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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
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.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
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 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
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(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
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 ∫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
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بينه�ا  م�ن  م��لكية  م�را�س�ي��م   6
تعدي�ل قان�ون ح�م�اي��ة الآث�ار

صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة ملك الباد المعظم أمس 6 مراسيم ملكية، شملت نقل تبعية 
معهد البحرين للتدريب من وزارة التربية والتعليم إلى كلية البحرين 
الــوزارة  هي  السياحة  وزارة  تكون  كما  البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية 
قانون  وتطبيق  السياحة،  تنظيم  مرسوم  أحكام  بتطبيق  المختصة 
إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وكذلك تكون وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام 
والمرسوم بقانون بشأن  العمراني  التخطيط  المرسوم بقانون بشأن 

تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير.
كما صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية اآلثار، 
اإلشــراف  مرسوم  بتسميتها  يصدر  التي  المختصة  الجهة  تتولى  إذ 
على جميع ما يتعلق بشؤون اآلثار، وعلى األخص المحافظة عليها 
وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق األثرية 
األرض،  سطح  فــوق  الكائنة  اآلثـــار  عــن  الكشف  وتتولى  والتاريخية، 
البحر  وفـــي  تــحــت ســطــح األرض،  مــوجــود منها  هــو  عــمــا  والــتــنــقــيــب 
اإلقليمي، وعليها وحدها مسؤولية تقرير الصفة األثرية والتاريخية 
اآلثار  وتقدير  أثــر،  كل  بأهمية  والحكم  والمباني،  والمواقع  لألشياء 
الواجب تسجيلها طبقا ألحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس 
يعتبر  أن  المختصة  الجهة  رئيس  اقــتــراح  على  بناًء  الـــوزراء  مجلس 
للدولة  كــانــت  إذا  أثـــرا  منقول  أو  عــقــار  أي  تاريخية  أو  فنية  ألســبــاب 
مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني 

الوارد في هذه المادة.

ال��عمال ع��س��رات  رح�ل��ت  ق�ط��ر 
اأجوره�م   دف�ع  ع�دم  عل�ى  احتج�وا 
إن قطر  أمــس  قالت منظمة حقوقية  )أ ف ب(:   - الــدوحــة 
رحــلــت عــشــرات الــعــمــال األجــانــب الــقــادمــيــن مــن آســيــا والــشــرق 
األوسط بسبب تنظيمهم احتجاجا نادرا جراء عدم دفع األجور، 
لكرة  العالم  كــأس  بطولة  مــن  أشهر  ثاثة  مــن  أقــل  قبل  وذلــك 

القدم.
وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين 
شاركوا في االحتجاج، لكّنها رفضت اإلفصاح عما إذا كان قد تم 

طرد أي منهم.
وقال رئيس منظمة ايكويديم المتخصصة بحقوق العمال 
ترجح  المنظمة  إن  بيان  في  الــقــادري  مصطفى  لندن  ومقرها 
أن ما يقرب من 60 عاما شاركوا في احتجاج 14 اغسطس قد 
إلى عمال شاركوا في  »تحدثنا  بالترحيل. وأضــاف  أوامــر  تلقوا 
االحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته )إلى 
بلده(، وأن آخرين من نيبال وبنغاديش والهند ومصر والفلبين 

قد تم ترحيلهم أيًضا«.
وســبــق أن واجــهــت قــطــر اتــهــامــات بــعــدم الــقــيــام بــمــا يكفي 
الــعــمــال في  الــعــشــرات مــن  الــعــمــال، وشــــارك  لتحسين ظــــروف 
االحتجاج في الدوحة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن 
دون اإلباغ عن أي أعمال عنف. وقالت إيكويديم إن بعضهم لم 

يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

اإلغاء ا�ستراط التاأمين للم�سافرين 
اإلى  ال�سعودية  من  عاما   12 دون 
الب�ح�ري�ن ع�ب�ر ج�سر الملك فهد

إلجـــراءات  تحديثا  فهد  الملك  لجسر  العامة  المؤسسة  نشرت 
الــبــحــريــن عبر  إلـــى مملكة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  مــن  الــســفــر 
الــجــســر، إذ تــم إلــغــاء اشــتــراط الــتــأمــيــن لــمــن هــم دون 12 عــامــا، مع 
استمرار االشتراطات للفئات األخرى، الفتة إلى أنه من 12 عاما إلى 
16 عاما يجب تلقي جرعتين من لقاح »كوفيد-19«، ومن هم أكبر من 
16 عاما يشترط تلقي ثاث جرعات من لقاح »كوفيد-19«، وأن تكون 
مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح 8 أشهر من 

تلقي الجرعة الثانية.

الملك  الجالة  صاحب  حضرة  يشارك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
التي ستعقد  الخماسية  القمة  في  المعظم 
فخامة  أخيه  من  كريمة  لدعوة  تلبية  اليوم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة بــحــضــور صــاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
وصاحب الجالة الملك عبداهلل الثاني ابن 
الهاشمية  األردنية  المملكة  عاهل  الحسين 
الكاظمي  مصطفى  السيد  ودولــة  الشقيقة، 

رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة.
ورحــــــب فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح 
وتــبــادال  المعظم،  الملك  بجالة  السيسي 
ــة الـــتـــي تــعــبــر عــــن عــمــق  ــ ــوديـ ــ األحـــــاديـــــث الـ
العاقات األخوية المتميزة التي تجمع بين 
مصر  جمهورية  وشقيقتها  البحرين  مملكة 

العربية.
وأكد جالة الملك المعظم لدى وصوله 
أمـــــس إلـــــى مـــطـــار مـــديـــنـــة الــعــلــمــيــن عــمــق 
بين  والراسخة  الوثيقة  التاريخية  العاقات 
والــحــرص  الشقيقين  والشعبيين  البلدين 
المتبادل على تطويرها وتنميتها في جميع 
ــدا جــالــتــه أهــمــيــة بــرامــج  ــؤكـ الـــمـــيـــاديـــن، مـ
التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه إلى مستويات 
أكبر وأرحب تعزز الشراكة االستراتيجية بين 

والتي تدعم تطلعاتهما نحو مزيد  البلدين 
التقدم واالزدهار للشعبين الشقيقين.

وأشاد جالته بالجهود التي يبذلها األخ 
السيسي  الرئيس عبدالفتاح  الكريم فخامة 
لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك ودفــــع 
السامية،  أهــدافــهــا  نــحــو  الــمــبــاركــة  مسيرته 
شاكرين مساعيه المخلصة لتكثيف الجهود 
وتـــوحـــيـــدهـــا لــفــتــح آفـــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
الــمــجــاالت  الــمــشــتــرك فــي مختلف  الــعــربــي 
ــار  ــ الــنــمــاء واالزدهـ الــتــي مــن شــأنــهــا تحقيق 

المنشود وتلبية تطلعات وآمال شعوبنا.
بــعــد ذلـــك تــوجــه مــوكــب جــالــة الملك 
المعظم إلى فندق الماسة، إذ شارك جالته 
في حفل افتتاح الفندق، وبعد قص الشريط 
ــا بــافــتــتــاح الـــفـــنـــدق اســتــمــع جــالــتــه  ــذانــ إيــ
السمو  وصاحب  المصري  الرئيس  وفخامة 
رئـــيـــس دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
وصـــاحـــب الــجــالــة الــعــاهــل األردنــــــي ودولــــة 
والحضور  الــعــراق  بجمهورية  الـــوزراء  رئيس 
الماسة  فندق  إنشاء  مراحل  إلى شرح حول 
ومختلف المرافق والمنشآت السياحية التي 
يضمها هــذا الــفــنــدق الـــذي تــم إنــشــاؤه وفق 
إطــار  فــي  وذلــك  العالمية  التصاميم  أحــدث 
ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة.

الــوزراء بما تحقق على صعيد  أشــاد مجلس 
دورهـــا في  مــن  عــزز  مــا  البحرينية،  الــمــرأة  تقدم 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مسارات  مختلف  في  وإسهامها  المعظم،  الباد 
برئاسة صاحب  الحكومة  تتبناها  التي  التطوير 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
الــصــدد رفــع المجلس أصــدق التهاني  وفــي هــذا 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  إلى  والتبريكات 
جالة  قــريــنــة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعظم  الملك 
لتأسيس  والعشرين  الحادية  الــذكــرى  بمناسبة 
ــؤكــــدا الــمــجــلــس  ــلــــى لـــلـــمـــرأة، مــ الــمــجــلــس األعــ
دعــمــه لــكــل الـــمـــبـــادرات الــتــي تــعــزز تــقــدم الــمــرأة 
العمل  تطوير  في مسارات  الفاعل  دورهــا  وتنمي 
الحكومي. جاء ذلك خال ترؤس صاحب السمو 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
العهد رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
األســبــوعــي لــمــجــلــس الــــــوزراء الــــذي عــقــد أمــس 

بقصر القضيبية.
وأشاد المجلس بما تم إعانه تحقيقا لرؤية 
المعظم،  الــبــاد  الــجــالــة ملك  حــضــرة صــاحــب 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  وتنفيذا 
مشروع  بتدشين  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 

بــنــاء أول قــمــر صــنــاعــي بــحــريــنــي بــالــكــامــل في 
مملكة الــبــحــريــن، الـــذي مــن الــمــتــوقــع االنــتــهــاء 
نهاية  مع  وإطاقه  المشروع  لبرنامج  وفقا  منه 
شهر ديسمبر 2023، معربا المجلس عن االعتزاز 
ــي هــذا  ــاء الــبــحــريــن فـ ــنـ ــن أبـ بــمــشــاركــة نــخــبــة مـ
الــمــشــروع الـــذي يــأتــي فــي ســيــاق جــهــود المملكة 
ــوم الــفــضــاء  ــلــ واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاالســـتـــكـــشـــافـــات وعــ
بجهود  المجلس  منوها  المستقبل،  واستشراف 
آل خليفة مستشار  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
ــن الــوطــنــي قــائــد الـــحـــرس الــمــلــكــي ورئــيــس  األمــ
ومنتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا 

الجانب.
تمنياته  أصـــدق  عــن  الــــوزراء  وأعـــرب مجلس 
لقوة دفاع البحرين التوفيق والنجاح في مهامها 
فــي قــيــادة قـــوة الــواجــب الــمــشــتــرك )ســـي تــي إف 
دفاع  قوة  به  الذي تضطلع  بالدور  152(، مشيدا 
البحرين بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة 
البحرية  الماحة  حــركــة  حماية  فــي  والحليفة 
الدولية وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة 
المجاالت وما يتميز به منتسبوها من  على كل 

كفاءة عالية.

ال�سرب  مياه  منتجات  �سالمة 
المحلية الم�سانع  اأحد  في 

إثر تداول بعض مواقع التواصل االجتماعي 
ماحظات حول جودة أحد منتجات مياه الشرب 
فــي أحـــد الــمــصــانــع الــمــحــلــيــة، قـــام قــســم مراقبة 
ــوزارة الصحة  ــ ــإدارة الــصــحــة الــعــامــة بـ ــ األغـــذيـــة بـ
صباح أمس بزيارة المصنع وتم التأكد من سامة 
المياه  من  فحصها  تم  التي  العشوائية  العينات 
ــراءات  ــ مــيــدانــيــا بــالــمــصــنــع وكـــذلـــك ســامــة اإلجــ

بالمصنع وفق المعايير المطلوبة.
قــيــامــهــا  أن  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  إدارة  وأكـــــــدت 
بالحملة التفتيشية كجهة مختصة يأتي لطمأنة 
وزارة  جــهــود  إطـــار  وفــي  والمقيمين،  المواطنين 
استهاك  وسامة  صحة  على  للحفاظ  الصحة 
الممارسات  بأفضل  التزامها  مؤكدة  المنتجات، 
ــأي مــنــتــج  ــ والـــمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـ

استهاكي.
ودعت إدارة الصحة العامة إلى توخي الحذر 
من نشر بعض اإلشاعات وتداولها، والتواصل مع 
قسم مراقبة األغذية في حال وجود أي شكوى أو 

استفسار لديهم.

ت�سدي�ر 45% م��ن المياه الع�س�بية 

الخ�ل�ي��ج دول  اإل�ى  البحرين�ي��ة 
كتبت نوال عباس: 

تستورد دول الخليج العربية 45% من إنتاج المياه 
العربية  المملكة  وتعتبر  سنويا  البحرينية  العشبية 
من  المنتجات  لهذه  استيرادا  الــدول  أكثر  السعودية 
أهمها المرقدوش واللقاح والنعناع والزموتة والزعتر 
ــورد. صـــرح بــذلــك مــديــر عـــام شــركــة مصنع  ــ ومــــاء الـ
الجسر محمد فتحي، الفتا إلى أن مملكة البحرين 

تعتبر من أفضل الدول في إنتاج المياه العشبية. 
وأضاف أنه تم استحداث منتجات جديدة ووصل 
عدها إلى 40 منتجا وتلقى تزايدا في حجم الطلب 
أن  إلى  المبارك، منوها  وخاصة خال شهر رمضان 
في  العشبية  للمياه  مصانع  لفتح  مــحــاوالت  هناك 
هذا  فــي  األفــضــل  تعتبر  البحرين  ولــكــن  أخـــرى  دول 

المجال.

البحرين ت�س�ارك في قمة خما�سية بم�سر

مجل��س ال�وزراء ي�س�يد بتق�دم الم�راأة البحرينية

الم�ش�ترك العرب�ي  للتع�اون  جدي�دة  اآف�اق  لفت�ح  ال�شي�ش�ي  الرئي��س  بجه�ود  ي�ش�يد  المل�ك 

} الرئيس السيسي في مقدمة مستقبلي جالة الملك المعظم.
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

العام  أن  عــن  والتعليم  التربية  وزارة  كشفت 
الدراسي الجديد سوف يشهد عودة أكثر من 147 
ألف طالب في المدارس الحكومية، ونحو 80 ألف 
طــالــب فــي الـــمـــدارس الــخــاصــة. جـــاء ذلـــك خــال 
استقبال د. محمد مبارك بن أحمد المدير العام 
التربية والتعليم مجلس  لشؤون المدارس بوزارة 
بــرئــاســة  الــبــحــريــنــيــة  الــصــحــفــيــيــن  جــمــعــيــة  إدارة 
عيسى الشايجي، مؤكدا أن العودة اإللزامية باتت 
الفوائد للطاب  العديد من  ضرورة ألنها تحقق 
والطالبات وللمجتمع وللمسيرة التعليمية بشكل 
ــام، وخــصــوصــا فــي ضـــوء مــا واجــهــتــه األنــظــمــة  عــ

التعليمية حول العالم من تحديات.
الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــامــة  اإلدارة  أن  وكــشــف 
سوف تعقد اجتماعا تحضيريا مع جميع مديري 
ومديرات المدارس من جميع المناطق التعليمية 
لمناقشة  وذلــــك  ــاري،  الـــجـ أغــســطــس   28 بــتــاريــخ 
العامة  واالستراتيجيات  والسياسات  التوجهات 
في تسيير العمل المدرسي، وأن هذه االجتماعات 
الشاملة سوف تستمر خال العام الدراسي، مشيرا 
الهيكل  تطوير  مشروع  في  اإلنــجــاز  نسب  أن  إلــى 
والتعليم قد بلغت %94  التربية  لــوزارة  المؤسسي 

بعد االنتهاء من أغلب المبادرات التطويرية التي 
تم اعتمادها ضمن مشروع الهيكلة.

وبين أنه في هذا العام سيتم تشغيل مدرسة 
االزدهار االبتدائية للبنات، لتخدم أكثر من 1000 
طــالــبــة فـــي مــنــطــقــة مــديــنــة حــمــد ضــمــن نــطــاق 
التعليمية األولى، وكذلك إعادة افتتاح  المنطقة 
مدرسة المنامة الثانوية للبنات بعد انتهاء أعمال 

الصيانة والتأهيل المقررة لها بالتعاون والتنسيق 
المنهل  وزارة األشغال، وإعادة تشغيل مدرسة  مع 
للبنات لتكون  ابتدائية  بمدينة حمد من مدرسة 

مدرسة ابتدائية للبنين.

ص5 أخبار البحرين

اإلى المدار�س للعودة  األف طالب ي�ستعدون   220 اأكثر من 

المجل�س ينوه بتد�شين م�شروع بناء اأول قمر �شناعي بحريني بالكامل

} جانب من االجتماع.

ص11 المال واالقتصاد
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ترأس صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
ــاد  فــــي بــــدايــــة االجـــتـــمـــاع أشــ
بما تحقق على صعيد  المجلس 
عزز  مــا  البحرينية  الــمــرأة  تــقــدم 
التنموية  المسيرة  في  دورهــا  من 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
مــســارات  فــي مختلف  وإســهــامــهــا 
الحكومة  تتبناها  التي  التطوير 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وفـــي هـــذا الــصــدد رفـــع المجلس 
إلى  والتبريكات  التهاني  أصـــدق 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قــريــنــة جـــاللـــة الــمــلــك الــمــعــظــم 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
ــة  ــاديــ ــحــ بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الــ
والــعــشــريــن لــتــأســيــس الــمــجــلــس 
المجلس  مــؤكــدًا  للمرأة،  األعــلــى 
ــكــــل الــــــمــــــبــــــادرات الـــتـــي  ــه لــ ــ ــمـ ــ دعـ
الــمــرأة وتنمي دورهــا  تــقــدم  تــعــزز 
الفاعل في مسارات تطوير العمل 

الحكومي.
ثـــم أشـــــاد الــمــجــلــس بــمــا تم 
إعـــالنـــه تــحــقــيــقــا لـــرؤيـــة حــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة مـــلـــك الـــبـــالد 
الــمــعــظــم، وتــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
بتدشين  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
قــمــر صــنــاعــي  أول  بـــنـــاء  مـــشـــروع 
ــي مــمــلــكــة  بـــحـــريـــنـــي بـــالـــكـــامـــل فــ
الـــبـــحـــريـــن، الـــــذي مـــن الــمــتــوقــع 
ــا لــبــرنــامــج  ــقــ ــه وفــ ــنـ ــاء مـ ــهــ ــتــ االنــ
المشروع وإطالقه مع نهاية شهر 
ديسمبر 2023، معربًا المجلس عن 
االعتزاز بمشاركة نخبة من أبناء 
الذي  المشروع  البحرين في هذا 
المملكة  فــي ســيــاق جــهــود  يــأتــي 

وعلوم  باالستكشافات  واهتمامها 
المستقبل،  واســتــشــراف  الفضاء 
مـــنـــوهـــًا الــمــجــلــس بــجــهــود سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـــنـــي قــائــد 
الحرس الملكي ورئيس ومنتسبي 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في 

هذا الجانب.
الــوزراء  أعــرب مجلس  بعدها 
عـــن أصــــدق تــمــنــيــاتــه لــقــوة دفـــاع 
الــبــحــريــن الــتــوفــيــق والــنــجــاح في 

مــهــامــهــا فـــي قـــيـــادة قـــوة الــواجــب 
 ،)152 اف  تـــي  )ســــي  الــمــشــتــرك 
تضطلع  الـــــذي  ــدور  ــالــ بــ مـــشـــيـــدًا 
بالتعاون  الــبــحــريــن  ــاع  دفـ قـــوة  بــه 
والصديقة  الشقيقة  الــــدول  مــع 
ــي حـــمـــايـــة حـــركـــة  ــ ــة فـ ــفـ ــيـ ــلـ والـــحـ
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــــمــــالحــــة الــ
إلــيــه مــن مستويات  وبــمــا وصــلــت 
متقدمة على كافة المجاالت وما 
كــفــاءة  مــن  منتسبوها  بــه  يتميز 

عالية.

ــرر الــمــجــلــس ما  بــعــد ذلـــك قـ
يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات 
اآلتية:

الـــتـــربـــيـــة  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   .1
تـــوصـــيـــة   27 ــأن  ــ ــشـ ــ بـ ــلــــيــــم  والــــتــــعــ
لـــــلـــــمـــــشـــــاورات الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
ممثلي  مــن  مــشــارك   101 ضــمــت 
الحكومية  التعليمية  المؤسسات 
المجتمع  ومــؤســســات  والــخــاصــة 
في  للمشاركة  اســتــعــدادا  المدني 

قمة تحول التعليم التي ستنعقد 
في  المتحدة  األمــم  مــن  بتنظيم 

الواليات المتحدة األمريكية.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  2. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــشــأن مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــن هيئة 
بمملكة  والتدريب  التعليم  جودة 
الــجــودة  ووكــالــة ضــمــان  البحرين 
والــتــعــلــيــم بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
التي تهدف إلى تبادل المعلومات 
ــرات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ

التطوير المهني.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  3. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
وزارة  بــيــن  تــفــاهــم  ــرة  ــذكـ مـ ــول  حــ
الـــــشـــــؤون  ووزارة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون اإلنــمــائــي 
ــمــــهــــوريــــة بــــــــورونــــــــدي حــــول  ــجــ بــ

المشاورات السياسية.
4. مذكرة وزير شؤون البلديات 
والزراعة بشأن استمالك عدد من 
العقارات للمنفعة العامة لتوفير 

ــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــالزمـ ــ الـــمـــســـاحـــات الـ
العمرانية.

الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  5. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
حول رد الحكومة على 3 اقتراحات 
برغبة واقتراح بقانون مقدمة من 
بقانون  واقـــتـــراح  الــنــواب  مجلس 

مقدم من مجلس الشورى.
ثــــــم اســـــتـــــعـــــرض الـــمـــجـــلـــس 

الموضوع اآلتي:

شـــــــؤون  وزيــــــــــــر  مـــــــذكـــــــرة   .1
قــرارات  بشأن  والــزراعــة  البلديات 
المجالس البلدية للدورة البلدية 
الخامسة من ديسمبر 2018 حتى 

يونيو 2022.
الــمــجــلــس  ــذ  ــ أخــ ــا  ــعـــدهـ بـ  .2
الــوزاري  التقرير  علما من خــالل 
المرفوع من وزير الخارجية حول 
األردنــيــة  للمملكة  الــزيــارة  نتائج 

الهاشمية الشقيقة.

القانوني  المستشار  أكد 
ــوشــــي مـــديـــر  ــلــ ــبــ ــان الــ ــمــ ــلــ ســ
بجمعية  القانونية  الــدائــرة 
الــبــحــريــن لــمــراقــبــة حــقــوق 
اإلنــــــــــســــــــــان قـــــــــــرب إطـــــــــالق 
»الثقافة  بــرنــامــج  الجمعية 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــشـــبـــابـــيـــة«، 
ــعــــزيــــز وتـــــــدريـــــــب شـــبـــاب  ــتــ لــ
الــبــحــريــن عــلــى آلــيــات عمل 
الــســلــطــات الـــدســـتـــوريـــة في 
ــكـــة، ورفـــــــع مــســتــوى  ــلـ الـــمـــمـ
الجنسين  من  الشباب  وعــي 

ــول الـــعـــمـــل الــبــرلــمــانــي  ــأصــ بــ
والــــبــــلــــدي، وتــــعــــزيــــز مــفــهــوم 

المسؤولية والشراكة الوطنية، بما يهيئ الشباب ويدمجهم 
في مسارات الحياة العامة.

برئاسة  للجمعية  العامة  األمــانــة  أن  البلوشي  وأضــاف 
ــوالذ تــهــدف فـــي خــطــط الــمــرحــلــة  أمــيــنــهــا الـــعـــام فــيــصــل فــ
القادمة للجمعية إلى التركيز على الطرق الفاعلة لتمكين 
الشباب البحريني، ليكونوا ركيزة رئيسية في عملية التنمية 
والمساهمة  المملكة،  التي تشهدها  المستدامة  السياسية 
والنجاحات  الوطن ومواصلة مسيرة اإلنجازات  في خدمة 

التي تتحقق في مسيرة العمل البرلماني وغيرها.

التقى نواف بن محمد المعاودة وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، سمير عبداهلل ناس 
رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن، وخــالــد 
لــرئــيــس غــرفــة  والـــنـــائـــب األول  نــجــيــبــي،  مــحــمــد 
تجارة وصناعة البحرين، وذلك في إطار التواصل 
االهـــتـــمـــام  ذات  الـــمـــوضـــوعـــات  حـــــول  ــاور  ــشــ ــتــ والــ

المشترك.
وأكـــد وزيـــر الــعــدل خــالل الــلــقــاء على أهمية 
الشراكة مع القطاع الخاص في مسارات التنمية 
وصناعة  تــجــارة  غــرفــة  جــهــود  مثمًنا  والــتــطــويــر، 
ــي تــســويــة  ــي تــشــجــيــع الــــوســــاطــــة فــ الـــبـــحـــريـــن فــ

الــمــنــازعــات الــتــجــاريــة بــاعــتــبــارهــا أحـــد الــوســائــل 
البديلة الناجحة والفعالة في فض المنازعات.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الــبــحــريــن الــســيــد ســمــيــر نــــاس، اهــتــمــام الــغــرفــة 
بتعزيز دورها في تطبيق وسائل الوساطة والصلح 
والتوفيق في تسوية المنازعات بين التجار، حيث 
الخاص  القطاع  تطوير  أجــل  مــن  الغرفة  تعمل 
الــتــجــار وتذليلها  ودعــمــه ومــحــاولــة حــل مــشــاكــل 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات الــمــســئــولــة بــهــدف إيــجــاد 
في  يساهم  الـــذي  األمـــر  بينهم،  مشتركة  أرضــيــة 

الدفع بالعجلة االقتصادية.

الــشــيــخــة رنــا  اســتــقــبــلــت د. 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــالـ ــعـ الـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
بمكتبها الدكتورة مريم إبراهيم 
ــهــــاجــــري الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  الــ
للصحة العامة والوفد المرافق 

لها.
 وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، رحـــبـــت 
األمــيــن الــعــام بــالــدكــتــورة مريم 
لها،  المرافق  والــوفــد  الهاجري 
ــة عــــن عـــمـــيـــق تــقــديــرهــا  ــربـ ــعـ مـ
تقوم  الــتــي  الملموسة  للجهود 
وزارة الصحة، كما تم بحث  بها 
المشترك  التعاون  تعزيز  سبل 
بــيــن مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
مــبــادرة  لتنفيذ  الــصــحــة  ووزارة 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ
للصحة  ــززة  ــعـ ــمـ الـ لــلــجــامــعــات 
لــخــلــق جــامــعــة صــحــيــة تطمح 
وثــقــافــة  تعليمية  بــيــئــة  لــتــوفــيــر 

تنظيمية تعزز صحة واستدامة 
الــمــجــتــمــع وتــمــكــن الــطــلــبــة من 
تــحــقــيــق إمــكــانــاتــهــم الــكــامــلــة، 
ودعم المعايير الصحية لضمان 
الخدمات  تحسن  تأثير  اثــبــات 
واألداء األكاديمي في الجامعة.

من جانبهم، تقدمت الوكيل 
لها  الــمــرافــق  والــوفــد  المساعد 
ــالـــص تـــقـــديـــرهـــم بــلــقــاء  عــــن خـ

األمــيــن الــعــام، مــؤكــديــن حرص 
الــتــنــســيــق  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
ــر لـــدعـــم  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ والـــــتـــــعـــــاون الـ
ــي  ــالـ ــعـ ــيـــم الـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
ــودة  ــي تــحــقــيــق جـ بــمــا يــســهــم فـ
ــات الـــصـــحـــيـــة وتـــعـــزيـــز  الــــخــــدمــ
اســتــدامــتــهــا فـــي ظـــل الــتــحــول 
الــقــطــاع الصحي  بــه  الـــذي يمر 

في المملكة.

مجل����س الوزراء ي�ش���يد بتق���دم الم���راأة البحرينية
ب��ال��ك��ام��ل ب��ح��ري��ن��ي  ���ص��ن��اع��ي  ق��م��ر  �أول  ب��ن��اء  م�����ص��روع  ب��ت��د���ص��ي��ن  ي��ن��وه  �ل��م��ج��ل�����س 

الإ����ش���ادة ب����دور ق���وة ال���دف���اع ف��ي ح��م��اي��ة ح��رك��ة ال��م��اح��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��دول��ي��ة 

ال��م��م��ل��ك��ة ت�������ش���ارك ف����ي ق���م���ة ت���ح���ول ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ي 
���ش��ت��ن��ع��ق��د ف�����ي ال������ولي������ات ال���م���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} وزير العدل يلتقي رئيس الغرفة.

وزي�����ر ال���ع���دل ورئ���ي�������س ال���غ���رف���ة ي��ب��ح��ث��ان
التنمية م�����ش��ارات  ف���ي  ال��م�����ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون 

تعزي���ز ال�شح���ة  وزارة  م���ع  يبح���ث  العال���ي  التعلي���م 
التع���اون لتنفي���ذ مب���ادرة ال�شح���ة العالمي���ة للجامعات

} د. الشيخة رنا تستقبل د. مريم الهاجري.

التربي���ة تج���دد الترخي����س لع���دد 
م���ن الموؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة الخا�شة

اعــــــــتــــــــمــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور 
مــــاجــــد بــــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم،  ــيـ ــربـ ــتـ وزيـــــــر الـ
المؤسسة  تسجيل  شــهــادات 
ــة الـــــخـــــاصـــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــرخــيــص( لكل  )تــجــديــد 
مــن مــدرســة حـــوار الــدولــيــة، 
ــــط -  ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـــــــعـــــــهـــــــد الـ
الحياة  ومــعــهــد  الـــنـــويـــدرات، 
ثالث  لمدة  الموسيقى،  فــي 
ســنــوات، وذلـــك وفــقــًا للمادة 

رقم )9( من المرسوم بقانون 
بشأن   1998 لسنة   )25( رقـــم 

االلــتــزام  مــع  الخاصة،  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
لتلك  ــوزارة  الــ قبل  مــن  المسموحة  االستيعابية  بالطاقة 

المؤسسات التعليمية. 

} وزير التربية والتعليم.

اإط����اق ب��رن��ام��ج ل��رف��ع ال��وع��ي 
البرل�م�ان�ي ل�دى ال��شباب البحريني

} سلمان البلوشي.

رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الأرك���������ان ي�����ش��ي��د ب��ت��ق��دم
ال����ع����اق����ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة

استقبل الفريق الركن ذياب 
هيئة  رئــيــس  النعيمي  صــقــر  بــن 
األركان اللواء الركن عادل عوض 
التخطيط  هيئة  رئيس  العتيبي 
ــوات  ــقـ ــالـ لـــلـــبـــنـــاء والـــمـــيـــزانـــيـــة بـ
العربية  المملكة  فــي  المسلحة 
ــد  ــوفــ الـــســـعـــوديـــة الـــشـــقـــيـــقـــة والــ
الــمــرافــق لـــه، وذلـــك صــبــاح أمــس 

االثنين.
وخـــالل الــلــقــاء رحـــب رئيس 
ــئـــة األركـــــــــــان بـــرئـــيـــس هــيــئــة  ــيـ هـ
الــتــخــطــيــط لــلــبــنــاء والــمــيــزانــيــة 
المملكة  في  المسلحة  بالقوات 
ــعـــوديـــة الــشــقــيــقــة  الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
والوفد المرافق، مشيدًا بالعالقة 
البلدين  بين  الراسخة  األخــويــة 
الشقيقين، وما تشهده من تقدم 

والتعاون  العسكري  الجانب  في 
الدفاعي.

ــاء الـــــــلـــــــواء  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــر الـ ــ ــضــ ــ حــ
الــركــن الــشــيــخ ســلــمــان بــن خالد 

خــلــيــفــة مــديــر الــتــخــطــيــط  آل 
والتنظيم والتقنية، واللواء الركن 
طيار الشيخ محمد بن سلمان آل 

خليفة مدير التعاون العسكري.

} جانب من االستقبال. 

بحثت الرئيس التنفيذي 
لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل 
جمشير  عــبــدالــرحــمــن  نــــوف 
مع المنظمة الدولية للهجرة 
ــدة تـــعـــزيـــز  ــحــ ــتــ ــمــ بــــــاألمــــــم الــ
والتنسيق  الــتــعــاون  مــجــاالت 
الــمــســتــمــر، وتـــبـــادل الــخــبــرات 
في مجال تطوير بيئة العمل 
وحماية حقوق األطراف، إلى 
جـــانـــب تــطــويــر عــمــل الــمــركــز 
ــنـــاء  ــتـــدريـــب وبـ ــلـ ــيـــمـــي لـ ــلـ اإلقـ
الــــقــــدرات لــمــكــافــحــة االتــجــار 

باألشخاص.
جاء ذلك خالل استقبالها 
ــيــــس بــعــثــة  بـــمـــقـــر الـــهـــيـــئـــة رئــ
الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
السيد  البحرين  مملكة  لــدى 
محمد الزرقاني، حيث تطرق 
ــتـــمـــاع إلــــى الــــــدور الـــذي  االجـ
الــمــنــظــمــات  تــلــعــبــه  يــمــكــن أن 
التابعة  المتخصصة  الدولية 
الصلة،  ذات  المتحدة،  لألمم 
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ ــمـ مـــنـــهـــا الـ
لــلــهــجــرة، فــي الــمــســاهــمــة في 
والــبــرامــج في  الخطط  وضــع 
وبناء  الهجرة،  حوكمة  مجال 

الـــــقـــــدرات، وتــــدريــــب وتــأهــيــل 
ــوادر الــوطــنــيــة فــي مجال  ــكـ الـ
مكافحة االتجار باألشخاص، 
التي  العمل  ببيئة  واالرتـــقـــاء 
من  بالحقوق  التمتع  تضمن 
يحقق  وبــمــا  تــمــيــيــز،  أي  دون 

االستقرار والنمو.
ــز  ــزيـ ــعـ كــــمــــا تــــــم بــــحــــث تـ
اآلليات التي تعمل على تفعيل 
ــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــزامـ ــتـ الـ
الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى انــضــمــامــهــا 

إلــــــى االتــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة 
مشاركة  جانب  إلــى  المعنية، 
الــمــمــلــكــة الــمــجــتــمــع الــدولــي 
مجال  فــي  الـــرائـــدة  تجربتها 
مكافحة االتجار باألشخاص، 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن االسـ ــاًل عـ ــضــ فــ
أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال، مـــن خــــالل الــمــركــز 
ــنـــاء  ــتـــدريـــب وبـ ــلـ ــيـــمـــي لـ ــلـ اإلقـ
الــــقــــدرات لــمــكــافــحــة االتــجــار 

باألشخاص.

ب���ح���ث ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ه��ي��ئ��ة
������ش�����وق ال����ع����م����ل والأم������������م ال���م���ت���ح���دة

} نوف جمشير تستقبل محمد الزرقاني.
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 ´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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ــد مــضــى  ــقــ ــر مـــــن عــ ــ ــثـ ــ أكـ
الــدكــتــوراه  ببرنامج  التحقت 
في جامعة دور هام، بالمملكة 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة، ومـــــــــــن ضـــمـــن 
فيها  بحثت  التي  المواضيع 
السقف  كــان  البرنامج  ضمن 
الـــــــزجـــــــاجـــــــي فــــــــي الــــقــــطــــاع 
ــارة  ــبـ الـــــخـــــاص، الـــــــذي هــــو عـ
عــــن الـــحـــواجـــز الــمــصــطــنــعــة 
الـــــقـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الـــتـــحـــيـــز 
التي  التنظيمي  أو  السلوكي 
الــمــؤهــالت من  الــنــســاء  تمنع 
قيادية  مناصب  إلى  الوصول 
ــا هــي  ــمـ ــهـــن. فـ ــاتـ فــــي مـــؤســـسـ
نــتــائــج الــبــحــث آنــــذاك وكيف 
المهني  الــمــرأة  بوضع  تــقــارن 

في القطاع الخاص في الوقت الحالي؟
النساء  كانت نسبة  البحث  إعــداد  في فترة 
الــقــطــاع الــخــاص فــي البحرين  الــعــامــالت فــي 
كبيرة، ولكن شغل معظمهن مناصب متواضعة 
فــي وســـط أو أســفــل الــهــرم الــتــنــظــيــمــي. وعلى 
المرأة  شغلتها  التي  القيادية  المناصب  عكس 
البحرين  في  الحكومي  القطاع  في  البحرينية 
أو عضوة  وزيــرة  الحقبة، مثل منصب  تلك  في 
في البرلمان، لم تتمكن الكثير من النساء في 
الوصول  من  الوقت  ذلــك  في  الخاص  القطاع 

إلى قمة الهرم التنظيمي.
عــلــى الــرغــم مــن اســتــثــمــار الــمــرأة العاملة 
ــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــاص فــ ــخــ ــي الـــقـــطـــاع الــ فــ
أقل حظا  كانت  الوظيفة،  بمتطلبات  وااللتزام 
مــن الــرجــل فــي تلك الحقبة فــي الــوصــول إلى 
الــقــطــاع. فــي واقـــع األمــر،  منصب تنفيذي فــي 
من  أكثر  الفترة  تلك  فــي  النساء  يستغرق  قــد 
عقدين من الزمن لبلوغ منصب إداري متوسط.

إن انتشار الظاهرة كان نتيجة عدة عوامل 
في  المهيمنة  االبوية  والعادات  الثقافة  عززتها 
مجتمعية  عــوامــل  مــثــل  الــعــربــيــة،  مجتمعاتنا 
مثل  التنميط،  مــن  مختلفة  أنـــواع  شكل  )فــي 
المرأة  وربــط  بالرجل  القيادية  الصفات  ربــط 
ووحــدات  الرعاية  ووظائف  المنزلية  باألعمال 
الدعم(، وحواجز تنظيمية )على سبيل المثال 
نقص الــتــدريــب والــتــوجــيــه لــلــنــســاء(، وحــواجــز 

ــل  ــيـ ــبـ شــــخــــصــــيــــة )عـــــــلـــــــى سـ
الخبرة  إلــى  االفتقار  المثال 
الــقــيــادة(،  وأســلــوب  المناسبة 
والــــــــتــــــــي حــــــــــدت مــــــــن قــــــــدرة 
تلك  فــي  الــنــســاء  مــن  الكثير 
السقف  اخــتــراق  على  الفترة 

الزجاجي.
أكثر من عقد  وبعد  اآلن 
ــــن يـــخـــتـــلـــف وضـــع  ــزمـ ــ ــــن الـ مـ
المرأة البحرينية في القطاع 
الخاص اختالفا كبيرا، حيث 
المبذولة  الجهود  استطاعت 
ــادة الـــرشـــيـــدة  ــيـ ــقـ مــــن قـــبـــل الـ
البحرينية  الـــمـــرأة  لــتــمــكــيــن 
األعــلــى  المجلس  خـــالل  مــن 
لـــــلـــــمـــــرأة، بــــقــــيــــادة صـــاحـــبـــة 
إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  آل خــلــيــفــة قـــريـــنـــة جـــاللـــة 
الوعي  زيـــادة  لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
المشاركة  والمؤسسي حول ضرورة  المجتمعي 
الــكــامــلــة لــلــمــرأة فـــي جــمــيــع جـــوانـــب الــحــيــاة، 
الــقــرار،  فــي صنع  الــقــيــادي  الــمــرأة  دور  وأهمية 
وهذا ما انعكس إيجابيا على ثقافة المؤسسات 
حرصت  والــذي  البحرين  في  العاملة  الخاصة 
)تــمــاشــيــا مــع تــوجــه الــقــيــادة، ومــبــادئ التنمية 
ــادة الــقــصــوى من  ــفـ ــتـ الــمــســتــدامــة( عــلــى االسـ
قدرات النصف الثاني من المجتمع وتوظيفها 
فــي خــدمــة الــمــؤســســات، وهــيــأت لــلــمــرأة البيئة 
يوم  كل  فأصبحنا  قدراتها.  لتطوير  الحاضنة 
نشهد توظيف نساء في مراكز قيادية، ولم تعد 
مناصب الجناح التنفيذي حصرا على الرجل، 
عالميا  نــمــوذجــا  تصبح  ألن  البحرين  أهــل  مــا 

يحتذي به في مجال دعم تقدم وريادة المرأة.
الــمــرأة  حطمت  لقد  أقـــول  فخر  بكل  اآلن 
الــبــحــريــنــيــة الــســقــف الـــزجـــاجـــي فـــي الــقــطــاع 
الحكومي والخاص معا. وأنا فخورة جدا بكوني 
امرأة بحرينية تعيش في حقبة المشاركة التي 
إذ  الفترة؛  هــذه  في  البحرينية  الــمــرأة  تعيشها 
في  رئيسيا  شريكا  البحرينية  الــمــرأة  أصبحت 
التنمية بمختلف أبعادها في ظل العهد الزاهر 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

لقد حطمنا ال�سقف الزجاجي

بقلم: 
د. غنية الدرازي ال�سحي القطاع  لجنة  اأع�ساء  تعيين  على  توافق  »الغرفة« 

المـراأة  اإنجــازات  وتيــرة  ت�سـارتـرد:  �ستانـدرد 
للمراأة« تاأ�سي�س »الأعلى  البحرينية ت�سارعت بعد 

غرفة  إدارة  مجلس  وافـــق 
على  البحرين  وصناعة  تجارة 
القطاع  لجنة  أعــضــاء  تعيين 
الصحي برئاسة الدكتور خالد 
ــان الــــديــــن، وعـــضـــويـــة كل  ــرهـ بـ
محمد  ابتسام  الــدكــتــورة  مــن: 
ــح الــــــــــدالل، والــــدكــــتــــورة  ــالــ صــ
لمياء أحمد محمود، والدكتور 
والــدكــتــور  مــيــر،  حسين حــســن 
خالد بن دينه، ويوسف أحمد 

مــحــمــود حــســيــن، إلــــى جــانــب 
مــمــثــلــيــن عــــن الــمــســتــشــفــيــات 
ــم تــعــيــيــن  الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا تــ
 George Cheriyan ــور  ــتـ ــدكـ الـ

مستشارا في اللجنة. 
ــــت لـــجـــنـــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــد اجـ
ــارة  ــجــ ــة تــ ــ ــرفـ ــ ــي غـ ــ ــة فــ ــحــ الــــصــ
ــة الـــبـــحـــريـــن بــرئــاســة  ــاعـ ــنـ وصـ
الــدكــتــور خــالــد بــرهــان الــديــن 
تحديات  تـــداول  وتــم  العوضي 

ــرة  ــتــ ــفــ ــلــ لـــــجـــــنـــــة الــــــصــــــحــــــة لــ
ــتــــي تــتــمــثــل فــي  الــــقــــادمــــة، الــ
األدويـــة  ايــجــاد حــلــول لنقص 
األجهزة  ورســوم  البحرين،  في 
من  قــريــبــًا  وتطبيقها  الطبية 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل 
الصحية،  والــخــدمــات  الــمــهــن 
والــــعــــالقــــة بـــيـــن الـــمـــؤســـســـات 
ــة الــوطــنــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـــطـــبـــيـــة والـ
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية، وأهمية وضع قوانين 
محفزة لالستثمار في المجال 
ــانـــع  الــــصــــحــــي وإقـــــــامـــــــة مـــصـ
مــشــتــركــة بــيــن الــمــســتــثــمــريــن 
والخاص  الحكومي  والــقــطــاع 
الطبية،  والـــمـــواد  الـــــدواء،  فــي 
ــة طــريــق  ــارطــ ــراح خــ ــ ــتـ ــ وتـــــم اقـ
للسياحة العالجية في مملكة 

البحرين.
حضر االجتماع وليد كانو 

عن  كممثلين  القصاب  وزينب 
اإلدارة العليا بدعوة من رئيس 

اللجنة.
وتم تحديد الموعد القادم 
لــلــقــاء الــلــجــنــة غــــدا االربـــعـــاء 
في   2022 أغسطس   24 تــاريــخ 
سيتم  الــواحــدة، حيث  الساعة 
اللجنة  اســتــراتــيــجــيــات  إدراج 
للفترة القادمة وكيفية العمل 

عليها.

