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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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�ألـــف دينــار �إلــى 5 �آالف دينــــار 
تعوي�ضـات �لمت�ضررين من �لأمطـار

كتب فاضل منسي:

أشاد أهالي منطقة اللوزي بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
المتضررين  وتــعــويــض  ــرار  األضــ بحصر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
مــن األمـــطـــار الــتــي شــهــدتــهــا مملكة الــبــحــريــن، الفــتــيــن إلـــى أن 
األثــر  لــه  كــان  مــا  وقــت قياسي، وهــو  فــي  تــم صرفها  التعويضات 

البالغ في نفوس المواطنين.
وأوضحوا لـ»أخبار الخليج« أن سرعة صرف التعويضات تؤكد 
حرص سمو ولي العهد رئيس الوزراء على راحة المواطن وتلبية 
مجزية،  كانت  التعويضات  أن  إلــى  مشيرين  احتياجاته،  جميع 
حيث تراوحت ما بين ألف دينار و5 آالف دينار لكل أسرة بحسب 

األضرار المسجلة، واستفاد منها عشرات األسر المتضررة.

تـد�ضيـن »ت�ضهيـل عقـاري و�لبيــت �لعــود وتعــاون«
وزيرة �لإ�سكان: رفع �حلد �لأدنى للتمويالت �لإ�سكانية �إىل 40 �ألف دينار

رفع �لحد �لأق�ضى لأعمار �لم�ضتفيدين من مز�يا »�لم�ضتحدث« �إلى 40 عاما
كتب أحمد عبدالحميد:

كشفت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة اإلسكان 
التمويالت  برنامج  تفاصيل  العمراني  والتخطيط 
ــوزراء  ــ ــّره مــجــلــس الـ ــ اإلســكــانــيــة الــجــديــدة الــــذي أقـ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  برئاسة 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
ــة بـــرنـــامـــج »تــســهــيــل«، الـــــذي يـــوفـــر 3  ــافـ مــعــلــنــًة إضـ
ــيـــارات تــمــويــلــيــة جـــديـــدة، هـــي »تــســهــيــل عـــقـــاري«،  خـ
باإلضافة  تعاون«،  و»تسهيل  العود«،  البيت  و»تسهيل 
»مــزايــا«  برنامج  يقّدمها  التي  التمويل  خدمة  إلــى 
الــذي  التجارية،  والــمــصــارف  البنوك  مــع  بالشراكة 
تّم التوسع فيه من خالل طرح برنامج مزايا )الفئة 
المستحدثة( إلى جانب برنامج مزايا الحالي، كما 
اإلسكانية  الــخــدمــات  تقديم  فــي  االســتــمــرار  سيتم 
االعــتــيــاديــة مـــن خـــالل خـــدمـــات تــمــلــيــك الـــوحـــدات 

السكنية وخدمة القسائم السكنية.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني، والدكتور خالد 

عبداهلل مدير عام بنك اإلسكان أمس.
ــرت الـــوزيـــرة االمـــتـــيـــازات الــجــديــدة الــتــي  ــ وذكـ
تتمحور  والــتــي  المستحدثة  الــبــرامــج  ستتيحها 
للتمويالت  األدنــى  الحد  رفع  رئيسي حول  بشكٍل 
مــن 19 ألـــف ديــنــار بــحــريــنــي إلـــى 40 ألـــف ديــنــار، 
ورفع الحد األقصى للتمويالت من 60 ألف دينار 
رفع  أّن  إلــى  مشيرة  بحريني،  ديــنــار  ألــف   70 إلــى 
الــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة سيكون عــبــارة عن  أســقــف 
المواطن،  إلى  الحكومة  من  مباشر  دعم حكومي 

الشهري لكل خدمة  القسط  ولن يزيد من قيمة 
والــمــحــدد بـــــ25% مــن قــيــمــة راتــــب الــمــواطــن، أمــا 
)الفئة  مزايا  برنامج  امتيازات  أبــرز  يخص  فيما 
ألعمار  األقصى  الحد  رفع  فسيتم  المستحدثة( 

المستفيدين من هذا الخيار إلى 40 عاما.
مدير  عبداهلل  خالد  الدكتور  أّكــد  جانبه  من 
التمويالت،  أنــواع  زيــادة  تم  أنه  عام بنك اإلسكان 
البعض منها يقدمها بنك اإلسكان مباشرة، فيما 
يقّدم البعض اآلخر البنوك والمصارف التجارية 
ــروط االنـــتـــفـــاع  ــ ــــى شــ ــا إلـ ــتـ وبــــدعــــم حـــكـــومـــي، الفـ
أن  فــي  تتمثل  التي  »تسهيل«،  برنامج  بتمويالت 
يكون مقّدم الطلب رّب أسرة، وبحريني الجنسية، 
وأن يتراوح سّنه ما بين 21 و50 سنة، ولم ينتفع 

أســرتــه بخدمة سكنية  أفـــراد  أحــد  أو  األســـرة  رب 
وعــدم  أخـــرى،  جهة  أي  أو  الحكومة  مــن  مقدمة 
إلى  باإلضافة  ذلــك  لعقار،  الطلب  مــقــّدم  تملك 
يــتــراوح  الــبــحــريــن، وأن  إقــامــة األســـرة فــي مملكة 
الدخل الشهري ما بين 320 و1200 دينار، ويجوز 
استثناء  العمراني  والتخطيط  اإلســكــان  لــــوزارة 
شرط الحد األدنى للدخل لظروف خاصة بمقدم 
حالة  فــي  فضاء  أرض  ملكية  عــن  فضال  الطلب، 
داخــل  للبناء  الــتــمــويــل  عـــدا  فيما  الــبــنــاء  تــمــويــل 

العقار األساسي. 

الملك  الــجــاللــة  لـــرؤى حــضــرة صــاحــب  تحقيقا 
الـــبـــالد المعظم  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك  حــمــد 
الركيزة  بــاعــتــبــاره  الــمــواطــن  تطلعات  تلبية  بأهمية 
وفي  المملكة،  والبناء في  التنمية  لعملية  األساسية 
مقدمة هذه التطلعات توفير السكن المالئم وتعزيز 
الوطن،  ألبناء  المقدمة  اإلسكانية  الخدمات  كفاءة 
وتــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــوزراء بصياغة حلول مبتكرة  رئيس مجلس  العهد 
الـــخـــاص لتسريع  الــقــطــاع  بــالــشــراكــة مـــع  لــإســكــان 
برنامج  إطــالق  الـــوزراء  أعلن مجلس  اإلنــجــاز،  وتيرة 
التمويالت اإلسكانية الجديدة وذلك بإضافة برنامج 
هي  جديدة  تمويلية  خيارات   3 يوفر  الــذي  »تسهيل« 
و»تسهيل  الــعــود«  الــبــيــت  و»تــســهــيــل  عــقــاري«  »تسهيل 
)الفئة  مزايا  برنامج  تدشين  إلــى  باإلضافة  تــعــاون«، 
الــمــســتــحــدثــة( إلـــى جــانــب بــرنــامــج مـــزايـــا الــحــالــي، 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت  برنامج  وسيتضمن 
والــحــد األقــصــى للتمويالت ورفــع  رفــع الحد األدنـــى 
أسقف التمويالت اإلسكانية والذي سيكون عبارة عن 
وبعد  للمواطن،  الحكومة  مــن  مباشر  حكومي  دعــم 
ــالع عــلــى الــمــذكــرة الــمــرفــوعــة بــهــذا الــشــأن من  االطــ

اللجنة التنسيقية.
تـــرؤس صــاحــب السمو الملكي  جــاء ذلــك خــالل 
العهد رئيس  آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد 
ــادي األســبــوعــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الـــــــوزراء االجـــتـــمـــاع االعـ

لمجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية.
 ثـــم وجــــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد 
المعنية  والــجــهــات  الـــــوزارات  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس 
عاشوراء  موسم  خالل  المناطق  احتياجات  بمتابعة 
الموسم،  إنجاح  تكفل  التي  المتطلبات  كل  وتيسير 
مــنــوهــا فـــي هـــذا الـــصـــدد بــلــقــاء وزيــــر الــداخــلــيــة مع 
هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والحسينيات 
الــبــحــريــن ومـــا عــكــســه مــن وعـــي ومــســؤولــيــة  بمملكة 

وطنية لدى الجميع.
التنسيقية  اللجنة  مذكرة  على  المجلس  ووافــق 
بـــشـــأن تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الـــثـــابـــت لـــفـــاتـــورة الــكــهــربــاء 
والــذي يتيح  والماء بدءا من شهر أغسطس الحالي 
للمشتركين الراغبين اختياريا الحصول على مرونة 
الــعــام، بناء على  فــاتــورة ثابتة طــوال  أكبر من خــالل 

متوسط االستهالك آلخر 12 شهرا.
ــلـــس عـــلـــى مـــــذكـــــرة الــلــجــنــة  ــمـــجـ كـــمـــا وافــــــــق الـ
التنسيقية بشأن خطة تطوير كلية البحرين لتقنية 
البحرين( ونقل تبعية معهد  المعلومات )بوليتكنك 
البحرين للتدريب إلى )بوليتكنك البحرين(، بهدف 
تعزيز االنخراط في التعليم المهني بما يتوافق مع 

احتياجات سوق العمل.
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جمل�س �لوزر�ء يو�فق على تطبيق فاتورة �لكهرباء �لثابتة �ختياريا

�رتفـاع �لأ�ضـعار ي�ضعـف �لإقبـال علـى �لروبيان مقتـل زعيـم �لقاعـدة �أيمـن �لظو�هـري فـي غـارة �أمريكيـة
كتبت نوال عباس:

األولــى  الدفعات  أمــس  صباح  األســـواق  استقبلت 
أشهر من  استمر مدة ستة  انقطاع  بعد  الروبيان  من 
أول فبراير حتى 31 يوليو الماضي حيث يحظر صيد 
أو تداول أو بيع الروبيان خالل الفترة المذكورة ومن 
غير المعتاد فقد استقبلت األسواق كميات قليلة من 
الــروبــيــان. وأشـــار بــاعــة الــروبــيــان إلــى أن اإلقــبــال كان 
األســواق مدة  رغــم غيابه عن  األول  اليوم  ضعيفا في 
ستة أشــهــر، وعـــزوا ذلــك إلــى ارتــفــاع أســعــاره فــي اليوم 
كيلوجراما  أربعين  زنــة  الثالجة  سعر  تــراوح  إذ  األول 
الواحد  الكيلوجرام  وأن  ديــنــارا،  و120  ديــنــارا   90 بين 
يبدأ من دينار ونصف الدينار ويصل إلى ثالثة دنانير 

ونصف الدينار. 

ــؤولـــون أمـــريـــكـــيـــون عن  كــشــف مـــسـ
مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان 

أيمن الظواهري بغارة أمريكية.
ــكــــي لـــوكـــالـــة  ــؤول أمــــريــ ــ ــسـ ــ وأكـــــــد مـ
الظواهري  أن  المعتقد  من  أنــه  رويترز 
فـــي ضـــربـــة جـــويـــة شنتها  لــقــي حــتــفــه 
أفغانستان  فــي  األمــريــكــيــة  الــمــخــابــرات 

مطلع األسبوع.
فـــي حــيــن أعـــلـــن مـــســـؤول أمــريــكــي 
ــات  ــواليــ الــ ــق، أن  ــابــ ــي وقـــــت ســ رفـــيـــع فــ
ضد  »نــاجــحــة«  عملية  نــفــذت  المتحدة 
ــدة« فــي  ــاعــ ــقــ »هــــــدف مـــهـــم لــتــنــظــيــم الــ
ــال الـــمـــســـؤول: إنــه  أفــغــانــســتــان، كــمــا قــ
الواليات  نفذت  األســبــوع،  نهاية  »خــالل 
اإلرهـــاب،  مكافحة  إطــار  فــي  المتحدة، 
عملية ضد هدف مهم لتنظيم القاعدة 

في أفغانستان«.
كانت  »العملية  أن  إلــى  أشــار  فيما 
ناجحة ولــم يسجل وقــوع إصــابــات بين 

المدنيين«، وفق وكالة »فرانس برس«.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، قــــال مـــســـؤوالن 
وكـــالـــة  إن  أمـــــس  ــتــــرز  لــــرويــ ــان  ــيـ ــكـ ــريـ أمـ
المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة 
ــان فــــي مــطــلــع  ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ ُمــــســــيــــرة فــــي أفـ

األسبوع.
وأضاف المسؤوالن، اللذان تحدثا 
أن  هويتهما،  عــن  الكشف  عــدم  بــشــرط 
الضربة وقعت في كابل يوم األحد، ولم 
يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان 

هناك ضحايا.
يــذكــر أن الـــظـــواهـــري تــولــى قــيــادة 
القاعدة بعد مقتل أسامة بن الدن عام 
األمريكية خالل  القوات  يد  2011 على 
باكستان،  عمق  فــي  جريئة  ليلية  غـــارة 

حيث كان يختبئ.
أنباء  انتشرت   ،2020 نوفمبر  وفــي 
عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث 
تــحــدثــت تــقــاريــر عــن إصــابــتــه بسرطان 
ــاريــــر أخــــــرى تـــحـــدثـــت عــن  الـــكـــبـــد وتــــقــ
إصابته بـالربو، وهذه المرة األولى التي 
التنظيم  ينشره  فيديو  في  فيها  يظهر 

بعد تلك األنباء.
كما نشر الظواهري لقطات فيديو 
جديدة في سبتمبر 2021، في محاولة 
واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، 
لهجمات  العشرين  الــذكــرى  فــي  وذلـــك 
الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية في 

الواليات المتحدة.
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�إطالق برنامج �لتمويالت �لإ�ضكانية �لجديدة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
ص2 أخبار البحرين

عطلة عا�ضور�ء يومي �لإثنين و�لثالثاء
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  صــدر 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة 
أنــه بمناسبة  التعميم  ـــ. وجــاء في  ذكــرى عــاشــوراء لعام 1444هـ
وإداراتــهــا  المملكة  وزارات  ُتعطل  ـــ  1444هـ لعام  عــاشــوراء  ذكــرى 
وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي اإلثنين والثالثاء الموافقين 

للثامن والتاسع من شهر أغسطس 2022م.

ــدد  ــ ــع ع ــ ــرفـ ــ ــل تـــقـــنـــي يـ ــ ــل ــ خ
ــورة كـــهـــربـــاء يــولــيــو ــ ــات ــ ــام ف ــ ــ �أي
أكدت هيئة الكهرباء والماء وجود زيادة في عدد أيام الفوترة 
لبعض المشتركين في فاتورة شهر »يوليو«، ويعود ذلك إلى أسباب 
فنّية اضطرت الهيئة بسببها إلى إصدار فواتير شهر »يونيو« بعدد 
وهو  يوما(   31 )البالغ  الفوترة  أيــام  عــدد  متوسط  من  أقــل  أيــام 

األمر الذي أدى إلى زيادة عدد أيام الفوترة لشهر يوليو.
ــذ بجميع  ــ ــددت الــهــيــئــة عــلــى أنـــهـــا حــريــصــة عــلــى األخـ ــ وشــ
ــة لضمان  إداريــ إجــــراءات  اتــخــذت  ولـــذا  المشتركين،  مــالحــظــات 
المقبلة خـــالل فترة  لــأشــهــر  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  فــواتــيــر  صــــدور 
توزيع وحدات  أن  الهيئة  وأوضحت  يوما.  الـــ31  تتجاوز  زمنية ال 
االستهالك يتم بشكل يومي وليس شهريا لعدد أيام الفوترة، إذ 
لشهر  والثانية  األولــى  للشريحة  المخصصة  الــوحــدات  عــدد  إن 
ــادة أيـــام الــفــوتــرة، لـــذا فــي حــالــة تسلم  »يــولــيــو« قــد زادت مــع زيــ
حساب  يكون  يوما   36 فوترتها  أيــام  عــدد  تبلغ  فاتورة  المشترك 
عدد الوحدات له في الشريحة األولــى 3600 وحــدة، كما ينطبق 

األمر ذاته على الدعم في الشريحة الثانية.

�لمت�ضـرريـن  تعويـ�ض  مبالــغ  �إيـد�ع 
من �لأمطار في »�للوزي« في ح�ضاباتهم

تنفيًذا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر األضرار الناتجة 
عن تجمع مياه األمطار في منطقة اللوزي وتعويض المتضررين 
التحتية،  للبنى  المستدامة  الحلول  وضع  تنفيذ  ومتابعة  فيها 
في  التعويضات  مبالغ  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  أودعــت 
البيانات  بحسب  األمطار  من  المتضررين  المواطنين  حسابات 

التي تسلمتها من وزارة األشغال والمحافظة الشمالية.
وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم بن حسن الحواج وزير األشغال 
الحرص على تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، إذ قامت الوزارة فور صدور أمر سموه، بالتنسيق 
المنطقة  لبلدية  البلدي  والمجلس  الشمالية  المحافظة  مــع 
وتقييم  لحصر  المتضررة  للمنازل  ميدانية  بزيارات  الشمالية، 
اللوزي  منطقة  فــي  األمــطــار  مياه  تجمع  عــن  الناتجة  األضـــرار 

وذلك لتعويض المتضررين فيها على وجه السرعة.
والمجلس  الشمالية  المحافظة  بــدور  األشغال  وزيــر  وأشــاد 
الــبــلــدي فـــي حــصــر األضـــــرار الــمــاديــة الــتــي وقــعــت عــلــى مــنــازل 
المواطنين نتيجة تجمع مياه األمطار، والذي يأتي من منطلق 

تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
وأكد وزير األشغال أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية 
تقوم بمتابعة تنفيذ الحلول المستدامة وبمعايير عالية لضمان 
جودتها في منطقة اللوزي، وذلك حرصا على تقديم كل ما فيه 

الخير والنماء للوطن والمواطن.

ص10 المال واالقتصاد

�أمانة �لتظلمـات: نزلء 
مر�كز �لإ�ضـالح يوؤدون

�ل�ضعائر �لدينية بحرية 
قــام فــريــق مــن األمــانــة الــعــامــة للتظلمات 
ــــالح  اإلصـ مــــراكــــز  مـــراقـــبـــة  إدارة  فــــي  مــتــمــثــلــة 
إصالح  لمركز  أمــس  تفقدية  بزيارة  والتوقيف 
لالطالع  وذلــك  جــو؛  بمنطقة  الــنــزالء  وتأهيل 
التي  والترتيبات  التنسيقية  اإلجــــراءات  على 
من  الــنــزالء  لتمكين  الــمــركــز  إدارة  بــهــا  قــامــت 
بموسم  المتعلقة  الــديــنــيــة  الــشــعــائــر  مــمــارســة 
والــالئــحــة  الــقــانــون  كفله  مــا  عـــاشـــوراء بحسب 
التنفيذية.  وقد تبين لفريق األمانة من خالل 
ســــؤال الـــنـــزالء الــمــعــنــيــيــن أنــــه قـــد ســمــح لهم 
بممارسة شعائر عاشوراء لهذا العام؛ إذ ُيسمح 
لهم بإقامة هذه الشعائر بشكل جماعي يوميا، 
ويجري تنظيم هذه التجمعات بمعرفة النزالء 
الــمــركــز بــصــاالت  ــراف إدارة  أنــفــســهــم تــحــت إشــ
الــمــركــز  إدارة  قــبــل  مــن  تخصيصها  تــم  كــبــيــرة 

لممارسة تلك الشعائر .
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ــن مــحــمــد عــلــي  أّكــــــد جــمــيــل بــ
ــر الـــعـــمـــل مـــواصـــلـــة  ــ ــ حـــمـــيـــدان وزيـ
والتحسين  التطوير  نحو  الجهود 
الـــمـــســـتـــمـــر فــــي جـــــــودة الـــخـــدمـــات 
الحكومية، وذلك عبر تعزيز وتنفيذ 
ــج الــتــحــول الــرقــمــي  خــطــط وبـــرامـ
للمواطنين  الــمــقــدمــة  لــلــخــدمــات 
والمستفيدين، بما يسهم في إثراء 

العمل الحكومي.
ــك بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــالق  ــ ــاء ذلــ ــ جــ
اإللكترونية  النسخة  العمل  وزارة 
الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين 
عن عمل، وذلك بعد إعادة هندستها 
وتــقــديــمــهــا بــطــريــقــة أكـــثـــر ســهــولــة 
على  بــنــاء  للمستفيدين،  ومـــرونـــة 
ــة الــمــالحــظــات األكــثــر تــكــرارا  دراســ
للمقترحات  الوطني  النظام  على 
ــاوى »تـــــــواصـــــــل«، لــتــضــاف  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والـ
إلـــى بــاقــة الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
موقعها  عبر  الــــوزارة  تقدمها  التي 

.mlsd.gov.bh اإللكتروني
وأشار حميدان إلى أن الخدمة 
ــر واجـــــهـــــة ســهــلــة  ــ ــوفـ ــ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
االستخدام لتسجيل الباحثين عن 

عمل وتحديث بياناتهم بشكل أكثر 
سالسة، إذ تم ربط الخدمة بقاعدة 
لعدة  اإللكترونية  األنظمة  بيانات 
وتسريع  لتسهيل  حكومية  جــهــات 
إجــــــراءات الــتــســجــيــل، مــوضــحــًا أن 
الخدمة  تقديم  فــي  التطوير  هــذا 

من شأنه أن يسهم في توفير الوقت 
خالل  مــن  الطلب  لمقّدم  والجهد 
ــن ضــــــرورة الــحــضــور  االســـتـــغـــنـــاء عـ
ــداول  ــ ــتـ ــ ــلـــيـــص الـ الـــشـــخـــصـــي، وتـــقـ
ــورقــــي لــلــمــســتــنــدات، فـــضـــاًل عن  الــ
الساعة  مــدار  على  الخدمة  تقديم 
متطورة  إلكترونية  قناة  خــالل  من 
متابعة  عملية  تسهيل  على  تعمل 

سير الطلب.
وأضاف الوزير أن النظام يشمل 
بـــاقـــة مـــن الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن الــبــاحــثــيــن عــن عمل، 
الـــتـــي تــشــمــل مـــعـــرض الــتــوظــيــف 
لخدمات  والتسجيل  اإللــكــتــرونــي، 
ــيـــن ضــــد الـــتـــعـــطـــل بــجــانــب  ــأمـ ــتـ الـ
الـــتـــعـــطـــل،  إعـــــانـــــة  أو  ــتــــعــــويــــض  الــ
باإلضافة إلى االستفادة من برامج 
بما  بمختلف مستوياتها،  التدريب 
مفتوحة  تدريبية  دورات  مــن  فيها 
رأس  عــلــى  الـــتـــدريـــب  أو  »تــمــهــيــد«، 
الـــتـــدريـــب مع  أو  »فـــــــرص«،  الــعــمــل 
وغيرها  »ضمان«،  التوظيف  ضمان 
مــن الــخــدمــات الــتــي يــجــري العمل 

على تطويرها بشكل مستمر.

خليفة  آل  دعــيــج  بــن  عيسى  بــنــت  رنـــا  الشيخة  د.  استقبلت   
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين 
رئيس  الدكتورة سوزان ساكستون  بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 

الجامعة األمريكية في البحرين.
وخالل اللقاء، أشادت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة بالدور المهم الذي ادته الدكتورة سوزان ساكستون وبالجهود 
الجامعة  في  عملها  فترة  قدمتها خالل  التي  الحثيثة  والمساعي 

االمريكية.
من جانبها، عبرت الدكتورة سوزان عن خالص تقديرها للدور 
بــجــودة  لــالرتــقــاء  المستمر  الــعــام وسعيها  األمــيــن  بــه  تــقــوم  الـــذي 

التعليم، ومساعيها الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية.

ــل الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  ــوزارة  بــ الــمــدارس  لــشــؤون 
والـــتـــعـــلـــيـــم عــــــــــددًا مـــــن مــــديــــري 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــمــ ــرات الــ ــديــ ومــ
التعليمية  الــقــيــادات  مــن  وعــــددا 
وظيفة  عــلــى  للتعيين  المتأهلة 
رئيس مدارس في إدارات العمليات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــجــمــيــع الــمــنــاطــق، 
التقييم  نتائج  أعــقــاب  فــي  وذلـــك 
الــتــي قـــام بــهــا فــريــق مختص من 
والــتــي  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
لــلــوظــيــفــة  مـــتـــقـــدمـــًا   62 شــمــلــت 
والتعليم  التربية  وزارة  داخــل  من 
الحكومي  الموظف  برنامج  وعبر 
ــع جــهــاز  »شـــــواغـــــر« بــالــتــنــســيــق مــ

الخدمة المدنية.
وقــــــــد هــــنــــأ الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 
لـــــــــشـــــــــؤون الــــــــــــمــــــــــــدارس جـــمـــيـــع 
اجتازت  التي  التعليمية  القيادات 

وظيفة  عــلــى  التعيين  متطلبات 
رئـــيـــس مـــــــدارس، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
مـــســـتـــوى الـــمـــنـــافـــســـة واإلصـــــــــرار 
الوظيفة  لــهــذه  المتقدمين  بين 
مهمة  جعل  الحيوية  التعليمية 
للغاية،  صعبة  النهائي  االخــتــيــار 
الــقــيــادات  الــدفــعــة مـــن  ــذه  وأن هــ
الــتــعــلــيــمــيــة ســــوف تــعــقــبــهــا أكــثــر 
مــن دفــعــة، إلــى حين اكــتــمــال سد 
ــة فــــي هــيــكــل  ــاحـ ــتـ ــمـ ــر الـ ــواغــ ــشــ الــ

اإلدارة العامة لشؤون المدارس.
وخالل االجتماع مع القيادات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــأهــلــة اســتــعــرض 
المدير العام لشؤون المدارس أهم 
المحاور التي سيركز عليها رؤساء 
القادمة،  المرحلة  فــي  الــمــدارس 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــحـــلـــيـــل واقــــــع 
بمستوياتها،  واالرتقاء  المدارس، 
وتعزيز  العلمي،  التحصيل  ودعــم 
التدريس، وتوفير المساندة  طرق 

الالزمة للقيادات العليا والوسطى 
بالمؤسسات المدرسية الحكومية، 
ــــدارس  ــمـ ــ وتــــطــــويــــر مـــســـتـــويـــات الـ
الحاصلة على تقدير غير مالئم، 

بين  اإليجابية  الخبرات  نقل  مع 
المؤسسات المدرسية، وغير ذلك 

من مسؤوليات.
التقييم  عملية  أســفــرت  وقــد 
ــيــــادات  ــقــ ــــن الــ ــل عــــــدد مـ ــأهــ ــــن تــ عـ
وظيفة  على  للتعيين  التعليمية 
رئــيــس مــــدارس، حــيــث تــم اختيار 
ــــن: مــعــصــومــة عــبــدالــعــزيــز  كــــل مـ
حبيب وجيهان علي المناعي عبر 
االختيار  وقع  كما  »شواغر«،  نظام 
القيادات من داخل  على عدد من 
وزارة التربية والتعليم وهم: سهى 
صـــالـــح حــــمــــادة، ونـــــــوال عـــبـــداهلل 
قرقور، ونسيمة إبراهيم السعدون، 
وياسر إبراهيم بني حماد، ويحيى 

ــوم حــــاجــــي، وفــــاطــــمــــة طـــالل  ــلــ غــ
فخرو، وعلي أحمد كاظم، وتهاني 
الــــــذوادي، وأفـــنـــان محمد  جــاســم 

أمين.
ــد الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون  ــ وأكـ
الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  الـــمـــدارس أن 
ستشهد ضخ المزيد من الكفاءات 
التعليمية إلى مواقع القيادة بما 
ــى تــفــعــيــل  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ يــســتــكــمــل الـ
ــد،  ــديـ ــجـ الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي الـ
مــشــيــًرا إلـــى أنـــه سيتم الــبــدء في 
إجـــــــــــراءات تــقــيــيــم الــمــتــقــدمــيــن 
ــر مــــدرســــة خـــالل  لـــوظـــيـــفـــة مــــديــ
 35 عددهم  والبالغ  األسبوع،  هذا 
مــرشــحــًا مــســتــوفــيــًا الشــتــراطــات 

وذلك  الوظيفة،  التقدم لمسابقة 
متاحًا  شــاغــرًا   16 على  للتنافس 

للعام الدراسي القادم.
ــاذة  ــتــ حـــضـــر االجــــتــــمــــاع األســ
نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة 
لـــلـــســـيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
حبيب  كفاية  واألســـتـــاذة  واألداء، 
الــــــعــــــنــــــزور الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد 
واألســتــاذة  التعليمية،  للخدمات 
فــــاطــــمــــة شــــاهــــيــــن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
التعليمية  العمليات  إدارة  مــديــر 
ــثـــة، واألســــتــــاذة  ــالـ ــثـ لــلــمــنــطــقــة الـ
آل  إبراهيم  بنت  لطيفة  الشيخة 
خليفة القائم بأعمال مدير إدارة 

التقييم واألداء.

أفادت عمادة القبول والتسجيل بجامعة 
الــبــحــريــن عـــن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم طلبات 
االلـــتـــحـــاق بــالــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة األولـــــى 
)الــفــتــرة الــثــانــيــة( يـــوم الــســبــت الــمــوافــق 13 
برامج  ثمانية  فــي  وذلـــك  2022م،  أغسطس 

بست كليات في الجامعة الوطنية.
وتــســتــهــدف بـــرامـــج الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة – 
الطلبة القدامى  سابقًا-  المسائي  البرنامج 
مملكة  داخـــل  مــن  العامة  الثانوية  خريجي 
الــبــحــريــن وخــارجــهــا، والــطــلــبــة الــذيــن سبق 
لـــهـــم االلــــتــــحــــاق بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
ــى، أو  ــدامــ ــقــ ــة الــ ــامـ ــعـ ــة الـ ــويـ ــانـ ــثـ خـــريـــجـــي الـ
الــطــلــبــة الــمــنــســحــبــيــن نــهــائــيــًا مـــن الـــدراســـة 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن أو جــامــعــات أخـــــرى، أو 
الــمــشــارك  الــدبــلــوم  بــرامــج  الطلبة خــريــجــي 
والـــبـــكـــالـــوريـــوس مـــن الــجــامــعــة أو جــامــعــات 
 – أكــاديــمــيــًا  المفصولين  أو الــطــلــبــة  أخـــرى، 
التقديم  يــكــون  أن  بــشــرط   - تــأديــبــيــًا  ولــيــس 

لــبــرامــج أكــاديــمــيــة أخـــرى غــيــر الــتــي فصلوا 
منها. 

ــرت عــمــيــدة الــقــبــول والــتــســجــيــل في  وذكــ
الجامعة الدكتور أمل زايد الزايد أن الجامعة 
تقدم ثمانية برامج أكاديمية للمرحلة األولى 
برامج: البكالوريوس  وهــي  الثانية(  )الفترة 
ــبـــكـــالـــوريـــوس في  فـــي تــحــلــيــل األعــــمــــال، والـ
ريـــــادة األعــــمــــال، والــبــكــالــوريــوس فـــي األمـــن 
الحياة،  علوم  في  والبكالوريوس  السيبراني، 
وآدابها،  اإلنجليزية  اللغة  في  والبكالوريوس 
والبكالوريوس  التمريض،  في  والبكالوريوس 
ــي عــلــم  ــ ــي الــــحــــقــــوق، والــــبــــكــــالــــوريــــوس فـ ــ فـ

الحاسوب - الحوسبة السحابية.
تعليمات  عــــدة  إلــــى  ــد  ــزايـ الـ د.  وأشــــــارت 
الجامعي  للعام  االلــتــحــاق  طلبات  لتقديم 
المقدم حاصاًل على  أن يكون  المقبل، منها 
يعادلها بغض  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة 
التخرج، بمعدل ال يقل عن  النظر عن سنة 

التي  األخـــرى  الــشــروط  يستوفي  وأن   ،%70
تحددها الجهات المختصة. علمًا أن الرسوم 
ــة لــلــســاعــة الــمــعــتــمــدة فـــي الــفــتــرة  ــيـ الـــدراسـ
تــقــديــم طلب  ــوم  ــ ورسـ ديــــنــــارًا،  الــثــانــيــة )80( 
االلتحاق )50( دينارًا غير قابلة لالسترجاع.  

ولــــإحــــاطــــة بــــإجــــراءات تــــقــــديــــم طــلــب 
ــول، والـــبـــرامـــج  ــبــ ــقــ االلــــتــــحــــاق، وشــــــــروط الــ
الــدراســيــة الــمــطــروحــة، ولــغــة الــتــدريــس في 
كــل بــرنــامــج أكــاديــمــي، دعـــت عــمــادة الــقــبــول 
ــع الـــجـــامـــعـــة  ــوقــ والـــتـــســـجـــيـــل إلــــــى زيـــــــــارة مــ
www.uob. الرابط عــلــى  اإللـــكـــتـــرونـــي 
أو  استفسار  أي  وجــود  حــال  edu.bh. وفي 
»مــركــز خدمة  مــع  الــتــواصــل  يــمــكــن  مشكلة 
أو خدمة  الــهــاتــفــي،  االتــصــال  الــطــالــب« عبر 
الــواتــســاب، أو خــدمــة نــظــام الــدردشــة الذكي 
على الرقم 16633366 )973+( أو عبر البريد 
studentcc@uob.edu. اإللكتروني 

 .bh

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة 
التي بعث بها جاللته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن 

عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خــادم  مــن  جوابية  شكر  برقية  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
ملك  آل سعود  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية 
إلى خادم الحرمين الشريفين في  التي بعث بها سموه  والمواساة 
بن  تركي  بــن  سعود  بــن  تركي  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  وفــاة 

سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  تلقى  كما 
الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 

الشقيقة.

يتلقيان  العهد  وول��ي  الملك 
برقيتي �شكر من خادم الحرمين

تّت�سم بالكفاءة وال�سرعة و�سهولة اال�ستخدام

وزارة العمل ت�شدر ن�شخة اإلكترونية جديدة لت�شجيل الباحثين عن عمل

} وزير العمل.

} د. الشيخة رنا تستقبل د. سوزان ساكستون.

اأم��ي��ن ع���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت��ودع 
رئ���ي�������س ال���ج���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة

ا�ستقبل المتاأهلين لوظيفة »رئي�س مدار�س«

المدير العام ل�شوؤون المدار�س: اأكبر دفعة من تعيينات روؤ�شاء المدار�س 

} صورة جماعية مع المتأهلين.

