراير الجاري

أكد رئيس مجلس الش��ورى علي صالح الصالح، حض��وره اجتماع البرلمان 
العربي الرابع لرؤس��اء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر عقده خالل 

شهر فبراير بجمهورية مصر العربية.
وأش��اد الصال��ح لدى اس��تقباله، أم��س، رئي��س البرلمان العرب��ي عادل 
العسومي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يقوم بها البرلمان العربي 
لترس��يخ العالق��ات البرلمانية والتش��ريعية بين المجال��س والبرلمانات 
العربي��ة، مؤك��دًا أّن ح��رص البرلمان العرب��ي على اس��تمرارية اللقاءات 
واالجتماعات الثنائية والمش��تركة بين رؤس��اء وأعضاء البرلمانات، يعزز 
العم��ل التش��ريعي العرب��ي، ويجّس��د إحدى ص��ور الوح��دة العربية، وما 
يجم��ع الدول العربي��ة من روابط وثيقة قائمة عل��ى اإلخوة والمودة بين 
الدول والشعوب. وأش��اد بالحضور والتفاعل اإليجابي من قبل البرلمانات 
العربية خالل المش��اركة ف��ي االجتماعات البرلماني��ة الدولية، مؤكدًا أنَّ 
المجلس يح��رص على تقديم اآلراء واألفكار البّن��اءة بما يحقق تكاماًل في 
األهداف، وتطوير أداء وعمل البرلمانات الستدامة التنمية والتقدم للدول 
والمجتمعات العربية. من جانبه، ثمن العسومي، المساعي الحثيثة التي 
يقوم بها رئيس مجلس الش��ورى لدعم مس��يرة العمل البرلماني العربي، 
معربًا عن االعتزاز بإس��هامات مجلس الشورى المتعددة والمشهودة في 
سبيل مواصلة االرتقاء بعمل البرلمان العربي، وما يقدمه من مشروعات 

وبرامج داعمة للتشريعات العربية.
 »النواب« يناقش عودة أعضاء المجالس 
البلدية لوظائفهم بعد انتهاء العضوية

مريم بوجيري «

ينتظ��ر مجلس الن��واب خ��الل ال��دور الحالي، 
مناقش��ة اقت��راح بقان��ون يعيد الح��ق لعضو 
مجل��س أمانة العاصمة أو األعض��اء البلديين 
بالع��ودة لوظائفه��م الس��ابقة بع��د انتهاء 

العضوية.
يأت��ي ذلك، بن��اء عل��ى االقتراح ال��ذي قدمه 
النائ��ب خالد بوعن��ق، بالتعدي��ل على قانون 
البلدي��ات 2001، ف��ي المادة السادس��ة منه، 
بحي��ث يس��تبدل ن��ص الم��ادة ف��ي القانون 
الحال��ي بالن��ص اآلت��ي: »يمن��ح كل موظ��ف 
مرشح في االنتخابات إجازة خاصة بدون راتب 
ابت��داًء من الي��وم التالي لقفل باب الترش��يح 
حت��ى انته��اء عملي��ة االنتخ��اب، وال يجوز له 
خ��الل تلك الفترة ممارس��ة أي اختصاص من 
اختصاص��ات الوظيفة، ويحتفظ عضو مجلس 
أمانة العاصمة أو المجل��س البلدي بحقه في 
العودة إل��ى وظيفته التي كان يش��غلها قبل 

العضوية، وتحتسب مدة عضويته في مجلس 
أمانة العاصمة أو المجلس البلدي ضمن مدة 
خدمته المحس��وبة في التقاعد، بشرط أدائه 
االش��تراكات المس��تحقة عن هذه المدة عنه 
وعن جه��ة عمل��ه، وال يجوز ألعض��اء مجلس 
أمانة العاصمة أو المجلس البلدي الجمع بين 
عضوي��ة المجل��س وعضوية أي من مجلس��ي 

السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية«.
وأش��ار إلى أن االقتراح بقانون، يهدف لضمان 
األمان الوظيف��ي لمن يعين عض��وًا بمجلس 
بأح��د  عض��وًا  ينتخ��ب  أو  العاصم��ة  أمان��ة 
المجالس البلدية، بإعطاء عضو مجلس أمانة 
العاصم��ة أو عضو المجل��س البلدي الحق في 
العودة إل��ى وظيفته التي كان يش��غلها قبل 
العضوي��ة بعد انته��اء عضويته، واحتس��اب 
م��دة عضويته في مجلس أمان��ة العاصمة أو 
المجلس البلدي ضمن مدة خدمته المحسوبة 
في التقاعد، إذا أدى االش��تراكات المس��تحقة 
عن ه��ذه المدة عن��ه وعن جه��ة عمله، وهو 

األمر الذي يجعل عضو مجلس أمانة العاصمة 
أو عضو المجلس البلدي يؤدي مهمته البلدية 

وهو مطمئن لمستقبله الوظيفي.
كما بي��ن، أنه يهدف للحف��اظ على حق عضو 
المجل��س البلدي ف��ي الع��ودة للوظيفة بعد 
انتهاء العضوية واحتساب المدة التي قضاعا 
بتلك العضوية ضمن مدة خدمته المحسوبة 
في التقاعد، إذا أدى االش��تراكات المس��تحقة 
عن ه��ذه المدة بما ينعكس إيجابًا على أدائه 

وعطائه.
وال يدخ��ل اقتراح القانون حيز التنفيذ، إال بعد 
مروره بدائرة التش��ريع، حي��ث يجب أن تصدر 
اللجن��ة المعني��ة بالمجل��س تقريرها بش��أن 
الموافقة عليه من عدمها وعرضه على مجلس 
الن��واب التخاذ الق��رار، ليتم إحالت��ه للحكومة 
التي س��تعطي رأيها في االقتراح بقانون على 
هيئة مش��روع بقانون، ليتم اس��تعراضه على 
المجلس وأخذ القرار بش��أنه وم��ن ثم إحالته 

إلى مجلس الشورى.

خلف: طرح مزايدة سوق مدينة خليفة المركزي قريبًا
أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خل��ف، أن س��وق مدينة خليف��ة المرك��زي يعد أحد 
المش��اريع الهام��ة في المحافظ��ة الجنوبية، الفت��ًا إلى أن 
المش��روع ف��ي مرحل��ة الحصول عل��ى الموافق��ات الالزمة 
لتخصي��ص العق��ار وط��رح مزايدة عام��ة لتنفي��ذه، حيث 
س��يطرح للشراكة مع القطاع الخاص على غرار تجربة سوق 

المحرق المركزي وسوق مدينة حمد الشعبي.
جاء ذلك، خالل قيامه بزيارة تفقدية للمش��اريع التطويرية 
والخدمية بمدين��ة خليفة في المحافظة الجنوبية، إذ تأتي 
هذه المشاريع ذات الطابع الخدمي بناًء على موافقة مجلس 
الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن ال��وزارة تولي اهتمامًا بالغًا وجهودًا متواصلة من 
أجل تأمي��ن وصول كافة الخدمات التنموية والمس��تدامة 
ف��ي مختل��ف مناط��ق البحري��ن، مش��يرًا إل��ى أن الحكومة 
حريصة على اس��تمرار التواصل بين المس��ؤولين واألهالي 
ف��ي مناطقه��م من خ��الل الزي��ارات الميدانية لالس��تماع 
لمالحظاته��م واحتياجاتهم، وتلبيتها بحس��ب اإلمكانيات 

والموارد المتاحة.
وأشاد بجهود محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
آل خليف��ة وتعاون المحافظة، في إنجاز مختلف المش��اريع 
التنموية في المحافظة ومتابعتها لس��ير األعمال في هذه 

المشاريع.
وأض��اف أن الوزارة تعمل على توفي��ر أفضل الخدمات فيما 
يتعلق باألس��واق المركزية واألسواق الش��عبية، من خالل 
الش��راكة مع القط��اع الخاص، منوهًا إلى أن هذه األس��واق 
صمم��ت وفق��ًا لمعايي��ر عالي��ة ومعاصرة تخ��دم عملية 

التنمية المستدامة في البحرين.
وأوضح، أن مشروع س��وق خليفة المركزي والذي يقام على 
أرض تبل��غ مس��احتها حوال��ي 10 آالف متر مربع س��يكون 

معلمًا خدميًا تجاريًا متكاماًل.
واستعرض الوزير مشروع تطوير مدينة خليفة عبر التشجير 
والتجميل، مش��يرًا إلى أنه ت��م االنتهاء من المرحلة األولى 

عبر زراعة 8700 متر مربع من المس��طحات الخضراء وأكثر 
من 413 شجرة. 

وتطرق إلى تطوير س��احل عس��كر، موضحًا أنه تمت زراعة 
أشجار مستدامة دائمة الخضرة بعدد كلي بلغ 200 شجرة، 
مشيرًا إلى أنه تم تطوير استراحات مناطق اإلسكان في جو 
وعس��كر وتضمن العمل توفير وتركي��ب أرضيات مطاطية 
وعشب صناعي إضافة إلى تركيب مظالت وجلسات عائلية.

من جهة أخ��رى، قال الوزير إن الوزارة تعمل على مش��روع 
استحداث تقاطع ذي إشارة ضوئية على شارع الشيخ سلمان 
بالقرب من مدرس��ة الش��يخة حصة الدولية للبنات بمجمع 

942، والذي من المؤمل البدء فيه خالل فبراير المقبل.

 وزير الصناعة: الحفاظ على ما تحقق
يستدعي بذل الجهود لتحقيق النجاحات

والتج��ارة  الصناع��ة  وزي��ر  أك��د 
أن  الزيان��ي،  زاي��د  والس��ياحة 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
يستدعي بذل المزيد من الجهود 
للوص��ول للنجاح��ات المنش��ودة، 
ومزيدًا من العمل والمثابرة وفق 

منهجية وخطط مدروسة.
وأك��د أن اعت��زاز حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وتثمي��ن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 
المخلصة لكافة  الوطنية  للجهود 
األمامية  الصف��وف  في  العاملين 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا من 
الك��وادر الصحي��ة، وق��وة دف��اع 
البحري��ن، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجه��ات المس��اندة، يمثل دافعًا 
لمزي��د م��ن العط��اء والمواصلة 

بنفس الوتيرة.
الموظفي��ن  بجه��ود  وأش��اد 
المنطلق��ة من انتمائهم الوطني 

تج��اه  بالمس��ؤولية  والح��س 
المجتم��ع، وحرصه��م وعطائهم 
أث��ره خالل  المتمي��ز والملموس 
التصدي  ف��ي  الماضي��ة  الفت��رة 
لجائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 

.)19
جاء ذل��ك ل��دى تس��ليمه أمس، 
م��ن  ش��خصًا   36 بحض��ور 

»وسام  والمعنيين،  المس��ؤولين 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي« للك��وادر الوطني��ة م��ن 
منتس��بي إدارة التفتيش، تنفيذًا 
لألم��ر الملكي الس��امي وفي إطار 
توجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوسام 

للعاملين في الصف��وف األمامية 
من الكوادر الصحي��ة، وقوة دفاع 
البحري��ن، ووزارة الداخلية، وكافة 

الجهات المساندة. 
عل��ى  الحاصلي��ن  الوزي��ر  وهن��أ 
»وس��ام األمي��ر س��لمان بن حمد 
لالس��تحقاق الطب��ي«، معربًا عن 
ش��كره وتقدي��ره له��م عل��ى ما 
قدموه م��ن جه��ود، مضيفًا بأن 
ه��ذا التكري��م لموظفي ال��وزارة 
هو ش��رف عظي��م، مؤك��دًا اعتزاز 
ومنتس��بيها،  بكفاءاتها  ال��وزارة 
متمنيًا له��م كل التوفيق والنجاح 
ومزيدًا من العمل الدؤوب لما في 

مصلحة ورفعة الوطن.
إدارة  منتس��بو  أع��رب  فيم��ا   
التفتيش الذين تش��رفوا بتسّلم 
وس��ام األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
لالس��تحقاق الطب��ي، ع��ن بال��غ 
التكريم الس��امي،  الفخ��ر به��ذا 
مؤكدي��ن أن ه��ذا التكري��م يعد 
حاف��زًا لمواصل��ة العم��ل ب��ذات 

العزم خدمة للوطن.