ــــدرد  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــك سـ ــنـ ــ أكـــــــــد بـ
تـــــشـــــارتـــــرد، الــــــــذي تـــأســـس 
في  بــنــك  كـــــأول   1919 عــــام 
أن ذكرى تأسيس  البحرين، 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
ــة الــســمــو  ــبـ ــاحـ بــــرئــــاســــة صـ
الملكي األميرة سبيكة بنت 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
عاهل البالد المعظم تمثل 
مـــنـــاســـبـــة مـــهـــمـــة مــــن أجـــل 
التجربة  بـــريـــادة  الــتــعــريــف 
وتقدم  دعــم  فــي  البحرينية 
الــــمــــرأة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
وكيف  والعالمي،  اإلقليمي 
ــلـــى  تـــمـــكـــن الـــمـــجـــلـــس األعـ

لــلــمــرأة مــن تــســريــع وتــيــرة إنـــجـــازات الــمــرأة 
ــوذج بــحــريــنــي  ــمــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وامــــتــــالك نــ
خالص في مجال دعم المرأة، يتبنى أفضل 
اإلخالل  دون  الصلة  ذات  الدولية  المعايير 
وثقافته  البحريني  المجتمع  بخصوصية 

وتراثه.
وهنأ الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد 
تشارترد الشرق األوسط والبحرين الدكتور 
بطرس كلنك مملكة البحرين قيادة وحكومة 
وشــعــبــا بــهــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة، مــؤكــدا 
حرص بنك ستاندرد تشارترد على مواصلة 
المرأة  تقدم  مسيرة  في  الفاعلة  مساهمته 
البحرينية من خالل مواصلة مبادرات البنك 
الـــرائـــدة فــي دعـــم الــمــرأة وضــمــان تقدمها، 
بــمــا فـــي ذلــــك إطـــــالق بـــرنـــامـــج )ســـتـــانـــدرد 
جرى  الذي  والتكنولوجيا(  للمرأة  تشارترد 
بشراكة  اآلن  حتى  منه  نسخ  ثــالث  تنظيم 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  مــع  استراتيجية 
وخليج البحرين للتكنولوجيا، وحقق نتائج 
ــدات  مــهــمــة عــلــى صــعــيــد مــواصــلــة دعـــم رائــ
تقودها  التي  الجديدة  والشركات  األعــمــال 
التنمية  وتشجيع  البحرين،  مملكة  نــســاء 
االقتصادية واالجتماعية لرائدات األعمال 

فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة عــــن طــريــق 
ــال  ــمــ ــاريــــع ريـــــــــادة األعــ مــــشــ

الرقمية.
الرئيس  استعرض  كما 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــبــنــك بــهــذه 
المناسبة عددا من القرارات 
الـــمـــرأة  بـــدعـــم  الــصــلــة  ذات 
الــعــامــلــة لــــدى الــبــنــك، من 
بينها قرار ستاندرد تشارترد 
أمـــد  مــــد   2015 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ
لموظفات  األمـــومـــة  إجــــازة 
ــى أربــــعــــة أشــهــر  ــ ــنـــك إلــ ــبـ الـ
ــة إلـــــى مــنــح  ــافــ كـــامـــلـــة، إضــ
إجــازات  األزواج  الموظفين 
لــمــرافــقــة زوجـــاتـــهـــم خــالل 
فــتــرة الــوضــع، مــؤكــدا حـــرص الــبــنــك أيضا 
والــتــوازن  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تطبيق  على 
العمل  بيئة  جاذبية  لتعزيز  الجنسين  بين 
لــديــه، وضــمــان حــصــول الــمــرأة عــلــى فــرص 
والترقي  التدريب  فــي  الــرجــل  مــع  متكافئة 

ومختلف الحقوق واالمتيازات.
ــذا الـــســـيـــاق إلـــى  ــ ــا فــــي هـ وأشـــــــار أيـــضـ
البحرين  تشارترد  ستاندرد  بنك  ارتباط 
مـــع الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة بــمــذكــرة 
على  الــطــرفــان  خاللها  مــن  يعمل  تفاهم 
التعاون الوثيق في مجال دعم تقدم المرأة 
األســري  استقرارها  وتحقيق  البحرينية 
ــة، وخـــاصـــة في  ــاديـ ــتـــصـ ومــشــاركــتــهــا االقـ
مجال التمكين الرقمي للمرأة البحرينية 
من خالل تقديم البنك استشارات نوعية 
في  النساء  من  المزيد  إدخــال  في  تسهم 
كيفية  في  وتوعيتهم  الرقمية  الصناعات 
التعامل مع أدوات العصر الرقمي، وضمان 
استدامة مشروعات المرأة البحرينية ورفع 
بمصادر  وتعريفها  وفعاليتها،  انتاجيتها 
الــتــمــويــل وخــاصــة )الــتــمــويــل األخــضــر(، 
وغير ذلك من المسائل الحيوية في عالم 

األعمال والحياة العامة.

} د. بطرس كلنك.

منـاق�سـات لخمـ�س  عطــاء   17 مظــاريف  فتـح 

ال�سركات الرقمي لدى  التحول  درا�سة حديثة: فجوة كبيرة في جهود 
50% من ال�سركات يف العامل مل ت�سع ا�سرتاتيجية حمددة لتنفيذ خطط الرقمية حتى الآن

فـــــــــــــــتـــــــــــــــح مــــــــجــــــــلــــــــس 
ــدات  ــزايـ ــمـ الــمــنــاقــصــات والـ
أمــــس مــظــاريــف 17 عــطــاء 
لـــــــخـــــــمـــــــس مــــــنــــــاقــــــصــــــات 
مطروحة من خمس جهات 

متصرفة.
أعمال  جـــدول  وتضمن 
مناقصة  فتح  الفتح  لجنة 
ــأن  ــشـ لـــــــــــــوزارة االشـــــــغـــــــال بـ
تـــطـــويـــر تـــقـــاطـــع الــجــســرة 
)تــطــيــر الــمــداخــل الــمــؤديــة 
إلـــى الــمــديــنــة الــشــمــالــيــة(، 
وقــــــــد تــــــم اســــــتــــــالم ثـــالثـــة 

عطاءات لهذه المناقصة.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وفـــــــتـــــــحـــــــت الـ
مـــنـــاقـــصـــة لــــــــــــوزارة شـــــؤون 
الــبــلــديــات والــــزراعــــة بــشــأن 
لهيئة  عــامــلــة  أيــــد  تــوفــيــر 
رعــايــة شــــؤون الــخــيــل، وقــد 

تــم اســتــالم سبعة عــطــاءات 
لهذه المناقصة.

ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وفـــــــتـــــــحـــــــت الـ
ــاقـــصـــة لـــمـــركـــز عــيــســى  ــنـ مـ
الثقافي بشأن صيانة نظام 
الــحــريــق بــالــمــركــز، وقـــد تم 
ــد لهذه  اســتــالم عــطــاء واحـ

المناقصة.
عالوة على ذلك فتحت 
لمجلس  مناقصة  اللجنة 
الــــــــنــــــــواب بــــــشــــــأن تـــنـــفـــيـــذ 
األمنية  الكاميرات  مشروع 
لمجلسي الشورى والنواب، 
وقــــــد تـــــم اســـــتـــــالم خــمــســة 

عطاءات لهذه المناقصة. 
ــفـــط  ــنـ وفــــــــي قـــــطـــــاع الـ
فــتــحــت الــلــجــنــة مــنــاقــصــة 
لـــشـــركـــة تـــطـــويـــر لــلــبــتــرول 
بــــــــشــــــــأن تـــــــــوافـــــــــر مـــنـــصـــة 

ــد تــم  ــ لــمــؤتــمــر اديــــبــــك، وقـ
ــد لهذه  اســتــالم عــطــاء واحـ

المناقصة.
ــة فـــتـــح  ــيــ ــلــ ــمــ ــر عــ ــ ــضـ ــ حـ
ممثلي  من  عدد  العطاءات 
الـــــــجـــــــهـــــــات الــــمــــتــــصــــرفــــة 
ــات الـــمـــشـــاركـــة في  ــركـ ــشـ والـ
المناقصات، وذلك في إطار 
المناقصات  مجلس  التزام 
والمزايدات الراسخ بتوفير 
ــة عـــــادلـــــة لــجــمــيــع  ــلـ ــامـ ــعـ مـ
ــن  ــيـ ــاولـ ــقـ ــمـ الـــــمـــــورديـــــن والـ
ــدأ تـــكـــافـــؤ  ــبــ ــمــ ــًا لــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ تـ
ــــرص، وســــــوف تــخــضــع  ــفـ ــ الـ
المقدمة  العطاءات  جميع 
للمناقصات للتقييم الفني 
الترسية  وستتم  والــمــالــي، 
عــــلــــى الـــــعـــــطـــــاء األفــــضــــل 

شروطًا واألقل سعرًا. 

أكـــــد تـــقـــريـــر حـــديـــث أنـــه 
الــرغــم مــن أن 77% من  عــلــى 
ــات تــتــوقــع االنــتــقــال  ــركـ ــشـ الـ
ــادر الــطــاقــة  بــعــيــدًا عـــن مـــصـ
ــة، فـــــإن نـــصـــف هـــذه  ــيـ ــالـ الـــحـ
حاليًا  تطبق  فقط  الشركات 
ــيـــات الــرقــمــيــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــي الــمــضــي قــدمــًا  الــــالزمــــة فـ
نـــحـــو هـــــذا الـــتـــحـــول. أضـــف 
إلـــى ذلـــك فـــإن أقـــل مــن ثلث 
الــــشــــركــــات تـــتـــبـــع مــقــايــيــس 
ــتــــدامــــة وذكـــــــاء الــطــاقــة  االســ
الــرئــيــســيــة، فــي حــيــن أن أقــل 
من 17% لديها أنظمة قديمة 

ممّكنة رقميًا.
ــــون  ــتـ ــ ــة إيـ ــ ــركــ ــ ــت شــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الـــطـــاقـــة  إلدارة  ــيـــة  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة »إس 
آنـــد بـــي« ألبــحــاث الــســوق قد 
بحثية سلطت  دراســـة  اعــدت 
انتقال  أهــمــيــة  الــضــوء حـــول 
الطاقة وتضمينها في خطط 
الــتــحــول الــرقــمــي لــلــشــركــات 

ذات األهمية الحيوية. 
ــال أرافــيــنــد يـــارالغـــادا  وقــ
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
والــمــديــر الــرقــمــي الــرئــيــســي 
ــدى إيــــتــــون: »لـــقـــد حـــددنـــا  ــ لـ
ـــي كــيــفــيــة  ــرة فـــ ــيــ ــبــ ــوة كــ ــ ــجـ ــ فـ
ــات لــجــهــود  ــركــ ــشــ تــطــبــيــق الــ
الـــرقـــمـــنـــة بــــهــــدف تــخــفــيــض 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، تعد 
جرس  بمثابة  الــدراســة  هــذه 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ انـــــــــذار يـــلـــقـــي الـ
للشركات  الــمــتــاحــة  الــفــرص 
لتركيز االستثمارات وإحداث 

تأثير أكبر من خاللها«.
وأضاف يارالغدا: »تحتاج 
الشركات إلى التحرك بشكل 

ــنـــي عــمــلــيــات  ــبـ أســــــــرع فـــــي تـ
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي. فــالــخــبــر 
الــعــمــل  وقـــــت  أن  ــو  هــ ــار  ــســ الــ
األدوات  وأن  اآلن،  حــــان  قـــد 
الــرقــمــيــة كــمــنــظــومــة بــرايــت 
تساعد   )Brightlayer( اليـــر 
رؤى  اكــتــســاب  الــشــركــات على 
ضرورية  وهــي  للطاقة  أعمق 
ــم االســــــتــــــثــــــمــــــارات  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ لــ
الـــجـــديـــرة بـــاالهـــتـــمـــام. كــمــا 
تــســاعــد مــجــمــوعــات الــبــرامــج 
العمالء  بالصناعة  الخاصة 
بــالــفــعــل عــلــى مــواجــهــة مثل 

هكذا تحديات«.
 1001 الــــدراســــة  وشــمــلــت 

ــيــــن فــي  ــنــــخــــرطــ مــــــشــــــارك مــ
جــهــود الــتــحــول الــرقــمــي عبر 
أربــع قطاعات حيوية في كل 
وأوروبا  الشمالية  أمريكا  من 
والــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا، 
وشــمــلــت قـــطـــاعـــات الــمــبــانــي 
والمنشآت  الــبــيــانــات  ومــراكــز 
الصناعية ومرافق الخدمات.

ومن نتائج البحث:
ومشغلو  مالكو  أوضــح   -
ــاءة  ــفــ كــ رفـــــــع  أن  ــي  ــانــ ــبــ ــمــ الــ
الــطــاقــة وتـــقـــاريـــر الــحــوكــمــة 
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
تعتبر   )ESG( والــمــؤســســيــة 
من القضايا الحاسمة. ومع 

المباني  مالكو  يشكك  ذلك، 
ــة  ــيـ ــنـ األبـ مـــــــبـــــــادرات  أن  فـــــي 
الــذكــيــة ســتــؤتــي ثــمــارهــا في 
تشمله  لــمــا  تطبيقها،  حـــال 
الكبرى  الرقمية  التحديات 
الكلفة  تــحــلــيــل  حــســاب  مـــن 
بحسب  المناسبة  والــعــوائــد 
مـــن   %52 ــه  ــ ــيــ ــ إلــ أشـــــــــــار  مـــــــا 
الــمــشــاركــيــن، فـــي حــيــن أكــد 
الــمــشــاركــيــن وجـــود  مـــن   %45
نقص في حاالت االستخدام 

الرقمي الُملِّحة.
البيانات  مــراكــز  تبنت   -
اآلن  وتبحث  الرقمنة  جهود 
الجيل  عن فرص رقمية من 
التالي إما لتبسيط العمليات 
وإمــــــــــا لـــــــزيـــــــادة اإليــــــــــــــرادات 
تنافسية.  مزايا  خلق  بهدف 
ــــداف الــمــرحــلــة  وتــتــضــمــن أهـ
المتزايد  االعتماد  القادمة 
عــلــى الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة، 
وهذا ما أكده 50% من مالكي 
ــز الـــبـــيـــانـــات، فـــي حين  ــراكـ مـ
المستطلعين  من   %47 أشــار 
إلـــى أن هــنــاك خــطــطــا أكــثــر 
للعمل على تحسين عمليات 
تخزين الطاقة، أما ما نسبته 
34% فأكدوا رغبتهم في جني 
األرباح والعوائد االستثمارية 
من بيع الطاقة الفائضة عن 

حاجتهم للشبكة العامة.
الــــقــــطــــاعــــات  ركـــــــــــزت   -
ــة عــــلــــى جـــهـــود  ــيــ ــاعــ ــنــ ــصــ الــ
الرقمنة لمواجهة التحديات 
فجوة  كمعالجة  المستمرة 
نقص العمالة الماهرة. إلى 
جـــانـــب ذلــــك فــــإن الــرقــمــنــة 
انتقال  تعالج أيضًا عمليات 
الطاقة المتأخرة. فقد أشار 

ــات  ــركـ ــشـ الـ ــــن  مـ ــقـــط  فـ  %24
ــى الــمــخــاوف  الــصــنــاعــيــة إلــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة كــونــهــا 
الرئيسي  الرقمي  المحرك 
الذي يقود عمليات التحول 
الـــصـــنـــاعـــي. أمــــــا بــالــنــســبــة 
ترغب  التي  الصناعات  إلــى 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــيــزة 
الــتــنــافــســيــة واكــتــســابــهــا وأن 
يكون لها الكلمة العليا فإن 
تــطــبــيــق الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
عبر عمليات انتقال الطاقة 
سيكون له أثر كبير ويعطيها 
إلى  بالنسبة  رئيسية  مــيــزة 

هذه الشركات الصناعية.
ــق  ــ ــرافــ ــ ــمــ ــ الــ تــــــــواجــــــــه   -
الخدمية تحوالت هائلة في 
مع  الــطــاقــة  توليد  عمليات 
على مصادر  االعتماد  زيــادة 
الطاقة المتجددة جنبًا إلى 
جــنــب لــوجــود حــاجــة ملحة 
ــادة الـــذكـــاء الــرقــمــي.  إلـــى زيــ
ــذا يــعــد الــتــحــول الــرقــمــي  لــ
ضــــروريــــًا لـــنـــمـــاذج األعـــمـــال 
الــــجــــديــــدة ومـــــصـــــدرا قـــويـــا 
بما  اإليـــرادات،  نسبة  لزيادة 
ــم الـــمـــركـــبـــات  ــ ــــك دعــ فــــي ذلــ
ما  وهـــذا   ،)EV( الكهربائية 
الــمــشــاركــيــن  مـــن   %49 ــده  ــ أكـ
حــــــــــــــــول االحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات 
البنية  مرافق  في  الضرورية 
المركبات  لشحن  التحتية 
الــكــهــربــائــيــة، فــي حــيــن أشــار 
45% من المشاركين في هذه 
ــة عـــن هــــذا الــقــطــاع  الــــدراســ
ــرورة وجـــود محطات  إلــى ضـ
الكهربائية  المركبات  شحن 

بحد ذاتها.

ماء اللقاح واملرقدو�ش الأكثـر طلبا 

ت�سدير 45% من اإنتاج المياه الع�سبية البحرينية اإلى دول الخليج
كتبت: نوال عباس 

تــشــتــهــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بإنتاج مياه األعشاب من بينها 
ماء الورد واللقاح والنعناع، إلى 
والزيتون  الزموتة  مياه  جانب 
وغيرها  والسكري  والمرقدوش 
الــتــي تصل إلى  مــن األصــنــاف 

25 نوعا.
دول  مـــواطـــنـــو  ويــســتــهــلــك 
األعشاب  مياه  العربي  الخليج 
بكثرة رغم عدم وجــود دراســات 
ــة مـــتـــخـــصـــصـــة تـــبـــيـــن  ــيــ ــحــ صــ
ــعـــروف  ــمـ الـ أن  إال  فــــوائــــدهــــا، 
عنها شعبيا أنها مفيدة للقلب 
ومريحة للمعدة باإلضافة إلى 
كونها تضفي نكهة مميزة عند 
إضــافــتــهــا إلـــى مــيــاه الــشــرب أو 

الشاي.
واللقاح  الورد  مياه  وتعتبر 
والـــنـــعـــنـــاع األشـــهـــر بــاإلضــافــة 
إلـــى مــيــاه الــزمــوتــة والــزيــتــون 
وغيرها  والسكري  والمرقدوش 

مما يبلغ عددها 25 نوعا.

نباتا  الــمــرقــدوش  ويــعــتــبــر 
ــو فــي  ــمــ ــنــ عـــشـــبـــيـــا مـــــعـــــّمـــــرا يــ
وفــي سواحل  الــبــاردة  المناطق 
ــر األبــــيــــض الــمــتــوســط  ــبـــحـ الـ
وجــاوة  العربية  الجزيرة  وشبه 

ــيـــن، ويــــــزرع في  والـــهـــنـــد والـــصـ
عائلة  وهــو من  وأمريكا  أوروبـــا 
ــة بـــتـــأثـــيـــرهـــا  ــروفــ ــعــ ــة مــ ــيـ ــاتـ ــبـ نـ

الدوائي الناجح.
بجميع  النبات  ويستعمل 

أجــــــــــزائــــــــــه، ويــــــحــــــتــــــوي عـــلـــى 
زيــــت طـــيـــار وأهـــــم مـــركـــب فيه 
ــرول  ــاكــ ــافــ ــكــ ــول والــ ــمـ ــيـ ــثـ هــــو الـ
ومــــواد عفصية  وأدوريــجــانــيــن 
ومــواد  الروزمارينيك  وحمض 

راتنجية وفالفونيدات وبه مادة 
كافورية.

ويـــقـــول مـــديـــر عــــام شــركــة 
فتحي  محمد  الجسر  مصنع 
تــعــتــبــر  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  إن 
ــيـــاه  األفـــــضـــــل فـــــي انـــــتـــــاج الـــمـ
الــعــشــبــيــة، وهــنــاك إقــبــال على 
شرائها من دول الخليج، حيث 
تــصــديــر حـــوالـــي 45% من  يــتــم 
اإلنتاج إلى دول الخليج بشكل 
سنوي وتعتبر المملكة العربية 
السعودية اكثر الدول استيرادا 
لمنتجات المياه العشبية، ومن 
إقــبــاال  األكــثــر  المنتجات  أهـــم 
والنعناع  والــلــقــاح  الــمــرقــدوش 
الــورد،  ومــاء  والزعتر  والزموته 
وتم استحداث منتجات جديدة 
إلـــى 40 منتجا،  عــددهــا  وصـــل 
ــر الــمــنــتــجــات طــلــبــا  ــثـ ــن أكـ ــ ومـ
وخــاصــة فــي شهر رمــضــان ماء 
الــلــقــاح والـــمـــرقـــدوش، وهــنــاك 
الــخــلــيــج  دول  مــــن  مــــحــــاوالت 
العشبية  للمياه  مصانع  لفتح 
األفضل  تعتبر  البحرين  ولكن 

في هذا المجال.
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ال�سعودية والأزمة العراقية!

فوزية رشيد

ــة الــمــتــفــاقــمــة بـــيـــن )اإلطــــــار  ــيـ ــراقـ ــعـ } األزمــــــــة الـ
قد  أنها  يبدو  الــصــدري(  و)التيار  الشيعي(  التنسيقي 
وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود! مــع إصــــرار كــال الطرفين 
الصراع  في  تم حصرها  التي  األزمــة،  رؤيته لحل  على 
العراق  الحكم في  أزمة  ولكأن  الشيعية،  األطــراف  بين 
أخــرى  عــراقــيــة  أطــــراف  ــود  وجـ رغـــم  عليهما!  مقتصرة 
على رأسها )ثوار تشرين( لهم رؤية أخرى تختلف عن 
الحلول المطروحة بين )اإلطار والتيار( وال يتم وضع 
بإبعاد  ينادي  الــذي  الثالث(  )الــطــرف  لهذا  اعتبار  أي 
المليشيات ككل عن الحكم والسلطة، وعن رؤية )وطنية 
تغيير  وعـــن  الــعــراقــيــة،  األزمــــة  مــن  لــلــخــروج  حقيقية( 
يتصرف  هو  ولذلك  القائم،  النظام  في  أيضًا  حقيقي 
الصراع  )أي شباب تشرين( كمراقب وبمنأى عن  اليوم 
لن  الــذي  الــعــراق،  فــي  السلطة  على  الشيعي/الشيعي 
تحت  بآخر  أو  بشكل  البقاء  اال  النهاية  في  عنه  ينتج 

ظل الهيمنة اإليرانية!
} زعيم »تيار الحكمة« بالعراق »عمار الحكيم« وصل 
بالتوسط  المسؤولين  إلقناع  السعودية،  إلى  أيــام  قبل 
بين )االطار التنسيقي( و)التيار الصدري( لفتح قنوات 
الــعــراق!  فــي  السياسية  حـــوار مــن أجــل حلحلة األزمـــة 
ولكأن »عمار الحكيم« يعلن نفسه رغم أنه من تحالف 
بين  المرة  هــذه  يقف محايدًا  أنــه  التنسيقي(  )االطــار 
)االطــار  عناصر  أغلب  أن  والمعروف  والتيار«!  »االطــار 
إليــران!  الــمــواالة  فــي  المتطرفين  مــن  هــم  التنسيقي( 
على  المهيمنة  وهــي  إيـــران  إلــى  يذهب  لــم  إذن  فلماذا 
التي  العراقية،  لألزمة  حل  إليجاد  العراقية،  الــشــؤون 
بدأت منذ أكتوبر الماضي إثر االنتخابات التشريعية؟! 
العراقية(  السياسية  القوى  )مؤتمر  يتمكن  لم  ولماذا 

من إيجاد حل ألزمة تشكيل الحكومة في العراق؟!
} السعودية معروفة بمواقفها من عدم التدخل في 
كان  ولذلك  آخــر،  بلد  وألي  للعراق  الداخلية  الــشــؤون 
لدى  السعودية  السفارة  في  دبلوماسي  مصدر  توضيح 
العراق يصب في هذا االتجاه وهو الذي لم يذكر اسمه، 
لن  المملكة  فــي  السياسية  )الــقــيــادة  أن  أوضـــح  ولكنه 

تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي، ولن تقوم بدعم 
جهة ضد جهة أخرى، إال أنها لن تمانع في زيارة أي وفد 
فدهاليز  السعودية،  تفعل  وحسنًا  للمملكة(.  عــراقــي 
ــراع الــشــيــعــي/الــشــيــعــي تــبــدو مــفــعــمــة بــالــتــوتــرات  الـــصـ
تمامًا  الموالية  الشيعية  السلطة  تجذير  و)مــحــاولــة 
العراقية«  السياسية  »الــقــوى  اجتماع  وحيث  إليـــران(! 
بـــدعـــوة مـــن الــكــاظــمــي ومــشــاركــتــه ومـــشـــاركـــة الــرئــيــس 

العراقي، كان اجتماعا سريًا!
يحلها  ولن  تعقيدًا،  ستزداد  العراقية  األزمــة  إن   {
مع  السلطة،  على  الشيعي/الشيعي  الــصــراع  استمرار 

بقاء جذور األزمة دون حل!
والطرف الثالث الذي ثار وهو طرف )ثوار تشرين( 
ــه قــابــل لــلــتــوســع فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، رغــم  يــبــدو أنـ
تهميشه الراهن! رغم أنه معني أكثر من غيره بمصير 
الذي  الوحيد  الطرف  ألنــه  السياسي،  ومــســاره  الــعــراق 
ــكـــل األطــــــــراف الـــمـــشـــاركـــة فـــيـــه بــالــمــطــالــب  ــنــــادي وبـ يــ
الوطنية، وبالسيادة واالستقالل، وبنظام عراقي جديد! 
واإليــرانــي  األمريكي  االحتاللين  مخرجات  عن  بعيدًا 
في العراق، وبعيدًا عن المحاصصة وعن تحكم قيادات 
أي  بعيدا عن  بل  بالسلطة،  التابعة إليران  المليشيات 
تشكيل مليشياوي، حشر نفسه في السياسة والسلطة، 
الفساد واالفساد والسرقة واالرتهان  ومارس كل أشكال 
للهيمنة اإليرانية، أو الهيمنة األمريكية، كما لم يحدث 

من قبل في تاريخ أي بلد في العالم!
} طــلــب الــوســاطــة مـــن الــســعــوديــة قـــد يــحــمــل في 
ــتــــراف بــالــثــقــل الــعــربــي واإلقــلــيــمــي الـــذي  داخـــلـــة االعــ
»االطــار  توجهات  مع  يتناقض  طلب  ولكنه  بــه،  تتمتع 
الــتــنــســيــقــي« وارتــهــانــه إليـــــران، فــالــســعــوديــة تــريــد ككل 
ــودة الـــعـــراق إلـــى حــضــنــه الــعــربــي، وذلــــك لن  الـــعـــرب عــ
وإنما  الشيعي/الشيعي،  الــصــراع  فــي  بــالــدخــول  يــكــون 
بدعم توجهات االستقاللية والسيادة العراقية، والنهج 
الوطني والعروبي، وهذا ما ال يتوافر حاليًا في المشهد 
لزيارة  كانت  فهل  الــراهــنــة!  بقياداته  الــمــأزوم  العراقي 

»عمار الحكيم« أهداف أخرى؟!

ــا كــثــيــرة  ــايـ ــفـ هـــنـــاك أســـــــرار وخـ
تستطيع أن تكتشفها عن ممارسات 
مجتمع  وأي  شــعــب  أي  وســلــوكــيــات 
ــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة مــن  ــ مـ
خـــــالل أخـــــذ فـــقـــط عـــيـــنـــات قــلــيــلــة 
ال تــتــجــاوز الــمــلــيــلــتــر الـــواحـــد من 
المليلترات  فــهــذه  الــمــجــاري.  مــيــاه 
أســرار  بطنها  فــي  تحمل  البسيطة 
الشعوب، وتعتبر بحرا عميقا وكنزا 
ــن الــمــعــلــومــات الــثــريــة  ال يــفــنــى مـ
والخفية، وهذه المليلترات القليلة 
من  الشعوب  تخفيه  ما  كل  تفضح 
أعـــمـــال وتـــصـــرفـــات وعـــــــادات، فــهــذه 
الوراثية  البصمة  هي  المليليترات 

للشعب في تلك المدينة.
إدمــان  عــن  تعرف  أن  أردَت  فــإذا 
أنـــــواع  نـــــوع مــــن  الـــشـــعـــب عـــلـــى أي 
ــمـــخـــدرات، فــكــل مـــا عــلــيــك فعله  الـ
هـــو الـــلـــجـــوء إلــــى قـــطـــرة مـــن مــيــاه 
المجاري، وإذا أردت أن تعرف مدى 
شــــرب الـــنـــاس لــلــخــمــر فـــاذهـــب إلــى 
أن  أردت  وإذا  اآلســـنـــة،  الــمــيــاه  هـــذه 
والعقاقير  األدويـــة  أكثر  عن  تبحث 
شــيــوعــًا وانـــتـــشـــارًا واســتــخــدامــًا في 
أفضل  الــمــجــاري  فــمــيــاه  المجتمع 
طريقة لــإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، 
الكائنات  أنــواع  تــدرس  أن  أردت  وإذا 
والــتــي  لـــألمـــراض  المسببة  الــحــيــة 
عليك  ما  فكل  الشعب  منها  يعاني 
ــات مــن  ــنـ ــيـ ــذ عـ ــ الــــقــــيــــام بــــه هــــو أخــ
الـــمـــجـــاري وســتــتــعــرف عــلــى حجم 
الـــتـــهـــديـــدات الــصــحــيــة الــمــتــجــذرة 
األمـــراض  ونــوعــيــة  أي مجتمع  فــي 
الــتــي قــد يــصــابــون بــهــا والــمــخــاطــر 
لها،  يتعرضون  قــد  الــتــي  الصحية 
ولذلك َتْعَتبر بعض الدول اآلن بأن 
إنذار  الحديثة كجهاز  التقنية  هذه 
مــبــكــر ألي حـــالـــة صــحــيــة مــرضــيــة 

مستقبلية.
وقـــــبـــــل زهــــــــــاء ســـنـــتـــيـــن كـــانـــت 
مـــيـــاه الـــمـــجـــاري هـــي الـــتـــي تكشف 
لــلــعــلــمــاء كــــل مــــا يــتــعــلــق بــــأســــرار 
وخــفــايــا الــفــيــروس الــغــامــض الــذي 
العقيم،  كورونا  وباء  للبشرية  سبب 
مياه  فمن خــالل سحب عينات من 
عن  للبحث  تحليلها  ثــم  المجاري 
المواد الجينية الوراثية نجحوا في 
أسئلة معقدة ومحيرة  اإلجابة عن 
الفيروس  وصــل  متى  منها  كــثــيــرة، 
كانت؟  مدينة  أيــة  فــي  الشعب  إلــى 
الفيروس؟  هــذا  انتشر  وكيف  وأيــن 
التي  والتغييرات  تحوراته  هي  ومــا 
طرأت عليه؟ وهل الحاالت المصابة 
بــالــفــيــروس فـــي تــلــك الــمــديــنــة في 

ازدياد أو نقصان؟

ــاء  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــــــيــــــــــوم يـــــلـــــجـــــأ الـ
ــون إلــــــى هــــــذه الـــمـــيـــاه  ــتـــصـ ــخـ ــمـ والـ
علمية  كوسيلة  أخـــرى  مــرة  الــقــذرة 
للتزود  نتائجها  فــي  الــوثــوق  يمكن 
واألولــيــة،  الصحيحة  بالمعلومات 
وفــــي وقـــــٍت مــبــكــر جـــــدًا قــبــل فـــوات 
على  الــتــعــرف  إلـــى  إضـــافـــة  األوان، 
الــحــقــائــق الــمــرتــبــطــة بــالــفــيــروس 
الــجــديــد الــمــســبــب لــمــرض جـــدري 
ــرح تــســمــيــتــه  ــتــ الـــــقـــــردة، والـــــــذي أقــ
مرض »جدري المثليين«، فمنظمة 
اسم  عــن  تبحث  العالمية  الصحة 

جديد لهذا المرض. 
فــــهــــذا الــــمــــرض الـــخـــبـــيـــث بـــدأ 
 2022 مــــايــــو  مـــنـــذ  االنــــتــــشــــار  فـــــي 
ــة  ــيـ وبــالــتــحــديــد فـــي الـــــدول األوروبـ
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة،  ــ ــــواليـ والـ
حــيــث لــم تــســجــل أيـــة حــــاالت لهذا 
ــو مــــرض  ــهــ ــل، فــ ــ ــبـ ــ الـــــمـــــرض مـــــن قـ
أفــريــقــيــا  مــســتــوطــن فـــي دول غـــرب 
ولــيــس فـــي الـــــدول الــغــربــيــة، حيث 
ووجــد  الــفــيــروس  منها  اآلن  انطلق 
واآلمنة،  المناسبة  الحاضنة  فيها 
واالنتشار  والتكاثر  النمو  في  فبدأ 

إلى باقي دول العالم.
واآلن حسب آخر تقرير منشور 
في 19 أغسطس 2022 من الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة مـــن »مـــراكـــز 
التحكم في المرض ومنعه« فهناك 
ألف حالة في معظم  أربعين  قرابة 
ُتــعــرف  لـــم  دول  وفــــي  الـــعـــالـــم،  دول 
من قبل ولم تسجل بها أية حاالت 
باإلصابة بهذا المرض، مما اضطر 
فــي 23  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
اإلعــالن عن حالة  إلى  يوليو 2022 
الدولية  العامة  الصحية  الــطــوارئ 

لجدري »المثليين«.
كما أفاد التقرير األمريكي بأن 
عـــدد الـــحـــاالت فــي أمــريــكــا وحــدهــا 
ألــفــا فـــي 49 واليـــة،  بــلــغ قـــرابـــة 11 
ــدر بــنــحــو  ــقــ وهـــــــذا يـــمـــثـــل نـــســـبـــة تــ
على  ــاالت  ــحــ الــ إجـــمـــالـــي  مـــن   %35
المستوى الدولي، واستنتج التقرير 
بأن هذه الحاالت المرضية بجدري 
»المثليين« في تفاقم مستمر وزيادة 
مــطــردة مــع الــوقــت، حتى أن بعض 
علماء أمريكا حذروا في 18 أغسطس 
فـــي مـــقـــال لــهــم نــشــر فـــي صحيفة 
بأن  األمريكية  تايمس  النيويورك 
ــلـــى أمـــريـــكـــا  هـــــذا الــــمــــرض نـــــزل عـ
ليبقى في أعضاء الجسد األمريكي 
الفيروس، حسب  فهذا  دائم،  بشكٍل 
المجتمع  في  سيدور  العلماء،  رأي 
الزكام  فيروس  يــدور  كما  األمريكي 
فقد  ذلــك  على  وعـــالوة  الموسمي. 

مهم  استنتاج  إلــى  التقرير  تــوصــل 
جدًا وخطير هو أن 99% من حاالت 
بين  هو  المثليين  بجدري  اإلصابة 
الرجال الشاذين جنسيًا وبين الفئة 
الضالة منهم الذين لهم ممارسات 
علمًا  منحرفة،  جنسية  وسلوكيات 
في  ممثلة  المتحدة  الــواليــات  بــأن 
الرابع من  وزارة الصحة أعلنت في 
»المثليين«  جــــدري  ــأن  بـ أغــســطــس 
قومية  صحية  طـــوارئ  حــالــة  يمثل 

على المستوى االتحادي.
ــإن مــــن أهـــم  ــ ــي تـــقـــديـــري فــ ــ وفــ
أســبــاب هــذا االنــتــشــار الــســريــع غير 
ــهـــذا الــــمــــرض الــغــريــب  الـــمـــتـــوقـــع لـ
عــلــى مــعــظــم دول الــعــالــم هـــو عــدم 
تبني سياسة الوقاية ومنع المرض 
وتجنب  المجتمع،  فــي  جـــذوره  مــن 
تنفيذ سياسة استئصال بؤرة ونواة 
الواحد، سواء  الشعب  بين  المرض 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــدول.  مــســتــوى  عــلــى  أو  العالمية 
فــكــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــالــصــحــة 
الــعــامــة تــبــنــت ســيــاســة الــعــالج غير 
المستدامة والتي ال ُتوقف المرض 
وال تمنع انتشاره، حيث قال المدير 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  الــعــام 
كــمــا صـــرح الــمــســؤولــون عــن وزارات 
الــصــحــة فـــي بــعــض الـــــدول الــعــالــم 
بـــأن عــلــى هـــذه الــفــئــة الــضــالــة من 
عـــن تفشي  الـــمـــســـؤولـــة  الــمــجــتــمــع 
ــــرض تـــجـــنـــب فـــقـــط مـــمـــارســـة  ــمـ ــ الـ
أو مع  أكــثــر مــن رجـــل،  الجنس مــع 
ــأن هــذه  ــدد، مــمــا يــعــنــي بــ ــ ــال جـ ــ رجـ
تــمــنــع  الـــســـيـــاســـيـــة ال  الـــتـــوجـــهـــات 
السلوكيات الخاطئة، بل وتشجعها، 
غــيــر  ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ هــــــــذه  أن  كــــمــــا 
الــــرجــــال من  تـــحـــذر  الـــمـــســـؤولـــة ال 

مــمــارســة الــجــنــس مــع الـــرجـــال، أي 
موجودًا  سيكون  المرض  مصدر  أن 
ــاًل ومــعــديــًا بــيــن الــشــعــب، بل  ــاعـ وفـ
وســيــعــمــل عــلــى نــشــر الــمــرض على 
فهناك  والدولي،  القومي  المستوى 
المثليين  هــــؤالء  مـــن  قــــذرة  شــبــكــة 
الــمــنــحــرفــيــن جــنــســيــًا فـــي كـــل دول 

العالم.
ولذلك مع انتشار هذا المرض 
الـــعـــلـــمـــاء فــي  يـــكـــون  أن  بــــد مــــن  ال 
أتم االستعداد لمواجهته وأسرع في 
كشفهم وتحليالتهم عن مدى إصابة 
الناس ومستوى تفشي المرض بين 
الــواحــد. وهناك عدة  الشعب  أفــراد 
ــــى تــحــقــيــق هـــذا  ــؤدي إلـ ــ تــقــنــيــات تــ
الـــهـــدف، وتــحــلــيــل مـــيـــاه الــمــجــاري 
عــــن فــــيــــروس مـــــرض »الــمــثــلــيــيــن« 
نسبيًا  الحديثة  التقنيات  مــن  هــو 
الكشف  فــي  نجاحها  أثبتت  والــتــي 
نزلت على  أخــرى  أوبئة معدية  عن 

الشعوب، وآخرها مرض كورونا. 
فــمــن خــصــوصــيــة هـــذا الــمــرض 
هو أن األعراض تنكشف على جسم 
أسبوعين،  أو  أســبــوع  بــعــد  اإلنــســان 
على  الظاهرية  األعـــراض  وخــاصــة 
الــمــصــاب  اإلنـــســـان  أن  أي  الــجــلــد، 
طــوال  سيستمر  للمرض  والحامل 
الناس  بين  العيش  في  الفترة  هذه 
األصــــحــــاء ونـــشـــر الــــعــــدوى ونــقــلــه 
تعرضه  عــن  الكشف  دون  لآلخرين 
لـــلـــمـــرض، ولـــكـــن مـــيـــاه الـــمـــجـــاري 
ــمـــرض  ــح وجـــــــود الـ تــســتــطــيــع فـــضـ
والـــكـــشـــف عـــن تــفــاصــيــلــه وأســــــراره 
والنوعية،  الكمية  الناحيتين  مــن 
والتحذير منه وإعالن حالة اإلنذار 
عــــن تــفــشــي الــــمــــرض، حـــتـــى تــقــوم 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــســرعــة بــأخــذ 
المناسبة  واإلجــراءات  االحتياطات 
إلى  إضــافــة  مــنــه،  والــعــالج  للوقاية 
بها  يــوجــد  الــتــي  المنطقة  تحديد 

الفيروس المعدي.
ــذه الــخــبــرات  ــًا مـــن هــ وانـــطـــالقـ
ــة والـــــتـــــجـــــارب الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الميدانية حول الكشف المبكر عن 
األمــــراض الــمــعــديــة عــامــة، ومــرض 
فإنني  خــاصــة،  »المثليين«  جـــدري 
أتــمــنــى مـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون، 
ــذه  ــة تـــبـــنـــي هــ ــ ــاصـ ــ والــــبــــحــــريــــن خـ
منها  واالستفادة  الجديدة  التقنية 
التحاليل  قائمة  ضمن  وادمــاجــهــا 
ــنـــيـــة  ــة الـــروتـــيـ ــيــ ــومــ ــيــ ــة والــ ــ ــ ــدوريـ ــ ــ الـ
ــواع  لــمــيــاه الـــمـــجـــاري بــحــثــًا عـــن أنــ
الــفــيــروســات والــبــكــتــيــريــا الــمــعــديــة 

المسببة لألمراض. 
bncftpw@batelco.com.bh

بنشر  قــمــت   ،2020 ســنــة  فــي 
ــوات عــربــيــة:  ــ كــتــاب بــعــنــوان »أصــ
ــاذا يــقــولــون لــنــا ولــمــاذا يــهــم«.  مـ
لـــــقـــــد كــــــانــــــت تـــــلـــــك مــــحــــاولــــة 
شكلت  الــتــي  األســاطــيــر  لتعرية 
ــول الــعــالــم  الــخــطــاب الــغــربــي حـ
ــم ســـبـــب تــرســيــخ  ــهــ ــربــــي وفــ ــعــ الــ
هـــذه األســاطــيــر وتــقــديــم حلول 

لتبديدها وتفنيدها.
فـــي فــصــول مــنــفــصــلــة، طــرح 
الكتاب عدًدا من هذه األساطير 
أو األكاذيب الصريحة من قبيل 
إلى  ويميلون  عنًفا  أكثر  »العرب 
ــتـــطـــرف«، و »الـــعـــرب يــكــرهــون  الـ
الـــــغـــــرب«، ومـــــا إلـــــى ذلـــــك - ثــم 
أوضـــحـــت مـــن خــــالل اســتــطــالع 
مكثف للرأي العام العربي كيف 
واحــد من هذه األساطير  أن كل 
ــلــــى تــــصــــور خـــاطـــئ  ــنــــطــــوي عــ يــ

للمنطقة وشعوبها.
اخــتــتــم ذلــــك الــكــتــاب بــعــدد 
من الدروس العملية للحكومات 
والـــشـــركـــات والــتــربــويــيــن وعــامــة 
ــنــــاس لـــيـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى  الــ
اتخاذ تدابير تصحيحية والعمل 
على تعزيز فهم أفضل لمثل هذه 

المسائل الهامة.
ــتـــه اســـتـــطـــالعـــات  ــفـ ــا كـــشـ ــ مــ
ــي أجــــريــــنــــاهــــا فــي  ــ ــتـ ــ الـــــــــــرأي الـ
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــا هو 
للعالم  الــغــربــيــة  الـــتـــصـــورات  أن 
الـــعـــربـــي غـــالـــًبـــا مـــا تــتــشــكــل من 
السلبية  النمطية  الصور  خــالل 
المستخدمة  القصصية  واألدلــة 
لتبرير اآلراء المتحيزة. ونتيجة 
ــهـــم الــــغــــرب عــن  ــإن فـ ــ لــــذلــــك، فــ
مـــن هـــم الـــعـــرب ومـــا هـــي القيم 
والــتــطــلــعــات لــديــهــم غـــالـــًبـــا ما 
جــانــبــت الـــصـــواب وســقــطــت في 

التجني.
غـــالـــًبـــا مـــا يــتــحــدث صــانــعــو 
السياسة والمحللون السياسيون 
الــغــربــيــون عـــن الـــعـــرب ولــلــعــرب، 
ــكـــرون فــي  ــفـ ــا يـ لــكــنــهــم نــــــــادًرا مــ
االســتــمــاع إلـــى الــعــرب مــن أجــل 
فهم حياتهم بشكل كامل وتلمس 

احــتــيــاجــاتــهــم ومــعــرفــة آمــالــهــم 
فـــي الــمــســتــقــبــل. وكـــانـــت إحـــدى 
المفرط  التبسيط  ذلــك  نتائج 
إلى  أدى  مما  مــعــقــدة،  لمنطقة 
ووخيمة  مكلفة  سياسية  كــوارث 

العواقب.
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــقــــد مــن 
الزمان، لم تستمر هذه األساطير 
فـــحـــســـب، بــــل اســـتـــمـــرت مــعــهــا، 
المضللة  الــســيــاســات  وبــســبــبــهــا، 
كثيًرا  الــتــي  المسبقة  واألحــكــام 
ما شوهت تعامل الغرب مع هذه 

المنطقة الحساسة من العالم.
رغم إدراكها لهذه اإلخفاقات 
ــة، ومــــع  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ واألخــــــــطــــــــاء الـ
اســـتـــمـــرار الـــمـــواقـــف الــمــتــحــيــزة 
التي شكلتها التصورات السلبية، 
فإن بعض األصوات القيادية في 
الغرب تنادي اآلن بفك االرتباط 

بالمنطقة واالنسحاب منها.
المهم  السبب، كان من  لهذا 
بالنسبة لنا أن نتعاون مع معهد 
توني بلير للتغيير العالمي هذا 
العام حيث أجرينا استطالع رأي 
الماضي  يوليو  محدثا في شهر 

شمل سبع دول عربية.
العربي  العالم  بأن  واعترافا 
ــقـــع فــــي الـــنـــقـــطـــة الـــمـــحـــوريـــة  يـ
فيها  اســتــثــمــرت  قــــــارات  ــثـــالث  لـ
الــــدول الــغــربــيــة الــكــثــيــر، وبــأنــهــا 

بــشــريــة  ــات  ــانـ ــكـ إمـ ذات  مــنــطــقــة 
اعتقاده  المعهد  أوضـــح  هــائــلــة، 
ــار هـــو  ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــح الــ ــيــ ــحــ بـــــــــأن تــــصــ
االنسحاب  مــن  األفــضــل  الخيار 
الــعــمــل على  هــو  الــمــطــلــوب  وأن 
والمفاهيم  األساطير  استبدال 

الخاطئة بفهم حقيقي.
بالنسبة لنا، فإن استطالعات 
سماع  تتيح  نــافــذة  تفتح  الـــرأي 
ــوات الــعــربــيــة. أســمــي هــذه  ــ األصـ
ألننا  المحترم«  »العلم  النافذة 
عند  مـــشـــارك.  كـــل  آراء  نــســجــل 
تــحــلــيــل الـــنـــتـــائـــج تــظــهــر صــــورة 
يــمــكــن أن تــســاعــدنــا فـــي تــبــديــد 
الـــــصـــــور الـــنـــمـــطـــيـــة وتــصــحــيــح 
المفاهيم الخاطئة. وإذا انتبهنا 
فيمكننا  الــنــاس،  لنا  يقوله  لما 
أفضل  بشكل  سياساتنا  صياغة 
احتياجاتهم  وتلبية  لالستجابة 
التي  تــلــك  ولــيــس   - الحقيقية 

افترضنا وجودها.
المنطقة،  أنحاء  جميع  في 
تــدعــم أغــلــبــيــة قــويــة مــن الــعــرب 
ــرأة فــي  ــمـ ــلـ حـــقـــوقـــا مـــتـــســـاويـــة لـ
الــتــوظــيــف وفــــي مـــكـــان الــعــمــل. 
إنــهــم يــفــضــلــون تـــزويـــد الــشــبــاب 
بــالــمــهــارات الــتــكــنــولــوجــيــة حتى 
الــمــنــافــســة بشكل  يــتــمــكــنــوا مـــن 

أفضل في اقتصاد المستقبل.
ــون  ــنـ ــديـ ــتـ ــم إمـــــــا مـ ــ ــم هــ ــ ــهـ ــ إنـ
إنــهــم  عــلــمــانــيــون.  أو  ــتـــدال  ــاعـ بـ
ــا تــحــكــم  ــنـــدمـ ــه عـ ــ ــقـــدون أنــ ــتـ ــعـ يـ
تجعل  فإنها  الدينية،  الحركات 
الدول أضعف كما أنهم يعتقدون 
أن الممارسات الدينية، كما يتم 
بــلــدانــهــم، بحاجة  تــدريــســهــا فــي 

إلى التحديث.
ــوات  الحــظــت فــي كــتــاب »أصــ
عربية« التصور األمريكي السائد 
ويحتقرون  يكرهوننا  العرب  بأن 
قــيــمــنــا ويــــقــــضــــون الـــكـــثـــيـــر مــن 
الدعاة  إلى  االستماع  في  الوقت 
والبرامج التلفزيونية التي تعزز 
مقارنة  كشفت  الــكــراهــيــة.  هـــذه 
هـــذه الــنــتــائــج مـــع اســتــطــالعــات 
ــي أجــــريــــنــــاهــــا مــن  ــ ــتـ ــ الــــــــــرأي الـ

جميع أنحاء العالم العربي عن 
انفصال عميق.