كتبت: فاطمة علي
ــاري األمــــــــراض  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــ أكـ
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
ــا  ــ ــورونــ ــ ــدي لـــــفـــــيـــــروس كــ ــصــ ــتــ ــلــ لــ
ــقــــدم طــبــيــب  ــمــ ــد-19( الــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
ــأن جــــدري  ــ ــاف الــقــحــطــانــي بـ ــنـ مـ
باللقاح  لــه عــالقــة  لــيــس  الـــقـــرود 
المضاد لفيروس كورونا ومصدره 
لـــيـــس الـــمـــخـــابـــر الـــعـــلـــمـــيـــة، وهـــو 
كــال  وان  ــة  ــيــ اعــــالمــ ــة  ــذبــ كــ لـــيـــس 
عالقة  وال  مختلفان  الفيروسين 
زيادة  تجاهل  بينهما، محذرا من 
يستوطن  لــم  دول  فــي  االصـــابـــات 
ــيـــروس فــيــهــا مــســبــقــا، االمـــر  ــفـ الـ
الــذي قــد يــؤدي إلــى تــحــورات في 
الفيروس تجعله أكثر فاعلية من 
التكاثر  فــي  االســتــمــراريــة  خـــالل 

داخل جسم كائن حي.
وأشار القحطاني في تغريدة 
»تويتر«  في  الرسمي  حسابه  عبر 
ــة عــلــى أن  ــ ــه ال تـــوجـــد أدلـ إلــــى أنــ
ــرود مــصــدره  ــقـ فـــيـــروس جــــدري الـ

ان  إذ  الــعــلــمــيــة  الـــمـــخـــابـــر  أحـــــد 
ــراري  ــبـ ــي الـ ــود فـ ــوجـ الـــفـــيـــروس مـ
في  الحيوانات  مجموعات  ضمن 
ويتم  إفريقيا  ووسط  غرب  بلدان 
رصـــد تــفــشــي مـــحـــدود لــلــفــيــروس 
أن  موضحا  عـــام،  كــل  البشر  بين 
نوع جدري القرود المنتشر حاليا 
ــــذي  ــر مــــن 80 دولـــــــة، والـ ــثـ فــــي اكـ
تسبب في اصابة اكثر من 20 الف 
اصــابــة خـــالل اشــهــر مـــعـــدودة هو 
مــن الــنــوع الــمــســتــوطــن فــي غــرب 
افــريــقــيــا وهـــو الـــنـــوع االقــــل شــدة 
فــي االعـــراض والــخــطــورة مقارنة 
وسط  في  المستوطن  بالفيروس 

إفريقيا.
ــاث  ــ ــور واالنــ ــذكــ ــأن الــ ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
معرضون لإصابة بمرض جدري 
تبقى  لكن  الدرجة  بنفس  القرود 
أغـــلـــب  أن  ــد  ــؤكــ تــ ــات  ــيــ ــائــ ــصــ اإلحــ
الوفيات في إفريقيا بسبب جدري 
القرود تتم في صفوف االطفال، 
الـــعـــدوى تحصل  ان  الـــى  مــشــيــرا 
إلى  المرضى  بثور  تنتقل  عندما 
آخرين،  أشخاص  أعين  أو  جــروح 

ــد تــــحــــدث أيــــضــــا مـــــن خــــالل  ــ ــ وقـ
من  جسيمات  بــه  رذاذ  اســتــنــشــاق 
جـــدري  وأن  الــمــريــض  الــشــخــص 
ــرود يــنــتــقــل بــشــكــل أســـاســـي  ــ ــقـ ــ الـ
مع  المباشر  االتصال  طريق  عن 
يعتبر  وال  الــمــخــاطــيــة  األغــشــيــة 
ــراض الــتــنــاســلــيــة. وقــال  ــ مــن االمـ
تغريداته  ســيــاق  فــي  القحطاني 
القرود قريب من  امس إن جدري 
الجدري الذي تم استئصاله قبل 

خطورة  أقــل  ولكنه  عاما،  أربعين 
بحمى  تـــبـــدأ  ــه  ــراضــ أعــ وأن  مــنــه 
ــور بـــســـرعـــة إلـــى  ــطــ ــتــ ــدة وتــ ــ ــديـ ــ شـ
طــفــح جـــلـــدي مـــع تــكــويــن قــشــور 
وانـــتـــفـــاخ فـــي الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة، 
مـــؤكـــدا أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
فإنه  معتاد،  غير  الــمــرض  تفشي 
يــظــل قــابــال لــالحــتــواء مــن خــالل 
انتشاره  ومنع  للكشف  الجاهزية 
بين االنسان، النظافة الشخصية 
الجيدة والسلوك الجنسي اآلمن 
ستسهم في السيطرة على انتشاره 
فيروسية،  تــحــورات  ومــنــع حـــدوث 
الــــقــــرود مــرض  حــيــث أن جـــــدري 
ــيــــروس الــمــســبــب  ــفــ حــقــيــقــي، والــ
 ،1958 عــام  منذ  معروف  للمرض 
ومنذ عام 1970 معروف أنه ينتقل 
هناك  كانت  ودائما  للبشر أيضا. 
إصـــابـــات بــالــمــرض، لــكــنــهــا كــانــت 
تــقــتــصــر عــلــى دول غــــرب ووســـط 
عـــــام 2017  مـــنـــذ  وأنــــــه  أفـــريـــقـــيـــا 
تجاوز عدد الحاالت في نيجيريا 
ومـــازالـــت مستمرة  حــالــة  ـــ500  ــ الــ
ــــدري  جـ أن  وذكـــــــر  الـــــيـــــوم.  ــى  ــتـ حـ

القرود سمي بهذا االسم، ألنه تم 
بين مجموعة  مرة  اكتشافه ألول 
الحقيقة  فـــي  لــكــن  الـــقـــرود.  مـــن 
مــصــدر الــفــيــروس هــو الــقــوارض، 
ــون الــــــــقــــــــرود نــــاقــــال  ــ ــكــ ــ ــ وربـــــــمـــــــا ت
وسيطا، وانــه ومــن خــالل تسلسل 
بين  التمييز  لنا  يمكن  الجينوم، 
ــيـــروس الــمــخــتــلــفــة.  ســـــالالت الـــفـ
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن مــعــرفــة مـــا إذا 
كــــان الـــفـــيـــروس مــرتــبــطــا بــســاللــة 
فــيــروس جـــدري الــقــرود فــي غــرب 
إفريقيا أو وسط إفريقيا. واختتم 
بالتحذير  تغريداته  القحطاني 
مـــن الــخــلــط بــيــن عــلــم مــحــاكــاة 
وهــو  الــوبــائــيــة  بـــاألمـــراض  التنبؤ 
ونظرية  سنين  منذ  درســنــاه  علم 
لنشر  والــتــحــضــيــر  الــمــخــطــطــات 
األوســـــــاط  وفــــــي  انــــــه  إذ  الـــــوبـــــاء 
الــعــلــمــيــة يــتــم انـــتـــقـــاد االهــتــمــام 
الــفــيــروســات  هـــذه  بمثل  الضئيل 
الخطيرة واألمراض التي تسببها 
في بعض الدول، طالما أن العالم 
مــنــهــا بشكل  يــعــانــي  الــمــتــقــدم ال 

مباشر.

المقدم طبيب مناف القحطاني:

ال��م�����ش��اد  وال���ل���ق���اح  ال����ق����رود  ج������دري  ب���ي���ن  ع���اق���ة  ل 
ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا وال��م��خ��اب��ر ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ي�����ش��ت م�����ش��دره

} د. مناف القحطاني.

طرح ثمانية برامج اأكاديمية في �ست كليات.. جامعة البحرين:

13 اأغ�شط����س اآخر موع���د لتقديم طلبات اللتح���اق ببرامج الفت���رة الثانية 

} د. أمل الزايد.

الشيخ  بن  علي  السيد  عقد 
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
اجتماًعا  الشمالية  المحافظة 
تنسيقيا مع السيدة رملة الحداد 
مدير التطوير بمركز تاج الطبي، 
تــــم خــــاللــــه مـــنـــاقـــشـــة مــســاهــمــة 
التي  الفعاليات  دعم  في  المركز 
مــدار  عــلــى  المحافظة  تنظمها 

العام.
المحافظ عن شكره  وأعــرب 
ــاج الــطــبــي  ــ ــ ــز ت ــركـ ــمـ ــره لـ ــديــ ــقــ وتــ
ــلـــيـــه، وحـــرصـــهـــم  والـــقـــائـــمـــيـــن عـ
والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  عــلــى 
مــع الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، بما 
المجتمعية  الشراكة  مبدأ  يعزز 
ــاء الــــوطــــنــــي، مـــشـــيـــدًا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالنـ
الطبي  لــلــدعــم  الــمــركــز  بــتــوفــيــر 

ــات األولــــيــــة  ــافــ ــعــ وطـــــاقـــــم لــــإســ
ــات والـــمـــنـــاســـبـــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ فــــي الـ
رعاية  إلى  باإلضافة  المختلفة، 
األكبر  الــرابــح  مسابقة  وتــمــويــل 
الــــتــــي ســـتـــقـــيـــمـــهـــا الـــمـــحـــافـــظـــة 
ــة تــحــت  ــادســ فــــي نــســخــتــهــا الــــســ
شــعــار )الــرابــح األكــبــر فــي صيف 
مــبــادرات  تشمل  كما  الــبــحــريــن(، 
ــح مـــوظـــفـــي  ــنــ ــى مــ ــلــ الــــمــــركــــز عــ
ــم  ــرهــ الــــمــــحــــافــــظــــة وأفــــــــــــراد أســ
للرعاية  بطاقة تخفيض خاصة 
يقدمها  الــتــي  األولــيــة  الصحية 

المركز بجميع تخصصاته.
وأكـــــــد مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة 
استعداد المحافظة للتعاون مع 
أنشطته وفعالياته  المركز ودعم 
وتحقيق  والصحية،  المجتمعية 

مفهوم الشراكة المجتمعية بين 
الــقــطــاعــيــن الــخــاص والــعــام في 
ــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  صـــالـــح دعــ
لـــجـــمـــيـــع أهـــــالـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، 
مشيدًا بدور السيدة رملة الحداد 
فـــي تــحــقــيــق هــــذه الـــشـــراكـــة ومــا 
يــقــدمــه مـــركـــز تــــاج الــطــبــي من 
ورعـــايـــة طــبــيــة لجميع  خـــدمـــات 
أشــادت  جانبها  من  المواطنين. 
ــداد بــدعــم  ــ ــحـ ــ ــلــــة الـ الـــســـيـــدة رمــ
الــمــحــافــظ إلـــى أنــشــطــة وبــرامــج 
ــي مــحــل  ــ ــاج الـــطـــبـــي وهـ ــ مـــركـــز تـ
تقدير من كافة منسوبي المركز، 
مؤكدة تطلعها إلقامة الفعاليات 
الصحية بالتعاون بين الطرفين 
ــراد  ــ ــود بــالــنــفــع عـــلـــى أفـ ــعـ بـــمـــا يـ
المجتمع المحلي بالمحافظة.

ال�شمالية ي�شيد بدور القطاع الخا�س  محافظ 
الطبي في دعم البرامج الجتماعية وال�شحية

} جانب من االجتماع التنسيقي.
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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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ــن مــحــمــد عــلــي  أّكــــــد جــمــيــل بــ
ــر الـــعـــمـــل مـــواصـــلـــة  ــ ــ حـــمـــيـــدان وزيـ
والتحسين  التطوير  نحو  الجهود 
الـــمـــســـتـــمـــر فــــي جـــــــودة الـــخـــدمـــات 
الحكومية، وذلك عبر تعزيز وتنفيذ 
ــج الــتــحــول الــرقــمــي  خــطــط وبـــرامـ
للمواطنين  الــمــقــدمــة  لــلــخــدمــات 
والمستفيدين، بما يسهم في إثراء 

العمل الحكومي.
ــك بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــالق  ــ ــاء ذلــ ــ جــ
اإللكترونية  النسخة  العمل  وزارة 
الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين 
عن عمل، وذلك بعد إعادة هندستها 
وتــقــديــمــهــا بــطــريــقــة أكـــثـــر ســهــولــة 
على  بــنــاء  للمستفيدين،  ومـــرونـــة 
ــة الــمــالحــظــات األكــثــر تــكــرارا  دراســ
للمقترحات  الوطني  النظام  على 
ــاوى »تـــــــواصـــــــل«، لــتــضــاف  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والـ
إلـــى بــاقــة الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة 
موقعها  عبر  الــــوزارة  تقدمها  التي 

.mlsd.gov.bh اإللكتروني
وأشار حميدان إلى أن الخدمة 
ــر واجـــــهـــــة ســهــلــة  ــ ــوفـ ــ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
االستخدام لتسجيل الباحثين عن 

عمل وتحديث بياناتهم بشكل أكثر 
سالسة، إذ تم ربط الخدمة بقاعدة 
لعدة  اإللكترونية  األنظمة  بيانات 
وتسريع  لتسهيل  حكومية  جــهــات 
إجــــــراءات الــتــســجــيــل، مــوضــحــًا أن 
الخدمة  تقديم  فــي  التطوير  هــذا 

من شأنه أن يسهم في توفير الوقت 
خالل  مــن  الطلب  لمقّدم  والجهد 
ــن ضــــــرورة الــحــضــور  االســـتـــغـــنـــاء عـ
ــداول  ــ ــتـ ــ ــلـــيـــص الـ الـــشـــخـــصـــي، وتـــقـ
ــورقــــي لــلــمــســتــنــدات، فـــضـــاًل عن  الــ
الساعة  مــدار  على  الخدمة  تقديم 
متطورة  إلكترونية  قناة  خــالل  من 
متابعة  عملية  تسهيل  على  تعمل 

سير الطلب.
وأضاف الوزير أن النظام يشمل 
بـــاقـــة مـــن الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن الــبــاحــثــيــن عــن عمل، 
الـــتـــي تــشــمــل مـــعـــرض الــتــوظــيــف 
لخدمات  والتسجيل  اإللــكــتــرونــي، 
ــيـــن ضــــد الـــتـــعـــطـــل بــجــانــب  ــأمـ ــتـ الـ
الـــتـــعـــطـــل،  إعـــــانـــــة  أو  ــتــــعــــويــــض  الــ
باإلضافة إلى االستفادة من برامج 
بما  بمختلف مستوياتها،  التدريب 
مفتوحة  تدريبية  دورات  مــن  فيها 
رأس  عــلــى  الـــتـــدريـــب  أو  »تــمــهــيــد«، 
الـــتـــدريـــب مع  أو  »فـــــــرص«،  الــعــمــل 
وغيرها  »ضمان«،  التوظيف  ضمان 
مــن الــخــدمــات الــتــي يــجــري العمل 

على تطويرها بشكل مستمر.

خليفة  آل  دعــيــج  بــن  عيسى  بــنــت  رنـــا  الشيخة  د.  استقبلت   
أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين 
رئيس  الدكتورة سوزان ساكستون  بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 

الجامعة األمريكية في البحرين.
وخالل اللقاء، أشادت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة بالدور المهم الذي ادته الدكتورة سوزان ساكستون وبالجهود 
الجامعة  في  عملها  فترة  قدمتها خالل  التي  الحثيثة  والمساعي 

االمريكية.
من جانبها، عبرت الدكتورة سوزان عن خالص تقديرها للدور 
بــجــودة  لــالرتــقــاء  المستمر  الــعــام وسعيها  األمــيــن  بــه  تــقــوم  الـــذي 

التعليم، ومساعيها الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية.

ــل الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  ــوزارة  بــ الــمــدارس  لــشــؤون 
والـــتـــعـــلـــيـــم عــــــــــددًا مـــــن مــــديــــري 
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــمــ ــرات الــ ــديــ ومــ
التعليمية  الــقــيــادات  مــن  وعــــددا 
وظيفة  عــلــى  للتعيين  المتأهلة 
رئيس مدارس في إدارات العمليات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــجــمــيــع الــمــنــاطــق، 
التقييم  نتائج  أعــقــاب  فــي  وذلـــك 
الــتــي قـــام بــهــا فــريــق مختص من 
والــتــي  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
لــلــوظــيــفــة  مـــتـــقـــدمـــًا   62 شــمــلــت 
والتعليم  التربية  وزارة  داخــل  من 
الحكومي  الموظف  برنامج  وعبر 
ــع جــهــاز  »شـــــواغـــــر« بــالــتــنــســيــق مــ

الخدمة المدنية.
وقــــــــد هــــنــــأ الـــــمـــــديـــــر الــــعــــام 
لـــــــــشـــــــــؤون الــــــــــــمــــــــــــدارس جـــمـــيـــع 
اجتازت  التي  التعليمية  القيادات 

وظيفة  عــلــى  التعيين  متطلبات 
رئـــيـــس مـــــــدارس، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
مـــســـتـــوى الـــمـــنـــافـــســـة واإلصـــــــــرار 
الوظيفة  لــهــذه  المتقدمين  بين 
مهمة  جعل  الحيوية  التعليمية 
للغاية،  صعبة  النهائي  االخــتــيــار 
الــقــيــادات  الــدفــعــة مـــن  ــذه  وأن هــ
الــتــعــلــيــمــيــة ســــوف تــعــقــبــهــا أكــثــر 
مــن دفــعــة، إلــى حين اكــتــمــال سد 
ــة فــــي هــيــكــل  ــاحـ ــتـ ــمـ ــر الـ ــواغــ ــشــ الــ

اإلدارة العامة لشؤون المدارس.
وخالل االجتماع مع القيادات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــأهــلــة اســتــعــرض 
المدير العام لشؤون المدارس أهم 
المحاور التي سيركز عليها رؤساء 
القادمة،  المرحلة  فــي  الــمــدارس 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــحـــلـــيـــل واقــــــع 
بمستوياتها،  واالرتقاء  المدارس، 
وتعزيز  العلمي،  التحصيل  ودعــم 
التدريس، وتوفير المساندة  طرق 

الالزمة للقيادات العليا والوسطى 
بالمؤسسات المدرسية الحكومية، 
ــــدارس  ــمـ ــ وتــــطــــويــــر مـــســـتـــويـــات الـ
الحاصلة على تقدير غير مالئم، 

بين  اإليجابية  الخبرات  نقل  مع 
المؤسسات المدرسية، وغير ذلك 

من مسؤوليات.
التقييم  عملية  أســفــرت  وقــد 
ــيــــادات  ــقــ ــــن الــ ــل عــــــدد مـ ــأهــ ــــن تــ عـ
وظيفة  على  للتعيين  التعليمية 
رئــيــس مــــدارس، حــيــث تــم اختيار 
ــــن: مــعــصــومــة عــبــدالــعــزيــز  كــــل مـ
حبيب وجيهان علي المناعي عبر 
االختيار  وقع  كما  »شواغر«،  نظام 
القيادات من داخل  على عدد من 
وزارة التربية والتعليم وهم: سهى 
صـــالـــح حــــمــــادة، ونـــــــوال عـــبـــداهلل 
قرقور، ونسيمة إبراهيم السعدون، 
وياسر إبراهيم بني حماد، ويحيى 

ــوم حــــاجــــي، وفــــاطــــمــــة طـــالل  ــلــ غــ
فخرو، وعلي أحمد كاظم، وتهاني 
الــــــذوادي، وأفـــنـــان محمد  جــاســم 

أمين.
ــد الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون  ــ وأكـ
الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  الـــمـــدارس أن 
ستشهد ضخ المزيد من الكفاءات 
التعليمية إلى مواقع القيادة بما 
ــى تــفــعــيــل  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ يــســتــكــمــل الـ
ــد،  ــديـ ــجـ الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي الـ
مــشــيــًرا إلـــى أنـــه سيتم الــبــدء في 
إجـــــــــــراءات تــقــيــيــم الــمــتــقــدمــيــن 
ــر مــــدرســــة خـــالل  لـــوظـــيـــفـــة مــــديــ
 35 عددهم  والبالغ  األسبوع،  هذا 
مــرشــحــًا مــســتــوفــيــًا الشــتــراطــات 

وذلك  الوظيفة،  التقدم لمسابقة 
متاحًا  شــاغــرًا   16 على  للتنافس 

للعام الدراسي القادم.
ــاذة  ــتــ حـــضـــر االجــــتــــمــــاع األســ
نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة 
لـــلـــســـيـــاســـات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
حبيب  كفاية  واألســـتـــاذة  واألداء، 
الــــــعــــــنــــــزور الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد 
واألســتــاذة  التعليمية،  للخدمات 
فــــاطــــمــــة شــــاهــــيــــن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
التعليمية  العمليات  إدارة  مــديــر 
ــثـــة، واألســــتــــاذة  ــالـ ــثـ لــلــمــنــطــقــة الـ
آل  إبراهيم  بنت  لطيفة  الشيخة 
خليفة القائم بأعمال مدير إدارة 

التقييم واألداء.

أفادت عمادة القبول والتسجيل بجامعة 
الــبــحــريــن عـــن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم طلبات 
االلـــتـــحـــاق بــالــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة األولـــــى 
)الــفــتــرة الــثــانــيــة( يـــوم الــســبــت الــمــوافــق 13 
برامج  ثمانية  فــي  وذلـــك  2022م،  أغسطس 

بست كليات في الجامعة الوطنية.
وتــســتــهــدف بـــرامـــج الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة – 
الطلبة القدامى  سابقًا-  المسائي  البرنامج 
مملكة  داخـــل  مــن  العامة  الثانوية  خريجي 
الــبــحــريــن وخــارجــهــا، والــطــلــبــة الــذيــن سبق 
لـــهـــم االلــــتــــحــــاق بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
ــى، أو  ــدامــ ــقــ ــة الــ ــامـ ــعـ ــة الـ ــويـ ــانـ ــثـ خـــريـــجـــي الـ
الــطــلــبــة الــمــنــســحــبــيــن نــهــائــيــًا مـــن الـــدراســـة 
بــجــامــعــة الــبــحــريــن أو جــامــعــات أخـــــرى، أو 
الــمــشــارك  الــدبــلــوم  بــرامــج  الطلبة خــريــجــي 
والـــبـــكـــالـــوريـــوس مـــن الــجــامــعــة أو جــامــعــات 
 – أكــاديــمــيــًا  المفصولين  أو الــطــلــبــة  أخـــرى، 
التقديم  يــكــون  أن  بــشــرط   - تــأديــبــيــًا  ولــيــس 

لــبــرامــج أكــاديــمــيــة أخـــرى غــيــر الــتــي فصلوا 
منها. 

ــرت عــمــيــدة الــقــبــول والــتــســجــيــل في  وذكــ
الجامعة الدكتور أمل زايد الزايد أن الجامعة 
تقدم ثمانية برامج أكاديمية للمرحلة األولى 
برامج: البكالوريوس  وهــي  الثانية(  )الفترة 
ــبـــكـــالـــوريـــوس في  فـــي تــحــلــيــل األعــــمــــال، والـ
ريـــــادة األعــــمــــال، والــبــكــالــوريــوس فـــي األمـــن 
الحياة،  علوم  في  والبكالوريوس  السيبراني، 
وآدابها،  اإلنجليزية  اللغة  في  والبكالوريوس 
والبكالوريوس  التمريض،  في  والبكالوريوس 
ــي عــلــم  ــ ــي الــــحــــقــــوق، والــــبــــكــــالــــوريــــوس فـ ــ فـ

الحاسوب - الحوسبة السحابية.
تعليمات  عــــدة  إلــــى  ــد  ــزايـ الـ د.  وأشــــــارت 
الجامعي  للعام  االلــتــحــاق  طلبات  لتقديم 
المقدم حاصاًل على  أن يكون  المقبل، منها 
يعادلها بغض  ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة 
التخرج، بمعدل ال يقل عن  النظر عن سنة 

التي  األخـــرى  الــشــروط  يستوفي  وأن   ،%70
تحددها الجهات المختصة. علمًا أن الرسوم 
ــة لــلــســاعــة الــمــعــتــمــدة فـــي الــفــتــرة  ــيـ الـــدراسـ
تــقــديــم طلب  ــوم  ــ ورسـ ديــــنــــارًا،  الــثــانــيــة )80( 
االلتحاق )50( دينارًا غير قابلة لالسترجاع.  

ولــــإحــــاطــــة بــــإجــــراءات تــــقــــديــــم طــلــب 
ــول، والـــبـــرامـــج  ــبــ ــقــ االلــــتــــحــــاق، وشــــــــروط الــ
الــدراســيــة الــمــطــروحــة، ولــغــة الــتــدريــس في 
كــل بــرنــامــج أكــاديــمــي، دعـــت عــمــادة الــقــبــول 
ــع الـــجـــامـــعـــة  ــوقــ والـــتـــســـجـــيـــل إلــــــى زيـــــــــارة مــ
www.uob. الرابط عــلــى  اإللـــكـــتـــرونـــي 

أو  استفسار  أي  وجــود  حــال  edu.bh. وفي 
»مــركــز خدمة  مــع  الــتــواصــل  يــمــكــن  مشكلة 
أو خدمة  الــهــاتــفــي،  االتــصــال  الــطــالــب« عبر 
الــواتــســاب، أو خــدمــة نــظــام الــدردشــة الذكي 
على الرقم 16633366 )973+( أو عبر البريد 
studentcc@uob.edu. اإللكتروني 

 .bh

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة 
التي بعث بها جاللته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن 

عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
خــادم  مــن  جوابية  شكر  برقية  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
ملك  آل سعود  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية 
إلى خادم الحرمين الشريفين في  التي بعث بها سموه  والمواساة 
بن  تركي  بــن  سعود  بــن  تركي  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  وفــاة 

سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  تلقى  كما 
الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 

الشقيقة.

يتلقيان  العهد  وول��ي  الملك 
برقيتي �شكر من خادم الحرمين

تّت�سم بالكفاءة وال�سرعة و�سهولة اال�ستخدام

وزارة العمل ت�شدر ن�شخة اإلكترونية جديدة لت�شجيل الباحثين عن عمل

} وزير العمل.

} د. الشيخة رنا تستقبل د. سوزان ساكستون.

اأم��ي��ن ع���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ت��ودع 
رئ���ي�������س ال���ج���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة

ا�ستقبل المتاأهلين لوظيفة »رئي�س مدار�س«

المدير العام ل�شوؤون المدار�س: اأكبر دفعة من تعيينات روؤ�شاء المدار�س 

} صورة جماعية مع المتأهلين.

كتبت: فاطمة علي
ــاري األمــــــــراض  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــ أكـ
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
ــا  ــ ــورونــ ــ ــدي لـــــفـــــيـــــروس كــ ــصــ ــتــ ــلــ لــ
ــقــــدم طــبــيــب  ــمــ ــد-19( الــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
ــأن جــــدري  ــ ــاف الــقــحــطــانــي بـ ــنـ مـ
باللقاح  لــه عــالقــة  لــيــس  الـــقـــرود 
المضاد لفيروس كورونا ومصدره 
لـــيـــس الـــمـــخـــابـــر الـــعـــلـــمـــيـــة، وهـــو 
كــال  وان  ــة  ــيــ اعــــالمــ ــة  ــذبــ كــ لـــيـــس 
عالقة  وال  مختلفان  الفيروسين 
زيادة  تجاهل  بينهما، محذرا من 
يستوطن  لــم  دول  فــي  االصـــابـــات 
ــيـــروس فــيــهــا مــســبــقــا، االمـــر  ــفـ الـ
الــذي قــد يــؤدي إلــى تــحــورات في 
الفيروس تجعله أكثر فاعلية من 
التكاثر  فــي  االســتــمــراريــة  خـــالل 

داخل جسم كائن حي.
وأشار القحطاني في تغريدة 
»تويتر«  في  الرسمي  حسابه  عبر 
ــة عــلــى أن  ــ ــه ال تـــوجـــد أدلـ إلــــى أنــ
ــرود مــصــدره  ــقـ فـــيـــروس جــــدري الـ

ان  إذ  الــعــلــمــيــة  الـــمـــخـــابـــر  أحـــــد 
ــراري  ــبـ ــي الـ ــود فـ ــوجـ الـــفـــيـــروس مـ
في  الحيوانات  مجموعات  ضمن 
ويتم  إفريقيا  ووسط  غرب  بلدان 
رصـــد تــفــشــي مـــحـــدود لــلــفــيــروس 
أن  موضحا  عـــام،  كــل  البشر  بين 
نوع جدري القرود المنتشر حاليا 
ــــذي  ــر مــــن 80 دولـــــــة، والـ ــثـ فــــي اكـ
تسبب في اصابة اكثر من 20 الف 
اصــابــة خـــالل اشــهــر مـــعـــدودة هو 
مــن الــنــوع الــمــســتــوطــن فــي غــرب 
افــريــقــيــا وهـــو الـــنـــوع االقــــل شــدة 
فــي االعـــراض والــخــطــورة مقارنة 
وسط  في  المستوطن  بالفيروس 

إفريقيا.
ــاث  ــ ــور واالنــ ــذكــ ــأن الــ ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
معرضون لإصابة بمرض جدري 
تبقى  لكن  الدرجة  بنفس  القرود 
أغـــلـــب  أن  ــد  ــؤكــ تــ ــات  ــيــ ــائــ ــصــ اإلحــ
الوفيات في إفريقيا بسبب جدري 
القرود تتم في صفوف االطفال، 
الـــعـــدوى تحصل  ان  الـــى  مــشــيــرا 
إلى  المرضى  بثور  تنتقل  عندما 
آخرين،  أشخاص  أعين  أو  جــروح 

ــد تــــحــــدث أيــــضــــا مـــــن خــــالل  ــ ــ وقـ
من  جسيمات  بــه  رذاذ  اســتــنــشــاق 
جـــدري  وأن  الــمــريــض  الــشــخــص 
ــرود يــنــتــقــل بــشــكــل أســـاســـي  ــ ــقـ ــ الـ
مع  المباشر  االتصال  طريق  عن 
يعتبر  وال  الــمــخــاطــيــة  األغــشــيــة 
ــراض الــتــنــاســلــيــة. وقــال  ــ مــن االمـ
تغريداته  ســيــاق  فــي  القحطاني 
القرود قريب من  امس إن جدري 
الجدري الذي تم استئصاله قبل 

خطورة  أقــل  ولكنه  عاما،  أربعين 
بحمى  تـــبـــدأ  ــه  ــراضــ أعــ وأن  مــنــه 
ــور بـــســـرعـــة إلـــى  ــطــ ــتــ ــدة وتــ ــ ــديـ ــ شـ
طــفــح جـــلـــدي مـــع تــكــويــن قــشــور 
وانـــتـــفـــاخ فـــي الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة، 
مـــؤكـــدا أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
فإنه  معتاد،  غير  الــمــرض  تفشي 
يــظــل قــابــال لــالحــتــواء مــن خــالل 
انتشاره  ومنع  للكشف  الجاهزية 
بين االنسان، النظافة الشخصية 
الجيدة والسلوك الجنسي اآلمن 
ستسهم في السيطرة على انتشاره 
فيروسية،  تــحــورات  ومــنــع حـــدوث 
الــــقــــرود مــرض  حــيــث أن جـــــدري 
ــيــــروس الــمــســبــب  ــفــ حــقــيــقــي، والــ
 ،1958 عــام  منذ  معروف  للمرض 
ومنذ عام 1970 معروف أنه ينتقل 
هناك  كانت  ودائما  للبشر أيضا. 
إصـــابـــات بــالــمــرض، لــكــنــهــا كــانــت 
تــقــتــصــر عــلــى دول غــــرب ووســـط 
عـــــام 2017  مـــنـــذ  وأنــــــه  أفـــريـــقـــيـــا 
تجاوز عدد الحاالت في نيجيريا 
ومـــازالـــت مستمرة  حــالــة  ـــ500  ــ الــ
ــــدري  جـ أن  وذكـــــــر  الـــــيـــــوم.  ــى  ــتـ حـ

القرود سمي بهذا االسم، ألنه تم 
بين مجموعة  مرة  اكتشافه ألول 
الحقيقة  فـــي  لــكــن  الـــقـــرود.  مـــن 
مــصــدر الــفــيــروس هــو الــقــوارض، 
ــون الــــــــقــــــــرود نــــاقــــال  ــ ــكــ ــ ــ وربـــــــمـــــــا ت
وسيطا، وانــه ومــن خــالل تسلسل 
بين  التمييز  لنا  يمكن  الجينوم، 
ــيـــروس الــمــخــتــلــفــة.  ســـــالالت الـــفـ
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن مــعــرفــة مـــا إذا 
كــــان الـــفـــيـــروس مــرتــبــطــا بــســاللــة 
فــيــروس جـــدري الــقــرود فــي غــرب 
إفريقيا أو وسط إفريقيا. واختتم 
بالتحذير  تغريداته  القحطاني 
مـــن الــخــلــط بــيــن عــلــم مــحــاكــاة 
وهــو  الــوبــائــيــة  بـــاألمـــراض  التنبؤ 
ونظرية  سنين  منذ  درســنــاه  علم 
لنشر  والــتــحــضــيــر  الــمــخــطــطــات 
األوســـــــاط  وفــــــي  انــــــه  إذ  الـــــوبـــــاء 
الــعــلــمــيــة يــتــم انـــتـــقـــاد االهــتــمــام 
الــفــيــروســات  هـــذه  بمثل  الضئيل 
الخطيرة واألمراض التي تسببها 
في بعض الدول، طالما أن العالم 
مــنــهــا بشكل  يــعــانــي  الــمــتــقــدم ال 

مباشر.

المقدم طبيب مناف القحطاني:

ال��م�����ش��اد  وال���ل���ق���اح  ال����ق����رود  ج������دري  ب���ي���ن  ع���اق���ة  ل 
ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا وال��م��خ��اب��ر ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ي�����ش��ت م�����ش��دره

} د. مناف القحطاني.

طرح ثمانية برامج اأكاديمية في �ست كليات.. جامعة البحرين:
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} د. أمل الزايد.

