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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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اإدارة  مـجــلـــ�س  تـ�شـكـيــل  اإعــادة 
»مجموعة طـيـران الخليج القاب�شـة«

إعــادة  »ممتلكات«  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  أعلنت 
القابضة  الخليج  طــيــران  مجموعة  شــركــة  إدارة  مجلس  تشكيل 
برئاسة زايد بن راشد الزياني، وعضوية كل من: الشيخ محمد بن 
آل خليفة، جميل  بن عبدالرحمن  فهد  الشيخ  آل خليفة،  عيسى 
علي  الحسن،  بشار  فاطمة  نجيب،  محمد  عيسى  المتروك،  علي 
موسى شافعي، طارق سلطان، تشارلي فورمان. وتعتبر شركة طيران 
الخليج  أكاديمية  الــى  باإلضافة  البحرين  مطار  وشــركــة  الخليج 

للطيران شركات تابعة لمجموعة طيران الخليج القابضة.

القرارات  تنفيذ  يتابع  الوزراء  مجل�س 
االقت�شادية لولي العهد رئي�س الوزراء

أشـــــــــاد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الملكي  السمو  صاحب  بزيارة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
تجارة  لغرفة  ــوزراء  الــ مجلس 
وصناعة البحرين، والتي تأتي 
في إطار االستمرار في تفعيل 
ــادرات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  ــبــ ــمــ الــ
الــخــاص  الــقــطــاع  دور  تــعــزيــز 
كـــمـــحـــرك لـــلـــنـــمـــو ومـــواصـــلـــة 
وتنشيط  العمران  عجلة  دفــع 
وتسهيل  الــعــقــاريــة  الــمــشــاريــع 
ــى األيـــــــــــدي  ــ ــلــ ــ الــــــحــــــصــــــول عــ

الفرص  لخلق  االقتصادية  القطاعات  كل  لتطور  الالزمة  العاملة 
للمواطنين، حيث تابع المجلس تنفيذ األوامر الصادرة عن سموه 
تصريح  إلــغــاء  بشأن  البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  زيـــارة  خــالل 
مع  التعامل  وتشديد  التفتيشية  الحمالت  وتكثيف  المرن  العمل 
اســتــرداد  رســـوم  وإلــغــاء  والــعــمــال  العمل  أصــحــاب  مــن  المخالفين 
البناء، حيث وافق  البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص  كلفة 
القرار الخاص بتحديد فئات وآلية تحصيل  إلغاء  المجلس على 
القائمة  التعمير  مناطق  في  التحتية  البنية  وتطوير  إنشاء  كلفة 

التي توجد فيها مرافق.

للمرة االأولى.. »حـمـد الجامعي« يد�شن 
عالج �شرطان البرو�شتات بالنظائر الم�شعة

المواد  استخدام  تقنية  الجامعي  الملك حمد  دشن مستشفى 
حاالت  لعالج  التقنيات  كأحدث  البروستات  سرطان  لعالج  المشعة 
المتخصص  العالج  من  مستحدثا  نوعا  يعتبر  بــدوره  وهــو  األورام، 
النوع من  الخبيثة وطفرة في عالج هذا  البروستات  أورام  لثانويات 

األورام، والذي يعد من أكثر السرطانات انتشارا عند الرجال.
وقال اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة قائد 
في  األولـــى  للمرة  حاليا  تــم  إنــه  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 
البحرين توفير العالج بالمواد المشعة، وهي مادة تسمى اللوتيتيوم 
المصابة  الخاليا  إلــى  العالجية  األشــعــة  توجيه  على  يساعد  مما 

بالسرطان فقط من دون التأثير الكبير على الخاليا المجاورة.

العربية  المركزية  الـبـنوك  من   %90

تـجـري بـحـوثا حـول العمالت الم�شفرة
كتبت نوال عباس:

العام  للمجلس  العام  األمين  بلعتيق  عبداإلله  الدكتور  كشف 
للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية أن هناك أكثر من 90% من 
البنوك المركزية سواء في البحرين أو دول الخليج والدول العربية 
يتم  التي  المشفرة  العمالت  وتجارب ميدانية حول  تجري بحوثا 
إصدارها من قبل البنوك المركزية، مشيرا إلى أن هناك نوعين من 
المركزية؛ األول يستخدم في  البنوك  المصدرة من قبل  العمالت 
بيع الجملة والنوع الثاني من العمالت المشفرة يتعلق بمعامالت 

التجزئة والهدف منه االستعمال من قبل األفراد.

خبراء: البحرين تملك كوادر وطنية قادرة 
على المناف�شة في مجال الذكاء اال�شطناعي

كتب أحمد عبداحلميد:

ــد الــمــشــاركــون فــي مــؤتــمــر الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فــي قطاع  أكـ
التعليم العالي، أن الكوادر البحرينية لديها القدرات التي تؤهلها 
للمنافسة في وظائف المستقبل الذكية التي تعتمد على التطور 
انطلقت  الــذي  المؤتمر  خــالل  ذلــك  جــاء  والتكنولوجي.  التقني 
فعاليات نسخته الثانية أمس بتنظيم من مجلس التعليم العالي 

بالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي.
وقالت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي: إن مستقبل التطور التكنولوجي، ال 
يستدعي القلق على حجم الوظائف التي ستحل فيها التكنولوجيا 
محل العقل البشري، الفتة إلى أن التطور في الذكاء االصطناعي 

سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة في قطاعات جديدة.

اإلـى  ال�شفارات  تـدعو  الــعــمــل«  »�شــوق 
الـعـمـالـة غـيـر النظامية اأو�شاع  ت�شحيح 

نــوف  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  لهيئة  الــتــنــفــيــذيــة  الــرئــيــســة  دعـــت 
جمشير البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع هيئة تنظيم 
العمل من أجل اإلسهام في تحقيق االستفادة خالل حملة  سوق 
أوضــاع  مع ضــرورة تصحيح  الجديدة،  بــاإلجــراءات  العمال  توعية 
العمالة غير النظامية وفًقا لإلجراءات القانونية المستحدثة، إلى 
الرسمية في  والقنوات  المتبعة  باإلجراءات  العمال  تعريف  جانب 
حال وجود أي استفسارات تتعلق بتصريح العمل واإلقامة وغيرها.

تــفــضــل حـــضـــرة صــاحــب 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى 
الـــــبـــــالد الـــمـــعـــظـــم الـــقـــائـــد 
األعلى بزيارة القيادة العامة 
لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن أمــس؛ 
واطلع جاللته خالل الزيارة 
المستقبلية  الخطط  على 
ــتــــطــــويــــر جـــمـــيـــع أســـلـــحـــة  لــ
قـــوة الـــدفـــاع، وبــــدء الــمــوســم 
الـــــتـــــدريـــــبـــــي الـــــــقـــــــادم وفــــق 

الخطط الموضوعة.
ــه عـــن  ــ ــتـ ــ ــاللـ ــ وأعــــــــــــــرب جـ
تـــــقـــــديـــــره واعـــــــــتـــــــــزازه بــكــل 
البحرين  دفــاع  قوة  منتسبي 
الدائم على حمل  وحرصهم 
األمـــانـــة بــكــل إخــــالص وبــمــا 
ــات  ــبــ ــــن واجــ ــه مـ ــ ــقــــومــــون بـ يــ
وطـــنـــيـــة ســـامـــيـــة بــشــجــاعــة 
وعــزيــمــة صـــادقـــة، إذ أثــبــتــوا 
المهام  من  العديد  في  ذلك 
فيه  لما  إليهم  أوكــلــت  الــتــي 
الخير واألمن لوطننا العزيز 

ومواطنيه الكرام.
وكــــلــــف جــــاللــــة الـــمـــلـــك 
ــائــــد األعـــلـــى  ــقــ الـــمـــعـــظـــم الــ
تحيات  بنقل  الضباط  كبار 
منتسبي  إلى جميع  جاللته 
قوة دفاع البحرين الشجعان 
عملهم  مــواقــع  مختلف  فــي 
الــــمــــشــــرفــــة داخــــــــــل الــــبــــالد 

وخارجها.

ــال  ــبــ ــقــ ــتــ وكــــــــــــان فـــــــي اســ
جاللته لدى وصوله المشير 
ــركــــن الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن  الــ
الــقــائــد  خــلــيــفــة  آل  أحـــمـــد 

البحرين،  ــاع  دفـ لــقــوة  الــعــام 
الركن  اللواء  جاللته  يرافق 
بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
آل خــلــيــفــة مــســتــشــار األمـــن 

الـــــوطـــــنـــــي قـــــائـــــد الــــحــــرس 
الـــمـــلـــكـــي، والـــمـــقـــدم الـــركـــن 
بن حمد  خالد  الشيخ  سمو 
آل خليفة قائد قوة الحرس 

الــمــلــكــي الــخــاصــة، كــمــا كــان 
في االستقبال الفريق الركن 
ــر الــنــعــيــمــي  ــقـ ذيـــــــاب بــــن صـ
رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان لــقــوة 

دفاع البحرين وعدد من كبار 
الضباط.

تغطية: فريق »أخبار اخلليج«

المترشحين  أعــداد  كشفت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـــــــالنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـ
ــة الـــقـــادمـــة اســـتـــمـــرار  ــلـــديـ ــبـ والـ
المشهد  المستقلين  اكــتــســاح 
أعداد  تراجع  االنتخابي مقابل 
ــن الــجــمــعــيــات  الــمــتــرشــحــيــن مـ
إلى  األرقــــام  وتشير  السياسية، 
مــتــرشــحــا   561 بـــيـــن  ــن  ــ مـ أنــــــه 
ما  بحسب  االنتخابات  لخوض 
لإلشراف  العليا  اللجنة  أعلنت 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــى ســــــالمــــــة االنـ ــ ــلـ ــ عـ
مــتــرشــحــيــن   4 هـــنـــاك  أن  نــجــد 
الديمقراطي  المنبر  لجمعية 
اثنين  ومــتــرشــحــيــن  الــتــقــدمــي، 
لــجــمــعــيــة األصــــالــــة، ومــرشــحــا 
الوحدة  تجمع  لجمعية  وحيدا 
ــا وحـــيـــدا  ــيــــة، ومــــرشــــحــ ــنــ الــــوطــ
اإلســالمــيــة،  الــرابــطــة  لجمعية 
ومرشحا وحيدا لجمعية الصف 
أعلنت جمعية  اإلسالمي، فيما 
الــمــنــبــر اإلســـالمـــي عـــدم الــدفــع 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  بـــــأي مـــرشـــح فــ

واالكتفاء بالتصويت فقط.
ــــس ثـــــــــــــالث مــــن  ــ ــافـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
الجمعيات السياسة في الدائرة 
الثالثة بالجنوبية، هي األصالة 
ــة  ــيـ ــنـ ــع الــــــوحــــــدة الـــوطـ ــمــ ــجــ وتــ

والصف اإلسالمي.
اإلدارة  ــنــــت  ــلــ أعــ بــــــدورهــــــا 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــالنــــتــــخــــابــــات 
إتاحة   2022 والبلدية  النيابية 
ــوائـــم  ــلـــى قـ خــــدمــــة االطــــــــالع عـ
ــع  ــوقـ ــمـ ــر الـ ــبــ ــن عــ ــيـ ــحـ ــرشـ ــتـ ــمـ الـ
www. لالنتخابات:  الرسمي 

vote.bh، وذلك خالل الفترة 
القانونية المقررة من 10 حتى 

12 أكتوبر الجاري.
وقد تلقت اللجنة اإلشرافية 
ــيــــن مــن  ــراضــ ــتــ ــة اعــ ــمـ ــاصـ ــعـ ــالـ بـ
الــمــتــرشــحــيــن  ضـــد اثــنــيــن من 

المتقدمين أمامهما.
ــلــــن  ــة أعــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــداهلل بــن  ــبــ الــــدكــــتــــور الـــشـــيـــخ عــ
أحمد آل خليفة رئيس مجلس 
أمناء مركز البحرين للدراسات 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة 
المركز  أن  ــات«  ــ »دراســ والــطــاقــة 
ســــيــــجــــري اســــتــــطــــالعــــا لــــــرأي 
الــمــواطــنــيــن حـــول االنــتــخــابــات 
النيابية والبلدية المقبلة لعام 

2022م.

الملك يطلع على خطط تطوير اأ�شلحة قوة الدفاع

اإتاح�ة قوائ�م المتر�ص�حين اإلكتروني�ا.. واعترا�ص�ان ف�ي العا�صم�ة

الم�شتقلون يكت�شحون الم�شهد االنتخابي و9 متر�شحين فقط للجمعيات

رج�ال �لق�وة يحمل�ون �لأمان�ة �لوطني�ة ب�كل �إخال��ص

} جاللة الملك المعظم لدى زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
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} عرض قوائم المترشحين في اللجان اإلشرافية.

واصل  الــوكــاالت:   - نت  العربية 
ــون تـــحـــّدي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــمـــحـــتـــجـــون اإليـ
السلطات في األسبوع الرابع لتحرك 
مــنــاهــض لــلــنــظــام عــلــى الـــرغـــم من 
لالحتجاجات  ودعمًا  القمع،  حملة 
ــيـــة،  الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــمـــدن اإليـــرانـ
أميني  مهسا  الشابة  بــوفــاة  تــنــديــدًا 
ــدأ  مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي، وبــ
فــي ميناء  الــبــتــروكــيــمــاويــات  عــمــال 
جنوبي  بوشهر  بمحافظة  عسلوية 

إيران إضرابا عاما.
فقد امتنع ما ال يقل عن 1000 
ودمــاونــد  بوشهر  منشآت  فــي  عــامــل 

وهنكام للبتروكيماويات في عسلوية 
عــن الــعــمــل، وتــجــمــعــوا بــالــقــرب من 
المؤدية  الــطــرق  مغلقين  المنشآت 
إلــيــهــا اســـتـــعـــدادا لــمــواجــهــة قـــوات 

األمن.
ــال بـــشـــعـــارات  ــمـ ــعـ كـــمـــا هـــتـــف الـ
سياسية مختلفة تجاوزت الشعارات 
الــمــطــلــبــيــة بــمــا فـــي ذلــــك »الـــمـــوت 
للدكتاتور«، و»هذا العام هو عام الدم 
فليسقط سيد علي«، في إشارة إلى 

المرشد علي خامنئي.
العديد من  وانضم أيضا عمال 
الشركات األخرى إلى اإلضراب، بما 

في ذلك المخازن الخضراء بالقرب 
ــي حـــيـــن تـــمـــركـــزت  ــ ــر، فـ ــهــ ــن بــــوشــ ــ مـ
وأغلقت  المنطقة  فــي  األمــن  قــوات 
على  فيديوهات  وأظهرت  مداخلها. 
تجّمع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مغلقين  عسلوية  بمنطقة  العمال 
المنشآت في  مــن  بــالــقــرب  الــطــريــق 

الساعات األولى من صباح أمس.
وهـــتـــف الـــمـــحـــتـــجـــون مــعــلــنــيــن 
دعـــمـــهـــم لـــالحـــتـــجـــاجـــات فــــي ســائــر 

المدن اإليرانية.