الـــعـــرب، في  لــقــد وجـــدنـــا أن 
الـــــواقـــــع، يـــحـــتـــرمـــون الــــواليــــات 
في  وقيمها  األمريكية  المتحدة 
أما  والفرص.  واالبتكار  الحرية 
سياساتنا  فــهــي  يعجبهم  ال  مــا 
تجاههم. إن أولوياتهم السياسية 
أولــويــاتــنــا:  كبير  حــد  إلـــى  تشبه 
ــل آمـــــــن، وفـــــــرص تــعــلــيــمــيــة  ــمـ عـ

أفضل، ورعاية صحية متطورة.
مـــعـــدالت  أن  أيــــًضــــا  عــلــمــنــا 
ــت  ــ ــانـ ــ حــــــــضــــــــور الــــــمــــــســــــاجــــــد كـ
قـــابـــلـــة لــلــمــقــارنــة مــــع مـــعـــدالت 
ــا  ــنــــدمــ ــة، وعــ ــســ ــيــ ــنــ ــكــ حـــــضـــــور الــ
فإن  الــتــلــفــزيــون،  الــعــرب  يشاهد 
األفالم  هي  المفضلة  برامجهم 
الواقعية  والبرامج  والمسلسالت 
وبـــعـــبـــارة   - ــاب  ــ ــعــ ــ األلــ ــج  ــ ــرامــ ــ وبــ
أخرى، يشاهد العرب التلفزيون 
تماما   – أنــفــســهــم  عــن  لــلــتــرفــيــه 

مثل األمريكيين.
بالنظر إلى أن هذا كان أهم 
عــمــل نــنــجــزه فـــي حــيــاتــنــا فــإنــه 
لــنــا  ــاح  ــ أتــ الــمــعــهــد  يــســعــدنــا أن 
الفرصة إلجراء استطالع جديد 
الحساسة  القضايا  الستكشاف 
التي تواجه العالم العربي اليوم، 
بالنظر  أيضا  المعهد  تعهد  كما 
ــي الـــمـــواقـــف الــعــربــيــة  بــعــمــق فــ
ووضـــــــــع أجــــــنــــــدة اســـتـــشـــرافـــيـــة 

تستجيب للتطلعات العربية.
ــيــــرة لــواضــعــي  مـــالحـــظـــة أخــ
السياسيين:  والنقاد  السياسات 
تحققوا من تحيزاتكم واستمعوا 
الــعــرب حول  بــه  إلــى مــا يخبرنا 
مــا يـــريـــدون. لــقــد كــانــت والــدتــي 
تريد  كنت  »إذا  دائــمــا:  لــي  تقول 
فعليك  اآلخـــــــرون،  يــســمــعــك  أن 

االستماع إليهم أواًل«.
بــفــضــل جـــهـــود مــعــهــد تــونــي 
بــلــيــر وآخــــريــــن، تــتــكــلــم أصــــوات 
ــم. اســـتـــمـــعـــوا لــمــا  ــكـ ــيـ عـــربـــيـــة إلـ

يقولون.

} رئيس المعهد العربي األمريكي

ت�سورات الغرب النمطية عن ال�سعوب العربية

بقلم:
د. جيمس زغبي }

الحراك االنتخابي المبكر دفع بطيف 
في  رغبتهم  إعــالن  إلــى  البحرين  أبناء  من 
هناك  وليس  االنتخابي،  المعترك  دخــول 
أن ذلــك ظــاهــرة صحية يمكن  خــالف على 
على  بقدرات  االنتخابية  العملية  تثري  أن 
إلى  تفضي  أن  يمكن  األهمية  من  مستوى 
بــمــســتــوى متطلبات  تــرتــقــي  كـــفـــاءات  ــروز  بــ
التي  والمواقف  الــرؤى  في صناعة  اإلنجاز 
االجتماعي  الطموح  في  بفاعليتها  تتميز 
في تحقيق المكاسب التي تلبي احتياجاته 
المطلبية وتترك أثرها في تحسين ظروفه 
الناخب  أحــســن  حــالــة  فــي  وذلـــك  الحياتية 
االختيار وتميز الراغبون بدخول المعترك 
أن  مــن  تمكنهم  فعلية  بــقــدرات  االنتخابي 
متطلبات  بمنظومة  االرتــقــاء  فــي  يسهموا 
تحدث  أن  يمكن  التي  الوطنية  المشاريع 
تحوال نوعيا في الواقع المعيشي للمجتمع 

ومنجزات المشروع البرلماني والبلدي.
تفاعل  من  بالدنا  تشهده  لما  المتابعين  من  الكثيرين  إن 
غير مسبوق في التعبير عن نية هذا العدد الكبير من الراغبين 
فـــي الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات الــمــقــبــلــة وبـــاألخـــص مـــن هـــم على 
من  الرغم  على  فإنهم  االنتخابية  التجربة  بواقع  وثيقة  صلة 
من  الواقع  ذلك  الى  ينظرون  يظلون  المشهد  لهذا  تقديرهم 
أن  يمكن  التي  والمسؤولية  الكفاءة  أهمها  من  مختلفة  زوايــا 
يتميز بها البعض في هذا الطيف من الراغبين بالدخول في 
السباق االنتخابي بإضافة المفيد في إثراء المواقف التي يمكن 
أن تسهم في االرتقاء أوال بمسار الحراك االنتخابي المسؤول 
في االلتزام بأبجديات المسار الديمقراطي للمنافسة البعيدة 
عن أساليب الكيدية والتركيز على إبراز الكفاءة وتقديم الرؤى 
البرامجية الواعية التي تحدد مسار التغيير المفيد مجتمعيا 
بناء  إلــى  يفضي  أن  يمكن  الـــذي  الــقــرار  منهج  ثانيا  ووطــنــيــا، 
أن  يمكن  التي  والبلدي  البرلماني  للعمل  مستدامة  منظومة 
االجتماعية  المكاسب  تحقيق  فــي  والمفيد  الجديد  تضيف 
والوطنية في تفعيل مقاصد أهداف المشروع العالمي للتنمية 
المشروع  بمنجزات  لالرتقاء  الشامل  بعدها  فــي  المستدامة 

الوطني للتنمية.
ذلك  أن  المؤسف  من  فإنه  المشهد  إيجابية  من  وبالرغم 
الحراك صاحبته موجة من االنتقادات ورفع الشعارات البعيدة 
عن الواقع الملموس وذلك في التصريحات االعالمية للراغبين 
منها  البعض  اتــخــذ  والــتــي  المقبلة  لالنتخابات  الترشح  فــي 
مواقف بعيدة عن إدراك وفهم واقع متطلبات العمل البرلماني 
والبلدي، وأن المطلب الذي ينتظره المجتمع ينبغي أن يأخذ 
في االعتبار قراءة المتطلبات بواقعية والحرص على طرح رؤى 
والطموح االجتماعي، يمكن بموجبها  تتوافق  واعية  برامجية 
بناء المسار الواقعي لالشتغال على وعي الناخب في االهتمام 
بالصندوق االنتخابي الختيار األفضل من المرشحين برلمانيا 
وبلديا الذين يمكنهم المساهمة في احداث التحول النوعي في 
صناعة القرارات التي يمكن أن تثري المسار الصحيح في بناء 

خريطة الطريق للتغيير في العمل البرلماني والبلدي.
في  التمعن  ينبغي  الـــذي  المشهد  هــو  الــبــلــدي  العمل  إن 
ذلك  باقتحام  التفكير  في  الشروع  قبل  وفهم متطلباته  قــراءة 
الصندوق الصعب في متطلباته والذي هو على قدر كبير من 
األهمية في الحراك االنتخابي ويحظى باالهتمام في الموقف 
وأهدافه ومحاوره  ارتباط مسؤولياته  االجتماعي وذلك بحكم 
الخدمية والتنموية بالمصالح المباشرة للمجتمع، والمتمثلة 
في األهداف والمسؤوليات التي يحددها بشكل حصري قانون 
الــى  فــي حــاجــة  هــي  والــتــي  )35( لسنة 2001م  رقـــم  الــبــلــديــات 
الواقع،  أرض  على  وتجسيدها  تفعيلها  ادوات  متطلبات  فهم 
المسار  ادوات  فهم  على  والــقــدرة  الكفاءة  تــوافــر  يتطلب  وهنا 

الصحيح للعمل البلدي وأن ذلك يستوجب 
تأسيس مقومات مقترحات  فهم متطلبات 
ألدوات  الــصــحــيــحــة  واالدارة  الـــمـــشـــاريـــع 
معالجة القضايا واالحتياجات التي تحقق 
تلبية متطلباته  في  االجتماعية  المصالح 

الخدمية والتنموية.
ويــمــكــن االشـــــــارة هــنــا إلــــى أن الــعــمــل 
ــلـــة ســيــاحــيــة أو ســاحــة  الـــبـــلـــدي لـــيـــس رحـ
منظومة  هـــو  بـــل  تعليميا  وفــصــال  تـــدريـــب 
والــتــي  واالدوات  األهــــداف  مــتــداخــلــة  عــمــل 
تــســتــوجــب وعـــي وفــهــم كــيــف يــمــكــن تفعيل 
وواجباتها،  أدواتــهــا  فاعلية  وتعزيز  ادواتــهــا 
الــدرايــة والقدرة  وهــو األمــر الــذي تقتضيه 
عــلــى ابــتــكــار الــمــشــاريــع وفــهــم كــيــف يمكن 
ــة  ــ ــدرات الــمــعــرفــيــة فــــي دراسـ ــ ــقـ ــ تــســخــيــر الـ
ــنـــاء الــمــقــتــرحــات ومــعــرفــة  الــمــتــطــلــبــات وبـ
إجراءات اعدادها واعتمادها في اجتماعات 
المسار  هــو  ذلـــك  وأن  الــبــلــديــة،  الــمــجــالــس 
الــــذي يــنــبــغــي فــهــم ابــجــديــاتــه لــلــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق مــطــالــب 
ومصالح المجتمع بصورة إبداعية والتي يمكن بفعلها تحقيق 
خريطة  في  الملموس  واقعها  تجد  التي  والمقاصد  األهــداف 
العالمية  األهـــداف  مقاصد  مع  المتوافقة  الوطنية  األهـــداف 

للتنمية المستدامة.
هنا يمكن القول إن العمل البلدي متداخل في اختصاصاته 
التحتية  البنية  مشاريع  وإن  والتنموية،  الخدمية  ووظــائــفــه 
التي  المطالب  أولــويــات  مــن  والتنموية  الخدمية  والمطالب 
تدخل ضمن منظومة العمل البلدي وذلك توافقا مع التوسع 
العمراني واالسكاني الذي تشهده بالدنا والذي هو في حاجة 
إلى دراسة متمعنة في بناء مقترحات مشاريع القرارات إلدراج 
متطلبات البنية التحتية ضمن جدول المشاريع المستقبلية 
ــى جــانــب الـــقـــدرة عــلــى فــهــم ادوات الــعــالقــة مع  لــلــحــكــومــة، إلـ
االختصاصات  مــن  بحر  وهــي  واحتياجاته  المجتمع  مطالب 
والمسؤولية،  المهنية  عاليا من  تتطلب مستوى  التي  والمهام 
وأن ذلك بال شك يحتاج الى كفاءة وقدرة في فهم المتطلبات 
تحددها  التي  األغــراض  لتحقيق  المسؤولية  بواقع  المحاطة 

متطلبات العمل البلدي.
ومن الطبيعي في سياق ذلك ضرورة فهم مميزات النائب 
البلدي والذي ينبغي أن يكون مؤهال وذا كفاءة ومدركا ألدوات 
مصالح  عــن  الــدفــاع  فــي  تفعيلها  على  ــادرا  وقــ الــبــلــدي  العمل 
المجتمع، ومتناغما مع متطلبات العمل البلدي، ويعمل بروح 
فريق العمل الواحد، ويتميز بالصدق واألمانة وبالجاهزية في 
ظروف  ويتفهم  الواجب،  أداء  في  المسؤولية  بتحمل  االلتزام 
لــدراســة  ويستجيب  ويستمع  واقــعــهــم  مــع  ويــتــفــاعــل  اآلخــريــن 
مطالبهم، وأن يكون قادرا على التفاعل بالمساهمة في االرتقاء 
بوحدة القرار الذي يمكن أن يسهم في االرتقاء بجودة قرارات 

وإنجازات العمل البلدي. 
العمل  التوجه للصعود على متن قارب  إن  القول  خالصة 
الخدمي  المعترك  ذلك  في  بالدخول  الراغبين  يدعو  البلدي 
إلى أن يقرأوا بعمق مدى جاهزيتهم الفعلية في فهم متطلبات 
ــداد وصــيــاغــة ورفـــع ومتابعة  الــنــشــاط الــبــلــدي فــي جــدولــة وإعــ
والمؤسسية  االجتماعية  العالقة  وبناء  االجتماعية  المطالب 
فهم  على  والــقــدرة  ومسؤولياتها  متطلباتها  فــي  المتداخلة 
بمشاريع  ــبـــاط  االرتـ ذات  الــمــؤســســات  مــع  الــعــالقــة  مــتــطــلــبــات 
بلدي  بناء عمل  على  القدرة  ذلــك  في  واألهــم  البلدي،  العمل 
توافقي في صناعة القرار الذي يستجيب لمتطلبات المصالح 
األثــر  يكمن  وهــنــا  للتنمية،  الــوطــنــي  والــمــشــروع  االجتماعية 
الفعلي الذي يمكن الحديث بشأنه في واقع الحراك االنتخابي 

في إثراء العمل البلدي. 
} باحث في الحقل البيئي

مي��اه المج��اري تك�س��ف اأ�س��رار ج��دري »المثليي��ن«

بقلم:
د. إسماعيل محمد املدني

ودوره االن����ت����خ����اب����ي  ال�����ح�����راك 
ف�����ي اإث����������راء ال���ع���م���ل ال���ب���ل���دي

بقلم:
د. شبر إبراهيم الوداعي }
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 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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يجلس الــكــثــيــٌر مــنــا ســاعــات طــويــلــة فــي الــعــمــل أو في 
المنزل، تختلف أسبابنا جميعا ولكن اتفق العلماء واألطباء 

على األضرار الصحية العديدة من الجلوس المفرط.
فعندما تكون جالًسا فإنك تستهلك طاقة أقل من التي 

تستهلكها عندما تقف أو تتحرك،
قد تظهر آثار سيئة على الصحة على المديين القصير 
يبدو مضًرا  ال  قد  الــذي  النشاط  هــذا  يجعل  ما  والطويل، 

قاتًل!
ربــطــت األبـــحـــاث مــا بــيــن الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة من 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــلت الــصــحــيــة الـــتـــي تشمل 
ونسبة  الــدم  في  السكر  نسبة  وارتفاع  الــدم  السمنة وضغط 
الــكــولــيــســتــرول غــيــر الــعــاديــة الــتــي تشكل مــتــلزمــة األيــض 
فترات  المفرط  الجلوس  أن  كما ظهر  الغذائي(،  )التمثيل 
اعتلل  مــرض  عــن  الناجمة  الــوفــاة  مــن خطر  يزيد  طويلة 
السرطانية، وخطورة  باألورام  وارتفاع نسبة االصابة  القلب 

اإلصابة بجلطات الساق.
ــراء دراســـــات أكــثــر على  ــ ــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى إجـ ال تــ
الصحة.  على  البدني  والنشاط  المفرط  الجلوس  تأثيرات 
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أن الــجــلــوس فـــتـــرات أقـــل وزيــــادة 
الحركة تسهم بشكل عام في التمتع بصحة أفضل، فهناك 
اليوم  بها  تــبــدأ  أن  يمكنك  الــتــي  البسيطة  الــحــلــول  بعض 
ــادة الــجــلــوس غــيــر الــمــســتــحــبــة، عــلــى سبيل  ــ لــتــغــيــر مـــن عـ
المثال قد تبدأ ببساطة بالوقوف بداًل من الجلوس عندما 
عملك،  أثناء  للمشي  طــرق  إيجاد  أو  الفرصة  لديك  تكون 
استخدم السللم بدل المصعد والتحرك أثناء التحدث في 
الهاتف، اركن سيارتك بعيدا، اشتراك النادي اجباري وليس 
اختياريا، خذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، ضع 
جهاز المشي أمام شاشة تلفازك أو في حديقتك سيساعدك 

ذلك على استخدامه.
مشاغل الحياة كثيرة والعمل ال ينتهي فل تدعه يقضي 

على ما تبقى من العمر والصحة.

الجلو�س المفرط 
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صــحــة الــعــظــم مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ على 
تنظيم  فـــي  دوًرا  تــلــعــب  فــالــعــظــام  الــجــســم،  كـــفـــاءة 
الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم، هشاشة 
العظام هي مرض يصيب العظام ويؤدي إلى ضعفه 
الوقاية  وكيفية  عليها  سنتعرف  أســبــاب  عــدة  ولــه 
الــدكــتــورة سحر سعد  مــع  التالي  الــحــوار  فــي  منها 
استشاري األمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام. 
* مـــا هـــي هــشــاشــة الـــعـــظـــام ومــــن هـــم األكــثــر 

عرضة؟
هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام مــشــكــلــة شـــائـــعـــة ومـــعـــروفـــة 
العمر حيث يترقق العظم  التقدم في  وخاصة مع 
وتقل كثافة الكتلة العظمية، وتصبح العظام هشة 
وقابلة للكسر بسهولة إلى درجة حدوث كسر بمجرد 

الكحة أو االنحناء أو التعرض لكلم خفيف. 
الهشاشة تصيب السيدات والرجال من جميع 
األجناس ولكن وجد أن السيدات في الدول األوروبية 
الــعــظــام في  أكــثــر عــرضــة لهشاشة  واالســيــويــة هــم 

مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. 
* ماذا عن األعراض؟

الهشاشة في مرحلة مبكرة تكون صامتة ليس 
لقياس  خــاص  بجهاز  اكتشافها  ويتم  أعــراض  لها 
المتقدمة  الــمــراحــل  فــي  ــا  امـ الــعــظــمــيــة،  الــكــثــافــة 
فيشكو المريض من ألم في الظهر ناتج عن حدوث 

كسر بالفقرات او انضغاط للفقرات نتيجة لضعف 
العظم.

وأيضا حدوث كسر بدون اسباب واضحة وأخيرا 
انحناء في الظهر وقصر القامة.

* مــتــى نــلــجــأ إلــــى طــبــيــب الـــرومـــاتـــيـــزم؟ وهــل 
لهشاشة العظام أسباب واضحة يشعر بها المريض؟

ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم المختص عند 
العلج  فــي حــالــة  أو  فــي ســن مبكر  الـــدورة  انقطاع 
بــالــكــورتــيــزون فـــتـــرات طــويــلــة أو بــجــرعــات عــالــيــة، 
وأيضا اذا كان هناك تاريخ عائلي ألفراد يعانون من 
هشاشة العظام، لوجود عامل وراثي، كما أن هناك 
أسبابا لهشاشة العظام ال يمكن تغيرها وهي كونك 
سيدة والسيدات أكثر عرضة للهشاشة كلما تقدمن 
ذوو  وأيضا االشخاص  العائلي،  التاريخ  العمر،  في 

البنية الصغيرة أي أقل حجما من الطبيعي.
تغييرها  يمكن  التي  األخــرى  األسباب  أما عن 
الغذائية  األنظمة  الكالسيوم،  عنصر  قلة  فمنها 
غير الصحية لفقدان الوزن، نقص الكالسيوم بعد 
المواظبة  ايــضــا  الــمــعــدة،  حــجــم  تصغير  عمليات 
كالسيوم،  اســتــخــدام  بـــدون  الــكــورتــيــزون  عــقــار  على 
ــــرى تــســبــب هــشــاشــة الــعــظــام مــثــل الــتــي  أدويـــــة أخـ
الكلى  وزراعــة  السرطان  ومــرض  التشنجات  تعالج 

واالشخاص المصابين بارتجاع المريء.

ــن األمــــــراض الـــتـــي تــســبــب مــــرض هــشــاشــة  ومــ
العظام مرض السيلياك وتقرحات القولون ومرض 

كرونز وأمراض الكلى والكبد ومرض الروماتويد.
يجب ان نعلم ان الحياة الخالية من ممارسة 
اي نــشــاط والـــجـــلـــوس مــعــظــم الـــوقـــت والــتــدخــيــن 
وشرب الكحوليات من أهم أسباب االصابة بهشاشة 

العظام.
هل هناك طرق للوقاية من هشاشة العظام؟

نـــعـــم، إن مـــن أهــــم طــــرق الـــوقـــايـــة مـــن مــرض 
هشاشة العظام التغذية السليمة الصحية والغنية 
االلبان  منتجات  في  المتوافرة  الكالسيوم  بعنصر 
األوراق  ذي  الــورقــيــة  والـــخـــضـــراوات  الــدســم  قليلة 
الــداكــنــة وســمــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن ومــنــتــجــات 
الـــصـــويـــا والـــتـــوفـــو، مـــع ضــــــرورة الــمــحــافــظــة على 
لترسيب  طبيعي  بمعدل  )دال(  فيتامين  مستوى 
الكالسيوم على العظام، ممارسة الرياضة بانتظام 
المشي نصف ساعة يوميا ورفع  وخصوصا رياضة 
األوزان الخفيفة ألن التمارين المنتظمة والحركة 
ــوة الــعــضــلت والـــتـــوازن  والــنــشــاط مــهــمــة لـــزيـــادة قـ
الشعور  ومن  للكسور  التعرض  من  وتقلل  الحركي 

بألم المفاصل والعضلت.
نوع  بــأي  الــبــدء  قبل  الطبيب  استشارة  ويجب 
من الرياضة لتوجيهه للرياضة المناسبة لحالته.

ــون مـــريـــحـــا وآمـــنـــا  ــكــ يــ ســـفـــر مــــريــــض الــــســــكــــري يـــمـــكـــن أن 
بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات الطبيب المختص، والتعرف 
اذ يجب  بالسفر،  المتعلقة  األمنية  واإلجــراءات  التعليمات  على 
على مريض السكري اخذ االحتياطات اللزمة قبل السفر وأثناءه 
تقدم  التالي  المقال  فــي  لــه.  تحدث  قــد  مضاعفات  اي  لتفادي 
الدكتورة خديجة العل استشاري طب األطفال وأمراض السكري 
والـــغـــدد الــصــمــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي نــصــائــح لمرضى 

السكري لسفر آمن والتي بدأت حديثها قائلة:
وكسر  النفس  عــن  للترفيه  مهم  جــديــدة  أمــاكــن  إلــى  السفر 
الروتين وشحن الطاقة، ولكن يجب أال نغفل أنه في السفر يتغير 
وقت ونوع الطعام، ويكثر التنقل والمشي، لذلك عزيزي السكري 

قبل السفر عليك اتباع اآلتي: 
على  قــدرتــك  مــن  والــتــأكــد  المتابع  الطبيب  ــارة  زيـ يفضل   *  

السفر.
في  السكر  وأدويــة  باإلنسولين  أخذ وصفة طبية مختومة   *

حال احتياجك إلى شرائه من البلد المسافر إليه.
في  حيث  الطبيب  مع  اإلنسولين  جرعات  تعديل  مناقشة   *

السفر تكثر الحركة والمشي.

 تغيير توقيت الجرعات في حال السفر إلى بلد يختلف فيه 
التوقيت عن بلدك اختلفا كبيرا.

* مناقشة ما إذا كنت تحتاج إلى أخذ تطعيمات قبل السفر.
* أخذ تقرير ملخص بالحالة والعلج )تكتب األدوية باللغة 
تكون  حتى  التجاري  االســم  وليس  العلمي  وباالسم  اإلنجليزية 

معروفة في أي بلد(. 
الطيران  شركة  مــن  مسبقا  بالسكري  خاصة  وجبة  طلب   *

حتى يتم تقديمها على متن الطائرة.
يفضل أن يكون لديك تأمين طبي للسفر.

وبالنسبة إلى أثناء السفر:
ضرورة وضع اإلنسولين في شنطة خاصة.

الحرص على حمل كمية مضاعفة من األدوية، شرائط قياس 
السكر، شرائط الكيتون ومستلزمات المضخة.

الـــحـــرص عــلــى حــمــل أقــــلم اإلنــســولــيــن احــتــيــاطــيــا تحسبا 
الستخدامها في حال تعطل المضخة.

الــتــأكــد مـــن صــلحــيــة جــهــاز قــيــاس الــســكــر وحــمــل بــطــاريــة 
إضافية.

وجبة  تقديم  تــأخــر  حــال  فــي  لتناولها  خفيفة  وجــبــة  حمل 
الطائرة.

حمل قطعة من الحلوى في الجيب احتياطيا لتناولها عند 
حدوث هبوط للسكر. 

أغلب مجسات قياس السكر وأغلب أنواع مضخات اإلنسولين 
تتأثر بجهاز األشعة في المطار )جهاز التفتيش الذي توضع به 
تتأثر  الــحــزام(؛ لذا يجب عدم وضعها فيه لكي ال   - اليد  شنط 

بجهاز األشعة الذي يمر المسافر من خلله. 
الطيارة  في  المشي  الرحلة طويلة يفضل  كانت مسافة  إذا   

بين فترة وأخرى.
في حالة السفر بالسيارة ما هي االجراءات المتبعة؟

 الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــعــرض اإلنــســولــيــن ألشــعــة الشمس 
الــمــبــاشــرة وضــــرورة عـــدم تـــرك اإلنــســولــيــن وجــهــاز قــيــاس السكر 

ومضخة اإلنسولين في السيارة، فالحرارة تؤدي إلى تلفها. 
السيارة والمشي  السفر مسافة طويلة يفضل توقف  إذا كان 

بين فترة وأخرى.
لسلمة مريض السكري في البلد المسافر إليه يجب 

اتباع اآلتي: 
البوفيه فيجب  الرحلة هو  إذا كان نظام األكل في 
االعتدال في تناول الطعام وتعديل جرعات اإلنسولين 

إن لزم األمر.
ــواء  تــجــنــب الــمــشــي مــســافــات طــويــلــة فــي األجــ
وااللتزام  الماء،  من  كافية  كمية  مع شرب  الحارة 

بعدم تعرض اإلنسولين للحرارة.
الـــحـــرص عــلــى اخـــتـــيـــار الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

النظيف وتجنب األكلت المكشوفة أو النيئة.
أو  اإلنسولين  جرعات  تقليل  يتطلب  قد 
تناول وجبة في حال المشي مسافات طويلة 

أو تسلق الجبال.
تــجــنــب الــمــشــي حـــافـــي الــقــدمــيــن لــعــدم 
الـــتـــعـــرض ألي جــــــروح، ولـــبـــس حـــــذاء مــريــح 

وفحص القدم بشكل يومي.
وااللـــــــتـــــــزام  الـــــكـــــمـــــام  لــــبــــس  تــــنــــس  وال 

باإلجراءات االحترازية.
ودمتم بخير.

مع حلول فصل الصيف والعطلة الصيفية وموسم السياحة 
بعيدا  الصيف  في  واالستجمام  للسفر  كثيرون  يستعد  والسفر 
للعمل  واالستعداد  الذهن  لتصفية  والعمل  الحياة  ضغوط  عن 

أو الدراسة.
باألكل  بالتلذذ  المسافر  دائما ما يرغب  السفر  وأثناء رحلة 
بدون تنظيم للوجبات وبدون حساب للسعرات الحرارية وبتجربة 
ــبـــاق الــجــديــدة فـــي الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة كــرغــبــة في  اشــهــى االطـ
الطعام  االخرين من خلل  والتعرف على حضارات  االستكشاف 
وبصورة مختلفة عن المعتاد ولكن بعد انقضاء االجازة الصيفية 
نرى بعض االشخاص يفرحون بنزول الوزن وآخرون يشتكون بعد 
وكمية  نوعية  بسبب  فيها  المرغوب  غير  الــوزن  زيــادة  من  السفر 
المشي  مــن  الكثير  فيه  السفر  ان  مــن  بــالــرغــم  الــمــتــنــاول  االكـــل 
والتنقل بسبب أن كميات االكل المتناولة اكثر بكثير من احتياج 

الجسم للسعرات اليومية وبالتالي تحدث الزيادة.
التغذية  اخصائية  شهدا  ســارة  لنا  تقدم  التالي  المقال  في 
بعض النصائح الصحية بهدف مساعدة المسافرين في الحفاظ 
الحرمان  عــن  بعيدا  صحية  وبطريقة  السفر  اثــنــاء  الـــوزن  على 

والتعقيد:
أوال: إمداد الجسم بالسوائل والماء اثناء السفر للوقاية من 

الجفاف:
من المهم إمداد الجسم بالسوائل كالماء وخصوصا في فترة 
الجفاف  ومن علمات  للجفاف،  الجسم  يتعرض  قد  إذ  الصيف 
لون  وتغير  التركيز  وإرهــــاق، وضــعــف  وتــعــب  والــدوخــة  )الـــصـــداع، 

البول إلى لون غامق(.
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  ثم  ومــن  المشي  يكثر  السفر  ومــع 
يتواجد  الجفاف،  والوقاية من  وإنعاشه  الجسم  لترطيب  الماء 
الصيفية  والفواكه  الخضار  كبيرة في بعض  بنسبة  الماء  أيضا 
التي تعد احدى المرطبات المناسبة لألجواء الحارة )كالبطيخ 
البرتقال   - األحمر  العنب   - الشمام   - الصيفية  الفاكهة  ملك 
- الخوخ - المشمش - التين - الفراولة(، ومن الخضار أهمها 
)الــخــس - الــخــيــار - الــطــمــاطــم - الــجــزر - الــفــلــفــل األخــضــر 

واألحمر(.
ثانيا: أثناء اختيارك للمطعم انصح باالبتعاد عن المطاعم 
التي تقدم االطعمة المقلية والوجبات السريعة والحرص على 
اختيار المطاعم التي تقدم االطباق المشوية التي تحتوي على 

باإلضافة  والسمك  والــدجــاج  كاللحم  البروتين  مــصــادر 
ــاألرز أو الــمــعــكــرونــة  ــ الــــى حــصــة مـــن الــنــشــويــات كــ

ننسى  وال  والــســلــطــات،  الخضار  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذي  الغذائي،  الصحي  الطبق  قاعدة  تطبيق 
االكل  ونوعية  كمية  على  التركيز  إلــى  يهدف 
الــــ4 مجموعات  بــيــن  ــوازن  ــتـ الــتــنــويــع والـ مــع 

النشويات والبروتين والسلطات الخضار.
الطبق  ربــع  الغذائي:  الصحن  مكونات 
نشويات والربع االخر بروتين ونصف الطبق 
مكون من االلياف كالسلطات والخضراوات.

ثـــالـــثـــا: الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 
خفيفة:

وجبتين  بتناول  المسافر  يكتفي  عــادة 
ــن الـــمـــهـــم تـــنـــاول  ــوم فـــقـــط لـــكـــن مــ ــيــ ــي الــ فــ
الوجبات الخفيفة للتخفيف من حدة الجوع 
وتخفيف شراهة االكل للوجبات التالية لليوم 
وزيادة الطاقة ويمنع انخفاض السكر على ان 
والبروتين،  الكربوهيدرات  بين  الوجبة  تجمع 

ــواح  مــثــال: الــفــواكــه والــمــكــســرات الــنــيــة او الـــزبـــادي الــيــونــانــي وألـ
البروتين والموز مع زبدة فول سوداني والبوب كورن المملح.

تحرص  أن  يجب  والحلويات  القهوة  اختيارك  أثــنــاء  رابــعــا: 
على اختيار قهوة بدون سكر وبدون اضافة الكريمة وإن كانت مع 
حليب ان تكون قليلة الدسم بالنسبة إلى الحلويات ال بأس من 
اصغر  اختيار  يمكنك  الضمير،  تأنيب  بــدون  بالقليل  االستمتاع 
وإزالــــة طبقة  االخــريــن  مــع  ومــشــاركــتــه  والــكــيــك  للحلويات  طبق 

الكريمة ان وجدت.
ألف   12 مــن  أكثر  إلــى  والحركة  المشي  زيـــادة  الــحــرص على 
خــطــوة يــومــيــا عــلــى األقـــــل، ال شـــك ان الــســفــر مــلــيء بــالــحــركــة 

والتنقل.
سأقدم  السفر  اثــنــاء  السينما  قاعة  دخــولــك  أثــنــاء  خامسا: 
لك بعض النصائح الصحية الختيارات صحية مناسبة لتجنب 

زيادة الوزن.
تجنب اختيار الفشار المليء بالكراميل والجبنة وقم باختيار 
ألنها  الناتشوز  اختيارات  تجنب  حجم،  بأصغر  المملح  الفشار 
الطبيعية  العصائر  باختيار  وقم  بالدهون  المليء  بالجبن  غنية 

بدال من المشروبات الغازية.
االكل ســــــادســــــا:  من   %90 تعني  وهــي   10/90 قاعدة  اتباع 

صحي و10% من االكل غير صحي، ما 
والــتــوازن  الــمــرونــة  ببعض  يسمح 
بنفس الوقت، ايضا االستمتاع 

اثناء السفر.
ســـــابـــــعـــــا: أخـــــــيـــــــرا مـــن 
ــرق الـــتـــي انـــصـــح بــهــا  ــطــ الــ
ــيــــة  ــن الــــحــــمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الغذائية دائما بأن يهتموا 
بــتــنــزيــل الـــــوزن قــبــل رحــلــة 
تــكــون لديهم  الــســفــر حــتــى 
بتناول  الفرصة للستمتاع 
الطعام دون القلق من زيادة 

الوزن.

ن�سائح �سحية لل�سفر دون زيادة في الوزن مع 

اأخ�سائية التغذية �سارة �سهدا 
الدكتورة خديجة العال:

 تدابير مهمة لمر�سى ال�سكري اأثناء ال�سفر 

توصل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثورة في عالم علج السرطان نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخليا 

السرطانية ودرجة انتشارها في جسم اإلنسان.
جورجيا  معهد  مــن  البحثي  الفريق  إليها  توصل  التي  الجديدة  التقنية  وتتيح 
ووضع  السرطانية  الخليا  انبثاث  درجــة  قياس  المتحدة  الــواليــات  في  للتكنولوجيا 
»نيتشر  العلمية  الـــدوريـــة  الــتــي نشرتها  الـــدراســـة  ــار  إطـ وفـــي  ــة.  دقـ أكــثــر  عـــلج  خــطــط 
يطلق  مــا  على  تحتوي  مجهرية  استشعار  وحـــدات  الباحثون  ابتكر  كوميونيكيشن«، 
عليه اسم »رقاقات الموائع الدقيقة«، وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخليا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
الطبية  األبحاث  في  المتخصص  إكسبريس«  »ميديكال  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
معهد  فــي  والحاسبات  الكهربائية  الهندسة  مجال  فــي  الباحث  ساريوجلو  فاتح  عــن 
وال  الــدم  تسير في مجرى  الجديدة تحتوي على مرشحات  الرقائق  إن  قوله  جورجيا 

يزيد حجمها على ميكرون واحد، وهي تستطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة 
ما إذا كانت خلية سرطانية أو ال.

�سريحة لقيا�س معدل انت�سار ال�سرطان لعالج اأكثر دقة 

قبل أن تعاني من هشاشة العظام..

الدكتورة �سحر �سعد: العادات ال�سحية 
ت�سهم في الوقاية من ه�سا�سة العظام

يجلس الــكــثــيــٌر مــنــا ســاعــات طــويــلــة فــي الــعــمــل أو في 
المنزل، تختلف أسبابنا جميعا ولكن اتفق العلماء واألطباء 

على األضرار الصحية العديدة من الجلوس المفرط.
فعندما تكون جالًسا فإنك تستهلك طاقة أقل من التي 

تستهلكها عندما تقف أو تتحرك،
قد تظهر آثار سيئة على الصحة على المديين القصير 
يبدو مضًرا  ال  قد  الــذي  النشاط  هــذا  يجعل  ما  والطويل، 

قاتًل!
ربــطــت األبـــحـــاث مــا بــيــن الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة من 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــلت الــصــحــيــة الـــتـــي تشمل 
ونسبة  الــدم  في  السكر  نسبة  وارتفاع  الــدم  السمنة وضغط 
الــكــولــيــســتــرول غــيــر الــعــاديــة الــتــي تشكل مــتــلزمــة األيــض 
فترات  المفرط  الجلوس  أن  كما ظهر  الغذائي(،  )التمثيل 
اعتلل  مــرض  عــن  الناجمة  الــوفــاة  مــن خطر  يزيد  طويلة 
السرطانية، وخطورة  باألورام  وارتفاع نسبة االصابة  القلب 

اإلصابة بجلطات الساق.
ــراء دراســـــات أكــثــر على  ــ ــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى إجـ ال تــ
الصحة.  على  البدني  والنشاط  المفرط  الجلوس  تأثيرات 
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أن الــجــلــوس فـــتـــرات أقـــل وزيــــادة 
الحركة تسهم بشكل عام في التمتع بصحة أفضل، فهناك 
اليوم  بها  تــبــدأ  أن  يمكنك  الــتــي  البسيطة  الــحــلــول  بعض 
ــادة الــجــلــوس غــيــر الــمــســتــحــبــة، عــلــى سبيل  ــ لــتــغــيــر مـــن عـ
المثال قد تبدأ ببساطة بالوقوف بداًل من الجلوس عندما 
عملك،  أثناء  للمشي  طــرق  إيجاد  أو  الفرصة  لديك  تكون 
استخدم السللم بدل المصعد والتحرك أثناء التحدث في 
الهاتف، اركن سيارتك بعيدا، اشتراك النادي اجباري وليس 
اختياريا، خذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، ضع 
جهاز المشي أمام شاشة تلفازك أو في حديقتك سيساعدك 

ذلك على استخدامه.
مشاغل الحياة كثيرة والعمل ال ينتهي فل تدعه يقضي 

على ما تبقى من العمر والصحة.

الجلو�س المفرط 
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صــحــة الــعــظــم مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ على 
تنظيم  فـــي  دوًرا  تــلــعــب  فــالــعــظــام  الــجــســم،  كـــفـــاءة 
الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم، هشاشة 
العظام هي مرض يصيب العظام ويؤدي إلى ضعفه 
الوقاية  وكيفية  عليها  سنتعرف  أســبــاب  عــدة  ولــه 
الــدكــتــورة سحر سعد  مــع  التالي  الــحــوار  فــي  منها 
استشاري األمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام. 
* مـــا هـــي هــشــاشــة الـــعـــظـــام ومــــن هـــم األكــثــر 

عرضة؟
هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام مــشــكــلــة شـــائـــعـــة ومـــعـــروفـــة 
العمر حيث يترقق العظم  التقدم في  وخاصة مع 
وتقل كثافة الكتلة العظمية، وتصبح العظام هشة 
وقابلة للكسر بسهولة إلى درجة حدوث كسر بمجرد 

الكحة أو االنحناء أو التعرض لكلم خفيف. 
الهشاشة تصيب السيدات والرجال من جميع 
األجناس ولكن وجد أن السيدات في الدول األوروبية 
الــعــظــام في  أكــثــر عــرضــة لهشاشة  واالســيــويــة هــم 

مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. 
* ماذا عن األعراض؟

الهشاشة في مرحلة مبكرة تكون صامتة ليس 
لقياس  خــاص  بجهاز  اكتشافها  ويتم  أعــراض  لها 
المتقدمة  الــمــراحــل  فــي  ــا  امـ الــعــظــمــيــة،  الــكــثــافــة 
فيشكو المريض من ألم في الظهر ناتج عن حدوث 

كسر بالفقرات او انضغاط للفقرات نتيجة لضعف 
العظم.

وأيضا حدوث كسر بدون اسباب واضحة وأخيرا 
انحناء في الظهر وقصر القامة.

* مــتــى نــلــجــأ إلــــى طــبــيــب الـــرومـــاتـــيـــزم؟ وهــل 
لهشاشة العظام أسباب واضحة يشعر بها المريض؟

ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم المختص عند 
العلج  فــي حــالــة  أو  فــي ســن مبكر  الـــدورة  انقطاع 
بــالــكــورتــيــزون فـــتـــرات طــويــلــة أو بــجــرعــات عــالــيــة، 
وأيضا اذا كان هناك تاريخ عائلي ألفراد يعانون من 
هشاشة العظام، لوجود عامل وراثي، كما أن هناك 
أسبابا لهشاشة العظام ال يمكن تغيرها وهي كونك 
سيدة والسيدات أكثر عرضة للهشاشة كلما تقدمن 
ذوو  وأيضا االشخاص  العائلي،  التاريخ  العمر،  في 

البنية الصغيرة أي أقل حجما من الطبيعي.
تغييرها  يمكن  التي  األخــرى  األسباب  أما عن 
الغذائية  األنظمة  الكالسيوم،  عنصر  قلة  فمنها 
غير الصحية لفقدان الوزن، نقص الكالسيوم بعد 
المواظبة  ايــضــا  الــمــعــدة،  حــجــم  تصغير  عمليات 
كالسيوم،  اســتــخــدام  بـــدون  الــكــورتــيــزون  عــقــار  على 
ــــرى تــســبــب هــشــاشــة الــعــظــام مــثــل الــتــي  أدويـــــة أخـ
الكلى  وزراعــة  السرطان  ومــرض  التشنجات  تعالج 

واالشخاص المصابين بارتجاع المريء.

ــن األمــــــراض الـــتـــي تــســبــب مــــرض هــشــاشــة  ومــ
العظام مرض السيلياك وتقرحات القولون ومرض 

كرونز وأمراض الكلى والكبد ومرض الروماتويد.
يجب ان نعلم ان الحياة الخالية من ممارسة 
اي نــشــاط والـــجـــلـــوس مــعــظــم الـــوقـــت والــتــدخــيــن 
وشرب الكحوليات من أهم أسباب االصابة بهشاشة 

العظام.
هل هناك طرق للوقاية من هشاشة العظام؟

نـــعـــم، إن مـــن أهــــم طــــرق الـــوقـــايـــة مـــن مــرض 
هشاشة العظام التغذية السليمة الصحية والغنية 
االلبان  منتجات  في  المتوافرة  الكالسيوم  بعنصر 
األوراق  ذي  الــورقــيــة  والـــخـــضـــراوات  الــدســم  قليلة 
الــداكــنــة وســمــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن ومــنــتــجــات 
الـــصـــويـــا والـــتـــوفـــو، مـــع ضــــــرورة الــمــحــافــظــة على 
لترسيب  طبيعي  بمعدل  )دال(  فيتامين  مستوى 
الكالسيوم على العظام، ممارسة الرياضة بانتظام 
المشي نصف ساعة يوميا ورفع  وخصوصا رياضة 
األوزان الخفيفة ألن التمارين المنتظمة والحركة 
ــوة الــعــضــلت والـــتـــوازن  والــنــشــاط مــهــمــة لـــزيـــادة قـ
الشعور  ومن  للكسور  التعرض  من  وتقلل  الحركي 

بألم المفاصل والعضلت.
نوع  بــأي  الــبــدء  قبل  الطبيب  استشارة  ويجب 
من الرياضة لتوجيهه للرياضة المناسبة لحالته.