الشيخ  بن  علي  السيد  عقد 
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
اجتماًعا  الشمالية  المحافظة 
تنسيقيا مع السيدة رملة الحداد 
مدير التطوير بمركز تاج الطبي، 
تــــم خــــاللــــه مـــنـــاقـــشـــة مــســاهــمــة 
التي  الفعاليات  دعم  في  المركز 
مــدار  عــلــى  المحافظة  تنظمها 

العام.
المحافظ عن شكره  وأعــرب 
ــاج الــطــبــي  ــ ــ ــز ت ــركـ ــمـ ــره لـ ــديــ ــقــ وتــ
ــلـــيـــه، وحـــرصـــهـــم  والـــقـــائـــمـــيـــن عـ
والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  عــلــى 
مــع الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، بما 
المجتمعية  الشراكة  مبدأ  يعزز 
ــاء الــــوطــــنــــي، مـــشـــيـــدًا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالنـ
الطبي  لــلــدعــم  الــمــركــز  بــتــوفــيــر 

ــات األولــــيــــة  ــافــ ــعــ وطـــــاقـــــم لــــإســ
ــات والـــمـــنـــاســـبـــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ فــــي الـ
رعاية  إلى  باإلضافة  المختلفة، 
األكبر  الــرابــح  مسابقة  وتــمــويــل 
الــــتــــي ســـتـــقـــيـــمـــهـــا الـــمـــحـــافـــظـــة 
ــة تــحــت  ــادســ فــــي نــســخــتــهــا الــــســ
شــعــار )الــرابــح األكــبــر فــي صيف 
مــبــادرات  تشمل  كما  الــبــحــريــن(، 
ــح مـــوظـــفـــي  ــنــ ــى مــ ــلــ الــــمــــركــــز عــ
ــم  ــرهــ الــــمــــحــــافــــظــــة وأفــــــــــــراد أســ
للرعاية  بطاقة تخفيض خاصة 
يقدمها  الــتــي  األولــيــة  الصحية 

المركز بجميع تخصصاته.
وأكـــــــد مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة 
استعداد المحافظة للتعاون مع 
أنشطته وفعالياته  المركز ودعم 
وتحقيق  والصحية،  المجتمعية 

مفهوم الشراكة المجتمعية بين 
الــقــطــاعــيــن الــخــاص والــعــام في 
ــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  صـــالـــح دعــ
لـــجـــمـــيـــع أهـــــالـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، 
مشيدًا بدور السيدة رملة الحداد 
فـــي تــحــقــيــق هــــذه الـــشـــراكـــة ومــا 
يــقــدمــه مـــركـــز تــــاج الــطــبــي من 
ورعـــايـــة طــبــيــة لجميع  خـــدمـــات 
أشــادت  جانبها  من  المواطنين. 
ــداد بــدعــم  ــ ــحـ ــ ــلــــة الـ الـــســـيـــدة رمــ
الــمــحــافــظ إلـــى أنــشــطــة وبــرامــج 
ــي مــحــل  ــ ــاج الـــطـــبـــي وهـ ــ مـــركـــز تـ
تقدير من كافة منسوبي المركز، 
مؤكدة تطلعها إلقامة الفعاليات 
الصحية بالتعاون بين الطرفين 
ــراد  ــ ــود بــالــنــفــع عـــلـــى أفـ ــعـ بـــمـــا يـ
المجتمع المحلي بالمحافظة.

ال�شمالية ي�شيد بدور القطاع الخا�س  محافظ 
الطبي في دعم البرامج الجتماعية وال�شحية

} جانب من االجتماع التنسيقي.

عـــــــــــاقـــــــــــة الــــــطــــــقــــــس 
بفيروس كورونا 

ويتجدد  بالحياة  متشبثا  كــورونــا  فــيــروس  يــزال  ال 
أكثر من عامين  مــرور  وبعد  آخــر،  إلــى  آن  ويتحور من 
على مهاجمته كوكب األرض حتى االن هناك إصابات 

يومية جديدة. 
دائــمــا مــا يــتــطــرق الـــى اســمــاعــنــا ســــؤال عــن حالة 

الطقس وعن أكثر فصول السنة نقا للعدوى.
فرغم ارتفاع درجة الحرارة توجد إصابات بفيروس 
كورونا، نتفهم جميعا زيادة األعداد في فصل الشتاء. 
التنفسي  الجهاز  فيروسات  أن  الــى  العلماء  أشــار  وقــد 
رغبة  منها  عــديــدة  لــعــوامــل  مــوســمــيــة  تــكــون  ان  تميل 
الــنــاس فــي األمــاكــن المغلقة الــدافــئــة مــع عــدم وجــود 
مــســافــة كــافــيــة بــيــنــهــم، بــجــانــب الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة 
إلــى جفاف  يــؤدي  الــذي  الرطوبة  وانخفاض  الجفاف 
كفاءة  فتقل  الــهــوائــيــة،  والقصبة  األنـــف  فــي  المخاط 
من  يحد  مــا  التنفسي؛  الــجــهــاز  تبطن  الــتــي  األهــــداب 
سرعة حركتها وأدائها لوظيفتها، وهي طرد الفيروسات 

واألجسام الغريبة خارج الجسم.
وكــذلــك نــظــًرا إلــى انــخــفــاض درجـــات الــحــرارة في 
الرذاذ المحمل بالفيروس،  الشتاء، تقل معدالت بخر 

فتكون النتيجة ارتفاع نسب العدوى أيًضا.
معدالت  بانخفاض  الــحــرارة  درجــة  ارتفاع  وارتبط 
لهذا  أن  يبدو  ولكن  قبل،  كما حــدث من  كورونا  عــدوى 
ــات الــحــرارة ال  االنــخــفــاض حــــدودا، اي ان ارتــفــاع درجـ

يؤدي إلى القضاء على الفيروس بشكل كامل.
ان  فتبين  البنفسجية  فــوق  االشعة  إلــى  وبالنسبة 
ليس لها عاقة أيضا بالقضاء على الفيروس وال توجد 
عاقة بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة جسم 
اإلنسان التي تعتبر درجة مناسبة الستقرار الفيروس. 
تــربــطــوهــا  الــطــقــس وال  تــعــتــمــدوا عــلــى حـــالـــة  ال 
بمعدالت انتقال العدوى، فترة الصيف هي فترة اجازة 
وسفر واختاط علينا الحرص جميعا وتطبيق التباعد 
األماكن  في  الكمام  وارتــداء  اإلمكان  بقدر  االجتماعي 
األيـــدي  عــلــى غــســل  والــمــداومــة  الــمــزدحــمــة،  المغلقة 

وتطهيرها باستمرار، وأخذ الجرعة التنشيطية.
حفظكم اهلل جميعا. 

عالقة الطق�س
 بفيرو�س كورونا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ا�صتئ�صال جراحي نادر لالأكيا�س االزدواجية المعوية 
تعاني  ثاثينية  لسيدة  فــريــدة  حــالــة 
متقطع ألكثر من خمس سنوات  ألم  من 
وتــــم تشخيص  ــن،  ــزمـ ــمـ الـ ــاك  ــســ االمــ مـــع 
الحالة بأكياس ازدواجية خلقية ماصقة 
لــلــقــولــون األيــمــن بــحــجــم 15 فــي 20ســـم، 
تــمــت الــجــراحــة بــفــريــق طــبــي متخصص 
يــضــم كـــا مـــن الـــدكـــتـــورة ســهــيــر آل سعد 
والمناظير،  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 
ــاوي اســتــشــاري  ــنـ ــشـ والـــدكـــتـــور حـــمـــدي الـ
السباعي،  دينا  والــدكــتــورة  عــامــة،  جــراحــة 
فـــي مستشفى  الــزبــيــر  والـــدكـــتـــور مــحــمــد 

السام التخصصي.

وصرحت الدكتورة سهير بأن االكياس 
االزدواجية المعوية من االمراض الخلقية 
غــيــر الــشــائــعــة وتـــكـــون فـــي الــغــالــب بـــدون 
ــراض والــتــدخــل الــمــبــكــر واالســتــئــصــال  اعــ

إلزامي للمرضى.
ــاف الـــدكـــتـــور حــمــدي  ــ مـــن جــانــبــه اضـ
ان المريضة اآلن تتمتع بصحة  الشناوي 
وان  األلـــم،  مــع  طويلة  معاناة  بعد  جــيــدة 
السريع بسبب كبر حجم  الطبي  التدخل 
ــذي يـــحـــمـــل فــــرصــــة لــلــتــمــزق  ــ ــ الـــكـــيـــس الـ
والدخول في مضاعفات وألنه كيس مزمن 

ويمكن تحوله إلى مرض خبيث.
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الدرقية  ة  الــُغــدَّ اضطرابات  تكون  أن  يمكن 
موجودة قبل حدوث الحمل أو يمكن أن تحدث 
ـــُر وجــــود الــحــمــل  خــــال فــتــرة الــحــمــل، ال ُيـــغـــيِّ
ة الدرقية وتختلف  من أعراض اضطرابات الُغدَّ
ــرهــا عــلــى الــجــنــيــن بــاخــتــاف نــوع  طــريــقــة تــأثُّ

ة.  رقيَّ ة الدَّ اضطراب الغدَّ
لــــذا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور وئـــام 
ــغــــدد الــصــمــاء  حــســيــن اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الــ
والسكري بمستشفى رويال البحرين والحاصل 
على البورد األمريكي في الغدد الصماء وأمين 
ومؤسس  الدرقية  للغدة  العربية  الجمعية  عام 
الجمعية األمريكية للغدد الصماء فرع الخليج.

الغدة  في  اضطرابات  أو  مشاكل  هناك  هل 
الدرقية تؤثر على المرأة الحامل؟

يوجد نوعان من مشاكل الغدة الدرقية التي 
تؤثر على المرأة الحامل والجنين، وهما فرط 

نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.
الــدرقــيــة وتــأثــيــرهــا على  الــغــدة  أوال: فـــرط 

المرأة الحامل 
ــات الـــغـــدة  ــرابــ ــطــ ــن اضــ الـــحـــالـــة األولــــــــى مــ
الــدرقــيــة أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل هــي فـــرط نشاط 
وهــي   ،)Hyperthyroidism( ــيـــة  الـــدرقـ الـــغـــدة 
وإفــراز هرمون  إنتاج  زائــد في  عبارة عن نشاط 

الثيروكسين.
ما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية؟ 

نشاط  بفرط  مرتبطة  أعــراض  عــدة  هناك 
الغدة الدرقية أثناء الحمل، منها:

-زيادة معدل ضربات قلب الجنين.
-تورم الغدة الدرقية.

-اإلصـــــابـــــة بـــمـــتـــازمـــة الــــقــــيء والـــغـــثـــيـــان 
المستمر لدى األم الحامل.

-ارتفاع نسبة السكر في دم األم.
-النشاط العالي للحرارة في جسم الحامل 
زيــادة الحرارة باألطراف على  إلى  يــؤدي  الــذي 

وجه الخصوص.
-فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة مــســؤول عــن فقدان 

وزن الحامل على الرغم من زيادة الشهية.
ــي مـــضـــاعـــفـــات فـــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة  ــا هــ مــ

الدرقية للمرأة الحامل؟
فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة لــه مــضــاعــفــات على 

المرأة الحامل وعلى الجنين، أهمها:
وما  المبكرة  الــــوالدة  أو  اإلجــهــاض  -خــطــر 

يترتب عليها من مخاطر صحية.
-نقص وزن الطفل عند الوالدة.

-والدة جنين ميت.
-حـــــدوث مــضــاعــفــات خــطــيــرة مــثــل تسمم 

الحمل.
-ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.

-اإلصابة بفشل القلب االحتقاني وهو عدم 
الــدم إلى  قــدرة القلب على ضــخ مــا يكفي مــن 

أنسجة الجسم.
ما هو عاج فرط الغدة الدرقية؟ 

يعد عاج فرط نشاط الغدة أثناء الحمل 
مــــحــــدود لـــمـــراعـــاة ســـامـــة الـــجـــنـــيـــن، فــبــعــض 
عبر  للجنين  تصل  قد  المستخدمة  العاجات 

المشيمة.
تــنــاول األدويــــة إلبــطــاء معدل  ولــكــن يمكن 
ضربات القلب في بعض األحيان، بعد استشارة 

الطبيب.
أما العاج اإلشعاعي يعد غير آمن للجنين 
أثــنــاء الــحــمــل، وتــعــتــبــر الــجــراحــة هــي الــخــيــار 

األفضل إن لم تنجح األدوية.
ثانيا: قصور الغدة الدرقية والحمل

الغدة  اضــطــرابــات  مــن  الثانية  الحالة  أمــا 
الدرقية أثناء الحمل فهي قصور الغدة الدرقية 
)Hypothyroidism(، وهي نقص في إنتاج وإفراز 

هرمون الثيروكسين.
ما أعراض قصور الغدة الدرقية التي تشعر 

بها المرأة الحامل؟
األعراض تكون: تعب عام ومستمر.

-اإلمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
الباردة بسبب  الحرارة  درجــة  -عــدم تحمل 
الجسم  يــمــد  الـــذي  الــغــذائــي  التمثيل  نــقــص 

بالطاقة.
-اإلحـــســـاس بــوخــز فـــي أصـــابـــع الــقــدمــيــن 

واليدين.
ــاف فــــي الـــبـــشـــرة وتــعــرضــهــا  ــفـ -حـــــــدوث جـ

لانتفاخ.
-اإلحساس باأللم في العضات، التعرض 

لتقلب المزاج.
إذا ما هي مضاعفات قصور الغدة الدرقية؟ 
ــق قـــــصـــــور الــــــغــــــدة الـــــدرقـــــيـــــة مــع  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـ

المضاعفات:
وما  المبكر  المشيمة  انفصال  الــدم،  فقر 

تحمله من مضاعفات على األم والجنين.
ــور الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــدى  خـــلـــل فــــي تـــطـ

الجنين.
حدوث التشوهات الخلقية لدى الجنين.

الكبد والطحال لألطفال حديثي  تضخم 
الوالدة.

نزيف كثيف في فترة ما بعد الوالدة.

وبالنسبة لعاج قصور الغدة الدرقية سهل 
جدا عن طريق تعويض هرمون الثيروكسين.

كــيــف تــكــون مــتــابــعــة امــــراض الــغــدة اثــنــاء 
الحمل؟ 

إذا كانت الحالة معروفة قبل الحمل يجب 
التحكم بمستوى الهرمونات ليكون في ضمن 
ومتابعة  للحوامل  الــخــاص  الطبيعي  نــطــاق 
لتعديل  الحمل  طــول  شهريا  الغدة  هرمونات 

الجرعات الكلى أمراض الغدة الدرقية.
 وفي حالة فرط نشاط الغدة نحتاج عمل 

فحص تعداد كريات الدم البيضاء أيضا. 
مرتبطة  اخــرى  هل هناك حــاالت مرضية 

بالحمل والغدة الدرقية؟
التهاب  وهي  هناك حالة شائعة جدا  نعم 
الــغــدة الــدرقــيــة مــا بــعــد الــــوالدة خـــال السنة 
بشكل طبيعي  تعمل  الغدة  تكون  هنا  األولــى، 
أثناء الحمل ولكن بعد الوالدة تتعرض الغدة 
اللتهاب صامت يؤدي الى تغير في الهرمونات 
في ثاث مراحل متتابعة، مرحلة النشاط ثم 
الهرمونات  عــودة  مرحلة  ثم  الخمول  مرحلة 
الــحــاالت  أغــلــب  فــي  الطبيعي  الطبيعي  إلـــى 
)نسبة بسيطة من بعض الحاالت تبقى الغدة 

خاملة(. 
هذه المراحل تتم كل منها في فترة ثاثة 
الى اربعة اسابيع وال تحتاج اي عاج في أغلب 

الحاالت. 
أخيرا، ما هي الفحوصات التي قد تساعد 

عند الحمل للتشخيص المبكر؟ 
في حاالت وجود االجسام المضادة للغدة 
الدرقية )وهو فحص دم( تكون فرص اإلصابة 
وتكون  عالية  الـــوالدة  بعد  مــا  الــغــدة  بالتهاب 
ســبــبــا لــمــتــابــعــة هـــرمـــونـــات الـــغـــدة، أمــــا وجـــود 
المضادات للغدة قبل الحمل مع وجود خمول 
بسيط في الغدة فذلك يستدعي العاج مبكرا 
زيـــادة فــرص اإلجــهــاض عند هــؤالء  الحتمال 

السيدات. 

 ما أسبابه؟
فهناك  اآلن،  إلــى  مــعــروفــة  أســبــابــه غير   
وليس  الـــحـــاالت  بــعــض  فــي  عــوامــل جينية 
الكل، كما أن هناك نظريات توضح أن هناك 
إلى تحفيز  ويــؤدي  الجسم  ميكروبا يصيب 
لم  اآلن  حتى  ولكن  األمــعــاء،  ضــد  المناعة 

تثبت بالشكل الدقيق.
 من هم األشخاص األكثر عرضة؟

األشخاص األكثر عرضة هم من لديهم 

وأيــضــا مــن لديهم  بــالــمــرض،  تــاريــخ عائلي 
األخــرى  المناعية  بــاألمــراض  عائلي  تاريخ 
مــثــل أمــــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــرومــاتــيــزم 

والذئبة الحمراء. 
الكرونز،  يوجد عمر محدد لمرض  وال   
ولكن زادت الحاالت في األطفال في السنوات 

االخيرة بشكل ملحوظ.
ما هي األعراض؟

ــتــــاف مـــكـــان  ــاخــ تـــخـــتـــلـــف األعـــــــــــراض بــ
االصابة، اذا كانت االصابة في المعدة تكون 

األعــراض قــيء وألــم في اعلى البطن ولكن 
الدقيقة  االمــعــاء  تصيب  اإلصــابــات  معظم 
في نهايتها أو في القولون فتأتي األعراض 
للشهية،  فــقــدان  مغص،  إســهــال،  شكل  على 
في  مفاصل  آالم  والــتــعــب،  بالخمول  شــعــور 
أو  25% من الحاالت يظهر األلم في الظهر 

الركب. 
فيبدأ  العيون،  يصيب  الحاالت  من   %15
احمرار  أو  الحدقية  أو  العين  فــي  بالتهاب 
عيون وزغللة في النظر، الكثير من الحاالت 

في  خـــراج  أو  بالفم  مزمنة  بتقرحات  تــبــدأ 
منطقة الشرج، مع فقدان الوزن.

ــــراض مــع بــعــض األمـــراض  تــتــشــابــه األعـ
األخــــــرى، ولــكــن الـــفـــرق أن أعـــــراض مــرض 

كرونز مستمرة ومتكررة. 
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص منذ بداية شك الطبيب 
بــاصــابــة الــمــريــض بــالــمــرض ثـــم بــاألشــعــة 
والـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة لـــألمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
وعندما يظهر فيها سماكة وسوائل متجمعة 
في أسفل البطن يدلنا ذلك على التهاب في 
السريري  الفحص  أن  كما  المنطقة،  هــذه 
مهم جدا وكذلك التاريخ المرضي للمريض.

ماذا عن العاج؟
الحمد هلل تطورت العاجات في السنوات 
األخــــيــــرة، فــظــهــرت أدويــــــة تـــوقـــف الــهــجــوم 
المصابة وتستخدم  المناعي على األعضاء 
لكل اعراض الكرونز وليست فقط لألمعاء.

ــذي يــوقــف   وهـــو الـــعـــاج الــبــيــولــوجــي الــ
وإذا   ))anti TNF( المناعية  الخايا  دخــول 
مراقبة  تــحــت  بــصــورة صحيحة  الــعــاج  تــم 
بالتطعيمات  الــمــريــض  حــمــايــة  مــع  جــيــدة 
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح 
السيطرة على  لها فعالية ممتازة في  يكون 
المرض. العاج متوافر في البحرين يعطى 
بحسب حالة المريض كل أسبوعين أو كل 6 
أسابيع، ولكن صرف الدواء يحتاج إلى وقت 
وعرض الحالة على لجنة في وزارة الصحة. 
وعــلــى الــرغــم مــن االنــتــظــام فــي الــعــاج، 

فإن حوالي 45% من المرض قد يحدث لهم 
انتكاسات، لذلك يجب مراقبة طبية جيدة 
من حيث الجرعات ومراقبة مستوى الدواء 

في الدم.
في  إليها  نلجأ  للجراحة  بالنسبة  أمــا   

بعض الحاالت المتقدمة. 
أن يستمر  والعاج يجب  المرض مزمن 
مــع الــشــخــص مـــدى الــحــيــاة إلـــى أن يعرف 
السبب األساسي في المستقبل لحدوث هذا 

المرض ويكتشف عاج دائم.
مــركــز معلومات  هــنــاك  يــكــون  ان  أتــمــنــى 
فــي الــبــحــريــن لــمــرضــى الــكــرونــز يجمع كل 
الـــحـــاالت تــحــت ســقــف واحــــد، لــيــســاعــد في 
ــاث والـــتـــوصـــل إلــــى أســـبـــاب الــمــرض  األبــــحــ
ومساعدة المرضى بشكل عام، البلد صغيرة 
ابحاث هائلة  ونستطيع عمل مركز الجــراء 
عــن الــمــرض، ونــظــرا ألنـــه مـــرض شــائــع في 

البحرين.
ــتــــم تــســجــيــل الـــــحـــــاالت مــــن جــانــب   ويــ
األورام وغيرها وصدور  امراض  الدولة مثل 
المستشفيات،  كــل  بين  مشتركة  احصائية 
المشتركة  الــعــوامــل  اكــتــشــاف  فــي  لــيــســاعــد 
ظاهرة  عامة  لنا  وليكون  كــرونــز،  لمرضى 

في الطب.
كــــمــــا اتــــمــــنــــى إنـــــشـــــاء جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة 
بالجهود المشتركة يشترك فيها األشخاص 
الــــمــــصــــابــــون واألطـــــــبـــــــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــون 
ويكون  الــوعــي  ونشر  الــعــاج  فــي  للمساعدة 

لها صوت لتشجيع األبحاث.

ا�صطرابات الغدة الدرقية اأثناء فترة الحمل 
الدكتور وئام حسين: اضطرابات الغدة الدرقية.. عالمات احذري منها 

ماذا تعرف عن مرض كرونز؟ 

الدكتورة نجاح الزياني لـ»الخليج الطبي«: كرونز ال�صبب الرئي�صي
 له غير معروف والعالجات البيولوجية الحديثة اأمل جديد للمر�صى 

الــتــي تصيب  المزمنة  ــراض  أحــد األمــ كــرونــز هــو 
أمــراض  مع  األعـــراض  تتشابه  وقــد  الهضمي  الجهاز 
إال  تشخيصه  مــن  يتمكن  ال  الغالب  فــي  لكن  أخـــرى 
طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.. فما أعراضه 
نجاح  الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  ُيعالج؟  وكيف 
والجهاز  الباطنية  األمــراض  استشاري  الزياني  راشد 
التخصصي  البحرين  بمستشفى  والــكــبــد  الهضمي 
نــتــعــرف بالتفصيل عــن كــل مــا يــخــص مــرض  ســـوف 

كرونز. 
ما هو مرض كرونز؟

أي  االمــعــاء مزمن يصيب  فــي  التهاب  هــو مــرض 
جـــزء مــن األمـــعـــاء ابـــتـــداء مــن الــفــم مــــرورا بالمعدة 
واألمعاء الدقيقة والغليظة إلى فتحة الشرج وفي بعض الحاالت يصيب أعضاء خارج األمعاء 

مثل المفاصل والعيون، وهو مرض مناعة ذاتية من الجسم يصيب أعضاء الجسم نفسه.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16202/pdf/1-Supplime/16202.pdf?fixed302
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/1304111
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304170
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

ويتجدد  بالحياة  متشبثا  كــورونــا  فــيــروس  يــزال  ال 
أكثر من عامين  مــرور  وبعد  آخــر،  إلــى  آن  ويتحور من 
على مهاجمته كوكب األرض حتى االن هناك إصابات 

يومية جديدة. 
دائــمــا مــا يــتــطــرق الـــى اســمــاعــنــا ســــؤال عــن حالة 

الطقس وعن أكثر فصول السنة نقا للعدوى.
فرغم ارتفاع درجة الحرارة توجد إصابات بفيروس 
كورونا، نتفهم جميعا زيادة األعداد في فصل الشتاء. 
التنفسي  الجهاز  فيروسات  أن  الــى  العلماء  أشــار  وقــد 
رغبة  منها  عــديــدة  لــعــوامــل  مــوســمــيــة  تــكــون  ان  تميل 
الــنــاس فــي األمــاكــن المغلقة الــدافــئــة مــع عــدم وجــود 
مــســافــة كــافــيــة بــيــنــهــم، بــجــانــب الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة 
إلــى جفاف  يــؤدي  الــذي  الرطوبة  وانخفاض  الجفاف 
كفاءة  فتقل  الــهــوائــيــة،  والقصبة  األنـــف  فــي  المخاط 
من  يحد  مــا  التنفسي؛  الــجــهــاز  تبطن  الــتــي  األهــــداب 
سرعة حركتها وأدائها لوظيفتها، وهي طرد الفيروسات 

واألجسام الغريبة خارج الجسم.
وكــذلــك نــظــًرا إلــى انــخــفــاض درجـــات الــحــرارة في 
الرذاذ المحمل بالفيروس،  الشتاء، تقل معدالت بخر 

فتكون النتيجة ارتفاع نسب العدوى أيًضا.
معدالت  بانخفاض  الــحــرارة  درجــة  ارتفاع  وارتبط 
لهذا  أن  يبدو  ولكن  قبل،  كما حــدث من  كورونا  عــدوى 
ــات الــحــرارة ال  االنــخــفــاض حــــدودا، اي ان ارتــفــاع درجـ

يؤدي إلى القضاء على الفيروس بشكل كامل.
ان  فتبين  البنفسجية  فــوق  االشعة  إلــى  وبالنسبة 
ليس لها عاقة أيضا بالقضاء على الفيروس وال توجد 
عاقة بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة جسم 
اإلنسان التي تعتبر درجة مناسبة الستقرار الفيروس. 
تــربــطــوهــا  الــطــقــس وال  تــعــتــمــدوا عــلــى حـــالـــة  ال 
بمعدالت انتقال العدوى، فترة الصيف هي فترة اجازة 
وسفر واختاط علينا الحرص جميعا وتطبيق التباعد 
األماكن  في  الكمام  وارتــداء  اإلمكان  بقدر  االجتماعي 
األيـــدي  عــلــى غــســل  والــمــداومــة  الــمــزدحــمــة،  المغلقة 

وتطهيرها باستمرار، وأخذ الجرعة التنشيطية.
حفظكم اهلل جميعا. 

عالقة الطق�س
 بفيرو�س كورونا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ا�صتئ�صال جراحي نادر لالأكيا�س االزدواجية المعوية 
تعاني  ثاثينية  لسيدة  فــريــدة  حــالــة 
متقطع ألكثر من خمس سنوات  ألم  من 
وتــــم تشخيص  ــن،  ــزمـ ــمـ الـ ــاك  ــســ االمــ مـــع 
الحالة بأكياس ازدواجية خلقية ماصقة 
لــلــقــولــون األيــمــن بــحــجــم 15 فــي 20ســـم، 
تــمــت الــجــراحــة بــفــريــق طــبــي متخصص 
يــضــم كـــا مـــن الـــدكـــتـــورة ســهــيــر آل سعد 
والمناظير،  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 
ــاوي اســتــشــاري  ــنـ ــشـ والـــدكـــتـــور حـــمـــدي الـ
السباعي،  دينا  والــدكــتــورة  عــامــة،  جــراحــة 
فـــي مستشفى  الــزبــيــر  والـــدكـــتـــور مــحــمــد 

السام التخصصي.

وصرحت الدكتورة سهير بأن االكياس 
االزدواجية المعوية من االمراض الخلقية 
غــيــر الــشــائــعــة وتـــكـــون فـــي الــغــالــب بـــدون 
ــراض والــتــدخــل الــمــبــكــر واالســتــئــصــال  اعــ

إلزامي للمرضى.
ــاف الـــدكـــتـــور حــمــدي  ــ مـــن جــانــبــه اضـ
ان المريضة اآلن تتمتع بصحة  الشناوي 
وان  األلـــم،  مــع  طويلة  معاناة  بعد  جــيــدة 
السريع بسبب كبر حجم  الطبي  التدخل 
ــذي يـــحـــمـــل فــــرصــــة لــلــتــمــزق  ــ ــ الـــكـــيـــس الـ
والدخول في مضاعفات وألنه كيس مزمن 

ويمكن تحوله إلى مرض خبيث.
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الدرقية  ة  الــُغــدَّ اضطرابات  تكون  أن  يمكن 
موجودة قبل حدوث الحمل أو يمكن أن تحدث 
ـــُر وجــــود الــحــمــل  خــــال فــتــرة الــحــمــل، ال ُيـــغـــيِّ
ة الدرقية وتختلف  من أعراض اضطرابات الُغدَّ
ــرهــا عــلــى الــجــنــيــن بــاخــتــاف نــوع  طــريــقــة تــأثُّ

ة.  رقيَّ ة الدَّ اضطراب الغدَّ
لــــذا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور وئـــام 
ــغــــدد الــصــمــاء  حــســيــن اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الــ
والسكري بمستشفى رويال البحرين والحاصل 
على البورد األمريكي في الغدد الصماء وأمين 
ومؤسس  الدرقية  للغدة  العربية  الجمعية  عام 
الجمعية األمريكية للغدد الصماء فرع الخليج.
الغدة  في  اضطرابات  أو  مشاكل  هناك  هل 

الدرقية تؤثر على المرأة الحامل؟
يوجد نوعان من مشاكل الغدة الدرقية التي 
تؤثر على المرأة الحامل والجنين، وهما فرط 

نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.
الــدرقــيــة وتــأثــيــرهــا على  الــغــدة  أوال: فـــرط 

المرأة الحامل 
ــات الـــغـــدة  ــرابــ ــطــ ــن اضــ الـــحـــالـــة األولــــــــى مــ
الــدرقــيــة أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل هــي فـــرط نشاط 
وهــي   ،)Hyperthyroidism( ــيـــة  الـــدرقـ الـــغـــدة 
وإفــراز هرمون  إنتاج  زائــد في  عبارة عن نشاط 

الثيروكسين.
ما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية؟ 

نشاط  بفرط  مرتبطة  أعــراض  عــدة  هناك 
الغدة الدرقية أثناء الحمل، منها:

-زيادة معدل ضربات قلب الجنين.
-تورم الغدة الدرقية.

-اإلصـــــابـــــة بـــمـــتـــازمـــة الــــقــــيء والـــغـــثـــيـــان 
المستمر لدى األم الحامل.

-ارتفاع نسبة السكر في دم األم.
-النشاط العالي للحرارة في جسم الحامل 
زيــادة الحرارة باألطراف على  إلى  يــؤدي  الــذي 

وجه الخصوص.
-فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة مــســؤول عــن فقدان 

وزن الحامل على الرغم من زيادة الشهية.
ــي مـــضـــاعـــفـــات فـــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة  ــا هــ مــ

الدرقية للمرأة الحامل؟
فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة لــه مــضــاعــفــات على 

المرأة الحامل وعلى الجنين، أهمها:
وما  المبكرة  الــــوالدة  أو  اإلجــهــاض  -خــطــر 

يترتب عليها من مخاطر صحية.
-نقص وزن الطفل عند الوالدة.

-والدة جنين ميت.
-حـــــدوث مــضــاعــفــات خــطــيــرة مــثــل تسمم 

الحمل.
-ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.

-اإلصابة بفشل القلب االحتقاني وهو عدم 
الــدم إلى  قــدرة القلب على ضــخ مــا يكفي مــن 

أنسجة الجسم.
ما هو عاج فرط الغدة الدرقية؟ 

يعد عاج فرط نشاط الغدة أثناء الحمل 
مــــحــــدود لـــمـــراعـــاة ســـامـــة الـــجـــنـــيـــن، فــبــعــض 
عبر  للجنين  تصل  قد  المستخدمة  العاجات 

المشيمة.
تــنــاول األدويــــة إلبــطــاء معدل  ولــكــن يمكن 
ضربات القلب في بعض األحيان، بعد استشارة 

الطبيب.
أما العاج اإلشعاعي يعد غير آمن للجنين 
أثــنــاء الــحــمــل، وتــعــتــبــر الــجــراحــة هــي الــخــيــار 

األفضل إن لم تنجح األدوية.
ثانيا: قصور الغدة الدرقية والحمل

الغدة  اضــطــرابــات  مــن  الثانية  الحالة  أمــا 
الدرقية أثناء الحمل فهي قصور الغدة الدرقية 
)Hypothyroidism(، وهي نقص في إنتاج وإفراز 

هرمون الثيروكسين.
ما أعراض قصور الغدة الدرقية التي تشعر 

بها المرأة الحامل؟
األعراض تكون: تعب عام ومستمر.

-اإلمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
الباردة بسبب  الحرارة  درجــة  -عــدم تحمل 
الجسم  يــمــد  الـــذي  الــغــذائــي  التمثيل  نــقــص 

بالطاقة.
-اإلحـــســـاس بــوخــز فـــي أصـــابـــع الــقــدمــيــن 

واليدين.
ــاف فــــي الـــبـــشـــرة وتــعــرضــهــا  ــفـ -حـــــــدوث جـ

لانتفاخ.
-اإلحساس باأللم في العضات، التعرض 

لتقلب المزاج.
إذا ما هي مضاعفات قصور الغدة الدرقية؟ 
ــق قـــــصـــــور الــــــغــــــدة الـــــدرقـــــيـــــة مــع  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـ

المضاعفات:
وما  المبكر  المشيمة  انفصال  الــدم،  فقر 

تحمله من مضاعفات على األم والجنين.
ــور الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــدى  خـــلـــل فــــي تـــطـ

الجنين.
حدوث التشوهات الخلقية لدى الجنين.

الكبد والطحال لألطفال حديثي  تضخم 
الوالدة.

نزيف كثيف في فترة ما بعد الوالدة.

وبالنسبة لعاج قصور الغدة الدرقية سهل 
جدا عن طريق تعويض هرمون الثيروكسين.