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

مـروريـــة  مخـالــفة   3700 ر�شــد 
الــدرا�شي الــعــام  بــدايـــة  مـنــذ 

رصدت اإلدارة العامة للمرور أكثر من ٣٧00 مخالفة تجاوز خاطئ 
في مسار الطوارئ وإيقاف 95 مركبة لتكرار المخالفة ذاتها منذ بداية 
العام الدراسي الحالي، وذلك ضمن دورها في تنفيذ القانون، بعد أن 
أقامت حمالت توعوية ميدانية وإعالمية لبيان خطورة هذه المخالفة 
الــدوريــات  وجـــود  وزيـــادة  الــمــروريــة،  السالمة  مــعــدالت  على  وتأثيرها 
المرورية في مختلف الشوارع التي تزيد فيها نسبة التجاوزات وذلك 
بهدف الحد منها. وأكدت اإلدارة العامة للمرور أن التجاوز الخاطئ 
بالمسار  السير  تعطيل حركة  فــي  يتسبب  الــطــوارئ  مــن خــالل خــط 

الصحيح والحركة المرورية بشكل عام في أوقات الذروة. 

ــي اإيــــــران  ــ ــيـــمـــاويـــات ف ــبـــتـــروكـ ــال الـ ــمـ عـ
ــرددون »الـــمـــوت لــلــدكــتــاتــور« ــ ــ ــون وي ــرب ــش ــ� ُي

أنه  لــإليــرادات  الوطني  الجهاز  أكــد 
اعــتــبــاًرا مــن تــاريــخ 16 أكــتــوبــر الــجــاري 
سيتم تطبيق المرحلة األخيرة من نظام 
الــعــالمــة الــمــمــيــزة )الــطــوابــع الــرقــمــيــة( 
لقرار  تطبيًقا  السجائر  منتجات  على 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــجــهــاز الــوطــنــي 
حيث   ،2022 لسنة   )٣( رقـــم  لـــإليـــرادات 
يجب أن تحمل جميع منتجات السجائر 
المتوافرة للبيع، أو التداول، أو التوريد، 
على  المحلية،  األســـواق  فــي  الحيازة  أو 

الطوابع الرقمية.
ــا الــجــهــاز كـــافـــة الــمــســتــورديــن  ــ  ودعـ
ــة إلــــى  ــيـ ــلـ ــمـــحـ ــار بـــــــاألســـــــواق الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
تخزين  وعــدم  مناسبة  بكميات  التعامل 
ــتـــي ال  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـجـــائـــر الـ
تصفية  ليتم  الرقمية  الــطــوابــع  تحمل 
األخيرة  المرحلة  حلول  قبل  المخزون 

وذلــــك   ،2022 أكـــتـــوبـــر   16 تــــاريــــخ  فــــي 
تداول  أو  بيع  بحظر  لاللتزام  استعداًدا 
الـــتـــي ال  الــســجــائــر  تـــوريـــد  أو  أو حـــيـــازة 
تــحــمــل الــطــوابــع الــرقــمــيــة فــي األســــواق 
الــمــحــلــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن أي مــنــتــج في 
أو  إتالفه  إمــا  سيتطلب  التوريد  سلسلة 
البحرين  مملكة  إقليم  خــارج  إلــى  نقله 
في حال لم يحمل الطابع الرقمي بدًءا 
مــن هــذا الــتــاريــخ؛ وذلـــك تــفــادًيــا لرصد 
مخالفات عدم االمتثال لنظام الطوابع 
الرقمية من خالل الحمالت التفتيشية 
وغــيــرهــا مــن الــعــمــلــيــات الــتــي يــقــوم بها 
إجـــراءات  اتــخــاذ  تستلزم  والــتــي  الجهاز، 
مثل  المخالفين  مــواجــهــة  فــي  قانونية 
ــة، أو رفــــع دعــــاوى  ــ ــ ــات إداريـ ــرامـ فــــرض غـ

جنائية للتهرب من االنتقائية.

دون  ــن  مـ لــلــ�ــشــجــائــر  ــداول  ــ ــ ت ال 
الــجــاري  16 ــد  ــع ب رقــمــي  طــابــع 

ص12 عربية ودولية
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مــن منظمة  الــصــادر  التقرير  إن  وقــالــت 
تـــصـــل قــيــمــة  يـــتـــوقـــع ان  الـــمـــتـــحـــدة  األمــــــم 
ــاث والـــــدراســـــات  ــ ــحـ ــ ــارات فــــي األبـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
 25,7 إلـــى  االصــطــنــاعــي  بــالــذكــاء  المتعلقة 
مليار دوالر بحلول عام 2030، حيث سجلت 
خـــالل  دوالر  مـــلـــيـــار   1,1 بــقــيــمــة  ــًا  ــاعــ ــفــ ارتــ
نــحــو  الـــعـــالـــم  ــه  تـــوجـ يـــؤكـــد  مــــا  ــام 2019،  ــ عـ
وأهمية  االصطناعي  والــذكــاء  التكنولوجيا 

االستثمار في هذا المجال.
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  وذكـــرت 
التكنولوجي  الــتــطــور  مستقبل  أن  الــعــالــي 
ال يــســتــدعــي الــقــلــق عــلــى حــجــم الــوظــائــف 
التي ستحل فيها التكنولوجيا محل العقل 
الــبــشــري، الفــتــة إلــى أن الــتــطــور فــي الــذكــاء 
ــــى خـــلـــق وظـــائـــف  االصـــطـــنـــاعـــي ســــيــــؤدي إلـ
جـــديـــدة فـــي قــطــاعــات جـــديـــدة ذات عــالقــة 
بالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، ما يؤكد 
أهمية استحداث تخصصات جامعية جديدة 
في  الــجــديــدة  التخصصات  فــي  واالستثمار 
والتكنولوجيا،  الذكاء االصطناعي  مجاالت 
إلى  بحاجة  باتت  الحديثة  الصناعات  وان 
الذكاء االصطناعي أكثر من أي وقت مضى.
حاجي  جاسم  الدكتور  قــدم  جانبه،  من 
رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة العالمية 
إلى  واالمــتــنــان  الشكر  االصطناعي  للذكاء 
دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مجلس  الــعــالــي 
المؤتمر  الكريمة  لرعايتها  العالي  التعليم 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــعــد نـــجـــاح الــنــســخــة 

األولـــى، والـــذي تــنــاول جــوانــب مختلفة من 
العملية  في  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات 

التعليمية. 
وحـــول الــمــؤتــمــر ذكـــر حــاجــي أن أعــمــال 
وعرض  التجارب  تبادل  على  ركزت  المؤتمر 
فــي مجال  المتميزة  الـــدول  مــن  الـــدراســـات 
وتضمنت  االصــطــنــاعــي،  الـــذكـــاء  تطبيقات 
رئــيــســيــة، كما  الــمــؤتــمــر 4 مـــحـــاور  أعـــمـــال 
منها  جــوانــب،  عــدة  إلــى  المتحدثون  تطرق 
لمجاالت  الصناعية  المؤسسات  متطلبات 
كشركة  االصطناعي،  والــذكــاء  التكنولوجيا 
مجاالت  في  االصطناعي  الذكاء  ودور  ألبا، 
تطبيق  آلــيــة  جــانــب  إلــى  السيبراني،  األمـــن 
الـــلـــغـــات الــمــســتــخــدمــة فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
ــي، ودور  ــالـ ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  فـــي  االصـــطـــنـــاعـــي 
الذكاء االصطناعي في التغلب على الحياة 

الواقعية.
ــال  ــمــ ــدثــــون خـــــــالل أعــ ــتــــحــ ــمــ وأشــــــــــار الــ
ــم الــنــظــام البيئي  ــى أهــمــيــة دعـ إلـ الــمــؤتــمــر 
لــالبــتــكــار فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
في  العالي  التعليم  فــي  المتاحة  والــفــرص 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واألبـــعـــاد التي 
يجب تغطيتها عند بناء استراتيجية الذكاء 
باهنشال  عالية  د.  وعــرضــت  االصــطــنــاعــي، 
الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز للعلوم  لــمــديــنــة  مــثــاال 
وتطبيقات  الــبــحــوث  مــجــال  فــي  والــتــقــنــيــة، 

االبتكار في الذكاء االصطناعي.
كما تطرق المتحدثون إلى دور التعليم 
وأثره على  الصناعية  القطاعات  العالي في 
تستخدم  الــتــي  المنشآت  احتياجات  تلبية 

الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، 
أعــمــال  تــطــويــر  فـــي  الـــبـــشـــري  الــعــقــل  ودور 
الــمــؤســســات والــحــلــول الــتــي تــبــنــتــهــا بعض 

الشركات في مجال الذكاء االصطناعي.
ــا مــن  ــ ــعـ ــ ــاال واسـ ــ ــبـ ــ وشــــهــــد الـــمـــؤتـــمـــر إقـ
ــبـــة مــن  ــلـ ــيــــيــــن والـــطـ اإلداريــــــيــــــن واألكــــاديــــمــ
األولــى  الجلسة  وقـــدم  الــجــامــعــات،  مختلف 
الدكتور ارنستو داميني أستاذ قسم الهندسة 
ــي جــامــعــة  الــكــهــربــائــيــة وعـــلـــوم الـــحـــاســـب فـ
خــلــيــفــة فـــي االمـــــــــارات، والــجــلــســة الــثــانــيــة 
قــدمــتــهــا الـــدكـــتـــورة عــلــيــاء بــهــنــشــال مــديــر 
المركز الوطني لتحليالت البيانات والذكاء 
االصطناعي من المملكة العربية السعودية، 
لورينزو  الدكتور  الثالثة  الجلسة  قدم  فيما 
كوتينو أستاذ القانون الدستوري في جامعة 
فالنسيا في إسبانيا، والجلسة الرابعة قدمها 
 NVIDIA شركة  من  بيمان  خافيير  السيد 

في اسبانيا.
المؤتمر  رئيس  حاجي  جاسم  د.  وقــال 
في تصريحات صحفية إن مملكة البحرين 
مجال  فــي  النظرية  المرحلة  مــن  انتقلت 
التطبيق  مرحلة  إلــى  االصطناعي  الــذكــاء 
الــمــوجــودة  الــشــركــات  مختلف  عبر  العملي 
يــضــع  الـــمـــؤتـــمـــر  أن  بــالــمــمــلــكــة، مـــوضـــحـــا 
نــمــاذج مــن هـــذه الــتــطــبــيــقــات أمــــام الطلبة 
الــبــحــريــنــيــيــن، حــتــى نــوفــر لــهــم الــوظــائــف 
لن  الــوظــائــف  وهـــذه  الــذكــيــة،  المستقبلية 
تكون على مستوى المملكة فحسب، ولكننا 
البحرين  تكون  أن  فكرة  ترسيخ  إلــى  نسعى 
الــذكــاء  قــطــاع  فــي  لــلــتــطــور  إقليميا  مــركــزا 

المؤهلة  الــكــفــاءات  وتصدير  االصــطــنــاعــي، 
إلى جميع دول المنطقة، وذلك بما نملكه 
من كــوادر وطنية قــادرة على المنافسة، وأن 
تكون المملكة نقطة جذب للشركات الكبرى 

المهتمة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.
الــبــحــريــن  أن  عـــلـــى  حـــاجـــي  د.  وشــــــدد 
للمنافسة  تؤهلها  الــتــي  الــمــقــومــات  لــديــهــا 
على مستوى المنطقة، ألن المملكة لديها 
الــبــيــئــة الــتــحــتــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة 
الـــشـــأن، ويمكنها  تــســاعــدهــا فــي هـــذا  الــتــي 
الذكاء  في  األوســط  للشرق  مركزا  تكون  أن 
االصــطــنــاعــي، وغــالــبــيــة الــشــركــات الــكــبــرى 
تطبيقات  صــنــاعــة  إلــــى  تــتــطــلــع  الــعــالــمــيــة 
مــشــابــهــة  دول  فــــي  االصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ
ــرق آســيــا أو الــهــنــد أو أمــريــكــا  لــنــا كــــدول شـ
المقومات  هــذه  أن  نــرى  لــذلــك  الجنوبية، 
متوافرة في المملكة بما يسهم في احتالل 
الخليجي  المستويين  على  متميزة  مكانة 

والعربي.
ــيــــقــــات الـــــذكـــــاء  ــبــ ــة تــــطــ ــبــ وبــــــشــــــأن نــــســ
البحرين،  مملكة  في  العاملة  االصطناعي 
الشيخ  أن مركز  إلــى  د. جاسم حاجي  أشــار 
نــــاصــــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــبـــيـــق فــــي الــــذكــــاء 
و%15   10 بـــيـــن  مــــا  لـــديـــهـــم  االصـــطـــنـــاعـــي 
الــذكــاء  لتطبيقات  النوعية  العمليات  مــن 
االصطناعي في الشركات، معبرا عن تطلعه 
مؤسسات  كل  في  التطبيقات  هذه  تصل  أن 
الدولة وشركات القطاع الخاص، من خالل 
حقيقية  عملية  مــمــارســات  فــي  االنـــخـــراط 

بعيدة عن الشكلية.

في  تؤهل  تعليمية  توافر مناهج  وحــول 
مجال الذكاء االصطناعي أوضح د. حاجي 
على   %80 تفوق  بنسبة  اعتمادا  هناك  أن 
ومعهد  التعليمية،  الــمــؤســســات  مــخــرجــات 
اإلدارة العامة، تلك الجهات التي تقوم بنشر 
الــوعــي فــي الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 
ونشرها  ــة  ــ اإلداريـ الــمــســتــويــات  جميع  عــلــى 

بين الموظفين.
وبـــخـــصـــوص تـــأثـــر مـــعـــدالت الــوظــائــف 
المستقبلية بالذكاء االصطناعي، أشار إلى 
أن الــتــأثــيــر ســيــطــول الــوظــائــف االعــتــيــاديــة 
وفــرا  سيحقق  ذلــك  أن  وخــاصــة  والروتينية 
يخلق  ســوف  المقابل  فــي  ولــكــن  للشركات، 
الــذكــيــة، كما  الــوظــائــف  نوعية جــديــدة مــن 
يمكن أن يخلق وظائف توجد بين اإلنسان 

واآللة.
وشدد على أن مجال الذكاء االصطناعي 
يشهد تطورا متسارعا، ويجب على المعنيين 
متابعة هذه التطورات، مشيرا إلى أن الذكاء 
ــوف يــســهــم بــفــعــالــيــة فــي  ــ االصـــطـــنـــاعـــي سـ
مجال األمن السيبراني ومواجهة الهجمات 

السيبرانية واالختراقات.
بـــــدوره شــــدد رئــيــس الــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــعــالــي عــلــى أهمية  الــبــروفــيــســور مــنــصــور 
ــعـــراض تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء  ــتـ الــمــؤتــمــر السـ
ذلك  ألن  العالي،  التعليم  في  االصطناعي 
يسهم في نقلة نوعية للتعليم، بما يتماشى 
مع المستقبل، ألن استخدام هذه التقنيات 
إيجابيا  ينعكس  ســوف  التعليم  مجال  فــي 
للمستقبل،  وآفاقهم  الجامعات  طلبة  على 

في  ينخرط  االصطناعي سوف  الذكاء  ألن 
بالتحليل  الرتباطه  الحياة،  مناحي  جميع 
التصنيع  لــوســائــل  المستقبلية  والــنــظــرة 

والتعليم والتعلم.
ــار إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــجــامــعــات  ــ وأشـ
الـــوعـــي بـــهـــذه الـــتـــطـــورات وإدخـــالـــهـــا ضمن 
حـــوكـــمـــة الـــجـــامـــعـــات وإدارتـــــهـــــا وبــرامــجــهــا 
االستفادة  للطلبة  يمكن  حتى  ومناهجها، 
ــتـــعـــّدا  مـــــن هـــــــذه الـــــمـــــعـــــارف، ويـــــكـــــون مـــسـ
لـــالســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
مــجــاالت اخــتــصــاصــه، مــوضــحــا أن الــذكــاء 
االصطناعي كتقنية تطور مع تطور تقنيات 

االتصال واالنترنت وإنترنت األشياء.
أن  ــى  ــ إلــ الـــعـــالـــي  ــنـــصـــور  مـ د.  وتــــطــــرق 
الجامعة األهلية سعت من خالل كلية تقنية 
المعلومات وكلية الهندسة في إدراج الذكاء 
االصطناعي ضمن برامجها، كما كان لهذه 
التقنية دور في برامج التسويق واحتياجات 
لتأهيل  يسعون  أنهم  إلــى  مشيرا  العمالء، 
الطالب علميا وتقنيا ومهنيا ليتماشى مع 
احتياجات سوق العمل في هذه المجاالت، 
ــتـــى يـــكـــونـــوا مـــؤهـــلـــيـــن لـــالســـتـــفـــادة مــن  حـ

التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أن الذكاء االصطناعي دخل في 
مجاالت شتى كالزراعة والصناعة والفضاء، 
هذه  وتواكب  متطور  بلد  البحرين  ومملكة 
رواد  الشباب  من  نماذج  وهناك  الــتــطــورات، 
التطبيقات  اســتــفــادوا مــن  الــذيــن  األعــمــال 
وانطلقوا إلى بناء شركاتهم الخاصة لخدمة 

السوق البحريني واإلقليمي والعالمي.