ــون مـــريـــحـــا وآمـــنـــا  ــكــ يــ ســـفـــر مــــريــــض الــــســــكــــري يـــمـــكـــن أن 
بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات الطبيب المختص، والتعرف 
اذ يجب  بالسفر،  المتعلقة  األمنية  واإلجــراءات  التعليمات  على 
على مريض السكري اخذ االحتياطات اللزمة قبل السفر وأثناءه 
تقدم  التالي  المقال  فــي  لــه.  تحدث  قــد  مضاعفات  اي  لتفادي 
الدكتورة خديجة العل استشاري طب األطفال وأمراض السكري 
والـــغـــدد الــصــمــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي نــصــائــح لمرضى 

السكري لسفر آمن والتي بدأت حديثها قائلة:
وكسر  النفس  عــن  للترفيه  مهم  جــديــدة  أمــاكــن  إلــى  السفر 
الروتين وشحن الطاقة، ولكن يجب أال نغفل أنه في السفر يتغير 
وقت ونوع الطعام، ويكثر التنقل والمشي، لذلك عزيزي السكري 

قبل السفر عليك اتباع اآلتي: 
على  قــدرتــك  مــن  والــتــأكــد  المتابع  الطبيب  ــارة  زيـ يفضل   *  

السفر.
في  السكر  وأدويــة  باإلنسولين  أخذ وصفة طبية مختومة   *

حال احتياجك إلى شرائه من البلد المسافر إليه.
في  حيث  الطبيب  مع  اإلنسولين  جرعات  تعديل  مناقشة   *

السفر تكثر الحركة والمشي.

 تغيير توقيت الجرعات في حال السفر إلى بلد يختلف فيه 
التوقيت عن بلدك اختلفا كبيرا.

* مناقشة ما إذا كنت تحتاج إلى أخذ تطعيمات قبل السفر.
* أخذ تقرير ملخص بالحالة والعلج )تكتب األدوية باللغة 
تكون  حتى  التجاري  االســم  وليس  العلمي  وباالسم  اإلنجليزية 

معروفة في أي بلد(. 
الطيران  شركة  مــن  مسبقا  بالسكري  خاصة  وجبة  طلب   *

حتى يتم تقديمها على متن الطائرة.
يفضل أن يكون لديك تأمين طبي للسفر.

وبالنسبة إلى أثناء السفر:
ضرورة وضع اإلنسولين في شنطة خاصة.

الحرص على حمل كمية مضاعفة من األدوية، شرائط قياس 
السكر، شرائط الكيتون ومستلزمات المضخة.

الـــحـــرص عــلــى حــمــل أقــــلم اإلنــســولــيــن احــتــيــاطــيــا تحسبا 
الستخدامها في حال تعطل المضخة.

الــتــأكــد مـــن صــلحــيــة جــهــاز قــيــاس الــســكــر وحــمــل بــطــاريــة 
إضافية.

وجبة  تقديم  تــأخــر  حــال  فــي  لتناولها  خفيفة  وجــبــة  حمل 
الطائرة.

حمل قطعة من الحلوى في الجيب احتياطيا لتناولها عند 
حدوث هبوط للسكر. 

أغلب مجسات قياس السكر وأغلب أنواع مضخات اإلنسولين 
تتأثر بجهاز األشعة في المطار )جهاز التفتيش الذي توضع به 
تتأثر  الــحــزام(؛ لذا يجب عدم وضعها فيه لكي ال   - اليد  شنط 

بجهاز األشعة الذي يمر المسافر من خلله. 
الطيارة  في  المشي  الرحلة طويلة يفضل  كانت مسافة  إذا   

بين فترة وأخرى.
في حالة السفر بالسيارة ما هي االجراءات المتبعة؟

 الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــعــرض اإلنــســولــيــن ألشــعــة الشمس 
الــمــبــاشــرة وضــــرورة عـــدم تـــرك اإلنــســولــيــن وجــهــاز قــيــاس السكر 

ومضخة اإلنسولين في السيارة، فالحرارة تؤدي إلى تلفها. 
السيارة والمشي  السفر مسافة طويلة يفضل توقف  إذا كان 

بين فترة وأخرى.
لسلمة مريض السكري في البلد المسافر إليه يجب 

اتباع اآلتي: 
البوفيه فيجب  الرحلة هو  إذا كان نظام األكل في 
االعتدال في تناول الطعام وتعديل جرعات اإلنسولين 

إن لزم األمر.
ــواء  تــجــنــب الــمــشــي مــســافــات طــويــلــة فــي األجــ
وااللتزام  الماء،  من  كافية  كمية  مع شرب  الحارة 

بعدم تعرض اإلنسولين للحرارة.
الـــحـــرص عــلــى اخـــتـــيـــار الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

النظيف وتجنب األكلت المكشوفة أو النيئة.
أو  اإلنسولين  جرعات  تقليل  يتطلب  قد 
تناول وجبة في حال المشي مسافات طويلة 

أو تسلق الجبال.
تــجــنــب الــمــشــي حـــافـــي الــقــدمــيــن لــعــدم 
الـــتـــعـــرض ألي جــــــروح، ولـــبـــس حـــــذاء مــريــح 

وفحص القدم بشكل يومي.
وااللـــــــتـــــــزام  الـــــكـــــمـــــام  لــــبــــس  تــــنــــس  وال 

باإلجراءات االحترازية.
ودمتم بخير.

مع حلول فصل الصيف والعطلة الصيفية وموسم السياحة 
بعيدا  الصيف  في  واالستجمام  للسفر  كثيرون  يستعد  والسفر 
للعمل  واالستعداد  الذهن  لتصفية  والعمل  الحياة  ضغوط  عن 

أو الدراسة.
باألكل  بالتلذذ  المسافر  دائما ما يرغب  السفر  وأثناء رحلة 
بدون تنظيم للوجبات وبدون حساب للسعرات الحرارية وبتجربة 
ــبـــاق الــجــديــدة فـــي الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة كــرغــبــة في  اشــهــى االطـ
الطعام  االخرين من خلل  والتعرف على حضارات  االستكشاف 
وبصورة مختلفة عن المعتاد ولكن بعد انقضاء االجازة الصيفية 
نرى بعض االشخاص يفرحون بنزول الوزن وآخرون يشتكون بعد 
وكمية  نوعية  بسبب  فيها  المرغوب  غير  الــوزن  زيــادة  من  السفر 
المشي  مــن  الكثير  فيه  السفر  ان  مــن  بــالــرغــم  الــمــتــنــاول  االكـــل 
والتنقل بسبب أن كميات االكل المتناولة اكثر بكثير من احتياج 

الجسم للسعرات اليومية وبالتالي تحدث الزيادة.
التغذية  اخصائية  شهدا  ســارة  لنا  تقدم  التالي  المقال  في 
بعض النصائح الصحية بهدف مساعدة المسافرين في الحفاظ 
الحرمان  عــن  بعيدا  صحية  وبطريقة  السفر  اثــنــاء  الـــوزن  على 

والتعقيد:
أوال: إمداد الجسم بالسوائل والماء اثناء السفر للوقاية من 

الجفاف:
من المهم إمداد الجسم بالسوائل كالماء وخصوصا في فترة 
الجفاف  ومن علمات  للجفاف،  الجسم  يتعرض  قد  إذ  الصيف 
لون  وتغير  التركيز  وإرهــــاق، وضــعــف  وتــعــب  والــدوخــة  )الـــصـــداع، 

البول إلى لون غامق(.
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  ثم  ومــن  المشي  يكثر  السفر  ومــع 
يتواجد  الجفاف،  والوقاية من  وإنعاشه  الجسم  لترطيب  الماء 
الصيفية  والفواكه  الخضار  كبيرة في بعض  بنسبة  الماء  أيضا 
التي تعد احدى المرطبات المناسبة لألجواء الحارة )كالبطيخ 
البرتقال   - األحمر  العنب   - الشمام   - الصيفية  الفاكهة  ملك 
- الخوخ - المشمش - التين - الفراولة(، ومن الخضار أهمها 
)الــخــس - الــخــيــار - الــطــمــاطــم - الــجــزر - الــفــلــفــل األخــضــر 

واألحمر(.
ثانيا: أثناء اختيارك للمطعم انصح باالبتعاد عن المطاعم 
التي تقدم االطعمة المقلية والوجبات السريعة والحرص على 
اختيار المطاعم التي تقدم االطباق المشوية التي تحتوي على 

باإلضافة  والسمك  والــدجــاج  كاللحم  البروتين  مــصــادر 
ــاألرز أو الــمــعــكــرونــة  ــ الــــى حــصــة مـــن الــنــشــويــات كــ

ننسى  وال  والــســلــطــات،  الخضار  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذي  الغذائي،  الصحي  الطبق  قاعدة  تطبيق 
االكل  ونوعية  كمية  على  التركيز  إلــى  يهدف 
الــــ4 مجموعات  بــيــن  ــوازن  ــتـ الــتــنــويــع والـ مــع 

النشويات والبروتين والسلطات الخضار.
الطبق  ربــع  الغذائي:  الصحن  مكونات 
نشويات والربع االخر بروتين ونصف الطبق 
مكون من االلياف كالسلطات والخضراوات.

ثـــالـــثـــا: الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 
خفيفة:

وجبتين  بتناول  المسافر  يكتفي  عــادة 
ــن الـــمـــهـــم تـــنـــاول  ــوم فـــقـــط لـــكـــن مــ ــيــ ــي الــ فــ
الوجبات الخفيفة للتخفيف من حدة الجوع 
وتخفيف شراهة االكل للوجبات التالية لليوم 
وزيادة الطاقة ويمنع انخفاض السكر على ان 
والبروتين،  الكربوهيدرات  بين  الوجبة  تجمع 

ــواح  مــثــال: الــفــواكــه والــمــكــســرات الــنــيــة او الـــزبـــادي الــيــونــانــي وألـ
البروتين والموز مع زبدة فول سوداني والبوب كورن المملح.

تحرص  أن  يجب  والحلويات  القهوة  اختيارك  أثــنــاء  رابــعــا: 
على اختيار قهوة بدون سكر وبدون اضافة الكريمة وإن كانت مع 
حليب ان تكون قليلة الدسم بالنسبة إلى الحلويات ال بأس من 
اصغر  اختيار  يمكنك  الضمير،  تأنيب  بــدون  بالقليل  االستمتاع 
وإزالــــة طبقة  االخــريــن  مــع  ومــشــاركــتــه  والــكــيــك  للحلويات  طبق 

الكريمة ان وجدت.
ألف   12 مــن  أكثر  إلــى  والحركة  المشي  زيـــادة  الــحــرص على 
خــطــوة يــومــيــا عــلــى األقـــــل، ال شـــك ان الــســفــر مــلــيء بــالــحــركــة 

والتنقل.
سأقدم  السفر  اثــنــاء  السينما  قاعة  دخــولــك  أثــنــاء  خامسا: 
لك بعض النصائح الصحية الختيارات صحية مناسبة لتجنب 

زيادة الوزن.
تجنب اختيار الفشار المليء بالكراميل والجبنة وقم باختيار 
ألنها  الناتشوز  اختيارات  تجنب  حجم،  بأصغر  المملح  الفشار 
الطبيعية  العصائر  باختيار  وقم  بالدهون  المليء  بالجبن  غنية 

بدال من المشروبات الغازية.
االكل ســــــادســــــا:  من   %90 تعني  وهــي   10/90 قاعدة  اتباع 

صحي و10% من االكل غير صحي، ما 
والــتــوازن  الــمــرونــة  ببعض  يسمح 
بنفس الوقت، ايضا االستمتاع 

اثناء السفر.
ســـــابـــــعـــــا: أخـــــــيـــــــرا مـــن 
ــرق الـــتـــي انـــصـــح بــهــا  ــطــ الــ
ــيــــة  ــن الــــحــــمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الغذائية دائما بأن يهتموا 
بــتــنــزيــل الـــــوزن قــبــل رحــلــة 
تــكــون لديهم  الــســفــر حــتــى 
بتناول  الفرصة للستمتاع 
الطعام دون القلق من زيادة 

الوزن.

ن�سائح �سحية لل�سفر دون زيادة في الوزن مع 

اأخ�سائية التغذية �سارة �سهدا 
الدكتورة خديجة العال:

 تدابير مهمة لمر�سى ال�سكري اأثناء ال�سفر 

توصل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثورة في عالم علج السرطان نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخليا 

السرطانية ودرجة انتشارها في جسم اإلنسان.
جورجيا  معهد  مــن  البحثي  الفريق  إليها  توصل  التي  الجديدة  التقنية  وتتيح 
ووضع  السرطانية  الخليا  انبثاث  درجــة  قياس  المتحدة  الــواليــات  في  للتكنولوجيا 
»نيتشر  العلمية  الـــدوريـــة  الــتــي نشرتها  الـــدراســـة  ــار  إطـ وفـــي  ــة.  دقـ أكــثــر  عـــلج  خــطــط 
يطلق  مــا  على  تحتوي  مجهرية  استشعار  وحـــدات  الباحثون  ابتكر  كوميونيكيشن«، 
عليه اسم »رقاقات الموائع الدقيقة«، وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخليا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
الطبية  األبحاث  في  المتخصص  إكسبريس«  »ميديكال  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
معهد  فــي  والحاسبات  الكهربائية  الهندسة  مجال  فــي  الباحث  ساريوجلو  فاتح  عــن 
وال  الــدم  تسير في مجرى  الجديدة تحتوي على مرشحات  الرقائق  إن  قوله  جورجيا 

يزيد حجمها على ميكرون واحد، وهي تستطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة 
ما إذا كانت خلية سرطانية أو ال.

�سريحة لقيا�س معدل انت�سار ال�سرطان لعالج اأكثر دقة 

قبل أن تعاني من هشاشة العظام..

الدكتورة �سحر �سعد: العادات ال�سحية 
ت�سهم في الوقاية من ه�سا�سة العظام
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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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يجلس الــكــثــيــٌر مــنــا ســاعــات طــويــلــة فــي الــعــمــل أو في 
المنزل، تختلف أسبابنا جميعا ولكن اتفق العلماء واألطباء 

على األضرار الصحية العديدة من الجلوس المفرط.
فعندما تكون جالًسا فإنك تستهلك طاقة أقل من التي 

تستهلكها عندما تقف أو تتحرك،
قد تظهر آثار سيئة على الصحة على المديين القصير 
يبدو مضًرا  ال  قد  الــذي  النشاط  هــذا  يجعل  ما  والطويل، 

قاتًل!
ربــطــت األبـــحـــاث مــا بــيــن الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة من 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــلت الــصــحــيــة الـــتـــي تشمل 
ونسبة  الــدم  في  السكر  نسبة  وارتفاع  الــدم  السمنة وضغط 
الــكــولــيــســتــرول غــيــر الــعــاديــة الــتــي تشكل مــتــلزمــة األيــض 
فترات  المفرط  الجلوس  أن  كما ظهر  الغذائي(،  )التمثيل 
اعتلل  مــرض  عــن  الناجمة  الــوفــاة  مــن خطر  يزيد  طويلة 
السرطانية، وخطورة  باألورام  وارتفاع نسبة االصابة  القلب 

اإلصابة بجلطات الساق.
ــراء دراســـــات أكــثــر على  ــ ــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى إجـ ال تــ
الصحة.  على  البدني  والنشاط  المفرط  الجلوس  تأثيرات 
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أن الــجــلــوس فـــتـــرات أقـــل وزيــــادة 
الحركة تسهم بشكل عام في التمتع بصحة أفضل، فهناك 
اليوم  بها  تــبــدأ  أن  يمكنك  الــتــي  البسيطة  الــحــلــول  بعض 
ــادة الــجــلــوس غــيــر الــمــســتــحــبــة، عــلــى سبيل  ــ لــتــغــيــر مـــن عـ
المثال قد تبدأ ببساطة بالوقوف بداًل من الجلوس عندما 
عملك،  أثناء  للمشي  طــرق  إيجاد  أو  الفرصة  لديك  تكون 
استخدم السللم بدل المصعد والتحرك أثناء التحدث في 
الهاتف، اركن سيارتك بعيدا، اشتراك النادي اجباري وليس 
اختياريا، خذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، ضع 
جهاز المشي أمام شاشة تلفازك أو في حديقتك سيساعدك 

ذلك على استخدامه.
مشاغل الحياة كثيرة والعمل ال ينتهي فل تدعه يقضي 

على ما تبقى من العمر والصحة.

الجلو�س المفرط 
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صــحــة الــعــظــم مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ على 
تنظيم  فـــي  دوًرا  تــلــعــب  فــالــعــظــام  الــجــســم،  كـــفـــاءة 
الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم، هشاشة 
العظام هي مرض يصيب العظام ويؤدي إلى ضعفه 
الوقاية  وكيفية  عليها  سنتعرف  أســبــاب  عــدة  ولــه 
الــدكــتــورة سحر سعد  مــع  التالي  الــحــوار  فــي  منها 
استشاري األمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام. 
* مـــا هـــي هــشــاشــة الـــعـــظـــام ومــــن هـــم األكــثــر 

عرضة؟
هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام مــشــكــلــة شـــائـــعـــة ومـــعـــروفـــة 
العمر حيث يترقق العظم  التقدم في  وخاصة مع 
وتقل كثافة الكتلة العظمية، وتصبح العظام هشة 
وقابلة للكسر بسهولة إلى درجة حدوث كسر بمجرد 

الكحة أو االنحناء أو التعرض لكلم خفيف. 
الهشاشة تصيب السيدات والرجال من جميع 
األجناس ولكن وجد أن السيدات في الدول األوروبية 
الــعــظــام في  أكــثــر عــرضــة لهشاشة  واالســيــويــة هــم 

مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. 
* ماذا عن األعراض؟

الهشاشة في مرحلة مبكرة تكون صامتة ليس 
لقياس  خــاص  بجهاز  اكتشافها  ويتم  أعــراض  لها 
المتقدمة  الــمــراحــل  فــي  ــا  امـ الــعــظــمــيــة،  الــكــثــافــة 
فيشكو المريض من ألم في الظهر ناتج عن حدوث 

كسر بالفقرات او انضغاط للفقرات نتيجة لضعف 
العظم.

وأيضا حدوث كسر بدون اسباب واضحة وأخيرا 
انحناء في الظهر وقصر القامة.

* مــتــى نــلــجــأ إلــــى طــبــيــب الـــرومـــاتـــيـــزم؟ وهــل 
لهشاشة العظام أسباب واضحة يشعر بها المريض؟

ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم المختص عند 
العلج  فــي حــالــة  أو  فــي ســن مبكر  الـــدورة  انقطاع 
بــالــكــورتــيــزون فـــتـــرات طــويــلــة أو بــجــرعــات عــالــيــة، 
وأيضا اذا كان هناك تاريخ عائلي ألفراد يعانون من 
هشاشة العظام، لوجود عامل وراثي، كما أن هناك 
أسبابا لهشاشة العظام ال يمكن تغيرها وهي كونك 
سيدة والسيدات أكثر عرضة للهشاشة كلما تقدمن 
ذوو  وأيضا االشخاص  العائلي،  التاريخ  العمر،  في 

البنية الصغيرة أي أقل حجما من الطبيعي.
تغييرها  يمكن  التي  األخــرى  األسباب  أما عن 
الغذائية  األنظمة  الكالسيوم،  عنصر  قلة  فمنها 
غير الصحية لفقدان الوزن، نقص الكالسيوم بعد 
المواظبة  ايــضــا  الــمــعــدة،  حــجــم  تصغير  عمليات 
كالسيوم،  اســتــخــدام  بـــدون  الــكــورتــيــزون  عــقــار  على 
ــــرى تــســبــب هــشــاشــة الــعــظــام مــثــل الــتــي  أدويـــــة أخـ
الكلى  وزراعــة  السرطان  ومــرض  التشنجات  تعالج 

واالشخاص المصابين بارتجاع المريء.

ــن األمــــــراض الـــتـــي تــســبــب مــــرض هــشــاشــة  ومــ
العظام مرض السيلياك وتقرحات القولون ومرض 

كرونز وأمراض الكلى والكبد ومرض الروماتويد.
يجب ان نعلم ان الحياة الخالية من ممارسة 
اي نــشــاط والـــجـــلـــوس مــعــظــم الـــوقـــت والــتــدخــيــن 
وشرب الكحوليات من أهم أسباب االصابة بهشاشة 

العظام.
هل هناك طرق للوقاية من هشاشة العظام؟

نـــعـــم، إن مـــن أهــــم طــــرق الـــوقـــايـــة مـــن مــرض 
هشاشة العظام التغذية السليمة الصحية والغنية 
االلبان  منتجات  في  المتوافرة  الكالسيوم  بعنصر 
األوراق  ذي  الــورقــيــة  والـــخـــضـــراوات  الــدســم  قليلة 
الــداكــنــة وســمــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن ومــنــتــجــات 
الـــصـــويـــا والـــتـــوفـــو، مـــع ضــــــرورة الــمــحــافــظــة على 
لترسيب  طبيعي  بمعدل  )دال(  فيتامين  مستوى 
الكالسيوم على العظام، ممارسة الرياضة بانتظام 
المشي نصف ساعة يوميا ورفع  وخصوصا رياضة 
األوزان الخفيفة ألن التمارين المنتظمة والحركة 
ــوة الــعــضــلت والـــتـــوازن  والــنــشــاط مــهــمــة لـــزيـــادة قـ
الشعور  ومن  للكسور  التعرض  من  وتقلل  الحركي 

بألم المفاصل والعضلت.
نوع  بــأي  الــبــدء  قبل  الطبيب  استشارة  ويجب 
من الرياضة لتوجيهه للرياضة المناسبة لحالته.

ــون مـــريـــحـــا وآمـــنـــا  ــكــ يــ ســـفـــر مــــريــــض الــــســــكــــري يـــمـــكـــن أن 
بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات الطبيب المختص، والتعرف 
اذ يجب  بالسفر،  المتعلقة  األمنية  واإلجــراءات  التعليمات  على 
على مريض السكري اخذ االحتياطات اللزمة قبل السفر وأثناءه 
تقدم  التالي  المقال  فــي  لــه.  تحدث  قــد  مضاعفات  اي  لتفادي 
الدكتورة خديجة العل استشاري طب األطفال وأمراض السكري 
والـــغـــدد الــصــمــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي نــصــائــح لمرضى 

السكري لسفر آمن والتي بدأت حديثها قائلة:
وكسر  النفس  عــن  للترفيه  مهم  جــديــدة  أمــاكــن  إلــى  السفر 
الروتين وشحن الطاقة، ولكن يجب أال نغفل أنه في السفر يتغير 
وقت ونوع الطعام، ويكثر التنقل والمشي، لذلك عزيزي السكري 

قبل السفر عليك اتباع اآلتي: 
على  قــدرتــك  مــن  والــتــأكــد  المتابع  الطبيب  ــارة  زيـ يفضل   *  

السفر.
في  السكر  وأدويــة  باإلنسولين  أخذ وصفة طبية مختومة   *

حال احتياجك إلى شرائه من البلد المسافر إليه.
في  حيث  الطبيب  مع  اإلنسولين  جرعات  تعديل  مناقشة   *

السفر تكثر الحركة والمشي.

 تغيير توقيت الجرعات في حال السفر إلى بلد يختلف فيه 
التوقيت عن بلدك اختلفا كبيرا.

* مناقشة ما إذا كنت تحتاج إلى أخذ تطعيمات قبل السفر.
* أخذ تقرير ملخص بالحالة والعلج )تكتب األدوية باللغة 
تكون  حتى  التجاري  االســم  وليس  العلمي  وباالسم  اإلنجليزية 

معروفة في أي بلد(. 
الطيران  شركة  مــن  مسبقا  بالسكري  خاصة  وجبة  طلب   *

حتى يتم تقديمها على متن الطائرة.
يفضل أن يكون لديك تأمين طبي للسفر.

وبالنسبة إلى أثناء السفر:
ضرورة وضع اإلنسولين في شنطة خاصة.

الحرص على حمل كمية مضاعفة من األدوية، شرائط قياس 
السكر، شرائط الكيتون ومستلزمات المضخة.

الـــحـــرص عــلــى حــمــل أقــــلم اإلنــســولــيــن احــتــيــاطــيــا تحسبا 
الستخدامها في حال تعطل المضخة.

الــتــأكــد مـــن صــلحــيــة جــهــاز قــيــاس الــســكــر وحــمــل بــطــاريــة 
إضافية.

وجبة  تقديم  تــأخــر  حــال  فــي  لتناولها  خفيفة  وجــبــة  حمل 
الطائرة.

حمل قطعة من الحلوى في الجيب احتياطيا لتناولها عند 
حدوث هبوط للسكر. 

أغلب مجسات قياس السكر وأغلب أنواع مضخات اإلنسولين 
تتأثر بجهاز األشعة في المطار )جهاز التفتيش الذي توضع به 
تتأثر  الــحــزام(؛ لذا يجب عدم وضعها فيه لكي ال   - اليد  شنط 

بجهاز األشعة الذي يمر المسافر من خلله. 
الطيارة  في  المشي  الرحلة طويلة يفضل  كانت مسافة  إذا   

بين فترة وأخرى.
في حالة السفر بالسيارة ما هي االجراءات المتبعة؟

 الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــعــرض اإلنــســولــيــن ألشــعــة الشمس 
الــمــبــاشــرة وضــــرورة عـــدم تـــرك اإلنــســولــيــن وجــهــاز قــيــاس السكر 

ومضخة اإلنسولين في السيارة، فالحرارة تؤدي إلى تلفها. 
السيارة والمشي  السفر مسافة طويلة يفضل توقف  إذا كان 

بين فترة وأخرى.
لسلمة مريض السكري في البلد المسافر إليه يجب 

اتباع اآلتي: 
البوفيه فيجب  الرحلة هو  إذا كان نظام األكل في 
االعتدال في تناول الطعام وتعديل جرعات اإلنسولين 

إن لزم األمر.
ــواء  تــجــنــب الــمــشــي مــســافــات طــويــلــة فــي األجــ
وااللتزام  الماء،  من  كافية  كمية  مع شرب  الحارة 

بعدم تعرض اإلنسولين للحرارة.
الـــحـــرص عــلــى اخـــتـــيـــار الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

النظيف وتجنب األكلت المكشوفة أو النيئة.
أو  اإلنسولين  جرعات  تقليل  يتطلب  قد 
تناول وجبة في حال المشي مسافات طويلة 

أو تسلق الجبال.
تــجــنــب الــمــشــي حـــافـــي الــقــدمــيــن لــعــدم 
الـــتـــعـــرض ألي جــــــروح، ولـــبـــس حـــــذاء مــريــح 

وفحص القدم بشكل يومي.
وااللـــــــتـــــــزام  الـــــكـــــمـــــام  لــــبــــس  تــــنــــس  وال 

باإلجراءات االحترازية.
ودمتم بخير.

مع حلول فصل الصيف والعطلة الصيفية وموسم السياحة 
بعيدا  الصيف  في  واالستجمام  للسفر  كثيرون  يستعد  والسفر 
للعمل  واالستعداد  الذهن  لتصفية  والعمل  الحياة  ضغوط  عن 

أو الدراسة.
باألكل  بالتلذذ  المسافر  دائما ما يرغب  السفر  وأثناء رحلة 
بدون تنظيم للوجبات وبدون حساب للسعرات الحرارية وبتجربة 
ــبـــاق الــجــديــدة فـــي الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة كــرغــبــة في  اشــهــى االطـ
الطعام  االخرين من خلل  والتعرف على حضارات  االستكشاف 
وبصورة مختلفة عن المعتاد ولكن بعد انقضاء االجازة الصيفية 
نرى بعض االشخاص يفرحون بنزول الوزن وآخرون يشتكون بعد 
وكمية  نوعية  بسبب  فيها  المرغوب  غير  الــوزن  زيــادة  من  السفر 
المشي  مــن  الكثير  فيه  السفر  ان  مــن  بــالــرغــم  الــمــتــنــاول  االكـــل 
والتنقل بسبب أن كميات االكل المتناولة اكثر بكثير من احتياج 

الجسم للسعرات اليومية وبالتالي تحدث الزيادة.
التغذية  اخصائية  شهدا  ســارة  لنا  تقدم  التالي  المقال  في 
بعض النصائح الصحية بهدف مساعدة المسافرين في الحفاظ 
الحرمان  عــن  بعيدا  صحية  وبطريقة  السفر  اثــنــاء  الـــوزن  على 

والتعقيد:
أوال: إمداد الجسم بالسوائل والماء اثناء السفر للوقاية من 

الجفاف:
من المهم إمداد الجسم بالسوائل كالماء وخصوصا في فترة 
الجفاف  ومن علمات  للجفاف،  الجسم  يتعرض  قد  إذ  الصيف 
لون  وتغير  التركيز  وإرهــــاق، وضــعــف  وتــعــب  والــدوخــة  )الـــصـــداع، 

البول إلى لون غامق(.
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  ثم  ومــن  المشي  يكثر  السفر  ومــع 
يتواجد  الجفاف،  والوقاية من  وإنعاشه  الجسم  لترطيب  الماء 
الصيفية  والفواكه  الخضار  كبيرة في بعض  بنسبة  الماء  أيضا 
التي تعد احدى المرطبات المناسبة لألجواء الحارة )كالبطيخ 
البرتقال   - األحمر  العنب   - الشمام   - الصيفية  الفاكهة  ملك 
- الخوخ - المشمش - التين - الفراولة(، ومن الخضار أهمها 
)الــخــس - الــخــيــار - الــطــمــاطــم - الــجــزر - الــفــلــفــل األخــضــر 

واألحمر(.
ثانيا: أثناء اختيارك للمطعم انصح باالبتعاد عن المطاعم 
التي تقدم االطعمة المقلية والوجبات السريعة والحرص على 
اختيار المطاعم التي تقدم االطباق المشوية التي تحتوي على 

باإلضافة  والسمك  والــدجــاج  كاللحم  البروتين  مــصــادر 
ــاألرز أو الــمــعــكــرونــة  ــ الــــى حــصــة مـــن الــنــشــويــات كــ

ننسى  وال  والــســلــطــات،  الخضار  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذي  الغذائي،  الصحي  الطبق  قاعدة  تطبيق 
االكل  ونوعية  كمية  على  التركيز  إلــى  يهدف 
الــــ4 مجموعات  بــيــن  ــوازن  ــتـ الــتــنــويــع والـ مــع 

النشويات والبروتين والسلطات الخضار.
الطبق  ربــع  الغذائي:  الصحن  مكونات 
نشويات والربع االخر بروتين ونصف الطبق 
مكون من االلياف كالسلطات والخضراوات.

ثـــالـــثـــا: الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 
خفيفة:

وجبتين  بتناول  المسافر  يكتفي  عــادة 
ــن الـــمـــهـــم تـــنـــاول  ــوم فـــقـــط لـــكـــن مــ ــيــ ــي الــ فــ
الوجبات الخفيفة للتخفيف من حدة الجوع 
وتخفيف شراهة االكل للوجبات التالية لليوم 
وزيادة الطاقة ويمنع انخفاض السكر على ان 
والبروتين،  الكربوهيدرات  بين  الوجبة  تجمع 

ــواح  مــثــال: الــفــواكــه والــمــكــســرات الــنــيــة او الـــزبـــادي الــيــونــانــي وألـ
البروتين والموز مع زبدة فول سوداني والبوب كورن المملح.

تحرص  أن  يجب  والحلويات  القهوة  اختيارك  أثــنــاء  رابــعــا: 
على اختيار قهوة بدون سكر وبدون اضافة الكريمة وإن كانت مع 
حليب ان تكون قليلة الدسم بالنسبة إلى الحلويات ال بأس من 
اصغر  اختيار  يمكنك  الضمير،  تأنيب  بــدون  بالقليل  االستمتاع 
وإزالــــة طبقة  االخــريــن  مــع  ومــشــاركــتــه  والــكــيــك  للحلويات  طبق 

الكريمة ان وجدت.
ألف   12 مــن  أكثر  إلــى  والحركة  المشي  زيـــادة  الــحــرص على 
خــطــوة يــومــيــا عــلــى األقـــــل، ال شـــك ان الــســفــر مــلــيء بــالــحــركــة 

والتنقل.
سأقدم  السفر  اثــنــاء  السينما  قاعة  دخــولــك  أثــنــاء  خامسا: 
لك بعض النصائح الصحية الختيارات صحية مناسبة لتجنب 

زيادة الوزن.
تجنب اختيار الفشار المليء بالكراميل والجبنة وقم باختيار 
ألنها  الناتشوز  اختيارات  تجنب  حجم،  بأصغر  المملح  الفشار 
الطبيعية  العصائر  باختيار  وقم  بالدهون  المليء  بالجبن  غنية 

بدال من المشروبات الغازية.
االكل ســــــادســــــا:  من   %90 تعني  وهــي   10/90 قاعدة  اتباع 

صحي و10% من االكل غير صحي، ما 
والــتــوازن  الــمــرونــة  ببعض  يسمح 
بنفس الوقت، ايضا االستمتاع 

اثناء السفر.
ســـــابـــــعـــــا: أخـــــــيـــــــرا مـــن 
ــرق الـــتـــي انـــصـــح بــهــا  ــطــ الــ
ــيــــة  ــن الــــحــــمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الغذائية دائما بأن يهتموا 
بــتــنــزيــل الـــــوزن قــبــل رحــلــة 
تــكــون لديهم  الــســفــر حــتــى 
بتناول  الفرصة للستمتاع 
الطعام دون القلق من زيادة 

الوزن.

ن�سائح �سحية لل�سفر دون زيادة في الوزن مع 

اأخ�سائية التغذية �سارة �سهدا 
الدكتورة خديجة العال:

 تدابير مهمة لمر�سى ال�سكري اأثناء ال�سفر 

توصل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثورة في عالم علج السرطان نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخليا 

السرطانية ودرجة انتشارها في جسم اإلنسان.
جورجيا  معهد  مــن  البحثي  الفريق  إليها  توصل  التي  الجديدة  التقنية  وتتيح 
ووضع  السرطانية  الخليا  انبثاث  درجــة  قياس  المتحدة  الــواليــات  في  للتكنولوجيا 
»نيتشر  العلمية  الـــدوريـــة  الــتــي نشرتها  الـــدراســـة  ــار  إطـ وفـــي  ــة.  دقـ أكــثــر  عـــلج  خــطــط 
يطلق  مــا  على  تحتوي  مجهرية  استشعار  وحـــدات  الباحثون  ابتكر  كوميونيكيشن«، 
عليه اسم »رقاقات الموائع الدقيقة«، وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخليا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
الطبية  األبحاث  في  المتخصص  إكسبريس«  »ميديكال  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
معهد  فــي  والحاسبات  الكهربائية  الهندسة  مجال  فــي  الباحث  ساريوجلو  فاتح  عــن 
وال  الــدم  تسير في مجرى  الجديدة تحتوي على مرشحات  الرقائق  إن  قوله  جورجيا 

يزيد حجمها على ميكرون واحد، وهي تستطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة 
ما إذا كانت خلية سرطانية أو ال.

�سريحة لقيا�س معدل انت�سار ال�سرطان لعالج اأكثر دقة 

قبل أن تعاني من هشاشة العظام..

الدكتورة �سحر �سعد: العادات ال�سحية 
ت�سهم في الوقاية من ه�سا�سة العظام

يجلس الــكــثــيــٌر مــنــا ســاعــات طــويــلــة فــي الــعــمــل أو في 
المنزل، تختلف أسبابنا جميعا ولكن اتفق العلماء واألطباء 

على األضرار الصحية العديدة من الجلوس المفرط.
فعندما تكون جالًسا فإنك تستهلك طاقة أقل من التي 

تستهلكها عندما تقف أو تتحرك،
قد تظهر آثار سيئة على الصحة على المديين القصير 
يبدو مضًرا  ال  قد  الــذي  النشاط  هــذا  يجعل  ما  والطويل، 

قاتًل!
ربــطــت األبـــحـــاث مــا بــيــن الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة من 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــلت الــصــحــيــة الـــتـــي تشمل 
ونسبة  الــدم  في  السكر  نسبة  وارتفاع  الــدم  السمنة وضغط 
الــكــولــيــســتــرول غــيــر الــعــاديــة الــتــي تشكل مــتــلزمــة األيــض 
فترات  المفرط  الجلوس  أن  كما ظهر  الغذائي(،  )التمثيل 
اعتلل  مــرض  عــن  الناجمة  الــوفــاة  مــن خطر  يزيد  طويلة 
السرطانية، وخطورة  باألورام  وارتفاع نسبة االصابة  القلب 

اإلصابة بجلطات الساق.
ــراء دراســـــات أكــثــر على  ــ ــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى إجـ ال تــ
الصحة.  على  البدني  والنشاط  المفرط  الجلوس  تأثيرات 
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أن الــجــلــوس فـــتـــرات أقـــل وزيــــادة 
الحركة تسهم بشكل عام في التمتع بصحة أفضل، فهناك 
اليوم  بها  تــبــدأ  أن  يمكنك  الــتــي  البسيطة  الــحــلــول  بعض 
ــادة الــجــلــوس غــيــر الــمــســتــحــبــة، عــلــى سبيل  ــ لــتــغــيــر مـــن عـ
المثال قد تبدأ ببساطة بالوقوف بداًل من الجلوس عندما 
عملك،  أثناء  للمشي  طــرق  إيجاد  أو  الفرصة  لديك  تكون 
استخدم السللم بدل المصعد والتحرك أثناء التحدث في 
الهاتف، اركن سيارتك بعيدا، اشتراك النادي اجباري وليس 
اختياريا، خذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، ضع 
جهاز المشي أمام شاشة تلفازك أو في حديقتك سيساعدك 

ذلك على استخدامه.
مشاغل الحياة كثيرة والعمل ال ينتهي فل تدعه يقضي 

على ما تبقى من العمر والصحة.

الجلو�س المفرط 
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صــحــة الــعــظــم مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ على 
تنظيم  فـــي  دوًرا  تــلــعــب  فــالــعــظــام  الــجــســم،  كـــفـــاءة 
الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم، هشاشة 
العظام هي مرض يصيب العظام ويؤدي إلى ضعفه 
الوقاية  وكيفية  عليها  سنتعرف  أســبــاب  عــدة  ولــه 
الــدكــتــورة سحر سعد  مــع  التالي  الــحــوار  فــي  منها 
استشاري األمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام. 
* مـــا هـــي هــشــاشــة الـــعـــظـــام ومــــن هـــم األكــثــر 

عرضة؟
هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام مــشــكــلــة شـــائـــعـــة ومـــعـــروفـــة 
العمر حيث يترقق العظم  التقدم في  وخاصة مع 
وتقل كثافة الكتلة العظمية، وتصبح العظام هشة 
وقابلة للكسر بسهولة إلى درجة حدوث كسر بمجرد 

الكحة أو االنحناء أو التعرض لكلم خفيف. 
الهشاشة تصيب السيدات والرجال من جميع 
األجناس ولكن وجد أن السيدات في الدول األوروبية 
الــعــظــام في  أكــثــر عــرضــة لهشاشة  واالســيــويــة هــم 

مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. 
* ماذا عن األعراض؟

الهشاشة في مرحلة مبكرة تكون صامتة ليس 
لقياس  خــاص  بجهاز  اكتشافها  ويتم  أعــراض  لها 
المتقدمة  الــمــراحــل  فــي  ــا  امـ الــعــظــمــيــة،  الــكــثــافــة 
فيشكو المريض من ألم في الظهر ناتج عن حدوث 

كسر بالفقرات او انضغاط للفقرات نتيجة لضعف 
العظم.

وأيضا حدوث كسر بدون اسباب واضحة وأخيرا 
انحناء في الظهر وقصر القامة.

* مــتــى نــلــجــأ إلــــى طــبــيــب الـــرومـــاتـــيـــزم؟ وهــل 
لهشاشة العظام أسباب واضحة يشعر بها المريض؟

ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم المختص عند 
العلج  فــي حــالــة  أو  فــي ســن مبكر  الـــدورة  انقطاع 
بــالــكــورتــيــزون فـــتـــرات طــويــلــة أو بــجــرعــات عــالــيــة، 
وأيضا اذا كان هناك تاريخ عائلي ألفراد يعانون من 
هشاشة العظام، لوجود عامل وراثي، كما أن هناك 
أسبابا لهشاشة العظام ال يمكن تغيرها وهي كونك 
سيدة والسيدات أكثر عرضة للهشاشة كلما تقدمن 
ذوو  وأيضا االشخاص  العائلي،  التاريخ  العمر،  في 

البنية الصغيرة أي أقل حجما من الطبيعي.
تغييرها  يمكن  التي  األخــرى  األسباب  أما عن 
الغذائية  األنظمة  الكالسيوم،  عنصر  قلة  فمنها 
غير الصحية لفقدان الوزن، نقص الكالسيوم بعد 
المواظبة  ايــضــا  الــمــعــدة،  حــجــم  تصغير  عمليات 
كالسيوم،  اســتــخــدام  بـــدون  الــكــورتــيــزون  عــقــار  على 
ــــرى تــســبــب هــشــاشــة الــعــظــام مــثــل الــتــي  أدويـــــة أخـ
الكلى  وزراعــة  السرطان  ومــرض  التشنجات  تعالج 

واالشخاص المصابين بارتجاع المريء.

ــن األمــــــراض الـــتـــي تــســبــب مــــرض هــشــاشــة  ومــ
العظام مرض السيلياك وتقرحات القولون ومرض 

كرونز وأمراض الكلى والكبد ومرض الروماتويد.
يجب ان نعلم ان الحياة الخالية من ممارسة 
اي نــشــاط والـــجـــلـــوس مــعــظــم الـــوقـــت والــتــدخــيــن 
وشرب الكحوليات من أهم أسباب االصابة بهشاشة 

العظام.
هل هناك طرق للوقاية من هشاشة العظام؟

نـــعـــم، إن مـــن أهــــم طــــرق الـــوقـــايـــة مـــن مــرض 
هشاشة العظام التغذية السليمة الصحية والغنية 
االلبان  منتجات  في  المتوافرة  الكالسيوم  بعنصر 
األوراق  ذي  الــورقــيــة  والـــخـــضـــراوات  الــدســم  قليلة 
الــداكــنــة وســمــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن ومــنــتــجــات 
الـــصـــويـــا والـــتـــوفـــو، مـــع ضــــــرورة الــمــحــافــظــة على 
لترسيب  طبيعي  بمعدل  )دال(  فيتامين  مستوى 
الكالسيوم على العظام، ممارسة الرياضة بانتظام 
المشي نصف ساعة يوميا ورفع  وخصوصا رياضة 
األوزان الخفيفة ألن التمارين المنتظمة والحركة 
ــوة الــعــضــلت والـــتـــوازن  والــنــشــاط مــهــمــة لـــزيـــادة قـ
الشعور  ومن  للكسور  التعرض  من  وتقلل  الحركي 

بألم المفاصل والعضلت.
نوع  بــأي  الــبــدء  قبل  الطبيب  استشارة  ويجب 
من الرياضة لتوجيهه للرياضة المناسبة لحالته.

ــون مـــريـــحـــا وآمـــنـــا  ــكــ يــ ســـفـــر مــــريــــض الــــســــكــــري يـــمـــكـــن أن 
بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات الطبيب المختص، والتعرف 
اذ يجب  بالسفر،  المتعلقة  األمنية  واإلجــراءات  التعليمات  على 
على مريض السكري اخذ االحتياطات اللزمة قبل السفر وأثناءه 
تقدم  التالي  المقال  فــي  لــه.  تحدث  قــد  مضاعفات  اي  لتفادي 
الدكتورة خديجة العل استشاري طب األطفال وأمراض السكري 
والـــغـــدد الــصــمــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي نــصــائــح لمرضى 

السكري لسفر آمن والتي بدأت حديثها قائلة:
وكسر  النفس  عــن  للترفيه  مهم  جــديــدة  أمــاكــن  إلــى  السفر 
الروتين وشحن الطاقة، ولكن يجب أال نغفل أنه في السفر يتغير 
وقت ونوع الطعام، ويكثر التنقل والمشي، لذلك عزيزي السكري 

قبل السفر عليك اتباع اآلتي: 
على  قــدرتــك  مــن  والــتــأكــد  المتابع  الطبيب  ــارة  زيـ يفضل   *  

السفر.
في  السكر  وأدويــة  باإلنسولين  أخذ وصفة طبية مختومة   *

حال احتياجك إلى شرائه من البلد المسافر إليه.
في  حيث  الطبيب  مع  اإلنسولين  جرعات  تعديل  مناقشة   *

السفر تكثر الحركة والمشي.

 تغيير توقيت الجرعات في حال السفر إلى بلد يختلف فيه 
التوقيت عن بلدك اختلفا كبيرا.

* مناقشة ما إذا كنت تحتاج إلى أخذ تطعيمات قبل السفر.
* أخذ تقرير ملخص بالحالة والعلج )تكتب األدوية باللغة 
تكون  حتى  التجاري  االســم  وليس  العلمي  وباالسم  اإلنجليزية 

معروفة في أي بلد(. 
الطيران  شركة  مــن  مسبقا  بالسكري  خاصة  وجبة  طلب   *

حتى يتم تقديمها على متن الطائرة.
يفضل أن يكون لديك تأمين طبي للسفر.