كــيــف تــكــون مــتــابــعــة امــــراض الــغــدة اثــنــاء 
الحمل؟ 

إذا كانت الحالة معروفة قبل الحمل يجب 
التحكم بمستوى الهرمونات ليكون في ضمن 
ومتابعة  للحوامل  الــخــاص  الطبيعي  نــطــاق 
لتعديل  الحمل  طــول  شهريا  الغدة  هرمونات 

الجرعات الكلى أمراض الغدة الدرقية.
 وفي حالة فرط نشاط الغدة نحتاج عمل 

فحص تعداد كريات الدم البيضاء أيضا. 
مرتبطة  اخــرى  هل هناك حــاالت مرضية 

بالحمل والغدة الدرقية؟
التهاب  وهي  هناك حالة شائعة جدا  نعم 
الــغــدة الــدرقــيــة مــا بــعــد الــــوالدة خـــال السنة 
بشكل طبيعي  تعمل  الغدة  تكون  هنا  األولــى، 
أثناء الحمل ولكن بعد الوالدة تتعرض الغدة 
اللتهاب صامت يؤدي الى تغير في الهرمونات 
في ثاث مراحل متتابعة، مرحلة النشاط ثم 
الهرمونات  عــودة  مرحلة  ثم  الخمول  مرحلة 
الــحــاالت  أغــلــب  فــي  الطبيعي  الطبيعي  إلـــى 
)نسبة بسيطة من بعض الحاالت تبقى الغدة 

خاملة(. 
هذه المراحل تتم كل منها في فترة ثاثة 
الى اربعة اسابيع وال تحتاج اي عاج في أغلب 

الحاالت. 
أخيرا، ما هي الفحوصات التي قد تساعد 

عند الحمل للتشخيص المبكر؟ 
في حاالت وجود االجسام المضادة للغدة 
الدرقية )وهو فحص دم( تكون فرص اإلصابة 
وتكون  عالية  الـــوالدة  بعد  مــا  الــغــدة  بالتهاب 
ســبــبــا لــمــتــابــعــة هـــرمـــونـــات الـــغـــدة، أمــــا وجـــود 
المضادات للغدة قبل الحمل مع وجود خمول 
بسيط في الغدة فذلك يستدعي العاج مبكرا 
زيـــادة فــرص اإلجــهــاض عند هــؤالء  الحتمال 

السيدات. 

 ما أسبابه؟
فهناك  اآلن،  إلــى  مــعــروفــة  أســبــابــه غير   
وليس  الـــحـــاالت  بــعــض  فــي  عــوامــل جينية 
الكل، كما أن هناك نظريات توضح أن هناك 
إلى تحفيز  ويــؤدي  الجسم  ميكروبا يصيب 
لم  اآلن  حتى  ولكن  األمــعــاء،  ضــد  المناعة 

تثبت بالشكل الدقيق.
 من هم األشخاص األكثر عرضة؟

األشخاص األكثر عرضة هم من لديهم 

وأيــضــا مــن لديهم  بــالــمــرض،  تــاريــخ عائلي 
األخــرى  المناعية  بــاألمــراض  عائلي  تاريخ 
مــثــل أمــــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــرومــاتــيــزم 

والذئبة الحمراء. 
الكرونز،  يوجد عمر محدد لمرض  وال   
ولكن زادت الحاالت في األطفال في السنوات 

االخيرة بشكل ملحوظ.
ما هي األعراض؟

ــتــــاف مـــكـــان  ــاخــ تـــخـــتـــلـــف األعـــــــــــراض بــ
االصابة، اذا كانت االصابة في المعدة تكون 

األعــراض قــيء وألــم في اعلى البطن ولكن 
الدقيقة  االمــعــاء  تصيب  اإلصــابــات  معظم 
في نهايتها أو في القولون فتأتي األعراض 
للشهية،  فــقــدان  مغص،  إســهــال،  شكل  على 
في  مفاصل  آالم  والــتــعــب،  بالخمول  شــعــور 
أو  25% من الحاالت يظهر األلم في الظهر 

الركب. 
فيبدأ  العيون،  يصيب  الحاالت  من   %15
احمرار  أو  الحدقية  أو  العين  فــي  بالتهاب 
عيون وزغللة في النظر، الكثير من الحاالت 

في  خـــراج  أو  بالفم  مزمنة  بتقرحات  تــبــدأ 
منطقة الشرج، مع فقدان الوزن.

ــــراض مــع بــعــض األمـــراض  تــتــشــابــه األعـ
األخــــــرى، ولــكــن الـــفـــرق أن أعـــــراض مــرض 

كرونز مستمرة ومتكررة. 
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص منذ بداية شك الطبيب 
بــاصــابــة الــمــريــض بــالــمــرض ثـــم بــاألشــعــة 
والـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة لـــألمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
وعندما يظهر فيها سماكة وسوائل متجمعة 
في أسفل البطن يدلنا ذلك على التهاب في 
السريري  الفحص  أن  كما  المنطقة،  هــذه 
مهم جدا وكذلك التاريخ المرضي للمريض.

ماذا عن العاج؟
الحمد هلل تطورت العاجات في السنوات 
األخــــيــــرة، فــظــهــرت أدويــــــة تـــوقـــف الــهــجــوم 
المصابة وتستخدم  المناعي على األعضاء 
لكل اعراض الكرونز وليست فقط لألمعاء.

ــذي يــوقــف   وهـــو الـــعـــاج الــبــيــولــوجــي الــ
وإذا   ))anti TNF( المناعية  الخايا  دخــول 
مراقبة  تــحــت  بــصــورة صحيحة  الــعــاج  تــم 
بالتطعيمات  الــمــريــض  حــمــايــة  مــع  جــيــدة 
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح 
السيطرة على  لها فعالية ممتازة في  يكون 
المرض. العاج متوافر في البحرين يعطى 
بحسب حالة المريض كل أسبوعين أو كل 6 
أسابيع، ولكن صرف الدواء يحتاج إلى وقت 
وعرض الحالة على لجنة في وزارة الصحة. 
وعــلــى الــرغــم مــن االنــتــظــام فــي الــعــاج، 

فإن حوالي 45% من المرض قد يحدث لهم 
انتكاسات، لذلك يجب مراقبة طبية جيدة 
من حيث الجرعات ومراقبة مستوى الدواء 

في الدم.
في  إليها  نلجأ  للجراحة  بالنسبة  أمــا   

بعض الحاالت المتقدمة. 
أن يستمر  والعاج يجب  المرض مزمن 
مــع الــشــخــص مـــدى الــحــيــاة إلـــى أن يعرف 
السبب األساسي في المستقبل لحدوث هذا 

المرض ويكتشف عاج دائم.
مــركــز معلومات  هــنــاك  يــكــون  ان  أتــمــنــى 
فــي الــبــحــريــن لــمــرضــى الــكــرونــز يجمع كل 
الـــحـــاالت تــحــت ســقــف واحــــد، لــيــســاعــد في 
ــاث والـــتـــوصـــل إلــــى أســـبـــاب الــمــرض  األبــــحــ
ومساعدة المرضى بشكل عام، البلد صغيرة 
ابحاث هائلة  ونستطيع عمل مركز الجــراء 
عــن الــمــرض، ونــظــرا ألنـــه مـــرض شــائــع في 

البحرين.
ــتــــم تــســجــيــل الـــــحـــــاالت مــــن جــانــب   ويــ
األورام وغيرها وصدور  امراض  الدولة مثل 
المستشفيات،  كــل  بين  مشتركة  احصائية 
المشتركة  الــعــوامــل  اكــتــشــاف  فــي  لــيــســاعــد 
ظاهرة  عامة  لنا  وليكون  كــرونــز،  لمرضى 

في الطب.
كــــمــــا اتــــمــــنــــى إنـــــشـــــاء جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة 
بالجهود المشتركة يشترك فيها األشخاص 
الــــمــــصــــابــــون واألطـــــــبـــــــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــون 
ويكون  الــوعــي  ونشر  الــعــاج  فــي  للمساعدة 

لها صوت لتشجيع األبحاث.

ا�صطرابات الغدة الدرقية اأثناء فترة الحمل 
الدكتور وئام حسين: اضطرابات الغدة الدرقية.. عالمات احذري منها 

ماذا تعرف عن مرض كرونز؟ 

الدكتورة نجاح الزياني لـ»الخليج الطبي«: كرونز ال�صبب الرئي�صي
 له غير معروف والعالجات البيولوجية الحديثة اأمل جديد للمر�صى 

الــتــي تصيب  المزمنة  ــراض  أحــد األمــ كــرونــز هــو 
أمــراض  مع  األعـــراض  تتشابه  وقــد  الهضمي  الجهاز 
إال  تشخيصه  مــن  يتمكن  ال  الغالب  فــي  لكن  أخـــرى 
طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.. فما أعراضه 
نجاح  الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  ُيعالج؟  وكيف 
والجهاز  الباطنية  األمــراض  استشاري  الزياني  راشد 
التخصصي  البحرين  بمستشفى  والــكــبــد  الهضمي 
نــتــعــرف بالتفصيل عــن كــل مــا يــخــص مــرض  ســـوف 

كرونز. 
ما هو مرض كرونز؟

أي  االمــعــاء مزمن يصيب  فــي  التهاب  هــو مــرض 
جـــزء مــن األمـــعـــاء ابـــتـــداء مــن الــفــم مــــرورا بالمعدة 
واألمعاء الدقيقة والغليظة إلى فتحة الشرج وفي بعض الحاالت يصيب أعضاء خارج األمعاء 

مثل المفاصل والعيون، وهو مرض مناعة ذاتية من الجسم يصيب أعضاء الجسم نفسه.

عـــــــــــاقـــــــــــة الــــــطــــــقــــــس 
بفيروس كورونا 

ويتجدد  بالحياة  متشبثا  كــورونــا  فــيــروس  يــزال  ال 
أكثر من عامين  مــرور  وبعد  آخــر،  إلــى  آن  ويتحور من 
على مهاجمته كوكب األرض حتى االن هناك إصابات 

يومية جديدة. 
دائــمــا مــا يــتــطــرق الـــى اســمــاعــنــا ســــؤال عــن حالة 

الطقس وعن أكثر فصول السنة نقا للعدوى.
فرغم ارتفاع درجة الحرارة توجد إصابات بفيروس 
كورونا، نتفهم جميعا زيادة األعداد في فصل الشتاء. 
التنفسي  الجهاز  فيروسات  أن  الــى  العلماء  أشــار  وقــد 
رغبة  منها  عــديــدة  لــعــوامــل  مــوســمــيــة  تــكــون  ان  تميل 
الــنــاس فــي األمــاكــن المغلقة الــدافــئــة مــع عــدم وجــود 
مــســافــة كــافــيــة بــيــنــهــم، بــجــانــب الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة 
إلــى جفاف  يــؤدي  الــذي  الرطوبة  وانخفاض  الجفاف 
كفاءة  فتقل  الــهــوائــيــة،  والقصبة  األنـــف  فــي  المخاط 
من  يحد  مــا  التنفسي؛  الــجــهــاز  تبطن  الــتــي  األهــــداب 
سرعة حركتها وأدائها لوظيفتها، وهي طرد الفيروسات 

واألجسام الغريبة خارج الجسم.
وكــذلــك نــظــًرا إلــى انــخــفــاض درجـــات الــحــرارة في 
الرذاذ المحمل بالفيروس،  الشتاء، تقل معدالت بخر 

فتكون النتيجة ارتفاع نسب العدوى أيًضا.
معدالت  بانخفاض  الــحــرارة  درجــة  ارتفاع  وارتبط 
لهذا  أن  يبدو  ولكن  قبل،  كما حــدث من  كورونا  عــدوى 
ــات الــحــرارة ال  االنــخــفــاض حــــدودا، اي ان ارتــفــاع درجـ

يؤدي إلى القضاء على الفيروس بشكل كامل.
ان  فتبين  البنفسجية  فــوق  االشعة  إلــى  وبالنسبة 
ليس لها عاقة أيضا بالقضاء على الفيروس وال توجد 
عاقة بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة جسم 
اإلنسان التي تعتبر درجة مناسبة الستقرار الفيروس. 
تــربــطــوهــا  الــطــقــس وال  تــعــتــمــدوا عــلــى حـــالـــة  ال 
بمعدالت انتقال العدوى، فترة الصيف هي فترة اجازة 
وسفر واختاط علينا الحرص جميعا وتطبيق التباعد 
األماكن  في  الكمام  وارتــداء  اإلمكان  بقدر  االجتماعي 
األيـــدي  عــلــى غــســل  والــمــداومــة  الــمــزدحــمــة،  المغلقة 

وتطهيرها باستمرار، وأخذ الجرعة التنشيطية.
حفظكم اهلل جميعا. 

عالقة الطق�س
 بفيرو�س كورونا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ا�صتئ�صال جراحي نادر لالأكيا�س االزدواجية المعوية 
تعاني  ثاثينية  لسيدة  فــريــدة  حــالــة 
متقطع ألكثر من خمس سنوات  ألم  من 
وتــــم تشخيص  ــن،  ــزمـ ــمـ الـ ــاك  ــســ االمــ مـــع 
الحالة بأكياس ازدواجية خلقية ماصقة 
لــلــقــولــون األيــمــن بــحــجــم 15 فــي 20ســـم، 
تــمــت الــجــراحــة بــفــريــق طــبــي متخصص 
يــضــم كـــا مـــن الـــدكـــتـــورة ســهــيــر آل سعد 
والمناظير،  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 
ــاوي اســتــشــاري  ــنـ ــشـ والـــدكـــتـــور حـــمـــدي الـ
السباعي،  دينا  والــدكــتــورة  عــامــة،  جــراحــة 
فـــي مستشفى  الــزبــيــر  والـــدكـــتـــور مــحــمــد 

السام التخصصي.

وصرحت الدكتورة سهير بأن االكياس 
االزدواجية المعوية من االمراض الخلقية 
غــيــر الــشــائــعــة وتـــكـــون فـــي الــغــالــب بـــدون 
ــراض والــتــدخــل الــمــبــكــر واالســتــئــصــال  اعــ

إلزامي للمرضى.
ــاف الـــدكـــتـــور حــمــدي  ــ مـــن جــانــبــه اضـ
ان المريضة اآلن تتمتع بصحة  الشناوي 
وان  األلـــم،  مــع  طويلة  معاناة  بعد  جــيــدة 
السريع بسبب كبر حجم  الطبي  التدخل 
ــذي يـــحـــمـــل فــــرصــــة لــلــتــمــزق  ــ ــ الـــكـــيـــس الـ
والدخول في مضاعفات وألنه كيس مزمن 

ويمكن تحوله إلى مرض خبيث.
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الدرقية  ة  الــُغــدَّ اضطرابات  تكون  أن  يمكن 
موجودة قبل حدوث الحمل أو يمكن أن تحدث 
ـــُر وجــــود الــحــمــل  خــــال فــتــرة الــحــمــل، ال ُيـــغـــيِّ
ة الدرقية وتختلف  من أعراض اضطرابات الُغدَّ
ــرهــا عــلــى الــجــنــيــن بــاخــتــاف نــوع  طــريــقــة تــأثُّ

ة.  رقيَّ ة الدَّ اضطراب الغدَّ
لــــذا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور وئـــام 
ــغــــدد الــصــمــاء  حــســيــن اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الــ
والسكري بمستشفى رويال البحرين والحاصل 
على البورد األمريكي في الغدد الصماء وأمين 
ومؤسس  الدرقية  للغدة  العربية  الجمعية  عام 
الجمعية األمريكية للغدد الصماء فرع الخليج.

الغدة  في  اضطرابات  أو  مشاكل  هناك  هل 
الدرقية تؤثر على المرأة الحامل؟

يوجد نوعان من مشاكل الغدة الدرقية التي 
تؤثر على المرأة الحامل والجنين، وهما فرط 

نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.
الــدرقــيــة وتــأثــيــرهــا على  الــغــدة  أوال: فـــرط 

المرأة الحامل 
ــات الـــغـــدة  ــرابــ ــطــ ــن اضــ الـــحـــالـــة األولــــــــى مــ
الــدرقــيــة أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل هــي فـــرط نشاط 
وهــي   ،)Hyperthyroidism( ــيـــة  الـــدرقـ الـــغـــدة 
وإفــراز هرمون  إنتاج  زائــد في  عبارة عن نشاط 

الثيروكسين.
ما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية؟ 

نشاط  بفرط  مرتبطة  أعــراض  عــدة  هناك 
الغدة الدرقية أثناء الحمل، منها:

-زيادة معدل ضربات قلب الجنين.
-تورم الغدة الدرقية.

-اإلصـــــابـــــة بـــمـــتـــازمـــة الــــقــــيء والـــغـــثـــيـــان 
المستمر لدى األم الحامل.

-ارتفاع نسبة السكر في دم األم.
-النشاط العالي للحرارة في جسم الحامل 
زيــادة الحرارة باألطراف على  يــؤدي إلى  الــذي 

وجه الخصوص.
-فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة مــســؤول عــن فقدان 

وزن الحامل على الرغم من زيادة الشهية.
ــي مـــضـــاعـــفـــات فـــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة  ــا هــ مــ

الدرقية للمرأة الحامل؟
فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة لــه مــضــاعــفــات على 

المرأة الحامل وعلى الجنين، أهمها:
وما  المبكرة  الــــوالدة  أو  اإلجــهــاض  -خــطــر 

يترتب عليها من مخاطر صحية.
-نقص وزن الطفل عند الوالدة.

-والدة جنين ميت.
-حـــــدوث مــضــاعــفــات خــطــيــرة مــثــل تسمم 

الحمل.
-ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.

-اإلصابة بفشل القلب االحتقاني وهو عدم 
الــدم إلى  قــدرة القلب على ضــخ مــا يكفي مــن 

أنسجة الجسم.
ما هو عاج فرط الغدة الدرقية؟ 

يعد عاج فرط نشاط الغدة أثناء الحمل 
مــــحــــدود لـــمـــراعـــاة ســـامـــة الـــجـــنـــيـــن، فــبــعــض 
عبر  للجنين  تصل  قد  المستخدمة  العاجات 

المشيمة.
تــنــاول األدويــــة إلبــطــاء معدل  ولــكــن يمكن 
ضربات القلب في بعض األحيان، بعد استشارة 

الطبيب.
أما العاج اإلشعاعي يعد غير آمن للجنين 
أثــنــاء الــحــمــل، وتــعــتــبــر الــجــراحــة هــي الــخــيــار 

األفضل إن لم تنجح األدوية.
ثانيا: قصور الغدة الدرقية والحمل

الغدة  اضــطــرابــات  مــن  الثانية  الحالة  أمــا 
الدرقية أثناء الحمل فهي قصور الغدة الدرقية 
)Hypothyroidism(، وهي نقص في إنتاج وإفراز 

هرمون الثيروكسين.
ما أعراض قصور الغدة الدرقية التي تشعر 

بها المرأة الحامل؟
األعراض تكون: تعب عام ومستمر.

-اإلمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
الباردة بسبب  الحرارة  درجــة  -عــدم تحمل 
الجسم  يــمــد  الـــذي  الــغــذائــي  التمثيل  نــقــص 

بالطاقة.
-اإلحـــســـاس بــوخــز فـــي أصـــابـــع الــقــدمــيــن 

واليدين.
ــاف فــــي الـــبـــشـــرة وتــعــرضــهــا  ــفـ -حـــــــدوث جـ

لانتفاخ.
-اإلحساس باأللم في العضات، التعرض 

لتقلب المزاج.
إذا ما هي مضاعفات قصور الغدة الدرقية؟ 
ــق قـــــصـــــور الــــــغــــــدة الـــــدرقـــــيـــــة مــع  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـ

المضاعفات:
وما  المبكر  المشيمة  انفصال  الــدم،  فقر 

تحمله من مضاعفات على األم والجنين.
ــور الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــدى  خـــلـــل فــــي تـــطـ

الجنين.
حدوث التشوهات الخلقية لدى الجنين.

الكبد والطحال لألطفال حديثي  تضخم 
الوالدة.

نزيف كثيف في فترة ما بعد الوالدة.

وبالنسبة لعاج قصور الغدة الدرقية سهل 
جدا عن طريق تعويض هرمون الثيروكسين.

كــيــف تــكــون مــتــابــعــة امــــراض الــغــدة اثــنــاء 
الحمل؟ 

إذا كانت الحالة معروفة قبل الحمل يجب 
التحكم بمستوى الهرمونات ليكون في ضمن 
ومتابعة  للحوامل  الــخــاص  الطبيعي  نــطــاق 
لتعديل  الحمل  طــول  شهريا  الغدة  هرمونات 

الجرعات الكلى أمراض الغدة الدرقية.
 وفي حالة فرط نشاط الغدة نحتاج عمل 

فحص تعداد كريات الدم البيضاء أيضا. 
مرتبطة  اخــرى  هل هناك حــاالت مرضية 

بالحمل والغدة الدرقية؟
التهاب  وهي  هناك حالة شائعة جدا  نعم 
الــغــدة الــدرقــيــة مــا بــعــد الــــوالدة خـــال السنة 
بشكل طبيعي  تعمل  الغدة  تكون  هنا  األولــى، 
أثناء الحمل ولكن بعد الوالدة تتعرض الغدة 
اللتهاب صامت يؤدي الى تغير في الهرمونات 
في ثاث مراحل متتابعة، مرحلة النشاط ثم 
الهرمونات  عــودة  مرحلة  ثم  الخمول  مرحلة 
الــحــاالت  أغــلــب  فــي  الطبيعي  الطبيعي  إلـــى 
)نسبة بسيطة من بعض الحاالت تبقى الغدة 

خاملة(. 
هذه المراحل تتم كل منها في فترة ثاثة 
الى اربعة اسابيع وال تحتاج اي عاج في أغلب 

الحاالت. 
أخيرا، ما هي الفحوصات التي قد تساعد 

عند الحمل للتشخيص المبكر؟ 
في حاالت وجود االجسام المضادة للغدة 
الدرقية )وهو فحص دم( تكون فرص اإلصابة 
وتكون  عالية  الـــوالدة  بعد  مــا  الــغــدة  بالتهاب 
ســبــبــا لــمــتــابــعــة هـــرمـــونـــات الـــغـــدة، أمــــا وجـــود 
المضادات للغدة قبل الحمل مع وجود خمول 
بسيط في الغدة فذلك يستدعي العاج مبكرا 
زيـــادة فــرص اإلجــهــاض عند هــؤالء  الحتمال 

السيدات. 

 ما أسبابه؟
فهناك  اآلن،  إلــى  مــعــروفــة  أســبــابــه غير   
وليس  الـــحـــاالت  بــعــض  فــي  عــوامــل جينية 
الكل، كما أن هناك نظريات توضح أن هناك 
إلى تحفيز  ويــؤدي  الجسم  ميكروبا يصيب 
لم  اآلن  حتى  ولكن  األمــعــاء،  ضــد  المناعة 

تثبت بالشكل الدقيق.
 من هم األشخاص األكثر عرضة؟

األشخاص األكثر عرضة هم من لديهم 

وأيــضــا مــن لديهم  بــالــمــرض،  تــاريــخ عائلي 
األخــرى  المناعية  بــاألمــراض  عائلي  تاريخ 
مــثــل أمــــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــرومــاتــيــزم 

والذئبة الحمراء. 
الكرونز،  يوجد عمر محدد لمرض  وال   
ولكن زادت الحاالت في األطفال في السنوات 

االخيرة بشكل ملحوظ.
ما هي األعراض؟

ــتــــاف مـــكـــان  ــاخــ تـــخـــتـــلـــف األعـــــــــــراض بــ
االصابة، اذا كانت االصابة في المعدة تكون 

األعــراض قــيء وألــم في اعلى البطن ولكن 
الدقيقة  االمــعــاء  تصيب  اإلصــابــات  معظم 
في نهايتها أو في القولون فتأتي األعراض 
للشهية،  فــقــدان  مغص،  إســهــال،  شكل  على 
في  مفاصل  آالم  والــتــعــب،  بالخمول  شــعــور 
أو  25% من الحاالت يظهر األلم في الظهر 

الركب. 
فيبدأ  العيون،  يصيب  الحاالت  من   %15
احمرار  أو  الحدقية  أو  العين  فــي  بالتهاب 
عيون وزغللة في النظر، الكثير من الحاالت 

في  خـــراج  أو  بالفم  مزمنة  بتقرحات  تــبــدأ 
منطقة الشرج، مع فقدان الوزن.

ــــراض مــع بــعــض األمـــراض  تــتــشــابــه األعـ
األخــــــرى، ولــكــن الـــفـــرق أن أعـــــراض مــرض 

كرونز مستمرة ومتكررة. 
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص منذ بداية شك الطبيب 
بــاصــابــة الــمــريــض بــالــمــرض ثـــم بــاألشــعــة 
والـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة لـــألمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
وعندما يظهر فيها سماكة وسوائل متجمعة 
في أسفل البطن يدلنا ذلك على التهاب في 
السريري  الفحص  أن  كما  المنطقة،  هــذه 
مهم جدا وكذلك التاريخ المرضي للمريض.

ماذا عن العاج؟
الحمد هلل تطورت العاجات في السنوات 
األخــــيــــرة، فــظــهــرت أدويــــــة تـــوقـــف الــهــجــوم 
المصابة وتستخدم  المناعي على األعضاء 
لكل اعراض الكرونز وليست فقط لألمعاء.

ــذي يــوقــف   وهـــو الـــعـــاج الــبــيــولــوجــي الــ
وإذا   ))anti TNF( المناعية  الخايا  دخــول 
مراقبة  تــحــت  بــصــورة صحيحة  الــعــاج  تــم 
بالتطعيمات  الــمــريــض  حــمــايــة  مــع  جــيــدة 
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح 
السيطرة على  لها فعالية ممتازة في  يكون 
المرض. العاج متوافر في البحرين يعطى 
بحسب حالة المريض كل أسبوعين أو كل 6 
أسابيع، ولكن صرف الدواء يحتاج إلى وقت 
وعرض الحالة على لجنة في وزارة الصحة. 
وعــلــى الــرغــم مــن االنــتــظــام فــي الــعــاج، 

فإن حوالي 45% من المرض قد يحدث لهم 
انتكاسات، لذلك يجب مراقبة طبية جيدة 
من حيث الجرعات ومراقبة مستوى الدواء 

في الدم.
في  إليها  نلجأ  للجراحة  بالنسبة  أمــا   

بعض الحاالت المتقدمة. 
أن يستمر  والعاج يجب  المرض مزمن 
مــع الــشــخــص مـــدى الــحــيــاة إلـــى أن يعرف 
السبب األساسي في المستقبل لحدوث هذا 

المرض ويكتشف عاج دائم.
مــركــز معلومات  هــنــاك  يــكــون  ان  أتــمــنــى 
فــي الــبــحــريــن لــمــرضــى الــكــرونــز يجمع كل 
الـــحـــاالت تــحــت ســقــف واحــــد، لــيــســاعــد في 
ــاث والـــتـــوصـــل إلــــى أســـبـــاب الــمــرض  األبــــحــ
ومساعدة المرضى بشكل عام، البلد صغيرة 
ابحاث هائلة  ونستطيع عمل مركز الجــراء 
عــن الــمــرض، ونــظــرا ألنـــه مـــرض شــائــع في 

البحرين.
ــتــــم تــســجــيــل الـــــحـــــاالت مــــن جــانــب   ويــ
األورام وغيرها وصدور  امراض  الدولة مثل 
المستشفيات،  كــل  بين  مشتركة  احصائية 
المشتركة  الــعــوامــل  اكــتــشــاف  فــي  لــيــســاعــد 
ظاهرة  عامة  لنا  وليكون  كــرونــز،  لمرضى 

في الطب.
كــــمــــا اتــــمــــنــــى إنـــــشـــــاء جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة 
بالجهود المشتركة يشترك فيها األشخاص 
الــــمــــصــــابــــون واألطـــــــبـــــــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــون 
ويكون  الــوعــي  ونشر  الــعــاج  فــي  للمساعدة 

لها صوت لتشجيع األبحاث.

ا�صطرابات الغدة الدرقية اأثناء فترة الحمل 
الدكتور وئام حسين: اضطرابات الغدة الدرقية.. عالمات احذري منها 

ماذا تعرف عن مرض كرونز؟ 

الدكتورة نجاح الزياني لـ»الخليج الطبي«: كرونز ال�صبب الرئي�صي
 له غير معروف والعالجات البيولوجية الحديثة اأمل جديد للمر�صى 

الــتــي تصيب  المزمنة  ــراض  أحــد األمــ كــرونــز هــو 
أمــراض  مع  األعـــراض  تتشابه  وقــد  الهضمي  الجهاز 
إال  تشخيصه  مــن  يتمكن  ال  الغالب  فــي  لكن  أخـــرى 
طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.. فما أعراضه 
نجاح  الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  ُيعالج؟  وكيف 
والجهاز  الباطنية  األمــراض  استشاري  الزياني  راشد 
التخصصي  البحرين  بمستشفى  والــكــبــد  الهضمي 
نــتــعــرف بالتفصيل عــن كــل مــا يــخــص مــرض  ســـوف 

كرونز. 
ما هو مرض كرونز؟

أي  االمــعــاء مزمن يصيب  فــي  التهاب  هــو مــرض 
جـــزء مــن األمـــعـــاء ابـــتـــداء مــن الــفــم مــــرورا بالمعدة 
واألمعاء الدقيقة والغليظة إلى فتحة الشرج وفي بعض الحاالت يصيب أعضاء خارج األمعاء 

مثل المفاصل والعيون، وهو مرض مناعة ذاتية من الجسم يصيب أعضاء الجسم نفسه.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16202/pdf/1-Supplime/16202.pdf?fixed302
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/1304110
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304113
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

جديد ي�أتي 
وقديم يتوارى

أحدثت طفرات هائلة  النقالة  الهواتف  إن  كثيرا  وقال غيري  قلت 
أدت  االجتماعي،  التواصل  بوسائل  يسمى  ما  وإن  أساليب حياتنا  على 
الــتــواصــل الشخصي وبــالــتــالــي »االجــتــمــاعــي«، ألنــهــا جعلت  الــغــاء  إلــى 
الناس  من  الكثير  جعلت  أي  بأنفسهم،  أنفسهم  يسلون  الناس  معظم 
أكثر ميال لالنطواء، فحتى التواصل الذي يتم عبر الهاتف الجوال او 
فيسبوك أو تويتر يكون في كثير من األحيان افتراضيا مع اشخاص ال 
الطرف  ويتبادلون  األولــى،  الدرجة  أقــارب من  يكونون  قد  أو  يتعارفون، 
والشائعات ومقاطع الفيديو، من دون أن يسأل أحدهم اآلخر عن أحوال 

الخالة نورة والعم يوسف.
تستطع  لم  ضخامتها  وبرغم  ألنها  الديناصورات  انقرضت  وكما 
جعلت  التكنولوجية  الطفرات  فــإن  المناخية،  المتغيرات  مع  الــتــواؤم 
بــعــض الــمــهــن ديـــنـــاصـــوريـــة، فــحــتــى تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي كنت 
طباعة  يتولون  الــمــرور،  شرطة  إدارات  مداخل  في  يجلسون  نفرا  تجد 
األحــرف،  على  تضرب  اليدوية:  الطابعات  على  والعرائض  االستمارات 
المحاكم  أمــام  أمــا  الــى سطر جديد،  لتنتقل  »التعشيقة«  تستخدم  ثم 
الــشــرعــيــة فــقــد كـــان هــنــاك رجـــال مــتــقــدمــون فــي الــســن نسبيا يتولون 
والقلم، وقبل نحو خمسة  بالورق  تتم  الكتابة  وكانت  الدعاوى،  صياغة 
الوقوف أمام محكمة شرعية سودانية، للحصول على  أعوام كان علينا 
إذن لزواج ولدي حامل الجواز النيوزيلندي من شابة سودانية، وكان هذا 
»مسلم«،  أحمد  السيد  عباس  ابن جعفر  ان  من  للتأكد  اجــراء ضروريا 
على  للحصول  مكتوب  طلب  تقديم  علينا  ان  المحكمة  كاتب  وأبلغنا 
وأنا  ورقــة  أعطني  لو سمحت  بسيطة..  فقلت:  بالزواج،  تصريح شرعي 
روح  دي،  بالبساطة  مــش  المسألة  حيلك،  صــاح:  ولكنه  الطلب،  أكتب 
وذهبت  الطلب،  لــك  ليكتب  المحكمة  أمــام  العرائض  كتاب  أحــد  عند 
الــى العصر  الــزواج بلغة تعود  الكتبة، وصــاغ لي طلب  أولئك  الــى أحــد 
العباسي )قلنا ماشي طالما الولد حفيد »عباس«(، وجاء في أول سطر 
من الطلب: أنا الرجل الذكر فالن بن فالن... الزواج باألنثى فالنة بنت 
فالن، ولم أكن في حالة مزاجية ألساله ما إذا كان هناك رجل غير »ذكر« 

وامرأة غير أنثى، وإن كان الرجل الذكر يتزوج بامرأة غير أنثى.
وحتى الوظائف التي كانت قبل نحو ربع قرن »تكنولوجية« راحت 
والمؤسسات  والشركات  الحكومية  المكاتب  معظم  في  كــان  فقد  فيها، 
مكتوبا  نصا  تسلمهم  بالتلكس:  بالتراسل  مكلفون  موظفون  الكبيرة، 
فيجلسون أمام جهاز ويطقطقون على أزرار، وتخرج من الجهاز شريحة 
ورق كثيرة الثقوب، يتولى الطرف المتلقي فك شفرتها بأسلوب معين، 
وكان التلكس يستأهل االنقراض ألنه بدوره أدى الى انقراض البرقيات/ 
التلغراف، وهي رسائل نصية قصيرة مكتوبة تقوم على ما يسمى بشفرة 
عام  اخترعها  الـــذي  مـــورس  ســامــويــل  األمــريــكــي  للفنان  نسبة  مـــورس، 
نغمات متقطعة   / تكتكة  تقوم على  عالمية  تراسل  لغة  1837، فصارت 
أســرع  البرقيات  وظــلــت  الــبــريــد،  مكاتب  فــي  مــدربــون  أشــخــاص  يفهمها 
ان  الى  150 سنة،  نحو  طــوال  القارات  عبر  الناس  بين  للتراسل  وسيلة 
بعضنا  ــن  يــدفِّ الدنيا  حــال  وهــكــذا  منسيا،  نسيا  وجعلها  الفاكس  جــاء 
بعضا ويمشي/ أواخرنا على هام األوالي - رحم اهلل أعمى المعّرة، واهلل 

ال يرحم من أمر الطائرات والدبابات بدك  معّرة النعمان.
ألنه  فقط  ليس  الــتــواصــل،  مــجــال  فــي  كبيرا  فتحا  الفاكس  وكـــان 
كان يسمح بتبادل النصوص المؤلفة من العديد من الصفحات، ولكن 
بين  التواصل  »إنساني« في حاالت  ذات طعم  كانت  الفاكس  رسائل  ألن 
األقارب، ألنك كنت تتسلم رسالة بخط يد شخص عزيز لديك، وتقرأها 
روح  الرسالة  فتكتسب  والكلمات،  الحروف  رسم  في  ترى طريقته  وأنت 

الرسالة البريدية.
بعدد  يحتفظ  منا  الواحد  كان  أيــام  البريدية،  الرسائل  حليل  ويا 
من الطوابع ليكتب رسالة بمزاج، يبدأها بالتحية ثم يدخل في صلب 
الموضوع، ثم يكرر التحية في الخاتمة، ويضع الرسالة داخل مغلف/ 
يلصقها  ثم  الصمغ  بطعم  ويستمتع  الطابعة  ظهر  يلحس  ثم  ظــرف، 
على ظهر المغلف/ الظرف، ويكتب العنوان، وكثيرا ما كانت المغلفات 
الناس  الفالني«، ألن معظم  الى فالن  »ومنه  الفالني  تحمل اسم فالن 
كــانــوا بــال »عــنــاويــن« مما يحتم ارســـال الــرســالــة الــى شخص لــه عنوان 
الــى  الــشــخــص توصيلها  ذلـــك  ليتولى  الــبــريــد،  ســلــطــات  لـــدى  مــعــروف 
وجهتها  الــى  النصية  رسالتك  تصل  والــيــوم  اهلل  سبحان  بها..  المعنيِّ 

خالل ثوان معدودة.
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بإحياء  الكورية  للبوب  الشبابية  اس«  تي  »بي  لفرقة  قد يسمح 
العروض واالستعداد لجوالت عالمية خالل تأدية أعضائها الخدمة 

العسكرية اإللزامية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. 
لكّل  لسنتين  إلزامية  العسكرية  الخدمة  الجنوبية،  كوريا  وفي 
الشباب دون الثالثين من العمر المؤّهلين للقيام بها، خصوصا أن 
التي تتمّتع  زال تقنيا في حالة حرب مع كوريا الشمالية  البلد ما 
السبعة، وهم  الفرقة  أفــراد  يلتحق  لم  وفــي حــال  الــنــووي.  بالسالح 
بالتجنيد  عــامــا،  و29   24 بين  أعــمــارهــم  تــتــراوح  الــشــبــاب  مــن  كّلهم 
السجن.   ُتفرض عليهم عقوبة  قد  المقبل،  العام  اإلجباري بحلول 
إيجاد  إن  برلمانية  لي جونغ-سوب خالل جلسة  الدفاع  وزير  وقال 
الشهرة خالل  أضــواء  العالميين تحت  النجوم  سبيل إلبقاء هؤالء 
فترة تجنيدهم سيكون للمنفعة العامة.  وأضاف »أظن أنه سيكون 
من الممكن التوفيق بين الخدمة العسكرية وفرصة إحياء العروض 
في حال كانت مبرمجة في الخارج«.  وأردف رّدا على سؤال برلماني 
حول الموضوع »بما أن الكثير من األشخاص يثّمنون غاليا الخدمة 

العسكرية، فهي قد تزيد أكثر من شهرتهم«. 
العسكرية،  الخدمة  من  األفــراد  بعض  الجنوبية  كوريا  وتعفي 
إذا كانوا من صفوة الرياضيين الحائزين ميداليات أولمبية أو من 
مشمولين  ليسوا  البوب  نجوم  أن  غير  الكالسيكيين،  الموسيقيين 

بإعفاء من هذا النوع. 
وقد أثار حرمان فرقة »بي تي اس« التي تدّر مليارات الدوالرات 

على االقتصاد الكوري الجنوبي من هذا اإلعفاء جدال حاميا. 
ويعّد  الجنوبية.  كوريا  في  شائكة  مسألة  اإلجــبــاري  فالتجنيد 
رفض القيام بالخدمة العسكرية جنحة قد يعاقب عليها بالسجن 
أبناء  من  الكثير  أن  غير  مرتكبها.  جبين  على  عــار  وصمة  تكون  أو 
كوريا الجنوبية يلجأون إلى حيل لتفاديها، مثل اكتساب وزن زائد أو 

الخضوع لجراحات ال داعي لها. 