البحرين���ي قادر على المناف�س���ة ف���ي وظائف الم�س���تقبل الذكية
ال�ص���يخة رنا بنت عي�ص���ى: اال�ص���تثمار في مجال ال���ذكاء اال�صطناع���ي في تزايد

كتب أحمد عبداحلميد:
آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  برعاية 
نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، انطلقت 
فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم 
الــعــالــي، فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــتــنــظــيــم مـــن مجلس 
العالمية  المجموعة  مــع  بالتعاون  الــعــالــي  التعليم 

للذكاء االصطناعي.
آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  وأكـــدت 
للتكنولوجيا  العالي  التعليم  مواكبة  أهمية  خليفة 
التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  واستخدام  الرقمية 
مشيرة  الحديث،  العصر  متطلبات  مع  يتناسب  بما 
إلى ان الذكاء االصطناعي في التعليم ليس بالضرورة 
إيجاد روبوتات بشرية لتحّل محّل األكاديميين، وإنما 
إيجاد تكنولوجيا تساعد الطالب في التعلم، وتوفير 
الدعم األكاديمي للمعلمين، وتبسيط الطريقة التي 

} جانب من فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي.يمكن من خاللها للطالب استيعاب المعلومات.

الخدمات  قائد  صــرح 
الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة الـــلـــواء 
خالد  الشيخ  البروفيسور 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة عــن 
اطـــــالق بـــرنـــامـــج الــدبــلــوم 
ــي فـــــــي تـــخـــصـــص  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــد  ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــبــــــالــــــة والــ
العالي  الــدبــلــوم  وبــرنــامــج 
فــي الــمــمــارســة الــســريــريــة 
ــة فـــــي الـــعـــالج  ــدمـ ــقـ ــتـ ــمـ الـ
التنفسي في يناير القادم، 
ــعـــقـــدان فــي  ــيـ ــذان سـ ــ ــلــ ــ والــ
كــلــيــة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الــصــحــيــة بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
طرح  بــأن  صــرح  حيث  الملكية. 
هذه البرامج ما هو إال استجابة 
ــة وطــنــيــة شــامــلــة  ــ لــنــتــائــج دراســ
في  العمل  ســوق  احتياج  لتلبية 
ــي مــمــلــكــة  ــاع الـــصـــحـــي فــ ــقـــطـ الـ

البحرين.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
قد  الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
والبنية  التعليمية  البيئة  هيأت 
التحتية المالئمة لدعم الكوادر 
فـــي مملكة  والــصــحــيــة  الــطــبــيــة 

الــبــحــريــن وذلــــك بــإنــشــاء مــركــز 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
ــه مــن  ــويــ ــتــ ــحــ ــة مــــمــــا يــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
تجهيزات على أعلى المستويات 
والمحاكاة  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 
وتدشين كلية الخدمات الطبية 
الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الصحية في فبراير 2021 كنواة 
بالكوادر  الصحي  القطاع  لرفد 
الــصــحــيــة الــمــؤهــلــة عـــن طــريــق 
والتي  المعتمدة  البرامج  طــرح 
المنطقة ككل.  احتياجات  تلبي 
علمًا بأن باب التسجيل مفتوح 
لجميع  المذكورة  للبرامج  اآلن 
من  الصحية  الــرعــايــة  مــقــدمــي 
مـــمـــرضـــيـــن ومـــنـــتـــســـبـــي الــمــهــن 
المساندة على مستوى المملكة 
لــيــشــمــل كـــل مـــن لـــديـــه الــرغــبــة 
لالنخراط  الــشــروط  ويستوفي 
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــرح الــتــعــلــيــمــي 

الواعد.
ــلــــواء  ــد الــ ــ ــي الـــخـــتـــام أكــ ــ وفــ
الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد بن 
الــخــدمــات  أن  خــلــيــفــة  آل  عــلــي 
ــاع  الـــطـــبـــيـــة الــمــلــكــيــة بـــقـــوة دفــ
الــبــحــريــن لــن تــتــوانــى عــن بــذل 
الـــغـــالـــي والــنــفــيــس لــلــمــســاهــمــة 
فــــي نـــهـــضـــة الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــغــالــيــة 
واقـــــــتـــــــداًء بـــتـــوجـــهـــات صـــاحـــب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، ورؤيــــة 

مملكة البحرين 2030.

اإطالق برامج الدرا�سات العليا في كلية الخدمات 
ال�سحية والعلوم  للتمري�ض  الملكية  الطبية 

الــشــيــخ سلمان  ــواء طــبــيــب  ــلـ الـ صـــرح 
مستشفى  قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن 
الملك حمد الجامعي بأنه سعيا لتقديم 
أحدث التقنيات لعالج حاالت األورام فإنه 
تم تدشين تقنية استخدام المواد المشعة 
لعالج سرطان البروستات، وهو بدوره يعد 
المتخصص  العالج  من  مستحدثا  نوعا 
لثانويات أورام البروستات الخبيثة وطفرة 
في عالج هذا النوع من األورام، والذي يعد 
من أكثر السرطانات انتشارا عند الرجال.
أنه حاليا وألول مرة في مملكة  ونــوه 
البحرين تم توفير العالج بالمواد المشعة 

وهي مادة تسمى اللوتيتيوم
)مــادة   )177Lutetium- PSMA(
تبحث عن الخاليا السرطانية التي نشأت 
من منطقة البروستات وتتركز فيها وتتميز 
من  إشعاعي  بإصدار  المشعة  المادة  هذه 
نوع بيتا )?( والتي قطر انتشارها ضعيف 
ــل مـــن 1.7 مـــلـــي( مــمــا يــســاعــد  ــ ــدا )أقـ جــ
الــعــالجــيــة للخاليا  عــلــى تــوجــيــه األشــعــة 
المصابة بالسرطان فقط من دون التأثير 
الكبير على الخاليا المجاورة. وأشار إلى 
أنـــه ألول مـــرة تــم اســتــخــدام هـــذه الــمــواد 
مصاب  بحريني  لمريض  لعالج  المشعة 
أثــره تم وضع  البروستات، وعلى  بــورم في 
دون  مــن  لــه  المناسبة  العالجية  الخطة 
لتلقي مثل هذا  السفر  إلى عناء  حاجته 
النوع من العالج المتطور.  وقال الدكتور 
وائل حامد استشاري األشعة ورئيس قسم 
األشــعــة والــطــب الــنــووي ورئــيــس األقــســام 
التشخيصية والتأهيل الطبي إن سرطان 
يــكــون موضعيا داخــل  أن  إمــا  الــبــروســتــات 
منطقة البروستات فقط أو منتشرا خارج 
منطقة البروستات. وبالنسبة إلى أساليب 
والمتوفرة على مستوى  المعروفة  العالج 
الــعــالــم فــتــتــراوح بــيــن الـــعـــالج الــهــرمــونــي 
الـــبـــروســـتـــات، أو بــالــعــالج  ــل  ــ ــأورام داخـ ــ ــ لـ
اإلشــعــاعــي، أو الــعــالج الــجــراحــي لكن في 
البروستات  الــورم خــارج غــدة  انتشار  حــال 
ــرى فــإنــه يــتــم اســتــخــدام  إلـــى مــنــاطــق أخــ
هذا األسلوب المتطور للعالج وذلك لعدم 

استجابة المريض للعالج التقليدي.
تصبح  الــبــروســتــات  أورام  أن  نـــوه  كــمــا 
بطيئة النمو واالنتشار مع العالج بالمواد 
الــمــرض  عــلــى  الــســيــطــرة  ويــمــكــن  المشعة 

وتقليل الشعور باأللم ورفع نسبة معدالت 
الشفاء والذي بحد ذاته يعد إنجازا كبيرا. 
ومـــن الـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا في 
األسلوب  بهذا  الــورم حتى يتسنى عالجه 
المتطور، أن يكون هناك مستقبالت كافية 
المستقبالت  وهــــذه  األورام،  ســطــح  عــلــى 
يمكن تحديدها من خالل فحص المسح 
ــادة الــجــالــيــوم ــتـــرونـــي بــــمــ ــبـــوزيـ الـــــــذري الـ

.PSMA
ــادة  الــــمــ مــــع   PSMA مـــــــادة  تـــخـــلـــط 
دمجهما  ويتم   )LUTETIUM( المشعة 
ســويــا لــتــتــم عــمــلــيــة الــحــقــن بــالــوريــد في 
بــالــثــانــويــات،  الــمــعــروفــة  األورام  مــنــاطــق 
والعمل  البروستات  داخــل  الــورم  ومناطق 

على التخلص من الخاليا السرطانية. 
وأضاف الدكتور وائل أن ذلك يتم عن 

الــوريــد  الــمــادة المشعة فــي  طــريــق حــقــن 
ويقوم  ســاعــات،   6 الحقن  مــدة  وتستغرق 
الــطــبــيــب الــمــشــرف عــلــى حــالــة الــمــريــض 
ــيـــن مـــــن الـــجـــلـــســـات  ــعـ ــدد مـ ــ ــ ــد عـ ــديـ ــحـ ــتـ بـ
للمريض )عادة بحد أقصى 4-6 جرعات(، 
ويــتــم مــتــابــعــة حــالــة الــمــريــض بــاســتــمــرار 
ويتكرر العالج حسب استجابته وحاجته. 
 LUTETIUM مـــــادة  ــراد  ــيـ ــتـ اسـ يــتــم 
أورام  لمرضى  واســتــخــدامــهــا  الــخــارج  مــن 
حمد  الــمــلــك  مستشفى  فــي  الــبــروســتــات 
الجامعي، من دون حاجة المريض لتكبد 
عناء السفر والحصول على هذا النوع من 

العالج المتطور. 
والجدير بالذكر أن المادة المشعة لها 
عمر افتراضي محدد فيجب أن تصل في 
وقت محدد ويحقن بها المريض في وقت 
محدد حتى نضمن أقصى فاعلية، وعليه 
ــرق الــمــســانــدة  ــفـ فـــإن الــفــريــق الــطــبــي والـ
بالمستشفى يبذل الجهد الكبير لتقديم 
العالجية  األســالــيــب  بكل  األمــثــل  الــعــالج 
تــتــطــلــب مــنــهــم العمل  الــمــتــطــورة والـــتـــي 
بــديــنــامــيــكــيــة ســريــعــة وســـبـــاق مـــع الــزمــن 
ــن الـــعـــالج،  ــتــــفــــادة مــ لـــضـــمـــان أقـــصـــى اســ
بـــتـــوفـــيـــره وحـــقـــنـــه بـــالـــجـــرعـــة الــمــنــاســبــة 

للمريض وفي الوقت المحدد للعالج. 

للمرة االأولى في البحرين 

»ح����م����د ال����ج����ام����ع����ي« ي���د����س���ن ع������الج ����س���رط���ان 
ال���ب���رو����س���ت���ات ب��ال��ن��ظ��ائ��ر ال��م�����س��ع��ة ال��ع��الج��ي��ة 

المقدم طبيب مناف القحطاني ي�ؤكد: 

ال�سح���ي بال�س���لوك  االهتم���ام  م���ع  �س���روري  المو�س���مية  االإنفلون���زا  تطعي���م 
كتبت: فاطمة علي

المعدية  القحطاني استشاري األمراض  المقدم طبيب مناف  أكد 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، عبر صفحته في المنصة االجتماعية »تويتر« على 
الفترة  هذه  خالل  الموسمية  لالنفلونزا  المضاد  اللقاح  تلقي  ضــرورة 
المخاطر  لتقليل  الــصــحــي  بــالــســلــوك  واالهــتــمــام   والـــحـــذر  تــحــديــدا، 
لإلجهاد  تفهمه  الــى  منوها   ، الموسمية  االنفلونزا  لفيروس  الصحية 
والتعب السائد بين الناس بمجرد طرح مسألة أخذ اللقاحات او حتى 
الحديث عنها إال انه من الضروري عدم تجاهل موسم االنفلونزا ونزالت 
البرد في الوقت الحالي. وأشار الى ضرورة تقوية المناعة الجسدية مع 
باتباع نظام صحي وتناول االغذية  الموسمية  دخول موسم االنفلونزا 
عند  اليدين  وغسل  الكمام  ولبس  البدني  النشاط  ومــزاولــة  الصحية 

االصابة تفاديا لنشر العدوى. وقال في تغريدة اخرى إنه تلقى العديد 
من التساؤالت حول اصابة البعض في الوقت الحالي باعراض تنفسية 
تأتي   »pcr  « نتائج فحص  ان  إال  الــكــورونــا   بــأعــراض   شــديــدة شبيهة 
تمثل   الحالية  الــفــتــرة  أن  الــى  مشيرا  شــدتــهــا،  مــن  الــرغــم  على  سلبية 
موسما سنويا  لالنفلونزا إذ تكون االعراض مشابهة العراض الكورونا 
إذ  المضاد،  اللقاح  ونوعية  الفحص  باختالف  يكون  االخــتــالف  ان  إال 
يوجد لقاح سنوي  لالنفلونزا الموسمية بحسب نوع ساللة الفيروس. 
العالج   وأخـــذ  الصحية  الــرعــايــة  تلقي  ــرورة  ضـ على  القحطاني  وشـــدد 
أو تشنجات عضلية  الجسم  بألم شديد في عضالت  في حال اإلصابة 
مصاحبة العراض نزلة البرد الحادة مع ارتفاع مستمر في درجة حرارة 
الجسم، مع ضرورة االكثار من شرب السوائل وزيارة الطبيب للتأكد من 
للجسم  ضــارا  يكون  ارتفاعها  ان  إذ  الــدم  في   »CK« العضالت  انزيمات 

ويحتاج إلى المغذي الوريدي »السيالن«. } المقدم طبيب مناف القحطاني.
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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
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مــن منظمة  الــصــادر  التقرير  إن  وقــالــت 
تـــصـــل قــيــمــة  يـــتـــوقـــع ان  الـــمـــتـــحـــدة  األمــــــم 
ــاث والـــــدراســـــات  ــ ــحـ ــ ــارات فــــي األبـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
 25,7 إلـــى  االصــطــنــاعــي  بــالــذكــاء  المتعلقة 
مليار دوالر بحلول عام 2030، حيث سجلت 
خـــالل  دوالر  مـــلـــيـــار   1,1 بــقــيــمــة  ــًا  ــاعــ ــفــ ارتــ
نــحــو  الـــعـــالـــم  ــه  تـــوجـ يـــؤكـــد  مــــا  ــام 2019،  ــ عـ
وأهمية  االصطناعي  والــذكــاء  التكنولوجيا 