»األشغال«: توصيل »سرايا 2« 
بالصرف والمتبقي وفق األولويات

تنش��ر »الوط��ن« رد وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمراني، على موضوع منش��ور على إحدى صفحاته��ا عماًل بحق الرد 

الصحافي.
باإلشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء، أمس االثنين الموافق 31 يناير 
2022، في عمود الكاتب الكريم حس��ين التت��ان، حول »طلب توصيل 
منطقة س��رايا 2 بش��بكة الص��رف الصحي وإيجاد منف��ذ آخر للمنطقة 

المذكورة«.
 بداية نتقدم بجزيل الش��كر والتقدير إلدارة تحري��ر صحيفتكم الغراء 
»الوط��ن« والكات��ب الكريم عل��ى اهتمام��ه بطرح ومناقش��ة هموم 
المواطني��ن، ونؤكد للصحيفة اهتمام الوزارة بالتفاعل اإليجابي مع ما 
يتم نش��ره في الصحافة المحلية. وأوضحت الوزارة أن منطقة سرايا 2 
عبارة عن مجمعين )455،457(، فقد قامت الوزارة -في وقت س��ابق- 
بتوصيل مجمع 455 بشبكة الصرف الصحي، حيث بلغت عدد العقارات 
الموصلة فيه 240، أما مجمع 457 فقد تم توصيل أجزاء منه بالشبكة، 
حيث بلغ عدد العقارات الموصلة فيه 161 عقارًا. وفيما يتعلق باألجزاء 
المتبقي��ة م��ن مجم��ع 457 بالمنطقة المذك��ورة، فإن ال��وزارة تقوم 
بإعداد التصاميم التفصيلية لمش��روع إنش��اء ش��بكة الصرف الصحي، 
وس��يتم تنفيذ المش��روع بعد االنتهاء من التصاميم التفصيلية وفقًا 

لألولويات وتوافر الميزانية.
يذك��ر أن بلدية المنطقة الش��مالية، تعمل وفق خط��ة وجدول زمني 
مح��دد تبع��ًا لعدد طلب��ات الش��فط، باإلضاف��ة إلى جداول الش��فط 
األسبوعية الثابتة يتم توزيعها على صهاريج الشفط التي تعمل على 

فترتين صباحية ومسائية لتغطية الطلبات.
 وتس��عى البلدية إلى تحس��ين خدماته��ا عبر تكثي��ف الجهود ووضع 

الخطط الزمنية لتفادي حدوث أي تأخير في عمليات الشفط. 
 وفيما يتعلق بطلب فتح منفذ آخر بمجمع 457 سرايا بوقوة، أوضحت 
الوزارة أن هناك خطة إلنش��اء منف��ذ للدخول والخروج من وإلى منطقة 
بوقوة وس��رايا 2 من ش��ارع الش��يخ خليف��ة بن س��لمان، وذلك بهدف 

تحسين منافذ المنطقة.
علم��ًا بأن المنفذ يم��ر في الوقت الحالي عبر عق��ارات خاصة وبالتالي 
تقوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتنسيق إلجراءات استمالك 
العقارات المتأثرة بالمنفذ وتحرير حرم الطريق، وعليه سيتم التنفيذ 
بعد االنتهاء من إجراءات االستمالك والتعويض وتحديد مسار الشارع 

وحال توفر الميزانية الالزمة لتنفيذ المشروع.  
يش��ار إلى أن المناطق الس��كنية تحظى بنصيب وافر من االهتمام من 
قبل وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني من خالل 
تنفيذ مش��اريع الط��رق التي تهدف لتحس��ين الحرك��ة المرورية فيها 
وتخفيف االزدحامات وتحقيق انس��يابية الحرك��ة المرورية في الدخول 

والخروج من هذه المناطق وزيادة الطاقة االستيعابية للشوارع.
وأن ال��وزارة حريص��ة عل��ى متابع��ة احتياج��ات المواطني��ن وتلبي��ة 
تطلعاتهم من مختلف مناطق المملكة لتقديم أفضل الخدمات لهم.

ودعت الوزارة، جميع كتاب األعمدة والصحفيين للتواصل معها، وذلك 
ضم��ن توجهنا وحرصنا عل��ى فتح المزيد من قن��وات االتصال لتعزيز 
الش��فافية والمصداقية والرد على استفساراتكم وذلك على هاتف رقم 
.complain@works.gov.bh 17545544، أو على البريد اإللكتروني

حق الرد

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

327 من منتسبي حلبة البحرين يتسلمون وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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»جابوه الرجال«
»وظل مالحقًا دوليًا بموجب أمر قبض دولي، ومن خالل اإلجراءات القانونية 
التي اتخذته��ا النيابة العامة وإدارة الش��ؤون الدولي��ة واإلنتربول بوزارة 
الداخلية، إلى أن تّم القبض عليه مؤخرًا وتس��ليمه للس��لطات في مملكة 
البحري��ن تلبيًة لطلبها القانوني، ووفقًا لما تنص عليه االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد«. 
هذه الفقرة جاءت ضمن نص البيان الذي أصدرته النيابة العامة قبل عدة 
أيام، وذكرت فيه أنها تس��لمت أح��د المطلوبين، وقد وصفته بأنه »أخطر 
عنصر إرهاب��ي« وكان مطلوبًا على ذمة عدة قضايا، وصدرت بحقه أحكام، 

لكنه هرب. 
به��ذه الفقرة القصيرة ج��دًا والمقتضبة تواضعت النياب��ة العامة ووزارة 
الداخلية تواضعًا ش��ديدًا، وقدمت مختصرًا لقصة اس��تغرقت عدة سنوات، 
وُتَع��د إحدى القص��ص البطولية الوطني��ة لرجال األم��ن والقضاء بمعنى 
الكلمة؛ فهي تخت��زل عنوانًا قويًا واحدًا »ال يضيع حق الوطن ووراَءُه رجاٌل« 

وِنعم الرجاُل. 
من��ذ لحظة هروبه إلى لحظة تس��لمه جرت أحداث كثي��رة بالتأكيد؛ فنحن 
نتح��دث عن س��نوات م��ن الرصد والبح��ث والتقصي، تخّف��ى فيها وتحرك 
وظه��ر، ثم ع��اد واختفى إل��ى أن اس��تعادته الس��لطات البحرينية. قصة 
اس��ترجاعه هذه ليس��ت عادية، وتستحق أن نس��لط عليها الضوء - بما ال 
يخل بالمقتضيات األمنية - طبعًا؛ ألننا بحاجة إلى أن نرس��ل رسالة مهمة 
ج��دًا لكل من تس��ّول له نفس��ه أّن حق البحرين ال يضي��ع، وأّن هذا الوطن 
لديه رجال عاهدوا اهلل على حفظه وحفظ أمنه، وأّن الهروَب ال يعني نهاية 
القص��ة أب��دًا ولو طال الزمن، فال يف��رح أعداء الوطن؛ فهن��اك من اإلصرار 
والمثاب��رة والصب��ر والعمل الدؤوب م��ا بإمكانه أن يطوَي عجاج الس��نين 

ويعيد الحق لنصابه. 
نحت��اج إلى أن نحتفي بالقصة ألننا نحتاج إلى أن نفرح ببطوالتنا الوطنية، 
وقص��ة اس��تعادته من القص��ص البطولية، وش��بابنا بحاج��ة ألن يقدروا 
إمكانياتنا ويعززوا الثقة بأنفسهم، ونحن كمجتمع بحاجة إلى أن نقدر هذا 
المجهود وهذا التعب وأن نحيي ونرفع العقال عاليًا لهذه التربية الوطنية 
التي أبقت على شعلة المثابرة واإلصرار مشتعلة في نفوس هؤالء األبطال 

البحرينيين في النيابة وفي الداخلية طوال تلك السنوات دون أن تفتر. 
ف��إذا علمت الجرائم التي ارتكبها حتى وهو هارب تعرف قيمة اس��تعادته 

لتنفذ األحكام ضده. 
فه��ذا اإلرهابي هو المخطط والمس��ؤول األول عن ع��دة عمليات إرهابية 

شهدتها المملكة خالل الحقبة الماضية والتي نتج عنها. 
1: قت��ل والش��روع في قتل رجال الش��رطة والمدنيين؛ م��ن خالل تنظيمه 
وإدارت��ه خاليا ومجموع��ات من العناصر اإلرهابي��ة وتدريبهم على تصنيع 
المتفجرات واس��تعمال األسلحة النارية بمس��اعدة الحرس الثوري اإليراني 
وآخري��ن بالع��راق، وذلك بقصد اإلخالل باألمن العام من خالل اس��تهداف 
األماكن الحساس��ة والحيوي��ة بالمملكة، والتعدي على الس��لطات وإلحاق 

األضرار بالممتلكات العامة والخاصة. 
2: فضاًل عن اضطالع��ه بتنظيم وإدارة المجموع��ات اإلرهابية وتوجيهها 
في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل الالزم لها، وقد شارك المحكوم عليه 

فعليًا في بعض هذه العمليات اإلرهابية. 
3: إلى أن هرب إلى إيران ثم استمر بالتنس��يق م��ع عناصر الحرس الثوري 
في وضع مخطط��ات العمليات اإلرهابية داخل مملك��ة البحرين، ومن أبرز 
ه��ذه العمليات اس��تهداف قوات األم��ن العام بمنطقة الدي��ه عام 2014 
والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، 
باإلضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها أحداث تفجير 

مركز المعارض. 
 وللحديث بقية نكملها غدًا بإذن اهلل.