وبالنسبة إلى أثناء السفر:
ضرورة وضع اإلنسولين في شنطة خاصة.

الحرص على حمل كمية مضاعفة من األدوية، شرائط قياس 
السكر، شرائط الكيتون ومستلزمات المضخة.

الـــحـــرص عــلــى حــمــل أقــــلم اإلنــســولــيــن احــتــيــاطــيــا تحسبا 
الستخدامها في حال تعطل المضخة.

الــتــأكــد مـــن صــلحــيــة جــهــاز قــيــاس الــســكــر وحــمــل بــطــاريــة 
إضافية.

وجبة  تقديم  تــأخــر  حــال  فــي  لتناولها  خفيفة  وجــبــة  حمل 
الطائرة.

حمل قطعة من الحلوى في الجيب احتياطيا لتناولها عند 
حدوث هبوط للسكر. 

أغلب مجسات قياس السكر وأغلب أنواع مضخات اإلنسولين 
تتأثر بجهاز األشعة في المطار )جهاز التفتيش الذي توضع به 
تتأثر  الــحــزام(؛ لذا يجب عدم وضعها فيه لكي ال   - اليد  شنط 

بجهاز األشعة الذي يمر المسافر من خلله. 
الطيارة  في  المشي  الرحلة طويلة يفضل  كانت مسافة  إذا   

بين فترة وأخرى.
في حالة السفر بالسيارة ما هي االجراءات المتبعة؟

 الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــعــرض اإلنــســولــيــن ألشــعــة الشمس 
الــمــبــاشــرة وضــــرورة عـــدم تـــرك اإلنــســولــيــن وجــهــاز قــيــاس السكر 

ومضخة اإلنسولين في السيارة، فالحرارة تؤدي إلى تلفها. 
السيارة والمشي  السفر مسافة طويلة يفضل توقف  إذا كان 

بين فترة وأخرى.
لسلمة مريض السكري في البلد المسافر إليه يجب 

اتباع اآلتي: 
البوفيه فيجب  الرحلة هو  إذا كان نظام األكل في 
االعتدال في تناول الطعام وتعديل جرعات اإلنسولين 

إن لزم األمر.
ــواء  تــجــنــب الــمــشــي مــســافــات طــويــلــة فــي األجــ
وااللتزام  الماء،  من  كافية  كمية  مع شرب  الحارة 

بعدم تعرض اإلنسولين للحرارة.
الـــحـــرص عــلــى اخـــتـــيـــار الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

النظيف وتجنب األكلت المكشوفة أو النيئة.
أو  اإلنسولين  جرعات  تقليل  يتطلب  قد 
تناول وجبة في حال المشي مسافات طويلة 

أو تسلق الجبال.
تــجــنــب الــمــشــي حـــافـــي الــقــدمــيــن لــعــدم 
الـــتـــعـــرض ألي جــــــروح، ولـــبـــس حـــــذاء مــريــح 

وفحص القدم بشكل يومي.
وااللـــــــتـــــــزام  الـــــكـــــمـــــام  لــــبــــس  تــــنــــس  وال 

باإلجراءات االحترازية.
ودمتم بخير.

مع حلول فصل الصيف والعطلة الصيفية وموسم السياحة 
بعيدا  الصيف  في  واالستجمام  للسفر  كثيرون  يستعد  والسفر 
للعمل  واالستعداد  الذهن  لتصفية  والعمل  الحياة  ضغوط  عن 

أو الدراسة.
باألكل  بالتلذذ  المسافر  دائما ما يرغب  السفر  وأثناء رحلة 
بدون تنظيم للوجبات وبدون حساب للسعرات الحرارية وبتجربة 
ــبـــاق الــجــديــدة فـــي الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة كــرغــبــة في  اشــهــى االطـ
الطعام  االخرين من خلل  والتعرف على حضارات  االستكشاف 
وبصورة مختلفة عن المعتاد ولكن بعد انقضاء االجازة الصيفية 
نرى بعض االشخاص يفرحون بنزول الوزن وآخرون يشتكون بعد 
وكمية  نوعية  بسبب  فيها  المرغوب  غير  الــوزن  زيــادة  من  السفر 
المشي  مــن  الكثير  فيه  السفر  ان  مــن  بــالــرغــم  الــمــتــنــاول  االكـــل 
والتنقل بسبب أن كميات االكل المتناولة اكثر بكثير من احتياج 

الجسم للسعرات اليومية وبالتالي تحدث الزيادة.
التغذية  اخصائية  شهدا  ســارة  لنا  تقدم  التالي  المقال  في 
بعض النصائح الصحية بهدف مساعدة المسافرين في الحفاظ 
الحرمان  عــن  بعيدا  صحية  وبطريقة  السفر  اثــنــاء  الـــوزن  على 

والتعقيد:
أوال: إمداد الجسم بالسوائل والماء اثناء السفر للوقاية من 

الجفاف:
من المهم إمداد الجسم بالسوائل كالماء وخصوصا في فترة 
الجفاف  ومن علمات  للجفاف،  الجسم  يتعرض  قد  إذ  الصيف 
لون  وتغير  التركيز  وإرهــــاق، وضــعــف  وتــعــب  والــدوخــة  )الـــصـــداع، 

البول إلى لون غامق(.
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  ثم  ومــن  المشي  يكثر  السفر  ومــع 
يتواجد  الجفاف،  والوقاية من  وإنعاشه  الجسم  لترطيب  الماء 
الصيفية  والفواكه  الخضار  كبيرة في بعض  بنسبة  الماء  أيضا 
التي تعد احدى المرطبات المناسبة لألجواء الحارة )كالبطيخ 
البرتقال   - األحمر  العنب   - الشمام   - الصيفية  الفاكهة  ملك 
- الخوخ - المشمش - التين - الفراولة(، ومن الخضار أهمها 
)الــخــس - الــخــيــار - الــطــمــاطــم - الــجــزر - الــفــلــفــل األخــضــر 

واألحمر(.
ثانيا: أثناء اختيارك للمطعم انصح باالبتعاد عن المطاعم 
التي تقدم االطعمة المقلية والوجبات السريعة والحرص على 
اختيار المطاعم التي تقدم االطباق المشوية التي تحتوي على 

باإلضافة  والسمك  والــدجــاج  كاللحم  البروتين  مــصــادر 
ــاألرز أو الــمــعــكــرونــة  ــ الــــى حــصــة مـــن الــنــشــويــات كــ

ننسى  وال  والــســلــطــات،  الخضار  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذي  الغذائي،  الصحي  الطبق  قاعدة  تطبيق 
االكل  ونوعية  كمية  على  التركيز  إلــى  يهدف 
الــــ4 مجموعات  بــيــن  ــوازن  ــتـ الــتــنــويــع والـ مــع 

النشويات والبروتين والسلطات الخضار.
الطبق  ربــع  الغذائي:  الصحن  مكونات 
نشويات والربع االخر بروتين ونصف الطبق 
مكون من االلياف كالسلطات والخضراوات.
ثـــالـــثـــا: الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 

خفيفة:
وجبتين  بتناول  المسافر  يكتفي  عــادة 
ــن الـــمـــهـــم تـــنـــاول  ــوم فـــقـــط لـــكـــن مــ ــيــ ــي الــ فــ
الوجبات الخفيفة للتخفيف من حدة الجوع 
وتخفيف شراهة االكل للوجبات التالية لليوم 
وزيادة الطاقة ويمنع انخفاض السكر على ان 
والبروتين،  الكربوهيدرات  بين  الوجبة  تجمع 

ــواح  مــثــال: الــفــواكــه والــمــكــســرات الــنــيــة او الـــزبـــادي الــيــونــانــي وألـ
البروتين والموز مع زبدة فول سوداني والبوب كورن المملح.

تحرص  أن  يجب  والحلويات  القهوة  اختيارك  أثــنــاء  رابــعــا: 
على اختيار قهوة بدون سكر وبدون اضافة الكريمة وإن كانت مع 
حليب ان تكون قليلة الدسم بالنسبة إلى الحلويات ال بأس من 
اصغر  اختيار  يمكنك  الضمير،  تأنيب  بــدون  بالقليل  االستمتاع 
وإزالــــة طبقة  االخــريــن  مــع  ومــشــاركــتــه  والــكــيــك  للحلويات  طبق 

الكريمة ان وجدت.
ألف   12 مــن  أكثر  إلــى  والحركة  المشي  زيـــادة  الــحــرص على 
خــطــوة يــومــيــا عــلــى األقـــــل، ال شـــك ان الــســفــر مــلــيء بــالــحــركــة 

والتنقل.
سأقدم  السفر  اثــنــاء  السينما  قاعة  دخــولــك  أثــنــاء  خامسا: 
لك بعض النصائح الصحية الختيارات صحية مناسبة لتجنب 

زيادة الوزن.
تجنب اختيار الفشار المليء بالكراميل والجبنة وقم باختيار 
ألنها  الناتشوز  اختيارات  تجنب  حجم،  بأصغر  المملح  الفشار 
الطبيعية  العصائر  باختيار  وقم  بالدهون  المليء  بالجبن  غنية 

بدال من المشروبات الغازية.
االكل ســــــادســــــا:  من   %90 تعني  وهــي   10/90 قاعدة  اتباع 

صحي و10% من االكل غير صحي، ما 
والــتــوازن  الــمــرونــة  ببعض  يسمح 
بنفس الوقت، ايضا االستمتاع 

اثناء السفر.
ســـــابـــــعـــــا: أخـــــــيـــــــرا مـــن 
ــرق الـــتـــي انـــصـــح بــهــا  ــطــ الــ
ــيــــة  ــن الــــحــــمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الغذائية دائما بأن يهتموا 
بــتــنــزيــل الـــــوزن قــبــل رحــلــة 
تــكــون لديهم  الــســفــر حــتــى 
بتناول  الفرصة للستمتاع 
الطعام دون القلق من زيادة 

الوزن.

ن�سائح �سحية لل�سفر دون زيادة في الوزن مع 

اأخ�سائية التغذية �سارة �سهدا 
الدكتورة خديجة العال:

 تدابير مهمة لمر�سى ال�سكري اأثناء ال�سفر 

توصل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثورة في عالم علج السرطان نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخليا 

السرطانية ودرجة انتشارها في جسم اإلنسان.
جورجيا  معهد  مــن  البحثي  الفريق  إليها  توصل  التي  الجديدة  التقنية  وتتيح 
ووضع  السرطانية  الخليا  انبثاث  درجــة  قياس  المتحدة  الــواليــات  في  للتكنولوجيا 
»نيتشر  العلمية  الـــدوريـــة  الــتــي نشرتها  الـــدراســـة  ــار  إطـ وفـــي  ــة.  دقـ أكــثــر  عـــلج  خــطــط 
يطلق  مــا  على  تحتوي  مجهرية  استشعار  وحـــدات  الباحثون  ابتكر  كوميونيكيشن«، 
عليه اسم »رقاقات الموائع الدقيقة«، وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخليا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
الطبية  األبحاث  في  المتخصص  إكسبريس«  »ميديكال  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
معهد  فــي  والحاسبات  الكهربائية  الهندسة  مجال  فــي  الباحث  ساريوجلو  فاتح  عــن 
وال  الــدم  تسير في مجرى  الجديدة تحتوي على مرشحات  الرقائق  إن  قوله  جورجيا 

يزيد حجمها على ميكرون واحد، وهي تستطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة 
ما إذا كانت خلية سرطانية أو ال.

�سريحة لقيا�س معدل انت�سار ال�سرطان لعالج اأكثر دقة 

قبل أن تعاني من هشاشة العظام..

الدكتورة �سحر �سعد: العادات ال�سحية 
ت�سهم في الوقاية من ه�سا�سة العظام
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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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يجلس الــكــثــيــٌر مــنــا ســاعــات طــويــلــة فــي الــعــمــل أو في 
المنزل، تختلف أسبابنا جميعا ولكن اتفق العلماء واألطباء 

على األضرار الصحية العديدة من الجلوس المفرط.
فعندما تكون جالًسا فإنك تستهلك طاقة أقل من التي 

تستهلكها عندما تقف أو تتحرك،
قد تظهر آثار سيئة على الصحة على المديين القصير 
يبدو مضًرا  ال  قد  الــذي  النشاط  هــذا  يجعل  ما  والطويل، 

قاتًل!
ربــطــت األبـــحـــاث مــا بــيــن الــجــلــوس فــتــرات طــويــلــة من 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــلت الــصــحــيــة الـــتـــي تشمل 
ونسبة  الــدم  في  السكر  نسبة  وارتفاع  الــدم  السمنة وضغط 
الــكــولــيــســتــرول غــيــر الــعــاديــة الــتــي تشكل مــتــلزمــة األيــض 
فترات  المفرط  الجلوس  أن  كما ظهر  الغذائي(،  )التمثيل 
اعتلل  مــرض  عــن  الناجمة  الــوفــاة  مــن خطر  يزيد  طويلة 
السرطانية، وخطورة  باألورام  وارتفاع نسبة االصابة  القلب 

اإلصابة بجلطات الساق.
ــراء دراســـــات أكــثــر على  ــ ــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى إجـ ال تــ
الصحة.  على  البدني  والنشاط  المفرط  الجلوس  تأثيرات 
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أن الــجــلــوس فـــتـــرات أقـــل وزيــــادة 
الحركة تسهم بشكل عام في التمتع بصحة أفضل، فهناك 
اليوم  بها  تــبــدأ  أن  يمكنك  الــتــي  البسيطة  الــحــلــول  بعض 
ــادة الــجــلــوس غــيــر الــمــســتــحــبــة، عــلــى سبيل  ــ لــتــغــيــر مـــن عـ
المثال قد تبدأ ببساطة بالوقوف بداًل من الجلوس عندما 
عملك،  أثناء  للمشي  طــرق  إيجاد  أو  الفرصة  لديك  تكون 
استخدم السللم بدل المصعد والتحرك أثناء التحدث في 
الهاتف، اركن سيارتك بعيدا، اشتراك النادي اجباري وليس 
اختياريا، خذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة، ضع 
جهاز المشي أمام شاشة تلفازك أو في حديقتك سيساعدك 

ذلك على استخدامه.
مشاغل الحياة كثيرة والعمل ال ينتهي فل تدعه يقضي 

على ما تبقى من العمر والصحة.

الجلو�س المفرط 
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صــحــة الــعــظــم مــهــمــة لــلــغــايــة لــلــحــفــاظ على 
تنظيم  فـــي  دوًرا  تــلــعــب  فــالــعــظــام  الــجــســم،  كـــفـــاءة 
الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم، هشاشة 
العظام هي مرض يصيب العظام ويؤدي إلى ضعفه 
الوقاية  وكيفية  عليها  سنتعرف  أســبــاب  عــدة  ولــه 
الــدكــتــورة سحر سعد  مــع  التالي  الــحــوار  فــي  منها 
استشاري األمراض الروماتيزمية وهشاشة العظام. 
* مـــا هـــي هــشــاشــة الـــعـــظـــام ومــــن هـــم األكــثــر 

عرضة؟
هـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام مــشــكــلــة شـــائـــعـــة ومـــعـــروفـــة 
العمر حيث يترقق العظم  التقدم في  وخاصة مع 
وتقل كثافة الكتلة العظمية، وتصبح العظام هشة 
وقابلة للكسر بسهولة إلى درجة حدوث كسر بمجرد 

الكحة أو االنحناء أو التعرض لكلم خفيف. 
الهشاشة تصيب السيدات والرجال من جميع 
األجناس ولكن وجد أن السيدات في الدول األوروبية 
الــعــظــام في  أكــثــر عــرضــة لهشاشة  واالســيــويــة هــم 

مرحلة سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. 
* ماذا عن األعراض؟

الهشاشة في مرحلة مبكرة تكون صامتة ليس 
لقياس  خــاص  بجهاز  اكتشافها  ويتم  أعــراض  لها 
المتقدمة  الــمــراحــل  فــي  ــا  امـ الــعــظــمــيــة،  الــكــثــافــة 
فيشكو المريض من ألم في الظهر ناتج عن حدوث 

كسر بالفقرات او انضغاط للفقرات نتيجة لضعف 
العظم.

وأيضا حدوث كسر بدون اسباب واضحة وأخيرا 
انحناء في الظهر وقصر القامة.

* مــتــى نــلــجــأ إلــــى طــبــيــب الـــرومـــاتـــيـــزم؟ وهــل 
لهشاشة العظام أسباب واضحة يشعر بها المريض؟

ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم المختص عند 
العلج  فــي حــالــة  أو  فــي ســن مبكر  الـــدورة  انقطاع 
بــالــكــورتــيــزون فـــتـــرات طــويــلــة أو بــجــرعــات عــالــيــة، 
وأيضا اذا كان هناك تاريخ عائلي ألفراد يعانون من 
هشاشة العظام، لوجود عامل وراثي، كما أن هناك 
أسبابا لهشاشة العظام ال يمكن تغيرها وهي كونك 
سيدة والسيدات أكثر عرضة للهشاشة كلما تقدمن 
ذوو  وأيضا االشخاص  العائلي،  التاريخ  العمر،  في 

البنية الصغيرة أي أقل حجما من الطبيعي.
تغييرها  يمكن  التي  األخــرى  األسباب  أما عن 
الغذائية  األنظمة  الكالسيوم،  عنصر  قلة  فمنها 
غير الصحية لفقدان الوزن، نقص الكالسيوم بعد 
المواظبة  ايــضــا  الــمــعــدة،  حــجــم  تصغير  عمليات 
كالسيوم،  اســتــخــدام  بـــدون  الــكــورتــيــزون  عــقــار  على 
ــــرى تــســبــب هــشــاشــة الــعــظــام مــثــل الــتــي  أدويـــــة أخـ
الكلى  وزراعــة  السرطان  ومــرض  التشنجات  تعالج 

واالشخاص المصابين بارتجاع المريء.

ــن األمــــــراض الـــتـــي تــســبــب مــــرض هــشــاشــة  ومــ
العظام مرض السيلياك وتقرحات القولون ومرض 

كرونز وأمراض الكلى والكبد ومرض الروماتويد.
يجب ان نعلم ان الحياة الخالية من ممارسة 
اي نــشــاط والـــجـــلـــوس مــعــظــم الـــوقـــت والــتــدخــيــن 
وشرب الكحوليات من أهم أسباب االصابة بهشاشة 

العظام.
هل هناك طرق للوقاية من هشاشة العظام؟

نـــعـــم، إن مـــن أهــــم طــــرق الـــوقـــايـــة مـــن مــرض 
هشاشة العظام التغذية السليمة الصحية والغنية 
االلبان  منتجات  في  المتوافرة  الكالسيوم  بعنصر 
األوراق  ذي  الــورقــيــة  والـــخـــضـــراوات  الــدســم  قليلة 
الــداكــنــة وســمــك الــســلــمــون والـــســـرديـــن ومــنــتــجــات 
الـــصـــويـــا والـــتـــوفـــو، مـــع ضــــــرورة الــمــحــافــظــة على 
لترسيب  طبيعي  بمعدل  )دال(  فيتامين  مستوى 
الكالسيوم على العظام، ممارسة الرياضة بانتظام 
المشي نصف ساعة يوميا ورفع  وخصوصا رياضة 
األوزان الخفيفة ألن التمارين المنتظمة والحركة 
ــوة الــعــضــلت والـــتـــوازن  والــنــشــاط مــهــمــة لـــزيـــادة قـ
الشعور  ومن  للكسور  التعرض  من  وتقلل  الحركي 

بألم المفاصل والعضلت.
نوع  بــأي  الــبــدء  قبل  الطبيب  استشارة  ويجب 
من الرياضة لتوجيهه للرياضة المناسبة لحالته.

ــون مـــريـــحـــا وآمـــنـــا  ــكــ يــ ســـفـــر مــــريــــض الــــســــكــــري يـــمـــكـــن أن 
بالتخطيط الجيد واتباع تعليمات الطبيب المختص، والتعرف 
اذ يجب  بالسفر،  المتعلقة  األمنية  واإلجــراءات  التعليمات  على 
على مريض السكري اخذ االحتياطات اللزمة قبل السفر وأثناءه 
تقدم  التالي  المقال  فــي  لــه.  تحدث  قــد  مضاعفات  اي  لتفادي 
الدكتورة خديجة العل استشاري طب األطفال وأمراض السكري 
والـــغـــدد الــصــمــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي نــصــائــح لمرضى 

السكري لسفر آمن والتي بدأت حديثها قائلة:
وكسر  النفس  عــن  للترفيه  مهم  جــديــدة  أمــاكــن  إلــى  السفر 
الروتين وشحن الطاقة، ولكن يجب أال نغفل أنه في السفر يتغير 
وقت ونوع الطعام، ويكثر التنقل والمشي، لذلك عزيزي السكري 

قبل السفر عليك اتباع اآلتي: 
على  قــدرتــك  مــن  والــتــأكــد  المتابع  الطبيب  ــارة  زيـ يفضل   *  

السفر.
في  السكر  وأدويــة  باإلنسولين  أخذ وصفة طبية مختومة   *

حال احتياجك إلى شرائه من البلد المسافر إليه.
في  حيث  الطبيب  مع  اإلنسولين  جرعات  تعديل  مناقشة   *

السفر تكثر الحركة والمشي.

 تغيير توقيت الجرعات في حال السفر إلى بلد يختلف فيه 
التوقيت عن بلدك اختلفا كبيرا.

* مناقشة ما إذا كنت تحتاج إلى أخذ تطعيمات قبل السفر.
* أخذ تقرير ملخص بالحالة والعلج )تكتب األدوية باللغة 
تكون  حتى  التجاري  االســم  وليس  العلمي  وباالسم  اإلنجليزية 

معروفة في أي بلد(. 
الطيران  شركة  مــن  مسبقا  بالسكري  خاصة  وجبة  طلب   *

حتى يتم تقديمها على متن الطائرة.
يفضل أن يكون لديك تأمين طبي للسفر.

وبالنسبة إلى أثناء السفر:
ضرورة وضع اإلنسولين في شنطة خاصة.

الحرص على حمل كمية مضاعفة من األدوية، شرائط قياس 
السكر، شرائط الكيتون ومستلزمات المضخة.

الـــحـــرص عــلــى حــمــل أقــــلم اإلنــســولــيــن احــتــيــاطــيــا تحسبا 
الستخدامها في حال تعطل المضخة.

الــتــأكــد مـــن صــلحــيــة جــهــاز قــيــاس الــســكــر وحــمــل بــطــاريــة 
إضافية.

وجبة  تقديم  تــأخــر  حــال  فــي  لتناولها  خفيفة  وجــبــة  حمل 
الطائرة.

حمل قطعة من الحلوى في الجيب احتياطيا لتناولها عند 
حدوث هبوط للسكر. 

أغلب مجسات قياس السكر وأغلب أنواع مضخات اإلنسولين 
تتأثر بجهاز األشعة في المطار )جهاز التفتيش الذي توضع به 
تتأثر  الــحــزام(؛ لذا يجب عدم وضعها فيه لكي ال   - اليد  شنط 

بجهاز األشعة الذي يمر المسافر من خلله. 
الطيارة  في  المشي  الرحلة طويلة يفضل  كانت مسافة  إذا   

بين فترة وأخرى.
في حالة السفر بالسيارة ما هي االجراءات المتبعة؟

 الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــعــرض اإلنــســولــيــن ألشــعــة الشمس 
الــمــبــاشــرة وضــــرورة عـــدم تـــرك اإلنــســولــيــن وجــهــاز قــيــاس السكر 

ومضخة اإلنسولين في السيارة، فالحرارة تؤدي إلى تلفها. 
السيارة والمشي  السفر مسافة طويلة يفضل توقف  إذا كان 

بين فترة وأخرى.
لسلمة مريض السكري في البلد المسافر إليه يجب 

اتباع اآلتي: 
البوفيه فيجب  الرحلة هو  إذا كان نظام األكل في 
االعتدال في تناول الطعام وتعديل جرعات اإلنسولين 

إن لزم األمر.
ــواء  تــجــنــب الــمــشــي مــســافــات طــويــلــة فــي األجــ
وااللتزام  الماء،  من  كافية  كمية  مع شرب  الحارة 

بعدم تعرض اإلنسولين للحرارة.
الـــحـــرص عــلــى اخـــتـــيـــار الـــطـــعـــام والـــشـــراب 

النظيف وتجنب األكلت المكشوفة أو النيئة.
أو  اإلنسولين  جرعات  تقليل  يتطلب  قد 
تناول وجبة في حال المشي مسافات طويلة 

أو تسلق الجبال.
تــجــنــب الــمــشــي حـــافـــي الــقــدمــيــن لــعــدم 
الـــتـــعـــرض ألي جــــــروح، ولـــبـــس حـــــذاء مــريــح 

وفحص القدم بشكل يومي.
وااللـــــــتـــــــزام  الـــــكـــــمـــــام  لــــبــــس  تــــنــــس  وال 

باإلجراءات االحترازية.
ودمتم بخير.

مع حلول فصل الصيف والعطلة الصيفية وموسم السياحة 
بعيدا  الصيف  في  واالستجمام  للسفر  كثيرون  يستعد  والسفر 
للعمل  واالستعداد  الذهن  لتصفية  والعمل  الحياة  ضغوط  عن 

أو الدراسة.
باألكل  بالتلذذ  المسافر  دائما ما يرغب  السفر  وأثناء رحلة 
بدون تنظيم للوجبات وبدون حساب للسعرات الحرارية وبتجربة 
ــبـــاق الــجــديــدة فـــي الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة كــرغــبــة في  اشــهــى االطـ
الطعام  االخرين من خلل  والتعرف على حضارات  االستكشاف 
وبصورة مختلفة عن المعتاد ولكن بعد انقضاء االجازة الصيفية 
نرى بعض االشخاص يفرحون بنزول الوزن وآخرون يشتكون بعد 
وكمية  نوعية  بسبب  فيها  المرغوب  غير  الــوزن  زيــادة  من  السفر 
المشي  مــن  الكثير  فيه  السفر  ان  مــن  بــالــرغــم  الــمــتــنــاول  االكـــل 
والتنقل بسبب أن كميات االكل المتناولة اكثر بكثير من احتياج 

الجسم للسعرات اليومية وبالتالي تحدث الزيادة.
التغذية  اخصائية  شهدا  ســارة  لنا  تقدم  التالي  المقال  في 
بعض النصائح الصحية بهدف مساعدة المسافرين في الحفاظ 
الحرمان  عــن  بعيدا  صحية  وبطريقة  السفر  اثــنــاء  الـــوزن  على 

والتعقيد:
أوال: إمداد الجسم بالسوائل والماء اثناء السفر للوقاية من 

الجفاف:
من المهم إمداد الجسم بالسوائل كالماء وخصوصا في فترة 
الجفاف  ومن علمات  للجفاف،  الجسم  يتعرض  قد  إذ  الصيف 
لون  وتغير  التركيز  وإرهــــاق، وضــعــف  وتــعــب  والــدوخــة  )الـــصـــداع، 

البول إلى لون غامق(.
إلى  الجسم  حاجة  تزيد  ثم  ومــن  المشي  يكثر  السفر  ومــع 
يتواجد  الجفاف،  والوقاية من  وإنعاشه  الجسم  لترطيب  الماء 
الصيفية  والفواكه  الخضار  كبيرة في بعض  بنسبة  الماء  أيضا 
التي تعد احدى المرطبات المناسبة لألجواء الحارة )كالبطيخ 
البرتقال   - األحمر  العنب   - الشمام   - الصيفية  الفاكهة  ملك 
- الخوخ - المشمش - التين - الفراولة(، ومن الخضار أهمها 
)الــخــس - الــخــيــار - الــطــمــاطــم - الــجــزر - الــفــلــفــل األخــضــر 

واألحمر(.
ثانيا: أثناء اختيارك للمطعم انصح باالبتعاد عن المطاعم 
التي تقدم االطعمة المقلية والوجبات السريعة والحرص على 
اختيار المطاعم التي تقدم االطباق المشوية التي تحتوي على 

باإلضافة  والسمك  والــدجــاج  كاللحم  البروتين  مــصــادر 
ــاألرز أو الــمــعــكــرونــة  ــ الــــى حــصــة مـــن الــنــشــويــات كــ

ننسى  وال  والــســلــطــات،  الخضار  إلــى  بــاإلضــافــة 
الذي  الغذائي،  الصحي  الطبق  قاعدة  تطبيق 
االكل  ونوعية  كمية  على  التركيز  إلــى  يهدف 
الــــ4 مجموعات  بــيــن  ــوازن  ــتـ الــتــنــويــع والـ مــع 

النشويات والبروتين والسلطات الخضار.
الطبق  ربــع  الغذائي:  الصحن  مكونات 
نشويات والربع االخر بروتين ونصف الطبق 
مكون من االلياف كالسلطات والخضراوات.

ثـــالـــثـــا: الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 
خفيفة:

وجبتين  بتناول  المسافر  يكتفي  عــادة 
ــن الـــمـــهـــم تـــنـــاول  ــوم فـــقـــط لـــكـــن مــ ــيــ ــي الــ فــ
الوجبات الخفيفة للتخفيف من حدة الجوع 
وتخفيف شراهة االكل للوجبات التالية لليوم 
وزيادة الطاقة ويمنع انخفاض السكر على ان 
والبروتين،  الكربوهيدرات  بين  الوجبة  تجمع 

ــواح  مــثــال: الــفــواكــه والــمــكــســرات الــنــيــة او الـــزبـــادي الــيــونــانــي وألـ
البروتين والموز مع زبدة فول سوداني والبوب كورن المملح.

تحرص  أن  يجب  والحلويات  القهوة  اختيارك  أثــنــاء  رابــعــا: 
على اختيار قهوة بدون سكر وبدون اضافة الكريمة وإن كانت مع 
حليب ان تكون قليلة الدسم بالنسبة إلى الحلويات ال بأس من 
اصغر  اختيار  يمكنك  الضمير،  تأنيب  بــدون  بالقليل  االستمتاع 
وإزالــــة طبقة  االخــريــن  مــع  ومــشــاركــتــه  والــكــيــك  للحلويات  طبق 

الكريمة ان وجدت.
ألف   12 مــن  أكثر  إلــى  والحركة  المشي  زيـــادة  الــحــرص على 
خــطــوة يــومــيــا عــلــى األقـــــل، ال شـــك ان الــســفــر مــلــيء بــالــحــركــة 

والتنقل.
سأقدم  السفر  اثــنــاء  السينما  قاعة  دخــولــك  أثــنــاء  خامسا: 
لك بعض النصائح الصحية الختيارات صحية مناسبة لتجنب 

زيادة الوزن.
تجنب اختيار الفشار المليء بالكراميل والجبنة وقم باختيار 
ألنها  الناتشوز  اختيارات  تجنب  حجم،  بأصغر  المملح  الفشار 
الطبيعية  العصائر  باختيار  وقم  بالدهون  المليء  بالجبن  غنية 

بدال من المشروبات الغازية.
االكل ســــــادســــــا:  من   %90 تعني  وهــي   10/90 قاعدة  اتباع 

صحي و10% من االكل غير صحي، ما 
والــتــوازن  الــمــرونــة  ببعض  يسمح 
بنفس الوقت، ايضا االستمتاع 

اثناء السفر.
ســـــابـــــعـــــا: أخـــــــيـــــــرا مـــن 
ــرق الـــتـــي انـــصـــح بــهــا  ــطــ الــ
ــيــــة  ــن الــــحــــمــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الغذائية دائما بأن يهتموا 
بــتــنــزيــل الـــــوزن قــبــل رحــلــة 
تــكــون لديهم  الــســفــر حــتــى 
بتناول  الفرصة للستمتاع 
الطعام دون القلق من زيادة 

الوزن.

ن�سائح �سحية لل�سفر دون زيادة في الوزن مع 

اأخ�سائية التغذية �سارة �سهدا 
الدكتورة خديجة العال:

 تدابير مهمة لمر�سى ال�سكري اأثناء ال�سفر 

توصل فريق من الباحثين في الواليات المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث 
ثورة في عالم علج السرطان نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخليا 

السرطانية ودرجة انتشارها في جسم اإلنسان.
جورجيا  معهد  مــن  البحثي  الفريق  إليها  توصل  التي  الجديدة  التقنية  وتتيح 
ووضع  السرطانية  الخليا  انبثاث  درجــة  قياس  المتحدة  الــواليــات  في  للتكنولوجيا 
»نيتشر  العلمية  الـــدوريـــة  الــتــي نشرتها  الـــدراســـة  ــار  إطـ وفـــي  ــة.  دقـ أكــثــر  عـــلج  خــطــط 
يطلق  مــا  على  تحتوي  مجهرية  استشعار  وحـــدات  الباحثون  ابتكر  كوميونيكيشن«، 
عليه اسم »رقاقات الموائع الدقيقة«، وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخليا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
الطبية  األبحاث  في  المتخصص  إكسبريس«  »ميديكال  اإللكتروني  الموقع  ونقل 
معهد  فــي  والحاسبات  الكهربائية  الهندسة  مجال  فــي  الباحث  ساريوجلو  فاتح  عــن 
وال  الــدم  تسير في مجرى  الجديدة تحتوي على مرشحات  الرقائق  إن  قوله  جورجيا 

يزيد حجمها على ميكرون واحد، وهي تستطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة 
ما إذا كانت خلية سرطانية أو ال.

�سريحة لقيا�س معدل انت�سار ال�سرطان لعالج اأكثر دقة 

قبل أن تعاني من هشاشة العظام..

الدكتورة �سحر �سعد: العادات ال�سحية 
ت�سهم في الوقاية من ه�سا�سة العظام

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16223/pdf/1-Supplime/16223.pdf?fixed6775
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/1306221
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الدرازي: دور بارز لـ»الأعلى

للمراأة« يف دعم البحرينيات

مبنا�سبة الذكرى الـ21 لتاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة..

وكيل الأ�سغال يهنئ قرينة العاهل البالد

 ال�سيخ: تقّدم كبري للمراأة 

البحرينية يف كافة املجالت احليوية

رفع علي اأحمد الدرازي رئي�س امل�ؤ�س�سة 

اآيات  اأ�سمى  الإن�سان،  حلق�ق  ال�طنية 

التهاين واأطيب التربيكات حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�سم�  �ساحب  واإىل  املعظم،  البالد  ملك 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

واإىل  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سم�  �ساحبة 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك البالد املعظم 

اهلل،  حفظها  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

وذلك مبنا�سبة الذكرى احلادية والع�سرين 

لتاأ�سي�س املجل�س الأعلى للمراأة.

بالدور  املنا�سبة،  بهذه  الدرازي،  ونّ�ه 

البحرينية  املراأة  دعم  يف  للمجل�س  البارز 

املختلفة،  املجالت  يف  مبكانتها  والرتقاء 

حيث �ساهمت املراأة البحرينية ب�سكل فاعل 

ال�طن  وبناء  ال�طنية  التنمية  م�سرية  يف 

العتزاز  بالغ  عن  معرباً  به،  والنه��س 

والفخر مب�سرية املراأة البحرينية التي ُتعد 

من  ما حتققه  كل  به عرب  ُيحتذى  من�ذًجا 

جناحات ترفع بها ا�سم مملكة البحرين.

املهند�س  الأ�سغال  وزارة  وكيل  رفع 

اآيات  اأ�سمى  خليفة  اآل  حممد  بن  م�سعل 

التهاين واأطيب التربيكات اإىل مقام �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

امللكي  ال�سم�  واإىل �ساحب  املعظم،  البالد 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س ال�زراء، واإىل �ساحبة ال�سم� امللكي 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

قرينة عاهل البالد املعظم رئي�سة املجل�س 

احلادية  الذكرى  مبنا�سبة  للمراأة  الأعلى 

الأعلى  املجل�س  لتاأ�سي�س  والع�سرين 

للمراأة.

خليفة  اآل  م�سعل  ال�سيخ  اأو�سح  وقد 

باأن املكانة املرم�قة التي و�سلت اإليها املراأة 

ال�سديدة  الروؤية  بف�سل  هي  البحرينية 

ق�اعدها  اأر�سى  التي  الثاقبة  والنظرة 

�ساحب اجلاللة امللك املعظم و�سدد خطاه. 

وبدعم ل حمدود وم�ستمر من لدن �ساحب 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم� 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

يف تعزيز مكانة املراأة البحرينية.

التنفيذي  الرئي�س  ال�سيخ  عبداحلميد  اأحمد  رفع 

اأطيب  واملالية،  امل�سرفية  للدرا�سات  البحرين  ملعهد 

امللكي  ال�سم�  �ساحبة  اإىل  التربيكات  واأجمل  التهاين 

ملك  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

البالد املعظم رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة، مبنا�سبة 

الذكرى احلادية والع�سرين لتاأ�سي�س املجل�س الأعلى 

للمراأة.

بالت�جيهات  للمعهد  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساد 

البالد  ملك  قرينة  امللكي  ال�سم�  ل�ساحبة  ال�سامية 

اأ�سهمت  للمراأة، والتي  الأعلى  املجل�س  املعظم رئي�سة 

ملهارات  امل�ستمر  والتط�ير  التدريب  على  الرتكيز  يف 

مما  املجالت،  �ستى  يف  البحرينية  املراأة  وكفاءات 

اإىل  البحرينية  املراأة  و�س�ل  يف  الأثر  عظيم  له  كان 

املختلفة، حيث  الإدارات  العليا يف  القيادية  املنا�سب 

على  والتط�ير  التنمية  رئي�سي يف  بدور  املراأة  تق�م 

امل�ست�يات كافة ويف خمتلف القطاعات.

املهند�س ال�شيخ م�شعل بن حممد اآل خليفةعلي الدرازي

اهتمام كوري مب�سروع »مرتو البحرين« واجل�سور اجلديدة.. �سفري كوريا اجلنوبية يف زيارة لـ»الأيام«: 

توقعات بزيادة التبادل التجاري مع البحرين لي�سل اإىل مليار دولر

البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  اإن  ال�سفري  وقال 

 2020  -2019 الأع�ام  خالل  بلغ  حيث  ومتنام،  ثابت 

نح� 800 ملي�ن دولر امريكي، قبل ان ي�سل يف العام 

م�سجالً  امريكي،  دولر  ملي�ن   860 نح�  اىل   2021

زيادة بن�سبة 8،7% رغم تداعيات جائحة ك�فيد-19 على 

خمتلف اقت�ساديات العامل. 

 واأكد ال�سفري الك�ري على اأن ال�سفارة تتابع عن كثب 

م�سروع التاأمني ال�سحي بالتعاون ما بني املجل�س الأعلى 

عن  كا�سفاً  ك�ريا،  يف  والتاأمني  ال�سحة  ومعهد  لل�سحة 

اأن امل�سروع بات يف مراحل جتربة واطالق امل�سروع عرب 

تطبيق اجل�انب الفنية وخطة العمل اخلا�سة بامل�سروع. 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

[ كيف تقيمون عالقاتكم اليوم مع مملكة البحرين؟ 

- لطاملا كانت عالقاتنا مع مملكة البحرين ق�ية، فهي 

عالقات لي�ست حديثة، بل هي عالقات عريقة ولها جذور 

العبارات  بكلمة تخت�سر  العالقات  عميقة، وميكن و�سف 

خمتلف  يف  من�ا  عالقاتنا  ت�سهد  اذ  من�،  كلمة  وهي 

اكرث  عالقات  جلعلها  افق  هناك  دائما  كان  كما  املجالت، 

احتفلنا  املا�سي  العام  وخالل  املجالت.  ومتعددة  عمقاً 

مبرور 45 عاماً على انطالقة العالقات الدبل�ما�سية بني 

الهتمام  بـ  ان ت�ليت مهام عملي، �سعدت  البلدين. ومنذ 

بزيارات امل�س�ؤولني رفيعي امل�ست�ى، ل�سيما زيارة وزيرة 

املنامة«  »ح�ار  المنية  القمة  حل�س�ر  ك�ريا  خارجية 

لروؤ�ساء  املتبادلة  الزيارات  وكذلك   ،2020 العام  يف 

الربملانات يف كال البلدين يف العام 2021. كذلك �سكلت 

البحرين نقطة رئي�سية امام ك�ريا اجلن�بية يف املنطقة، 

حيث كانت اول واجهة تق�سدها خط�ط الطريان الك�ري 

والثمانينات  ال�سبعينات  فرتة  خالل  اخلليج  منطقة  يف 

من القرن املا�سي، بالطبع حدثت متغريات اىل حد ما على 

م�ساعر  لديهم  الك�ريني  بالطبع  لكن  الإقليمي،  امل�ست�ى 

العب�ر  نقطة  �سكلت  التي  البحرين  مملكة  اجتاه  اعتزاز 

امامهم اىل هذا اجلزء من العامل.

[ ماذا عن التعاون بني البلدين يف املجاالت االقت�شادية 

واال�شتثمارية؟

-بالطبع، منذ اأوائل ال�سبعينيات والثمانينات، �سكلت 

م�ساريع الطاقة والبنى التحتية احد ابرز جمالت التعاون 

الرئي�سية بني البلدين، ل�سيما امل�ساريع املرتبطة بال�سركة 

العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن »ا�سري« واملتحف ال�طني. 

ويف القرن احلادي والع�سرين، مت ت��سيع جمالت تعاوننا 

تكن�ل�جيا  جمالت  وابرزها  جديدة  جمالت  لت�سمل 

�سجل  نظام  وه�  »�سجالت«  م�سروع  ل�سيما  املعل�مات 

جتاري متكامل، وكذلك م�سروع التاأمني ال�سحي الذي مت 

ان�ساوؤه وادارته يف اطار تعاوننا الثنائي.

يف ذات ال�قت، لدى البلدين ذات الت�جهات وال�سيا�سات 

الرقمية،  القت�ساديات  تعزيز  حيث  من  املت�سابهة 

قبل  من  الهتمام  من  املزيد  نت�قع  لذا  للبيئة،  وال�سديقة 

تكن�ل�جيا  امل�ستغلة يف جمال  الك�رية ل�سيما  ال�سركات 

املعل�مات، والتكن�ل�جيا املالية، والتكن�ل�جيا اخل�سراء 

اإزاء  ال�سحية  الرعاية  العاملة يف قطاع  ال�سركات  وكذلك 

فر�س التعاون والعمال امل�سرتكة مع اجلانب البحريني. 

حيث  التحتية  البنى  جمال  يف  تعاون  هناك  كان  اأي�سا 

وت�سغيل  باأن�ساء  اجننريجن«  »�سام�س�جن  �سركة  قامت 

من  املزيد  اأت�قع  لذا  املحرق،  ال�سحي يف  ال�سرف  مرافق 

التعاون يف جمالت الهند�سة البيئية.

بالبنى  ترتبط  م�شاريع  كوري يف  اهتمام  هناك  هل    ]

التحتية ال�شيما امل�شاريع احلديثة يف البحرين التي يتم العمل 

عليها حالياً وكذلك م�شاريع م�شتقبلية؟

البحرين  نفط  �سركة  حتديث  م�سروع  هناك  -حالياً 

»بابك�« والذي تعمل عليه �سركة »�سام�س�جن اجنرنينج«، 

تكن�ل�جيا  م�ساريع جارية يف جمال  اأي�سا  اليها  ي�ساف 

وال�سناعة  ال�سحة  وقطاعي  والت�سالت  املعل�مات 

ال�سركات  اهتمام  تثري  م�ساريع  هناك  بالطبع  والتجارة. 

الك�رية ومنها م�سروع »مرتو البحرين« وكذلك امل�ساريع 

للتعاون  فر�س  تطرح  والتي  اجل�س�ر  باأن�ساء  املرتبطة 

وال�ستثمار فيها.

ال�شلع  اهم  التجاري، وما هي  التبادل  ماذا عن حجم   ]

املتداولة؟

اجلن�بية  ك�ريا  بني  التجاري  التبادل  -حجم 

حجم  بلغ   2019 العام  ففي  ومتنامي،  ثابت  والبحرين 

دولر  ملي�ن  ح�ايل 800  البلدين  بني  التجاري  التبادل 

الكبرية  التاأثريات  العام 2020 رغم  امريكي، وكذلك يف 

جلائحة ك�فيد-19 على التجارة يف كل انحاء العامل، لكن 

 %8،7 بن�سبة  التجاري  التبادل  حجم  زادت  املا�سي،  يف 

لي�سل اىل 860 ملي�ن دولر، ومن الالفت للنظر ان حجم 

التبادل التجاري يف الن�سف الأول من هذا العام و�سل اىل 

نح� 650 ملي�ن دولر امريكي، مما يعني اننا امام زيادة 

كبرية يف هذا العام قد ت�سل اىل مليار دولر امريكي.

اما بالن�سبة لل�سلع، فاأهم �سادرات البحرين اىل ك�ريا 

احد منتجات النفط ال��سيطة- والملني�م  هي »النفثا« – 

ك�ريا  �سادرات  اما  التح�يلية.  وال�سناعات  واحلديد 

الطبية،  واملعدات  ال�سيارات وال�سالك،  فهي  البحرين  اىل 

وم�ستلزمات �سناعية.

[ ماذا عن القطاع اال�شتثماري؟

- كان هناك 57 م�سروع يف البحرين، من بينها 17 

العام  يف  مت  كذلك  ك�رية،  �سركات  فيها  عملت  م�سروع 

تعمل  البحرين  ك�رية جديدة يف  �سركة  ت�سجيل   2020

يف جمال انتاج الل�اح ال�سم�سية واملجالت اللكرتونية.