االستثمار في هذا المجال.
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  وذكـــرت 
التكنولوجي  الــتــطــور  مستقبل  أن  الــعــالــي 
ال يــســتــدعــي الــقــلــق عــلــى حــجــم الــوظــائــف 
التي ستحل فيها التكنولوجيا محل العقل 
الــبــشــري، الفــتــة إلــى أن الــتــطــور فــي الــذكــاء 
ــــى خـــلـــق وظـــائـــف  االصـــطـــنـــاعـــي ســــيــــؤدي إلـ
جـــديـــدة فـــي قــطــاعــات جـــديـــدة ذات عــالقــة 
بالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، ما يؤكد 
أهمية استحداث تخصصات جامعية جديدة 
في  الــجــديــدة  التخصصات  فــي  واالستثمار 
والتكنولوجيا،  الذكاء االصطناعي  مجاالت 
إلى  بحاجة  باتت  الحديثة  الصناعات  وان 
الذكاء االصطناعي أكثر من أي وقت مضى.
حاجي  جاسم  الدكتور  قــدم  جانبه،  من 
رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة العالمية 
إلى  واالمــتــنــان  الشكر  االصطناعي  للذكاء 
دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مجلس  الــعــالــي 
المؤتمر  الكريمة  لرعايتها  العالي  التعليم 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــعــد نـــجـــاح الــنــســخــة 

األولـــى، والـــذي تــنــاول جــوانــب مختلفة من 
العملية  في  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات 

التعليمية. 
وحـــول الــمــؤتــمــر ذكـــر حــاجــي أن أعــمــال 
وعرض  التجارب  تبادل  على  ركزت  المؤتمر 
فــي مجال  المتميزة  الـــدول  مــن  الـــدراســـات 
وتضمنت  االصــطــنــاعــي،  الـــذكـــاء  تطبيقات 
رئــيــســيــة، كما  الــمــؤتــمــر 4 مـــحـــاور  أعـــمـــال 
منها  جــوانــب،  عــدة  إلــى  المتحدثون  تطرق 
لمجاالت  الصناعية  المؤسسات  متطلبات 
كشركة  االصطناعي،  والــذكــاء  التكنولوجيا 
مجاالت  في  االصطناعي  الذكاء  ودور  ألبا، 
تطبيق  آلــيــة  جــانــب  إلــى  السيبراني،  األمـــن 
الـــلـــغـــات الــمــســتــخــدمــة فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
ــي، ودور  ــالـ ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  فـــي  االصـــطـــنـــاعـــي 
الذكاء االصطناعي في التغلب على الحياة 

الواقعية.
ــال  ــمــ ــدثــــون خـــــــالل أعــ ــتــــحــ ــمــ وأشــــــــــار الــ
ــم الــنــظــام البيئي  ــى أهــمــيــة دعـ إلـ الــمــؤتــمــر 
لــالبــتــكــار فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
في  العالي  التعليم  فــي  المتاحة  والــفــرص 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واألبـــعـــاد التي 
يجب تغطيتها عند بناء استراتيجية الذكاء 
باهنشال  عالية  د.  وعــرضــت  االصــطــنــاعــي، 
الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز للعلوم  لــمــديــنــة  مــثــاال 
وتطبيقات  الــبــحــوث  مــجــال  فــي  والــتــقــنــيــة، 

االبتكار في الذكاء االصطناعي.
كما تطرق المتحدثون إلى دور التعليم 
وأثره على  الصناعية  القطاعات  العالي في 
تستخدم  الــتــي  المنشآت  احتياجات  تلبية 

الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، 
أعــمــال  تــطــويــر  فـــي  الـــبـــشـــري  الــعــقــل  ودور 
الــمــؤســســات والــحــلــول الــتــي تــبــنــتــهــا بعض 

الشركات في مجال الذكاء االصطناعي.
ــا مــن  ــ ــعـ ــ ــاال واسـ ــ ــبـ ــ وشــــهــــد الـــمـــؤتـــمـــر إقـ
ــبـــة مــن  ــلـ ــيــــيــــن والـــطـ اإلداريــــــيــــــن واألكــــاديــــمــ
األولــى  الجلسة  وقـــدم  الــجــامــعــات،  مختلف 
الدكتور ارنستو داميني أستاذ قسم الهندسة 
ــي جــامــعــة  الــكــهــربــائــيــة وعـــلـــوم الـــحـــاســـب فـ
خــلــيــفــة فـــي االمـــــــــارات، والــجــلــســة الــثــانــيــة 
قــدمــتــهــا الـــدكـــتـــورة عــلــيــاء بــهــنــشــال مــديــر 
المركز الوطني لتحليالت البيانات والذكاء 
االصطناعي من المملكة العربية السعودية، 
لورينزو  الدكتور  الثالثة  الجلسة  قدم  فيما 
كوتينو أستاذ القانون الدستوري في جامعة 
فالنسيا في إسبانيا، والجلسة الرابعة قدمها 
 NVIDIA شركة  من  بيمان  خافيير  السيد 

في اسبانيا.
المؤتمر  رئيس  حاجي  جاسم  د.  وقــال 
في تصريحات صحفية إن مملكة البحرين 
مجال  فــي  النظرية  المرحلة  مــن  انتقلت 
التطبيق  مرحلة  إلــى  االصطناعي  الــذكــاء 
الــمــوجــودة  الــشــركــات  مختلف  عبر  العملي 
يــضــع  الـــمـــؤتـــمـــر  أن  بــالــمــمــلــكــة، مـــوضـــحـــا 
نــمــاذج مــن هـــذه الــتــطــبــيــقــات أمــــام الطلبة 
الــبــحــريــنــيــيــن، حــتــى نــوفــر لــهــم الــوظــائــف 
لن  الــوظــائــف  وهـــذه  الــذكــيــة،  المستقبلية 
تكون على مستوى المملكة فحسب، ولكننا 
البحرين  تكون  أن  فكرة  ترسيخ  إلــى  نسعى 
الــذكــاء  قــطــاع  فــي  لــلــتــطــور  إقليميا  مــركــزا 

المؤهلة  الــكــفــاءات  وتصدير  االصــطــنــاعــي، 
إلى جميع دول المنطقة، وذلك بما نملكه 
من كــوادر وطنية قــادرة على المنافسة، وأن 
تكون المملكة نقطة جذب للشركات الكبرى 

المهتمة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.
الــبــحــريــن  أن  عـــلـــى  حـــاجـــي  د.  وشــــــدد 
للمنافسة  تؤهلها  الــتــي  الــمــقــومــات  لــديــهــا 
على مستوى المنطقة، ألن المملكة لديها 
الــبــيــئــة الــتــحــتــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة 
الـــشـــأن، ويمكنها  تــســاعــدهــا فــي هـــذا  الــتــي 
الذكاء  في  األوســط  للشرق  مركزا  تكون  أن 
االصــطــنــاعــي، وغــالــبــيــة الــشــركــات الــكــبــرى 
تطبيقات  صــنــاعــة  إلــــى  تــتــطــلــع  الــعــالــمــيــة 
مــشــابــهــة  دول  فــــي  االصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ
ــرق آســيــا أو الــهــنــد أو أمــريــكــا  لــنــا كــــدول شـ
المقومات  هــذه  أن  نــرى  لــذلــك  الجنوبية، 
متوافرة في المملكة بما يسهم في احتالل 
الخليجي  المستويين  على  متميزة  مكانة 

والعربي.
ــيــــقــــات الـــــذكـــــاء  ــبــ ــة تــــطــ ــبــ وبــــــشــــــأن نــــســ
البحرين،  مملكة  في  العاملة  االصطناعي 
الشيخ  أن مركز  إلــى  د. جاسم حاجي  أشــار 
نــــاصــــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــبـــيـــق فــــي الــــذكــــاء 
و%15   10 بـــيـــن  مــــا  لـــديـــهـــم  االصـــطـــنـــاعـــي 
الــذكــاء  لتطبيقات  النوعية  العمليات  مــن 
االصطناعي في الشركات، معبرا عن تطلعه 
مؤسسات  كل  في  التطبيقات  هذه  تصل  أن 
الدولة وشركات القطاع الخاص، من خالل 
حقيقية  عملية  مــمــارســات  فــي  االنـــخـــراط 

بعيدة عن الشكلية.

في  تؤهل  تعليمية  توافر مناهج  وحــول 
مجال الذكاء االصطناعي أوضح د. حاجي 
على   %80 تفوق  بنسبة  اعتمادا  هناك  أن 
ومعهد  التعليمية،  الــمــؤســســات  مــخــرجــات 
اإلدارة العامة، تلك الجهات التي تقوم بنشر 
الــوعــي فــي الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 
ونشرها  ــة  ــ اإلداريـ الــمــســتــويــات  جميع  عــلــى 

بين الموظفين.
وبـــخـــصـــوص تـــأثـــر مـــعـــدالت الــوظــائــف 
المستقبلية بالذكاء االصطناعي، أشار إلى 
أن الــتــأثــيــر ســيــطــول الــوظــائــف االعــتــيــاديــة 
وفــرا  سيحقق  ذلــك  أن  وخــاصــة  والروتينية 
يخلق  ســوف  المقابل  فــي  ولــكــن  للشركات، 
الــذكــيــة، كما  الــوظــائــف  نوعية جــديــدة مــن 
يمكن أن يخلق وظائف توجد بين اإلنسان 

واآللة.
وشدد على أن مجال الذكاء االصطناعي 
يشهد تطورا متسارعا، ويجب على المعنيين 
متابعة هذه التطورات، مشيرا إلى أن الذكاء 
ــوف يــســهــم بــفــعــالــيــة فــي  ــ االصـــطـــنـــاعـــي سـ
مجال األمن السيبراني ومواجهة الهجمات 

السيبرانية واالختراقات.
بـــــدوره شــــدد رئــيــس الــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــعــالــي عــلــى أهمية  الــبــروفــيــســور مــنــصــور 
ــعـــراض تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء  ــتـ الــمــؤتــمــر السـ
ذلك  ألن  العالي،  التعليم  في  االصطناعي 
يسهم في نقلة نوعية للتعليم، بما يتماشى 
مع المستقبل، ألن استخدام هذه التقنيات 
إيجابيا  ينعكس  ســوف  التعليم  مجال  فــي 
للمستقبل،  وآفاقهم  الجامعات  طلبة  على 

في  ينخرط  االصطناعي سوف  الذكاء  ألن 
بالتحليل  الرتباطه  الحياة،  مناحي  جميع 
التصنيع  لــوســائــل  المستقبلية  والــنــظــرة 

والتعليم والتعلم.
ــار إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــجــامــعــات  ــ وأشـ
الـــوعـــي بـــهـــذه الـــتـــطـــورات وإدخـــالـــهـــا ضمن 
حـــوكـــمـــة الـــجـــامـــعـــات وإدارتـــــهـــــا وبــرامــجــهــا 
االستفادة  للطلبة  يمكن  حتى  ومناهجها، 
ــتـــعـــّدا  مـــــن هـــــــذه الـــــمـــــعـــــارف، ويـــــكـــــون مـــسـ
لـــالســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
مــجــاالت اخــتــصــاصــه، مــوضــحــا أن الــذكــاء 
االصطناعي كتقنية تطور مع تطور تقنيات 

االتصال واالنترنت وإنترنت األشياء.
أن  ــى  ــ إلــ الـــعـــالـــي  ــنـــصـــور  مـ د.  وتــــطــــرق 
الجامعة األهلية سعت من خالل كلية تقنية 
المعلومات وكلية الهندسة في إدراج الذكاء 
االصطناعي ضمن برامجها، كما كان لهذه 
التقنية دور في برامج التسويق واحتياجات 
لتأهيل  يسعون  أنهم  إلــى  مشيرا  العمالء، 
الطالب علميا وتقنيا ومهنيا ليتماشى مع 
احتياجات سوق العمل في هذه المجاالت، 
ــتـــى يـــكـــونـــوا مـــؤهـــلـــيـــن لـــالســـتـــفـــادة مــن  حـ

التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أن الذكاء االصطناعي دخل في 
مجاالت شتى كالزراعة والصناعة والفضاء، 
هذه  وتواكب  متطور  بلد  البحرين  ومملكة 
رواد  الشباب  من  نماذج  وهناك  الــتــطــورات، 
التطبيقات  اســتــفــادوا مــن  الــذيــن  األعــمــال 
وانطلقوا إلى بناء شركاتهم الخاصة لخدمة 

السوق البحريني واإلقليمي والعالمي.

البحرين���ي قادر على المناف�س���ة ف���ي وظائف الم�س���تقبل الذكية
ال�ص���يخة رنا بنت عي�ص���ى: اال�ص���تثمار في مجال ال���ذكاء اال�صطناع���ي في تزايد

كتب أحمد عبداحلميد:
آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  برعاية 
نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، انطلقت 
فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم 
الــعــالــي، فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــتــنــظــيــم مـــن مجلس 
العالمية  المجموعة  مــع  بالتعاون  الــعــالــي  التعليم 

للذكاء االصطناعي.
آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  وأكـــدت 
للتكنولوجيا  العالي  التعليم  مواكبة  أهمية  خليفة 
التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  واستخدام  الرقمية 
مشيرة  الحديث،  العصر  متطلبات  مع  يتناسب  بما 
إلى ان الذكاء االصطناعي في التعليم ليس بالضرورة 
إيجاد روبوتات بشرية لتحّل محّل األكاديميين، وإنما 
إيجاد تكنولوجيا تساعد الطالب في التعلم، وتوفير 
الدعم األكاديمي للمعلمين، وتبسيط الطريقة التي 

} جانب من فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي.يمكن من خاللها للطالب استيعاب المعلومات.

الخدمات  قائد  صــرح 
الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة الـــلـــواء 
خالد  الشيخ  البروفيسور 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة عــن 
اطـــــالق بـــرنـــامـــج الــدبــلــوم 
ــي فـــــــي تـــخـــصـــص  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــد  ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــبــــــالــــــة والــ
العالي  الــدبــلــوم  وبــرنــامــج 
فــي الــمــمــارســة الــســريــريــة 
ــة فـــــي الـــعـــالج  ــدمـ ــقـ ــتـ ــمـ الـ
التنفسي في يناير القادم، 
ــعـــقـــدان فــي  ــيـ ــذان سـ ــ ــلــ ــ والــ
كــلــيــة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الــصــحــيــة بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
طرح  بــأن  صــرح  حيث  الملكية. 
هذه البرامج ما هو إال استجابة 
ــة وطــنــيــة شــامــلــة  ــ لــنــتــائــج دراســ
في  العمل  ســوق  احتياج  لتلبية 
ــي مــمــلــكــة  ــاع الـــصـــحـــي فــ ــقـــطـ الـ

البحرين.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
قد  الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
والبنية  التعليمية  البيئة  هيأت 
التحتية المالئمة لدعم الكوادر 
فـــي مملكة  والــصــحــيــة  الــطــبــيــة 

الــبــحــريــن وذلــــك بــإنــشــاء مــركــز 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
ــه مــن  ــويــ ــتــ ــحــ ــة مــــمــــا يــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
تجهيزات على أعلى المستويات 
والمحاكاة  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 
وتدشين كلية الخدمات الطبية 
الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الصحية في فبراير 2021 كنواة 
بالكوادر  الصحي  القطاع  لرفد 
الــصــحــيــة الــمــؤهــلــة عـــن طــريــق 
والتي  المعتمدة  البرامج  طــرح 
المنطقة ككل.  احتياجات  تلبي 
علمًا بأن باب التسجيل مفتوح 
لجميع  المذكورة  للبرامج  اآلن 
من  الصحية  الــرعــايــة  مــقــدمــي 
مـــمـــرضـــيـــن ومـــنـــتـــســـبـــي الــمــهــن 
المساندة على مستوى المملكة 
لــيــشــمــل كـــل مـــن لـــديـــه الــرغــبــة 
لالنخراط  الــشــروط  ويستوفي 
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــرح الــتــعــلــيــمــي 

الواعد.
ــلــــواء  ــد الــ ــ ــي الـــخـــتـــام أكــ ــ وفــ
الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد بن 
الــخــدمــات  أن  خــلــيــفــة  آل  عــلــي 
ــاع  الـــطـــبـــيـــة الــمــلــكــيــة بـــقـــوة دفــ
الــبــحــريــن لــن تــتــوانــى عــن بــذل 
الـــغـــالـــي والــنــفــيــس لــلــمــســاهــمــة 
فــــي نـــهـــضـــة الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــغــالــيــة 
واقـــــــتـــــــداًء بـــتـــوجـــهـــات صـــاحـــب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، ورؤيــــة 

مملكة البحرين 2030.