ــان صـــيـــف الـــبـــحـــريـــن نـــشـــاط نــســخــتــه الـــرابـــعـــة عــشــرة  ــهـــرجـ اخـــتـــتـــم مـ
الـــتـــي حــمــلــت شـــعـــار »صـــيـــف الـــبـــحـــريـــن، ذهــــب لــلــعــيــن«، وذلـــــك يــــوم األحـــد 
امــتــد ثالثة  نــشــاط  الــســتــار على  بــذلــك  الــمــوافــق 31 يــولــيــو 2022م، ليسدل 
أسابيع متواصلة خالل الشهر الماضي، قضاها في إثراء الحراك الثقافي في 
مملكة البحرين عبر سلسلة من البرامج التي تضمنت عروضًا فنية مسرحية 
مباشرة في الصالة الثقافية وورش عمل متنوعة لألطفال استضافها متحف 

البحرين الوطني ومركز الفنون.  
لـــوزارة  التابعة  الــتــراث  هيئة  قــّدمــت  البحرين،  صيف  مهرجان  وضــمــن 
إلى  والتي تسعى  الفنون  العمل في مركز  عــددًا من ورش  السعودية  الثقافة 
إضافة  السعودية.  العربية  المملكة  في  الشهيرة  اليدوية  بالحرف  التعريف 
إلى أنشطة أخرى سعت إلى إعداد جيل يعي أهمية اآلثار ويحميها ويحتفي 

بها.   
أمـــا الــصــالــة الــثــقــافــيــة، فــكــانــت عــلــى مــوعــد مــع الــعــديــد مــن الــحــفــالت 
الثالثي البحريني  أحياها  التي  األمسية  مــع  انطلقت  الفنية،  واألمــســيــات 
المبدع محمد النّجار، هيا الحمد وليان الحمد، حيث تم تقديم مقطوعات 

باستضافة  الصالة  البيانو.  واستمرت  آلــة  على  مشهورة  عالمية  موسيقية 
العديد من العروض القادمة من حول العالم كعرض العلوم الشهير لمسرح 
مع  بالتعاون  الصغير«  »القنديل  المسرحي  الــعــرض  ريميكسد«،  »برينياك 
سفارة  مــع  بالتعاون  الــكــوريــة  والموسيقى  الــرقــص  عــرض  فلسطين  ســفــارة 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا، مــســرحــيــة ألــيــس فــي بـــالد الــعــجــائــب بــالــتــعــاون مــع ســفــارة 
قّدمت  كــذلــك  اإلســبــانــي.  الفالمنكو  وعـــرض  األميركية  المتحدة  الــواليــات 
الصالة للجمهور عروض فرقة سيرك داسيلفا للدمى من المملكة المتحدة. 
وعرضين بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا لدى البحرين هما الرقص 
الختام  وفي  المباشرة،  أنغكلونغ  موسيقى  وأداء  الحي  اإلندونيسي  الشعبي 
الثقافية العرض المسرحي ثورة فقاعات ماركو وروالندا  استضافت الصالة 

القادم من إيطاليا.  
وعــــادت مــســابــقــة نــجــم نــخــول ضــمــن مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن، حيث 
شهدت مشاركة عشرات األطفال للمنافسة على اللقب. ومن بعد سلسلة من 
التدريبات والتصفيات، وفازت باللقب الطفلة إسراء أحمد عن فئة التمثيل. 

وفي مركز الفنون. 

إلى  واالمــتــنــان  الشكر  بجزيل  ــار  واآلثـ هيئة البحرين للثقافة  وتتوجه 
الداخلية  وزارة  من  بداية  في مهرجان صيف البحرين 2021م،  المشاركين 
للبيئة،  األعــلــى  المجلس  والــريــاضــة،  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة  وطــنــي،  ومــجــلــة 
القافية  ووزارة  الثقافية  عيسى  مركز  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
ــراث(. كــمــا وتــشــكــر الــهــيــئــة الــســفــارات والــجــهــات التي  ــتـ الــســعــوديــة )هــيــئــة الـ
ساهمت في إثراء برنامج المهرجان وهي سفارات كل من: الواليات المتحدة 
األميركية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كوريا، فلسطين، اإلمارات العربية 

المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند وجمهورية باكستان. 
الوطنية،  للصناعات  المرأة  تدريب  مركز  فهي:  المساهمة  الجهات  أما 
مؤسسة إشارة واستوديو الطبيعة مساحة للتعلم. وتشكر هيئة الثقافة أيضًا 
وشركة AA لتأجير  الموسيقية  للمعدات  مايسترو  المهرجان وهم:  داعمي 
في  ســاهــم  مــن  كــل  إلـــى  إضــافــة   ،»Colours Event Managment«و الــســيــارات 
إنجاح مهرجان صيف البحرين هذا العام من كوادر وموظفي الهيئة ومقّدمي 

ورش العمل واألنشطة من فنانين ومبدعين.   

مهرجان �شيف البحرين ي�شدل ال�شتار على ن�شاط ن�شخته الرابعة ع�شرة 

كتب: محمد القصاص
ــار مــؤشــر الــطــقــس إلـــى أن حــالــة عــدم  أشــ
االستقرار وفرص األمطار مستمرة طوال هذا 
ــبـــوع عــلــى وســـط شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة  األسـ

والخليج العربي.
وأوضح موقع )أوال ويذر( أن هذه األمطار 
الصيفية تتشكل بسرعة وتأثيرها محدود على 
في  الرطوبة  توغل  بسبب  أخــرى  دون  مناطق 

الطبقة البنائية للسحب ومصدرها منخفض 
الهند الموسمي، لذلك أطلق عليها )منخفض 
التي  الهابطة  الــريــاح  من  محذرا  المونسون( 
ــاجـــئ عـــنـــد تــشــكــل  ــفـ تــهــبــط بــشــكــل ســـريـــع ومـ

واقتراب السحب الركامية.
أمس  يــوم  الجوية  األرصـــاد  إدارة  وبحسب 
فـــإن رادار الــطــقــس أوضـــح الــخــاليــا واألمــطــار 
الرعدية التي تغطي معظم المناطق الجنوبية 
وقد سجلت محطة درة البحرين كمية األمطار 

التي وصلت إلى 28 ملم وتوقعات بالزيادة مع 
التدني في درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية.

المملكة  في  الجنوبية  المناطق  وشهدت 
بالحالة  متأثرة  متفرقة  أمــطــار  هطول  أمــس 
العربي،  الخليج  دول  تشهدها  الــتــي  الــجــويــة 
حــيــث كـــانـــت مــصــحــوبــة بـــريـــاح نــشــطــة مــثــيــرة 
لــألتــربــة والــغــبــار عــلــى أجــــزاء بــعــض المناطق 
السحب  لتكون  مهيأة  الفرصة  تـــزال  ال  فيما 

الرعدية.

حالة عدم ال�شتقرار وفر�ص الأمطار ال�شيفية م�شتمرة طوال الأ�شبوع

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير- محمود بابا 

جــمــعــيــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس  أكــــــــد 
الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة، صـــبـــاح عــبــدالــرحــمــن 
-الــذي حصل على  ابتسامة  أن مركز  الزياني 
شبابية  تجربة  يعد  ومحلية-  عربية  جــوائــز 
يدار  حيث  بحتة،  تطوعية  بحرينية  بسواعد 
من قبل مجلس إدارة منتخب من قبل جمعية 

المستقبل الشبابية التابع لها.
يحتضن  الـــــذي  الـــمـــركـــز  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
في  أو  بـــالـــمـــرض  مــصــابــا  طــفــال   250 حــالــيــا 
فيه  يعمل  المرض-  بعد  ما  المتابعة  مرحلة 
بشكل تطوعي أكثر من 100 فرد، ما يقرب من 

50 شخصا منهم متطوعون بشكل غير دائم.
ابــتــســامــة يقدم  الــزيــانــي أن مــركــز  وبــيــن 
ــي لـــألطـــفـــال  ــاعــ ــمــ ــتــ ــم الـــنـــفـــســـي واالجــ ــ ــــدعـ الـ
عبر  أمــورهــم،  وأولــيــاء  بالسرطان  المصابين 
السلمانية  لمستشفى  الطبي  الطاقم  إخطار 
حيث  جــديــدة،  حــالــة  بتلقيه  للمركز  الــطــبــي 
المستشفى  زيـــارة  الــى  ابتسامة  فــريــق  يتجه 
بعد موافقة ولي األمر.  وتحدث عن المبادرة 
تحت  ابتسامة  مــركــز  يطلقها  الــتــي  السنوية 
لها  يخصص  التي  كالذهب«  »أطفالنا  شعار 
ــراض ســرطــان  ــأمــ شــهــر ســبــتــمــبــر لــلــتــوعــيــة بــ
الــبــحــريــن، حــيــث يــتــم تنظيم  األطـــفـــال فـــي 

الــمــرافــق الحيوية  تــوعــويــة فــي كــل  فــعــالــيــات 
ــة والــــخــــاصــــة فــي  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ والــــمــــؤســــســــات الـ
ــح الــزيــانــي أن فــكــرة مــبــادرة  الــبــحــريــن. وأوضــ
بدعم سمو   2011 العام  في  انطلقت  ابتسامة 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الشباب،  ــؤون  وشـ اإلنسانية  لــألعــمــال  الملك 
حيث افتتح سموه المركز الذي لم يكن سوى 
شــقــة صــغــيــرة تــضــم غــرفــتــيــن وصــالــة واحـــدة، 
الفئة  واحــد، من  وقــت  تحتضن 25 طفال في 
»انطلقت  ــاف:  وأضـ سنة.   18 صفر-  العمرية 
ــيــــدة مــــع وحــــدة  أعــــمــــال الـــمـــركـــز بـــعـــالقـــة وطــ
بمجمع  األطــفــال  أورام  لــعــالج  كــانــو  عــبــداهلل 
المركز  يحتضن  والــيــوم  الــطــبــي.  السلمانية 

250 طفال في وقت واحد«.
وذكر أن المركز يخرج سنويا 15-20 طفال 
تشافي  في مرحلة  ودخلوا  العالج  أنهوا  ممن 
متكاملة، وذلك بعد تلقيهم كل أشكال الدعم 

المادي والنفسي واالجتماعي والتعليمي.
وبـــيـــن الـــزيـــانـــي أن الـــمـــركـــز يــضــم غــرفــة 
استشارة نفسية يشرف عليها أطباء نفسيين، 
وفي نفس الوقت يقدم الدعم المادي لألطفال 
نفسية  الستشارة  المحتاجين  األمور  وأولياء 
النفسي،  للطب  ســلــوان  مــركــز  مــع  بــالــتــعــاون 
حيث يتحمل المركز كلفة العالج، مشيرا إلى 
تساقط  نتيجة  نفسيا  يــتــأثــر  قــد  الــطــفــل  أن 
شــعــره أو عــدم الــقــدرة على تــنــاول الــطــعــام أو 

تمتد  وقد  للمدرسة،  الذهاب  من  تمكنه  عدم 
الحالة النفسية إلى الوالدين اللذين يلومان 
أن  حين  في  الطفل،  إصابة  نتيجة  أنفسهما 
اإلصابة مجهولة األسباب بالنسبة لألطفال، 

وقد يصابون به بعد الوالدة مباشرة.
التعليمي  الــدعــم  يــوفــر  المركز  إن  وقـــال 
أو  الــمــركــز  زيـــارة  للمصابين ســـواء مــن خــالل 
عـــن بــعــد أو حــتــى زيـــــارة مــنــزل الــمــصــاب في 
حــــال عــــدم تــمــكــنــه مـــن مـــغـــادرتـــه، إلــــى جــانــب 
الــرحــالت  فــي  يتمثل  الـــذي  الترفيهي  الــدعــم 
الصيفية.  واألنشطة  الــعــام  طــوال  الميدانية 
المنزلية  البيئة  مالئمة  المركز  يضمن  كما 
لــلــطــفــل الـــمـــصـــاب، مـــن حــيــث تـــوفـــر الــســريــر 

الــطــبــي والــكــرســي الــمــتــحــرك وكـــل مــا يضمن 
راحة الطفل داخل المنزل. 

بعد  الطبيعي  العالج  كلفة  يتحمل  كما 
عودة الطفل إلى المنزل، والذي يستمر طوال 
عام أو 3 أعوام، إلى جانب كلفة العالج الطبي 
غير  لألطفال  الطبي  السلمانية  بمستشفى 
البحرينيين، حيث ال تتحمل الجهات الرسمية 
كل ما يتعلق بتكاليف العالج، مشيرا الزياني 
إلى أن كلفة الجلسة الواحدة لألشعة تتراوح 
ما بين 200-400 دينار بحريني. وأضاف يمتد 
دعم األطفال البحرينيين المادي للعالج إلى 
ما بعد عودتهم إلى المنزل، حيث يتم تقديم 
أو  األســنــان  كــزراعــة  العالجية  متطلباتهم  كل 
مشاكل النظر أو العالج النفسي، موضحا أن 
الخاص  القطاع  من  الداعمين  الشركاء  عدد 
ــراوح مـــا بــيــن 10-8  ــتــ لــمــتــطــلــبــات الـــمـــركـــز يــ
ثــابــتــا ســنــويــا. جدير  شــركــات تخصص دعــمــا 
)جائزة  على  ابتسامة حصل  مركز  أن  بالذكر 
الشارقة للعمل التطوعي 2014(، وجائزة وزراء 
الشؤون االجتماعية لدول الخليج العربية عن 
البحرين  مستوى  على  الــرائــد  الــمــشــروع  فئة 
)2013( وجائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
 )2013( المستدام  التنموي  للمشروع  خليفة 
وجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
ألفضل مشروع تطوعي في البحرين )2017(.

ح�صلت على جوائز عربية وحملية

ابت�شامة.. تجربة �شبابية تطوعية بحرينية لدعم الأطفال الم�شابين بال�شرطان

} صباح عبدالرحمن الزياني.

تواريخ  إزالة  نّيتها  الكبرى  للمتاجر  البريطانية  »ويتروز«  أعلنت سلسلة 
االســتــهــالك الــمــوصــى بها عــن حــوالــى 500 منتج، كــي ال يــتــردد الــزبــائــن في 
استهالك سلع غذائية ال تزال سليمة، في مسعى منها إلى الحّد من الهدر 

الغذائي. 
واعتبارا من سبتمبر، ستزيل »ويتروز« عبارة »بيست بيفور« )من األفضل 
غير  السلعة  استهالك  بعده  يبقى  تقريبي  بتاريخ  المرفقة  قبل(  استهالكه 
المغّلفة،  والخضار  الفواكه  سّيما  ال  طــازجــة،  منتج   500 حوالي  من  خطر، 
ــراء إلى  بحسب مــا جــاء فــي بيان صــادر عــن المجموعة.  ويــهــدف هــذا اإلجـ
»الحّد من كّمية األغذية المهدرة في أوساط األسر البريطانية المدعّوة إلى 
تحكيم المنطق« عند البّت في ما إذا كان المنتج ال يزال صالحا لالستهالك، 
وفق ما أعلنت هذه المجموعة التي تبيع سلعا عالية المستوى.  وقالت ماريا 
رومباني مديرة التنمية المستدامة في »جون لويس« الشركة األّم لـ»ويتروز« إن 
»الهدر الغذائي مازال يشّكل مشكلة كبيرة... وترمي األسر البريطانية كّل سنة 
4,5 ماليين طّن من األغذية القابلة لالستهالك«. وبحسب »ويتروز« من شأن 
بالحؤول  أن يسمح  الطازجة  الفواكه والخضار  تواريخ الصالحية عن  »إزالــة 

دون رمي ما يوازي 7 ماليين سّلة غذائية«. 
ــرى، مثل  وتــحــذو الــمــجــمــوعــة بــذلــك حـــذو عـــّدة عــالمــات بــريــطــانــيــة أخــ
»تيسكو«، التي بدأت في 2018 بإلغاء مهل االستهالك الموصى بها، ومؤّخرا 

»ماركس أند سبنسر« التي اعتمدت هذا اإلجراء لحوالى 300 سلعة. 

�ش���وبرماركت بريطاني���ة تلغ���ي تاريخ 
منتج   500 لنح���و  ال�شالحي���ة  انته���اء  ــن  ــهــ ــمــ ــة الــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــت نــ ــ ــنــ ــ ــ ــل ــ أعــ

ــر أمــــس  ــصــ ــة فــــــي مــ ــيـ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
اســـــتـــــحـــــداث مــــهــــرجــــان جـــديـــد 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــان الــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ بــــعــــنــــوان »مـ
ــي ســبــتــمــبــر  ــ ــا« يــــقــــام فـ ــ ــدرامـ ــ ــلـ ــ لـ
عبر  الـــدرامـــي  الــمــوســم  لتقييم 
جوائز  ومــنــح  الصغيرة  الــشــاشــة 

في مختلف الفنون.
وقال نقيب المهن التمثيلية 
أشـــرف زكـــي فــي مــؤتــمــر صحفي 
الــــــقــــــاهــــــرة ان  فـــــــنـــــــادق  بــــــأحــــــد 
الفراغ  المهرجان جاء لتعويض 
ــان  ــهـــرجـ الــــــــذي كـــــــان يـــشـــغـــلـــه مـ
ــة والــتــلــفــزيــون الــمــصــري  ــ االذاعــ

وتوقف قبل عدة سنوات.
وأضــــاف أن الــمــبــادرة جــاءت 
مـــن الــنــقــابــة بــوصــفــهــا الــمــظــلــة 
والقت  مصر  في  للفن  الشرعية 
المنظم  الــشــريــك  مـــن  تــرحــيــبــا 
لــلــمــهــرجــان  وهـــي شــركــة بـــي.أو.

للمتحدة  الــتــابــعــة  ايــجــبــت  دي 
للخدمات االعالمية.

الممثل  الــمــهــرجــان  ويــــرأس 
ــدأ  يـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي الـــــــذي بـ
مشواره الفني قبل خمسة عقود 
ــده عـــشـــرات  ــ ــيـ ــ ــي رصـ ــ ويـــمـــلـــك فـ
ــســــالت الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــلــ ــســ ــمــ الــ

المسرحيات  بــجــانــب  واالذاعـــيـــة 
واالفالم السينمائية.

وقال الفخراني في المؤتمر 
ــــدورة  الــصــحــفــي »اعــتــبــر هــــذه الـ
تجريبية واسميها )الدورة زيرو( 
أعمال  تقييم  على  ستركز  النها 
المنقضي  الــرمــضــانــي  الــمــوســم 

لكن الغرض الحقيقي هو عودة 
هــذا  الن  قـــوي  بشكل  المنافسة 
ــون الـــمـــهـــرجـــان الـــرســـمـــي  ــكـ ــيـ سـ

لمصر«.
يــتــطــور  أن  »أتـــوقـــع  وأضـــــاف 
الـــدورات  فــي  ويشمل  المهرجان 
القادمة المسلسالت العربية الن 
كل عمل عربي يتمنى الحصول 
عــلــى جــائــزة مــن مــصــر لكننا ال 

نريد استباق االحداث«.
ــة تـــحـــكـــيـــم  ــ ــنـ ــ ــــجـ وتـــــــــــــــرأس لـ
ــام  ــعـ ــة انـ ــرجـ ــخـ ــمـ الــــمــــهــــرجــــان الـ
محمد علي وتضم في عضويتها 
ومــديــر  داود  راجــــح  الــمــوســيــقــار 
التصوير محسن أحمد والناقدة 
خـــيـــريـــة الــــبــــشــــالوي والـــمـــمـــثـــل 
أحــمــد الــســقــا والــمــمــثــل محمد 
مــمــدوح والــمــخــرج تــامــر محسن 
ــاتــــم حــافــظ  ــاريـــســـت حــ ــنـ ــيـ والـــسـ

والممثلة صابرين.

م���ي���الد م���ه���رج���ان ج���دي���د ل���ل���درام���ا ف���ي ال��ق��اه��رة 

اأع�شاء »بي تي ا�ص« الكورية قد يحيون 
الع�ش�كرية  خدمته�م  خ�الل  عرو�ش�ا 

عـــــــــــاقـــــــــــة الــــــطــــــقــــــس 
بفيروس كورونا 

ويتجدد  بالحياة  متشبثا  كــورونــا  فــيــروس  يــزال  ال 
أكثر من عامين  مــرور  وبعد  آخــر،  إلــى  آن  ويتحور من 
على مهاجمته كوكب األرض حتى االن هناك إصابات 

يومية جديدة. 
دائــمــا مــا يــتــطــرق الـــى اســمــاعــنــا ســــؤال عــن حالة 

الطقس وعن أكثر فصول السنة نقا للعدوى.
فرغم ارتفاع درجة الحرارة توجد إصابات بفيروس 
كورونا، نتفهم جميعا زيادة األعداد في فصل الشتاء. 
التنفسي  الجهاز  فيروسات  أن  الــى  العلماء  أشــار  وقــد 
رغبة  منها  عــديــدة  لــعــوامــل  مــوســمــيــة  تــكــون  ان  تميل 
الــنــاس فــي األمــاكــن المغلقة الــدافــئــة مــع عــدم وجــود 
مــســافــة كــافــيــة بــيــنــهــم، بــجــانــب الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة 
إلــى جفاف  يــؤدي  الــذي  الرطوبة  وانخفاض  الجفاف 
كفاءة  فتقل  الــهــوائــيــة،  والقصبة  األنـــف  فــي  المخاط 
من  يحد  مــا  التنفسي؛  الــجــهــاز  تبطن  الــتــي  األهــــداب 
سرعة حركتها وأدائها لوظيفتها، وهي طرد الفيروسات 

واألجسام الغريبة خارج الجسم.
وكــذلــك نــظــًرا إلــى انــخــفــاض درجـــات الــحــرارة في 
الرذاذ المحمل بالفيروس،  الشتاء، تقل معدالت بخر 

فتكون النتيجة ارتفاع نسب العدوى أيًضا.
معدالت  بانخفاض  الــحــرارة  درجــة  ارتفاع  وارتبط 
لهذا  أن  يبدو  ولكن  قبل،  كما حــدث من  كورونا  عــدوى 
ــات الــحــرارة ال  االنــخــفــاض حــــدودا، اي ان ارتــفــاع درجـ

يؤدي إلى القضاء على الفيروس بشكل كامل.
ان  فتبين  البنفسجية  فــوق  االشعة  إلــى  وبالنسبة 
ليس لها عاقة أيضا بالقضاء على الفيروس وال توجد 
عاقة بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة جسم 
اإلنسان التي تعتبر درجة مناسبة الستقرار الفيروس. 
تــربــطــوهــا  الــطــقــس وال  تــعــتــمــدوا عــلــى حـــالـــة  ال 
بمعدالت انتقال العدوى، فترة الصيف هي فترة اجازة 
وسفر واختاط علينا الحرص جميعا وتطبيق التباعد 
األماكن  في  الكمام  وارتــداء  اإلمكان  بقدر  االجتماعي 
األيـــدي  عــلــى غــســل  والــمــداومــة  الــمــزدحــمــة،  المغلقة 

وتطهيرها باستمرار، وأخذ الجرعة التنشيطية.
حفظكم اهلل جميعا. 

عالقة الطق�س
 بفيرو�س كورونا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ا�صتئ�صال جراحي نادر لالأكيا�س االزدواجية المعوية 
تعاني  ثاثينية  لسيدة  فــريــدة  حــالــة 
متقطع ألكثر من خمس سنوات  ألم  من 
وتــــم تشخيص  ــن،  ــزمـ ــمـ الـ ــاك  ــســ االمــ مـــع 
الحالة بأكياس ازدواجية خلقية ماصقة 
لــلــقــولــون األيــمــن بــحــجــم 15 فــي 20ســـم، 
تــمــت الــجــراحــة بــفــريــق طــبــي متخصص 
يــضــم كـــا مـــن الـــدكـــتـــورة ســهــيــر آل سعد 
والمناظير،  الــعــامــة  الــجــراحــة  اســتــشــاري 
ــاوي اســتــشــاري  ــنـ ــشـ والـــدكـــتـــور حـــمـــدي الـ
السباعي،  دينا  والــدكــتــورة  عــامــة،  جــراحــة 
فـــي مستشفى  الــزبــيــر  والـــدكـــتـــور مــحــمــد 

السام التخصصي.

وصرحت الدكتورة سهير بأن االكياس 
االزدواجية المعوية من االمراض الخلقية 
غــيــر الــشــائــعــة وتـــكـــون فـــي الــغــالــب بـــدون 
ــراض والــتــدخــل الــمــبــكــر واالســتــئــصــال  اعــ

إلزامي للمرضى.
ــاف الـــدكـــتـــور حــمــدي  ــ مـــن جــانــبــه اضـ
ان المريضة اآلن تتمتع بصحة  الشناوي 
وان  األلـــم،  مــع  طويلة  معاناة  بعد  جــيــدة 
السريع بسبب كبر حجم  الطبي  التدخل 
ــذي يـــحـــمـــل فــــرصــــة لــلــتــمــزق  ــ ــ الـــكـــيـــس الـ
والدخول في مضاعفات وألنه كيس مزمن 

ويمكن تحوله إلى مرض خبيث.
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الدرقية  ة  الــُغــدَّ اضطرابات  تكون  أن  يمكن 
موجودة قبل حدوث الحمل أو يمكن أن تحدث 
ـــُر وجــــود الــحــمــل  خــــال فــتــرة الــحــمــل، ال ُيـــغـــيِّ
ة الدرقية وتختلف  من أعراض اضطرابات الُغدَّ
ــرهــا عــلــى الــجــنــيــن بــاخــتــاف نــوع  طــريــقــة تــأثُّ

ة.  رقيَّ ة الدَّ اضطراب الغدَّ
لــــذا حــــاور الــخــلــيــج الــطــبــي الـــدكـــتـــور وئـــام 
ــغــــدد الــصــمــاء  حــســيــن اســـتـــشـــاري أمـــــــراض الــ
والسكري بمستشفى رويال البحرين والحاصل 
على البورد األمريكي في الغدد الصماء وأمين 
ومؤسس  الدرقية  للغدة  العربية  الجمعية  عام 
الجمعية األمريكية للغدد الصماء فرع الخليج.
الغدة  في  اضطرابات  أو  مشاكل  هناك  هل 

الدرقية تؤثر على المرأة الحامل؟
يوجد نوعان من مشاكل الغدة الدرقية التي 
تؤثر على المرأة الحامل والجنين، وهما فرط 

نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.
الــدرقــيــة وتــأثــيــرهــا على  الــغــدة  أوال: فـــرط 

المرأة الحامل 
ــات الـــغـــدة  ــرابــ ــطــ ــن اضــ الـــحـــالـــة األولــــــــى مــ
الــدرقــيــة أثــنــاء فــتــرة الــحــمــل هــي فـــرط نشاط 
وهــي   ،)Hyperthyroidism( ــيـــة  الـــدرقـ الـــغـــدة 
وإفــراز هرمون  إنتاج  زائــد في  عبارة عن نشاط 

الثيروكسين.
ما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية؟ 

نشاط  بفرط  مرتبطة  أعــراض  عــدة  هناك 
الغدة الدرقية أثناء الحمل، منها:

-زيادة معدل ضربات قلب الجنين.
-تورم الغدة الدرقية.

-اإلصـــــابـــــة بـــمـــتـــازمـــة الــــقــــيء والـــغـــثـــيـــان 
المستمر لدى األم الحامل.

-ارتفاع نسبة السكر في دم األم.
-النشاط العالي للحرارة في جسم الحامل 
زيــادة الحرارة باألطراف على  إلى  يــؤدي  الــذي 

وجه الخصوص.
-فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة مــســؤول عــن فقدان 

وزن الحامل على الرغم من زيادة الشهية.
ــي مـــضـــاعـــفـــات فـــــرط نـــشـــاط الـــغـــدة  ــا هــ مــ

الدرقية للمرأة الحامل؟
فـــرط الــغــدة الــدرقــيــة لــه مــضــاعــفــات على 

المرأة الحامل وعلى الجنين، أهمها:
وما  المبكرة  الــــوالدة  أو  اإلجــهــاض  -خــطــر 

يترتب عليها من مخاطر صحية.
-نقص وزن الطفل عند الوالدة.

-والدة جنين ميت.
-حـــــدوث مــضــاعــفــات خــطــيــرة مــثــل تسمم 

الحمل.
-ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.

-اإلصابة بفشل القلب االحتقاني وهو عدم 
الــدم إلى  قــدرة القلب على ضــخ مــا يكفي مــن 

أنسجة الجسم.
ما هو عاج فرط الغدة الدرقية؟ 

يعد عاج فرط نشاط الغدة أثناء الحمل 
مــــحــــدود لـــمـــراعـــاة ســـامـــة الـــجـــنـــيـــن، فــبــعــض 
عبر  للجنين  تصل  قد  المستخدمة  العاجات 

المشيمة.
تــنــاول األدويــــة إلبــطــاء معدل  ولــكــن يمكن 
ضربات القلب في بعض األحيان، بعد استشارة 

الطبيب.
أما العاج اإلشعاعي يعد غير آمن للجنين 
أثــنــاء الــحــمــل، وتــعــتــبــر الــجــراحــة هــي الــخــيــار 

األفضل إن لم تنجح األدوية.
ثانيا: قصور الغدة الدرقية والحمل

الغدة  اضــطــرابــات  مــن  الثانية  الحالة  أمــا 
الدرقية أثناء الحمل فهي قصور الغدة الدرقية 
)Hypothyroidism(، وهي نقص في إنتاج وإفراز 

هرمون الثيروكسين.
ما أعراض قصور الغدة الدرقية التي تشعر 

بها المرأة الحامل؟
األعراض تكون: تعب عام ومستمر.

-اإلمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
الباردة بسبب  الحرارة  درجــة  -عــدم تحمل 
الجسم  يــمــد  الـــذي  الــغــذائــي  التمثيل  نــقــص 

بالطاقة.
-اإلحـــســـاس بــوخــز فـــي أصـــابـــع الــقــدمــيــن 

واليدين.
ــاف فــــي الـــبـــشـــرة وتــعــرضــهــا  ــفـ -حـــــــدوث جـ

لانتفاخ.
-اإلحساس باأللم في العضات، التعرض 

لتقلب المزاج.
إذا ما هي مضاعفات قصور الغدة الدرقية؟ 
ــق قـــــصـــــور الــــــغــــــدة الـــــدرقـــــيـــــة مــع  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ يـ

المضاعفات:
وما  المبكر  المشيمة  انفصال  الــدم،  فقر 

تحمله من مضاعفات على األم والجنين.
ــور الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــدى  خـــلـــل فــــي تـــطـ

الجنين.
حدوث التشوهات الخلقية لدى الجنين.