اين  اىل  ال�شحي،  التاأمني  م�شروع  عند  اتوقف  دعني   ]

و�شل هذا امل�شروع؟

-بالطبع، ال�سفارة تق�م مبتابعة هذا امل�سروع عن كثب 

بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�سحة يف البحرين، ومعهد 

ال�سحة والتاأمني يف ك�ريا، حيث ان اأ�سحاب امل�سلحة يف 

البحريني هم يف مراحل جتربة واطالق  ال�سحي  القطاع 

العمل  وخطة  الفنية،  اجل�انب  تطبيق  عرب  امل�سروع 

اخلا�سة بامل�سروع. 

يف  التعاون  عن  ماذا  التعليمي،  املجال  اىل  �شاأنتقل   ]  

املجال التعليمي بني البلدين ال�شيما ان هناك اتفاقية وقعت مع 

جامعة البحرين؟

التعليمية  املجالت  مع  تتعامل  ال�سفارة  -بالطبع، 

بحما�س كبري، وذلك انطالقا من اهتمام ال�سباب البحريني 

ال�سفارة  جنحت  وقد  الك�رية،  والثقافة  باللغة  الكبري 

من  عدداً  عقد  يف  �سيج�نغ  امللك  معهد  مع  بالتعاون 

اللغة  تعليم  جمال  يف  املحلية  اجلامعات  مع  ال�سراكات 

تفاهم  مذكرة  ت�قيع  كان  ال�سراكات  هذه  واحد  الك�رية، 

مع جامعة البحرين ب�ساأن ان�ساء وت�سغيل فرع للمعهد يف 

البحرين. اىل جانب ذلك يقدم املعهد دورات لغة  جامعة 

جمتمعية يف جميع امل�ست�يات، وه� مفت�ح امام اجلمه�ر 

بالت�سجيل  املتقدمني  من  املئات  قام  وقد  جماين،  وب�سكل 

بدورات خمتلفة، وبالطبع نحن نتطلع للمزيد من الفر�س 

ل�سيما امام القبال الكبري من اجلمه�ر.

ما  الثقافية،  املجاالت  يف  اململكة  مع  تعاون  لديكم   ]  

هي اهم الفعاليات التي اأقيمت خالل الفرتة املا�شية، وما هي 

خططكم امل�شتقبلية؟ 

- بالطبع، �ساركت ال�سفارة م�ؤخراً يف الن�سخة الأخرية 

التي  العرو�س  البحرين، وقد ق�بلت  من مهرجان �سيف 

قدمت خالل هذه الفعالية برتحيب كبري من قبل اجلمه�ر 

ل�سيما العرو�س الراق�سة وامل��سيقية. حيث تفاعل معها 

يف  متتايل  ب�سكل  قدما  اللذان  العر�سني  خالل  اجلمه�ر 

ي�لي� املا�سي. وقد كانت عرو�س ت�ؤرخ للتاريخ الك�ري 

�سفارتنا  تنظم  اي�ساً  »الك�ريغرافيا«.  راق�سة  بل�حات 

فعاليتني اىل ثالث فعاليات ب�س�رة �سن�ية بالتعاون مع 

مبرور  الحتفاء  وخالل  والثار.  للثقافة  البحرين  هيئة 

عر�سا  تنظيم  مت  الدبل�ما�سية  العالقات  على  عاماً   45

الك�رية، ومهرجان للطعام، واأي�سا  التقليدية  للم��سيقى 

ونخطط  الأفالم،  ومهرجان  »التايك�ندو«  لـ  بط�لة 

مل�ا�سلة تنظيم مهرجان الأفالم وكذلك بط�لة التايك�ندو، 

اأي�سا قدمنا دورات لتعليم الطهي »املاك�لت الك�رية« هذا 

العام. بال �سك ان املجتمع الثقايف البحريني مرحب ويعمل 

بحر�س من اجل تقدمي اف�سل �س�رة للتعاون الثقايف بني 

البلدين، ونت�قع خالل ال�سن�ات القادمة، وبف�سل تعزيز 

يف  واو�سع  اكرب  تعاون  ن�سهد  ان  اجلانبني،  بني  الثقة 

املجالت الثقافية والفنية بني البلدين.

ماذا عن  ال�شمالية،  بال�شوؤال عن كوريا  اختتم  �شوف   ]

�شيا�شتكم اجتاه كوريا ال�شمالية؟

-لقد اأو�سح الرئي�س الك�ري ي�ن �س�ك ي�ل �سيا�سات 

القاه  خطاب  خالل  وذلك  ال�سمالية  ك�ريا  اجتاه  بالدنا 

ي�سادف  التي  الك�ري  للتحرير   77 الذكرى  ي�م  يف 

»ان  امللف  اقتب�س عباراته ح�ل هذا  اأغ�سط�س، وهنا   15

اآ�سيا ه�  ال�سالم يف �سبه اجلزيرة الك�رية و�سمال �سرق 

الأ�سا�س  العاملي، وه� مبثابة  لل�سالم  �سرط م�سبق وهام 

خمتلف  يف  امل�اطنني  وحرية  حريتنا  وتعزيز  حلماية 

انحاء العامل، ان نزع ال�سالح الن�وي من ك�ريا ال�سمالية 

الدائم  ال�سالم  حتقيق  اجل  من  وهام  �سروري  امراً  ه� 

ويف  ا�سيا  �سرق  �سمال  ويف  الك�رية،  اجلزيرة  �سبه  يف 

خمتلف انحاء العامل. ان املبادرة اجلريئة التي ات�س�رها 

�ستقدم اإ�سافة كبرية لقت�ساد ك�ريا ال�سمالية، وحت�سني 

ك�ريا  ت�قفت  اذا  ما  مراحل  على  املعي�سة  م�ست�يات 

ال�سمالية عن تط�ير برناجمها الن�وي، و�سرعت يف عملية 

حقيقية وثابتة لنزع ال�سالح الن�وي. حيث �سنق�م بتنفيذ 

برنامج غذائي وا�سع، وكذلك تقدمي امل�ساعدة يف م�ساريع 

ونقلها  الطاقة،  بت�ليد  املرتبطة  ل�سيما  التحتية  البنى 

وت�زيعها، كما �س�ف ننفذ برنامج �سامل لتحديث امل�اينء 

واملطارات من اجل التجارة الدولية. كما �س�ف ن�ساعد يف 

�سبل  ونقدم  ال�سمالية،  ك�ريا  لـ  الزراعي  الإنتاج  تعزيز 

امل�ساعدة لتحديث امل�ست�سفيات والبنى التحتية ال�سحية، 

الدعم  ومبادرات  الدويل،  ال�ستثمار  دعم  اىل  بالإ�سافة 

املايل«.

ت�سوير – ح�سن قربان

 متام اأب��سايف:

اكد �شفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى اململكة هاي كوان ت�شونغ 

على عمق العالقات التي تربط ما بني البحرين وجمهورية كوريا اجلنوبية، 

معترباً ان البحرين نقطة رئي�شية امام بالده يف هذا اجلزء من العامل. 

رئي�س  مع  واالجتماع  لـ»االأيام«  زيارة  يف  ت�شونغ  ال�شفري  وقال 

التحرير عي�شى ال�شايجي وطاقم التحرير، ان عالقات البلدين هي عالقات 

عريقة ولها جذور عميقة، وت�شهد دائما منوا يف خمتلف املجاالت، الفتاً 

اىل ان الكوريني لديهم م�شاعر اعتزاز جتاه مملكة البحرين حيث كانت 

اململكة اول واجهة تق�شدها خطوط الطريان الكوري يف منطقة اخلليج 

العربي. 

ويف ال�شاأن االقت�شادي والتجاري، ك�شف ال�شفري هاي كوان ت�شونغ 

عن توقعات باأن يرتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين لي�شل اىل مليار 

دوالر امريكي مع نهاية العام اجلاري، وذلك بعد ان �شجل نحو 650 

مليون دوالر خالل الن�شف االأول من هذا العام. 

ــــــــي عـــــــــلـــــــــى تــــــــعــــــــلــــــــم الـــــــــلـــــــــغـــــــــة الـــــــــكـــــــــوريـــــــــة ــــــــن ــــــــحــــــــري ــــــــــــــــال ب اإقــــــــــــــــب

 رئي�س التحرير م�شتقبالً ال�شفري الكوري
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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

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12190/pdf/INAF_20220823010952621.pdf
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://www.alayam.com/alayam/local/975245/News.html
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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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يكتبها: علي طريف

مــحــاكـــــم

31 اأغ�ضط�س احلكم يف ق�ضية متهمني باإهانة رموز دينية عرب »تيك توك« 
املحكمة  اأن  الودياين  حممود  املحامي  ذكر 

اأغ�سط�س   31 حــددت  اجلنائية  ال�سغرى 

2022 للحكم يف ق�سية موكله واآخر متهمني 

باإهانة رموز دينية من خالل البث املبا�سر على 

تلك املن�سة الإلكرتونية.

مبرافعة  تقدم  باأنه  الودياين  واأ�ساف 

دفوع  عدة  فيها  وقدم  الإثنني  اأم�س  يوم  ظهر 

قانونية، وبني »اإن مل يكن دفاعنا بانتفاء دليل 

الدعوى قبل موكلنا وا�ستحقاقه الرباءة بجالء 

قد وقر يف وجدانكم، فاإننا نلتم�س من �سيادتكم 

موكلنا  مع  الراأفة  درجــات  اق�سى  ا�ستعمال 

وذلك حلداثة �سن املتهم وكونه �سابا يف مقتبل 

لأ�سرته  العامل  اأنه  كما  �سنة،   24 يبلغ  عمره 

واملعاون لوالده امل�سن يف �سرت تلك الأ�سرة«.

للمتهم  ن�سب  »ما  اأن  اإىل  الودياين  واأ�سار 

من اإهانة مل ي�سدر عن املتهم قول واإمنا الثابت 

اأنه كان جمرد ن�سيد يرتدد داخل ال�سيارة التي 

ي�ستقلها املتهم ولي�س املتهم هو من ا�سطنعه«.

ل�سالح  يف�سر  »ال�سك  اأن  الودياين  وبني 

املتهم وعدم وجود دليل قاطع على اجتاه نيته 

لإحداث فتنة اأو خالفه واإمنا الثابت بجالء جهله 

حتى مبعاين العبارات امل�سندة اإليه، الأمر الذي 

يحق لنا معه اأن نلتم�س من عدالتكم ا�ستعمال 

بالعقوبة  والنزول  معه  الراأفة  درجات  اأق�سى 

حلدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة«. 

رقم 18  القانون  اأن  اإىل  الودياين  وتطرق 

البديلة  التدابري  من  عددا  اأورد   201٧ ل�سنة 

تعد نقلة نوعية يف علم العقاب ملا يف تطبيقها 

من اإيجابيات ف�سائية واجتماعية تعطي دورا 

املدانني  اإ�سالح  يف  املدين  واملجتمع  لالأ�سرة 

بعقوبات �سالبة للحرية والتي ل تنا�سب بع�س 

احلالت مع الرغبة يف اإ�سالح املتهم، وقد اأورد 

امل�سرع �سبع تدابري بديلة تتمثل

الإقامة  املجتمع  خدمة  يف  العمل  يف   

اجلربية يف مكان حمدد، اأو حظر ارتياد اأماكن 

الت�سال  اأو  التعر�س  التعهد بعدم  اأو  حمددة، 

اخل�سوع  اأو  معينة،  جهات  اأو  باأ�سخا�س 

برامج  ح�سور  اأو  الإلكرتونية،  للمراقبة 

النا�سئ  ال�سرر  اإ�سالح  اأو  والتدريب،  التاأهيل 

عن اجلرمية.

وختم الودياين مذكرته اأ�سليا برباءة املتهم 

اإليه من اتهام، لبطالن ما اتخذ قبله  اأ�سند  مما 

اأقوال  اإجراءات، وبطالن  اإجراءات وبطالن  من 

القب�س  على  لقيامه  اإليه  املن�سوبة  العرتاف 

واحتياطيا  للمتهم،  الباطلني  وال�ستجواب 

لظروف  املتهم  مع  الراأفة  منتهى  ا�ستخدام 

حداثة �سنه، وظروفه املر�سية الظاهرة.

باأن  �سرحت  الأ�سرة  نيابة  رئي�س  وكانت 

اجلرائم  اإدارة  من  بالغا  تلقت  العامة  النيابة 

و�سائل  على  ح�ساب  ر�سد  مفاده  الإلكرتونية 

التوا�سل الجتماعي )تيك توك( يظهر فيه قيام 

�سخ�سني اأحدهما طفل يبلغ من العمر 1٧ �سنة 

باإهانة رموز دينية من خالل البث املبا�سر على 

تلك املن�سة الإلكرتونية.

فور  التحقيق  العامة  النيابة  با�سرت  وقد 

ومت  املتهمني  ا�ستجواب  مت  اإذ  البالغ،  تلقيها 

احل�ساب  عرب  بتداوله  قاما  مبا  مواجهتهما 

من  اإليهما  ن�سب  مبا  واعرتفا  الإلكرتوين. 

اإ�ساءة  عن  ف�سال  دينية  لرموز  علنا  اإهانتهما 

ال�سلكية  الت�سالت  لأجهزة  ا�ستخدامهما 

والال�سلكية.

واأمرت النيابة العامة باإحالة املتهم البالغ 

اجلنائية،  ال�سغرى  املحكمة  اإىل  حمبو�سا 

العدالة  حمكمة  اإىل  الآخر  املتهم  اأحالت  بينما 

عر�سه  مت  اأن  بعد  ال�سغرى  الإ�سالحية 

التقرير  لإعداد  الجتماعية  الأخ�سائية  على 

الجتماعي له.

يف حني اأكدت رئي�س نيابة الأ�سرة والطفل 

اأن حرية الراأي والتعبري مكفولة للجميع وفق 

والقانون،  بالد�ستور  مقررة  و�سوابط  اأ�س�س 

اأو  ثوابته  اأو  الدين  حرمة  من  ينال  ل  ومبا 

اأفراد  بني  والطائفية  الفرقة  يثري  اأو  رموزه 

جاء  قد  املتهمني  من  وقع  ما  واأن  املجتمع، 

حقهما  يف  يقيم  ما  ال�سوابط،  لتلك  خمالفا 

من  م�سلكهما  �سكله  عما  اجلنائية  امل�سوؤولية 

املقررة  العقوبة  ا�ستحقاقهما  ثم  ومن  جرمية 

قانونا عنها.

خالف بني زوجني ينتهي بك�ضر

اإ�ضبع الزوجة ويخلف عاهة بن�ضبة %2

3 اأكتوبر حمكمة التمييز تف�ضل نهائًيا يف طعن النيابة بق�ضية رجل اأعمال مرّباأ من غ�ضل الأموال

نظرت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

لزوجته  بالت�سبب  متهم  �ساب  ق�سية 

بعاهة يف خن�سرها الأي�سر تقدر بـ%2.

وحددت املحكمة 29 اأغ�سط�س 2022 

الــزوج  حمامي  قبل  من  ــرد  وال لالطالع 

املتهم.

الذي  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

على  اعتدى  اأنه  �سنة   28 العمر  من  يبلغ 

باأن  »زوجته«  عليها  املجني  �سالمة ج�سم 

وا�ستقرت يف خن�سر  يدها  بركلها يف  قام 

املبينة  الإ�سابات  بها  فاأحدث  الأي�سر  يدها 

اإىل  اأف�ست  التي  املرفق  الطبي  بالتقرير 

عاهة م�ستدمية بها دون اأن يق�سد اإحداثها. 

قــال  ــس  ــ� اأم يـــوم  جل�سة  ـــالل  وخ

زوجته  مع  لل�سلح  ي�سعى  باأنه  املتهم 

تقدمت  الأخــرية  اأن  اإل  عليها«،  »املجني 

بالعديد  ــده  مــن �ــس

وطلب  الق�سايا، 

ـــال لــالطــالع  اأج

وتوكيل  ـــرد  وال

حمام معه. 

تفا�سيل  وت�سري 

به  تقدمت  كما  الدعوى 

اأثناء  ويف  اأنها  اإىل  الزوجة 

زوجها  برفقة  املنزل  يف  تواجدها 

ح�سل خالف بينهما مما اأدى للهروب منه 

والتوجه للمطبخ واجللو�س على الأر�س، 

من  العديد  و�سدد  لها  ح�سر  املتهم  اأن  اإل 

بو�سع  قامت  وعليه  فخدها،  يف  الركالت 

الركالت،  تلك  تتجنب  لكي  الي�سرى  يدها 

اإ�سبعها  يف  الركالت  اإحــدى  فا�ستقرت 

اخلن�سر من اليد الي�سرى. 

الركلة  تلك  وب�سبب  باأنه  وتابعت 

بوجود  فتبني  للم�ست�سفى،  زوجها  اأخذها 

ك�سر يف الإ�سبع اخلن�سر ومت اإجراء عمليه 

الأمل  لها، واأنها لزالت تعاين من  جراحية 

يف اإ�سبعها. 

الطبي  التقرير  خالل  من  ثبت  وقد 

احلالة  ا�ستقرار  عليها  باملجني  اخلا�س 

الإ�سابية واأنها احتاجت للعالج لأكرث من 

الإ�سابة عاهة  21 يوما، وقد نتج ب�سبب 

م�ستدمية تقدر بـ%2.

النيابة  مالحظات  خــالل  من  وثبت 

العامة باأن الزوج اأقر باأن املحادثات املرفقة 

بينه  تخ�سه  ـــالأوراق  ب

عليها  املجني  وبني 

بك�سر  وتفيد 

املجني  اإ�سبع 

عليها.

يف  للحكم   2022 اأكتوبر   3 التمييز  حمكمة  حددت 

بحريني  اأعمال  رجل  براءة  على  العامة  النيابة  طعن 

األف  بـ100  قدرت  اأموال  غ�سل  تهمة  من  جنله،  و�سركة 

دينار بحريني، ورفع احلجز املفرو�س على ذمة الق�سية 

حيث  وال�سركة،  الأعمال  رجل  واأر�سدة  باأموال  واملتعلق 

واأعــادت  الــرباءة  حكم  التمييز  حمكمة  ونق�ست  �سبق 

اأول درجة لتنظرها من جديد  اإىل حمكمة  الق�سية جمددا 

النيابة  اأن  اإل  املتهم  برباءة  الثانية  للمرة  حكم  و�سدر 

طعنت على احلكم جمددا اأمام حمكمة التمييز التي قررت 

حجز الق�سية للنظر يف مو�سوعها. 

اأن  فيه  اأفاد  املتهم  �سد  بحريني  به  تقدم  بالغ  وكان 

ا�ستثمار  بغر�س  دينار  األف   100 منه  ا�ستلم  الأخري 

املبلغ يف �سركاته مقابل ت�سليمه ن�سبة 10% اإ�سافية على 

املبلغ امل�ستثمر، اإل اأنه وبعد مرور الفرتة املقررة واملتفق 

عليها ل�ستالم الربح ماطل املتهم يف رد املبلغ واأقام �سده 

اأ�سهر   6 باحلب�س  اأمانة و�سدر �سده حكم  جنحة خيانة 

مع وقف التنفيذ، وعلى اأثر الواقعة بداأت التحريات حول 

قيام بعدة عمليات لغ�سل اأموال.

واأفادت التحريات اأن املتهم يقوم بالن�سب والحتيال 

وجمع الأموال بق�سد اختال�سها واإجراء عدة عمليات بنكية 

بنقل  وقام  ملكه  كانت  التي  ال�سركة  بح�سابات  تتعلق 

بغر�س  اأ�سرته  ح�سابات  اإىل  بالإ�سافة  لنجله،  ملكيتها 

عليها،  ال�سرعية  طابع  لإ�سفاء  الأموال  تلك  م�سدر  اإخفاء 

القر�س،  بنية  ولكن  املبلغ  با�ستالم  املتهم  اعرتف  فيما 

ونفى تهمة غ�سل الأموال.

من  الفرتة  غ�سون  يف  اأنه  للمتهم  النيابة  واأ�سندت 

ارتكب  البحرين  مملكة  اأمن  بدائرة   2020 حتى   2018

م�سروع  غري  بطريق  عليها  متح�سل  اأموال  غ�سل  جرمية 

اإظهار  �ساأنه  من  نحو  على  الأمانة  خيانة  جرمية  من 

دينار  األف   100 مبلغ  تلقى  باأن  ذلك  وكان  م�سروعيتها 

مالكه  على  وت�سييعه  اختال�سه  بنية  عليه  املجني  من 

بوا�سطة  عليه  البنكية  التحويالت  من  عددا  اأجرى  حيث 

تلك  عائد  طبيعة  اإخفاء  بغر�س  الثاين(  )املتهم  ال�سركة 

اأ�سندت لل�سركة حال كونها من الأ�سخا�س  اجلرمية، كما 

العتبارية واملرخ�س لها مبا�سرة ن�ساط جتاري واملدارة 

من قبل املتهم الأول باأنها ارتكبت بوا�سطتها جرائم غ�سل 

اأمر  من  واملبينة  م�سروع  غري  بطريق  املتح�سلة  الأموال 

الإحالة على نحو ترتب عليه ارتكاب جرمية غ�سل اأموال 

قدرت بـ100 األف دينار.

جرمية  لقيام  ي�سرتط  اإنه  درجة  اأول  حمكمة  وقالت 

تلك  اأن م�سدر  اإظهار  املتهم بق�سد  اأن يقوم  الأموال  غ�سل 

الأموال ح�سيلة اجلرمية الأ�سلية م�سروع مبا ي�ستوجب 

على  الواقع  فعله  واأن  املتهم  لدى  اجلنائي  الق�سد  توافر 

املال املتح�سل من اجلرمية الأ�سلية بق�سد اإخفاء م�سدره 

اأو متويه طبيعته.

الق�سد  توافر  يفيد  مما  خلت  الأوراق  اأن  واأ�سافت 

من  الغر�س  اأن  يف  ت�سكك  كما  املتهمني،  لدى  اجلنائي 

كان  الأول  املتهم  اأجراها  التي  والتحويالت  املعامالت 

بنية اإخفاء م�سدر تلك الأموال وتغيري حقيقتها اأو اإخفاء 

اأن م�سدر تلك  اإظهار  اآخر من �ساأنه  اأي فعل  اأو  م�سدرها 

الحكام  اأن  موؤكدة  احلقيقة،  م�سروع على خالف  الأموال 

الظن  على  ولي�س  واليقني  اجلزم  على  تبنى  اجلنائية 

املتهم  برباءة  املحكمة  الأ�سباب حكمت  ولهذه  والحتمال، 

اتهام  من  اإليهما  اأ�سند  مما  الثاين  املتهمة  وال�سركة  الأول 

من  الق�سية  ذمة  على  املفرو�س  احلجز  برفع  واأمــرت 

ح�سابتهما.

املحامي حممود الودياين

ال�ضحة العامة: �ضالمة العينات الع�ضوائية 

ملنتجات مياه ال�ضرب يف اأحد امل�ضانع املحلية

منتجات  اأحد  جودة  حول  ملالحظات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بع�س  تداول  اإثر 

العامة  ال�سحة  باإدارة  الأغذية  مراقبة  ق�سم  قام  املحلية،  امل�سانع  اأحد  يف  ال�سرب  مياه 

الع�سوائية  العينات  �سالمة  من  التاأكد  ومت  امل�سنع  بزيارة  اأم�س  �سباح  ال�سحة  بوزارة 

التي مت فح�سها من املياه بامل�سنع وتبني �سالمتها من الناحية الفيزيائية من حيث الطعم 

والرائحة، وكذلك �سالمة الإجراءات بامل�سنع وفق املعايري املطلوبة.

واأكدت اإدارة ال�سحة العامة على اأن قيامها باحلملة التفتي�سية كجهة خمت�سة ياأتي 

لطماأنت املواطنني واملقيمني، ويف اإطار جهود وزارة ال�سحة للحفاظ على �سحة و�سالمة 

ا�ستهالك املنتجات، موؤكدة التزامها باأف�سل املمار�سات واملعايري الدولية فيما يتعلق باأي 

منتجات ا�ستهالكي. وتهيب اإدارة ال�سحة العامة بتوخي احلذر من ن�سر بع�س الإ�ساعات 

وتداولها، والتوا�سل مع ق�سم مراقبة الأغذية يف حال وجود اأي �سكوى اأو ا�ستف�سار لديهم.

نائب رئي�س الأعلى للق�ضاء ي�ضتقبل جمل�س اإدارة جمعية املحامني

تعترب الأحدث يف �ضبكة حمطة »بابكو للتزود«

افتتاح حمطة برتول دوار 14 مبدينة حمد

للق�ساء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

رئي�س حمكمة التمييز ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة 

مبكتبه �سباح اأم�س يف املنطقة الدبلوما�سية، رئي�س 

البحرينية،  املحامني  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

رئي�س  بديوي  اأحمد  ح�سن  الأ�ستاذ  املحامي  برئا�سة 

اجلمعية، وبح�سور القا�سي عبدالرحمن ال�سيد املعال 

والقا�سي علي اأحمد الكعبي.

وقد رحب ال�سيخ خالد بن علي برئي�س واأع�ساء 

حتقيق  �سبيل  يف  جهودهم  مثمًنا  الإدارة،  جمل�س 

ر�سالة العدالة وتعاونهم امل�ستمر مع املجل�س الأعلى 

للق�ساء لتذليل ال�سعوبات والعمل مبا يحقق م�سلحة 

الوطن واملجتمع.

�سمن ا�سرتاتيجيها لتطوير اخلدمات املقدمة 

للتزويد«،  »بابكو  �سركة  افتتحت  للمواطنني، 

اأم�س  للنفط والغاز،  القاب�سة  لل�سركة  التابعة 

حمطة  2022م،  اأغ�سط�س   21 املوافق  الأحد 

الوادي للخدمات مبدينة حمد دوار 14، وهي 

ال�سركة،  املحطة الأحدث �سمن �سبكة حمطات 

الرئي�س  توما�س  مارك  من  كل  بح�سور  وذلك 

التنفيذي للمجموعة يف ال�سركة القاب�سة للنفط 

رئي�س  ال�سرياوي  جا�سم  واملهند�س  والغاز 

جمل�س اإدارة �سركة بابكو للتزويد واأع�ساء من 

جمل�س الإدارة، اإ�سافة اإىل املهند�س خالد الطيار 

مدير عام ال�سركة وممثلني من ال�سركة ووزارة 

النفط والبيئة.

وفًقا  واإن�سائها  املحطة  ت�سميم  وجرى 

حمطات  �سبكة  من  اجلديد  اجليل  ملتطلبات 

الوقود احلديثة، و�ست�سم العديد من اخلدمات 

مراعاة  مع  لروادها،  واملتطورة  التكميلية 

على  والرتكيز  وال�سالمة،  الأمن  جمالت 

جماليات ال�سكل والت�سميمات يف خمتلف اأرجاء 

»بابكو  �سركة  هوية  عن  يعرب  ومبا  املحطة، 

للتزويد« اجلديدة.

جا�سم  املهند�س  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

اإدارة �سركة  ال�سرياوي، رئي�س جمل�س  عي�سى 

بافتتاح حمطة  للتزويد«، عن �سعادته  »بابكو 

اإ�سافة جديدة  ت�سكل  والتي  للخدمات،  الوادي 

باإن�سائها  ال�سركة  تقوم  التي  املحطات  ل�سل�سة 

وتطويرها، مبا يخدم املواطنني واملقيمني ويوفر 

لهم �سبل الراحة خالل عملية التزود بالوقود.

التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأن  اإىل  واأ�سار 

الوقود  حمطات  لتطوير  ال�سركة  تتبناها 

التابعة تهدف اإىل تعزيز اجلوانب ال�ستثمارية 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  املحطات  لهذه  والتجارية 

يف  م�ستمرة  ال�سركة  واأن  اخلدمي،  دورها 

لأحدث  وفًقا  لها  والتحديث  التطوير  عمليات 

النظم العاملية يف هذا املجال.

ال�ضالح ي�ضتقبل النائب القا�ضي

وي�ضيد مب�ضتويات التكامل بني املجل�ضني

ا�ستقبل علي بن �سالح ال�سالح رئي�س 

عي�سى  النائب  اأم�س  ال�سورى  جمل�س 

القا�سي ع�سو جمل�س النواب.

على  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأثنى 

جمل�سي  بني  والتكامل  التعاون  م�ستويات 

والهتمام  واحلر�س  والنواب،  ال�سورى 

يف  املجل�سني  اأع�ساء  يبديه  الذي  الكبري 

والقوانني،  الت�سريعات  ومناق�سة  بحث 

مبا  وحتديثها  تطويرها  على  والعمل 

التي  والزدهار  التطور  وم�سارات  يتواءم 

مت�سي فيها مملكة البحرين.

واأكد رئي�س جمل�س ال�سورى اأن ال�سلطة 

امل�سروع  ركائز  اأحد  تعترب  الت�سريعية 

ملك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الإ�سالحي 

امل�سرية  يف  فارقة  وعالمة  املعظم،  البالد 

الدميقراطية التي ت�سهدها مملكة البحرين.

من جانبه، نوه النائب عي�سى القا�سي 

باجلهود الوطنية التي يبذلها رئي�س جمل�س 

تعميق  على  امل�سهود  وحر�سه  ال�سورى، 

م�سرية واإجنازات ال�سلطة الت�سريعية.
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»الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل« و»مركز نا�شر

للتاأهيل والتدريب املهني« يبحثان تعزيز التعاون امل�شرتك

يف اإطار حتقيق التعاون امل�شرتك 

بني وزارة الداخلية ممثلة يف الإدارة 

ومركز  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة 

نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني، قام 

العميد عبدال�شالم العريفي مدير عام 

والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  الإدارة 

والوفد املرافق له بزيارة مركز نا�شر 

املهني، حيث كان  للتاأهيل والتدريب 

يف ا�شتقبالهم املدير التنفيذي للمركز 

النعيمي،  نا�شر  بن  عبداهلل  الدكتور 

للمركز  التعليمي  احلرم  يف  وذلك 

الكائن مبنطقة جو. 

اجلانبان  بحث  الزيارة،  وخالل 

يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �ُشبل 

وتطوير  والرعاية  الإ�شالح  جمال 

للنزلء  املقدمة  املهنية  الربامج 

للتاأهيل  نا�شر  مركز  فرع  قبل  من 

اإ�شافة  عرب  املهني،  والتدريب 

بالإ�شافة  جديدة،  تعليمية  م�شارات 

ور�ش  تخ�شي�ش  اإمكانية  بحث  اإىل 

للتدريب العملي وتزويدها بالتقنيات 

التعليمية  بامل�شارات  املتعلقة 

واللكرتونيات  كالكهرباء  املقدمة 

والتو�شيالت املختلفة.

واأعرب الدكتور عبداهلل بن نا�شر 

جلهود  تقديره  بالغ  عن  النعيمي 

اأف�شل  توفري  يف  الداخلية  وزارة 

والتدريبية  التعليمية  اخلدمات 

والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  لنزلء 

وتهيئتهم باملهارات الالزمة لالنخراط 

على تخطي  وم�شاعدتهم  املجتمع  يف 

مليئة  جديدة  حياة  نحو  العقبات 

الكرمي  العي�ش  وحتقيق  بالفر�ش 

لهم. واأكد النعيمي على حر�ش اإدارة 

مركز نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني 

الربامج  تقدمي  يف  امل�شاهمة  على 

فريق  قبل  من  اجلودة  عالية  املهنية 

بناء  على  يعمل  متخ�ش�ش  تعليمي 

يف  قدراتهم  وتنمية  النزلء  مهارات 

املهن واحلرف املختلفة.

نا�شر  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 

يعترب  املهني  والتدريب  للتاأهيل 

لأحدث  مواكبة  تعليمية  حا�شنة 

ويعمل  التكنولوجية  التطورات 

الثانوية  املرحلة  طلبة  متكني  على 

الثورة  متطلبات  من  البحرين  يف 

روؤيته  وحتقيق  الرابعة،  ال�شناعية 

علمية  مدينة  بناء  يف  ت�شب  التي 

منوذجية قائمة على البتكار والذكاء 

امل�شارات  تد�شني  عرب  ال�شطناعي 

التعليمية املخ�ش�شة وتوفري خدمات 

للكوادر  النوعية  والتدريب  التعليم 

يف  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  العاملة 

القطاعني العام واخلا�ش.

بح�شور رئي�س هيئة الف�شاء ورئي�شة اجلامعة امللكية للبنات

»اآي لرين« تقيم احلفل اخلتامي ملع�شكرها ال�شيفي

اآي  اأكادميية  اأقامت 

احلفل  التعليمية  لرين 

ملع�شكرها  اخلتامي 

بح�شور  وذلك  ال�شيفي، 

الع�شريي  حممد  الدكتور 

الوطنية  الهيئة  رئي�ش 

والربوفي�شورة  للف�شاء 

رئي�شة  املزوغي  ي�شرى 

للبنات؛  امللكية  اجلامعة 

ومتطوعي  مدر�شي  لتكرمي 

املع�شكر ال�شيفي والطالع 

على اأبرز اإجنازات الأطفال 

ال�شيفي.  املع�شكر  خالل 

دورات  املع�شكر  قدم  فقد 

اأكادميية يف اللغة العربية 

الإجنليزية  واللغة 

الدورات  اإىل  بالإ�شافة 

الر�شم  يف  الإبداعية 

بالطاقات  والروبوتات 

الف�شاء،  وعلوم  امل�شتدامة 

من  اأكرث  خدمت  والتي 

�شهري  يف  طالًبا   25٠

وقدمت  واأغ�شط�ش  يوليو 

لالأطفال  جمانية  مقاعد 

الأ�شر  الأيتام والأطفال من 

املحدود،  الدخل  ذوي 

مع  بالتعاون  ذلك  وكان 

الجتماعية  التنمية  وزارة 

كما  اجلمعيات.  من  وعدد 

قائد  برنامج  تقدمي  مت 

يعترب  والذي  امل�شتقبل 

الأوىل  املجانية  املبادرة 

حيث  البحرين  مملكة  يف 

متكن اأكرث من 3٠٠ طالب 

 1٦-٧ العمرية  الفئة  من 

حما�شرات  ح�شور  �شنة 

يف  م�شتقبلية  وظائف  عن 

الرقمية،  العمالت  جمالت 

وهند�شة  الف�شاء،  وعلوم 

ليكون  وغريها؛  الطريان، 

امل�شتفيدين  الأطفال  عدد 

يتجاوز  املع�شكر  من 

جانبها  من  طالب.   5٠٠

الربوفي�شورة  اأعربت 

�شعادتها  مدى  عن  ي�شرى 

املجتمعية  ال�شراكة  بهذه 

يف  الأطفال  واحت�شانها 

امللكية  اجلامعة  مباين 

للبنات اأثناء فرتة ال�شيف. 

واأ�شافت باأن هذه اخلطوة 

روؤية  على  تاأكيد  هي 

اجلامعة يف اأن تكون حلقة 

التعليم  بني  ما  الو�شل 

والإعدادي  البتدائي 

واملرحلة  والثانوي، 

العمل.  و�شوق  اجلامعية، 

اأن اجلامعة ت�شعى  واأكدت 

طالب  تزويد  اإىل  دائًما 

باملهارات  البحرين  مملكة 

والتفوق.  للنجاح  الالزمة 

قدمت  احلفل،  وخالل 

البلو�شي  اإميان  الأ�شتاذة 

الإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

جزيل  لرين  اآي  باأكادميية 

اإىل  والمتنان  ال�شكر 

الع�شريي  حممد  الدكتور 

الوطنية  الهيئة  رئي�ش 

وذلك  الف�شاء  لعلوم 

لتعاونهم على تقدمي دورة 

علوم الف�شاء واإلهام طالب 

املع�شكر ال�شيفي يف جمال 

قدمت  كما  الف�شاء.  علوم 

البلو�شي  اإميان  الأ�شتاذة 

للجامعة  ال�شكر  جزيل 

كرمها  على  للبنات  امللكية 

البيت  مبانيها  كانت  فقد 

 ٦٠٠ من  لأكرث  الثاين 

�شخ�ش.

»التخ�ش�شي« يرحب بان�شمام الدكتور 

اأحمد احلب�شي ا�شت�شاري اأمرا�س وزراعة الكلى
احلب�شي  فتحي  اأحمد  الدكتور  بان�شمام  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى  رحب 

اأمرا�ش  ق�شم  يف  املتخ�ش�ش  الطبي  طاقمه  اإىل  الكلى،  وزراعة  اأمرا�ش  ا�شت�شاري 

وزراعة الكلى بعيادة الرفاع التابعة للم�شت�شفى. وميتلك الدكتور اأحمد خربة لأكرث 

اأمرا�ش الباطنة واأمرا�ش وزراعة الكلى، وهو حا�شل على  من 23 عاًما يف جمال 

اأعرق  املن�شورة، واحدة من  الطب واجلراحة عام 199٧ من جامعة  بكالوريو�ش 

اجلامعات مب�شر وال�شرق الأو�شط، وكذلك حا�شل على ماج�شتري الأمرا�ش الباطنية 

ا على �شهادة الزمالة الربيطانية من الكلية امللكية  من نف�ش اجلامعة، وقد ح�شل اأي�شً

الربيطانية )لندن(، وكذلك زمالة التخ�ش�شات الدقيقة يف اأمرا�ش وزراعة الكلى من 

م�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي ومركز الأبحاث بالريا�ش. التحق الدكتور اأحمد 

بالعمل يف العديد من اأكرب امل�شت�شفيات واملراكز الطبية يف اململكة وال�شرق الأو�شط، 

حمقًقا النجاح يف ن�شر العديد من الأبحاث يف الدوريات واملجالت الطبية بالوليات 

د. اأحمد احلب�شياملتحدة الأمريكية واأ�شرتاليا.

بتكلفة 20 األف دينار .. »البحرين اخلريية«: 

توزيع كوبونات ا�شتالم احلقائب والزي املدر�شي

اخلريية  البحرين  جمعية  بداأت 

م�شروع  كوبونات  توزيع  يف 

وذلك  املدر�شي؛  والزي  احلقيبة 

الأ�شا�شية  الحتياجات  لتاأمني 

للطالب  الدرا�شية  امل�شتلزمات  من 

اجلمعية  من  كم�شاهمة  والطالبات، 

لدعم م�شرية الطالب التعليمية.

الهدف  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 

من م�شروع احلقيبة والزي املدر�شي 

هو ن�شر التكافل الجتماعي وتخفيف 

امل�شجلة  الأ�شر  عن  املادي  العبء 

على  الطالب  وت�شجيع  باجلمعية، 

خدمات  م�شوؤولو  ويتوىل  التعليم، 

توزيع  اجلمعية  يف  امل�شتفيدين 

مقر  يف  امل�شتفيدين  على  الكوبونات 

اجلمعية خالل الفرتة ال�شباحية من 

ظهًرا   1 ولغاية  �شباًحا   ٧ ال�شاعة 

-8-23 من  بدًءا  اأ�شبوعني  وملدة 

.2٠22

تفقدت مرافق الكلية واجتمعت مبديرها العام وكوادرها وطالبها.. الوزيرة ال�شرييف: 

تعزيز قدرة »فاتيل« على رفد من�شاآت قطاع ال�شيافة بالكوادر املوؤهلة
بنت جعفر  فاطمة  ال�شياحة  اأكدت وزيرة 

ال�شرييف اأن الوزارة �شتعمل على تعزيز دعمها 

القادمة  املرحلة  خالل  »فاتيل«  الفندقة  لكلية 

بهدف تفعيل دور هذه الكلية يف رفد خمتلف 

البحرين  مملكة  يف  ال�شيافة  قطاع  من�شاآت 

بالكوادر املوؤهلة واملدربة وفًقا لأف�شل املعايري 

العاملية، موؤكدة اأن تطوير هذه الكلية ياأتي يف 

اعتبار  على  ال�شياحة  وزارة  اأولويات  مقدمة 

اأ�شا�شي لتنمية قطاع ال�شياحة ككل  اأنها ركن 

-2٠22 ال�شياحية  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف 

.2٠2٦

ل�شعادة  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

�شملت  »فاتيل«  لكلية  ال�شرييف  الوزيرة 

خاللها  واجتمعت  الكلية،  مرافق  خمتلف 

اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  العام  مبديرها 

التقت  كما  الكلية،  كوادر  من  وعدد  خليفة، 

عن  �شرح  اإىل  منهم  وا�شتمعت  الطالب 

م�شتجدات درا�شتهم وطموحاتهم، ووقفت على 

التطورات الكبرية اجلارية حالًيا على �شعيد 

وناق�شت  التحتية،  وبنيتها  الكلية  برامج 

خمتلف فر�ش الرتقاء والتطوير.

جهود  موا�شلة  �شرورة  الوزيرة  واأكدت 

م�شتوى  على  لتكون  الكلية  هذه  تطوير 

على  قدرتها  وتعزيز  املرجوة،  التطلعات 

ال�شيافة  لقطاع  التدريبية  الحتياجات  تلبية 

الفنادق واملطاعم واملقاهي،  اأ�شحاب  وخا�شة 

ووجهت القائمني على الكلية لتعزيز الت�شبيك 

مع من�شاآت قطاع ال�شيافة، والرتقاء مب�شتوى 

طلبة  ح�شول  ي�شمن  ومبا  العملي،  التدريب 

الكلية على فر�ش عمل فور تخرجهم، وزيادة 

م�شتوى  بتح�شني  امل�شاهمة  على  قدراتهم 

وتعزيز  البحرين  يف  الفندقية  اخلدمات 

تناف�شيتها.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  قال  جانبه  من 

نا�شر  الدكتور  لل�شياحة واملعار�ش  البحرين 

اإن ما حتققه كلية فاتيل من تقدم على  قائدي 

النظرية  والربامج  التحتية  البنية  �شعيد 

لتخريج  الأن�شب  املكان  يجعلها  والعملية 

ال�شياحي  القطاع  تنمية  تدعم  ب�شرية  موارد 

ككل يف مملكة البحرين، منوًها بتقدمي الكلية 

برامج متنوعة ت�شمل تنمية املهارات والإر�شاد 

املهني والعمل التطوعي والتدريب الداخلي يف 

املوؤ�ش�شات وكل ما ي�شمن تعزيز التوا�شل مع 

ال�شياح.

اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد  ذلك  اإىل 

حتقيق  على  »فاتيل«  كلية  حر�ش  خليفة 

العمل  وموا�شلة  ال�شياحة  وزارة  تطلعات 

وبالأخ�ش  ككل  ال�شياحة  قطاع  دعم  على 

م�شرق  مهني  م�شتقبل  وبناء  الفندقي،  املجال 

�شمان  اإىل  اإ�شافة  الوطنية،  الكوادر  اأمام 

بقطاع  وظائفهم  يف  وتقدمهم  ا�شتمراريتهم 

ال�شياحة.
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»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
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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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 27 توصية للمشاورات الوطنية 
حول المشاركة في قمة تحول التعليم في أمريكا

دعم كافة مبادرات تعزيز تقدم المرأة في تطوير العمل الحكومي

 مجلس الوزراء: استمالك 
عدد من العقارات للمنفعة العامة

 ت��رأس صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، بقصر 
القضيبية أم��س االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
وأش��اد المجل��س بم��ا تحقق عل��ى صعيد تق��دم المرأة 
البحريني��ة مم��ا عزز م��ن دورها ف��ي المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه، 
وإس��هامها ف��ي مختلف مس��ارات التطوير الت��ي تتبناها 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وفي هذا الصدد رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات 
 إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم

آل خليفة قرين��ة جاللة الملك المعظم رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للم��رأة حفظه��ا اهلل بمناس��بة الذك��رى الحادية 
والعش��رين لتأس��يس المجلس األعل��ى للم��رأة، مؤكدًا 
المجلس دعمه لكافة المب��ادرات التي تعزز تقدم المرأة 
وتنمي دورها الفاعل في مسارات تطوير العمل الحكومي.