 ميداليتان للبحرين في 
معرض اإلمارات الدولي للطوابع

ش��اركت جمعي��ة البحري��ن له��واة طواب��ع 
البري��د ف��ي فعالي��ات »مع��رض اإلم��ارات 
الدولي للطوابع« ف��ي مركز دبي للمعارض 
بالتزامن مع »إكس��بو دبي 2022« حيث تم 
اإلعالن خ��الل األمس��ية الختامية للمعرض 
األس��بوع الماضي عن فوز مملك��ة البحرين 
بميداليتين في ه��ذه الفعالية التي أقيمت 
بمش��اركة أكث��ر م��ن 127 عارض��ًا من 28 
بل��دًا من مختلف ق��ارات العالم بتنظيم من 
»مجموع��ة بري��د اإلم��ارات« بالتع��اون مع 

»جمعية اإلمارات لهواة الطوابع«.
وقد حقق عض��و جمعية البحري��ن للطوابع 
حس��ين ب��اراس ميدالي��ة فضي��ة مذهب��ة 
»وكانت مش��اركته بعنوان إصدارات طوابع 
الكعب��ة والخفجي«، وصالح محمد الحس��ن 
ميدالي��ة فضي��ة »مش��اركة بعن��وان نظام 
البريد في البحرين من عام 1956-1888«، 
بينما نال خالد علي درويش شهادة مشاركة 
لمش��اركته بمعروضات تش��رح القرطاسية 

البريدية الواردة للبحرين.
وص��رح رئي��س الجمعي��ة »منس��ق الجن��اح 
البحريني بالمعرض« محمد حس��ين جناحي 
أن جمعي��ة البحرين لطواب��ع البريد حريصة 
دائمًا على المشاركة في المعارض الخليجية 
والعربي��ة والدولي��ة م��ن خالل مش��اركات 
أعض��اء الجمعي��ة الذي��ن يحرص��ون عل��ى 
الرق��ي بالهواية عبر وجوده��م في المحافل 
العالمي��ة، حي��ث تمكن��ت الجمعي��ة طوال 
الس��نوات الماضي��ة من حص��د العديد من 

الجوائز والميداليات والشهادات.
م��ن جان��ب آخ��ر ت��م ف��ي خت��ام »معرض 
اإلم��ارات الدول��ي للطواب��ع« تكري��م كافة 
منس��قي ع��روض ال��دول المش��اركة وم��ن 
ضمنه��م محم��د جناح��ي منس��ق جمعي��ة 
البحري��ن للطواب��ع، حيث أع��رب جناحي عن 
افتخاره بمش��اركة مملكة البحرين في هذا 
المعرض الكبير والمتميز من حيث التنظيم 

والمشاركين.

 »األرصاد«: رياح قوية اليوم 
وفرصة لتساقط أمطار متفرقة

ذكر مصدر مس��ؤول ف��ي إدارة األرص��اد الجوية بوزارة 
المواص��الت واالتصاالت، أن المملكة ش��هدت مس��اء 
أم��س رياحًا جنوبية ش��رقية إلى جنوبي��ة تراوحت من 
خفيف��ة إلى معتدلة الس��رعة مع طقس غائ��م جزئيًا 

أحيانًا.
وم��ن المتوقع أن تزداد كميات الس��حب على المناطق 
الش��مالية للخليج العربي وص��واًل للبحرين صباح اليوم 
بس��بب تحرك منخفض جوي س��ريع في طبق��ات الجو 
العلي��ا، من ح��وض البحر المتوس��ط باتجاه الش��رق، 

لتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانًا.
وستعاود الرياح الش��مالية الغربية مساء اليوم لتصل 
من نشطة إلى قوية السرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع في 

موج البحر وتصاعد األتربة والغبار في بعض المناطق 
وتعاود معها األجواء الباردة وخاصة خالل الليل. 

ودع��ت األرصاد الجوية الجمي��ع، وخاصة مرتادي البحر 
إلى أخذ الحيطة والح��ذر، أثناء التقلبات الجوية. وحثت 
على متابعة النش��رات والتحذيرات الرس��مية الصادرة 
م��ن إدارة األرص��اد الجوي��ة عب��ر القن��وات الرس��مية 

المتعددة.
وأوضح المصدر، أن متوس��ط درجات الحرارة العظمى 
لش��هر فبراير يبل��غ 22 درجة مئوية ودرج��ات الحرارة 
الصغرى 15.4 درجة مئوية، كما يبلغ متوسط هطول 
األمط��ار لهذا الش��هر 13 مل��م علمًا ب��أن أعلى كمية 

هطول سجلت كانت 40.9 ملم في عام 1988.

 »الشورى السعودي« يقر تعديل 
نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

وافق مجلس الشورى الس��عودي باألغلبية على مشروع تعديل نظام 
العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من 

نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، وفق صحيفة »سبق«.
وبحس��ب »س��بق«، فإن »فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على 
ص��دوره ما يقارب 50 عامًا، جاءت به��دف مواكبة الحراك الكبير الذي 
تش��هده المملكة في الس��نوات األخيرة في مراجعة وتطوير العديد 
من األنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة ألهداف ومبادرات رؤية 
المملك��ة 2030«. وأش��ارت الصحيف��ة إلى أنه »ظه��رت الحاجة إلى 
س��د الفراغ التش��ريعي، بش��أن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، 
ويفص��ل األح��كام المتعلقة به، باعتب��اره متطلبًا مهم��ًا نص عليه 
النظام األساس��ي للحكم في المادة الرابعة منه، وكذلك ضرورة وضع 
المحددات والضوابط الس��تخدام ش��عار الدول��ة، وتحديد العقوبات 

التي تطبق في حال المخالفة«.

 حسين الجسمي يرفع علم مصر
 بعد موقعة الـ120 دقيقة

حرص النجم اإلماراتي حسين الجسمي على تهنئة الشعب المصري بفوز 
منتخ��ب كرة القدم على المغرب بهدفين مقابل هدف ووصوله إلى الدور 

نصف النهائي لبطولة كأس األمم األفريقية المقامة في الكاميرون.
ونش��ر حسين الجس��مي صورة له عبر حسابه الش��خصي بموقع التواصل 
االجتماع��ي »تويت��ر« وهو يمس��ك علم مص��ر، وأرفقها بتعلي��ق قائال: 

»مبروك« مصر.
وأقيم��ت مب��اراة كرة القدم بين مص��ر والمغرب، األح��د، وتقدم منتخب 
المغرب بالهدف األول عن طريق سفيان بوفال من ركلة جزاء في الدقيقة 

6 من الشوط األول.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/01/watan-20220201.pdf?1643689764
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/987776
https://alwatannews.net/article/987639
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 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

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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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
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رنا بنت عيسى تبحث سير البرامج 
األكاديمية مع »العلوم التطبيقية«

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 
رئي��س مجل��س أمناء جامع��ة العل��وم التطبيقية وهي��ب الخاجة ورئيس 
الجامعة غسان فؤاد. وخالل اللقاء، تم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير 
البرام��ج األكاديمية وما تقدمه للطلبة في مختلف المجاالت والتخصصات 
التي تتيح لهم خيارات متع��ددة في مجال التعليم وتمكنهم من مهارات 
الحياة المس��تقبلية للدخول في س��وق العمل، حيث أكدت الشيخة رنا بنت 
عيسى بأن مجلس التعليم العالي يقدم كل الدعم والمساندة لمؤسسات 
التعلي��م العالي، للنه��وض بأدائها عل��ى كافة األصعدة، ورفع مس��توى 
س��معتها التعليمية. من جانبهم، عبر الخاجة وفؤاد عن عميق تقديرهم 
وامتنانه��م لما تحظ��ى به جامعة العلوم التطبيقي��ة من دعم على كافة 
المس��تويات، يعكس م��ا لقطاع التعليم من اهتم��ام وتقدير كبيرين في 

مملكة البحرين.

»مشاريع األمل« و»سيتي سنتر« يدعمان رواد األعمال
أعلن��ت مش��اريع األم��ل، ال��ذراع االس��تثمارية 
لصندوق األمل، عن تعاونها مع س��يتي س��نتر 
البحرين لالستثمار في رّواد األعمال البحرينيين، 
حيث ستتيح هذه الشراكة االستراتيجية حصول 
المش��اريع ضمن محفظة »مشاريع األمل« على 
فرص النمو والتوّس��ع باإلضاف��ة إلى وصولهم 

للعمالء اإلقليميين.
سيقدم سيتي س��نتر البحرين الفرصة ألصحاب 
المش��اريع الريادي��ة لع��رض منتجاتهم، وذلك 
األم��ل  مش��اريع  اس��تراتيجية  م��ع  بالتواف��ق 
لالس��تثمار بالمش��اريع الواعدة وذات القابلية 
للتوّس��ع مما س��يتيح حصد إي��رادات أكبر على 
والعالم��ي.  واإلقليم��ي  المحل��ي  المس��توى 
وس��يتمكن أصحاب هذه المش��اريع من تعزيز 
قاعدة عمالئهم مع الترويج لمنتجاتهم لتصل 
للجمهور على نطاق أوسع. وُتمثل هذه الشراكة 
واحدة من المبادرات العديدة لمش��اريع األمل، 
والت��ي ته��دف عبره��ا لتحفيز نجاح المش��اريع 
وليص��ب ذلك في توفير قيم��ة إضافية للجهات 
المعنية ب��كل منها. وكجزء من ه��ذا التعاون، 
يعتبر سيتي س��نتر البحرين شريكًا استراتيجيًا 
للبرنامج التلفزيوني »بيبان« الذي يتبع مشاريع 
األمل والذي سيعرض للجمهور بتاريخ 2 فبراير 
2022. وُيع��د برنام��ج »بيبان« منصة ُتس��ّلط 
الضوء على رّواد األعمال الطموحين وتوّفر لهم 
الفرصة لالرتقاء بنجاح مشاريعهم آلفاق جديدة 
من خالل حصولهم على عروض االس��تثمار من 
ش��ركات وجهات مؤسس��ية رائدة وُمستثمرين 

من القطاع الخاص.
وتعليق��ًا عل��ى هذا التع��اون، صّرح��ت المدير 
العام لصن��دوق األمل فجر الباج��ه جي، قائلة: 
»ُيعتب��ر التع��اون االس��تراتيجي أح��د العوامل 
األساس��ية لتعزيز نمو ونجاح مش��اريع محفظة 
»مش��اريع األمل«. ومن خالل شراكتنا مع سيتي 
س��نتر البحري��ن، فإننا نمنح أصحاب المش��اريع 
الريادي��ة المحلي��ة الفرصة لتوس��يع أعمالهم 
التجارية م��ن خالل اس��تعراض منتجاتهم في 
أحد أبرز وجهات التسّوق والترفيه في البحرين، 
والذي يس��تقطب زواره من مختل��ف أنحاء دول 
مجل��س التعاون الخليجي. ونهدف للمس��اهمة 
الفّعال��ة في اجت��ذاب قاعدة أكبر م��ن العمالء 

له��ذه المش��اريع مما س��يحقق عوائ��د ُمجزية 
للمؤسسين وللُمستثمرين«.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لسيتي سنتر 
البحري��ن دعيج الرميحي: نفتخ��ر بهذا التعاون 
مع صندوق األمل والذي من خالله سيتم إطالق 
هذه المب��ادرة المتميزة التي تهدف إلى تنمية 
وتش��جيع المواه��ب البحريني��ة الواع��دة ودفع 
مش��اريعهم المهنية إلى األمام. يعتبر س��يتي 
س��نتر البحرين جزء أساس��ي م��ن المجتمع لذا 
نعمل دومًا على خلق مش��اريع وتطوير مبادرات 
خالقة ومبتكرة تساهم في تقديم الدعم لرواد 
األعمال من الش��باب ولكافة المشاريع الريادية 
بهدف الوصول لمجتمع أكثر إنتاجًا واستدامة«.