اإطالق برامج الدرا�سات العليا في كلية الخدمات 
ال�سحية والعلوم  للتمري�ض  الملكية  الطبية 

الــشــيــخ سلمان  ــواء طــبــيــب  ــلـ الـ صـــرح 
مستشفى  قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن 
الملك حمد الجامعي بأنه سعيا لتقديم 
أحدث التقنيات لعالج حاالت األورام فإنه 
تم تدشين تقنية استخدام المواد المشعة 
لعالج سرطان البروستات، وهو بدوره يعد 
المتخصص  العالج  من  مستحدثا  نوعا 
لثانويات أورام البروستات الخبيثة وطفرة 
في عالج هذا النوع من األورام، والذي يعد 
من أكثر السرطانات انتشارا عند الرجال.
أنه حاليا وألول مرة في مملكة  ونــوه 
البحرين تم توفير العالج بالمواد المشعة 

وهي مادة تسمى اللوتيتيوم
)مــادة   )177Lutetium- PSMA(
تبحث عن الخاليا السرطانية التي نشأت 
من منطقة البروستات وتتركز فيها وتتميز 
من  إشعاعي  بإصدار  المشعة  المادة  هذه 
نوع بيتا )?( والتي قطر انتشارها ضعيف 
ــل مـــن 1.7 مـــلـــي( مــمــا يــســاعــد  ــ ــدا )أقـ جــ
الــعــالجــيــة للخاليا  عــلــى تــوجــيــه األشــعــة 
المصابة بالسرطان فقط من دون التأثير 
الكبير على الخاليا المجاورة. وأشار إلى 
أنـــه ألول مـــرة تــم اســتــخــدام هـــذه الــمــواد 
مصاب  بحريني  لمريض  لعالج  المشعة 
أثــره تم وضع  البروستات، وعلى  بــورم في 
دون  مــن  لــه  المناسبة  العالجية  الخطة 
لتلقي مثل هذا  السفر  إلى عناء  حاجته 
النوع من العالج المتطور.  وقال الدكتور 
وائل حامد استشاري األشعة ورئيس قسم 
األشــعــة والــطــب الــنــووي ورئــيــس األقــســام 
التشخيصية والتأهيل الطبي إن سرطان 
يــكــون موضعيا داخــل  أن  إمــا  الــبــروســتــات 
منطقة البروستات فقط أو منتشرا خارج 
منطقة البروستات. وبالنسبة إلى أساليب 
والمتوفرة على مستوى  المعروفة  العالج 
الــعــالــم فــتــتــراوح بــيــن الـــعـــالج الــهــرمــونــي 
الـــبـــروســـتـــات، أو بــالــعــالج  ــل  ــ ــأورام داخـ ــ ــ لـ
اإلشــعــاعــي، أو الــعــالج الــجــراحــي لكن في 
البروستات  الــورم خــارج غــدة  انتشار  حــال 
ــرى فــإنــه يــتــم اســتــخــدام  إلـــى مــنــاطــق أخــ
هذا األسلوب المتطور للعالج وذلك لعدم 

استجابة المريض للعالج التقليدي.
تصبح  الــبــروســتــات  أورام  أن  نـــوه  كــمــا 
بطيئة النمو واالنتشار مع العالج بالمواد 
الــمــرض  عــلــى  الــســيــطــرة  ويــمــكــن  المشعة 

وتقليل الشعور باأللم ورفع نسبة معدالت 
الشفاء والذي بحد ذاته يعد إنجازا كبيرا. 
ومـــن الـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا في 
األسلوب  بهذا  الــورم حتى يتسنى عالجه 
المتطور، أن يكون هناك مستقبالت كافية 
المستقبالت  وهــــذه  األورام،  ســطــح  عــلــى 
يمكن تحديدها من خالل فحص المسح 
ــادة الــجــالــيــوم ــتـــرونـــي بــــمــ ــبـــوزيـ الـــــــذري الـ

.PSMA
ــادة  الــــمــ مــــع   PSMA مـــــــادة  تـــخـــلـــط 
دمجهما  ويتم   )LUTETIUM( المشعة 
ســويــا لــتــتــم عــمــلــيــة الــحــقــن بــالــوريــد في 
بــالــثــانــويــات،  الــمــعــروفــة  األورام  مــنــاطــق 
والعمل  البروستات  داخــل  الــورم  ومناطق 

على التخلص من الخاليا السرطانية. 
وأضاف الدكتور وائل أن ذلك يتم عن 

الــوريــد  الــمــادة المشعة فــي  طــريــق حــقــن 
ويقوم  ســاعــات،   6 الحقن  مــدة  وتستغرق 
الــطــبــيــب الــمــشــرف عــلــى حــالــة الــمــريــض 
ــيـــن مـــــن الـــجـــلـــســـات  ــعـ ــدد مـ ــ ــ ــد عـ ــديـ ــحـ ــتـ بـ
للمريض )عادة بحد أقصى 4-6 جرعات(، 
ويــتــم مــتــابــعــة حــالــة الــمــريــض بــاســتــمــرار 
ويتكرر العالج حسب استجابته وحاجته. 
 LUTETIUM مـــــادة  ــراد  ــيـ ــتـ اسـ يــتــم 
أورام  لمرضى  واســتــخــدامــهــا  الــخــارج  مــن 
حمد  الــمــلــك  مستشفى  فــي  الــبــروســتــات 
الجامعي، من دون حاجة المريض لتكبد 
عناء السفر والحصول على هذا النوع من 

العالج المتطور. 
والجدير بالذكر أن المادة المشعة لها 
عمر افتراضي محدد فيجب أن تصل في 
وقت محدد ويحقن بها المريض في وقت 
محدد حتى نضمن أقصى فاعلية، وعليه 
ــرق الــمــســانــدة  ــفـ فـــإن الــفــريــق الــطــبــي والـ
بالمستشفى يبذل الجهد الكبير لتقديم 
العالجية  األســالــيــب  بكل  األمــثــل  الــعــالج 
تــتــطــلــب مــنــهــم العمل  الــمــتــطــورة والـــتـــي 
بــديــنــامــيــكــيــة ســريــعــة وســـبـــاق مـــع الــزمــن 
ــن الـــعـــالج،  ــتــــفــــادة مــ لـــضـــمـــان أقـــصـــى اســ
بـــتـــوفـــيـــره وحـــقـــنـــه بـــالـــجـــرعـــة الــمــنــاســبــة 

للمريض وفي الوقت المحدد للعالج. 

للمرة االأولى في البحرين 

»ح����م����د ال����ج����ام����ع����ي« ي���د����س���ن ع������الج ����س���رط���ان 
ال���ب���رو����س���ت���ات ب��ال��ن��ظ��ائ��ر ال��م�����س��ع��ة ال��ع��الج��ي��ة 

المقدم طبيب مناف القحطاني ي�ؤكد: 

ال�سح���ي بال�س���لوك  االهتم���ام  م���ع  �س���روري  المو�س���مية  االإنفلون���زا  تطعي���م 
كتبت: فاطمة علي

المعدية  القحطاني استشاري األمراض  المقدم طبيب مناف  أكد 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، عبر صفحته في المنصة االجتماعية »تويتر« على 
الفترة  هذه  خالل  الموسمية  لالنفلونزا  المضاد  اللقاح  تلقي  ضــرورة 
المخاطر  لتقليل  الــصــحــي  بــالــســلــوك  واالهــتــمــام   والـــحـــذر  تــحــديــدا، 
لإلجهاد  تفهمه  الــى  منوها   ، الموسمية  االنفلونزا  لفيروس  الصحية 
والتعب السائد بين الناس بمجرد طرح مسألة أخذ اللقاحات او حتى 
الحديث عنها إال انه من الضروري عدم تجاهل موسم االنفلونزا ونزالت 
البرد في الوقت الحالي. وأشار الى ضرورة تقوية المناعة الجسدية مع 
باتباع نظام صحي وتناول االغذية  الموسمية  دخول موسم االنفلونزا 
عند  اليدين  وغسل  الكمام  ولبس  البدني  النشاط  ومــزاولــة  الصحية 

االصابة تفاديا لنشر العدوى. وقال في تغريدة اخرى إنه تلقى العديد 
من التساؤالت حول اصابة البعض في الوقت الحالي باعراض تنفسية 
تأتي   »pcr  « نتائج فحص  ان  إال  الــكــورونــا   بــأعــراض   شــديــدة شبيهة 
تمثل   الحالية  الــفــتــرة  أن  الــى  مشيرا  شــدتــهــا،  مــن  الــرغــم  على  سلبية 
موسما سنويا  لالنفلونزا إذ تكون االعراض مشابهة العراض الكورونا 
إذ  المضاد،  اللقاح  ونوعية  الفحص  باختالف  يكون  االخــتــالف  ان  إال 
يوجد لقاح سنوي  لالنفلونزا الموسمية بحسب نوع ساللة الفيروس. 
العالج   وأخـــذ  الصحية  الــرعــايــة  تلقي  ــرورة  ضـ على  القحطاني  وشـــدد 
أو تشنجات عضلية  الجسم  بألم شديد في عضالت  في حال اإلصابة 
مصاحبة العراض نزلة البرد الحادة مع ارتفاع مستمر في درجة حرارة 
الجسم، مع ضرورة االكثار من شرب السوائل وزيارة الطبيب للتأكد من 
للجسم  ضــارا  يكون  ارتفاعها  ان  إذ  الــدم  في   »CK« العضالت  انزيمات 

ويحتاج إلى المغذي الوريدي »السيالن«. } المقدم طبيب مناف القحطاني.
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مــن منظمة  الــصــادر  التقرير  إن  وقــالــت 
تـــصـــل قــيــمــة  يـــتـــوقـــع ان  الـــمـــتـــحـــدة  األمــــــم 
ــاث والـــــدراســـــات  ــ ــحـ ــ ــارات فــــي األبـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
 25,7 إلـــى  االصــطــنــاعــي  بــالــذكــاء  المتعلقة 
مليار دوالر بحلول عام 2030، حيث سجلت 
خـــالل  دوالر  مـــلـــيـــار   1,1 بــقــيــمــة  ــًا  ــاعــ ــفــ ارتــ
نــحــو  الـــعـــالـــم  ــه  تـــوجـ يـــؤكـــد  مــــا  ــام 2019،  ــ عـ
وأهمية  االصطناعي  والــذكــاء  التكنولوجيا 

االستثمار في هذا المجال.
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  وذكـــرت 
التكنولوجي  الــتــطــور  مستقبل  أن  الــعــالــي 
ال يــســتــدعــي الــقــلــق عــلــى حــجــم الــوظــائــف 
التي ستحل فيها التكنولوجيا محل العقل 
الــبــشــري، الفــتــة إلــى أن الــتــطــور فــي الــذكــاء 
ــــى خـــلـــق وظـــائـــف  االصـــطـــنـــاعـــي ســــيــــؤدي إلـ
جـــديـــدة فـــي قــطــاعــات جـــديـــدة ذات عــالقــة 
بالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، ما يؤكد 
أهمية استحداث تخصصات جامعية جديدة 
في  الــجــديــدة  التخصصات  فــي  واالستثمار 
والتكنولوجيا،  الذكاء االصطناعي  مجاالت 
إلى  بحاجة  باتت  الحديثة  الصناعات  وان 
الذكاء االصطناعي أكثر من أي وقت مضى.
حاجي  جاسم  الدكتور  قــدم  جانبه،  من 
رئيس المؤتمر ورئيس المجموعة العالمية 
إلى  واالمــتــنــان  الشكر  االصطناعي  للذكاء 
دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء مجلس  الــعــالــي 
المؤتمر  الكريمة  لرعايتها  العالي  التعليم 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــعــد نـــجـــاح الــنــســخــة 

األولـــى، والـــذي تــنــاول جــوانــب مختلفة من 
العملية  في  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات 

التعليمية. 
وحـــول الــمــؤتــمــر ذكـــر حــاجــي أن أعــمــال 
وعرض  التجارب  تبادل  على  ركزت  المؤتمر 
فــي مجال  المتميزة  الـــدول  مــن  الـــدراســـات 
وتضمنت  االصــطــنــاعــي،  الـــذكـــاء  تطبيقات 
رئــيــســيــة، كما  الــمــؤتــمــر 4 مـــحـــاور  أعـــمـــال 
منها  جــوانــب،  عــدة  إلــى  المتحدثون  تطرق 
لمجاالت  الصناعية  المؤسسات  متطلبات 
كشركة  االصطناعي،  والــذكــاء  التكنولوجيا 
مجاالت  في  االصطناعي  الذكاء  ودور  ألبا، 
تطبيق  آلــيــة  جــانــب  إلــى  السيبراني،  األمـــن 
الـــلـــغـــات الــمــســتــخــدمــة فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
ــي، ودور  ــالـ ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  فـــي  االصـــطـــنـــاعـــي 
الذكاء االصطناعي في التغلب على الحياة 

الواقعية.
ــال  ــمــ ــدثــــون خـــــــالل أعــ ــتــــحــ ــمــ وأشــــــــــار الــ
ــم الــنــظــام البيئي  ــى أهــمــيــة دعـ إلـ الــمــؤتــمــر 
لــالبــتــكــار فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
في  العالي  التعليم  فــي  المتاحة  والــفــرص 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي واألبـــعـــاد التي 
يجب تغطيتها عند بناء استراتيجية الذكاء 
باهنشال  عالية  د.  وعــرضــت  االصــطــنــاعــي، 
الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز للعلوم  لــمــديــنــة  مــثــاال 
وتطبيقات  الــبــحــوث  مــجــال  فــي  والــتــقــنــيــة، 

االبتكار في الذكاء االصطناعي.
كما تطرق المتحدثون إلى دور التعليم 
وأثره على  الصناعية  القطاعات  العالي في 
تستخدم  الــتــي  المنشآت  احتياجات  تلبية 

الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، 
أعــمــال  تــطــويــر  فـــي  الـــبـــشـــري  الــعــقــل  ودور 
الــمــؤســســات والــحــلــول الــتــي تــبــنــتــهــا بعض 