ثم أشاد المجلس بما تم اإلعالن عنه تحقيقًا لرؤية حضرة 
صاح��ب الجاللة مل��ك البالد المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وتنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، بتدش��ين مش��روع بناء 
أول قم��ر صناعي بحريني بالكامل في البحرين، والذي من 
المتوقع االنتهاء منه وفقًا لبرنامج المش��روع وإطالقه مع 
نهاية شهر ديس��مبر 2023، معربًا المجلس عن االعتزاز 
بمش��اركة نخبة من أبناء البحرين في هذا المشروع الذي 
يأتي في سياق جهود المملكة واهتمامها باالستكشافات 
وعلوم الفضاء واستش��راف المس��تقبل، منوه��ًا المجلس 
بجهود س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليفة مستش��ار 
األم��ن الوطني قائد الح��رس الملكي ورئيس ومنتس��بي 

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا الجانب. 
وأع��رب مجلس ال��وزراء عن أص��دق تمنياته لق��وة دفاع 
البحري��ن بالتوفيق والنج��اح في مهامها ف��ي قيادة قوة 
الواجب المش��ترك »س��ي ت��ي إف 152«، مش��يدًا بالدور 
ال��ذي تضطلع به قوة دفاع البحري��ن بالتعاون مع الدول 

الش��قيقة والصديقة والحليفة ف��ي حماية حركة المالحة 
البحرية الدولية وبما وصلت إليه من مس��تويات متقدمة 
عل��ى كافة المجاالت وما يتميز به منتس��بوها من كفاءة 

عالية.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذك��رة وزي��ر التربي��ة والتعلي��م بش��أن 27 توصية 
للمش��اورات الوطنية التي ضمت 101 مشارك من ممثلي 
المؤسس��ات التعليمية الحكومية والخاصة ومؤسس��ات 
المجتمع المدني اس��تعدادًا للمش��اركة ف��ي قمة تحول 
التعلي��م التي س��تنعقد بتنظيم من األم��م المتحدة في 

الواليات المتحدة األمريكية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب 
بالمملك��ة ووكال��ة ضمان الج��ودة والتعلي��م بالمملكة 
المتح��دة، والتي تهدف إلى تب��ادل المعلومات والخبرات 

بين البلدين في التطوير المهني.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
حول مذك��رة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الش��ؤون 
الخارجي��ة والتع��اون اإلنمائي بجمهوري��ة بوروندي حول 

المشاورات السياسية.
4. مذكرة وزير ش��ؤون البلديات والزراعة بشأن استمالك 
عدد م��ن العقارات للمنفع��ة العامة لتوفير المس��احات 

الالزمة للتنمية العمرانية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
ح��ول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون 
مقدم��ة م��ن مجلس الن��واب واقتراح بقان��ون مقدم من 

مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذك��رة وزير ش��ؤون البلديات والزراعة بش��أن قرارات 
المجالس البلدية للدورة البلدية الخامس��ة من ديس��مبر 

2018 لغاية يونيو 2022.
بعده��ا أخ��ذ المجلس علم��ا من خ��الل التقري��ر الوزاري 
المرفوع من وزير الخارجية حول نتائج الزيارة إلى المملكة 

األردنية الهاشمية.

 »الصحة«: سالمة العينات
 العشوائية ألحد منتجات مياه الشرب

إثر تداول بعض مواقع التواصل االجتماعي لمالحظات حول 
جودة أحد منتجات مياه الش��رب في أحد المصانع المحلية، 
قام قس��م مراقب��ة األغذية ب��إدارة الصحة العام��ة بوزارة 
الصحة أمس بزيارة المصنع وتم التأكد من سالمة العينات 
العش��وائية التي تم فحصها من المي��اه ميدانيًا بالمصنع 
وكذلك سالمة اإلجراءات بالمصنع وفق المعايير المطلوبة.
وأكدت إدارة الصحة العامة أن قيامها بالحملة التفتيش��ية 

كجهة مختص��ة يأت��ي لطمأن��ة المواطني��ن والمقيمين، 
وف��ي إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وس��المة 
اس��تهالك المنتجات، مؤكدة التزامها بأفضل الممارسات 

والمعايير الدولية في ما يتعلق بأي منتجات استهالكية.
وأهابت بتوخي الحذر من نش��ر بعض اإلشاعات وتداولها، 
والتواصل مع قسم مراقبة األغذية في حال وجود أي شكوى 

أو استفسار لديهم.
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رنا بنت عيسى: بحث تنفيذ مبادرة 
منظمة الصحة العالمية للجامعات

 اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعيج آل خليفة بمكتبها الوكيلة المس��اعدة للصحة العامة 

الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري والوفد المرافق لها.
وأعربت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ع��ن عميق تقديره��ا للجهود 
الملموسة التي تقوم بها وزارة الصحة، كما تم بحث سبل تعزيز 
التعاون المش��ترك بين مجل��س التعليم العال��ي ووزارة الصحة 
لتنفيذ مب��ادرة منظم��ة الصح��ة العالمية للجامع��ات المعززة 
للصحة لخلق جامعة صحية تطمح لتوفير بيئة تعليمية وثقافة 
تنظيمي��ة تعزز صحة واس��تدامة المجتمع وتمك��ن الطلبة من 
تحقي��ق إمكاناته��م الكاملة، ودع��م المعايي��ر الصحية لضمان 

إثبات تأثير تحسن الخدمات واألداء األكاديمي في الجامعة.
 من جانبهم، تقدم��ت الهاجري والوفد المراف��ق لها عن خالص 
تقديرهم بلق��اء األمين العام، مؤكدين حرص وزارة الصحة على 
التنسيق والتعاون المستمر لدعم مؤسسات التعليم العالي بما 
يسهم في تحقيق جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها في 

ظل التحول الذي يمر به القطاع الصحي في المملكة.

»المستشفيات الحكومية«: 
إصالح عطل بإحدى وحدات 

التكييف بقسم طوارئ األطفال
أفادت المستش��فيات الحكومية بأّن المختصين قاموا بزيارة 
قس��م ط��وارئ األطف��ال ومعاين��ة درج��ات الح��رارة ووحدات 
التكيي��ف، حيث تبي��ن وجود عطل في إحدى وح��دات التكييف 

وجاٍر العمل على إصالحها واستبدال قطع الغيار.
وأكدت المستش��فيات الحكومية أنها ُتول��ي المرضى أهميًة 
قصوى، وتسعى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة لجميع 

المرضى في كافة المؤسسات الصحية التابعة لها.

القبض على آسيوَيين قاما 
بعمليات نصب واحتيال

أك��دت اإلدارة العام��ة لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي 
واإللكترون��ي ب��أن إدارة مكافح��ة الجرائ��م االقتصادية تمكنت 
من القبض على ش��خصين آس��يويين لقيامهما بعمليات النصب 
واالحتي��ال. وأوضحت اإلدارة بأنها تلقت بالغًا من امرأة آس��يوية 
)65 عامًا( يتضمن قيام أحد األش��خاص باالتصال بها وإيهامها 
بأنه تابع ألحد البنوك، حيث قام باالس��تيالء على مبلغ مالي يقدر 
بحوالي خمسة آالف دينار من حس��ابها البنكي بعد حصوله على 
بياناتها الش��خصية، وعلى الفور تم تش��كيل فريق مختص لهذا 
الن��وع من الجرائ��م، والذي تمكن من تحدي��د هوية المذكورين 
والقبض عليهما، مش��يرًة إلى أنه تم اتخ��اذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وأهابت اإلدارة العامة 
لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي واإللكترون��ي بالمواطنين 
والمقيمي��ن إلى عدم التجاوب مع مث��ل هذه االتصاالت، حيث إن 
البنوك ل��ن تطلب البيانات الش��خصية أو المصرفية عبر الهاتف 
أو أي وس��يلة أخ��رى، وف��ي حالة التع��رض للنص��ب أو االحتيال 
فإن��ه يجب االتصال فورًا بالبنك الذي يت��م التعامل معه إليقاف 
الحس��اب، وتقديم بالغ لدى إدارة مكافح��ة الجرائم االقتصادية 
عبر االتصال على الخط الساخن 992 التخاذ اإلجراء الالزم حياله.

 بن دينه: أهمية التنسيق 
بين السلطتين لالرتقاء 

بالمشاريع التنموية

اس��تقبل وزير النفط والبيئ��ة المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكت��ور محمد بن مبارك بن دينه بمكتبه النائب يوس��ف زينل 

ممثل الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية. 
وأكد بن دينه أهمية التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية 
والتنفيذي��ة من أج��ل االرتق��اء بالبرام��ج والمش��اريع التنموية 
والخدم��ات التي تعود بالنف��ع والخير على الوط��ن والمواطنين، 
حيث اطلع الوزير على عدد من االستفسارات واالقتراحات الواردة 
م��ن أهال��ي دائرته، كم��ا بحثا عدد م��ن المواضي��ع المرتبطة 
بقطاع النف��ط، والغ��از، والبتروكيماويات والبيئ��ة.  من جانبه، 
تقدم النائب زينل بالشكر لوزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لشؤون المناخ على حسن االستقبال، مشيًدا بجهود التطوير في 
قطاع النفط والبيئة، وحرص الوزير المس��تمر نحو تعزيز س��بل 

التواصل مع مجلس النواب خدمًة للوطن والمواطن.

خالل لقائه بالمشاركين في برنامج »هايبو يوث«

 المبارك: مبادرات حكومية 
متكاملة لدعم وتمكين الشباب البحريني

شارك وزير ش��ؤون البلديات والزراعة المهندس 
وائ��ل بن ناصر المبارك في لقاء مع مجموعة من 
الش��باب البحرينيي��ن من برنام��ج »هايبو يوث« 
للقيادات الش��بابية بحضور المدير العام لمعهد 
اإلدارة العام��ة الدكتور رائد محمد بن ش��مس، 
وذلك ضمن رؤية س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية رئي��س المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة بدع��م السياس��ات 
المعني��ة بإع��داد وتطوير القيادات الش��ابة في 
البحرين من فئة الشباب ما بين 18 إلى 26 سنة 
من أصحاب اإلنجازات، وذلك بشراكة استراتيجية 
بين كل من معهد اإلدارة العامة ووزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة حيث أقي��م اللقاء ف��ي قاعة 

االجتماعات بشؤون البلديات بالمنامة.
وأكد الوزير المبارك خالل اللقاء على الدعم الذي 
يحظ��ى ب��ه الش��باب البحريني من ل��دن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل، وم��ا توليه 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، م��ن اهتمام بتفعيل 
البرام��ج والمبادرات الداعمة له، مس��تذكرًا عدد 
م��ن المب��ادرات النوعي��ة التي تقدمه��ا مملكة 
البحري��ن في هذا الخصوص وم��ن أبرزها: جائزة 
الملك حمد لتمكين ش��باب العالم، وبرنامج ولي 
العهد للمنح الدراس��ية العالمية وبرنامج رئيس 
مجلس ال��وزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومدينة 
الش��باب، الفتًا إل��ى أن تمكين الش��باب من ابرز 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها 

البالد.

وأش��اد الوزير برؤية سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة بدع��م السياس��ات المعني��ة بتمكين 
الش��باب وتطوير القيادات الش��ابة في البحرين، 
مش��يدًا أيضًا بالطلبة المش��اركين في البرنامج 
والذي يهدف إلى تنمية الكوادر الش��بابية وصقل 
قدراتهم بما يحقق إنجازات محلية ودولية تفتخر 
به��ا، معرب��ًا س��عادته ع��ن دعم وزارة ش��ؤون 
البلديات والزراعة لكافة الطاقات الش��بابية التي 
تزخ��ر بها مملك��ة البحري��ن واس��تعداد الوزارة 
لتلق��ي كل المقترحات والمالحظات والمش��اريع 
الشبابية التي من ش��أنها تطوير العمل وتصب 

في نهايتها في صالح الوطن والمواطن.
وأكد في ختام كلمته للشباب المتدربين أن أوجه 
التطوير ال حدود لها، وأن الصعوبات والتحديات 

هي فرص للتعلم واإلبداع.
كم��ا ت��م خ��الل اللق��اء اس��تعراض ع��دد م��ن 
الموضوع��ات واألس��ئلة التي تختص بمش��اريع 
وبرامج الوزارة وكذلك أس��اليب القيادة والتطوير 

ودعم القيادات الشابة في كافة قطاعاتها.
م��ن جانبه أش��اد المدي��ر العام لمعه��د اإلدارة 
العام��ة »بيب��ا« الدكتور رائد محمد بن ش��مس 
بجه��ود الوزير مؤكدا على دور القيادات الش��ابة 
في العمل الحكومي، مش��يرًا إلى أن الش��باب هم 
مح��ور عملي��ة التطوير ف��ي مختل��ف المجاالت، 
وبرنام��ج »هايب��و ي��وث« يع��د مدرس��ًة علمية 
ومهنية لصقل وبناء قدرات القيادات الوطنية من 

منتسبي المراكز الشبابية.
وأش��ار إل��ى أن البرنامج يقدم لمنتس��بيه أفضل 
العل��وم اإلدارية والقيادية، باإلضافة إلى منحهم 
فرص��ة االلتق��اء بقي��ادات بحريني��ة والتع��رف 
عل��ى خبراته��ا وأفضل ممارس��اتها ف��ي العمل 
المؤسس��ي بش��كل عام وف��ي العم��ل الحكومي 
بش��كل خ��اص، بما يؤهله��م مس��تقباًل للخروج 
بمب��ادرات ومش��اريع مبتكرة تصب ف��ي تحقيق 
األجن��دة الوطني��ة لمملك��ة البحري��ن واالرتقاء 

بالعمل الوطني.

عبر مبادرات نوعية لتعزيز برامج التوازن بين الجنسين

 »العمل« تشارك في جائزة 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية

عقد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل 
أحمد جعفر الحايكي، اجتماع عمل بحضور اإلدارات 
المعنية بالوزارة، وذلك للتنس��يق بش��أن مشاركة 
ال��وزارة في جائ��زة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة لتق��دم المرأة 
البحريني��ة، في دورتها الس��ابعة في القطاع العام 

.2022
وتم خالل االجتماع اس��تعراض جه��ود الوزارة في 
دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن 
بين الجنس��ين، ودعم تقدم الم��رأة لتبوء مناصب 
ومواقع قيادية في برامج عملها وخلق بيئة داعمة 
إلدماج احتياج��ات المرأة والتوازن بين الجنس��ين، 

والمس��اهمة في تطوير العلوم وتنفيذ الدراس��ات 
واألبحاث التي تس��هم في تطوير العمل من خالل 
تطبي��ق مب��ادئ الت��وازن بي��ن الجنس��ين وتكافؤ 

الفرص.
كما تم بحث المبادرات الخاصة بالوزارة لمس��اندة 
المرأة العاملة في القطاع الخاص، إلى جانب جهود 
تعزيز بيئة العم��ل المحفزة للمرأة، وغير ذلك من 
المب��ادرات النوعي��ة لترس��يخ مبادئ الت��وازن بين 
الجنسين وتكافؤ الفرص بين العاملين والعامالت 
من خ��الل الش��راكة المجتمعية مما يس��اهم في 
إح��داث التغيي��ر اإليجابي ف��ي المجتم��ع وتحقيق 

التنمية المجتمعية المستدامة.

وتمنح جائزة صاحب الس��مو األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م لتق��دم الم��رأة البحريني��ة كل س��نتين 
ألفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
المتمي��زة ف��ي مج��االت دع��م وتمكي��ن وتقدم 
الم��رأة البحرينية العاملة، حيث ته��دف إلى إبراز 
جهود الوزارات والمؤسس��ات الرس��مية والخاصة 
ومؤسس��ات المجتمع المدني واألف��راد الداعمين 
لتقدم المرأة البحرينية، وتشجيع تلك المؤسسات 
عل��ى التمثي��ل المؤسس��ي والش��ركات الخارجية 
واإلس��هام في متابعة الجهود الوطنية نحو تقدم 
وتمكين الم��رأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في 

التنمية.
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»التربية« تجدد ترخيص عدد من 
المؤسسات التعليمية الخاصة

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
ش��هادات تس��جيل المؤسس��ة التعليمية الخاص��ة »تجديد 
الترخيص« لكل من مدرس��ة حوار الدولية، ومعهد المحيط- 
النويدرات، ومعهد الحياة في الموسيقى، لمدة ثالث سنوات، 
وذل��ك وفقًا للم��ادة رقم )9( من المرس��وم بقانون رقم )25( 
لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، 
مع االلتزام بالطاقة االس��تيعابية المسموحة من قبل الوزارة 

لتلك المؤسسات التعليمية.

الجامعة األهلية تنال االعتماد األكاديمي 
العالمي في »تكنولوجيا المعلومات«

ف��ي إنج��از باه��ر لكلي��ة تكنولوجيا 
المعلوم��ات بالجامع��ة األهلية، حاز 
تكنولوجي��ا  بكالوري��وس  برنام��ج 
المعلوم��ات بالكلي��ة عل��ى االعتماد 
األكاديم��ي العالم��ي من قب��ل لجنة 
االعتم��اد التابع��ة لهيئ��ة االعتماد 
األمريكي العالمي��ة »ABET«، إحدى 
أبرز مؤسس��ات االعتماد ف��ي العالم 
لبرامج الكليات والجامعات في العلوم 
والحوس��بة  والطبيعي��ة  التطبيقي��ة 

والهندسة والتكنولوجيا الهندسية.
الرئي��س  عب��ر  المناس��بة  وبه��ذه 
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  المؤس��س 
الجامعة األهلية عب��داهلل الحواج عن 
ش��كره وتقديره للجه��ود التي بذلها 
فريق وأس��اتذة وطلبة الكلية بقيادة 
عمي��دة كلية تكنولوجي��ا المعلومات 
وس��ن عواد، مؤكدًا اعت��زازه بالتميز 
ال��ذي قدمت��ه الكلي��ة عل��ى جمي��ع 

المستويات.
وق��دم الح��واج تهاني��ه وتبريكات��ه 
لمجل��س األمن��اء ومجل��س الجامعة 

وعميدة الكلية وسن عواد وأساتذتها 
وطالبها وجميع خريجيها ومنتسبيها، 
مؤك��دًا أن ه��ذا اإلنجاز نقل��ة نوعية 
لبرنام��ج البكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات وعموم برامج الكلية التي 
ح��ازت على الثق��ة التامة م��ن هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وم��ن جانبه��ا أك��دت ع��واد ح��رص 

االلت��زام  عل��ى  األهلي��ة  الجامع��ة 
بالمعايير العالمية في جودة التعليم 
وتقديم األفضل لطالبها من مختلف 
النواحي، معبرة عن ش��كرها وفخرها 
بالتميز الذي حققته الكلية أس��اتذة 
الحم��د  وهلل  أثم��ر  وال��ذي  وطالب��ًا 
بكالوري��وس  برنام��ج  حص��ول  ع��ن 
تكنولوجي��ا المعلومات على االعتماد 

الدول��ي م��ن قب��ل ال ABET، والذي 
ج��ودة  عل��ى  دولي��ة  ش��هادة  يع��د 
البرنامج وكفاءته، وهي شهادة تميز 
خريج��ي ه��ذا البرنامج، كم��ا وتعزز 
فرصهم التنافس��ية في سوق العمل. 
ونوه��ت ع��واد بالدور ال��ذي يضطلع 
به مجل��س أمن��اء الجامع��ة األهلية 
ومجل��س الجامع��ة في دع��م جهود 
الكلية ومساندة تطلعاتها وخططها 
نح��و التطوي��ر المس��تمر للعملي��ة 

التعليمية.
وأوضحت أن االعتماد الدولي اعترافًا 
جدي��دًا من جهة عالمي��ة متخصصة 
بج��ودة البرام��ج والمناهج الدراس��ية 
تكنولوجي��ا  كلي��ة  ف��ي  المقدم��ة 
المعلومات بالجامع��ة األهلية، حيث 
يش��كل االلتزام بالمعايي��ر العالمية 
أح��د أهم محددات البرام��ج والمناهج 
ف��ي كلي��ات الجامع��ة، عب��ر االلتزام 
بمعايير الجودة ف��ي مختلف المناهج 
والتقنيات والمختبرات المتطورة لدى 

الجامعة.

د. وسن عوادالبروفيسور عبداهلل الحواج

 الكوهجي: المرأة البحرينية أثبتت 
كفاءتها في كافة مواقع العمل

رف��ع الرئيس التنفيذي لمجموعة جم��ال عبداهلل الكوهجي 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة دري��م عضو مجل��س إدارة 
جمعية رج��ال األعمال البحرينية جم��ال عبداهلل الكوهجي، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة حفظها 
اهلل، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس 
األعل��ى للمرأة. وأكد الكوهج��ي أن المجلس األعلى للمرأة، 
ومنذ إنش��ائه، اس��تطاع القيام بدور هام في تعزيز مكانة 
الم��رأة البحرينية محلي��ًا وإقليميًا ودوليًا، وع��زز من وجود 

الم��رأة في مختلف المناصب القيادي��ة عبر برامج التمكين 
والمس��اواة بين الجنس��ين، والتي جاءت جميعها بمبادرات 
رائدة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى 
للم��رأة حفظه��ا اهلل. وق��ال إن مب��ادرات المجل��س األعلى 
للمرأة س��اهمت في تمكين مش��اركة المرأة البحرينية في 
جمي��ع المجاالت، وم��ن بينها القطاع االقتص��ادي، وفتحت 
اآلفاق واس��عة للمرأة لكي تسهم بأفكارها وإبداعاتها في 
دعم مسيرة التنمية الش��املة والمستدامة التي تشهدها 
البحري��ن في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة ملك 
الب��الد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، من خ��الل العديد من 
المشروعات التجارية واالستثمارية التي حققت فيها المرأة 

جمال الكوهجينجاحًا وكفاءة واقتدار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/23/watan-20220823.pdf?1661230249
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/1022261
https://alwatannews.net/article/1022285
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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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أي��ام قليل��ة تفص��ل أبناءن��ا الطلبة ع��ن مقاعدهم 
الدراس��ية، بع��د غي��اب لألكثري��ة منه��م م��ا يقارب 
الس��نتين بسبب تفش��ي جائحة كورونا والتي فرضت 
سياسات متنوعة وجديدة، ولعل أبرزها سياسة العمل 
والدراسة من المنزل. وس��واء كنا من المؤيدين لهذا 
النظ��ام أو عدمه، فقد أكدت مجموعة من الدراس��ات 
الت��ي ُنفذت خ��ال األزمة بأنه يوجد أكث��ر من جانب 

إيجابي، منها ما هو معلن وآخر مستتر. 
ول��و تناولن��ا الجانب اإليجاب��ي من ناحي��ة ولي األمر، 
فق��د كان معفى من حالة الضغط النفس��ي لس��بب 
متابعته في تجهيز أبنائه وتأمين كافة المستلزمات 
التي يحتاجونها قبل بدء عامهم الدراس��ي وال ننس��ى 
مسألة البحث عن جهة نقل وتوصيل واختيار الطريق 
المختص��ر الصحي��ح في ظ��ل الحفريات والتحس��ينات 

الموزع��ة بين الش��وارع واألحي��اء. أو مواجه��ة أولئك 
المس��تهترين المس��رعين لضمان توصي��ل أبنائهم 
ووصوله��م عمله��م دون تأخير. وس��نعود نواجه من 
يتعم��د الوقوف في وس��ط الطريق مس��ببين عرقلة 
للحرك��ة المروري��ة ومعرضين أبناءه��م للخطر. وهنا 
البد من التعاون التام مع رجال المرور ورجال ش��رطة 
المجتمع التابعين لوزارة الداخلية وضمان انس��يابية 
الحرك��ة المرورية، وكذلك المس��اهمة في مس��اندة 
جه��ود وزارة التربي��ة والتعلي��م التي عملت بش��كل 
متواصل خال فترة الصيف لاس��تعداد المبكر للعام 
الدراس��ي الجديد وتوفير كافة السبل الكفيلة بإنجاح 
الخط��ة التعليمية واإلداري��ة المس��اندة الموضوعة 

لذلك. 
وتأتي سلس��لة الضغوط��ات النفس��ية والناجمة عن 
اس��تهتار البعض وعدم األخذ باالحترازات الازمة في 
آلي��ة المخالطة بي��ن أبنائنا الطلب��ة. والبعض اآلخر 

متخوفًا كون أبناؤهم افتقروا إلى التواصل االجتماعي 
وه��و اليوم عليهم أن يش��حذوا مهاراتهم وأن يكونوا 
على اس��تعداد لمواجهة المتنمرين. هذه أمور كادت 
أن تنعدم خال فترة الجائحة. وال نغفل عن صدمتهم 
الكبيرة بارتفاع األس��عار ألمور نسَيها نس��بيًا الفترة 
الس��ابقة، ودرجة الضيق ترتفع كلم��ا زاد عدد األبناء 

داخل األسرة الواحدة. 
وبين مطرقة األس��عار وس��ندان محفظ��ة ولي األمر، 
نتأم��ل أن نزرع في أبنائن��ا أن مقي��اس النجاح يتأثر 
بالنوعي��ة ولي��س بالمظاه��ر الخارجي��ة. وأن يكونوا 
بأبهى حّلة س��لوكية، علمية، فكري��ة، وثقافية فهذا 

سيبقى لهم وللديرة على مر الزمن. 
عل��ى حس��اب  للكمالي��ات  مراع��اة  كف��ى  جميعن��ا، 
األساس��يات، فإن ولي األمر اليوم يواجه مجموعة من 
الضغوطات من كل حدب وصوب كفيلة أن تدفعه الى 

االكتئاب.

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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على بالي

هواجس األهالي ما قبل العودة للمدارس

أبعاد تفتيش منزل ترامب
يبدو أن خصوم الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، عازمون على إحباط 
محاوالته في الترشح مجددًا للرئاسة، بعدما قاد حملة سياسية باسم »إنقاذ 
أمريكا«، في وقت تعيش فيه إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أيامًا صعبة من 
حيث التضخم االقتصادي ومش��اكل تتعلق بإدارة الشؤون الخارجية، وهذا ما 

لم يحصل بكل هذا الوضوح في عهد ترامب.
ولذلك س��ارع مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي« بتفتيش منزل ترامب 
في فلوريدا، بحجة وجود ش��كوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة 
الس��رية إلى إقامت��ه الخاصة، بعد مغادرته البيت األبي��ض في يناير 2021، 
دون ع��ودة المكتب إلى محام��ي ترامب، وهو ما أثار غضب واس��تياء بعض 

أعضاء الكونجرس األمريكي ولعل أبرزهم النائب الجمهوري سكوت بيري.
أعتق��د أن لهذه القضية أبع��ادًا تتعلق أبرزها بسياس��ة ترامب مع دول في 
المنطقة كالس��عودية واإلمارات ومصر، حيث ش��هدت العاق��ات األمريكية 
مع تلك الدول الش��قيقة آفاقًا كبيرة من الصداقة والتعاون، ربما بش��كل لم 
تشهده تلك النوعية من العاقات من وقت طويل جدًا، ونتج عن تلك العاقات 
تعاون في مجاالت متعددة، ساهمت في انتعاش االقتصاد األمريكي وزيادة 

نسبة نموه وانعكست آثاره اإليجابية على المجتمع األمريكي.
ولك��ن ه��ذا النجاح لم يك��ن ذا قيمة وأهمي��ة للطرف المن��اوئ لترامب وهو 
»اليس��ار الراديكالي« م��ن الديمقراطيين، الذين يعلمون جي��دًا أن ما يقوم 

به ترامب حاليًا من نش��اط ملحوظ في مواقع التواصل االجتماعية وانتقاده 
المس��تمر لسياس��ة الرئيس بايدن، جاءت من أجل التمهيد لترش��يح ترامب 
نفس��ه لرئاسة أمريكية ثانية في انتخابات 2024، خاصة وأن نسبة حظوظه 
في الرئاس��ة قد تكون أكبر من بايدن الذي ش��هدت الباد خال فترة حكمه 
تح��والت اقتصادية كبيرة ل��م تصب في صالح الناخ��ب األمريكي، إلى جانب 
أس��لوب إدارة بايدن للسياس��ة الخارجية لباده وعاقاته مع بعض الدول لم 

َتِسر بشكل عام على النحو المأمول.
ولع��ل وجود مراق��ب لألحداث مث��ل ترام��ب وانتقاداته الاذع��ة والواضحة 
لسياس��ة بايدن جعلت من هذا األخير يترصد لألول، ويسعى للبحث عن أمور 
تدي��ن ترامب وتمنعه في نهاية المطاف من الترش��ح للرئاس��ة في 2024، 
خاصة وأن ش��عبية بايدن في انحدار ش��ديد، بل هي في أدنى مس��توياتها، 
وأظهر ذلك اس��تطاعان للرأي أجرتهما مؤسس��ة »اسوشيتد برس – نورك« 

لألبحاث، ومؤسسة »جالوب« لألبحاث وتم نشرهما مؤخرًا.
إن قضي��ة تفتيش منزل ترامب ل��م تكن في اعتقادي عرضية أو بالصدفة أو 
من غير علم البيت األبيض كما ادعت المتحدثة باس��مه، بل من المتوقع أن 
تتطور هذه القضية، وقد يتهم ترامب »بشيء ما«، بحيث يمنعه من الترشح 
للرئاس��ة بعد عامين، فهذا هو الهدف وهي الغاي��ة التي برر ألجل تحقيقها 

الديمقراطيون.

 التعليم ودور الريادة
في رؤية البحرين الملكية 2030

تقف مملكة البحرين على أرض صلبة بما لديها من تجرية ثرية في مجال 
التعليم خاصة وهي مقبلة على تحقيق رؤية 2030 البحرين الملكية فلقد 
حققت البحرين مش��اريع من ش��أنها أن تضع مملكة البحرين في صدارة 
الدول في مجال التعليم ع��ام 2030م فهي أول دولة عربية تقوم باألخذ 
بالتعلي��م اإللكتروني الذي يس��اير االتجاهات الحديث��ة في التعليم الذي 
تن��ادي ب��ه منظمة اليونس��كو فمن خ��ال تعميم مش��روع جالة الملك 
لمدارس المس��تقبل عندما تفضل جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه، بتدش��ين مش��روع يحمل اس��م 
جالته »مش��روع جالة الملك حم��د لمدارس المس��تقبل« في 18 يناير 
2005 ال��ذي مثل منعرجًا تاريخيًا في مس��يرة تطوير التعليم في مملكة 
البحري��ن، بالتحول من التعلي��م التقليدي إلى التعلي��م اإللكتروني، وقد 
تمكن��ت الوزارة بفضل اهلل تعالى وبفضل القيادة من تعميمه في العام 
2009م على كافة المدارس الحكومية، وهذا إنجاز نوعي يسهم في تطوير 
آليات التعليم باالستفادة من تكنولوجيات المعلومات واالتصال لارتقاء 
بالتعليم، وقد كان ذلك إنجازًا مشهودًا تعتز به البحرين وتفتخر، وخاصة 

أننا نشهد هذا العام تعميمه على كافة المدارس الحكومية.
وبفضل اهلل س��بحانه وتعالى أواًل ثم القيادة الحكيمة والقيادة التربوية 
وعل��ى رأس��ها س��عادة وزير التربي��ة والتعلي��م ماجد بن عل��ي النعيمي 
فالقي��ادة التربوي��ة له��ا دور في تحقي��ق اإلنجازات التي تم��ت في وزارة 
التربي��ة والتعليم. ورغم الظروف االس��تثنائية التي حدث��ت في البحرين 
المتمثل��ة في أح��داث 14 - 2 - 2011، التي كان الهدف األساس��ي لمن 
وق��ف وراءها وقف عجلة التنمية في البحرين وخاصة المس��يرة التعليمية 
إال أن المسيرة اس��تمرت بفضل الجهود التي قامت بها قيادتنا الحكيمة 
وعزيمة وإصرار القيادة التربوية حيث عندما أراد البعض أن يش��ل حركة 
التعليم ويوقف الدراس��ة س��واء في التعليم العام أو التعليم العالي الذي 
جاء في سياق مخططهم االنقابي وكان الرد سريعًا وهو الدفع بالعملية 
التعليمي��ة وفتح س��عادة الوزير الب��اب للمتطوعين مم��ن لديهم خبرة 
في التعليم والمتقاعدين للمش��اركة ف��ي التعليم وخاصة التعليم العام 
وتفويت الفرصة على من جلس��وا في بيوتهم وهذا موقف تاريخي س��وف 

يسجل لسعادة وزير التربية والتعليم.
وحققت البحرين إنجازات كثيرة في مجال التعليم مثل ما تحقق في مجال 
التعلي��م الخ��اص والعناية بالفئات الخاصة س��واء م��ن التاميذ أصحاب 
اإلعاقات العقلية أو ذوي صعوبات التعلم فكانت البحرين أول دولة تحقق 
الدمج لذوي اإلعاقات العقلية والسلوكية مثل األطفال الذين يعانون من 
التوحد وتم دمجهم ف��ي الصفوف العادية وهي تجربة فريدة من نوعها 
وكذل��ك في مجال رعاية الطلبة الموهوبين بما وفرته الوزارة من البرامج 
الخاص��ة مثل رعاي��ة ذوي المواهب الخاصة وقام��ت برعايتهم من خال 

مركز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين.

نساء البحرين.. رؤية قائد ومسيرة وطن
منذ عهد ما قبل النفط، لم تكن المرأة البحرينية 
غائبة عن مسؤولياتها االجتماعية واالقتصادية 
وحتى السياس��ية، حيث كان��ت حاضرة ومتفاعلة 
بش��كل يضيق أو يتس��ع ف��ي مختلف األنش��طة 
والفعالي��ات، وبم��ا يت��اح له��ا تبع��ًا للظ��روف 

والعادات والتقاليد السائدة في ذلك الوقت.
فف��ي عص��ر الغ��وص حي��ث كان يغي��ب ال��زوج 
لش��هور طويلة، تولت المرأة البحرينية إدارة دفة 
األس��رة فأدارت ش��ؤونها التربوية واالجتماعية 
واالقتصادية، بل واس��تنبطت كل س��بيل ممكن 

من أجل أسرتها ومجتمعها.
من هذه البيئة القاس��ية وفي ظل ظروف صعبة، 
وضعت المرأة البحرينية أول��ى لبنات انطاقتها 
لتصب��ح اليوم الش��ريك الكامل في بن��اء الوطن، 
وتس��اهم كتف��ًا بكت��ف م��ع الرجل في مس��يرة 
تنموية خيرة، فكانت الوزيرة والس��فيرة ورئيسة 
للسلطة التشريعية، بل وصلت لتكون على رأس 
أكبر منظمة أممية في العالم، ممثلة لكل نس��اء 

العرب والمسلمين.
ومع ب��زوغ عه��د التنمي��ة واإلص��اح بانطاقة 

المشروع التنموي الشامل لجالة الملك المعظم، 
كانت المرأة في قلب ووجدان القائد، فصدر األمر 
الس��امي ف��ي الثاني والعش��رين من أغس��طس 
2001 بإنش��اء المجلس األعلى للمرأة، برئاس��ة 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة، قرينة عاه��ل الباد المعظم 
ليك��ون المرج��ع الرئي��س ل��دى جمي��ع الجهات 
الرس��مية فيما يتعلق بش��ؤون المرأة، ويختص 
في إبداء الرأي والبت في األمور المرتبطة بمركز 
المرأة بصفة مباش��رة أو غير مباش��رة، مع إلزام 
كافة الجهات الرسمية بأخذ رأي المجلس األعلى 

للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
والي��وم ومع احتف��ال مملكة البحري��ن بالذكرى 
الحادية والعش��رين لتأسيس المجلس، نستذكر 
ب��كل فخ��ر واعتزاز الجه��ود الحثيث��ة والمتابعة 
الدؤوب��ة لصاحب��ة الس��مو الملك��ي ف��ي إحداث 
النقلة النوعية األكبر في مس��يرة العمل النسائي 
البحريني، بتوجيهات جالة الملك المعظم ودعم 
ومس��اندة ال محدودة من صاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مسيرة حافلة وجهود مقدرة ساهمت في االرتقاء 
بمس��يرة الم��رأة البحرينية، وس��اهمت في تبوء 
الم��رأة أرفع المناص��ب القيادية ف��ي القطاعين 
الع��ام والخاص ب��كل جدارة وكف��اءة، فضًا عن 
الدفع بقضايا المرأة وش��ؤون األس��رة البحرينية 
إل��ى مقدم��ة األولوي��ات الوطني��ة عل��ى كاف��ة 

المستويات.

إضاءة
»ال يكتم��ل أي عمل أو إنجاز دون تقدير أو ش��كر 
لمن نصح وس��اند وشجع.. فشكرًا من القلب ألب 
الجمي��ع، جالة الملك المعظ��م حفظه اهلل، على 
مواقفه الرائدة ومس��اندته المس��تمرة لكل ما 
نجتهد فيه ألجل البحرين ورفعة وتقدم نسائها، 
فأدام اهلل عزه وأعانه على حمل مسؤولية شعبه 
وحفظ مكانة مملكته«. »صاحبة السمو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة 
مل��ك الب��اد المعظم رئيس��ة المجل��س األعلى 
للمرأة، خال تدشين مبادرة #اشكرك 21 مارس 

.»2016

التفريط في حق التصويت
اتخاذ الناخ��ب قرارًا بإعادة انتخاب المترش��ح بدائرته رغم تيقنه من أن 
أداءه ل��م يكن مقنعًا في الفصل التش��ريعي الماضي بل كان مقصرًا في 
عمل��ه ودون الثق��ة التي أوالها إي��اه أمر يخص الناخب نفس��ه طالما أن 
ه��ذه هي قناعته أو تقديره لمصلحته، واتخاذه قرارًا بعدم إعادة انتخاب 
المترش��ح بدائرت��ه بس��بب اعتقاده بأن��ه كان مقصرًا ودون المس��توى 
المأمول ولم يكن في مس��توى الثقة التي أوالها إي��اه أمر يخص الناخب 
نفس��ه أيضًا طالما أن هذا هو قراره ومصلحته، وهذا األمر ينس��حب على 
المش��اركة في االنتخاب��ات وعلى مقاطعتها، فالق��رار في كل األحوال هو 

قرار الناخب.
ولك��ن ألن��ه يفت��رض أن الناخب صار -بع��د هذه المس��يرة التي حققت 
نجاح��ات الفتة- قادرًا على التمييز واالختيار لذا صار عليه أن يس��هم في 
توصيل من يعتقد أنه األكفأ واألنسب، وصار عليه أيضًا أال يفرط في حقه 
االنتخابي فيتبع من لم يحس��ن صنعًا وتق��وده العواطف وتنقصه الخبرة 
والتقدير، فاالنتخابات ستجرى في وقتها وستنجح وسيكون الخاسر وحده 

هو ذاك الذي اتخذ موقفًا سالبًا منها وفرط في حقه.
مشاركة من يمتلك حق االنتخاب في االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة 
مسؤولية وطنية، وحسن اختياره للمترشحين مسؤولية وطنية، وانحرافه 
نحو الموقف الس��الب من االنتخابات إساءة لحقه وللوطن، ذلك أنه بهذا 
االنحراف يس��هم في توصيل من ال يمتلك القدرة على العطاء إلى حيث ال 
يستحق، وال ينفع بعد ذلك التحسر والقول إن هذا النائب أو ذاك لم يفعل 

مفيدًا ولم يكن أداؤه مناسبًا.
المش��اركة في االنتخابات مس��ؤولية وطنية يفترض أال يسمح المواطن 
بتعريضه��ا إل��ى الهوى واتباع م��ن ال يزيده فعله إال خس��ارا، وليس من 
عاقل يقبل على نفس��ه أن يشارك في مثل هذا الخطأ الشنيع الذي ال ينفع 
إال مريدي السوء والخارج الذي يقف من ورائهم ويعمل على تهويل األمور 
وتضخيمها ويعتمد نش��ر األخبار البعيدة ع��ن الواقع والحقيقة ويمارس 

التحريض.

21 عامًا بقيادة أميرة البحرين
المرأة البحرينية قصة تاريخية تروى. وجودها وتأثيرها القوي في مجتمعها 
ل��م يكن وليد س��نوات قليلة حديث��ة، بل كانت منذ بداي��ات النهضة مطلع 

القرن الماضي شريكة للرجل في صناعة مستقبل هذا الوطن. 
المرأة البحرينية سبقت الجميع للتعليم، وكذلك في التمهين، ووجدنا أوائل 
من طبيبات ومدرسات وكثير من المهن، حتى باتت مضرب األمثال بجدارة 

واستحقاق. 
حق��وق المرأة البحرينية حفظتها الدولة منذ الق��دم، وعززتها مع كل عقد، 
وأوصلته��ا ألعل��ى وأرقى مس��توى، وجاء صان��ع النهض��ة البحرينية وقائد 
ثورتها اإلصاحية حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
مل��ك الب��اد المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، ليؤك��د مكانة الم��رأة البحرينية 

كجوهرة تاج لهذا المجتمع المتطور. 
ل��م يكتِف الملك المعظم بضمان كافة حق��وق المرأة البحرينية، بل منحها 
الثق��ة في المناصب وتوّلي المس��ؤوليات، وألجل تعزي��ز موقعها والتأكيد 
على دورها الفاعل أنش��أ بإرادة ملكية س��امية مجلس��ًا أعلى للمرأة، هدفه 
تمكينها وتعزيز ثقتها وتطوير قدراتها وإثبات أنها رقم صعب في صناعة 

التطور لهذا الوطن. 
وعلى رأس هذا المجلس الذي تأس��س منذ 21 عامًا، تقف بش��موخ واعتزاز، 
وبقيادة راقية حكيمة، وبرؤية حصيفة ثاقبة، أميرة البحرين، السيدة األولى 
صاحبة المكانة الرفيعة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة قرينة جالة الملك المعظم حفظها اهلل. 

التطور الزمني الذي مر به المجلس كان لوجود األميرة سبيكة والدة الجميع 
دور كبي��ر ومؤثر فيه، والمتتبع لهذا التطور س��يجد حج��م التطوير والدعم 
القوي من قبل س��موها للمجلس بما يخدم عموم النساء البحرينيات، وألجل 
ل هدفها األس��رة البحرينية،  ذلك وجدنا تش��ريعات وسياس��ات ُتقر وُتع��دَّ
وهدفها حماية المرأة، وهدفها تعزيز مكانة المرأة البحرينية كعنصر فاعل 

وقادر على بناء هذا الوطن جنبًا إلى جنب مع الرجل. 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة قادت هذا المجلس ونساء البحرين إلى 
المس��توى العالمي، إذ تجربة البحرين الرائدة في مجال المرأة، وتأس��يس 
مجل��س خاص بها، والتطور الكبير الذي صنعته نس��اء البحرين عبر مختلف 
المناصب والمواقع التي تبوأنها من خال التمكين والتعزيز، جعل البحرين 
نموذجًا مش��ّرفًا نفخر ب��ه على كافة المس��تويات، بالتالي ل��م يكن غريبًا 
أبدًا أن يصل اس��م البحرين إلى أعلى المس��تويات في مج��ال المرأة، وكيف 
أن األمم المتحدة اعتمدت جائزة األميرة س��بيكة لتمكين المرأة وعممتها 
على المس��توى الدولي، بما كان لها من أثر وتأثير إيجابي على الدول التي 
تحاول فيها المرأة أن تأخذ موقعها الطبيعي في بناء المجتمع، وأن تضمن 

حقوقها المدنية. 
هذا مجل��س نفتخر فيه، مجلس أسس��ته رؤية المل��ك المعظم الحصيفة، 
تق��وده وتهتم بنس��اء البحرين من خال��ه أميرة البحري��ن الراقية صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة، مجلس ت��راه كل البحرينيات س��ندًا وعونًا 
وحماية وقوة وتمكينًا، مجلس يراه العالم كنموذج حضاري رائد يحتذى به.

رنا بنت عيسى: بحث تنفيذ مبادرة 
منظمة الصحة العالمية للجامعات

 اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعيج آل خليفة بمكتبها الوكيلة المس��اعدة للصحة العامة 

الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري والوفد المرافق لها.
وأعربت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ع��ن عميق تقديره��ا للجهود 
الملموسة التي تقوم بها وزارة الصحة، كما تم بحث سبل تعزيز 
التعاون المش��ترك بين مجل��س التعليم العال��ي ووزارة الصحة 
لتنفيذ مب��ادرة منظم��ة الصح��ة العالمية للجامع��ات المعززة 
للصحة لخلق جامعة صحية تطمح لتوفير بيئة تعليمية وثقافة 
تنظيمي��ة تعزز صحة واس��تدامة المجتمع وتمك��ن الطلبة من 
تحقي��ق إمكاناته��م الكاملة، ودع��م المعايي��ر الصحية لضمان 

إثبات تأثير تحسن الخدمات واألداء األكاديمي في الجامعة.
 من جانبهم، تقدم��ت الهاجري والوفد المراف��ق لها عن خالص 
تقديرهم بلق��اء األمين العام، مؤكدين حرص وزارة الصحة على 
التنسيق والتعاون المستمر لدعم مؤسسات التعليم العالي بما 
يسهم في تحقيق جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها في 

ظل التحول الذي يمر به القطاع الصحي في المملكة.

»المستشفيات الحكومية«: 
إصالح عطل بإحدى وحدات 

التكييف بقسم طوارئ األطفال
أفادت المستش��فيات الحكومية بأّن المختصين قاموا بزيارة 
قس��م ط��وارئ األطف��ال ومعاين��ة درج��ات الح��رارة ووحدات 
التكيي��ف، حيث تبي��ن وجود عطل في إحدى وح��دات التكييف 

وجاٍر العمل على إصالحها واستبدال قطع الغيار.
وأكدت المستش��فيات الحكومية أنها ُتول��ي المرضى أهميًة 
قصوى، وتسعى دائمًا إلى تقديم رعاية صحية شاملة لجميع 

المرضى في كافة المؤسسات الصحية التابعة لها.