»الرفاع فيوز الدولية« 
تقيم ندوة تعليمية لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أق��ام مركز االبتكار في مدرس��ة الرف��اع فيوز الدولية ن��دوة افتراضية 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعنوان TeachMeet، تناولت 
ال��دروس المس��تفادة م��ن الجائحة وط��رق تعزيز التعلي��م الحديث، 
بمش��اركة عدد من الع��روض التقديمية من قب��ل المعلمين لتبادل 

الخبرات الناجحة وأفضل الممارسات والنصائح حول التعليم الحديث.
حضر الورش��ة 126 مش��اركًا يمثل��ون كافة مج��االت التعليم من دول 

مختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها. 
وأدار الن��دوة مدي��ر مرك��ز االبت��كار في مدرس��ة الرفاع في��وز الدولية 
زاهي وهبي، وش��ارك فيه��ا 11 محاضرًا من المعلمي��ن الذين تناولوا 
استراتيجيات وأساليب التدريس المستفادة من الجائحة، وقد استندت 
عروض المحاضرين على استكشاف الوسائل التقنية والرقمية بما في 
ذلك البرامج والتطبيقات واأللعاب الذكية والمنصات االجتماعية مثل 

نماذج Google والرياضات اإللكترونية.
وأكدت مديرة مدرسة الرفاع فيوز الدولية جو جراهي على أهمية ندوة 
TeachMeet ف��ي توفير منت��دى داعم يربط بي��ن المعلمين والقادة 

الحريصين على مشاركة أفضل الممارسات التعليمية.
وأضاف��ت: »نظ��ًرا للتحديات الحالي��ة التي تواجه الم��دارس من خالل 
توفي��ر التطوير المهني الش��خصي، ف��إن ن��دوة TeachMeet تربط 
المعلمين وتدعمه��م في جميع أنحاء المنطقة وخارجها«، مضيفًة أن 
مدرس��ة الرفاع فيوز الدولية تفتخر بامتالكه��ا لمركز االبتكار والتزام 
المدرس��ة المس��تمر في قيادة االبتكار ودمج التكنولوجيا الحديثة في 

التدريس اليومي.

الحكم بسداد 950 ألف دينار في 
قضايا تهّرب من الضريبة االنتقائية

ق��ال رئيس وحدة جرائم التهرب الضريب��ي إن المحكمة الصغرى الجنائية 
الدائ��رة الثامن��ة أصدرت أحكامه��ا باإلدانة ف��ي ثالث قضاي��ا تهرب من 
قيم��ة الضريبة االنتقائي��ة، بإلزام المتهمين فيها بس��داد قيمة الضريبة 
االنتقائية المستحقة عنها بما مجموعه مبلغ قدره 476 ألف دينار، وبغرامة 
مس��اوية لقيمة الضريبة، وبمصادرة الس��لع االنتقائية المهربة وذلك لما 
نسب إليهم من اتهام.   وكانت الوحدة قد تلقت بالغات من الجهاز الوطني 
لإليرادات باكتش��اف ورص��د مخالفة ثالث محالت تعمل في نش��اط تجارة 
اس��تيراد وبي��ع التبغ ومنتجاته وق��د خالفت ما نص علي��ه قانون الضريبة 
االنتقائية والئحته التنفيذية من وجوب تسجيل السلع االنتقائية المتمثلة 
في التبغ ومش��تقاته وأجهزة الشيشة اإللكترونية والسائل التبغي، وسداد 
الضريبة المس��تحقة عنها، فضاًل عن احتس��ابها مبل��غ ضريبة جزئي على 
تلك الس��لع، دون سداد الضريبة المستحقة عنها، بقصد التهرب من سداد 

الضريبة المستحقة.
   وقد اتخذت الوحدة إجراءاتها باالس��تماع ألقوال مأموري الضبط القضائي 
المدققين من الجهاز الوطني لإليرادات القائمين على ضبط الوقائع وذلك 
فيما رصدوه من خالل تفتيش المحالت وجرد الس��لع وفحص المس��تندات 
الدالة على استيراد البضاعة وكمياتها وقيمتها وبيان الضريبة االنتقائية 
المس��تحقة، ومن ثم استجوبت المسؤولين بالمحال المخالفة والمتهمين 
ف��ي تلك البالغات وواجهتهم باألدلة الثابتة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى 

المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن 10 سنوات 
لمتهَمين عن واقعة اتجار 

باألشخاص في العمل القسري
صرح رئيس نيابة االتجار باألش��خاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
أصدرت أمس، حكمها بواقعة اتجار باألش��خاص في العمل القسري، والذي 
قض��ى بمعاقبة المتهم األول بالس��جن 10 س��نوات وغرام��ة 2000 دينار 
وبمعاقبة المتهم الثاني بالس��جن 10 س��نوات وإلزامهما بمصاريف إعادة 
المجن��ي عليها إلى دولتها وأمرت إبعادهما نهائي��ًا عن البالد عقب تنفيذ 
العقوب��ة. وتعود تفاصي��ل الواقعة، إلى البالغ المق��دم من المجني عليها 
بأنها قدمت إلى البحرين للعمل كطباخة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت 
م��ع أحد الجناة عبر أحد مواقع التواصل االجتماعي وتم اس��تدراجها للخروج 
م��ن من��زل كفيلها وإيهامه��ا بوجود فرص عم��ل أفضل، وبع��د التقائها 
بالمتهمين تم حجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة ومواقعتها دون 
رضاه��ا، وعند رفضها العمل ف��ي مجال الدعارة تم اس��تغاللها في العمل 
القس��ري إلى أن تمكنت من الهروب من المكان واس��تنجادها بأحد المارة 
وتم تقديم بالغ إلى مركز الش��رطة. وأش��ار رئيس النياب��ة، إلى أن النيابة 
العامة باش��رت التحقيق فور إبالغه��ا بالواقعة حيث اس��تمعت إلى أقوال 
المجن��ي عليها وأم��رت بإيداعها دار األمان التابع للجن��ة الوطنية لمكافحة 
االتج��ار باألش��خاص وندب��ت الطبيب الش��رعي للكش��ف الطبي الش��رعي 
عليها واس��تجوبت المتهمين وأمرت بحبس��هما، وطلبت تحريات الشرطة 
واس��تمعت إلى ش��هود الواقعة، وأمرت النيابة العام��ة بإحالة المتهمين 

محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهما الحكم المتقدم.

في رصد لـ                 .. تسجيل 92 ألف 
إصابة جديدة بـ»كورونا« خالل يناير

محمد نصرالدين «

سجلت البحرين أكثر من 92 ألف حالة إصابة 
بفيروس كورونا خالل ش��هر يناير الماضي، 
حيث شهد هذا الشهر على مدار أيامه قفزات 

كبيرة في تسجيل الحاالت اليومية.
أجرت��ه صحيف��ة  إحصائ��ي  رص��د  وأظه��ر 
القائم��ة  الح��االت  إجمال��ي  أن  »الوط��ن« 
لإلصابات بالفيروس التي تم تسجيلها خالل 
الفترة من 1 وحت��ى 31 يناير 2022 بلغ 92 
ألفًا و507 حاالت، فيما لم يتس��نَّ للصحيفة 
رصد نس��ب هذه الح��االت بي��ن المواطنين 
والعمال��ة الواف��دة والقادمي��ن م��ن الخارج 
حيث توقفت وزارة الصحة عن إعالن تفصيل 

الحاالت منذ تاريخ 4 يناير.
وبحس��ب اإلحصاء، فق��د وصل ارتف��اع عدد 
الحاالت إلى الذروة يوم 30 يناير بتس��جيل 6 
آالف و745 حال��ة جديدة، فيما جرى يوم 29 
يناير تسجيل أعلى عدد من اإلصابات مقارنة 
بع��دد الفحوصات وذلك بنس��بة 24.8% من 
الفحوصات التي أجريت في هذا اليوم والبالغ 

عددها 27085 فحصًا.
وتم خالل ش��هر يناير تسجيل 14 حالة وفاة 
بواق��ع 3 حاالت يوم 30 يناي��ر، وحالتين في 
كل من يومي 7 و27 يناير، وحالة واحدة أيام 
2 و15 و22 و26 و27 و28 و31 يناير، ليرتفع 
إجمال��ي عدد الوفيات منذ ب��دء الجائحة إلى 

1408 حاالت.
وعلى مدار الش��هر، ج��رى تس��جيل 51 ألفًا 
و662 حال��ة تع��اٍف بمتوس��ط 1666 حالة 
يوميًا تقريب��ًا، وكان أعلى يوم في تس��جيل 
عدد المتعافين 31 يناير بواقع 4251 حالة، 
ورفع��ت حصيلة المتعافين المس��جلة خالل 
شهر يناير إجمالي عدد المتعافين إلى 328 

ألفًا و998 حالة منذ بدء الجائحة. 
وبل��غ أعلى عدد في العناية المركزة في يوم 
واح��د 14 حال��ة وذلك ي��وم 31 يناي��ر، وتم 
تس��جيل أكبر عدد ممن يتلق��ون العالج في 
المستش��فيات خالل يوم واحد أيضًا في 31 

يناير ب�126 حالة.
وبلغت الحاالت القائمة بتاريخ 31 يناير 44 

ألفًا و170 حالة. 
وفيما يتعلق بإجمالي عدد الفحوصات التي 
تم إجراؤها خالل شهر يناير فقد بلغت 752 
ألف��ًا و584 فحصًا بمتوس��ط 24 ألفًا و277 

فحصًا يوميًا.

وبالنس��بة لع��دد اللقاح��ات المقدمة خالل 
ش��هر يناي��ر، تلق��ى 20 ألفًا و713 ش��خصًا 
جرعته��م األولى من اللقاح بمتوس��ط 668 
جرع��ة يوميًا، وتلقى 15 ألفًا و966 ش��خصًا 
جرعتهم الثانية من اللقاح بمتوس��ط 515 
جرع��ة يومي��ًا، فيما تلق��ى 94 ألف��ًا و137 
 3036 شخصًا الجرعة التنشيطية بمتوسط 

جرعة يوميًا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد جرعات 
التطعيم المقدم��ة في مملكة البحرين منذ 
بدء حمل��ة التطعيم وحتى تاري��خ 31 يناير 
و859 ش��خصًا  ألف��ًا  و223  مليون��ًا   ،2022
تلقوا جرعة واحدة، ومليونًا و193 ألفًا و959 
ش��خصًا تلقوا جرعتي��ن، و939 ألف��ًا و199 

شخصًا تلقوا الجرعة التنشيطية.

 14 حالة وفاة ترفع الحصيلة 
إلى 1408 منذ بدء الجائحة

44 ألفًا عدد الحاالت القائمة بنهاية يناير

51 ألف حالة تعاٍف رفعت اإلجمالي إلى 329 ألفًا

 أعلى عدد للمعالجين 
بالمستشفيات في يوم واحد 126 حالة

 مصادرة 1.162 مليون دينار
في قضية غسيل أموال

صرح��ت رئيس��ة نياب��ة االس��تئناف ب��أن 
محكمة االس��تئناف العليا الدائ��رة األولى 
أصدرت حكمًا، بقبول طعن النيابة العامة 
باالستئناف على الحكم الصادر من المحكمة 
الكبرى الجنائية؛ لما ش��اب الحكم من خطأ 
ف��ي تطبي��ق القان��ون، وقض��ت بتعدي��ل 
الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده 
بالسجن 3 سنوات وتغريمه 10 آالف دينار؛ 
عن تهمة غس��ل األموال، وتأييد العقوبة 
األخرى التي قضت به��ا محكمة أول درجة 
بسجن المستأنف ضده 5 سنوات وتغريمه 
100 أل��ف دينار ومص��ادرة ملي��ون ومائة 
واثنين وستين ألف وثالثين دينارًا ومائتين 
وسبعة وتسعين فلسًا من أمواله وأمالكه، 
عن تهمتي االحتي��ال وجمع أموال المجني 
عليه��م بقص��د اس��تثمارها دون الحصول 
على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/01/watan-20220201.pdf?1643689764
https://alwatannews.net/article/987783
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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
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 سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

التمارين المشتركة تحمي حرية 
المالحة والتدفق الحر للتجارة

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن التمارين المشتركة تعزز العمل الدولي المشترك 
لمواجهـــة التحديـــات التـــي تحـــد من حريـــة المالحـــة والحفـــاظ على التدفـــق الحر 

للتجارة البحرية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس يرافقه سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لمقر وحدة اإلســـناد البحـــري األميركي بالمملكـــة بحضور وزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة ووزيـــر المالية واالقتصاد 

)٠٤(الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين.