الكبد والطحال لألطفال حديثي  تضخم 
الوالدة.

نزيف كثيف في فترة ما بعد الوالدة.

وبالنسبة لعاج قصور الغدة الدرقية سهل 
جدا عن طريق تعويض هرمون الثيروكسين.

كــيــف تــكــون مــتــابــعــة امــــراض الــغــدة اثــنــاء 
الحمل؟ 

إذا كانت الحالة معروفة قبل الحمل يجب 
التحكم بمستوى الهرمونات ليكون في ضمن 
ومتابعة  للحوامل  الــخــاص  الطبيعي  نــطــاق 
لتعديل  الحمل  طــول  شهريا  الغدة  هرمونات 

الجرعات الكلى أمراض الغدة الدرقية.
 وفي حالة فرط نشاط الغدة نحتاج عمل 

فحص تعداد كريات الدم البيضاء أيضا. 
مرتبطة  اخــرى  هل هناك حــاالت مرضية 

بالحمل والغدة الدرقية؟
التهاب  وهي  هناك حالة شائعة جدا  نعم 
الــغــدة الــدرقــيــة مــا بــعــد الــــوالدة خـــال السنة 
بشكل طبيعي  تعمل  الغدة  تكون  هنا  األولــى، 
أثناء الحمل ولكن بعد الوالدة تتعرض الغدة 
اللتهاب صامت يؤدي الى تغير في الهرمونات 
في ثاث مراحل متتابعة، مرحلة النشاط ثم 
الهرمونات  عــودة  مرحلة  ثم  الخمول  مرحلة 
الــحــاالت  أغــلــب  فــي  الطبيعي  الطبيعي  إلـــى 
)نسبة بسيطة من بعض الحاالت تبقى الغدة 

خاملة(. 
هذه المراحل تتم كل منها في فترة ثاثة 
الى اربعة اسابيع وال تحتاج اي عاج في أغلب 

الحاالت. 
أخيرا، ما هي الفحوصات التي قد تساعد 

عند الحمل للتشخيص المبكر؟ 
في حاالت وجود االجسام المضادة للغدة 
الدرقية )وهو فحص دم( تكون فرص اإلصابة 
وتكون  عالية  الـــوالدة  بعد  مــا  الــغــدة  بالتهاب 
ســبــبــا لــمــتــابــعــة هـــرمـــونـــات الـــغـــدة، أمــــا وجـــود 
المضادات للغدة قبل الحمل مع وجود خمول 
بسيط في الغدة فذلك يستدعي العاج مبكرا 
زيـــادة فــرص اإلجــهــاض عند هــؤالء  الحتمال 

السيدات. 

 ما أسبابه؟
فهناك  اآلن،  إلــى  مــعــروفــة  أســبــابــه غير   
وليس  الـــحـــاالت  بــعــض  فــي  عــوامــل جينية 
الكل، كما أن هناك نظريات توضح أن هناك 
إلى تحفيز  ويــؤدي  الجسم  ميكروبا يصيب 
لم  اآلن  حتى  ولكن  األمــعــاء،  ضــد  المناعة 

تثبت بالشكل الدقيق.
 من هم األشخاص األكثر عرضة؟

األشخاص األكثر عرضة هم من لديهم 

وأيــضــا مــن لديهم  بــالــمــرض،  تــاريــخ عائلي 
األخــرى  المناعية  بــاألمــراض  عائلي  تاريخ 
مــثــل أمــــراض الــغــدة الــدرقــيــة والــرومــاتــيــزم 

والذئبة الحمراء. 
الكرونز،  يوجد عمر محدد لمرض  وال   
ولكن زادت الحاالت في األطفال في السنوات 

االخيرة بشكل ملحوظ.
ما هي األعراض؟

ــتــــاف مـــكـــان  ــاخــ تـــخـــتـــلـــف األعـــــــــــراض بــ
االصابة، اذا كانت االصابة في المعدة تكون 

األعــراض قــيء وألــم في اعلى البطن ولكن 
الدقيقة  االمــعــاء  تصيب  اإلصــابــات  معظم 
في نهايتها أو في القولون فتأتي األعراض 
للشهية،  فــقــدان  مغص،  إســهــال،  شكل  على 
في  مفاصل  آالم  والــتــعــب،  بالخمول  شــعــور 
أو  25% من الحاالت يظهر األلم في الظهر 

الركب. 
فيبدأ  العيون،  يصيب  الحاالت  من   %15
احمرار  أو  الحدقية  أو  العين  فــي  بالتهاب 
عيون وزغللة في النظر، الكثير من الحاالت 

في  خـــراج  أو  بالفم  مزمنة  بتقرحات  تــبــدأ 
منطقة الشرج، مع فقدان الوزن.

ــــراض مــع بــعــض األمـــراض  تــتــشــابــه األعـ
األخــــــرى، ولــكــن الـــفـــرق أن أعـــــراض مــرض 

كرونز مستمرة ومتكررة. 
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص منذ بداية شك الطبيب 
بــاصــابــة الــمــريــض بــالــمــرض ثـــم بــاألشــعــة 
والـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة لـــألمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
وعندما يظهر فيها سماكة وسوائل متجمعة 
في أسفل البطن يدلنا ذلك على التهاب في 
السريري  الفحص  أن  كما  المنطقة،  هــذه 
مهم جدا وكذلك التاريخ المرضي للمريض.

ماذا عن العاج؟
الحمد هلل تطورت العاجات في السنوات 
األخــــيــــرة، فــظــهــرت أدويــــــة تـــوقـــف الــهــجــوم 
المصابة وتستخدم  المناعي على األعضاء 
لكل اعراض الكرونز وليست فقط لألمعاء.

ــذي يــوقــف   وهـــو الـــعـــاج الــبــيــولــوجــي الــ
وإذا   ))anti TNF( المناعية  الخايا  دخــول 
مراقبة  تــحــت  بــصــورة صحيحة  الــعــاج  تــم 
بالتطعيمات  الــمــريــض  حــمــايــة  مــع  جــيــدة 
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح 
السيطرة على  لها فعالية ممتازة في  يكون 
المرض. العاج متوافر في البحرين يعطى 
بحسب حالة المريض كل أسبوعين أو كل 6 
أسابيع، ولكن صرف الدواء يحتاج إلى وقت 
وعرض الحالة على لجنة في وزارة الصحة. 
وعــلــى الــرغــم مــن االنــتــظــام فــي الــعــاج، 

فإن حوالي 45% من المرض قد يحدث لهم 
انتكاسات، لذلك يجب مراقبة طبية جيدة 
من حيث الجرعات ومراقبة مستوى الدواء 

في الدم.
في  إليها  نلجأ  للجراحة  بالنسبة  أمــا   

بعض الحاالت المتقدمة. 
أن يستمر  والعاج يجب  المرض مزمن 
مــع الــشــخــص مـــدى الــحــيــاة إلـــى أن يعرف 
السبب األساسي في المستقبل لحدوث هذا 

المرض ويكتشف عاج دائم.
مــركــز معلومات  هــنــاك  يــكــون  ان  أتــمــنــى 
فــي الــبــحــريــن لــمــرضــى الــكــرونــز يجمع كل 
الـــحـــاالت تــحــت ســقــف واحــــد، لــيــســاعــد في 
ــاث والـــتـــوصـــل إلــــى أســـبـــاب الــمــرض  األبــــحــ
ومساعدة المرضى بشكل عام، البلد صغيرة 
ابحاث هائلة  ونستطيع عمل مركز الجــراء 
عــن الــمــرض، ونــظــرا ألنـــه مـــرض شــائــع في 

البحرين.
ــتــــم تــســجــيــل الـــــحـــــاالت مــــن جــانــب   ويــ
األورام وغيرها وصدور  امراض  الدولة مثل 
المستشفيات،  كــل  بين  مشتركة  احصائية 
المشتركة  الــعــوامــل  اكــتــشــاف  فــي  لــيــســاعــد 
ظاهرة  عامة  لنا  وليكون  كــرونــز،  لمرضى 

في الطب.
كــــمــــا اتــــمــــنــــى إنـــــشـــــاء جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة 
بالجهود المشتركة يشترك فيها األشخاص 
الــــمــــصــــابــــون واألطـــــــبـــــــاء الـــمـــتـــخـــصـــصـــون 
ويكون  الــوعــي  ونشر  الــعــاج  فــي  للمساعدة 

لها صوت لتشجيع األبحاث.

ا�صطرابات الغدة الدرقية اأثناء فترة الحمل 
الدكتور وئام حسين: اضطرابات الغدة الدرقية.. عالمات احذري منها 

ماذا تعرف عن مرض كرونز؟ 

الدكتورة نجاح الزياني لـ»الخليج الطبي«: كرونز ال�صبب الرئي�صي
 له غير معروف والعالجات البيولوجية الحديثة اأمل جديد للمر�صى 

الــتــي تصيب  المزمنة  ــراض  أحــد األمــ كــرونــز هــو 
أمــراض  مع  األعـــراض  تتشابه  وقــد  الهضمي  الجهاز 
إال  تشخيصه  مــن  يتمكن  ال  الغالب  فــي  لكن  أخـــرى 
طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.. فما أعراضه 
نجاح  الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  ُيعالج؟  وكيف 
والجهاز  الباطنية  األمــراض  استشاري  الزياني  راشد 
التخصصي  البحرين  بمستشفى  والــكــبــد  الهضمي 
نــتــعــرف بالتفصيل عــن كــل مــا يــخــص مــرض  ســـوف 

كرونز. 
ما هو مرض كرونز؟

أي  االمــعــاء مزمن يصيب  فــي  التهاب  هــو مــرض 
جـــزء مــن األمـــعـــاء ابـــتـــداء مــن الــفــم مــــرورا بالمعدة 
واألمعاء الدقيقة والغليظة إلى فتحة الشرج وفي بعض الحاالت يصيب أعضاء خارج األمعاء 

مثل المفاصل والعيون، وهو مرض مناعة ذاتية من الجسم يصيب أعضاء الجسم نفسه.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16202/pdf/1-Supplime/16202.pdf?fixed302
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/1304154
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304114
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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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بنك البحرين الوطني يرّحب بان�شمام طلبة اجلامعات

»EVOLVE« وموؤ�ش�شات التعليم العايل اإىل برنامج التدريب ال�شيفي 

عن  الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

ال�صيفي  التدريبي  برناجمه  متديد 

طلبة  يت�صمن  لكي   EVOLVE
اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل، 

بالفر�ص  تزويدهم  بهدف  وذلك 

لالنخراط  توؤهلهم  التي  التعليمية 

جميع  واجتياز  امل�صريف  القطاع  يف 

متطلبات الدورات التدريبية.

بعد اأن مت طرح الربنامج يف وقت 

�صابق من �صهر يوليو لطلبة املدار�ص 

يف اململكة، اتخذ بنك البحرين الوطني 

 »EVOLVE« خطوة لتو�صيع نطاق

طلبة  الن�صمام  املجال  فتح  عرب 

اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل 

لتحقيق  وذلك  والدولية،  املحلية 

اال�صتفادة الأكرب عدد ممكن من الطلبة 

من خمتلف الفئات العمرية. و�صي�صم 

 35 ال�صيفي  التدريبي  الربنامج 

طوال  ي�صتمر  اأن  املقرر  ومن  طالب، 

يوليو وحتى  �صهر  املمتدة من  الفرتة 

�صبتمرب 2022.

من  العديد  الربنامج  وي�صمل 

يف  مبا  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات 

 )UOB( البحرين  جامعة  ذلك 

 )ASU( التطبيقية  العلوم  وجامعة 

البحرين  يف  الربيطانية  واجلامعة 

للدرا�صات  البحرين  ومعهد   )BUB(

امل�صرفية واملالية )BIBF( واجلامعة 

االأهلية )AUB(، وبوليتكنك البحرين 

البحرين  يف  االأمريكية  واجلامعة 

متت  كما  اململكة.  وجامعة   )AUB(

بالربنامج  االلتحاق  فر�صة  اإتاحة 

اخلارج،  يف  يدر�صون  الذين  للطلبة 

مثل:  اجلامعات  من  العديد  لت�صمل 

و»نوتنجهام«  »نورثمربيا«  جامعة 

بيكيت«  و»ليدز  لندن«  و»�صيتي 

وجامعة »كوين ماري« و »يورك«.

الوطني  البحرين  بنك  يوا�صل 

املبادرات  من  العديد  لطرح  �صعيه 

وحتقيق  املجتمع  خلدمة  تهدف  التي 

برنامج  الوطنية.  التطلعات 

EVOLVE، يهدف للو�صول اإىل اأكرب 
البحرينيني،  الطلبة  من  ممكن  عدد 

من اأجل تزويدهم بالفر�ص التعليمية 

قادة  لي�صبحوا  توؤهلهم  التي  الالزمة 

امل�صتقبل.

د. الأدرج الأوىل على دفعة 2022 بجامعة البحرين الطبية
للجراحني  امللكية  الكلية  اأقامت 

البحرين  جامعة   - اأيرلندا  يف 

 )RCSI Bahrain( الطبية 

من  لطالبها  تخريج  حفَل  موؤخًرا 

والقبالة.  والتمري�ص  الطب  كليتي 

املتفوقة  الطالبة  وح�صدت 

الدكتورة طيبة االأدرج خالل احلفل 

ت�صع جوائز تقديًرا للنجاحات التي 

االأكادميية.  رحلتها  طوال  حققتها 

ت�صارك  اخلا�ص،  اللقاء  هذا  ويف 

الدكتورة طيبة جتربتها خالل فرتة 

درا�صتها يف اجلامعة.

العامة  ت�صفني جتربتك  كيف   ]

يف جامعة البحرين الطبية؟

جامعة  �صاعدتني  لقد   -

تطوير  على  الطبية  البحرين 

ال�صخ�صي  ال�صعيدين  على  نف�صي 

متميزة،  طبيبة  الأ�صبح  واملهنى 

اكت�صابي  يف  الف�صل  لها  ويعود 

احلياة  خلو�ص  الالزمة  اخلربات 

اجلامعة  زودتنا  لقد  التخرج.  بعد 

بتعليم عايل اجلودة من خالل اتباع 

هناك  وكان  �صامل،  تعليمي  نهج 

تركيز قوي على االأخالق ومهارات 

االت�صال، والتي تعترب �صرورية يف 

مهارات  كانت  ال�صريرية.  املمار�صة 

من  اأ�صا�صًيا  جزًءا  ا  اأي�صً البحث 

الدرا�صي، وحظيت �صخ�صًيا  املنهج 

من  العديد  يف  امل�صاركة  بفر�صة 

اأما  واملن�صورات.  البحثية  امل�صاريع 

ما �صّجعني حًقا على درا�صة الطب 

م�صاعدة  ميكنني  اأنه  فكرة  فهو 

بالتح�صن  ال�صعور  على  االآخرين 

من خالل تطبيق ما تعلمته. يتميز 

الطبية  البحرين  جامعة  جمتمع 

بتنوعه، واأ�صعر باالمتنان للفر�صة 

على  للتعرف  يل  اأتيحت  التي 

اأ�صدقاء وزمالء من خلفيات ثقافية 

خمتلفة.

ال�صريرية..  التدريبات  خالل   ]

حمددة  تعليمية  بتجربة  مررت  هل 

تركت اأثًرا على رحلتك التعليمية؟

وثيق  ب�صكل  العمل  اإن   -

هو  واالأطباء  االأ�صاتذة  كبار  مع 

توفرها  التي  الفر�ص  اأروع  من 

اجلامعة. واأتذكر خالل مناوبتي يف 

ق�صم اأمرا�ص الن�صاء والتوليد اأثناء 

حتت  عملي  ال�صريرية  تدريباتنا 

دروي�ص،  ب�صمة  الدكتورة  اإ�صراف 

ا�صت�صارية اأمرا�ص الن�صاء والتوليد 

البحرين  دفاع  قوة  م�صت�صفى  يف 

يف  ال�صريري  الطب  وحما�صرة 

والتي  الطبية،  البحرين  جامعة 

كانت معلمة رائعة، حيث �صّجعتني 

يف  بنف�صي  ثقتي  تعزيز  على 

اأتذكر  زلت  وال  اجلديدة.  املجاالت 

التي دخلت فيها غرفة  االأوىل  املرة 

دروي�ص،  الدكتورة  مع  العمليات 

تنظري  عملية  يف  �صاعدت  حيث 

للرحم.

خلفتها  التي  الآثار  هي  ما   ]

رحلتك  على  »كوفيد19-«  جائحة 

التعليمية؟

- على مدى العامني املا�صيني، 

ق�صيت وزمالئي �صنواتنا ال�صريرية 

اأركان  هزت  جائحة  ظل  يف 

حر�صت  ذلك،  من  وبالرغم  العامل. 

احتياجاتنا  توفري  على  اجلامعة 

اجلل�صات  عقد  من خالل  التعليمية 

املكثف  والتدري�ص  االإنرتنت،  عرب 

اجلامعي،  احلرم  يف  للمجموعات 

ال�صريرية، ومتكنا  البيئة  وحماكاة 

املهارات  ممار�صة  من  ذلك  بف�صل 

الرغم  وعلى  باأمان.  االأ�صا�صية 

اأظهرنا  االأوقات،  تلك  �صعوبة  من 

اإنهاء برناجمنا  مرونًة وعزًما على 

يف الوقت املحدد.

ن�صاطات  اأي  �صاركت يف  هل   ]

وما  جمعيات؟  اأو  نواٍد  اأو  طالبية 

تلك  خلفته  الذي  التاأثري  براأيك  هو 

التعليمية يف  الن�صاطات على جتربتك 

جامعة البحرين الطبية؟

ق�صيتها  التي  الفرتة  خالل   -

كنت  الطبية،  البحرين  جامعة  يف 

جزًءا من فريق امل�صاركة املجتمعية 

وكذلك يف جمعية طب االأطفال. لقد 

كانت الن�صاطات الطالبية رائعة، اإذ 

اأنها متنحك الفر�صة لتو�صيع �صبكة 

معارفك ولقاء اأ�صخا�ص جدد لديهم 

وجهات نظر وطموحات خمتلفة.

[ ما هي اأهدافك امل�صتقبلية؟ هل 

تفكرين يف تخ�ص�ص حمدد ترغبني يف 

متابعته؟

�صنة  �صاأبداأ  اأغ�صط�ص،  يف 

االمتياز يف جممع ال�صلمانية الطبي 

طب  يف  تخ�ص�صي  مبتابعة  واأفكر 

جًدا  �صغوفة  اأنني  كما  االأطفال. 

اأكون  الأن  واأطمح  الطبي،  بالتعليم 

مدر�صة يف كلية الطب.

[ ما هي ن�صيحتك للطالب الذين 

جامعة  اإىل  الن�صمام  يف  يرغبون 

البحرين الطبية لدرا�صة الطب؟

- اأقول لهم اإنه على الرغم من 

اأن رحلتكم يف كلية الطب قد تكون 

اأن  اإال  االأحيان،  بع�ص  يف  �صعبة 

للغاية.  جمزية  �صتكون  عوائدها 

من  �صل�صلة  جمرد  لي�ص  الطب 

اأو  ل�صت  تدوم  الدرا�صية  الف�صول 

اإنه عملية م�صتمرة،  �صبع �صنوات، 

تعليمية  رحلة  يف  خاللها  تنطلق 

ت�صتمر مدى احلياة. لذلك، حاولوا 

واإيجاد  الرحلة  بهذه  اال�صتمتاع 

والعمل.  احلياة  بني  التوازن 

البحرين  جامعة  لكم  و�صتوفر 

من  وا�صعة  جمموعة  الطبية 

والعمل  البحث  جمال  يف  الفر�ص 

من  الكثري  وغريها  التطوعي 

اال�صتفادة  حاولوا  لذلك  املجاالت، 

الدرا�صة،  ب�صكل جيد. وخالل  منها 

التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  �صتجدون 

املراحل  يف  الطالب  من  وزمالئكم 

لدعمكم،  دائًما  متواجدين  املتقدمة 

لذلك، ال ترتددوا من طلب امل�صاعدة 

عندما حتتاجون اإليها.

�شتغّي حياة الفائزة بجائزة الكنز عن �شهر مايو

بنك »اإىل« مينح جائزة نقدية بقيمة 50,000 دولر

منًوا  االأ�صرع  الرقمي  البنك  »اإىل«،  بنك  قام 

يف املنطقة واملتاح عرب الهواتف املحمولة فقط، 

مبنح الفائزة بجائزة الكنز عن �صهر مايو، �صارة 

للحياة  مغرّية  نقدية  جائزة  احل�صيني،  خليفة 

اإخطار  مت  وقد  اأمريكي،  دوالر  بقيمة 50،000 

على  ال�صحب  عملية  اإجراء  بعد  �صفهًيا  الفائزة 

ممثلني  اإ�صراف  حتت  متت  والذي  اآلًيا،  اجلائزة 

وبنك  وال�صياحة  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  من 

ABC وبنك »اإىل« وموؤ�ص�صة اإرن�صت ويونغ.
منى  �صقيقتها  علّقت  �صارة،  عن  وبالنيابة 

احل�صيني خالل حفل ت�صليم اجلائزة والذي اأقيم 

ب�صعادة  »�صعرت  بالقول:  »اإىل«،  بنك  مقر  يف 

�صماع  عند  الوقت  نف�ص  يف  وتفاجاأت  غامرة 

بهذه  حتًما  الفوز  ت�صتحق  �صارة  اإن  اخلرب،  هذا 

اجلائزة، فقد واجهت العديد من ال�صعوبات يف 

جميلة  بابت�صامة  دوًما  حَتلّت  ولكنها  حياتها، 

املبلغ  من  اال�صتفادة  و�صيتم  وجهها،  على 

وتلبية  اأريحية  بكل  العي�ص  على  مل�صاعدتها 

جميع احتياجاتها«. وقد اأ�صافت قائلة: »منذ اأن 

قامت �صارة بفتح ح�صاًبا لدى بنك )اإىل(، كانت 

الكنز،  مدخراتها يف ح�صاب  باإيداع جميع  تقوم 

ح�صاب  يف  اجلائزة  بقيمة  االحتفاظ  �صيتم  كما 

اأخرى.  مرة  تفوز  اأن  وناأمل  بها  اخلا�ص  الكنز 

اأنا وعائلتي نحب منتجات وخدمات بنك »اإىل« 

كثرًيا، ولن نغري اأي �صيء يف جتربتنا امل�صرفية 

حتى االآن«. و�صيتم االإعالن فيما بعد عن جائزة 

دوالر  األف   120 والبالغة  يونيو  ل�صهر  الكنز 

اأمريكي، والتي �صيتم دفعها كراتب �صهري قدره 

وذلك  واحد،  عام  ملدة  اأمريكي  دوالر  اآالف   10

بحلول تاريخ 4 اأغ�صط�ص 2022.

وجت�صد جوائز الكنز وعد بنك »اإىل« لتوفري 

رحلة متكن العمالء من حتقيق اأهدافهم احلياتية 

رقمية  جتربة  خالل  ومن  املالية.  وتطلعاتهم 

العمالء على  ي�صجع  البنك  فاإن  بالكامل،  �صل�صة 

بجوائز  الفوز  فر�ص  على  للح�صول  التوفري 

نقدية �صخمة يبلغ جمموعها 1.5 مليون دوالر 

اأمريكي.

جلنة يو�شف وعائ�شة املوؤيد للأعمال

اخليية تتربع جلمعية حفظ النعمة

قّدمت جلنة يو�صف وعائ�صة املوؤيد لالأعمال اخلريية، الق�صم اخلريي ل�صركة يو�صف 

خليل املوؤيد واأوالده موؤخًرا، دعًما جلمعية حفظ النعمة، حيث تقوم بجمع وتعبئة فائ�ص 

املحتاجني  على  وتوزيعها  اال�صتهالكية  واالأ�صواق  واملطاعم  الفنادق  من  الغذائية  املواد 

باالإ�صافة اإىل اإعادة تدوير،  وقام بت�صليم التربع ها�صم �صعيد - مدير االأعمال اخلريية لدى 

يو�صف وعائ�صة املوؤيد لالأعمال اخلريية، اإىل اأحمد الكويتي - الرئي�ص التنفيذي جلمعية 

حفظ النعمة.

ا�شتمرارية انطلق فعاليات برنامج التطوير 

املهاري الأول يف جمعية البحرين للإمناء والتطوير

لالإمناء  البحرين  جمعية  اأقامت 

برنامج  الدو�صري  نوال  برئا�صة  والتطوير 

�صرحت  وقد  االأول،  املهاري  التطوير 

اىل  الربنامج  فرتة  بتمديد  الدو�صري 

الكبري  لالإقبال  نظًرا  اأغ�صط�ص  منت�صف 

لل�صباب عرب من�صة زووم للربنامج، حيث 

عن  الدورة  وكانت  الرا�صد،  غادة  قدمتها 

حلل  وا�صاءات  امل�صكالت  حل  )مهارات 

اختتمت  كما  وكيفية جتاوزها(،  امل�صكالت 

مرهون  حنان  الرتبوية  والقيادية  املدربة 

ا�صتح�صان  القت  عمل  بور�صة  يوليو  �صهر 

�صلطت  حيث  والطالب،  االأمور  اأولياء 

وكيفية  االأمور  اأولياء  متكني  على  ال�صوء 

باختيار  وم�صاعدتهن  ابنائهن  مع  التحاور 

�صوق  يف  واملطلوب  املنا�صب  التخ�ص�ص 

العمل.

اجلمعية  رئي�صة  اأكدت  جانبها،  ومن 

اأن مثل هذه الدورات تاأتي لت�صليط ال�صوء 

على اأهم موا�صيع التنموية املهارية والتي 

من �صاأنها تنمية املجتمع البحريني ولدفع 

روؤية  مع  متا�صًيا  واالإمناء  التطوير  عجل 

القيادة احلكيمة.

حجز موعد ال�شيانة ل�شيارات جاغوار ولندروفر 

البحرين الأ�شهل على الإطلق عرب النرتنت

لل�صيارات  موتورز  يويو  �صركة 

احل�صري  واملوزع  الوكيل  االأوروبية، 

طراز  من  الفاخرة  لل�صيارات  وامل�صنع 

البحرين  مملكة  يف  روفر  والند  جواغور 

يقدم  �صيارات  �صيانة  خدمة  مبركز  تتميز 

جتربة عمالء فريدة من نوعها.

اخلا�صة  اخلدمة  مركز  ويتميز  كما 

ب�صيارات جاغوار الند روفر الذي ي�صتوعب 

ما يقارب 30 �صيارة يف وقت واحد بكونه 

فح�ص  وتكنولوجيا  تقنيات  باأحدث  مزود 

خا�صة  منطقة  فيه  وتتوفر  ال�صيارات، 

اأيدي  على  االأ�صلية  الغيار  قطع  لتبديل 

مع  التعامل  يف  عالية  مهارة  ذوي  خرباء 

�صيارات جاغوار والند روفر تلقوا تدريبهم 

�صركة  قبل  من  متخ�ص�صني  فنيني  قبل  من 

الت�صنيع. 

م�صاعد  وويل،  اآندي  �صّرح  وقد 

يورو  �صركة  يف  »اأننا  قائالً:  العام،  املدير 

موتورز نويل اأهمية بالغة بتوعية عمالئنا 

حول  املعلومات  باأهم  وتزويدهم  الكرام 

�صياراتهم ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مبنية 

�صيانتها،  عند  �صحيحة  معلومات  على 

خالل  من  بذلك  القيام  على  ونحر�ص 

لدينا  اخلدمة  مركز  على مميزات  تعريفهم 

وما ميكنه منحهم من خدمات بكل �صهولة 

واحرتافية«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12169/pdf/INAF_20220802010746331.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/972422/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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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان 
برقيتي شكر جوابيتين من خادم الحرمين

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقي��ة ش��كر جوابي��ة م��ن أخي��ه 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
ملك المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، وذل��ك ردًا عل��ى برقية 
الت��ي بعث  والمواس��اة  التعزي��ة 
بها جاللته ألخيه خ��ادم الحرمين 
صاح��ب  وف��اة  ف��ي  الش��ريفين 
الس��مو الملك��ي األمي��ر تركي بن 
س��عود ب��ن تركي بن س��عود بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود رحم��ه اهلل. 
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، برقية شكر جوابية من 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 

س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
ملك المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، وذل��ك ردًا عل��ى برقية 
التعزية والمواساة التي بعث بها 
س��موه لخادم الحرمين الشريفين 
ف��ي وف��اة صاحب الس��مو الملكي 

األمير تركي بن س��عود بن تركي 
بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

رحمه اهلل.
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
برقي��ة ش��كر جوابي��ة مماثلة من 

أخيه صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
نائ��ب  العه��د  ول��ي  س��عود  آل 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 

الشقيقة.

خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

 إيداع مبالغ التعويضات بحسابات
المتضررين من األمطار في اللوزي

أودع��ت وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي مبال��غ التعويضات في حس��ابات 
المواطني��ن المتضررين م��ن األمطار في منطقة اللوزي بحس��ب البيانات التي 
اس��تلمتها من وزارة األشغال والمحافظة الش��مالية، وذلك تنفيذًا ألمر صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بحص��ر األض��رار الناتجة عن تجمع مي��اه األمطار في منطق��ة اللوزي وتعويض 

المتضررين فيها ومتابعة تنفيذ وضع الحلول المستدامة للبنى التحتية. 
وأك��د وزير األش��غال إبراهيم بن حس��ن الحواج الحرص عل��ى تنفيذ أمر صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، حيث قامت الوزارة 
فور صدور أمر س��موه، وبالتنس��يق م��ع المحافظة الش��مالية والمجلس البلدي 

لبلدية المنطقة الش��مالية، بزيارات ميداني��ة للمنازل المتضررة لحصر وتقييم 
األض��رار الناتجة عن تجم��ع مياه األمطار ف��ي منطقة الل��وزي وذلك لتعويض 

المتضررين فيها على وجه السرعة.
وأش��اد وزير األش��غال ب��دور المحافظة الش��مالية والمجلس البل��دي في حصر 
األض��رار المادية التي وقعت على من��ازل المواطنين نتيجة تجمع مياه األمطار، 

والذي يأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الوزارة وبالتنس��يق مع الجهات المعنية تق��وم بمتابعة تنفيذ الحلول 
المس��تدامة وبمعايير عالية لضمان جودتها في منطق��ة اللوزي، وذلك حرصًا 

على تقديم كل ما فيه الخير والنماء للوطن والمواطن.

 اإلثنين والثالثاء 
عطلة ذكرى عاشوراء

 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل تعميم 

بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1444ه�.
 وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1444ه�، 
ُتعط��ل وزارات المملك��ة وإداراته��ا وهيئاتها ومؤسس��اتها 
العامة يومي االثنين والثالثاء الموافقين للثامن والتاسع من 

شهر أغسطس 2022م.

تّتسم بالكفاءة والسرعة وسهولة االستخدام

 »العمل«: إطالق نسخة إلكترونية
جديدة لتسجيل الباحثين عن عمل

أّك��د وزير العم��ل جمي��ل حميدان، 
التطوي��ر  نح��و  الجه��ود  مواصل��ة 
والتحس��ين المس��تمر ف��ي ج��ودة 
الخدم��ات الحكومي��ة، وذل��ك عب��ر 
وبرام��ج  خط��ط  وتنفي��ذ  تعزي��ز 
التحول الرقم��ي للخدمات المقدمة 
بم��ا  والمس��تفيدين،  للمواطني��ن 

يسهم في إثراء العمل الحكومي.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة إط��الق وزارة 
العمل النسخة اإللكترونية الجديدة 
ع��ن  الباحثي��ن  تس��جيل  لخدم��ة 
عم��ل، وذلك بعد إعادة هندس��تها 
وتقديمه��ا بطريق��ة أكثر س��هولة 
ومرون��ة للمس��تفيدين، بن��اء على 
دراس��ة المالحظ��ات األكث��ر تكرارا 
عل��ى النظ��ام الوطن��ي للمقترحات 
لتض��اف  »تواص��ل«،  والش��كاوى 
إل��ى باق��ة الخدم��ات اإللكتروني��ة 
الت��ي تقدمها ال��وزارة عبر موقعها 

.mlsd.gov.bh اإللكتروني
الخدم��ة  أن  إل��ى  وأش��ار حمي��دان 
س��هلة  واجه��ة  توف��ر  الجدي��دة 
االس��تخدام لتس��جيل الباحثين عن 
عم��ل وتحدي��ث بياناته��م بش��كل 
أكثر سالسة، حيث تم ربط الخدمة 
بقاعدة بيانات األنظمة اإللكترونية 
لع��دة جه��ات حكومي��ة لتس��هيل 
وتس��ريع إجراءات التسجيل، موضحًا 
أن ه��ذا التطوير في تقديم الخدمة 
من شأنه أن يسهم في توفير الوقت 

والجه��د عل��ى مق��ّدم الطل��ب من 
خالل االستغناء عن ضرورة الحضور 
الشخصي، وتقليص التداول الورقي 
للمس��تندات، فض��اًل ع��ن تقدي��م 
الخدمة على مدار الس��اعة من خالل 
قناة إلكترونية متطورة تعمل على 
تسهيل عملية متابعة سير الطلب.

وأضاف أن النظام يش��مل باقة من 
للمواطنين  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 
الباحثي��ن عن عمل، والتي تش��مل 
اإللكترون��ي،  التوظي��ف  مع��رض 
والتس��جيل لخدم��ات التأمي��ن ضد 
التعط��ل بجانب التعويض أو إعانة 
إلى االس��تفادة  التعطل، باإلضافة 
بمختل��ف  التدري��ب  برام��ج  م��ن 
مس��توياتها، بما فيها م��ن دورات 

أو  »تمهي��د«،  مفتوح��ة  تدريبي��ة 
التدريب على رأس العمل »فرص«، 
أو التدري��ب م��ع ضم��ان التوظي��ف 

»ضم��ان«، وغيره��ا م��ن الخدمات 
التي يج��ري العمل عل��ى تطويرها 

بشكل مستمر.