الشركات في مجال الذكاء االصطناعي.
ــا مــن  ــ ــعـ ــ ــاال واسـ ــ ــبـ ــ وشــــهــــد الـــمـــؤتـــمـــر إقـ
ــبـــة مــن  ــلـ ــيــــيــــن والـــطـ اإلداريــــــيــــــن واألكــــاديــــمــ
األولــى  الجلسة  وقـــدم  الــجــامــعــات،  مختلف 
الدكتور ارنستو داميني أستاذ قسم الهندسة 
ــي جــامــعــة  الــكــهــربــائــيــة وعـــلـــوم الـــحـــاســـب فـ
خــلــيــفــة فـــي االمـــــــــارات، والــجــلــســة الــثــانــيــة 
قــدمــتــهــا الـــدكـــتـــورة عــلــيــاء بــهــنــشــال مــديــر 
المركز الوطني لتحليالت البيانات والذكاء 
االصطناعي من المملكة العربية السعودية، 
لورينزو  الدكتور  الثالثة  الجلسة  قدم  فيما 
كوتينو أستاذ القانون الدستوري في جامعة 
فالنسيا في إسبانيا، والجلسة الرابعة قدمها 
 NVIDIA شركة  من  بيمان  خافيير  السيد 

في اسبانيا.
المؤتمر  رئيس  حاجي  جاسم  د.  وقــال 
في تصريحات صحفية إن مملكة البحرين 
مجال  فــي  النظرية  المرحلة  مــن  انتقلت 
التطبيق  مرحلة  إلــى  االصطناعي  الــذكــاء 
الــمــوجــودة  الــشــركــات  مختلف  عبر  العملي 
يــضــع  الـــمـــؤتـــمـــر  أن  بــالــمــمــلــكــة، مـــوضـــحـــا 
نــمــاذج مــن هـــذه الــتــطــبــيــقــات أمــــام الطلبة 
الــبــحــريــنــيــيــن، حــتــى نــوفــر لــهــم الــوظــائــف 
لن  الــوظــائــف  وهـــذه  الــذكــيــة،  المستقبلية 
تكون على مستوى المملكة فحسب، ولكننا 
البحرين  تكون  أن  فكرة  ترسيخ  إلــى  نسعى 
الــذكــاء  قــطــاع  فــي  لــلــتــطــور  إقليميا  مــركــزا 

المؤهلة  الــكــفــاءات  وتصدير  االصــطــنــاعــي، 
إلى جميع دول المنطقة، وذلك بما نملكه 
من كــوادر وطنية قــادرة على المنافسة، وأن 
تكون المملكة نقطة جذب للشركات الكبرى 

المهتمة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.
الــبــحــريــن  أن  عـــلـــى  حـــاجـــي  د.  وشــــــدد 
للمنافسة  تؤهلها  الــتــي  الــمــقــومــات  لــديــهــا 
على مستوى المنطقة، ألن المملكة لديها 
الــبــيــئــة الــتــحــتــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة والــرقــمــيــة 
الـــشـــأن، ويمكنها  تــســاعــدهــا فــي هـــذا  الــتــي 
الذكاء  في  األوســط  للشرق  مركزا  تكون  أن 
االصــطــنــاعــي، وغــالــبــيــة الــشــركــات الــكــبــرى 
تطبيقات  صــنــاعــة  إلــــى  تــتــطــلــع  الــعــالــمــيــة 
مــشــابــهــة  دول  فــــي  االصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ
ــرق آســيــا أو الــهــنــد أو أمــريــكــا  لــنــا كــــدول شـ
المقومات  هــذه  أن  نــرى  لــذلــك  الجنوبية، 
متوافرة في المملكة بما يسهم في احتالل 
الخليجي  المستويين  على  متميزة  مكانة 

والعربي.
ــيــــقــــات الـــــذكـــــاء  ــبــ ــة تــــطــ ــبــ وبــــــشــــــأن نــــســ
البحرين،  مملكة  في  العاملة  االصطناعي 
الشيخ  أن مركز  إلــى  د. جاسم حاجي  أشــار 
نــــاصــــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــبـــيـــق فــــي الــــذكــــاء 
و%15   10 بـــيـــن  مــــا  لـــديـــهـــم  االصـــطـــنـــاعـــي 
الــذكــاء  لتطبيقات  النوعية  العمليات  مــن 
االصطناعي في الشركات، معبرا عن تطلعه 
مؤسسات  كل  في  التطبيقات  هذه  تصل  أن 
الدولة وشركات القطاع الخاص، من خالل 
حقيقية  عملية  مــمــارســات  فــي  االنـــخـــراط 

بعيدة عن الشكلية.

في  تؤهل  تعليمية  توافر مناهج  وحــول 
مجال الذكاء االصطناعي أوضح د. حاجي 
على   %80 تفوق  بنسبة  اعتمادا  هناك  أن 
ومعهد  التعليمية،  الــمــؤســســات  مــخــرجــات 
اإلدارة العامة، تلك الجهات التي تقوم بنشر 
الــوعــي فــي الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة، 
ونشرها  ــة  ــ اإلداريـ الــمــســتــويــات  جميع  عــلــى 

بين الموظفين.
وبـــخـــصـــوص تـــأثـــر مـــعـــدالت الــوظــائــف 
المستقبلية بالذكاء االصطناعي، أشار إلى 
أن الــتــأثــيــر ســيــطــول الــوظــائــف االعــتــيــاديــة 
وفــرا  سيحقق  ذلــك  أن  وخــاصــة  والروتينية 
يخلق  ســوف  المقابل  فــي  ولــكــن  للشركات، 
الــذكــيــة، كما  الــوظــائــف  نوعية جــديــدة مــن 
يمكن أن يخلق وظائف توجد بين اإلنسان 

واآللة.
وشدد على أن مجال الذكاء االصطناعي 
يشهد تطورا متسارعا، ويجب على المعنيين 
متابعة هذه التطورات، مشيرا إلى أن الذكاء 
ــوف يــســهــم بــفــعــالــيــة فــي  ــ االصـــطـــنـــاعـــي سـ
مجال األمن السيبراني ومواجهة الهجمات 

السيبرانية واالختراقات.
بـــــدوره شــــدد رئــيــس الــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــعــالــي عــلــى أهمية  الــبــروفــيــســور مــنــصــور 
ــعـــراض تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء  ــتـ الــمــؤتــمــر السـ
ذلك  ألن  العالي،  التعليم  في  االصطناعي 
يسهم في نقلة نوعية للتعليم، بما يتماشى 
مع المستقبل، ألن استخدام هذه التقنيات 
إيجابيا  ينعكس  ســوف  التعليم  مجال  فــي 
للمستقبل،  وآفاقهم  الجامعات  طلبة  على 

في  ينخرط  االصطناعي سوف  الذكاء  ألن 
بالتحليل  الرتباطه  الحياة،  مناحي  جميع 
التصنيع  لــوســائــل  المستقبلية  والــنــظــرة 

والتعليم والتعلم.
ــار إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــجــامــعــات  ــ وأشـ
الـــوعـــي بـــهـــذه الـــتـــطـــورات وإدخـــالـــهـــا ضمن 
حـــوكـــمـــة الـــجـــامـــعـــات وإدارتـــــهـــــا وبــرامــجــهــا 
االستفادة  للطلبة  يمكن  حتى  ومناهجها، 
ــتـــعـــّدا  مـــــن هـــــــذه الـــــمـــــعـــــارف، ويـــــكـــــون مـــسـ
لـــالســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
مــجــاالت اخــتــصــاصــه، مــوضــحــا أن الــذكــاء 
االصطناعي كتقنية تطور مع تطور تقنيات 

االتصال واالنترنت وإنترنت األشياء.
أن  ــى  ــ إلــ الـــعـــالـــي  ــنـــصـــور  مـ د.  وتــــطــــرق 
الجامعة األهلية سعت من خالل كلية تقنية 
المعلومات وكلية الهندسة في إدراج الذكاء 
االصطناعي ضمن برامجها، كما كان لهذه 
التقنية دور في برامج التسويق واحتياجات 
لتأهيل  يسعون  أنهم  إلــى  مشيرا  العمالء، 
الطالب علميا وتقنيا ومهنيا ليتماشى مع 
احتياجات سوق العمل في هذه المجاالت، 
ــتـــى يـــكـــونـــوا مـــؤهـــلـــيـــن لـــالســـتـــفـــادة مــن  حـ

التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وأوضح أن الذكاء االصطناعي دخل في 
مجاالت شتى كالزراعة والصناعة والفضاء، 
هذه  وتواكب  متطور  بلد  البحرين  ومملكة 
رواد  الشباب  من  نماذج  وهناك  الــتــطــورات، 
التطبيقات  اســتــفــادوا مــن  الــذيــن  األعــمــال 
وانطلقوا إلى بناء شركاتهم الخاصة لخدمة 

السوق البحريني واإلقليمي والعالمي.

البحرين���ي قادر على المناف�س���ة ف���ي وظائف الم�س���تقبل الذكية
ال�ص���يخة رنا بنت عي�ص���ى: اال�ص���تثمار في مجال ال���ذكاء اال�صطناع���ي في تزايد

كتب أحمد عبداحلميد:
آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  برعاية 
نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، انطلقت 
فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم 
الــعــالــي، فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــتــنــظــيــم مـــن مجلس 
العالمية  المجموعة  مــع  بالتعاون  الــعــالــي  التعليم 

للذكاء االصطناعي.
آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  د.  وأكـــدت 
للتكنولوجيا  العالي  التعليم  مواكبة  أهمية  خليفة 
التعليم  في  االصطناعي  الذكاء  واستخدام  الرقمية 
مشيرة  الحديث،  العصر  متطلبات  مع  يتناسب  بما 
إلى ان الذكاء االصطناعي في التعليم ليس بالضرورة 
إيجاد روبوتات بشرية لتحّل محّل األكاديميين، وإنما 
إيجاد تكنولوجيا تساعد الطالب في التعلم، وتوفير 
الدعم األكاديمي للمعلمين، وتبسيط الطريقة التي 

} جانب من فعاليات مؤتمر الذكاء االصطناعي في قطاع التعليم العالي.يمكن من خاللها للطالب استيعاب المعلومات.

الخدمات  قائد  صــرح 
الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة الـــلـــواء 
خالد  الشيخ  البروفيسور 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة عــن 
اطـــــالق بـــرنـــامـــج الــدبــلــوم 
ــي فـــــــي تـــخـــصـــص  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــد  ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــبــــــالــــــة والــ
العالي  الــدبــلــوم  وبــرنــامــج 
فــي الــمــمــارســة الــســريــريــة 
ــة فـــــي الـــعـــالج  ــدمـ ــقـ ــتـ ــمـ الـ
التنفسي في يناير القادم، 
ــعـــقـــدان فــي  ــيـ ــذان سـ ــ ــلــ ــ والــ
كــلــيــة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الــصــحــيــة بـــالـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
طرح  بــأن  صــرح  حيث  الملكية. 
هذه البرامج ما هو إال استجابة 
ــة وطــنــيــة شــامــلــة  ــ لــنــتــائــج دراســ
في  العمل  ســوق  احتياج  لتلبية 
ــي مــمــلــكــة  ــاع الـــصـــحـــي فــ ــقـــطـ الـ

البحرين.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  والـــــــجـــــــديـــــــر 
قد  الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
والبنية  التعليمية  البيئة  هيأت 
التحتية المالئمة لدعم الكوادر 
فـــي مملكة  والــصــحــيــة  الــطــبــيــة 

الــبــحــريــن وذلــــك بــإنــشــاء مــركــز 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي 
ــه مــن  ــويــ ــتــ ــحــ ــة مــــمــــا يــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
تجهيزات على أعلى المستويات 
والمحاكاة  الــتــدريــب  مــجــال  فــي 
وتدشين كلية الخدمات الطبية 
الــمــلــكــيــة لــلــتــمــريــض والـــعـــلـــوم 
الصحية في فبراير 2021 كنواة 
بالكوادر  الصحي  القطاع  لرفد 
الــصــحــيــة الــمــؤهــلــة عـــن طــريــق 
والتي  المعتمدة  البرامج  طــرح 
المنطقة ككل.  احتياجات  تلبي 
علمًا بأن باب التسجيل مفتوح 
لجميع  المذكورة  للبرامج  اآلن 
من  الصحية  الــرعــايــة  مــقــدمــي 
مـــمـــرضـــيـــن ومـــنـــتـــســـبـــي الــمــهــن 
المساندة على مستوى المملكة 
لــيــشــمــل كـــل مـــن لـــديـــه الــرغــبــة 
لالنخراط  الــشــروط  ويستوفي 
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــرح الــتــعــلــيــمــي 

الواعد.
ــلــــواء  ــد الــ ــ ــي الـــخـــتـــام أكــ ــ وفــ
الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد بن 
الــخــدمــات  أن  خــلــيــفــة  آل  عــلــي 
ــاع  الـــطـــبـــيـــة الــمــلــكــيــة بـــقـــوة دفــ
الــبــحــريــن لــن تــتــوانــى عــن بــذل 
الـــغـــالـــي والــنــفــيــس لــلــمــســاهــمــة 
فــــي نـــهـــضـــة الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــغــالــيــة 
واقـــــــتـــــــداًء بـــتـــوجـــهـــات صـــاحـــب 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، ورؤيــــة 

مملكة البحرين 2030.

اإطالق برامج الدرا�سات العليا في كلية الخدمات 
ال�سحية والعلوم  للتمري�ض  الملكية  الطبية 

الــشــيــخ سلمان  ــواء طــبــيــب  ــلـ الـ صـــرح 
مستشفى  قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن 
الملك حمد الجامعي بأنه سعيا لتقديم 
أحدث التقنيات لعالج حاالت األورام فإنه 
تم تدشين تقنية استخدام المواد المشعة 
لعالج سرطان البروستات، وهو بدوره يعد 
المتخصص  العالج  من  مستحدثا  نوعا 
لثانويات أورام البروستات الخبيثة وطفرة 
في عالج هذا النوع من األورام، والذي يعد 
من أكثر السرطانات انتشارا عند الرجال.