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات في جلســـته أمـــس مناقصتين لشـــركة 
تطويـــر للبتـــرول، أولهمـــا لتوفير خدمـــات عوازل وموانع التســـرب آلبـــار النفط 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل عطاء بنحـــو 1.1 مليون دينـــار، والثانية 
لتوفير خدمة الحماية الكاثودية لجميع منشآت شركة تطوير للبترول تنافست 

عليها 3 شركات، وكان أقل عطاء بنحو 611.2 ألف دينار.
كمـــا فتح المجلس مناقصتين لبنك اإلســـكان، أولهما لتعيين استشـــاري ألعمال 
تصميـــم 15 قطعـــة أرض فـــي مدينـــة ســـلمان بالمحافظـــة الشـــمالية بإجمالـــي 
مساحات األراضي 37,936 متر مربع، واإلشراف الهندسي على 4 أراٍض إلنشاء 
محـــالت خدميـــة تجاريـــة وبمســـاحة بناء كليـــة تبلغ نحـــو 27,700 متـــر مربع، 

تنافست عليها 12 شركة.

لعوامل وموانع تسرب آبار النفط
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“أحمر اليد” يحقق المركز الثاني بالبطولة اآلسيوية
حقق منتخبنا الوطني لكرة  «

اليد المركز الثاني في البطولة 
اآلسيوية العشرين بعد خسارته 

أمام المنتخب القطري في 
المباراة النهائية التي أقيمت على 

صالة الدمام بالمملكة العربية 
السعودية بنتيجة )29/24(.

المنامة - وزارة اإلسكان

عقـــارات  شـــركة  عـــام  مديـــر  كشـــف 
اإلســـكان إيـــاد عبيـــد أن القائمين على 
برنامـــج الدعم الحكومـــي المتمثل في 
باتحـــاد  الخاصـــة  “اتحـــادات”  مبـــادرة 
المنتفعين ببنك اإلسكان يعملون حالًيا 
على ضـــم اتحـــادات جديـــدة للبرنامج 
خـــالل العـــام الجـــاري، حيـــث قـــال إنه 
من المتوقع انضمام 16 عمارة ســـكنية 
مكونـــة مـــن 369 وحـــدة، لتصبـــح عدد 
مظلـــة  تحـــت  المنضويـــة  العمـــارات 
البرنامج 73 عمارة تشمل 1926 وحدة 

سكنية. 
انطلقـــت  التـــي  المبـــادرة  أن  وأضـــاف 

بشـــكلها الموســـع في العام 2019 كانت 
تضـــم 8 مبـــاٍن بهـــا 264 شـــقة فـــي “أم 
الحصـــم واللـــوزي”، وفـــي العـــام 2020 
انضم لها 37 اتحاًدا في “توبلي، الجفير، 
مدينة خليفة، البديع، المحرق، اللوزي، 

الحجيـــات” بواقـــع 1032 شـــقة، وفـــي 
العـــام 2021 انضمـــت 9 اتحادات بنحو 
260 شـــقة، ليصـــل عـــدد المســـتفيدين 
من البرنامـــج الحكومي اليوم أكثر من 

)07(1550 أسرة بحرينية.

اليـــوم  بمناســـبة  الـــوزراء  مجلـــس  قـــّرر 
يكـــون  أن  البحريـــن،  لمملكـــة  الرياضـــي 
يـــوم الخميس الموافق 10 فبراير، نصف 
يـــوم عمـــل فـــي كل الـــوزارات والهيئـــات 

والمؤسســـات الحكومية إلفساح المجال 
أمـــام العامليـــن فيهـــا إلى المشـــاركة في 
يكـــرس  بمـــا  الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــات 
دور الرياضـــة كثقافـــة مجتمعيـــة، مؤكًدا 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  أهميـــة  المجلـــس 
االحترازيـــة بمـــا يضمـــن صحة وســـالمة 

الجميع. ورأس ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
ثم أدان المجلس بشـــدة إطالق ميليشيا 

باليســـتي  صـــاروخ  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
باتجـــاه دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحرين 
لكافـــة اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا دولـــة 
اإلمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسالمة أراضيها.

10 فبراير نصف يوم عمل في الحكومة
البحرين تدعم اإلمارات في إجراءاتها للحفاظ على سالمة أراضيها

المنامة - بنا

أعلنت وزارة الدفاع اإلماراتية، أمس 
، اعتـــراض وتدميـــر دفاعهـــا الجـــوي 
صاروخـــا باليســـتيا أطلقتـــه جماعـــة 

الحوثي اإلرهابية تجاه الدولة.
وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر 
عن أية خســـائر، حيث ســـقطت بقايا 
الصاروخ الباليســـتي خـــارج المناطق 

المأهولة بالسكان.
كذلك أشـــارت الوزارة إلى أن “قواتنا 

الجويـــة وقيادة التحالف نجحت في 
تدميـــر موقـــع ومنصـــة اإلطـــالق في 
اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع 
المعادية”. كما أكدت الوزارة أنها على 
أهبة االســـتعداد والجاهزيـــة للتعامل 
مـــع أية تهديـــدات، وأنهـــا تتخذ كافة 
اإلجـــراءات الالزمـــة لحمايـــة الدولـــة 
من كافة االعتداءات، حســـبما ذكرت 

وكالة األنباء اإلماراتية “وام”.

اإلمارات تعترض صاروًخا 
ا وتدمر منصة إطالقه حوثيًّ

عواصم ـ وكاالت

)03(
)08(

المنامة - بنا

اشـــاد مجلـــس الصحـــة الخليجـــي عبـــر 
حســـاباته الرســـمية في مواقع التواصل 
تصميـــم  طريـــق  عـــن  االجتماعيـــة 
وتخطيـــط  بجهـــود  )انفوجرافيـــك( 
النظـــام الصحـــي البحرينـــي المتميز في 

التطعيمات.
 ومـــن ضمـــن جهـــود الصحـــة البحرينية 
فـــي مجـــال التطعيـــم أنهـــا تخلصت في 
والحصبـــة  الحصبـــة  مـــن   2019 العـــام 
األلمانيـــة المتوطنـــة، كمـــا بلغـــت نســـبة 
تغطيـــة التطعيمـــات الروتينية لألطفال، 
باإلضافـــة إلى فئات أخـــرى من المجتمع 

.97%

وأضـــاف المجلس في بيانه انه منذ عام 
1981 والبحريـــن خاليـــة مـــن المالريـــا، 
حســـب إعـــالن منظمة الصحـــة العالمية، 

وأردف المجلس أن البحرين تشارك في 
وضع خطـــة العمـــل اإلقليميـــة لمكافحة 

المالريا بين عامي 2021 - 2025.

مستهدًفا أكثر من 1550 أسرة بحرينية

73 عمارة منضوية تحت “اتحادات” في 2022

“الصحة الخليجي” يشيد بالجهود الصحية البحرينية في التطعيمات

أمل الحامد

توقـــع عضـــو مجلـــس إدارة جمعية رجـــال األعمال البحرينيـــة، رئيس لجنـــة العقار 
والتشـــييد بالجمعيـــة، ناصر األهلي، أن تتجاوز التـــداوالت العقارية 1.2 مليار دينار 

فـــي المرحلـــة المقبلة؛ نتيجة لوجـــود بوادر االنتعاش والدعـــم الحكومي، متوقًعا أن 
تبقى التداوالت العقارية في العام 2022 متخطية حاجز المليار وأكثر؛ لوجود خطة 

للتعافي االقتصادي التي أعلنت عنها حكومة البحرين، إضافة إلى مشاريع 
عقارية ســـيتم تنفيذها في غضون 4 إلى 5 ســـنوات مقبلة 
تتجاوز 30 مليار دوالر بين القطاعين العام والخاص. وأكد 
أن القطاع العقاري في مملكة البحرين شـــهد على مدى 20 

عاًمـــا بعد تولـــي جاللة الملك مقاليد الحكـــم تطورات كبيرة 
ومختلفـــة في مجال التشـــريع واإلجـــراءات اإلدارية وزيادة 
الدعم الحكومي للقطاع، مشيًرا إلى أن البحرين تأثرت خالل 
جائحـــة كورونـــا علـــى غرار الـــدول األخـــرى، وانخفضت فيها 
مســـتويات التـــداوالت العقاريـــة، ولكنها عـــادت لطبيعتها في 

العام 2021.

زيارة مرتقبة لجمعية رجال األعمال البحرينية إلى مسقط... األهلي:

التداوالت العقارية المتوقعة بالبحرين
مليار دينار
1.2

إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: حوراء مرهون
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األهلي متحدثا 
لـ “البالد”

تدمير منصة إطالق صواريخ باليستية حوثية في الجوف
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المنامة - المجلس االعلى للقضاء

المنامة - بنا

تسلم نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار 
عبـــدهللا البوعينيـــن من رئيـــس المجموعة العالمية للذكاء نســـخة من كتابه 
“أنـــا والخوارزميات” جاســـم حاجي، مشـــيًدا بجهوده العلميـــة ومواكبة آخر 
التطـــورات التكنولوجيـــة في مجال الـــذكاء االصطناعي.وقـــال البوعينين إن 
المجلـــس حريـــص علـــى توظيف الذكاء االصطناعـــي في المجـــال القضائي ويتطلع 
دائًمـــا إلى االســـتفادة من التطور التقني لتحقيق رؤيـــة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في توظيف تقنيات الـــذكاء االصطناعي في كل 
القطاعـــات.  وبيـــن أن المجلـــس حريـــص علـــى مد جســـور التعـــاون مع مركـــز ناصر 
للبحـــوث والتطويـــر في الذكاء االصطناعـــي وأهمية تكاتف الجهـــود لتوحيد الرؤى 
الملكيـــة عبر التوجه إلى الذكاء االصطناعي في قطاع المحاكم والقضاء لما لحلول 
الـــذكاء االصطناعي مـــن أثر إيجابي في تحليـــل البيانات واالســـتفادة من الخبرات 

المحلية والتجارب العالمية.

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي، الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، رئيس مجلس 
أمنـــاء جامعة العلـــوم التطبيقية وهيـــب الخاجه ورئيس الجامعة غســـان عواد. 
وتم بحث الجوانب المتعلقة بعملية ســـير البرامج األكاديمية وما تقدمه للطلبة 
فـــي مختلف المجاالت والتخصصات التي تتيح لهم خيارات متعددة في مجال 
التعليـــم وتمكنهـــم مـــن مهـــارات الحياة المســـتقبلية للدخـــول في ســـوق العمل. 
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة أن المجلـــس يقدم كل 
الدعم والمساندة لمؤسسات التعليم العالي، للنهوض بأدائها على كافة األصعدة، 
ورفع مســـتوى ســـمعتها التعليميـــة. وأعرب الخاجه وعواد، عـــن عميق تقديرهما 
وامتنانهمـــا لمـــا تحظى بـــه الجامعة من دعم على المســـتويات كافـــة، يعكس ما 

لقطاع التعليم من اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.