وزير العمل

النسخة اإللكترونية الجديدة
لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل 

mlsd.gov.bh

أقسام النظام اإللكتروني الجديد

سهولة االستخدام 
للتسجيل وتحديث 
البيانات

ربط الخدمة بقاعدة بيانات األنظمة 
اإللكترونية لعدة جهات حكومية

االستغناء عن الحضور 
الشخصي

تقليص التداول 
الورقي للمستندات مميزات الخدمة

معرض التوظيف 
اإللكتروني

التسجيل لخدمات 
التأمين ضد التعطل 

التعويض أو إعانة 
التعطل

برامج التدريب مثل 
"تمهيد"، "فرص" 

و"ضمان"

الترويج لمختلف الفعاليات عبر 75 مكتبًا سياحيًا حول العالم.. فاطمة الصيرفي:

تحديث دليل تصنيف المنشآت السياحية واإلسراع بتحّولها الرقمي
كش��فت وزيرة الس��ياحة فاطم��ة الصيرف��ي أن الوزارة 
بدأت مؤخرًا العمل على تحديث دليل تصنيف المنشآت 
الس��ياحية من فنادق وش��قق فندقية وخدم��ات تقديم 
المأك��والت والمش��روبات بالفنادق وغيره��ا، وذلك بما 
يتماش��ى م��ع تط��ورات صناعة الس��ياحة ف��ي مملكة 
البحري��ن والمنطقة والعالم، ويحقق تطلعات الش��ركاء 

في القطاع السياحي الخاص.
جاء ذلك خالل اجتماع لها مع عدد من أصحاب منش��آت 
القط��اع الس��ياحي الخ��اص م��ن منتجع��ات ومجمعات 
وفنادق ومطاعم وش��ركات س��ياحة وس��فر، هو الثالث 
م��ن نوعه في إطار حرص وزارة الس��ياحة على التش��اور 
والتنس��يق والتش��اركية في تطوير القطاع السياحي في 

البحرين.
وأوضحت الوزيرة خالل االجتماع أن فريق عمل متخصص 
في الوزارة يعكف حاليا على إعادة صياغة معايير تصنيف 
المنشآت السياحية لتكون أكثر مرونة واستيعابا لتنوع 
القطاع الس��ياحي، وتعزيز قدرة أصحاب تلك المنش��آت 
على ترخيص وتشغيل منشآتهم بأقصى فاعلية ممكنة 
وخدمة ضيوفهم بالش��كل األمثل، وبما ينعكس إيجابا 

على أداء القطاع السياحي البحريني ككل.
 ورحب��ت الوزي��رة بجميع مرئي��ات ومالحظ��ات أصحاب 
يرغب��ون  الت��ي  الخ��اص  الس��ياحي  القط��اع  منش��آت 
بمناقشتها مع فرق عمل صياغة المعايير، تمهيدا إلدراج 
المناسب منها في الدليل، وبما يتماشى مع استراتيجية 
مملك��ة البحري��ن الس��ياحية 2022-2026 ضمن خطة 
التعافي االقتصادي، ومؤكدة أن الوزارة تعتبر منش��آت 
القطاع الس��ياحي الخاص شركاء حقيقيين وليسوا مجرد 

متعاملين معها ومستفيدين من خدماتها.
 وأعرب��ت ع��ن ح��رص ال��وزارة عل��ى التروي��ج لمختلف 
الفعاليات التي تقيمها منشآت القطاع السياحي الخاص 
في البحرين من خالل ش��بكة العالقات الواسعة للهيئة 
بم��ا في ذلك أكثر من 75 مكتبًا س��ياحيًا ح��ول العالم، 
وأكدت أيض��ًا حرص الوزارة على إعالم منش��آت القطاع 
السياحي الخاص بكل الفعاليات اإلقليمية والدولية ذات 

الصلة بالسياحة.

 وحثَّت الوزيرة خالل االجتماع منش��آت القطاع السياحي 
الخاص على اإلس��راع في مسيرتها نحو التحول الرقمي، 
مش��يرة إل��ى أن تقنية المعلوم��ات باتت ركنا أساس��يا 
من أركان صناعة الس��ياحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى 
جهود الوزارة في تحديث رزنامة الفعاليات في البحرين، 

وقرب إطالق تطبيق خاص بها.
 واس��تمعت الوزي��رة خ��الل االجتم��اع إل��ى المداخالت 
واالقتراح��ات التي تق��دم بها المش��اركون من ممثلي 
المنش��آت الس��ياحية الخاصة، بما في ذلك جذب المزيد 
م��ن الس��فن الس��ياحة -الك��روز، وتوفي��ر المزي��د من 
التس��هيالت أمام المس��تثمرين في القطاع الس��ياحي، 
وتنظي��م معارض جذب س��ياحي ف��ي ال��دول الخليجية 
المجاورة، وإقامة فعاليات تتزامن مع مواس��م اإلجازات 

والعطالت في تلك الدول.
ولفت عدد من المش��اركين إلى أهمية هذه االجتماعات 
التش��اورية في تعريفه��م بالتوجه��ات العامة للقطاع 
الس��ياحي في البحرين، والتكام��ل فيما بينهم من جهة 
ومع وزارة السياحة من جهة أخرى، ورفع مساهمتهم في 
تحقيق أهداف هذا القطاع وتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

محافظ الشمالية: تعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص 

بمجال الرعاية الصحية

عق��د محاف��ظ المحافظ��ة الش��مالية عل��ي العصف��ور اجتماعًا 
تنس��يقيًا مع مدير التطوي��ر بمركز تاج الطبي رمل��ة الحداد، تم 
خالله مناقشة مساهمة المركز في دعم الفعاليات التي تنظمها 
المحافظة على مدار العام. وأعرب المحافظ عن ش��كره وتقديره 
لمركز تاج الطبي والقائمين عليه، وحرصهم على تعزيز التعاون 
والتنس��يق م��ع المحافظة الش��مالية، بم��ا يعزز مبدأ الش��راكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني، مشيدًا بتوفير المركز للدعم الطبي 
وطاقم لإلس��عافات األولية في الفعاليات والمناسبات المختلفة، 
باإلضافة إلى رعاية وتمويل مسابقة الرابح األكبر التي ستقيمها 
المحافظة في نس��ختها السادسة تحت ش��عار )الرابح األكبر في 
صي��ف البحرين(، كما تش��مل مبادرات المرك��ز على منح موظفي 
المحافظة وأفراد أسرهم بطاقة تخفيض خاصة للرعاية الصحية 

األولية التي يقدمها المركز بجميع تخصصاته.
وأكد على استعداد المحافظة للتعاون مع المركز ودعم أنشطته 
وفعاليات��ه المجتمعي��ة والصحي��ة، وتحقيق مفهوم الش��راكة 
المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام في صالح دعم الرعاية 
الصحي��ة لجميع أهالي المحافظة، مش��يدًا ب��دور رملة الحداد في 
تحقي��ق هذه الش��راكة وما يقدمه مركز ت��اج الطبي من خدمات 

ورعاية طبية لكافة المواطنين.

آمر األكاديمية الملكية للشرطة 
يستقبل رئيس »البحرين للتدريب 

وتنمية الموارد البشرية«

اس��تقبل آمر األكاديمية الملكية للش��رطة العميد فواز الحسن 
ونائبه، الرئي��س التنفيذي لجمعية البحري��ن للتدريب وتنمية 

الموارد البشرية محمد الشيخ والوفد المرافق له.
وفي مس��تهل اللقاء رحب آمر األكاديمي��ة بالوفد الزائر، بعدها 
قدم ش��رحًا لرس��الة ورؤية األكاديمية، ودور كياناتها والبرامج 
التدريبي��ة التي تعقد فيها، وس��عيها الدائ��م لتطوير الدورات 
والمناهج وذلك من خالل تش��كيل اللجان المختصة. وأش��ار آمر 
األكاديمي��ة الملكية للش��رطة إلى أن األكاديمي��ة تضطلع إلى 
التعرف على البرامج التي تعق��د لدى جمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البش��رية لالس��تفادة منها من خ��الل التعاون 
المش��ترك بي��ن الجانبين. م��ن جانبه أبدى الرئي��س التنفيذي 
للجمعية االس��تعداد للتعاون مع األكاديمية الملكية للش��رطة 
م��ن خالل تقديم ورش العمل والمحاض��رات والدورات تدريبية، 

وغيرها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.
وخ��الل اللقاء، قام وفد الجمعية بتقدي��م عرض موجز عن رؤية 
ورس��الة وأه��داف الجمعي��ة، وبرامجه��ا وإنجازاته��ا المختلفة 
الهادف��ة إل��ى تعزيز كفاءة الموارد البش��رية وتطوي��ر التنمية 

الذاتية والمهنية في مجال التدريب.

13 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
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مريم بوجيري

مرام

غذاؤنا ودواؤنا.. وتحصين األمن الوطني
ل��م يكد يمر يوم إال ويتداول نش��طاء مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي ش��كاوى ع��ن نق��ص أح��د األدوي��ة م��ن 
الصيدلي��ات، ومالحظ��ات متعلق��ة بج��ودة أو نوعي��ة 

األدوية واألدوات الطبية في األسواق.
آخر ما تم تداوله بهذا الش��أن كان رسالة عبر »تويتر« 
من الناشط الزميل واإلعالمي خالد الخياط موجهة إلى 
وزي��رة الصحة، متعلقة بإبر الس��كري، حيث أش��ار إلى 
أنها تس��بب آالمًا وجروحًا وقروحًا لدى المرضى، مطالبًا 

بوقف استخدام هذا النوع والعودة إلى النوع القديم.
التفاع��ل مع تغريدة الخياط من قب��ل عدد من مرضى 
الس��كري، يؤشر إلى وجود ش��به إجماع على ما جاء في 

التغريدة، من حيث سلبياتها على مستخدميها.
لغاية كتاب��ة هذه المقالة، فقد خل��ت صفحات الوزارة 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي م��ن أي تفاع��ل 
م��ع القضي��ة، فيم��ا كان آخر تحدي��ث لموق��ع الوزارة 
اإللكتروني، باس��تثناء إحصائيات في��روس كورونا، هو 

الخامس من يوليو الماضي.
وألننا ال نعرف األس��باب التي دفعت الوزارة لتغيير نوع 

اإلب��رة بنوع يرى مس��تخدموه أنه أقل ج��ودة، وتجاهل 
ال��رد عل��ى استفس��ارات المواطنين، فس��أقف عند هذا 
الح��د، متمني��ة أن يك��ون لدى ال��وزارة الوق��ت الكافي 

لتوضيح الصورة.

 األمن الغذائي 
في ظل جنون األسعار

كتب��ت أكثر من م��رة، وغي��ري كثير من الزم��الء، حول 
موضوع األم��ن الغذائ��ي، وأهمية أن تتخ��ذ الحكومة 
مزي��دًا من اإلج��راءات الحمائي��ة للمواطنين من جنون 
األس��عار ال��ذي يض��رب كل الس��لع، خصوص��ًا الم��واد 

الغذائية واألساسية.
ل��ن أخ��وض في أس��باب ه��ذا االرتف��اع، فقد أش��بعه 
المحللون والخب��راء االقتصاديون بحثًا وتفصياًل، ولكن 
س��أعود للتذكي��ر أن األم��ن الغذائي ألي دول��ة ال يقل 
أهمية عما س��واه، وبالتالي فمن الضرورة وضع خطط 
وبرامج واضحة المعالم وفعالية لتأمين الغذاء وتوفير 

الكميات االستراتيجية المناسبة، مع ضمان عدم تالعب 
التجار باألس��عار، وهو م��ن األمور التي ب��ات المواطن 

والمقيم يكتويان بنارها.
آخ��ر التقاري��ر العالمية، والصادرة ع��ن وكالة تحليالت 
المعرفة المتعمقة، تشير إلى احتالل البحرين المرتبة 
الثاني��ة عربي��ًا وال��� 30 عالمي��ًا ف��ي ترتي��ب »النظام 
الغذائي والمرونة االقتصادية«، مشيرًا إلى أن البحرين 
من الدول المس��تمرة في تقديم الحوافز الحكومية في 
مجال دعم األغذية األساسية، إضافة إلى االستفادة من 

تقنيات التكنولوجيا في الزراعة البديلة.
دون ش��ك ف��إن مث��ل ه��ذا الحدي��ث يبعث نوع��ًا من 
االطمئنان ل��دى المواطن، من حيث ضمان عدم نقض 
األغذي��ة في الس��وق، ولكن من يضم��ن أال يتالعب بنا 
التجار، والذي يحتكر بعضهم س��لعًا غذائية أساس��ية؟ 
ومن يضمن أال نس��تيقظ ذات يوم على ارتفاع آخر في 

األسعار ال نملك حياله شيئًا؟
الغذاء وال��دواء مثل األمن الوطني، ال يمكن التهاون أو 
التالعب بهما، وأحسب أنهما على رأس أولويات الدولة.

التعليم الواعد بعد الكارثة الوبائية هو »التعلم المدمج المتجاوب«
بس��بب جائحة كورونا )كوفيد19(، واجه العالم كثيرًا من التحديات في جميع 
المج��االت أهمها تلك التحديات في مجال التعليم فأصبحت جميع دول العالم 
تعتم��د عل��ى التعليم ع��ن ُبعد بفض��ل التكنولوجي��ا اإللكتروني��ة فأقيمت 
المنص��ات التعليمية ول��زم الطلبة التعلي��م وهم في منازله��م وهذه األزمة 
نبهت الجهات المس��ؤولة عن التعليم إلى ضرورة االس��تفادة من هذه األزمة 
ولعل أهم ما أفرزته هو فيما لو حدثت أزمات أخرى هل من الضروري أن يلزم 
الطلب��ة منازلهم ونقتصر على التعليم عن ُبعد؟ لذا ظهرت الدعوة إلى البحث 
عن أنواع م��ن التعليم ووج��د المتخصصون في التربي��ة والتعليم أن أفضل 
نظ��ام يمكن األخذ به هو التعليم المدمج، وهو تعليم ال نلجأ إليه عند حدوث 
األزمات فحس��ب، إنما حتى في األوقات العادي��ة والتعليم المدمج بالمفهوم 
العام هو ذلك التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني 
وأش��هر تجربة تمت في هذا المجال هو ما قامت به جامعة هيريوت وات في 
الماني��ا، وهو نموذج التعليم المدمج المتج��اوب للتغلب على تحديات الوباء، 
وتقدي��م تجرب��ة تعليمية متطورة للطلب��ة والخريجين، حي��ث يجمع التعليم 
المدم��ج بين خبرات التعليم الديناميكية الممّكنة رقميًا، والتدريس التقليدي 

في الفصول الدراسية. 
بيئة التعليم االفتراضية »VLE« الخاصة في هيريوت وات، هي مركز، ومنصة 

للتفاعل والمشاركة. الدورات المقدمة مليئة بالجلسات الحية مع المحاضرين 
والزمالء، وتشكل فرصة لمناقشة، وتبادل األفكار من خالل األنشطة العملية،  
المكتبات، دعم مهارات الدراس��ة، الوظائف، متوف��رة ومتاحة لجميع الطلبة، 
س��واء ف��ي الحرم الجامعي، أو عن ُبعد. وتعد مس��احات التعل��م، داخل الحرم 
الجامع��ي، في المعامل، واالس��توديوهات مس��احة آمن��ة، ومخصصة للعمل 
الجماع��ي، والتع��اون مع األقران. ولنج��اح نموذج التعلم المدم��ج يجب اتباع 
الخطوات الالزمة إلنش��اء مجتمع تعليمي نش��ط، يش��عر الطالب بأنهم جزء 
منه، عبر مش��اركتهم في التعلم أينما كانوا. ويس��هل ه��ذا النموذج، التعلم 
غي��ر المتزام��ن، حيث يمكن للطالب التعلم بش��كل مس��تقل، والحصول على 
دعم إضافي يقدمه المعلم واألقران. خالل الجلس��ات الجماعية، تتاح للطالب 

الفرصة لتتبع وتقييم تقدمهم، وتحسين نقاط ضعفهم.  
لقد ش��هدت األزمة عل��ى اعتماد الطالب على مه��ارات المرونة، والقدرة على 
التكي��ف، بتوجيه ودعم من المؤسس��ات التعليمي��ة واألكاديميين. لذا، كان 
من المهم دمج التعاون في الفصل الدراس��ي الرقمي الذي يساهم في تعزيز 
مرونة ه��ؤالء الطالب، حيث يوفر تعاونهم، من خالل المناقش��ات الجماعية، 
والمناقش��ات، والجلس��ات المنفصلة له��م، تجربة مش��تركة، والتواصل بين 

األشخاص، وهو أمر حيوي للحفاظ على رفاهيتهم العامة.

بداية األزمة كانت محصورة في األزقة والش��وارع 
الضيقة داخل المناطق السكنية، عندما كنا نواجه 
أصحاب توصي��ل الطلبات للمن��ازل وهم يقودون 
دراجتهم الهوائية بيد، وباليد األخرى يمس��كون 
حمولة األغراض. وال يمكنني أن أنسى ذات مساء، 
ذلك العامل الذي كان يترنح على دراجته لس��بب 

أن عليه أن يقوم بمكالمة هاتفية. تلك المكالمة 
الهاتفية والتي مهما بلغت أهميتها لن تكن أهم 
م��ن روحه وروح من يقود س��يارته والذي يعتريه 
وابل من الخوف بأن يصدمه بشكل خاطئ خاصة 

في الليل في الشوارع المعتمة.
أم��ا اآلن فاألزمة تعدت مرحل��ة األزقة والطرقات 

الداخلية ووصلت بأدراجها إلى الشوارع الرئيسية، 
لتصب��ح األمور أكث��ر تعقيدًا وأكثر خطورة س��واء 

على قائد المركبة أوقائد الدراجة النارية.
فاألغلبية منهم ال يجدون سوى المسار األيسر في 
الش��وارع الرئيس��ة لضمان أن يوّصل��وا طلباتهم 
ف��ي أس��رع وقت ممك��ن، وه��ذا ما يتس��بب في 
عرقلة الحرك��ة المرورية، وأيضًا األمر ال يخلو من 
مس��كهم لجهاز الهاتف وعينهم تارة على الشارع 
وتارة على الخريطة في هاتفهم. إضافة إلى ذلك 
فالبع��ض منه��م يحاول ش��تى جهده ك��ي يقفل 
المسار عليك ويمنعك أن تتعداه، وكأنه يريد أن 
يدخل معك في س��باق حرق اإلعص��اب. وال يخفى 
أن البع��ض اآلخ��ر اليزال مبتدئًا بقي��ادة الدراجة 
النارية التي تجدها تترنح بين يديه يمنة ويسارًا. 

هذه األمور مجتمع��ة تدعو اإلدارة العامة للمرور 
لتوعية عم��ال توصيل الطلبات بالدراجات النارية 
إضافة إلى القي��ام بحمالت مكثفة لمكافحة هذه 
الظاهرة التي تس��ببت في العديد م��ن الحوادث 

المرورية التي نكاد نراها بشكل مستمر.
إن��ي على يقين بأن هذه الظاه��رة غير غائبة عن 
اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وهي قادرة 
عل��ى القضاء عليها من خ��الل التوعية والحمالت 
المروري��ة المكثفة. والحمل��ة يمكن أن تتضمن 
مجموع��ة من اإلج��راءات ومنها مقاط��ع الفيديو 
والمطبوعات الم��زودة بالقوانين الخاصة بعمال 
توصيل الطلب��ات بلغات متع��ددة. فحياة وأرواح 
الن��اس أه��م م��ن توصيل طلبي��ة مهم��ا بلغت 

قيمتها.

منتجات إيرانية ضارة جدًا
ق��ول العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني »إن بالده تواجه 
هجم��ات على حدودها وبصورة منتظمة من ميليش��يات لها 
عالق��ة بإي��ران« قول ينبغ��ي أن يقابل بتكات��ف عربي لمنع 
اس��تمرار إيران من المضي في هذا السلوك وتوصيل رسالة 

قوية إليها مفادها أن »كفي عن هذا وإال...«.
الملك األردن��ي كان قد تحدث لصحيفة »الرأي« األردنية عن 
عمليات تهريب مخدرات وأس��لحة تستهدف األردن والعديد 
م��ن الدول العربية وقال إن هذا يدفع نحو التفكير في إقامة 
»منظومة عم��ل دفاعي مؤسس��ي عرب��ي لمواجهة مصادر 
التهديد المش��ترك« ولفت إل��ى أن الرد اإليران��ي على هذه 
االتهام��ات ينبغ��ي أال يكون بال��كالم وإنما بس��لوك إيجابي 
يؤدي إلى التوقف عن تلك الممارس��ات ألن في هذا مصلحة 
للجميع بما فيهم إيران والش��عب اإليراني، ودعا طهران إلى 
الحوار الذي وصفه بالسبيل لحل الخالفات وقال »ال نريد توترًا 
في المنطقة« خصوصًا وأن »األردن وكل الدول العربية تريد 
عالقات طيبة مع إيران مبنية على االحترام المتبادل وحس��ن 

الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها«.
ما تفضل به الملك عبد اهلل الثاني عن سعي النظام اإليراني 
إل��ى إث��ارة الفوضى في ال��دول العربية لي��س إال مثااًل لكنه 
يعب��ر بوضوح عن دواخل هذا النظام وممارس��ته س��لوكيات 
تتناقض مع الش��عارات التي يرفعها والتصريحات التي يمأل 
بها المسؤولون اإليرانيون الكون. وألننا هنا في دول مجلس 
التعاون الخليجي ذقنا من تلك السلوكيات وتلك التصريحات 
الكثي��ر لذا فإننا نق��ول من دون تردد بأن م��ا صرح به ملك 
األردن عن تهريب إيران للمخدرات واألسلحة إلى بالده دقيق 

ويتوفر عليه الدليل.
الحقيق��ة التي ينبغي أن تدركها ال��دول العربية كافة ودول 
مجل��س التعاون الخليجي على وجه الخصوص هي أن النظام 
اإليران��ي ال يمكن أن يغير من س��لوكه العدواني إال إن تمت 
مواجهته بش��كل جماعي وتم رفضه بقرار غير قابل للعودة 
عن��ه إال بعودت��ه ه��و إلى الرش��د، فبغير هذا سيس��تمر في 

تهريب المخدرات والسالح وكل منتج ضار.

»دراجات التوصيل«.. أزمة متواصلة

»هاهلل اهلل بالمواطن«..
لم يمِض الكثير من الوقت على تش��كيل الحكومة الجديدة، 
لكن العمل المكوكي لل��وزراء الجدد حتى خالل أيام اإلجازات 
والعطالت الرسمية كان واضحًا للعيان، الوقوف شخصيًا على 
س��ير عمل المشاريع اإلس��كانية، والبنية التحتية، والخدمات 
البلدية، حتى رغم مرور »س��حابة الصيف« التي أمطرت خيرًا 
على البالد والعباد، وأس��همت بكل أس��ف في تض��رر الكثير 
من األس��ر البحريني��ة، إال أن التجاوب الحكومي كان س��ريعًا 
م��ع المتضررين من قبل صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، كما أن توجيه س��موه لوضع الحلول 
المستدامة للبنية التحتية يسهم في تالشي هذه المعضلة 

تدريجيًا خالل السنوات المقبلة.
ول��م تق��ف الحكومة خالل ه��ذه الفت��رة الزمنية البس��يطة 
مكتوف��ة األي��دي أم��ام الكثير م��ن التحديات الت��ي ال زالت 
تواجهه��ا، أبرزها تضخ��م فواتير الكهرب��اء وورود عدد من 
الش��كاوى بش��أنها، لكن اس��تطاعت أن تبرز ح��اًل عاجاًل من 
خ��الل تطبيق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء حس��ب 
متوس��ط االستهالك، في تجاوب سريع مع ما برز عبر وسائل 
اإلع��الم المحلية من تس��اؤالت ومطالبات، و هن��ا أقول بأن 
الحكوم��ة لم تصِغ للمش��كلة وتتجاوب معها فحس��ب وإنما 
بحثت لتجد الحل وتطبقه بشكٍل سريع ضمن خطوات واضحة 

على جديتها لتطويع التحديات التي تواجه المواطنين.
جلس��ة مجلس ال��وزراء باألم��س، حملت في طياته��ا الكثير 
من الرس��ائل اإليجابية، أبرزها حلحلة الملف اإلسكاني الذي 
يعد أحد أهم التحديات على الس��احة المحلية، إعالن الحلول 
التمويلية اإلس��كانية الجديدة سيسهم في تخفيف الضغط 
النات��ج عن زيادة الطلبات اإلس��كانية بش��كل مطرد، كما أن 
إعادة النظر في برنامج »مزايا« واس��تحداث ش��روط جديدة 
تمث��ل التجاوب م��ع المطالبات الش��عبية بش��أن البرنامج، 
ويأتي ذلك بما يصب في اس��تكمال الحكوم��ة لوعدها قبل 
نهاية الع��ام الجاري باالنتهاء من تس��ليم ماال يقل عن 25 
ألف وحدة س��كنية ضمن برنامج عملها وتعزيز شراكتها مع 

القطاع الخاص وتقديم حلول إسكانية مبتكرة للمواطنين.
رس��التي هن��ا للمطوري��ن والمعنيي��ن بالقط��اع العق��اري 
واإلس��كاني، س��ماح الحكومة برف��ع الحد األدن��ى واألقصى 
للتموي��الت الس��كنية بداية خير للجميع، ويجب أال يتماش��ى 
معها رفع قيمة الوحدة الس��كنية عل��ى المواطن الراغب في 
االنتفاع من الخدمات اإلس��كانية، فج��ّل ما ينتظره البحريني 
مس��كن يحفظ له كرامته ويأوي أسرته، رغم انخفاض دخله 
نتيجة مس��اهمته في قرض ش��راء المس��كن أو البناء، لذلك 

نقول »هاهلل اهلل بالمواطن«.

من سترشحون؟
ع��دة مجال��س جلس��ت فيها األي��ام الماضي��ة كان الحدي��ث الدائ��م فيها عن 
االنتخابات والمرشحين الذين باتت الصحف تنشر صورهم وتصريحاتهم بشكل 

يومي.
النقاش مثير بصراحة، إذ هو يتباين بين الناقد بعنف وقس��وة للنواب جمعيهم 
بال اس��تثناء، وما بين الناقد للبعض والمبرر للبعض اآلخر باعتبار أنهم س��عوا 
وحاول��وا تلبي��ة مطالب ناخبيه��م، بينما بعض قال إنه ل��ن يذهب للتصويت، 
فقابله أحدهم بس��ؤاله »لم��اذا« لتنطلق رح��ى النقاش والس��جال من جديد، 

وهكذا دواليك دون نهاية. 
في كل مجلس كنت بعدما يهدأ وطيس النقاش أتوجه بسؤال مباشر للحضور، 

ومفاده: »من سترشحون؟!«. 
كان ال��رد يأتين��ي غالب��ًا باس��تغراب، إذ رغم كل م��ا قلناه، مازلت تس��أل من 
سترش��حون؟! هكذا كانوا يس��ألون، فأجي��ب ب�»نعم«، إذ طالما قلت وس��أظل 
أقول بأن »الخلل« لي��س في المنظومة بل في األدوات، ونحن كناخبين نتحمل 

مسؤولية من نوصلهم للبرلمان. 
بعضهم كان يقول: »وما ذنبنا«؟! ويش��رح: »يأتينا المرش��ح وكأنه أحد األولياء 
الصالحين، وجه منير، وأخالق ما ش��اء اهلل، ويس��مع لنا بالس��اعات، ويعدنا بأن 
يجاهد ويقاتل ألجل صوتنا، وبعضهم يعرض مس��اعدات مالية وعينية، وبعد 

أن نصوت له ويصل للكرسي يختفي كفص ملح وذاب، فما العمل؟!«. 
بالفع��ل هذا الس��ؤال هو المحير، إذ ما العمل؟! والحقيقة أن البعض ولألس��ف 
يلع��ب على المش��اعر، ويس��تغل الظاهر، ويعطي��ك من عذب اللس��ان حالوة، 
وبعده��ا يروغ منك مثلما يروغ الثعلُب! وكلنا بال اس��تثناء قد نكون في يوم ما 

س��قطنا في فخ أشخاص ظننا أنهم سيكونون خير ممثلين لنا في المجلس، ثم 
يخي��ب الظن، ويكون األداء هزي��اًل، بل ويكون البعد عن الناخب هو الديدن، فال 
يراه ناخبوه إطالقًا، بل يرونه »مقلط« في مجالس المس��ؤولين أو مسافرا هنا 

وهناك في مهمات. 
المش��كلة أن هذا النوع يضي��ع جهود بعض النواب المش��هود لهم باالجتهاد 
والكف��اءة، وعليه الناس تعم��م على الغال��ب، وبالتالي تبرير االس��تياء العام 
موجود، ولذلك فإن فكرة الناس عن البرلمان تتش��وه وتتوه، وتتحول من بيت 
يفترض أن يضم خبرات قادرة على التش��ريع والمراقبة والمحاس��بة إلى مكان 
يعتبره الناس أن أكثر الساعين إليه طامعون في تعديل أوضاعهم أو الحصول 

على مزاياه. 
عدت ألس��ألهم: »من سترش��حون؟!« فرمقوني بنظرة اس��تغراب وكأن لس��ان 
حالهم يقول: »أال تقتنع«؟! فأجبت بأن الخالصة في األمر بأن وجود البرلمان في 
دولة مدنية تعمل بالديمقراطية وإرادتها أن تشارك الشعب في صناعة اتخاذ 
القرار هي مس��ألة »ثابتة« ول��ن تتغير، لكن المتغيرات ه��ي معنية باألدوات 
وباألصوات التي توصلها لكرسي البرلمان، وعليه فإن حقك الدستوري يا مواطن 
ف��ي التصوي��ت ال يمكن منعك عنه، وأن��ت صاحب قرارك وأنت س��يد اختيارك، 
وعليه فأنت من يتوجب عليه حسن االختيار، وقبلها يتوجب عليك »تفصيص« 
كل مترشح في دائرتك في شخصه وبرنامجه االنتخابي ووعوده خاصة لو كانت 
وعودًا خيالية أو مستحيلة، وحينها إن آمنت بترشيحك يبقى دعاؤك بأال يغير اهلل 
عليك هذا النائب، وهناك حاالت لناخبين نجحوا في ترش��يحاتهم وكان نوابهم 

»كفو« وعملوا بكل استطاعتهم وثبتوا في مواقفهم وذلك أضعف اإليمان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/02/watan-20220802.pdf?1659420175
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
https://alwatannews.net/article/1018926
https://alwatannews.net/article/1018870


العدد:  5040
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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ال احتساب فواتير أكثر من 31 يوما بدءا من الشهر الجاري
“أسباب فنّية” اضطرتنا لزيادة أيام الفوترة لشهر يوليو... “الكهرباء”:

فـــي إطار ما أثير في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
من قبل بعض المشـــتركين بشأن احتساب عدد أيام 
فواتيـــر الكهربـــاء والماء، ومن منطلـــق حرص هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء للتواصـــل مـــع المشـــتركين والـــرد 
علـــى جميـــع استفســـاراتهم واطالعهـــم علـــى كافـــة 
التفاصيل المتعلقة بفواتيرهم، تود الهيئة التوضيح 
مؤكـــدًة علـــى أن منظومـــة الفوترة تمـــر بالعديد من 
اإلجراءات لضمان صحة وسالمة الفواتير الصادرة 

للمشتركين.
وفيمـــا يتعلـــق باالستفســـارات التـــي وردت للهيئـــة 
بشـــأن بعض المشتركين الذين استلموا فواتير تزيد 
عدد أيامها عن متوســـط عدد أيام الفوترة - والبالغ 

31 يوًما- خالل شهر “يوليو”.
فـــإن الهيئـــة تشـــير إلى وجـــود زيادة في عـــدد أيام 
الفوترة لبعض المشتركين في فاتورة شهر “يوليو”، 
ويعـــود ذلك ألســـباب فنّيـــة اضطرت الهيئة بســـببها 
إلصـــدار فواتيـــر شـــهر “يونيـــو” بعـــدد أيـــام اقل من 

متوســـط عدد أيام الفوتـــرة ) والبالغ 31 يوما(، وهو 
األمر الذي أدى لزيادة عدد أيام الفوترة لشهر يوليو.

لمســـتحقيه،  الحكومـــي  الدعـــم  وصـــول  ولضمـــان 
أوضحـــت الهيئة أن توزيع وحدات االســـتهالك يتم 
بشكل يومي وليس شهري لعدد أيام الفوترة، إذ إن 
عدد الوحدات المخصصة للشريحة األولى والثانية 
لشـــهر “يوليو”، قد زادت مع زيادة أيـــام الفوترة، لذا 
فـــي حالة اســـتالم المشـــترك لفاتورة تبلـــغ عدد أيام 
فوترتهـــا 36 يوًما، يكون حســـاب عـــدد الوحدات له 
في الشـــريحة األولى 3600 وحدة، كما ينطبق األمر 

ذاته على الدعم في الشريحة الثانية.
ولمزيـــد مـــن التفاصيـــل، أرفقـــت الهيئة مثـــااًل على 
ذلـــك “فـــي حالـــة اســـتلم المشـــترك فاتـــورة بقراءة 
عـــداّد قـــد تمت خالل 27 يوما أي أقـــل بـ 4 أيام عن 
متوســـط عدد أيـــام الفاتورة )والبالـــغ 31 يوما(، تتم 
قـــراءة الشـــهر الذي يليه فـــي 35 يومـــا أي بزيادة 4 
أيـــام لنفس المشـــترك، فيما يكون متوســـط الفوترة 

لمجموع الشهرين 31 يوما”.

وفـــي هذا الصدد، شـــددت الهيئة علـــى أنها حريصة 
علـــى األخـــذ بجميـــع مالحظـــات المشـــتركين، ولـــذا 
اتخـــذت إجـــراءات إداريـــة لضمـــان صـــدور فواتير 
الكهرباء والماء لألشهر المقبلة خالل فترة زمنية ال 

تتجاوز الـ 31 يوًما.
وتدعـــو هيئة الكهربـــاء والماء مشـــتركيها للتواصل 
قنواتهـــا  جميـــع  أن  إلـــى  منوهـــًة  معهـــا،  المباشـــر 
واســـتقبال  المشـــتركين  مـــع  للتواصـــل  مفتوحـــة 
جميع مالحظاتهم واستفســـاراتهم ســـواء عبر مركز 
االتصال التابع للهيئة 17515555 والذي يعمل على 
مدار الســـاعة، أو عبر قنواتها على وســـائل التواصل 

االجتماعي.
فيما أكدت الهيئة أنها تعمل بشـــكل مستمر لالرتقاء 
بقطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين، مشـــيرة 
إلى ســـعيها الدائـــم لتطوير كافة خدماتهـــا المقدمة 
للمشتركين لتكون خدمات ذات جودة عالية ووفق 

أعلى مستويات الجودة في مملكة البحرين.