أنه حاليا وألول مرة في مملكة  ونــوه 
البحرين تم توفير العالج بالمواد المشعة 

وهي مادة تسمى اللوتيتيوم
)مــادة   )177Lutetium- PSMA(
تبحث عن الخاليا السرطانية التي نشأت 
من منطقة البروستات وتتركز فيها وتتميز 
من  إشعاعي  بإصدار  المشعة  المادة  هذه 
نوع بيتا )?( والتي قطر انتشارها ضعيف 
ــل مـــن 1.7 مـــلـــي( مــمــا يــســاعــد  ــ ــدا )أقـ جــ
الــعــالجــيــة للخاليا  عــلــى تــوجــيــه األشــعــة 
المصابة بالسرطان فقط من دون التأثير 
الكبير على الخاليا المجاورة. وأشار إلى 
أنـــه ألول مـــرة تــم اســتــخــدام هـــذه الــمــواد 
مصاب  بحريني  لمريض  لعالج  المشعة 
أثــره تم وضع  البروستات، وعلى  بــورم في 
دون  مــن  لــه  المناسبة  العالجية  الخطة 
لتلقي مثل هذا  السفر  إلى عناء  حاجته 
النوع من العالج المتطور.  وقال الدكتور 
وائل حامد استشاري األشعة ورئيس قسم 
األشــعــة والــطــب الــنــووي ورئــيــس األقــســام 
التشخيصية والتأهيل الطبي إن سرطان 
يــكــون موضعيا داخــل  أن  إمــا  الــبــروســتــات 
منطقة البروستات فقط أو منتشرا خارج 
منطقة البروستات. وبالنسبة إلى أساليب 
والمتوفرة على مستوى  المعروفة  العالج 
الــعــالــم فــتــتــراوح بــيــن الـــعـــالج الــهــرمــونــي 
الـــبـــروســـتـــات، أو بــالــعــالج  ــل  ــ ــأورام داخـ ــ ــ لـ
اإلشــعــاعــي، أو الــعــالج الــجــراحــي لكن في 
البروستات  الــورم خــارج غــدة  انتشار  حــال 
ــرى فــإنــه يــتــم اســتــخــدام  إلـــى مــنــاطــق أخــ
هذا األسلوب المتطور للعالج وذلك لعدم 

استجابة المريض للعالج التقليدي.
تصبح  الــبــروســتــات  أورام  أن  نـــوه  كــمــا 
بطيئة النمو واالنتشار مع العالج بالمواد 
الــمــرض  عــلــى  الــســيــطــرة  ويــمــكــن  المشعة 

وتقليل الشعور باأللم ورفع نسبة معدالت 
الشفاء والذي بحد ذاته يعد إنجازا كبيرا. 
ومـــن الـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا في 
األسلوب  بهذا  الــورم حتى يتسنى عالجه 
المتطور، أن يكون هناك مستقبالت كافية 
المستقبالت  وهــــذه  األورام،  ســطــح  عــلــى 
يمكن تحديدها من خالل فحص المسح 
ــادة الــجــالــيــوم ــتـــرونـــي بــــمــ ــبـــوزيـ الـــــــذري الـ

.PSMA
ــادة  الــــمــ مــــع   PSMA مـــــــادة  تـــخـــلـــط 
دمجهما  ويتم   )LUTETIUM( المشعة 
ســويــا لــتــتــم عــمــلــيــة الــحــقــن بــالــوريــد في 
بــالــثــانــويــات،  الــمــعــروفــة  األورام  مــنــاطــق 
والعمل  البروستات  داخــل  الــورم  ومناطق 

على التخلص من الخاليا السرطانية. 
وأضاف الدكتور وائل أن ذلك يتم عن 

الــوريــد  الــمــادة المشعة فــي  طــريــق حــقــن 
ويقوم  ســاعــات،   6 الحقن  مــدة  وتستغرق 
الــطــبــيــب الــمــشــرف عــلــى حــالــة الــمــريــض 
ــيـــن مـــــن الـــجـــلـــســـات  ــعـ ــدد مـ ــ ــ ــد عـ ــديـ ــحـ ــتـ بـ
للمريض )عادة بحد أقصى 4-6 جرعات(، 
ويــتــم مــتــابــعــة حــالــة الــمــريــض بــاســتــمــرار 
ويتكرر العالج حسب استجابته وحاجته. 
 LUTETIUM مـــــادة  ــراد  ــيـ ــتـ اسـ يــتــم 
أورام  لمرضى  واســتــخــدامــهــا  الــخــارج  مــن 
حمد  الــمــلــك  مستشفى  فــي  الــبــروســتــات 
الجامعي، من دون حاجة المريض لتكبد 
عناء السفر والحصول على هذا النوع من 

العالج المتطور. 
والجدير بالذكر أن المادة المشعة لها 
عمر افتراضي محدد فيجب أن تصل في 
وقت محدد ويحقن بها المريض في وقت 
محدد حتى نضمن أقصى فاعلية، وعليه 
ــرق الــمــســانــدة  ــفـ فـــإن الــفــريــق الــطــبــي والـ
بالمستشفى يبذل الجهد الكبير لتقديم 
العالجية  األســالــيــب  بكل  األمــثــل  الــعــالج 
تــتــطــلــب مــنــهــم العمل  الــمــتــطــورة والـــتـــي 
بــديــنــامــيــكــيــة ســريــعــة وســـبـــاق مـــع الــزمــن 
ــن الـــعـــالج،  ــتــــفــــادة مــ لـــضـــمـــان أقـــصـــى اســ
بـــتـــوفـــيـــره وحـــقـــنـــه بـــالـــجـــرعـــة الــمــنــاســبــة 

للمريض وفي الوقت المحدد للعالج. 

للمرة االأولى في البحرين 

»ح����م����د ال����ج����ام����ع����ي« ي���د����س���ن ع������الج ����س���رط���ان 
ال���ب���رو����س���ت���ات ب��ال��ن��ظ��ائ��ر ال��م�����س��ع��ة ال��ع��الج��ي��ة 

المقدم طبيب مناف القحطاني ي�ؤكد: 

ال�سح���ي بال�س���لوك  االهتم���ام  م���ع  �س���روري  المو�س���مية  االإنفلون���زا  تطعي���م 
كتبت: فاطمة علي

المعدية  القحطاني استشاري األمراض  المقدم طبيب مناف  أكد 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، عبر صفحته في المنصة االجتماعية »تويتر« على 
الفترة  هذه  خالل  الموسمية  لالنفلونزا  المضاد  اللقاح  تلقي  ضــرورة 
المخاطر  لتقليل  الــصــحــي  بــالــســلــوك  واالهــتــمــام   والـــحـــذر  تــحــديــدا، 
لإلجهاد  تفهمه  الــى  منوها   ، الموسمية  االنفلونزا  لفيروس  الصحية 
والتعب السائد بين الناس بمجرد طرح مسألة أخذ اللقاحات او حتى 
الحديث عنها إال انه من الضروري عدم تجاهل موسم االنفلونزا ونزالت 
البرد في الوقت الحالي. وأشار الى ضرورة تقوية المناعة الجسدية مع 
باتباع نظام صحي وتناول االغذية  الموسمية  دخول موسم االنفلونزا 
عند  اليدين  وغسل  الكمام  ولبس  البدني  النشاط  ومــزاولــة  الصحية 

االصابة تفاديا لنشر العدوى. وقال في تغريدة اخرى إنه تلقى العديد 
من التساؤالت حول اصابة البعض في الوقت الحالي باعراض تنفسية 
تأتي   »pcr  « نتائج فحص  ان  إال  الــكــورونــا   بــأعــراض   شــديــدة شبيهة 
تمثل   الحالية  الــفــتــرة  أن  الــى  مشيرا  شــدتــهــا،  مــن  الــرغــم  على  سلبية 
موسما سنويا  لالنفلونزا إذ تكون االعراض مشابهة العراض الكورونا 
إذ  المضاد،  اللقاح  ونوعية  الفحص  باختالف  يكون  االخــتــالف  ان  إال 
يوجد لقاح سنوي  لالنفلونزا الموسمية بحسب نوع ساللة الفيروس. 
العالج   وأخـــذ  الصحية  الــرعــايــة  تلقي  ــرورة  ضـ على  القحطاني  وشـــدد 
أو تشنجات عضلية  الجسم  بألم شديد في عضالت  في حال اإلصابة 
مصاحبة العراض نزلة البرد الحادة مع ارتفاع مستمر في درجة حرارة 
الجسم، مع ضرورة االكثار من شرب السوائل وزيارة الطبيب للتأكد من 
للجسم  ضــارا  يكون  ارتفاعها  ان  إذ  الــدم  في   »CK« العضالت  انزيمات 

ويحتاج إلى المغذي الوريدي »السيالن«. } المقدم طبيب مناف القحطاني.
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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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أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي في 
ستوكهولم في بداية شهر أكتوبر، فوز عاِلم األحياء السويدي 
بابو« بجائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام  »سفانتي 
2022؛ لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل جينات اإلنسان 

البدائي وفي تأسيس علم جينات الحفريات القديمة.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بـــاخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن أن 
اكــتــشــافــات »ســفــانــتــي بــابــو« أرســـت األســــاس الســتــكــشــاف ما 
نــوعــهــا، مــن خــال إظهار  فــريــدة مــن  كــائــنــات  البشر  يجعل 
عن  األحياء  البشر  جميع  تميز  التي  الجينية  االختافات 

البشر المنقرضين.
حصل  وقــد  عــامــا،   67 العمر  مــن  يبلغ  سفانتي  العالم 
الذي  الصحفي  البيان  ووفــق  بمفرده،  كاملة  الجائزة  على 
التطورية«  لألنثروبولوجيا  بانك  ماكس  »معهد  من  صدر 
المصريات  علم  درس  قد  فإنه  نوبل  عالم  فيه  يعمل  الــذي 
والطب في بداية حياته وكطالب دكتوراه درس علم المناعة 
واستطاع بابو ان يثبت أن الحمض النووي يمكن أن يبقى 
اكتسب  وبالتالي  القديمة،  المصرية  المومياوات  في  ا  حّيً
الوراثة  علم  أبحاث  مجال  في  رائــًدا  باعتباره  مهنيًة  شهرًة 
القديمة؛ حيث يبحث علماء الوراثة القديمة في جينومات 
حول  استنتاجات  ويستخلصون  القديمة،  الحية  الكائنات 

مسار التطور.
اين  من  بالها  على  الناس يخطر  بعض  بشكل مبسط 
اتينا وما عاقتنا باجدادنا؟ أنجز »سفانتي بابو« عبر بحثه 
إنسان  جينوم  تسلسل  اكتشف  إذ  مستحيا،  شيًئا  الــرائــد 
النياندرتال أحد أقارب البشر المنقرضين، واكتشف اكتشاًفا 

مثيًرا إلنسان غير معروف سابًقا يسمى دينيسوفا.
األهم من ذلك، وجد بابو أيًضا أن الجينات ُنقلت من 
الهجرة  بعد  الحاليين  البشر  إلى  المنقرضة  البشر  أشباه 
مــن إفــريــقــيــا مــنــذ نــحــو سبعين ألـــف عـــام. وهـــذا االنــســيــاب 
القديم للجينات إلى البشر الموجودة حالًيا له عاقة بفهم 
المناعي  الجهاز  تعامل  كيفية  مثًا،  الجسم.  فيزيولوجيا 
البيئي  التكيف  وعــلــى  األمــــراض  مــن  الكثير  مــع  الــبــشــري 

والتطور.
باضافة بسيطة  ولكن  ذلــك،  اكثر من  عليكم  اطيل  لن 
المجتمع  يستخدمه  فــريــًدا  مــرجــًعــا  تــعــد  بــابــو  اكــتــشــافــات 
والهجرة  البشري  التطور  لفهم  واســع  نطاق  على  العلمي 
فهًما أفضل واستطاع العلماء اآلن فهم التسلسات الجينية 
القديمة من أسافنا المنقرضين وأنها تؤثر في فيزيولوجيا 

البشر في الوقت الحاضر. 

نوبل في الطب 2022
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

أقام مستشفى السام التخصصي فعالية توعوية 
تــزامــنــا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي )اكــتــوبــر 
ــابـــة بــســرطــان  الــــــوردي( لــلــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر اإلصـ
الجراحات لعاج  والتطورات في  الوقاية  الثدي وسبل 
أورام الثدي، وكذلك الذراع المتضخمة بعد العمليات 

وذلك ضمن مبادراتها خال هذا الشهر.
قامت الدكتورة سهير ال سعد استشاري الجراحة 
الـــعـــامـــة والــــثــــدي بـــإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة لــلــحــاضــريــن من 
لرفع  الصحي  بالجانب  والمهتمين  الطبي  الــطــاقــم 

الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر وسبل 
الوقاية، باإلضافة لعوامل الخطورة المسببة لإلصابة 
بسرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل مع المرض 

في حالة االصابة به.
ــرورة تــشــجــيــع  ــ ــ ــــى ضـ وأشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ســهــيــر الـ
ــراء  الـــســـيـــدات عــلــى مــراجــعــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة إلجــ
الفحص  عملية  على  والــتــدريــب  الــدوريــة  الفحوصات 
رفـــع معدل  فــي  المبكر  الــكــشــف  يسهم  ،حــيــث  الــذاتــي 

الشفاء الى اكثر من %90.
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النساء  عند  الشائعة  السرطانات  احــد  هــو  الــرحــم  عنق  ســرطــان 
عنق  لسرطان  نــوع  من  اكثر  هناك  الرحم،  عنق  منطقة  تصيب  التي 
الرحم وتختلف اعراضه كل هذا سنعرفه من الدكتورة غفران جاسم 

استشاري طب العائلة بمستشفى الملكي للنساء واألطفال. 
ما هو سرطان عنق الرحم؟ وما هي أسبابه؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خايا عنق 
الرحم، وهو الجزء السفلي من الرِحم المتصل بالمهبل.

من  ســاالت مختلفة  سببها  الرحم  عنق  حــاالت سرطان  معظم 
فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( وهو فيروس ينتقل عن طريق 

االتصال الجنسي.
ما هي أعراض اإلصابة به؟

أيَّ  الرحم  عنق  لسرطان  رة  المبكِّ المرحلة  ب  ُتسبِّ ال  عــام  بشكل 
رات أو أعراض. أما المراحل المتقدمة تتضمن: ُمؤشِّ

أو  ة،  الحيضيَّ ورات  الـــدَّ بين  أو  الجماع،  بعد  ا  مهبلّيً نزيًفا   *
بعد انقطاع الطمث.

* إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
* ألًما بالحوض أو ألًما أثناء الجماع.

هل له انواع؟
األنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

* سرطان الخايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم 
ن  يبدأ في الخايا الرفيعة المسطحة )الخلية الحرشفية( التي تبطِّ

المهبل. معظم  إلــى  الـــذي يصل  الــرحــم،  الــخــارجــي مــن عنق  الــجــزء 
سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخايا الحرشفية.

في  الرحم  عنق  النوع من سرطان  هذا  يبدأ  الغدي.  السرطان   *
ن قناة عنق الرحم. الخايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّ

ما هي عوامل الخطر من اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟
العاقة  شركاء  عــدد  زاد  كلما  الجنسية.  العاقة  شركاء  تعدد   *
الــــورم  بــفــيــروس  او لــشــريــكــك زادت فــرصــة إصـــابـــتـــِك  لـــك  الــجــنــســيــة 

الحليمي البشري.
رة  مبكِّ سن  في  الجنس  ممارسة  إن  ر.  المبكِّ الجنسي  النشاط   *

َيزيد من خطورة اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ا. إن اإلصابة بأنواع أخرى  *أنواع العدوى األخرى المنقولة جنسّيً
وداء  َيان،  والسَّ رة،  المتدثِّ داء  مثل   — ا  جنسّيً المنقولة  العدوى  من 
خطر  من  َتزيد   — البشري/اإليدز  المناعة  نقص  وفيروس  الــزهــري، 

اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
تزداد احتمالية إصابتِك بسرطان  المناعي. قد  الجهاز  * ضعف 
حالة  بسبب  المناعي  الجهاز  فــي  لــديــِك ضعف  كــان  إذا  الــرحــم  عنق 

صحية أخرى.
* التدخين. هناك صلة بين التدخين واإلصابة بسرطان الخايا 

الحرشفية في عنق الرحم.
كيف يكون التشخيص؟

)Pap smear( اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم *
حيث يكشط الطبيب خايا من عنق الرحم ويلتقطها بالمسح، 
وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحًثا عن السمات غير الطبيعية.

الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  للكشف  الــنــووي  الحمض  اختبار   *
البشري.

ما هي أهم طرق الوقاية؟
تستطيعين تقليل خطر إصابتِك بسرطان عنق الرحم عن طريق 
لقاح يحمي من  وتلقي  الــدوريــة  الــرحــم  اخــتــبــارات فحص عنق  عمل 

اإلصابة بـفيروس الورم الحليمي البشري.
البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاحات  عــن  طبيبِك  اســألــي   *

 .HPV
* أجِري اختبارات عنق الرحم بشكل روتيني. 