القبض على آسيوَيين قاما 
بعمليات نصب واحتيال

أك��دت اإلدارة العام��ة لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي 
واإللكترون��ي ب��أن إدارة مكافح��ة الجرائ��م االقتصادية تمكنت 
من القبض على ش��خصين آس��يويين لقيامهما بعمليات النصب 
واالحتي��ال. وأوضحت اإلدارة بأنها تلقت بالغًا من امرأة آس��يوية 
)65 عامًا( يتضمن قيام أحد األش��خاص باالتصال بها وإيهامها 
بأنه تابع ألحد البنوك، حيث قام باالس��تيالء على مبلغ مالي يقدر 
بحوالي خمسة آالف دينار من حس��ابها البنكي بعد حصوله على 
بياناتها الش��خصية، وعلى الفور تم تش��كيل فريق مختص لهذا 
الن��وع من الجرائ��م، والذي تمكن من تحدي��د هوية المذكورين 
والقبض عليهما، مش��يرًة إلى أنه تم اتخ��اذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وأهابت اإلدارة العامة 
لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي واإللكترون��ي بالمواطنين 
والمقيمي��ن إلى عدم التجاوب مع مث��ل هذه االتصاالت، حيث إن 
البنوك ل��ن تطلب البيانات الش��خصية أو المصرفية عبر الهاتف 
أو أي وس��يلة أخ��رى، وف��ي حالة التع��رض للنص��ب أو االحتيال 
فإن��ه يجب االتصال فورًا بالبنك الذي يت��م التعامل معه إليقاف 
الحس��اب، وتقديم بالغ لدى إدارة مكافح��ة الجرائم االقتصادية 
عبر االتصال على الخط الساخن 992 التخاذ اإلجراء الالزم حياله.

 بن دينه: أهمية التنسيق 
بين السلطتين لالرتقاء 

بالمشاريع التنموية

اس��تقبل وزير النفط والبيئ��ة المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكت��ور محمد بن مبارك بن دينه بمكتبه النائب يوس��ف زينل 

ممثل الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية. 
وأكد بن دينه أهمية التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية 
والتنفيذي��ة من أج��ل االرتق��اء بالبرام��ج والمش��اريع التنموية 
والخدم��ات التي تعود بالنف��ع والخير على الوط��ن والمواطنين، 
حيث اطلع الوزير على عدد من االستفسارات واالقتراحات الواردة 
م��ن أهال��ي دائرته، كم��ا بحثا عدد م��ن المواضي��ع المرتبطة 
بقطاع النف��ط، والغ��از، والبتروكيماويات والبيئ��ة.  من جانبه، 
تقدم النائب زينل بالشكر لوزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لشؤون المناخ على حسن االستقبال، مشيًدا بجهود التطوير في 
قطاع النفط والبيئة، وحرص الوزير المس��تمر نحو تعزيز س��بل 

التواصل مع مجلس النواب خدمًة للوطن والمواطن.

خالل لقائه بالمشاركين في برنامج »هايبو يوث«

 المبارك: مبادرات حكومية 
متكاملة لدعم وتمكين الشباب البحريني

شارك وزير ش��ؤون البلديات والزراعة المهندس 
وائ��ل بن ناصر المبارك في لقاء مع مجموعة من 
الش��باب البحرينيي��ن من برنام��ج »هايبو يوث« 
للقيادات الش��بابية بحضور المدير العام لمعهد 
اإلدارة العام��ة الدكتور رائد محمد بن ش��مس، 
وذلك ضمن رؤية س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية رئي��س المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة بدع��م السياس��ات 
المعني��ة بإع��داد وتطوير القيادات الش��ابة في 
البحرين من فئة الشباب ما بين 18 إلى 26 سنة 
من أصحاب اإلنجازات، وذلك بشراكة استراتيجية 
بين كل من معهد اإلدارة العامة ووزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة حيث أقي��م اللقاء ف��ي قاعة 

االجتماعات بشؤون البلديات بالمنامة.
وأكد الوزير المبارك خالل اللقاء على الدعم الذي 
يحظ��ى ب��ه الش��باب البحريني من ل��دن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل، وم��ا توليه 
الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء حفظه اهلل، م��ن اهتمام بتفعيل 
البرام��ج والمبادرات الداعمة له، مس��تذكرًا عدد 
م��ن المب��ادرات النوعي��ة التي تقدمه��ا مملكة 
البحري��ن في هذا الخصوص وم��ن أبرزها: جائزة 
الملك حمد لتمكين ش��باب العالم، وبرنامج ولي 
العهد للمنح الدراس��ية العالمية وبرنامج رئيس 
مجلس ال��وزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومدينة 
الش��باب، الفتًا إل��ى أن تمكين الش��باب من ابرز 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها 

البالد.

وأش��اد الوزير برؤية سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة بدع��م السياس��ات المعني��ة بتمكين 
الش��باب وتطوير القيادات الش��ابة في البحرين، 
مش��يدًا أيضًا بالطلبة المش��اركين في البرنامج 
والذي يهدف إلى تنمية الكوادر الش��بابية وصقل 
قدراتهم بما يحقق إنجازات محلية ودولية تفتخر 
به��ا، معرب��ًا س��عادته ع��ن دعم وزارة ش��ؤون 
البلديات والزراعة لكافة الطاقات الش��بابية التي 
تزخ��ر بها مملك��ة البحري��ن واس��تعداد الوزارة 
لتلق��ي كل المقترحات والمالحظات والمش��اريع 
الشبابية التي من ش��أنها تطوير العمل وتصب 

في نهايتها في صالح الوطن والمواطن.
وأكد في ختام كلمته للشباب المتدربين أن أوجه 
التطوير ال حدود لها، وأن الصعوبات والتحديات 

هي فرص للتعلم واإلبداع.
كم��ا ت��م خ��الل اللق��اء اس��تعراض ع��دد م��ن 
الموضوع��ات واألس��ئلة التي تختص بمش��اريع 
وبرامج الوزارة وكذلك أس��اليب القيادة والتطوير 

ودعم القيادات الشابة في كافة قطاعاتها.
م��ن جانبه أش��اد المدي��ر العام لمعه��د اإلدارة 
العام��ة »بيب��ا« الدكتور رائد محمد بن ش��مس 
بجه��ود الوزير مؤكدا على دور القيادات الش��ابة 
في العمل الحكومي، مش��يرًا إلى أن الش��باب هم 
مح��ور عملي��ة التطوير ف��ي مختل��ف المجاالت، 
وبرنام��ج »هايب��و ي��وث« يع��د مدرس��ًة علمية 
ومهنية لصقل وبناء قدرات القيادات الوطنية من 

منتسبي المراكز الشبابية.
وأش��ار إل��ى أن البرنامج يقدم لمنتس��بيه أفضل 
العل��وم اإلدارية والقيادية، باإلضافة إلى منحهم 
فرص��ة االلتق��اء بقي��ادات بحريني��ة والتع��رف 
عل��ى خبراته��ا وأفضل ممارس��اتها ف��ي العمل 
المؤسس��ي بش��كل عام وف��ي العم��ل الحكومي 
بش��كل خ��اص، بما يؤهله��م مس��تقباًل للخروج 
بمب��ادرات ومش��اريع مبتكرة تصب ف��ي تحقيق 
األجن��دة الوطني��ة لمملك��ة البحري��ن واالرتقاء 

بالعمل الوطني.

عبر مبادرات نوعية لتعزيز برامج التوازن بين الجنسين

 »العمل« تشارك في جائزة 
األميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية

عقد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل 
أحمد جعفر الحايكي، اجتماع عمل بحضور اإلدارات 
المعنية بالوزارة، وذلك للتنس��يق بش��أن مشاركة 
ال��وزارة في جائ��زة صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة لتق��دم المرأة 
البحريني��ة، في دورتها الس��ابعة في القطاع العام 

.2022
وتم خالل االجتماع اس��تعراض جه��ود الوزارة في 
دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن 
بين الجنس��ين، ودعم تقدم الم��رأة لتبوء مناصب 
ومواقع قيادية في برامج عملها وخلق بيئة داعمة 
إلدماج احتياج��ات المرأة والتوازن بين الجنس��ين، 

والمس��اهمة في تطوير العلوم وتنفيذ الدراس��ات 
واألبحاث التي تس��هم في تطوير العمل من خالل 
تطبي��ق مب��ادئ الت��وازن بي��ن الجنس��ين وتكافؤ 

الفرص.
كما تم بحث المبادرات الخاصة بالوزارة لمس��اندة 
المرأة العاملة في القطاع الخاص، إلى جانب جهود 
تعزيز بيئة العم��ل المحفزة للمرأة، وغير ذلك من 
المب��ادرات النوعي��ة لترس��يخ مبادئ الت��وازن بين 
الجنسين وتكافؤ الفرص بين العاملين والعامالت 
من خ��الل الش��راكة المجتمعية مما يس��اهم في 
إح��داث التغيي��ر اإليجابي ف��ي المجتم��ع وتحقيق 

التنمية المجتمعية المستدامة.

وتمنح جائزة صاحب الس��مو األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م لتق��دم الم��رأة البحريني��ة كل س��نتين 
ألفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
المتمي��زة ف��ي مج��االت دع��م وتمكي��ن وتقدم 
الم��رأة البحرينية العاملة، حيث ته��دف إلى إبراز 
جهود الوزارات والمؤسس��ات الرس��مية والخاصة 
ومؤسس��ات المجتمع المدني واألف��راد الداعمين 
لتقدم المرأة البحرينية، وتشجيع تلك المؤسسات 
عل��ى التمثي��ل المؤسس��ي والش��ركات الخارجية 
واإلس��هام في متابعة الجهود الوطنية نحو تقدم 
وتمكين الم��رأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في 

التنمية.
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»التربية« تجدد ترخيص عدد من 
المؤسسات التعليمية الخاصة

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
ش��هادات تس��جيل المؤسس��ة التعليمية الخاص��ة »تجديد 
الترخيص« لكل من مدرس��ة حوار الدولية، ومعهد المحيط- 
النويدرات، ومعهد الحياة في الموسيقى، لمدة ثالث سنوات، 
وذل��ك وفقًا للم��ادة رقم )9( من المرس��وم بقانون رقم )25( 
لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، 
مع االلتزام بالطاقة االس��تيعابية المسموحة من قبل الوزارة 

لتلك المؤسسات التعليمية.

الجامعة األهلية تنال االعتماد األكاديمي 
العالمي في »تكنولوجيا المعلومات«

ف��ي إنج��از باه��ر لكلي��ة تكنولوجيا 
المعلوم��ات بالجامع��ة األهلية، حاز 
تكنولوجي��ا  بكالوري��وس  برنام��ج 
المعلوم��ات بالكلي��ة عل��ى االعتماد 
األكاديم��ي العالم��ي من قب��ل لجنة 
االعتم��اد التابع��ة لهيئ��ة االعتماد 
األمريكي العالمي��ة »ABET«، إحدى 
أبرز مؤسس��ات االعتماد ف��ي العالم 
لبرامج الكليات والجامعات في العلوم 
والحوس��بة  والطبيعي��ة  التطبيقي��ة 

والهندسة والتكنولوجيا الهندسية.
الرئي��س  عب��ر  المناس��بة  وبه��ذه 
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  المؤس��س 
الجامعة األهلية عب��داهلل الحواج عن 
ش��كره وتقديره للجه��ود التي بذلها 
فريق وأس��اتذة وطلبة الكلية بقيادة 
عمي��دة كلية تكنولوجي��ا المعلومات 
وس��ن عواد، مؤكدًا اعت��زازه بالتميز 
ال��ذي قدمت��ه الكلي��ة عل��ى جمي��ع 

المستويات.
وق��دم الح��واج تهاني��ه وتبريكات��ه 
لمجل��س األمن��اء ومجل��س الجامعة 

وعميدة الكلية وسن عواد وأساتذتها 
وطالبها وجميع خريجيها ومنتسبيها، 
مؤك��دًا أن ه��ذا اإلنجاز نقل��ة نوعية 
لبرنام��ج البكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات وعموم برامج الكلية التي 
ح��ازت على الثق��ة التامة م��ن هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
وم��ن جانبه��ا أك��دت ع��واد ح��رص 

االلت��زام  عل��ى  األهلي��ة  الجامع��ة 
بالمعايير العالمية في جودة التعليم 
وتقديم األفضل لطالبها من مختلف 
النواحي، معبرة عن ش��كرها وفخرها 
بالتميز الذي حققته الكلية أس��اتذة 
الحم��د  وهلل  أثم��ر  وال��ذي  وطالب��ًا 
بكالوري��وس  برنام��ج  حص��ول  ع��ن 
تكنولوجي��ا المعلومات على االعتماد 

الدول��ي م��ن قب��ل ال ABET، والذي 
ج��ودة  عل��ى  دولي��ة  ش��هادة  يع��د 
البرنامج وكفاءته، وهي شهادة تميز 
خريج��ي ه��ذا البرنامج، كم��ا وتعزز 
فرصهم التنافس��ية في سوق العمل. 
ونوه��ت ع��واد بالدور ال��ذي يضطلع 
به مجل��س أمن��اء الجامع��ة األهلية 
ومجل��س الجامع��ة في دع��م جهود 
الكلية ومساندة تطلعاتها وخططها 
نح��و التطوي��ر المس��تمر للعملي��ة 

التعليمية.
وأوضحت أن االعتماد الدولي اعترافًا 
جدي��دًا من جهة عالمي��ة متخصصة 
بج��ودة البرام��ج والمناهج الدراس��ية 
تكنولوجي��ا  كلي��ة  ف��ي  المقدم��ة 
المعلومات بالجامع��ة األهلية، حيث 
يش��كل االلتزام بالمعايي��ر العالمية 
أح��د أهم محددات البرام��ج والمناهج 
ف��ي كلي��ات الجامع��ة، عب��ر االلتزام 
بمعايير الجودة ف��ي مختلف المناهج 
والتقنيات والمختبرات المتطورة لدى 

الجامعة.

د. وسن عوادالبروفيسور عبداهلل الحواج

 الكوهجي: المرأة البحرينية أثبتت 
كفاءتها في كافة مواقع العمل

رف��ع الرئيس التنفيذي لمجموعة جم��ال عبداهلل الكوهجي 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة دري��م عضو مجل��س إدارة 
جمعية رج��ال األعمال البحرينية جم��ال عبداهلل الكوهجي، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، وإلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة حفظها 
اهلل، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس 
األعل��ى للمرأة. وأكد الكوهج��ي أن المجلس األعلى للمرأة، 
ومنذ إنش��ائه، اس��تطاع القيام بدور هام في تعزيز مكانة 
الم��رأة البحرينية محلي��ًا وإقليميًا ودوليًا، وع��زز من وجود 

الم��رأة في مختلف المناصب القيادي��ة عبر برامج التمكين 
والمس��اواة بين الجنس��ين، والتي جاءت جميعها بمبادرات 
رائدة من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى 
للم��رأة حفظه��ا اهلل. وق��ال إن مب��ادرات المجل��س األعلى 
للمرأة س��اهمت في تمكين مش��اركة المرأة البحرينية في 
جمي��ع المجاالت، وم��ن بينها القطاع االقتص��ادي، وفتحت 
اآلفاق واس��عة للمرأة لكي تسهم بأفكارها وإبداعاتها في 
دعم مسيرة التنمية الش��املة والمستدامة التي تشهدها 
البحري��ن في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة ملك 
الب��الد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، من خ��الل العديد من 
المشروعات التجارية واالستثمارية التي حققت فيها المرأة 

جمال الكوهجينجاحًا وكفاءة واقتدار.
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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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بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )41( 
لســـنة 2022 بتحديـــد الوزيـــر المســـؤول 
هيئـــة  عـــن  التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام 

البحرين للثقافة واآلثار، جاء فيه:

المادة األولى
يكـــون وزيـــر شـــؤون اإلعـــام هـــو الوزير 
التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام  المســـؤول 
بمجلســـيها عـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 

واآلثار.

المادة الثانية
والجهـــات  اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  علـــى 
المختصة -كُل فيما يخصه- تنفيذ أحكام 
هـــذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

وزير “اإلعالم” المسؤول 

أمام “التشريعية” عن 

“هيئة الثقافة”

بنا

رفعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية سمو 
الشيخة زين بنت خالد بن عبد هللا آل خليفة أسمى آيات 
التهانـــي وأطيب التبريـــكات لملك البـــاد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة ملك الباد المعظم 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، وذلك بمناســـبة 
الذكـــرى الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس األعلى 
للمرأة. وأعربت ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد بن عبد هللا 
آل خليفة عن تقديرها واعتزازها الكبيرين بدور المجلس 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل 

المعظـــم في دعـــم المـــرأة البحرينية واالرتقـــاء بها، حتى  
أصبحـــت فـــي مواقـــع صنع القـــرار وشـــريكا ومســـاهما ال 
غنـــى عنه في مســـيرة البناء والتطوير.  ونوهت ســـموها 
بدعم صاحبة الســـمو الملكي حفظهـــا هللا للمرأة في كافة 
المجـــاالت، وتشـــجيعها على القيـــام باألعمـــال المجتمعية 
كافـــة، ومـــن ضمنهـــا األعمـــال التطوعيـــة التي قـــادت إلى 
تقـــدم البحريـــن وازدهارهـــا.  كما أشـــادت ســـمو الشـــيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة بجهـــود وخطط 
ومشـــروعات المجلس األعلـــى للمرأة، وإســـهاماته البارزة 
فـــي دعم تقدم المـــرأة البحرينية، ودوره الحيوي في رفع 
قـــدرة المـــرأة على المســـاهمة فـــي نهضة مملكـــة البحرين 

وتطورها وتقدمها وازدهارها.

جهود األميرة سبيكة بارزة في االرتقاء بالمرأة... سمو الشيخة زين بنت خالد:

البحرينية شريك ومساهم ال غنى عنه في مسيرة البناء
بنا

تلقــت قرينــة ملــك البــاد المعظــم رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة  صاحبــة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة حفظهــا هللا التهنئة 
مــن مستشــار ســمو ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي بن 
خليفــة آل خليفــة، وذلــك بمناســبة الذكــرى الحاديــة والعشــرين لتأســيس 

المجلس األعلى للمرأة.

بـــن  علـــي  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
تبذلـــه  بمـــا  خليفـــة  آل  خليفـــة 
رئيســـة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
مـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
جهود مشـــهودة وإسهامات بارزة 
بالمكانـــة  الدفـــع قدمـــًا  لمواصلـــة 

المـــرأة  تشـــغلها  التـــي  الرفيعـــة 
علـــى المســـتوى الوطنـــي في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  عاهـــل 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه 
بالـــدور الريـــادي الـــذي يضطلع به 
المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة 
قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
عاهـــل الباد المعظم في ترســـيخ 
مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة وتعزيز 
مجـــاالت  ســـائر  فـــي  إســـهاماتها 

العمل الوطني.

سموها تتلقى التهنئة... مستشار سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

إسهامات األميرة سبيكة بارزة في رفع مكانة البحرينية
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صـــدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )32( لســـنة 2022 بتعديل بعض 
تنظيـــم  بشـــأن  بقوانيـــن  المراســـيم  أحـــكام 
وتقســـيم  العمرانـــي  والتخطيـــط  المبانـــي 
األراضي المعدة للتعمير والتطوير، جاء فيه:

المادة األولى
ُيســـتبدل بنص المادة )20( مـــن قانون تنظيم 
المبانـــي الصادر بالمرســـوم بقانـــون رقم )13( 
لســـنة 1977، النـــص اآلتـــي: أ- يصـــدر مجلس 
التــــنظيمية  الـــوزراء قـــرارات باالشـــتراطات 
للتعمير بمختلـــف المناطق بالمملكة بناًء على 
عـــرض الوزير الذي يصدر بتســـميته مرســـوم 

وُيشار له في هذه المادة بكلمة “الوزير”.
 ب- يصـــدر الوزير قـــرارات باعتمـــاد الخرائط 
التفصيليـــة لمناطق التعمير التي تطبق عليها 
للتعميـــر بالمملكـــة  التــــنظيمية  االشـــتراطات 
يصـــدر  الـــوزراء. ج-  مجلـــس  عـــن  الصـــادرة 
الوزيـــر قـــرارات بتحديـــد المعالـــم العمرانيـــة 

المميـــزة ذات الطابـــع التاريخـــي أو األثري أو 
الديني أو ذات الطابع الخاص، ولــــه أن يحدد 
االشتراطات التـنظيمية للتعمير في األراضي 

المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.
 د- يصدر الوزير االشتراطات التـنظيمية التي 
تطبــق على مشروعات اإلسكان التي تـنشئها 

الوزارة المعنية بشئون اإلسكان.

المادة الثانية
المرســـوم  مـــن   )1( المـــادة  بنـــص  ُيســـتبدل 
بقانون رقم )2( لســـنة 1994 بشـــأن التخطيط 

العمراني، النص اآلتي:
تسري أحكام هذا القانون في شأن التخطيط 
مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  علـــى  العمرانـــي 

البحرين.
يصـــدر  اللـــذان  والوزيـــر  الـــوزارة  وتكـــون 
بتســـميتهما مرســـوم همـــا المعنيـــان بتطبيـــق 
أحـــكام هـــذا القانـــون، بمـــا فـــي ذلـــك رســـم 
السياســـة العامـــة لتــــنظيم وتوجيـــه العمران 
وإعـــداد خطـــط وبرامـــج التــــنمية العمرانيـــة 
على مســـتوى المملكـــة والتحقق مـــن تطبيق 

هذه الخطط طبقًا لهذا القانون، وُيشار إليهما 
في هذا القانون بكلمتي “الوزارة” و”الوزير”.

المادة الثالثة
ُيستبدل بنص المادة )1( من المرسوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 1994 بشـــأن تقســـيم األراضي 

المعدة للتعمير والتطوير، النص اآلتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات 
نـــَة قريَن ُكلٍّ  والعبـــارات التاليـــة المعانَي المبيَّ

منها، ما لم يقتِض سياُق النص خاَف ذلك:
بتســـميتها  يصـــدر  التـــي  الـــوزارة  الـــوزارة: 
مرســـوم.الوزير: الوزير الذي يصدر بتســـميته 
مرسوم.التقســـيم: كل تجزئـــة لقطعـــة أرض 
داخـــل نطاق المناطـــق المنصـــوص عليها في 
المادة )2( من هذا القانون إلى قطعتين فأكثر 

بقصد تعميرها أو تطويرها.

المادة الرابعة
تحـــل كلمـــة “الـــوزارة” محل عبـــارة “الـــوزارة 
المختصة بشـــئون البلديـــات”، وكلمة “الوزير” 
بشـــئون  المختـــص  “الوزيـــر  عبـــارة  محـــل 

البلديات”، أينما وردتا في نصوص المرســـوم 
بقانون رقم )2( لســـنة 1994 بشـــأن التخطيط 

العمراني.
كما تحل عبـــارة “اإلدارة المعنية” محل عبارة 
فـــي  الـــواردة  الطبيعــــــي”  التخطيـــط  “إدارة 

المادة )2( من ذات المرسوم بقانون.
المـــادة الخامســـةتحل كلمـــة “الـــوزارة” محل 
عبـــارة “الـــوزارة المختصة بشـــئون البلديات” 
أينمـــا وردت فـــي نصـــوص المرســـوم بقانون 
رقم )3( لســـنة 1994 بشـــأن تقســـيم األراضي 

المعدة للتعمير والتطوير.
كمـــا تحل كلمـــة “الوزير” محل عبـــارة “الوزير 
المختـــص بشـــئون البلديات”، وكلمـــة “للوزير” 
بشـــئون  المختـــص  “للوزيـــر  عبـــارة  محـــل 
البلديـــات”، أينمـــا وردتـــا فـــي نصـــوص ذات 

المرسوم بقانون.
المادة السادســـة على رئيـــس مجلس الوزراء 
والـــوزراء - ُكٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ أحكام 
هـــذا القانـــون، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم ملكي بشأن تنظيم المباني والتخطيط وتقسيم األراضي للتعمير
مجلس الوزراء يصدر قرارات االشتراطات التنظيمية والوزير يعتمد الخرائط التفصيلية
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تعزيز الوساطة وتسوية المنازعات بين التجار
التقـــى وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـامية 
المعـــاودة، رئيس غرفـــة تجارة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
نـــاس، والنائـــب األول  عبـــدهللا 
لرئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن خالـــد نجيبـــي، وذلك 
فـــي إطـــار التواصـــل والتشـــاور 
فـــي الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
وأكـــد وزير العدل خـــال اللقاء 
على أهمية الشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص فـــي مســـارات التنمية 
والتطويـــر، مثمًنـــا جهـــود غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن في 
تشـــجيع الوســـاطة في تســـوية 
المنازعـــات التجاريـــة باعتبارها 
أحد الوســـائل البديلـــة الناجحة 

والفعالة في فض المنازعات.
ومـــن جانبـــه، أكد رئيـــس غرفة 
البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة 
اهتمـــام الغرفـــة بتعزيـــز دورها 
فـــي تطبيـــق وســـائل الوســـاطة 

والصلـــح والتوفيق في تســـوية 
المنازعـــات بيـــن التجـــار، حيث 
تعمـــل الغرفـــة من أجـــل تطوير 
ودعمـــه  الخـــاص  القطـــاع 
ومحاولـــة حـــل مشـــاكل التجار 

وتذليلهـــا بالتعاون مـــع الجهات 
المســـؤولة بهدف إيجاد أرضية 
الـــذي  األمـــر  بينهـــم،  مشـــتركة 
بالعجلـــة  الدفـــع  فـــي  يســـاهم 

االقتصادية.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزارة الصحة

مواقـــع  بعـــض  تـــداول  إثـــر 
االجتماعـــي  التواصـــل 
لماحظـــات عـــن جـــودة أحد 
منتجـــات ميـــاه الشـــرب في 
المحليـــة،  المصانـــع  أحـــد 
قـــام قســـم مراقبـــة األغذيـــة 
بإدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحـــة صباح أمـــس بزيارة 
مـــن  التأكـــد  وتـــم  المصنـــع 
ســـامة العينـــات العشـــوائية 
التي تـــم فحصها مـــن المياه 
بالمصنع وتبين ســـامتها من 
الناحية الفيزيائية من حيث 
وكذلـــك  والرائحـــة  الطعـــم 
بالمصنع  اإلجراءات  ســـامة 

وفق المعايير المطلوبة.

وأكـــدت إدارة الصحة العامة 
أن قيامها بالحملة التفتيشية 
كجهة مختصة يأتي لطمأنة 
المواطنيـــن والمقيمين، وفي 
إطـــار جهـــود وزارة الصحـــة 
للحفاظ على صحة وسامة 
اســـتهاك المنتجات، مؤكدة 
الممارســـات  بأفضل  التزامها 
والمعايير الدولية فيما يتعلق 

بأي منتجات استهاكية. 
وأهابت إدارة الصحة العامة 
نشـــر  مـــن  الحـــذر  بتوخـــي 
بعـــض اإلشـــاعات وتداولهـــا، 
والتواصـــل مع قســـم مراقبة 
األغذيـــة في حـــال وجود أي 

شكوى أو استفسار لديهم.

“الصحة” رداً على شائعات: مياه 
شرب المصنع سليمة

الجفير - جمعية المهندسين البحرينية

رفعت رئيس جمعية المهندسين 
البحرينيـــة رائدة العلوي باســـمها 
ونيابـــًة عن جميع أعضاء مجلس 
ومنتســـبي  وأعضـــاء  اإلدارة 
إلـــى  التهانـــي  خالـــص  الجمعيـــة 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظم حفظه هللا ورعاه، 
وإلـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
حفظـــه هللا، وإلـــى قرينـــة ملـــك 
البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 

بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
والعشـــرين  الحاديـــة  الذكـــرى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.

وأكـــدت العلـــوي أن التوجيهـــات 
الحكيمـــة لجالـــة الملـــك المعظم 
بتمكيـــن المـــرأة وتفعيـــل دورهـــا 
التنميـــة  منظومـــة  فـــي  البنـــاء 
الشاملة وإنشائه المجلس األعلى 
للمرأة، في الثاني والعشـــرين من 
أغســـطس2001، شـــّكل األساس 
الراســـخ والمتيـــن لتطـــور وتقدم 
جميـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجاالت، وعامة فارقة مضيئة 

في مسيرة المرأة البحرينية عبر 
تاريخها المجيد.

الســـمو  صاحـــب  دعـــم  وثمنـــت 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
للمـــرأة  هللا  حفظـــه  الـــوزراء 
البحرينية وتعزيز إسهاماتها في 
االرتقاء بالمســـيرة التنموية على 
مختلـــف األصعـــدة، مشـــيرًة إلى 
دور وإنجازات المـــرأة البحرينية 
فـــي  العمـــل  مناحـــي  كل  فـــي 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص 
إضافـــة إلـــى تمكينها فـــي مجال 

ريادة األعمال.
وعبـــرت عـــن الـــدور الرائـــد الذي 

الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  لعبتـــه 
قرينة ملك الباد المعظم رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة في رئاسة 
هذا الصرح الوطني المميز والذي 
كانـــت لجهـــود ســـموها دور كبير 
في تحقيق العديد من المنجزات 
الكبيرة التي ســـاهمت فـــي إبراز 
إســـهامات المـــرأة البحرينيـــة في 
النهضـــة التنمويـــة الشـــاملة التي 

تشهدها ممكلة البحرين.
وأشـــادت بدور وجهـــود المجلس 
األعلى للمرأة وتمكينها في جميع 
ومنهـــا  والقطاعـــات  المجـــاالت 
تـــؤدي  الـــذي  الهندســـي  القطـــاع 

فيه المهندســـة البحرينية دورها 
بـــكل كفاءة واقتدار مشـــيرًة إلى 
إســـهامات المـــرأة المهندســـة في 

البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة 
المختلفـــة  المناصـــب  وتبوئهـــا 
فـــي الجمعيـــة ومجلـــس إدارتهـــا 
ورئاســـة اللجان فيها وصوالً إلى 
منصب رئاســـة الجمعية، وهو ما 
تحقـــق ألول مـــرة على مســـتوى 
المرأة فـــي المنطقة، مؤكدًة على 
بكفاءتهـــا  الفاعلـــة  مســـاهمتها 
وخبرتها في تعزيز دور الجمعية 
ككيـــان مهنـــي فاعل فـــي التنمية 
الحضاريـــة والمشـــاريع الوطنيـــة 
التطويرالشـــامل  يحقـــق  وبمـــا 
لقطـــاع الهندســـة والمهندس في 

مملكة البحرين.

رفعت للقيادة الرشيدة التهاني بمناسبة الذكرى الـ21 للتأسيس... رئيسة “المهندسين”:

المجلس األعلى للمرأة عالمة فارقة في تقدم المرأة البحرينية

رائدة العلوي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نجاح الحكومة في توظيف المواطنين.. أرقام تدعو للفخر
إن جهود الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، في خلق فـــرص العمل للمواطنين واســـتثمار الطاقات 
البحرينية في مختلف القطاعات والمجاالت، جهود كبيرة وتســـير 
وفق رؤية متكاملة وتخطيط قائم على أســـس علمية، انطالقا من 
التوجيهات السامية لسيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، كون اإلنسان البحريني ركيزة 
التنميـــة وغايتها وحجر الزاوية فـــي كل بناء تنموي، كما أنه قطب 

الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية.
مـــا أعلنـــه الوزير جميل بـــن محمد حميدان فـــي المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقده قبـــل أيام حول آخر مســـتجدات التوظيـــف والتدريب 
خالل النصف األول من عام 2022، يؤكد مدى النجاح الذي حققته 
الحكومـــة فـــي خططهـــا وبرامجهـــا والتعليـــم والتدريـــب والتأهيل 
والتوظيـــف، فالوزير حميدان أكد أنه “تّم توظيف 14,321 مواطنًا 
في النصف األّول من العام 2022، مقارنة بتوظيف 12,038 مواطنًا 

بالفتـــرة ذاتهـــا من العـــام المنصرم، أي بارتفاع بلغت نســـبته 19 %، 
كمـــا انخفضـــت نســـبة البطالـــة مـــن 7.7 % إلـــى 5.7 %، وإجمالـــي 
عـــدد الباحثين عن العمل حاليًا يبلـــغ 14,824، من بينهم 76 % من 
اإلنـــاث، و24 % ذكـــورًا، و5,127 من حملة الشـــهادة الثانوية وأقل، 
و979 من حملة الدبلوم، و8,718 من حاملي شـــهادة البكالوريوس 
وأعلى، وحسب اإلحصاءات، شمل التوظيف 77 % من المواطنين 
الذين ســـبق لهم العمل، و23 % ُجدد، فيما بلغت نســـبة المواطنين 
الذيـــن تـــّم توظيفهم من قوائم الوزارة 81 % مقارنًة بـ 19 % فقط 

من خارج تلك القوائم”.
إن كل هـــذه اإلحصائيـــات والخطـــط والبرامـــج التي ذكرهـــا الوزير 
حميـــدان تدعو للفخر بســـعي الحكومة المتواصـــل إلى تحقيق كل 
ما فيه خير الوطـــن والمواطن، واالرتقاء بقدراته العلمية والعملية 
وتوفيـــر كل الســـبل والظـــروف والفرص لـــه لينال المكانـــة الرفيعة 

التي يستحقها ألنه الركيزة األساسية في كل بناء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثالثاء 23 أغسطس 2022 - 25 محرم 1444 - العدد 5061

رائدتنـــا اليـــوم أول ممرضة بحرينية مؤهلة، هي فاطمـــة بنت علي بن إبراهيم 
الزيانـــي، وتعتبـــر “حكاية كفاح بحرينية حفرت اســـمها علـــى صفحات التاريخ 
كأول ممرضـــة بحرينيـــة مؤهلـــة، خاضـــت غمـــار التجربة، رغم كل مـــا واجهته 
مـــن تحديـــات ومصاعب، ونثرت عطاءهـــا على الناس، فكانت بلســـًما آلالمهم، 
وناشـــرة للبهجـــة مـــع قـــدوم كل مولـــود جديـــد، ولـــدت بالمحـــرق “أم المـــدن” 
)1918م(”. نســـرد ســـيرتها المتميـــزة، بعـــد ســـير من ســـبقوها مـــن رواد التنمية 
الصحيـــة بالمحـــرق: الدكتـــور راشـــد فليفـــل )1931م(، والدكتـــور علـــي فخـــرو 
)1932م(، والدكتـــور إبراهيـــم يعقـــوب )1935م(. انطلقـــت الزيانـــي إلـــى التعلم 
بمستشـــفى اإلرسالية األميركية، وحصلت على شـــهادة االبتدائية، ثم التحقت 
بكلية التمريض ببغداد، بالعراق )1937م(، متخرجة بأعلى الدرجات في المواد 
الطبية والجراحية والوالدية )1941م(”، واشتغلت “كممرضة وقابلة مؤهلة في 
مستشـــفى النعيم”، ثم التحقت “بمستشـــفى الســـلمانية مع كبير أطباء حكومة 
البحريـــن آنـــذاك الطبيـــب البريطاني ســـنو. ونظـــرًا لمتطلبات عملهـــا بالتمريض 
حصلـــت علـــى أول رخصـــة قيـــادة بحرينيـــة تمنح المـــرأة )1947م(، وأسســـت 
بـــذات العام “صيدلية الزياني”، وكانـــت أول بحرينية وخليجية تفتح صيدلية، 

وكانـــت تضـــم بداخلهـــا غرفة لعالج المرضـــى واألطفال، وكانـــت تمنح األدوية 
مجاًنـــا لغيـــر المقتدريـــن، وأغلقت الصيدليـــة بعد خمس ســـنوات. وكانت تقوم 
بزيـــارة المنازل للقيام بعمليات توليد النســـاء، وغالًبا مـــا كانت تتجنب تقاضي 
األجـــر لقاء خدمتهـــا خصوًصا للفقراء والمحتاجين. في )1959 - 1963( عينت 
مديًرا للعيادات الخارجية بمستشفى السلمانية لعام واحد، ثم مساعدة لرئيس 
الممرضات )1963م(، في )1970م( تم تكريمها من المغفور له بإذن هللا الشـــيخ 

عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البالد آنذاك، بشهادة تكريم وميدالية”.
وواصلت الزياني عملها في وزارة الصحة، “حتى )1971م( باستقالتها لظروفها 
الصحيـــة. ورغمـــًا عن ذلك اســـتمرت في عطائهـــا في خدمة المجتمـــع، بتقديم 
بعـــض المحاضـــرات بكليـــة العلـــوم الصحيـــة ومدرســـة التمريـــض لمستشـــفى 
اإلرســـالية األميركية. كرمتها وزارة الداخلية )1980م( بمناسبة مرور )35( عامًا 
علـــى قيادتها بدون حوادث ومخالفات مرورية، وكرمت للمرة الثالثة )1981م( 
من كلية الممرضات مخصصة جائزة ســـنوية باســـمها )جائـــزة فاطمة الزياني(، 
والتـــي خصصـــت لطلبتهـــا المتفوقيـــن. وغـــادرت عالمنـــا رحمها هللا فـــي يوليو 

)1982م( “.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الممرضة فاطمة علي إبراهيم الزياني )4(

تحتفـــل مملكـــة البحريـــن هـــذا األســـبوع بالذكـــرى ٢١ لتأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة الذي حظي ومازال بمباركة ودعم مســـتمر من لدن حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم، 
تأكيـــًدا على اســـتحقاق المـــرأة البحرينيـــة جميع المكاســـب التي حصلت 
عليهـــا طوال الســـنوات الماضيـــة، والتي رســـخت مضامينها بـــكل اعتزاز 
القيادة الســـامية لصاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة قرينة ملك البالد المعظم، وفق مجمل الرؤى والتوجهات السديدة 
التـــي ترجمتهـــا واقًعـــا تنموًيـــا وأنموذًجا يحتذى به فـــي كل محفل، نظير 
أدوراها الفاعلة في بناء األســـرة والمجتمع، والنهوض بالمسيرة التنموية 
الشـــاملة، وجهود ترسيخ الدولة المدنية الحديثة ونهضة الوطن سياسًيا 

واقتصادًيا واجتماعًيا.
كما حقق المجلس األعلى للمرأة طوال تلك المسيرة العديد من اإلنجازات، 
إذ توالـــت عطاءاتـــه فـــي نهضة الوطـــن وخدمة المجتمع، حيث ســـاهمت 
السياســـة الوطنية التي انتهجها المجلس األعلى للمرأة في تعزيز األدوار 
الحقيقيـــة للمـــرأة البحرينية باعتبارها عنصرا رئيســـيا فعاال في المجتمع، 
وجميعنا يشهد اليوم جملة المكتسبات الحقوقية للمرأة البحرينية، والتي 

تجســـدت في إصدار القرارات وتعديل التشـــريعات لحماية حقوق المرأة 
واألســـرة والطفل بما يتوافق مع الدستور، والتي نتج عنها إطالق العديد 
من المبادرات والبرامج والمشـــاريع لتنفيذ الخطة الوطنية التي ســـاهمت 
فـــي تحقيـــق أفضـــل معـــدالت التـــوازن والعدالـــة والتنافســـية مـــن خالل 
مســـاعي تحقيق تكافؤ الفرص في مختلف المجاالت وســـد الفجوات إن 

وجدت.
وللحديـــث هنـــا محطات ومراحل، فلم تكن تأتي هـــذه المرحلة دون دعم 
رفيع المســـتوى من قبل صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظـــه هللا، وقد تنوعت فرص 
مشـــاركة المـــرأة البحرينية في المجال السياســـي، وباتـــت جهود التمكين 
االقتصـــادي واالجتماعي أساًســـا تنموًيا، لما اشـــتملت عليـــه من مبادرات 
تنمويـــة إلدماج احتياجات المـــرأة وتعزيز مكانتها، وبذلك نشـــهد ونجزم 
بأن إسهامات المرأة البحرينية تسير وفق منهجية رفيعة المستوى، وفي 
دائرة االهتمام الدائم من قبل أرفع القيادات وأعرق المؤسســـات الوطنية 
التـــي يحـــق لها أن تكـــون بيًتا للخبـــرة العالمية في احترام حقـــوق المرأة 

ودعم مسيرة تقدمها وهذا ما يشعرنا بالفخر واالعتزاز، فهنيًئا لنا.

د. حورية الديري

الذكرى ٢١ لتأسيس المجلس األعلى للمرأة

أكلة أشغلت الرأي
انشـــغلت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي في الفتـــرة الماضيـــة بموضوع 
“الرنقينـــه”؛ وهـــي أكلـــة تقليديـــة بـــدأت إحـــدى الســـيدات البحرينيـــات 
محاولة كســـب الرزق منها، واســـتعانت بأحد مشـــاهير السوشـــال ميديا 
من إحدى الدول الخليجية الشقيقة، ويبدو أن األخير خانه التصرف أو 
التعبير أو أي سبب آخر ال نعلمه ليحدث ردود أفعال غاضبة في مواقع 
التواصل االجتماعي، وتعاطفًا من بعض الفنانين والمشاهير مثل الفنان 

طارق العلي، وآخرين.
اإلشكالية تكمن في المسؤولية الكبيرة التي يتحملها مشاهير السوشال 
ميديا، والتي قد ال يعرف البعض منهم مدى عظمها، فضالً عن حساسية 
الجمهـــور تجـــاه أية كلمة أو إيمـــاءة تصدر من هؤالء المشـــاهير، والتي 
يفسرونها بدورهم ويحللونها بطرق متناهية في التدقيق والتمحيص.

لكـــن الوجـــه الجميل جدًا فـــي التعاطف الكبيـــر الـــذي أواله الناس لهذه 
اإلنسانة البحرينية البسيطة التي أرادت االسترزاق والنهوض بمشروعها 
المنزلي البســـيط، وهو تعاطـــف جليل وليس غريبا علـــى أهل البحرين؛ 
الذيـــن ال يدخـــرون جهـــدًا في مســـاعدة بعضهـــم البعـــض، والتكاتف مع 
إخوانهم وأخواتهم من أهل البلد، وهي حقيقة يؤمن بها كل من يعرف 
أهـــل البحرين عـــن مقربة، وفي المقابل، ليس أمـــرا جديدا من أهلنا في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي، أن يتعاطفـــوا ويتكاتفوا مع أهلهم في 
البحرين، فنحن جميعًا نشكل واقعًا حجر الزاوية الذي يجعل هذا البناء 

العربي الخليجي متماسكًا على الدوام.
مســـألة بســـيطة فـــي شـــكلها، لكنها عظيمـــة فـــي معناهـــا وردود أفعالها، 
وحق من قال “رب ضارة نافعة”؛ فلربما أراد هللا ســـبحانه لهذه الســـيدة 
أكثـــر ممـــا كانـــت تتوقعه وتتمنـــاه، فاللهم ارزقها من حيث ال تحتســـب، 
وأبـــق مجتمعنـــا العربي الخليجي كما هو متماســـكًا وقويًا دائمًا بتكاتف 

حكوماته وشعوبه.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

“قرأت وتعلمت وشاركت”
هـــذا هو شـــعار يوم المـــرأة البحرينية في ٢٠٢٢، الشـــعار البســـيط الذي 
يعطي معان كبيرة جدا ويعبر عن مسيرة نجاح طويلة للمرأة البحرينية، 
تلـــك المســـيرة التي بدأت مبكـــرا وبلغت قمتها في العهـــد الزاهر لجاللة 

الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.
لقد شـــعرت بســـعادة بالغة عندما قرأت هذا الشـــعار الجميـــل الذي تبناه 
المجلـــس األعلى للمرأة بقيادة راعيـــة المرأة البحرينية وصانعة مجدها 
الحديث سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك 

المعظم، فهذا الشعار بحق عمل إبداعي في حد ذاته.
إن أجمـــل مـــا في هذا الشـــعار أنـــه يجعل كل امـــرأة بحرينيـــة اجتهدت 
وكافحت تشـــعر وكأنه موجه لها شـــخصيا، نعم فقد شعرت بذلك عندما 
وقعـــت عينـــي عليـــه للمـــرة األولى، وبـــدأت أســـتعرض مراحـــل حياتي 
المختلفـــة منذ نشـــأتي وتعليمـــي وما حققته كامرأة فـــي العهد الميمون 

لجاللة الملك.
نعـــم لقد قرأت وتعلمت وشـــاركت وحققت ما أريـــده.. تعلمت في بلدي 
وتعلمـــت فـــي الخـــارج ونلـــت حريتي وكتبـــت وعبرت عن نفســـي وعن 
مشـــكالت بنات جنســـي وقضايا بلدي بكل حرية. لذلك أنا من كل قلبي 
أقـــول لمبتكـــر هذا الشـــعار لقد أحســـنت وعبرت عن كل امـــرأة بحرينية 
اجتهـــدت وتفوقـــت وقدمت مثـــال يحتذى لبنـــات حواء، فهـــو يعبر عن 
كل وزيـــرة وســـفيرة ونائبة ورئيســـة لمجلس النـــواب، وكل مديرة وكل 
أســـتاذة جامعية وكل امرأة ناجحة اســـتفادت مـــن الدعم الوافر لجاللة 
الملـــك لقضايـــا المرأة، واســـتفادت مـــن الرعاية الكريمة لصاحبة الســـمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم.
في الذكرى الـ ٢١ لتأسيس المجلس األعلى للمرأة، أعلن المجلس األعلى 
للمـــرأة عـــن هوية يوم المـــرأة البحرينية ٢٠٢٢ بعد مـــرور ١٤ عاما على 
المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، والتي تضمنت هذا الشـــعار الرائع بمعناه الشـــامل الذي يليق بما 
قدمه المجلس األعلى للمرأة البحرينية من عطاءات في كل المجاالت. 
فكل عام وراعية المرأة البحرينية بخير، وكل عام وجميع القائمين على 
المجلـــس األعلى للمرأة بخير وتقدم، وباســـم كل نســـاء البحرين أتقدم 

لكم جميعا بالشكر والعرفان.

B7747@hotmail.com
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