هيئة الكهرباء والماء

نسخة إلكترونية جديدة لتسجيل الباحثين عن عمل
تشمل خدمات التأمين والتعويض ضد التعطل... حميدان:

أّكد وزير العمل جميل حميدان، مواصلة الجهود نحو التطوير والتحسين المستمر في 
جــودة الخدمــات الحكومية، وذلك عبر تعزيز وتنفيــذ خطط وبرامج التحول الرقمي 

للخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين، بما يسهم في إثراء العمل الحكومي.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة إطـــالق وزارة العمل 
لخدمـــة  الجديـــدة  اإللكترونيـــة  النســـخة 
تســـجيل الباحثيـــن عـــن عمل، وذلـــك بعد 
إعـــادة هندســـتها وتقديمها بطريقـــة أكثر 
ســـهولة ومرونة للمســـتفيدين، بنـــاء على 
دراســـة المالحظـــات األكثـــر تكـــرارًا علـــى 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
“تواصـــل”، لتضـــاف إلـــى باقـــة الخدمـــات 
اإللكترونيـــة التـــي تقدمهـــا الـــوزارة عبـــر 

 .)mlsd.gov.bh(موقعها اإللكتروني

الخدمـــة  أن  إلـــى  حميـــدان  وأشـــار 
الجديدة توفر واجهة ســـهلة االســـتخدام 
لتســـجيل الباحثيـــن عـــن عمـــل وتحديث 
بياناتهـــم بشـــكل أكثـــر سالســـة، حيث تم 
ربـــط الخدمـــة بقاعـــدة بيانـــات األنظمـــة 
اإللكترونية لعدة جهات حكومية لتسهيل 
وتســـريع إجراءات التسجيل، موضحًا أن 
هذا التطوير في تقديم الخدمة من شـــأنه 
أن يســـهم في توفير الوقـــت والجهد على 
مقـــّدم الطلـــب مـــن خـــالل االســـتغناء عن 

الشـــخصي، وتقليـــص  الحضـــور  ضـــرورة 
التـــداول الورقـــي للمســـتندات، فضالً عن 
تقديـــم الخدمـــة علـــى مـــدار الســـاعة مـــن 

خـــالل قناة إلكترونية متطورة تعمل على 
تسهيل عملية متابعة سير الطلب.

وأضـــاف الوزيـــر أن النظـــام يشـــمل باقـــة 
للمواطنيـــن  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مـــن 
الباحثيـــن عن عمل، والتي تشـــمل معرض 
والتســـجيل  اإللكترونـــي،  التوظيـــف 
لخدمـــات التأميـــن ضـــد التعطـــل بجانـــب 
التعويـــض أو إعانة التعطل، باإلضافة إلى 
االســـتفادة مـــن برامج التدريـــب بمختلف 
مســـتوياتها، بما فيها مـــن دورات تدريبية 
مفتوحـــة “تمهيـــد”، أو التدريب على رأس 
العمـــل “فـــرص”، أو التدريـــب مـــع ضمـــان 
التوظيف “ضمـــان”، وغيرها من الخدمات 
التـــي يجـــري العمل على تطويرها بشـــكل 

مستمر.

مدينة عيسى - وزارة العمل

وزير العمل

منح موظفي “الشمالية” بطاقة تخفيض للرعاية الصحية
عقد محافظ الشمالية علي العصفور، 
اجتماًعـــا تنســـيقيا مع مديـــر التطوير 
بمركـــز تـــاج الطبـــي رملة الحـــداد، تم 
خاللـــه مناقشـــة مســـاهمة المركز في 
دعم الفعاليات التي تنظمها المحافظة 

على مدار العام.
وأعرب المحافظ عن شـــكره وتقديره 
لمركـــز تـــاج الطبـــي والقائميـــن عليـــه، 
التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  وحرصهـــم 
والتنســـيق مـــع المحافظـــة الشـــمالية، 
بمـــا يعـــزز مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
واالنتمـــاء الوطنـــي، مشـــيدًا بتوفيـــر 
وطاقـــم  الطبـــي  للدعـــم  المركـــز 
الفعاليـــات  فـــي  األوليـــة  لإلســـعافات 
باإلضافـــة  المختلفـــة،  والمناســـبات 
إلـــى رعايـــة وتمويـــل مســـابقة الرابح 
األكبـــر التـــي ســـتقيمها المحافظة في 

نسختها السادسة تحت شعار )الرابح 
األكبر في صيف البحرين(، كما تشمل 
مبـــادرات المركـــز على منـــح موظفي 
بطاقـــة  أســـرهم  وأفـــراد  المحافظـــة 

الصحيـــة  للرعايـــة  تخفيـــض خاصـــة 
األوليـــة التـــي يقدمهـــا المركـــز بجميع 

تخصصاته.
اســـتعداد  الشـــمالية  محافـــظ  وأكـــد 

المحافظـــة للتعاون مـــع المركز ودعم 
المجتمعيـــة  وفعالياتـــه  أنشـــطته 
والصحيـــة، وتحقيق مفهوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة بيـــن القطاعيـــن الخـــاص 
الرعايـــة  دعـــم  صالـــح  فـــي  والعـــام 
الصحيـــة لجميـــع أهالـــي المحافظـــة، 
مشـــيدًا بدور رملة الحداد في تحقيق 
هـــذه الشـــراكة ومـــا يقدمـــه مركز تاج 
الطبـــي مـــن خدمـــات ورعايـــة طبيـــة 

لكافة المواطنين.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت الحـــداد بدعـــم 
المحافظ ألنشـــطة وبرامـــج مركز تاج 
الطبـــي، وهـــي محـــل تقدير مـــن كافة 
تطلعهـــا  مؤكـــدة  المركـــز،  منســـوبي 
إلقامـــة الفعاليـــات الصحيـــة بالتعاون 
بيـــن الطرفيـــن بما يعـــود بالنفـــع على 

أفراد المجتمع المحلي بالمحافظة.

المنامة-وزارة الداخلية

إعالن أكبر دفعة من تعيينات رؤساء المدارس
35 يتنافسون على 16 شاغرا لوظيفة مدير مدرسة... “التربية”:

استقبل المدير العام لشؤون المدارس 
محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
مبـــارك عـــددًا مـــن مديـــري ومديـــرات 
مـــن  وعـــددا  الحكوميـــة  المـــدارس 
القيادات التعليميـــة المتأهلة للتعيين 
فـــي  مـــدارس  رئيـــس  وظيفـــة  علـــى 
لجميـــع  التعليميـــة  العمليـــات  إدارات 
المناطـــق، وذلـــك فـــي أعقـــاب نتائـــج 
التقييـــم التـــي قام بهـــا فريق مختص 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم، والتـــي 
مـــن  للوظيفـــة  متقدمـــًا   ٦٢ شـــملت 
داخـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم وعبر 
برنامـــج الموظف الحكومي “شـــواغر” 

بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية.
هنـــأ المديـــر العـــام لشـــؤون المدارس 
التـــي  التعليميـــة  القيـــادات  جميـــع 
علـــى  التعييـــن  متطلبـــات  اجتـــازت 
وظيفـــة رئيس مـــدارس، مشـــيًرا إلى 
أن مســـتوى المنافســـة واإلصـــرار بين 
المتقدميـــن لهـــذه الوظيفـــة التعليمية 

الحيويـــة جعل مهمة االختيار النهائي 
صعبـــة للغايـــة، وأن هـــذه الدفعـــة من 
تعقبهـــا  ســـوف  التعليميـــة  القيـــادات 
أكثـــر من دفعة، إلى حين اكتمال ســـد 
الشـــواغر المتاحـــة في هيـــكل اإلدارة 

العامة لشؤون المدارس.
القيـــادات  مـــع  االجتمـــاع  وخـــالل 
اســـتعرض  المتأهلـــة،  التعليميـــة 
التـــي ســـيركز  المحـــاور  أهـــم  مبـــارك 
عليها رؤســـاء المدارس فـــي المرحلة 
القادمـــة، وفي مقدمتهـــا تحليل واقع 
بمســـتوياتها،  واالرتقـــاء  المـــدارس، 

وتعزيـــز  العلمـــي،  التحصيـــل  ودعـــم 
طـــرق التدريـــس، وتوفيـــر المســـاندة 
الالزمـــة للقيـــادات العليـــا والوســـطى 
الحكوميـــة،  المدرســـية  بالمؤسســـات 
وتطوير مستويات المدارس الحاصلة 
نقـــل  مـــع  مالئـــم،  غيـــر  تقديـــر  علـــى 
الخبـــرات اإليجابيـــة بين المؤسســـات 
المدرسية، وغير ذلك من مسؤوليات.

وأســـفرت عمليـــة التقييـــم عـــن تأهل 
عـــدد من القيـــادات التعليمية للتعيين 
على وظيفة رئيس مدارس، حيث تم 
اختيـــار كل من: معصومـــة عبدالعزيز 

حبيـــب وجيهـــان علـــي المناعـــي عبـــر 
نظـــام “شـــواغر”، كمـــا وقـــع االختيـــار 
علـــى عـــدد مـــن القيـــادات مـــن داخل 
وزارة التربيـــة والتعليـــم وهم: ســـهى 
صالح حمادة، ونـــوال عبدهللا قرقور، 
ونســـيمة إبراهيم الســـعدون، وياســـر 
إبراهيـــم بنـــي حمـــاد، ويحيـــى غلـــوم 
حاجي، وفاطمة طـــالل فخرو، وعلي 
أحمد كاظم، وتهاني جاســـم الذوادي، 

وأفنان محمد أمين.
وأكـــد المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
القادمـــة ستشـــهد ضـــخ  المرحلـــة  أن 
المزيـــد مـــن الكفـــاءات التعليمية إلى 
مواقـــع القيـــادة بمـــا يســـتكمل العمـــل 
على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، 
فـــي  البـــدء  أنـــه ســـيتم  إلـــى  مشـــيًرا 
إجـــراءات تقييـــم المتقدمين لوظيفة 
مديـــر مدرســـة خالل هـــذا األســـبوع، 
والبالغ عددهم ٣٥ مرشـــحًا مســـتوفيًا 
الشتراطات التقدم لمسابقة الوظيفة، 
وذلك للتنافس على ١٦ شـــاغرًا متاحًا 

للعام الدراسي القادم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرئيس بايدن يؤكد التزام الواليات 
المتحدة بمستقبل مشرق لمنطقة الخليج

Û  السياســية المتحــدة  الواليــات  بشــراكة  بايــدن  الرئيــس  احتفــى 
واالقتصاديــة واألمنيــة الوثيقــة والدائمــة مــع الــدول الصديقــة فــي 
منطقة الشــرق األوســط خالل زيارته الرسمية في الفترة من 13 إلى 
16 يوليــو. وكان لقــاؤه مــع جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
المعظــم فــي قمــة جــدة لألمــن والتنميــة مثااًل علــى قــوة العالقة بين 
البحرين والواليات المتحدة - فنحن شركاء وحلفاء واألهم من ذلك 
أننــا أصدقاء. لقد أظهــرت اجتماعات الرئيس في القدس وبيت لحم 
وجــدة أن الواليــات المتحدة ال تزال ملتزمة بتحقيق منطقة مزدهرة 

ومستقرة وسلمية.
Û  وفــي إشــارة إلــى أنــه أول رئيس أمريكي يزور الشــرق األوســط دون

أن يكــون الجيــش األمريكــي منخرطــا فــي حــرب فــي المنطقــة منــذ 
هجمــات الحــادي عشــر من ســبتمبر اإلرهابية، تعهد الرئيــس بالقيادة 

الدبلوماسية لتقليل التوترات وحل النزاعات. 
Û  التعــاون قــادة دول مجلــس  مــع  القمــة  اجتمــاع  فــي  المشــاركة  إن 

الخليجــي ومصــر واألردن والعــراق أظهــرت مرونــة وثبــات تحالــف 
الدول الملتزمة بالنظام الدولي القائم على احترام القواعد.

Û  كانــت الزيــارة جوهريــة بقــدر ما كانت مهمــة من الناحيــة الرمزية، إذ
عقد القادة هذه القمة في لحظة مهمة أكد فيها الرئيس بايدن التزام 
الواليــات المتحــدة الثابــت تجــاه منطقــة الخليــج وكذلــك التحالفات 

والشراكات اإلقليمية. 
Û  وقــد حــدد الرئيــس خمســة مبــادئ تقــوم بتوجيــه انخــراط الواليات

المتحدة في الشــرق األوســط، وهي الشــراكة والردع والدبلوماســية 
والتكامــل والقيم. وقال: “ســنوجه اهتمامنا ومواردنا لدعم شــركائنا، 
وتعزيــز تحالفاتنــا ، وبنــاء تحالفــات لحل المشــاكل التــي تواجه هذه 
المنطقة والعالم” ، مشيًرا إلى أن المنطقة اليوم أكثر اتحاًدا مما كانت 

عليه منذ سنوات. 
Û  لقــد تشــرف الرئيــس بلقــاء جاللــة الملــك حمــد ليؤكــد شــخصًيا على

االســتراتيجية  والشــراكة  العريقــة  األمريكيــة  البحرينيــة  العالقــات 
والصداقــة بيــن شــعبينا. وأشــاد الرئيــس بايــدن بقــرار جاللــة الملــك 
الشجاع بإقامة عالقات مع إسرائيل من خالل االتفاقيات اإلبراهيمية 
ومنتــدى النقــب، واتفقــوا علــى ضــرورة حــل الدولتين، حيــث يعيش 
الشــعبان الفلســطيني واإلســرائيلي جنبًا إلى جنب بأمن وســالم. إننا 
نتشــارك العديد من األولويات، بما في ذلك الضرورة الملحة للتوصل 
إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن واحترام سيادة الدول وسالمة 
أراضيها في المنطقة ومكافحة اإلرهاب ومنع انتشــار أســلحة الدمار 
الشــامل وضمــان األمــن البحــري وحريــة المالحــة واســتقرار أســعار 
الطاقة واالستثمار في التكنولوجيا لتحسين الحياة. وعلى المستوى 
الثنائــي، تعهــد قادتنــا بمواصلــة تعزيــز العالقــات الدفاعيــة واألمنيــة 

واالقتصادية والتجارية والشعبية التي توحدنا. 
Û  الــدفء الشــخصي الواضــح والصداقــة التــي يتمتــع بهــا هــذان إن 

الزعيمان كانتا واضحتين من خالل صور لقائهما في جدة.
Û  لقــد غطــت قمــة جــدة مجموعــة واســعة مــن القضايــا المهمــة بشــكل

أشــار  كمــا  للمنطقــة،  المتزايــد  بالتكامــل  الرئيــس  وأشــاد  ملحــوظ. 
إلــى أنــه وصــل جــدة فــي رحلــة مباشــرة مــن إســرائيل نتيجــة فتــح 
المملكــة العربيــة الســعودية مجالها الجوي لجميع الطائــرات المدنية. 
وتــم توقيــع اتفاقيــات بيــن دول مجلس التعــاون الخليجــي والعراق 
لتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية في العراق ولزيادة توافر الكهرباء 
وموثوقيتهــا للمواطنيــن العراقيين. ولقد ســادت اجتمــاع القمة روح 

االحترام والزمالة والمصير المشترك.
Û  ،وكان التعاون األمني   على رأس جدول األعمال، حيث أعلن الرئيس

“لن نتخلى عن المنطقة ونترك فراًغا تمأله الصين أو روسيا أو إيران. 
وسنســعى للبنــاء علــى هــذه اللحظــة بقيــادة أمريكيــة نشــطة وذات 

مبادئ”. 
Û  ولقــد وصــف الرئيــس التزامنــا بهيكليــة دفاعيــة جويــة وصاروخيــة

وشــبكة إقليميــة أكثــر تكامــاًل. وتعهــد بتركيــز إضافي علــى مكافحة 
انتشــار األنظمــة الجويــة والصواريــخ مــن دون طيــار إلــى الجهــات 

الفاعلة غير الحكومية التي تهدد السالم واألمن اإلقليميين. 
Û  تعــد اتفاقيــة جزيــرة تيــران وإنشــاء فرقة العمــل البحرية المشــتركة

153 )البحر األحمر( وفرقة العمل 59 )األنظمة البحرية غير المأهولة( 
أمثلــة ملموســة علــى تعــاون الواليــات المتحــدة والــدول اإلقليميــة 
لتعزيــز األمــن. واتفــق جميــع الشــركاء علــى اســتمرار التعــاون فــي 
مكافحــة اإلرهــاب وتبــادل المعلومات وتطويــر أنظمة اإلنــذار المبكر 

والحفاظ على منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.
Û  وعلــى المســتوى االقتصادي وقعت الواليــات المتحدة ودول مجلس

التعــاون الخليجــي ومصــر والعــراق واألردن خارطــة الطريــق لألمــن 
الغذائــي العالمــي – دعــوة للعمــل. عالوة علــى ذلك، أعلــن الرئيس أن 
الواليــات المتحــدة قد خصصــت مليار دوالر من المســاعدات األمنية 
الغذائيــة الجديــدة علــى المــدى القصيــر والطويــل لمنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا. ويأتــي هــذا إضافــة الــى إعــالن مجموعة 
التنســيق العربية مؤخرا حزمة أمن غذائي بقيمة 10 مليارات دوالر. 
وقد قدمت الواليات المتحدة مساهمة بمبلغ 100 مليون دوالر لشبكة 
مستشــفيات القــدس الشــرقية، كما تعهــدت الكويت وقطــر والمملكة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربية المتحدة بتقديــم مبلغ إجمالي 
قدره 100 مليون دوالر؛ لدعم تحســين رعاية المرضى الفلســطينيين 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 
Û  وتجســيدا لمصالحنــا المشــتركة، وافــق شــركاؤنا فــي دول مجلــس

التعــاون الخليجــي علــى اســتثمار ما مجموعــه 3 مليــارات دوالر في 
التحتيــة  للبنيــة  األمريكيــة  الشــراكة  أهــداف  مــع  تتوافــق  مشــاريع 
واالســتثمار العالميــة )PGII( التــي توفــر بنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة 

ومستدامة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
Û  وفــي االجتمــاع الثنائــي بيــن الواليــات المتحــدة والمملكــة العربيــة

الســعودية، أكد الجانبان التزامهما باســتقرار أســواق الطاقة العالمية 
وتعهدا بالتشاور بانتظام على المدى القريب والبعيد.

Û  وقــد صــرح الرئيــس بايــدن بوضــوح أن الواليــات المتحــدة ســتبقى
شــريًكا نشــًطا وملتزًما في الشرق األوسط، وأكد قائال: “إنني استثمر 
فــي بنــاء مســتقبل إيجابــي فــي المنطقــة، بالشــراكة معكــم جميًعــا، 
والواليات المتحدة لن تغادر”، أمامنا مستقبل مشرق نابض بالحياة.

*بقلم ستيفن سي بوندي 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البرنامج االنتخابي قول وفعل... وليس رمي حجر النرد
بعـــض المرشـــحين لمجلـــس النـــواب يعتقدون أنهـــم نهلوا مـــن علوم 
الفلســـفة والمنطـــق اليونانية، واطلعوا على خطابات أرســـطو، وأنهم 
موســـوعة في الفكـــر والبيان، وكل وعودهم للنـــاس تدخل في دالئل 

اإلعجاز.
قرأت تصريحا ألحدهم قبل يومين، وكاد يختلط علي األمر واأللوان 
والخطـــوط والعالـــم الذي نعيش فيه ينهار أمامـــي، واألحالم تنقضي 
فجـــأة، فهذا المرشـــح يريد إعـــادة هيكلة القطـــاع التعليمي كامال بما 
يتناســـب مـــع متطلبات العصـــر، وإصـــدار قانون لإلعـــالم والصحافة 
يضمـــن حريـــة الـــرأي والـــرأي اآلخـــر، وكذلـــك إرجـــاع الصالحيـــات 

واألدوات الدستورية التي فقدت في المجلس السابق. 
القطـــاع التعليمـــي والتربـــوي فـــي مملكـــة البحريـــن وصل إلـــى أعلى 
المراتـــب العالمية وبشـــهادة التقاريـــر والمنظمات الدوليـــة، والمملكة 
مصنفـــة ضمن الـــدول ذات األداء العالي في تحقيـــق أهداف التعليم 
للجميع، ومرشـــحنا يريـــد إعادة هيكلة القطـــاع التعليمي حامال الزاد 
الفكـــري الذي ال يعرفه الجميع، وقانـــون اإلعالم والصحافة يجب أن 

يناقشـــه أهل االختصاص والخبرة من الزمالء، فهم أكثر فهما وأكثر 
جدية من أي أحد آخر.

وربمـــا نحتـــاج لقراءة كتـــب ومجلدات ونطوي ذراعنا بشـــدة لمعرفة 
الصالحيات واألدوات الدســـتورية التي فقدت في المجلس الســـابق، 
يـــا للعجـــب.. المجلس لم يفقـــد صالحياته وأدواته الدســـتورية، إنما 
كان الخلل والتقصير من قبل عدد من السادة النواب الذين لم يكونوا 
علـــى قـــدر تحمـــل المســـؤولية الوطنية وآلخـــر يوم فـــي المجلس لم 
يفهموا اللوائح والقوانين، وكثيرا ما رأينا في الجلســـات قيام الوزير 

أو المختص بتذكيرهم باللوائح وأخذ يدهم إلى االتجاه الصحيح. 
إلى اإلخوة المرشـــحين.. ادرســـوا معالم هذا الطريـــق قبل أن تفكروا 
في المضي به، فكل ما ستذكرونه وتقولونه للناخبين في برنامجكم 
االنتخابـــي، ســـيكون حجـــة عليكم، ومـــن الواجب تحقيقـــه في حال 
التوفيـــق والفوز، هذا ما نعرفه عـــن البرامج االنتخابية.. قول وفعل، 
ال دغدغة للعواطف وإثارة للنفوس، فالقضية ليست رمي حجر النرد، 

ومن ثم القول إن وراء كل شيء تدبيرا محكما.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إنذار جديد للطبيعة
لم نكن نتخيل وال في األحالم أن نرى هذا الكم من السيول التي ضربت 
بعض المناطق في دولة اإلمارات العربية الشـــقيقة وخلفت مشـــاهد لم 

نرها في حياتنا في دولة خليجية.
وال يفوق هذا المشهد من حيث الغرابة سوى درجات الحرارة الشديدة 
التـــي ضربـــت بعض الـــدول األوروبية بمعدل لم تره شـــعوب أوروبا في 

حياتها.
كل شيء أصبح ممكنا إذا في ظل التغيرات المناخية المخيفة الناتجة 

عن اعتداء اإلنسان على الطبيعة.
قبل ســـنوات كنا نظن أن ما يقوله علماء البيئة والناشـــطون في مجال 
البيئة أمر لن يقع على المدى القريب، لكننا أصبحنا نرى كل يوم ظاهرة 
عجيبة ودمارا جديدا، فقبل سيول اإلمارات ودرجات الحرارة الشديدة 
فـــي أوروبـــا، شـــهدنا أمطـــارا وســـيوال عارمة فـــي الهند، وشـــهدنا زالزل 
مدمـــرة في باكســـتان، ورأينا انزالقات أرضية في فنزويال والمكســـيك، 

وال أحد يدري أين يمكن أن تقع كوارث جديدة في المستقبل القريب.
اإلمـــارات دولـــة ذات إمكانيـــات كبيـــرة مـــن كل النواحـــي، فاســـتطاعت 
التحرك بسرعة وقامت بإنقاذ وإيواء آالف المتضررين، لكن الدول ذات 

اإلمكانيات الضعيفة ماذا ستفعل لمواجهة غضب الطبيعة العارم؟
هـــذه الظواهـــر العجيبـــة تثبت أن ما قام بـــه العالم حتـــى اآلن لمواجهة 
التغيرات المناخية ليس كافيا لموقف احترار األرض وما ينتج عنه من 

كوارث.
والمســـؤولية الكبـــرى تجاه ما يحـــدث تقع على عاتق الـــدول الصناعية 
الكبـــرى التي تســـتهلك الكـــم األكبر مـــن الطاقة، وتطلق الكـــم األكبر من 

االنبعاثات الضارة، وتجبر العالم كله على دفع الثمن.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

مصر التي أحبها
أنـــا أحب مصر، وأعشـــقها، وأهوى زيارتها، ولقـــاء أهلها الطيبين، وهذه 
حقيقة ال لبس فيها، وال جدال، وإن ســـألني أحدهم عن األســـباب فهي 
كثيـــرة، وكثيفة، لبلد عزيز نرتبط فيه في كل شـــيء، األخالق، والقيم، 
والدين، والثقافة، والفن، واألدب، والموســـيقى، وعدد وال حرج. ونظرًا 
لظـــروف خاصـــة، ترتبـــط بالعمـــل والعائلـــة، تأخـــرت زيارتـــي ألم الدنيا 
لعاميـــن كامليـــن، وهو أمر دخيل علي، وأنا من كنت أزورها 5 و6 مرات 
فـــي العام الواحد، وأشـــعر بالرغم من ذلك أننـــي ُمقصر، وأن هناك خطأ 
ما، لكن وبالرغم من هذا البعد القاهر، والمزعج، إال أنني أستحضر مصر 
وشـــوارعها ودهاليزها وأزقتها، ورائحة “الفطير المشـــلتت” بها، ومذاق 
عصيـــر القصـــب، وجلســـات المقاهي الشـــعبية، ولعب الطاولـــة، وتذوق 

الشاي الثقيل، بكل لحظة.
وأيضـــًا بحيراتها، وســـواحلها الذهبية في العلمين، والغردقة، ومرســـى 
علـــم، والبحـــر األحمر، وأبو دهـــب، والجونة، والتي ال مثيـــل لها بالعالم، 
وهـــذه حقيقـــة يعرفهـــا من يزور مصـــر، ويعشـــق مدنها. أســـتحضر كل 
ذلـــك، وأنـــا هنـــا أثنـــاء مشـــاهدتي المسلســـالت التلفزيونيـــة المصرية، 
والتـــي أحرص على مشـــاهدتها بين حين وآخر، ومن خـــالل الروايات، 
والكتـــب التـــي أقرأها منذ نعومـــة أظفاري، لنجيب محفوظ، وإحســـان 
عبدالقـــدوس، وتوفيق الحكيم، وأحمد خالـــد توفيق، ومصطفى أمين، 
ومحمـــد عبدالحليـــم عبـــدهللا، وعالء األســـواني وغيرهـــم، وكذلك من 
حديـــث األصدقـــاء، واألصحاب، وزمالء المهنة مـــن اإلخوة المصريين، 
والذين يغرســـون باإلنســـان األمـــل، والبهجة، واالبتســـامة مهما تكالبت 

ظروف الحياة، وقست، وضاقت.
وكنـــت قد حضـــرت أخيرًا، احتفالية الســـفارة المصريـــة بفندق الخليج 
بمناســـبة الذكـــرى الســـبعين لثـــورة 23 يوليـــو المجيـــدة، بدعـــوة كريمة 
من الســـفير دمث الخلق ياســـر شـــعبان، وبلحظات جميلة شاركت بهذه 
الفرحة مكونات الشـــعب البحريني وأطيافه، فحدث مهم كهذا، مرتبط 
بالذاكـــرة الوطنيـــة لنا كبحرينيين منذ عشـــرات الســـنين، حدث أوجده 
جمال عبدالناصر وأنور الســـادات، علمه لنا آباؤنا وغرسوه بنا، بمفاهيم 

عظيمة عن البلد الذي أحيا الكرامة العربية من تحت الرماد.
عـــن مصر التي تظل دومـــًا فاتحة أبوابها لكل أبناء العرب، من المحيط 
وحتى الخليج، لتكون ملجأهم وبيتهم الثاني، بال أي تمييز أو تقصير، 
بموقف أصيل حمت به النازحين والمشـــردين من البلدان الممزقة التي 

انهكتها الحروب والتدخالت والبارود القادم من بعيد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بســـبب التفاعل المبهر بين قراء هذه المســـاحة األسبوعية، أخذني الحماس 
أكثر للكتابة عن أنواع جديدة من الشخصيات، اليوم اخترت شخصية لطالما 
حاولت االبتعاد عنها بســـبب كمية الســـموم والذبذبات، واألضرار الجســـيمة 
التي تخلفها في أماكن تواجدها، بوجودها يتحول المكان لبيئة غير صحية 
طاردة، مستفزة، فمن أهم األسباب التي تجعلها كذلك ظروفها القاسية منذ 
طفولتها، وشعورها المستمر باإلحباط الشديد بسبب القمع، إذ ولد لديها نوع 
من العزلة النفســـية المفرطة والشـــعور المســـتمر بالغيرة الشـــديدة من نجاح 
اآلخريـــن، مـــا جعلها تتفنن في الســـيطرة والتعجرف مـــع اآلخرين، إذ تلتوي 
كالثعبـــان للحصـــول علـــى ما تريـــد دون بذل أي مجهود شـــخصي، والســـبب 
يعود إلى استغاللها مقومات التأثير، إذ إنها تتفنن حسب قدرات واستجابة 
الطـــرف اآلخر، لتمرســـها فـــي بث الوهم في نفوس من حولها بما ســـتمنحهم 
من مزايا وفرصة التقرب إليها لتشـــكل بهم فريًقا تابًعا يســـتجيب ألوامرها، 
فإمـــا أن تكتفـــي أو تنكشـــف، بعدهـــا تضع نقطـــة للنهاية لمن تم اســـتغاللهم، 

حيث ال تتذكر شيًئا من وعودها لهم، إال فيما استطاعت من قسوة وقهر.
ومـــن هنا تظهر “القمندة”، عندما تكون الســـاحة والظروف مواتية لها لفرض 

الهيمنـــة علـــى مخيلـــة الناس لتســـود ثقافـــة الخضوع لهـــا خوفا مـــن أذاها.. 
يمكنني تســـمية هذه الشـــخصية بــــ “شـــخصية الديناصور” التـــي لم تنقرض 
بعد، ومازالت - مع األســـف - تعيش وتعشـــعش في الكثير من المؤسســـات. 
هذه الشخصية تكثر حًبا لذاتها وكلما أغرقها اآلخرون بمجامالت اإلعجاب، 
تزداد تحجًرا بتصرفاتها المغرورة المتعجرفة، وتبقى منشغلة بأوهام النجاح 
والقوة والتألق غير الواقعيين، تظهر بروًدا في مشاعرها، إليمانها التام بأنها 
شـــخصية مختلفـــة ومتميـــزة ويجـــب أن تطـــاع، تعيـــش بحًثا عن مكاســـبها 
الشـــخصية دائًما، دون االكتراث لواجباتها في تحقيق أهداف المؤسســـة أًيا 
كانـــت، هـــذه الشـــخصية بعيـــدة كل البعد عن الراحة النفســـية، ألن ســـعادتها 
دائًمـــا في إســـقاط اآلخرين وهزيمتهم، تســـتغل نجاحـــات اآلخرين وتأكلهم 
بقوة تســـلطها، تجدهـــا حادة مخيفة هجومية الذعة، مـــن الصعب أن تالقي 
من يشـــبهها ألنها تعيش في عالم منفرد تشـــبع نفسها غروًرا وكرًها، هاجسها 
الوحيـــد فـــي كيفية إلحاق الضرر باآلخريـــن وإزاحتهم عن طريق ترغب في 

السير فيه وحدها دون منافس، ولنا في قصة هذه الشخصية تكملة.

د. حورية الديري

أنا الديناصور... األفضل

اســـتكماالً لمكونات التنمية المستدامة والشاملة في محافظة المحرق، والتي 
بدأناها باستعراض )21( رائدًا بقطاع التنمية البشرية، ننطلق اليوم، لتتبع رواد 
التنميـــة الصحيـــة، من أطباء وممرضين وجميـــع العاملين في القطاع الصحي 
بالمحـــرق “أم المدن”. وتعرف التنمية الصحية بأنها ركن مهم في إحداث نقلة 
نوعيـــة فـــي الموارد البشـــرية ضمن ركائز التنمية المســـتدامة فـــي أي مجتمع. 
الدكتـــور إبراهيـــم محمد يعقوب الســـعد من الرعيل األول، مـــن الذين التحقوا 
بدراســـة الطـــب، وهو من مواليـــد المحرق )1935م(، والتحق بمدرســـة الهداية 
الخليفيـــة، ثـــم بالثانويـــة العامة بالجامعـــة األميركية ببيـــروت، لبنان، وواصل 
دراســـته فيها ليحصل على الشـــهادة الجامعية في الطـــب والعلوم الطبية في 
)1959م(، ليلتحق بجامعة نيويورك وكاليفورنيا بالواليات المتحدة األميركية، 
لمدة )3( سنوات وينال شهادة التخصص في طب األطفال، والتحق بجامعتي 
لنـــدن وشـــفيلد بالمملكـــة المتحـــدة، في برنامـــج تدريبي، وعاد إلـــى البالد في 
نهايـــة )1961م(. عمـــل الدكتـــور الســـعد بـــوزارة الصحـــة كمستشـــار ألمـــراض 
األطفال ورئيس لقســـم طب أمراض األطفال بمستشـــفى السلمانية، ثم أصبح 

مديرًا عامًا للشؤون الفنية بوزارة الصحية، ثم وكيل الوزارة المساعد للشؤون 
الفنية، فوكيل الوزارة المساعد للصحة األولية والصحة العامة.

ولـــه مســـاهمات اجتماعيـــة وأنشـــطة تطوعيـــة متعـــددة فـــي: مركـــز البحرين 
للمكفوفيـــن، وجمعيـــة  الصداقـــة  الحكمـــة، وجمعيـــة  الدولـــي، ودار  للحـــراك 
الســـرطان، وجمعية تنظيم األسرة، وجمعية البحرين لمرضى السكر، وجمعية 
التدخيـــن، وجمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحرينيـــة، وجمعية األطبـــاء البحرينية، 
وجمعية الخريجين. كما حصل على جائزة شوشـــة باشـــا ألحســـن طبيب في 
منطقـــة شـــرق البحر المتوســـط، وجائزة األطباء كأحســـن طبيـــب، إلى جانب 
العديـــد من الجوائز التقديرية من المنظمات والجمعيات والكليات الطبية من 
منظمة الصحة العالمية وخصوصا من والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة 

األميركية، والجمعيات الطبية البريطانية والعربية.
للدكتور الســـعد ثالثة أوالد، ياســـر، وقصـــي، وأحمد، وبنت واحـــدة هي بدور، 
وانتقل إلى رحمة هللا في يوم الثالثاء الموافق 26 أغســـطس )2008م( ودفن 

في مقبرة المحرق.
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