البوعينين: نحرص على توظيف الذكاء االصطناعي بالمجال القضائي

رنا بنت عيسى: تقديم كافة الدعم لمؤسسات التعليم العالي

بذل مزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة
وزير “الصناعة” يسلم منتسبي “التفتيش”  وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
البـــالد  اعتزازعاهـــل  أن  الزيانـــي  زايـــد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتثمين ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة للجهود الوطنية 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  لـــكل  المخلصـــة 
األماميـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا مـــن 
الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 
ووزارة الداخلية، وكل الجهات المســـاندة، 
يمثـــل دافعًا لمزيد من العطـــاء والمواصلة 
بنفس الوتيرة، مشـــيدًا بجهـــود الموظفين 
المنطلقـــة مـــن انتمائهـــم الوطنـــي والحس 
وحرصهـــم  المجتمـــع،  تجـــاه  بالمســـؤولية 
وعطائهـــم المتميـــز والملمـــوس أثره خالل 
لجائحـــة  التصـــدي  فـــي  الماضيـــة  الفتـــرة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.
وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن الحفـــاظ علـــى ما 
تحقـــق حتـــى اليوم يســـتدعي بـــذل مزيد 
من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، 
ومزيدًا مـــن العمل والمثابرة وفق منهجية 
وخطـــط مدروســـة. جاء ذلك لـــدى تفضل 
وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة أمس 

المســـؤولين  مـــن  شـــخصًا   36 بحضـــور 
والمعنيين، بتسليم “وسام األمير سلمان بن 
حمد لالســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
من لمنتســـبي إدارة التفتيش، تنفيًذا لألمر 
الملكي الســـامي وفي إطار توجيه صاحب 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء لكافـــة الجهـــات المعنيـــة بتســـليم 
الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، 
ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة. 
وهنأ الوزير الحاصلين على “وســـام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي”، معربًا 

عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه من 
جهود، مضيفـــًا بأن هـــذا التكريم لموظفي 
الـــوزارة هو شـــرف عظيـــم، مؤكـــًدا اعتزاز 
الـــوزارة بكفاءاتها ومنتســـبيها، متمنًيا لهم 
كل التوفيـــق والنجـــاح ومزيـــد مـــن العمل 

الدؤوب لما في مصلحة ورفعة الوطن.
من جانبهم، أعرب منتسبو إدارة التفتيش 
الذين تشرفوا بتســـلم وسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر 
بهـــذا التكريـــم الســـامي، مؤكديـــن أن هـــذا 
التكريـــم يعد حافزًا لمواصلـــة العمل بذات 

العزم خدمة للوطن.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس نائب محافـــظ محافظـــة العاصمة 
نائـــب رئيـــس المجلس التنســـيقي حســـن 
المدني اجتماع المجلس التنسيقي األول 
لمحافظـــة العاصمـــة فـــي دورتـــه الثالثـــة 
2022، وذلـــك عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
بمشـــاركة األعضـــاء مـــن ممثلـــي الجهـــات 
المجلـــس خـــالل  المختلفـــة. واســـتعرض 
االجتمـــاع تقريـــًرا عـــن مجمـــل إنجـــازات 
المجلس التنسيقي في دورته الثالثة للعام 
2021، إذ بينـــت األرقـــام التي اســـتعرضها 
التقريـــر اعتمـــاد 68 توصيـــة إجمااًل خالل 
العـــام 2021، وتفاعلـــت الجهـــات المعنيـــة 
مع التوصيات المرفوعة لها بنســـبة 98%، 
إضافة إلى عـــرض 48 تقريًرا في مختلف 
المجـــاالت الخدميـــة تـــم اســـتعراضها من 
خـــالل 12 اجتماعا تنســـيقًيا خالل الفترة 
من يناير- ديسمبر 2021، كما بين التقرير 
ارتفاع نســـبة ما تم إنجـــازه من توصيات 
داللـــة  فـــي  الســـابقة  باألعـــوام  مقارنـــة 
واضحـــة على حجـــم التفاعـــل الكبير بين 

مختلف األعضاء في المجلس.
واســـتعرض المجلس التنســـيقي مشـــاريع 
أمانـــة العاصمـــة لتطويـــر ســـوق المنامـــة 
الشـــاحنات  مواقـــف  وتطويـــر  المركـــزي 
والتي اشـــتملت على إعادة تأهيل منطقة 
والشـــوارع  المركـــزي  بالســـوق  المواقـــف 
المحيطة بها، وذلك بالرصف والتخطيط، 
الشـــاحنات  وخـــروج  دخـــول  وتنظيـــم 
بمنطقة الســـوق المركزي، وتظليل منطقة 
الشـــحن والتفريـــغ، وتشـــجير المســـاحات 
المفتوحـــة فـــي الســـوق، وتحويـــل أنظمة 
بالطاقـــة  تعمـــل  أنظمـــة  إلـــى  اإلنـــارة 

الســـوق  مرافـــق  وتطويـــر  الشمســـية، 
إضافـــة  الهوائيـــة،  المكثفـــات  وتركيـــب 
لتطويـــر  تعييـــن شـــركة استشـــارية  إلـــى 
شـــبكات الصرف الصحي. واطلع المجلس 
مجموعـــة  إنجـــازات  علـــى  التنســـيقي 
العاصمـــة  بمحافظـــة  المـــروري  التحكـــم 
خالل العام الماضي 2021، والتي شـــملت 
وصباغـــة  الســـيارات،  مواقـــف  تخطيـــط 
مرتفعات تخفيف السرعة، وإعادة صباغة 
األرصفة، والمربعات الصفراء، والخطوط 
لتنظيـــم  األعمـــدة  وتثبيـــت  األرضيـــة، 
الحركـــة المرورية، ومنع الوقوف الخاطئ 
فـــي بعـــض المواقـــع التي تحجـــب الرؤية 
ولحجز المواقف، وتثبيت المرايا العاكسة 
فـــي التقاطعـــات والمواقـــع التـــي يصعب 
على الســـائق رؤية المركبـــات القادمة في 
االتجـــاه اآلخـــر، و عالمـــات ممنـــوع عبور 
الشـــاحنات في األحياء الســـكنية، وحجز 
المواقف لـــذوي االحتياجات الخاصة في 
محافظـــة العاصمـــة، إضافة إلى مشـــروع 
عدادات المواقف المدفوعة و الذي يهدف 
إلى زيـــادة الطاقة االســـتيعابية والكفاءة 
وتنظيـــم  كفاءتهـــا،  زيـــادة  و  للمواقـــف 

الحركة المرورية، و الحد من االزدحامات 
بسبب الوقوف الخاطئ.

واســـتعرض المجلـــس كذلـــك تقريـــًرا عن 
أبـــرز احتياجات منطقة ســـترة، والمتمثلة 
فـــي تطويـــر الشـــوارع، وتنظيـــف وتقليم 
الخارجيـــة  ســـترة  مقبـــرة  فـــي  األشـــجار 
مجمـــع 606، وإنشـــاء ممشـــى علـــى أحـــد 
نـــادي ســـترة  ســـواحل ســـترة، وتحويـــل 
القديـــم بمجمع 605 إلـــى ملعب كرة قدم، 
وصيانـــة مرافـــق مركـــز ســـترة الصحـــي، 
وصيانـــة وتطوير ســـوق ســـترة المركزي، 
احتياجـــات  بتنفيـــذ  المجلـــس  وأوصـــى 
منطقـــة ســـترة تحقيًقـــا لـــرؤى وتطلعـــات 
األهالـــي وتماشـــًيا مع أهـــداف التنمية في 

جميع مناطق محافظة العاصمة.
واطلع المجلس على مستجدات مكافحة 
والجهـــود  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
المبذولـــة مـــن قبـــل وزارة الصحـــة وآخـــر 
اإلحصـــاءات المتعقلـــة بالجائحة وارتفاع 
معـــدالت اإلصابـــة فـــي هـــذه الفتـــرة فـــي 
مملكـــة البحرين، وضرورة التـــزام الجميع 
بمواصلـــة إتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة 

للحد من انتشار الفايروس.

الجهات المعنية تفاعلت مع التوصيات المرفوعة بنسبة 98 % في 2021

“تنسيقي العاصمة” يطلع على مشاريع تطوير “المنامة المركزي”

اتفاق بحريني تركي لالرتقاء بالعالقات االقتصادية والسياحية 
مباحثات إيجابية للدفع بأوجه التعاون بين البلدين نحو مستويات أكثر تميزا

عقد وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ووزير خارجية الجمهورية التركية مولود 
تشـــاوش أوغلو، امـــس، مؤتمـــًرا صحافًيا 
بمناسبة زيارة وزير الخارجية التركي إلى 
مملكة البحرين. وفي بداية المؤتمر، أدلى 
وزيـــر الخارجية ببيان صحافي رحب فيه 
بزيارة وزير خارجيـــة الجمهورية التركية 
الصديقة إلى مملكة البحرين، في إطار ما 
يربـــط بين البلدين الصديقين من عالقات 
وثيقة ورغبة مشتركة في تطوير التعاون 
الثنائـــي فـــي ظـــل توجيهات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ورئيس الجمهورية التركية رجب 

طيب أردوغان.
وقال وزير الخارجية إن ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، استقبل 
التركيـــة،  الجمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 
مرحًبـــا بزيارتـــه لمملكة البحريـــن، ومعرًبا 
عـــن تقديـــره للتعـــاون الثنائـــي وعالقـــات 
الصداقـــة التي تجمع بيـــن البلدين، مؤكًدا 
علـــى أهمية العمل المشـــترك علـــى تطوير 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلـــف المجاالت، 
والدفـــع بأوجـــه التعـــاون االقتصـــادي بين 
البلدين نحو مســـتويات أكثر تميزا تخدم 
المصالـــح المشـــتركة وتحقـــق التطلعـــات 

المنشودة للبلدين والشعبين الصديقين.
خارجيـــة  وزيـــر  مـــع  عقـــد  أنـــه  وأوضـــح 
مباحثـــات  جلســـة  التركيـــة  الجمهوريـــة 
مثمـــرة وبناءة، تم خاللها تدارس عالقات 
الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين 
الصديقين، وســـبل تعزيـــز التعاون الثنائي 
وتطويره في مختلف المجاالت السياسية 
علـــى  والعمـــل  والتنمويـــة،  واالقتصاديـــة 
االســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحـــة لتنميـــة 
التعـــاون االقتصادي والتجـــاري والثقافي 
والسياحي بين البلدين الصديقين، منوًها 
إلـــى أنه تـــم التأكيد على ضـــرورة المضي 
فـــي تفعيـــل مذكـــرات التفاهـــم المشـــترك 
الموقعـــة بيـــن البلديـــن فـــي العديـــد مـــن 
المجـــاالت الحيوية التي من شـــأنها تعزيز 

وتطوير التعاون المشترك.
وأضـــاف أن الجانبيـــن تدارســـا تطـــورات 
األوضاع السياســـية واألمنية والتحديات 

األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  تواجـــه  التـــي 
وتهـــدد أمنهـــا واســـتقرارها، وأكـــدا علـــى 
األمـــن  وتعزيـــز  الســـالم  إحـــالل  ضـــرورة 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة، وإنهـــاء كافـــة 
الصراعـــات الدائـــرة التي أضـــرت بمصالح 
علـــى مســـيرة  وأثـــرت  المنطقـــة  شـــعوب 
التنميـــة واالزدهـــار فيهـــا. مـــن جانبه عبر 
ســـعادته  عـــن  أوغلـــو  تشـــاوش  مولـــود 
بزيـــارة مملكـــة البحرين، معبًرا عن شـــكره 
لوزيـــر الخارجيـــة على ما لقيه من حســـن 
الضيافة، مشـــيًرا إلى أن المباحثات كانت 
إيجابيـــة، منوًها إلى زيارة عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني إلى الجمهورية التركية في 
نوفمبـــر 2021م، وتســـليم مملكة البحرين 
رئاســـة حـــوار التعـــاون اآلســـيوي، مؤكًدا 
أن الجمهورية التركية ســـتقدم كل الدعم 

لمملكة البحرين.
وأشـــار وزير خارجيـــة الجمهورية التركية 

بأنه تـــم التركيز على الخطـــة االقتصادية 
وتقديمهـــا إلى مملكـــة البحرين في مدينة 
نيويـــورك، معرًبـــا عـــن رغبتـــه فـــي إقامـــة 
اجتمـــاع اللجنـــة االقتصاديـــة المشـــتركة 
بيـــن البلديـــن في مـــارس المقبل، مشـــيدا 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  مـــع  بلقائـــه 
مجلس الـــوزراء، والمشـــاركة بالمعلومات 
دعـــم  مؤكـــًدا  االقتصاديـــة،  الرؤيـــة  عـــن 
البحريـــن  لمملكـــة  التركيـــة  الجمهوريـــة 
فـــي هـــذا المجـــال، وغيرها مـــن المجاالت 
كالصحـــة والبيئـــة باإلضافـــة إلـــى القضايا 
اإلقليمية واستقرار المنطقة، مؤكًدا كذلك 

على أهمية مكافحة اإلرهاب.
كما أكـــد أهمية التعاون الثنائي في مجال 
التدريـــب بين أكاديميتـــي وزارة خارجية 
البلديـــن الصديقين، مشـــيًرا إلـــى أنه تلقى 
العـــام ألكاديميـــة  معلومـــات مـــن المديـــر 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيرة بنت خليفة 
آل خليفـــة، تفيـــد باهتمام الدبلوماســـيين 
البحرينييـــن وحرصهـــم علـــى تعلـــم اللغة 
التركيـــة، معربـــا عـــن رغبتـــه باســـتضافة 
الدبلوماسيين البحرينيين لتعليمهم اللغة 
التركيـــة في معهد يونـــس إمره، باإلضافة 
إلـــى اســـتضافة عبداللطيـــف الزيانـــي في 
أنطاليـــا فـــي شـــهر مـــارس للمشـــاركة في 

مؤتمر أنطاليا.
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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.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

برنامج السجون المفتوحة.. فلسفة وطنية مبهرة
كانـــت وال تـــزال مملكة البحريـــن نموذجا نادرا فـــي احترام حقوق 
اإلنسان وإتاحة الفرصة للمحكومين للمساهمة في صياغة مستقبل 
الوطن، وكل يوم تفاجئ العالم بتشريعات وقوانين وفلسفة مبهرة 
تدعونا للفخر واالعتزاز، كيف ال ونحن بقيادة ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه 

نحلق في اآلفاق دون حدود على اتساع العالم.
يوم أمس األول “وجه ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا 
ورعاه، إلى مواصلة التوســـع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديلـــة وأن يتـــوازى ذلـــك مع البـــدء فـــي تنفيذ برنامج الســـجون 
المفتوحة بما يكفل تعزيز االســـتفادة من برنامج العقوبات البديلة 
ومـــا يهـــدف إليه مـــن غايـــات نبيلة للفـــرد والمجتمع، وكلف ســـموه 
وزارة الداخليـــة بتنفيـــذ برنامج الســـجون المفتوحة خالل األشـــهر 
القادمـــة، مؤكـــدًا ســـموه أن هـــذه البرامج تأتي في ســـياق مواصلة 
تطوير المنظومة التشـــريعية بما يرفد المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه”.

إن وزارة الداخليـــة بمختلـــف إداراتهـــا تقـــوم بـــدور أساســـي فـــي 
تعزيز حقوق اإلنســـان في المملكة، وهـــذه البرامج التي تقوم على 
اســـتراتيجية وطنية ونالـــت إعجاب وتقدير المنظمـــات الحقوقية 
العالميـــة، تعكـــس مســـيرتنا الرائدة فـــي التطوير الشـــامل وملحمة 
البنـــاء واإلنجـــازات الضخمـــة بـــكل المعاييـــر، فبرنامـــج الســـجون 
المفتوحة بمثابـــة إعادة تأهيل المحكوم عليهم بخطط نفعية ذات 
خلـــق جديد ســـتضاعف انخراطهم في المجتمـــع واالنضواء تحت 
القاعـــدة الوطنيـــة الجامعـــة بالعزيمـــة والطمـــوح والجهـــد وتحمل 

المسؤولية.
إن هذه المشاريع والبرامج تحمل في طياتها روائع من الحكم وروح 
األسرة الواحدة، وتضافر الجهود والتعاون بين الجميع والسير معا 
بيد واحدة نحو أفق المستقبل، لبلوغ الغايات المنشودة، في وطن 

تسوده العدالة والمحبة واألخوة والتالحم والتكامل والوحدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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الموظف “المتفلسف”
بعـــض المؤسســـات وجهات العمـــل بالقطاع الخـــاص، بحاجة 
ماســـة ألن توفـــر تدريبـــا شـــامالً للموظفيـــن الجـــدد، يتنـــاول 
أخالقيات المهنة، وأســـلوب التعامل مع زمالئهم األقدم منهم 
في المهنة، ممن قطعوا شـــوطًا طويالً فـــي تطويرها وخدمة 

جهة العمل نفسها.
جزئية أخالقيات المهنة هذه، ال تقل أهمية عن بقية الجوانب 
األخرى التي تركز عليها الكثير من جهات العمل بحكم العادة، 
والتـــي تتنـــاول التطويـــر الوظيفـــي، واألكاديمـــي، والمهنـــي، 

ألسباب عدة أوجزها بأربع نقاط كالتالي:

 الحروب الحاصلة في بعض بيئات العمل، بسبب “اللوبيات” 
التـــي تجمـــع الموظفيـــن الفاشـــلين، مـــن أهم مســـببات فرملة 
تطـــور العمـــل، وتأثر الخدمـــة المقدمة، ولو تم إشـــغال هؤالء 

الموظفين، ومراقبة أدائهم، لكان الحال بغير هذا الحال.

 عدم احترام بعض الموظفين الجدد زمالءهم األقدم منهم 
فـــي العمل، واألكثر منهم خبرة، ومكانـــة وظيفية، بل واألكبر 

منهم سنًا، والتعامل معهم بأسلوب “الندية” و”التفلسف”.

 ضرورة تركيز المرؤوسين على النفسيات في بيئات العمل، 
وضررهـــا علـــى االســـتقرار الوظيفـــي، عبر معرفـــة الموظفين 
الذين ينشغلون بزمالئهم أكثر من انشغالهم بعملهم، والتعامل 
معهـــم بشـــكل محاســـبي صـــارم وحاســـم، حماية للكفـــاءات، 

والذين ال وقت لهم لهذا العبث.

 التركيز على كشـــف اإلنتاجية في العمل، ألنه حجر الزاوية 
الحقيقي، في تحديد من يعمل، ومن يبرع بالكالم، و“الرغي”، 

وفي االنشغال باألمور األخرى. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البحرين.. الصحة النفسية في بيئة العمل )2(
أشـــرنا ســـابقًا إلى مؤتمر “الصحة النفســـية في بيئة العمل” الذي نظمته، 
مشـــكورًة، وبتألـــق، جمعية البحريـــن للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية 
BSTD مؤخـــرًا، وأهدافـــه وأوراق عمله لمتحدثيـــن متخصصين. اليوم 
نســـلط الضوء على خلفية تاريخية عن اهتمام مملكة البحرين بالصحة 
النفسية عمليًا منذ عقود، ونلحقه في المقاالت القادمة بملخص تنفيذي 
ألوراق العمل التي دونتها في جلســـات المؤتمر الثرية، ونكمل بسلســـلة 

سردية لبدايات التدريب المهني والعام إلى وقتنا الحاضر.
يعـــود االهتمام بموضـــوع المؤتمر بحرينيـــًا وعربيًا إلـــى 45 عاما خلت، 
وذلـــك بمشـــاركة وزيـــر العمل والشـــؤون االجتماعيـــة - آنـــذاك - بمؤتمر 
“العمـــل العربـــي بدورته السادســـة التي عقدت باإلســـكندرية بجمهورية 
مصـــر العربية فـــي )12/3/1977م( والـــذي وافق علـــى االتفاقية العربية 
رقـــم )7( لســـنة )1977م(، والتوصيـــة رقـــم )1( بشـــأن الســـالمة والصحة 
المهنية - والنفســـية” وانضمام دولة البحرين - آنذاك - إليهما بالمرســـوم 
)2( الصادر عن أمير دولة البحرين المغفور له الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة في )15/5/1994م(، ناصًا بمادته )8( بوجوب “الفحص الطبي 
االبتدائي عند التعيين بما يتالءم مع قدراته الصحية والبدنية والعقلية 
والنفســـية”، مـــن ناحية، وبمادته )15( بوجوب “إنشـــاء لجنة عربية عليا 
للســـالمة والصحة المهنية - والنفسية - في إطار منظمة العمل العربية، 
وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية”، ومتضمنة “الوصول 
إلى أعلى مستوى ممكن، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال، 
واالحتفاظ لهم بهذا المستوى”. ثم بإصدار جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد حفظه هللا ورعاه “قانون العمل في القطاع األهلي 
رقـــم )36( لســـنة )2012م( المادة )171( بوجوب “إجـــراء الفحص الطبي 
االبتدائـــي من صاحـــب العمل على العامل قبل التحاقـــه بالعمل للتحقق 
من ســـالمته ولياقته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية وفقًا لطبيعة 
العمـــل الذي يســـند إليه”. وتكريم صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعـــاه، عنُ بعد في )29/12/2020م(، أصحاب األفكار الـ 12 
التـــي تأهلت لمســـابقة االبتـــكار الحكومي وفوز فكرة “توســـعة خدمات 
الصحـــة النفســـية في المجتمـــع” المقدمة من بثينة حميـــد العصفور ود. 

علي حسين السلمان من مستشفى الطب النفسي بوزارة الصحة. 
وهنا نرى االهتمام يشمل كل المجتمع وليس بيئة العمل فقط. ونكمل.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

في تعبير واضح عن اليأس واإلحباط وتشـــديد الحصار والخناق الداخلي، لجأت 
ميلشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران إلى استهداف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بهجمات إرهابية، معتقدة بذلك أنها ستوقف االنتصارات المتتالية لقوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وألوية العمالقة والسيطرة على محافظة 
شبوة بما لها من أهيمة استراتيجية كبرى، وهو ما غير المشهد العسكري في اليمن 

وقرب كثيرا من إعالن سقوط الحوثيين والقضاء عليهم.
بالمفهوم العسكري هي هزائم ثقيلة للحوثيين وخلل واضح في الميزان العسكري 
والجهـــد القتالـــي لصالـــح قوات التحالـــف العربي وألويـــة العمالقة، فـــكان هذا الرد 
اإلرهابـــي للفـــت األنظـــار عن تلـــك االنتصارات، ومحاولـــة عرقلة المزيـــد منها على 

األرض اليمنية.
واضـــح أيًضـــا مـــدى التبعيـــة الحوثيـــة للدولـــة اإليرانية، حيـــث إن هـــذا التحويل 
والتصعيـــد من جانب الحوثيين يأتي في وقت تتزايد فيه االتهامات الدولية ضد 
طهـــران بالمراوغـــة والمماطلة وعـــدم الجدية في التوصل التفاق حـــول برنامجها 
النووي، فكان الشطط الحوثي لخدمة المفاوض اإليراني، وإرسال رسالة للمجتمع 

الدولـــي مفادهـــا أن مفتـــاح وقـــف التصعيـــد الحوثي فـــي طهران، ومـــن ثم يجب 
االنتبـــاه والتنازل المتبـــادل عند التفاوض النووي، وإال فـــإن مصالح الدول الكبرى 
التي تتفاوض معها وعلى رأسها الواليات المتحدة األميركية في المنطقة ستكون 

معرضة للخطر. 
كما أن هذا التصعيد يخدم مفاوضات ومحاوالت إيران للتقارب وإعادة العالقات 
مـــع الجيـــران إلـــى طبيعتهـــا من خـــالل تصديـــر ذات الرســـالة التي يتـــم تصديرها 
للمجتمـــع الدولـــي بـــأن ورقـــة الحوثيين التـــي تمتلكها إيـــران يمكن أن تســـتثمرها 
لصالـــح دول المنطقـــة إن أبدت مرونة وتجاوًبا مع مســـاعيها إلعـــادة العالقات مع 

تلك الدول.
قطـــع تلك الصلـــة والعالقة بين الحوثيين وإيران مهمـــة مطلوبة من قبل المجتمع 
الدولـــي فـــي تلـــك المرحلة من خـــالل حصار الحوثييـــن وإعادة النظـــر في طريقة 
التعامـــل معهـــم ليـــس كطـــرف معنـــي بالمصلحـــة اليمنيـــة، إنمـــا كميلشـــيا إرهابية 
متطرفة ضد اســـتقرار اليمـــن والمنطقة، وعلى طهران أن تظهـــر وتبرهن للمجتمع 

الدولي على قرارها واختيارها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حصار الحوثيين

فـــي ثراء شـــديد تتصـــدر بعض المحادثـــات بين البشـــر محلها مـــن االهتمام 
المقصـــود وغيـــر المقصود، فتعمل الحواس ذات العالقة على تشـــجيع الفهم 
والتفاعـــل معهـــا، وهـــذا مـــا ألهمنـــي فعلًيا لمقـــال اليـــوم، كما في ذلـــك القول 

المشهور “الناس ال يتحدثون عن األشياء كما هي، بل كما يريدون”.
يتنـــاول الجزء األول من القـــول مفهوم “الحقيقة” وما أكثـــر تلك المجادالت 
التفســـيرية التـــي قرأتها حول الموضوع، حتى خلتنـــي أغوص في مضامين 
فلســـفية قـــد تبعدني عن الفكرة، فرجعت بمعناهـــا القريب للجميع، لنقول إن 
الحقيقـــة: “هـــي االنعـــكاس الصـــادق الصحيح للواقـــع في الفكـــر، أي مطابقة 
الفكـــرة للشـــيء”، وهناك مـــن يقول إنهـــا “التأكيدات، والمعتقـــدات، واألفكار، 
والمقترحـــات”، بمعنـــى آخـــر، فإننـــا نحـــن البشـــر نحتـــاج للغـــة التواصـــل مع 
التعبيرات والسلوكيات عندما نتحدث، وقد نتقن المهارة ونبدع في الوصف 
والتعبير، وقد نتميز في نقل الحقائق كما هي، لكن ما الذي يحصل بعد ذلك؟
القضيـــة األخرى التي يتحدث عنها القول المذكـــور في الجزء الثاني ترتبط 
بسيطرة الدوافع والمشاعر بشكل كبير في واقع الحقيقة، لذلك تنتشر بأكثر 
مـــن وجه، ما يفقدها الصحة ويبعدها عن الدقة. ومن هذا الغرار، بحثت في 
كتب علم النفس، ألقترب أكثر من التحليل النفســـي والســـلوكي لألشـــخاص 

الذيـــن يكـــررون نفـــس الحديـــث بتفاصيـــل مختلفـــة إمـــا زيـــادة أو نقصانـــا، 
وتوقفـــت أمـــام أمـــور متعددة تحكـــم الحـــدث والحقيقة نفســـها، وهي التي 
ترتبط بمســـتوى ثقافة الشخص واألسباب التي تجعله يعتمد هذا األسلوب، 
إذ غالًبا ما يســـتند إلى غلبة مشـــاعر الخوف وقيود الثقة بالنفس أو الحاجة 
للمزيد من الحماية، لكن التساؤل يتمحور هنا حول نسبة تأثير هذا األسلوب 
على الواقع والحقائق ذاتها، وعلى مستوى العالقات البشرية، ودرجة الوعي 

لدى أصحاب هذا األسلوب بعدم المبالغة في هدم الحقائق.
ربمـــا نجـــد أنفســـنا أمـــام الحاجـــة لطـــرح الكثيـــر مـــن الدراســـات الموجـــودة 
لالســـتفادة مـــن نتائجها، بغـــرض فتح األفق لدراســـة العديد من المشـــكالت 
التي تكون أسبابها تراكم قضايا الحقيقة وانعكاساتها على البشر والمجتمع، 
لكن من الجدارة بنا أن نقول إننا نحن البشـــر نقف أمام حقيقة واحدة فقط، 
وهي أننا غالًبا نرفض بوعي أو ال وعي حقائق معينة في حياتنا الشخصية، 
أو في العالم من حولنا من أجل ما يســـمى “راحة البال”، واألجدر بنا بعد كل 
ما ســـبق أن نتفق بأن الثراء الذي نمتلكه في قوة الكالم والحديث هو الذي 
يســـاعدنا علـــى االبتعاد عن الحاجة لموقف طلـــب الحماية أو عدم الثقة في 

نقل الحقيقة.

د. حورية الديري

الناس كما يتحدثون

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4856/columns/742933.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/485801020511.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4858/columns/743212.html
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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.
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Link

أكـــد الرئيـــس التنفيذي لحلبـــة البحريـــن الدولية 
الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل خليفـــة أن اعتزاز 
عاهـــل البالد حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة المفـــدى حفظه هللا ورعاه، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتثميـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة حفظه هللا للجهـــود الوطنية المخلصة 
لكافـــة العاملين فـــي الصفـــوف األمامية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة 
دفاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات 
المســـاندة، يمثـــل دافعـــًا لمواصلـــة العمـــل بـــذات 
العزم للتصدي للجائحة، مشـــيدًا بجهود موظفي 
حلبـــة البحريـــن الدولية المشـــاركين في التصدي 
لفيـــروس كورونـــا وأدوارهـــم المشـــرفة في كافة 
مســـارات التعامل مـــع الفيروس بما يحفظ صحة 

وسالمة الجميع. 
جاء ذلك لدى تفضل الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس إدارة حلبـــة البحريـــن 
الدولية واإلدارة التنفيذية عارف رحيمي بتسليم 
“وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي” 
للكـــوادر الوطنيـــة مـــن منتســـبي حلبـــة البحريـــن 
الدوليـــة؛ تنفيذًا لألمر الملكي الســـامي وفي إطار 
توجيه صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء لكافـــة الجهات المعنية بتســـليم 
الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
الكـــوادر الصحيـــة، وقوة دفاع البحريـــن، ووزارة 
الداخلية، وكافة الجهات المســـاندة، حيث أعرب 
تهنئتـــه لكافـــة الحاصليـــن علـــى “وســـام األميـــر 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي”، مشيًدا بدور 
منتسبي حلبة البحرين ممن ساهموا في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا. 

وأشـــار الرئيس التنفيـــذي لحلبة البحرين الدولية 
إلـــى أن الحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق حتـــى اليـــوم 
يســـتدعي بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود؛ للوصـــول 
للنجاحـــات المنشـــودة، معربـــًا عـــن شـــكره الكبير 
لفريـــق العمـــل في حلبـــة البحرين الدوليـــة الذين 
قامـــوا بجهـــود مضاعفـــة فـــي ســـبيل المســـاهمة 
بالتصدي للفيروس، منوهـــًا بهذه الجهود الكبيرة 
لفريـــق حلبـــة البحريـــن الدوليـــة، والذين كرســـوا 
وقتهـــم منـــذ األيـــام األولـــى للجائحة في إنشـــاء 
وتشـــغيل عدد من مراكز الفحص والتطعيم، وما 
حققه فريق المهندسين في الحلبة من إنجاز من 
خالل تصميم أول جهاز تنفس اصطناعي محلي 

في مدة زمنية قياسية. 
من جانبهم، أعرب منتسبو حلبة البحرين الدولية 
الذي تشرفوا بتسلم وسام األمير سلمان بن حمد 
لالســـتحقاق الطبـــي عن بالغ الفخر بهـــذا التكريم 
الســـامي، مؤكديـــن أن الوســـام يعد حافـــًزا كبيًرا 

لمواصلة العمل وخدمة الوطن.

حلبة البحرين الدولية

منح منتسبي الحلبة وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
سلمان بن عيسى: دافع لمواصلة العمل بذات العزم للتصدي للجائحة
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دعيج بن سلمان يهنئ بإنجاز فنون القتال
رفع نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى مقام عاهـــل البالد حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، وإلى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه؛ بمناســـبة 
إنجـــاز مملكة البحرين والفوز بالمركز األول في فئة 
العمـــوم ببطولـــة العالـــم للفنـــون القتاليـــة المختلطة 

التـــي أقيمت في أبوظبـــي بدولة اإلمـــارات العربية 
 14 المملكـــة  حققـــت  أن  بعـــد  الشـــقيقة  المتحـــدة 

ميدالية ملونة.
وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفـــة إلى أن 
هـــذا اإلنجاز يضاف إلى ســـجل الرياضـــة البحرينية 
الزاخـــر بالمنجزات والمكتســـبات التـــي تحققت في 
ظـــل العهد الزاهـــر لجاللة الملـــك المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، والـــذي يولي جاللتـــه اهتمامًا كبيرًا للشـــأن 

الرياضي في المملكة.
كمـــا هنـــأ الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ممثـــل 

جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مؤكدًا أن رؤية ســـموه 
وتوجيهاتـــه المســـتمرة دفعـــت نحو تحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات، مهنئًا كذلـــك النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، ومثمنًا االهتمام الذي يمنحه ســـموه 
للرياضـــة البحرينية والدور الذي يلعبه لتحقيق تطلعات 
القيادة، مشيدًا بمتابعة سموه المستمرة لرياضة األلعاب 

القتالية ومساندته الالعبين بشكل دائم.  دعيج بن سلمان 

اللجنة اإلعالمية
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