كل  الذكري في  الواقي  اآلمــن. مثل استخدام  الجنس  * ممارسة 
د الشركاء في الجنس. مرة، والحد من تعدُّ

ــن. إذا  ــ ــدخِّ ــ ُت ــم تــكــن مـــدخـــًنـــا فـــا  ــن الــتــدخــيــن. إن لـ * امــتــنــع عـ
التي  االستراتيجيات  بشأن  الطبيب  مع  فتحدث  بالفعل  ن  تدخِّ كنَت 

ُتساعدك على اإلقاع.
ما هو العاج؟

الرحم على عدة عوامل، مثل مرحلة  يعتمد عاج سرطان عنق 
ــد تــعــانــي منها  ــان، والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة األخــــــرى الـــتـــي قـ ــرطـ الـــسـ
وتفضياِتك للعاج. الجراحة، أو اإلشعاع، أو العاج الكيميائي، أو قد 

يتم استخدام مزيج من الثاثة.

مرض  عــاج  على  السيطرة  تتم  ال  عندما 
في  السكر  مستوى  يرتفع  جيد،  بشكل  السكري 
الدم ويتسبب في أضرار أجزاء كثيرة من الجسم 
الطبيب  مع  المتابعة  يجب  وعليه  الكلى،  منها 
المختص لعمل الفحوصات الدورية المطلوبة. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــدكــتــور أحــمــد فتحي 
مركز  فــي  والكلى  الباطنية  األمـــراض  أخصائي 
السكري  تأثير  على  سنتعرف  الطبي  كير  هــاي 

على الكلى وكيفية تفاديها.
هــل هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لــمــرض الــســكــري 

على الكلى؟
نعم، هناك تأثير مباشر للسكر على وظائف 
الكلى وال سيما إذا كان مرض السكري لم يعالج 

بالطريقة الصحيحة ألي سبب من األسباب. 
ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن تفاديه؟

قد تصاب الكلى بسبب مرض السكري بدون 
أي أعراض نهائًيا.

الكلى  بــأمــراض  المصابين  مــن  فقط   %10
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــم الــذيــن يــعــلــمــون أنهم 
ــابـــون، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل االولــــــى من  مـــصـ
اكتشاف  أو  وقــايــة  هــنــاك  كــانــت  وكلما  االصــابــة. 
مبكر لإلصابة، قلت فرص تدهور وظائف الكلى. 
ولـــذلـــك إن كــنــت مـــن الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
مــزمــنــة مــثــل الــســكــري أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم او 
الــرومــاتــيــزم، فينصح  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
بزيارة طبيب أمراض الكلى الباطني. وإذا ظهرت 
ــراض الــتــالــيــة فــيــجــب الــتــوجــه إلــى  ــ أي مــن األعـ

طبيب أمراض الكلى الباطني مثل:
- وجود تغير في لون البول.

- وجود رغوة كثيفة مع التبول.
- تورم العينين وخاصة صباحا.

- تورم القدمين. 
- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

- ضعف اإلبصار وتغيرات في شبكية العين. 
األعــراض  تأتي  قد  المتأخرة  المراحل  في 

متدرجة كاآلتي:
- شحوب في الوجه والبشرة.

- آالم مستمرة بالعظام. 
- تورم القدمين. 

- ضعف التركيز واضطراب النوم.
- اإلجهاد الشديد. 

- فقدان الشهية. 

- كـــم مــــرة يــتــم فــحــص الــكــلــى فـــي الــســنــة 
للمصابين بالسكري؟ 

كنت مصاًبا  إذا  الكلى  بزيارة طبيب  ينصح 
السابق ذكرها ولو مرة  المزمنة  بأحد األمراض 
تبدو  الكلى  وظــائــف  كــانــت  لــو  األقـــل حتى  على 
ســلــيــمــة، وذلـــك لــاكــتــشــاف الــمــبــكــر لــإلصــابــة أو 
الــوقــايــة مـــن وقــــوع االصـــابـــة، ثـــم تــحــدد فــتــرات 
المتابعة بحسب كل حالة على حدة وهي تتراوح 
في  واحـــدة  مــرة  متابعة  إلــى  متابعة شهرية  مــن 

العام.
- ما هي المضاعفات المحتملة؟ 

مـــرض الــســكــري قـــد يــصــيــب الــكــلــى إصــابــة 
بسيطة وتتدرج مراحل اإلصابة حتى تصل الى 
كثيرا  الشديد  ولــألســف  الكلوي  الفشل  مرحلة 
جدا ما يأتي المريض متأخرا جدا ألن األعراض 
الــدوري والمبكر  بالكشف  ال تظهر مبكًرا، ولكن 
إنــقــاذ الــمــريــض مــن الفشل  قــد يــكــون سبًبا فــي 
الكلوي الذي قد يحتاج المريض وقتها للغسيل 

الكلوي أو زراعة الكلى.
- هل هناك طرق للوقاية؟

الــطــرق للحفاظ  نعم والــوقــايــة هــي أفــضــل 
على وظائف الكلى وهي كاآلتي:

- الــــوقــــايــــة والــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب ألمـــــراض 
السكري وضغط الدم والقلب واستخدام األدوية 

ــتـــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــكــلــى  الــمــنــاســبــة والـ
)يفضل مراجعة هذه األدوية مع طبيب الكلى(

- شرب الماء بكميات مناسبة. 
- التغذية السليمة إلنقاص الوزن الزائد. 

- تجنب استخدام المسكنات بكثرة.
الـــمـــبـــكـــر وخـــــاصـــــة ألصــــحــــاب  ــكــــشــــف  الــ  -
األمراض المزمنة او تاريخ مرضى بالعائلة من 

االصابة بأمراض الكلى. 
- اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــكــلــى قــبــل الــتــعــرض 
لـــإلجـــراءات الــطــبــيــة مــثــل األشــعــة الــتــي تحتاج 
بــــالــــوريــــد أو عــمــل  بــالــصــبــغــة  ــريـــض  ــمـ الـ حـــقـــن 

القسطرة القلبية. 
وبما لمرض السكري من األهمية حيث إن 
50% من إصابات الكلى تكون من مرضى السكري 
كبيرا  اهتماًما  فتحي  احمد  الدكتور  اولــى  فقد 

بهذه المجموعة من المرضى من حيث:
التي تساعد على  الغذائية  النظم  -تحديد 
الــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى مــــرض ســكــر الــــدم وقــد 
في  اإلنسولين  من حقن  التخلص  على  يساعد 

مرضى النوع الثاني.
-تــحــديــد ووصــــف األدويـــــة الــمــنــاســبــة التي 
ــة  تــحــافــظ عــلــى وظـــائـــف الــكــلــى وخـــاصـــة األدويــ

المتعلقة بمرضى السكري.
-الكشف المبكر له دور للوقاية من اإلصابة.

السالم التخصصي
 يقيم فعالية توعوية بمحاضرة تلقيها الدكتورة سهير آل سعد 

اأعرا�ض اعتالل الكلى ال�سكري وطرق عالجه

الدكتور اأحمد فتحي: مر�ض ال�ضكر ي�ضبب م�ضاعفات خطيرة على 
الكلى  وظائف  على  للحفاظ  الوقاية  طرق  اتباع  و�ضرورة  الكلى 

الدكتورة غفران جاسم: 
لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري 
الرحم اإلصابة بســـرطان عنق  يقلالن خطر 

تعد حاسة البصر مهمة جًدا لتطور 
من  األشــيــاء  إدراك  مــن  وتمكنه  الــطــفــل، 
حـــولـــه، لــذلــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــســامــة 
على  قــدرتــه  مــن  والتحقق  الطفل  عيني 
اإلبصار بشكل سليم، ولذلك من الواجب 
فحص النظر لألطفال في مراحل مبكرة 
لــيــســهــل تــصــحــيــحــهــا، لــتــمــكــيــن الــطــفــل 
جيد.  بشكل  األشــيــاء  وإدراك  النمو  مــن 
هو  ومــا  لاطفال  النظر  اختبار  هــو  فما 
السن المناسب؟اسئلة كثيرة تجيب عليه 
طب  استشاري  العماري  حصة  الدكتورة 
الخليج  بمركز  األطــفــال  عيون  وجــراحــة 

الطبي والسكر 
الروتيني  النظر  فحص  إجـــراء  -هــل 

مهم مع العودة للمدرسة ؟
 مــع بــدايــة  الــعــام الــدراســي للطلبة  
يبدأ وقت  األنشغال بالكتب و القرطاسية 
ــة  ــدراســ ــا يــتــعــلــق بــتــجــهــيــزات الــ و كــــل مــ
واالستعداد للعام الدراسي ،لكن مع ذلك 
األستعدادات   تلك  أهــم   نسيان  يمكن  ال 
و هي النظر الصحي ؛لهذا السبب يكون 
تكون  لماذا  و  متى  الــضــروري معرفة  من 

ضرورية زيارة طبيب العيون.
كل النشاطات التي يقوم بها األطفال 
فـــي الـــمـــدرســـة تــتــطــلــب أن يــكــون لــديــهــم 
بصر صحي، و هو أمر جوهري لتحسين 
يــجــب تحديد  اذ  الــــدراســــي،   مــســتــواهــم 
فأهمالها  بصرية  مشكلة  أي  معالجة  و 
الــنــشــاطــات الــصــفــيــة و غير  يـــؤثـــر عــلــى 
السبورة  الــى  )الــنــظــر  لــألطــفــال  الصفية 
و القيام بالواجبات المدرسية و أستخدام 
بل  الرياضة  ممارسة  كذلك  و  الحاسوب 
تؤثر حتى على عاقاتهم مع رفاقهم في 

الصف(.
 من اهم مشاكل النظر الشائعة هي 

قصر النظر في مرحلة الطفولة
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال لــديــهــم قصر 
نظر وقد شهدت السنوات األخيرة أرتفاع  
فــي حــــاالت األصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر عند 
األطــفــال و على الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
عدد األطفال الذين يزورن طبيب العيون 
متدني جدًا بالمقارنة بنسبة 40% تقريبًا 

من األطفال لم يجرى لهم فحص بصري 
نهائًيا .

- متى يجب الخضوع لفحص العين 
بالنسبه لاطفال ؟

الول  االطـــــفـــــال  يـــخـــضـــع  ان  يـــجـــب 
 ، اشــهــر   6 فــي عمر  للعين  شــامــل  فحص 
أعينهم في سن  ذلــك  يحب فحص  بعد 
الــصــف األول  ٣ ســـنـــوات وقــبــل دخــولــهــم 

مباشرة في سن 5 او 6 سنوات.

يــجــب ان يــخــضــع االطـــفـــال فـــي سن 
ــة لــفــحــص  الــعــيــن كـــل عــامــيــن  الـــمـــدرسـ
النظارات  يرتدي  يكن  لم  اذا  االقــل  على 
الطبية لتصحيح اإلبصار ومن المهم ان 
عــدم وجــود  فــي  العين  حتى  يتم فحص 
الــعــديــد  ان  حــيــث  شـــكـــوى  او  عــــرض  اي 
عند  اكتشافها  يــتــم  الــعــيــون  مــشــاكــل  مــن 
الـــفـــحـــص الـــــــــدوري رغـــــم عـــــدم جـــــود اي 

اعراض .
- مـــا هـــي االجـــــــراءات الــمــتــبــعــة عند 
عــيــن  ــي  فــ عـــــرض  او  خـــلـــل  اي  ــاف  ــشـ ــتـ اكـ

الطفل ؟
او  عند االشــتــبــاه فــي وجـــود اي خلل 
عـــرض فــي الــعــيــن الــطــفــل يــجــب تحديد 
ــدى طــبــيــب عـــيـــون مــخــتــص في  مـــوعـــد لــ
والحول حتى يقوم  عاج عيون االطفال 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لــصــحــة عــيــن الــطــفــل . 
يشمل هذا التقييم العديد من الخطوات 
الطفل  عمر  حسب  على  تختلف  والــتــي 

واستجابته اثناء الفحص .
بين  مــا  الطفل  عين  فحص  ويتنوع 
العميق  والــفــحــص  الــظــاهــري  الــفــحــص 
للعين والذي يستلزم ادوات واجهزة طبية 
ــددة، يــتــم فـــي هــــذا الــفــحــص تقييم  ــحـ مـ
ــار و فــحــص حــركــة عــضــات  حـــدة االبـــصـ
العين و تقييم استقامة العين باالضافة 
العين  وشبكية  االمــامــي  الــجــزء  لفحص 
بشكل دقيق . والجدير بالذكر ان طريقة 
اكتشاف العيوب االنكسارية لدى االطفال 
تختلف عن المرضى االكبر سنًا وتتضمن 
الداخلية  للعضات  راخية  قطرات  وضع 
دقيقه   45 حوالي  تستغرق  والتي  للعين 
ومن ثم يتم فحص العين بأجهزة معينه 

حتى يتم اكتشاف وجود عيوب انكساريه 
مثل طول او قصر النظر .

ــنــــاك اجــــــــــراءات مــعــيــنــة او  - هــــل هــ
كشوفات بالنسبة لطفل السكري ؟

يــجــب عــلــى والــــــدي مـــريـــض الــســكــر 
الن   ، الطفل  عين  لصحه  جيدا  االنتباه 
الدم قد  السكر في  اضطرابات مستويات 
يهددها بخطر االصابة ببعض االمراض 
والتي تؤثر سلبا على االبصار وقد تصل 

الى العمى .
يـــفـــحـــص طــبــيــب  ان  الـــمـــفـــضـــل  مــــن 
العيون الطفل لمعرفة تأثير السكر على 
الشبكية  اعتال  وجــود  وخصوصا  العين 
التشخيص  بعد  السنة  في  مــرة  السكري 
العشر  عمر  بلوغ  عند  او  سنوات  بخمس 
سنوات فما فوق ومن بعد الفحص االول 
حسب  على  المتابعة  فترات  تحديد  يتم 
مــرة في  العين بمعدل ال يقل عــن  وضــع 

السنة للحاالت المستقرة.
- االطــفــال الــمــرتــديــن الــنــظــارات ما 
الــدوري الصحيح لهم  الكشف  هو موعد 

للمحافظة على مستوى النظر؟
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون 
نظارات طبية وهم دون سن السادسة من 
الطبيب  على  عرضهم  يــلــزم  فــإنــه  العمر 
المعالج كل 6 ستة أشهر، حيث إن درجة 
الــنــظــارة الــطــبــيــة قـــد تــتــغــيــر فـــي غــضــون 
إلى 18  أما بعد سن سبع سنوات   ، اشهر 
سنة فإنه يلزم فحص نظاراتهم كل سنة 
مرة واحدة ، وطبعا كل حاله تختلف عن 
المعالج  الطبيب  فــإن  وبالتالي  االخـــرى 
اكثر  فــتــرات  عــلــى  بالمتابعة  يــوصــي  قــد 

تقاربا بناًءا على الحالة المرضية.

اأهمية الفح�ض الب�ضري الدوري للأطفال 
الدكتورة حصة العماري : ارتفاع كبير في حاالت قصر النظر بين االطفال 

أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي في االنتباه لصحة عين طفل مريض السكري أمر ضروري وتحميه من مخاطر عديدة
ستوكهولم في بداية شهر أكتوبر، فوز عاِلم األحياء السويدي 
بابو« بجائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام  »سفانتي 
2022؛ لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل جينات اإلنسان 

البدائي وفي تأسيس علم جينات الحفريات القديمة.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بـــاخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن أن 
اكــتــشــافــات »ســفــانــتــي بــابــو« أرســـت األســــاس الســتــكــشــاف ما 
نــوعــهــا، مــن خــال إظهار  فــريــدة مــن  كــائــنــات  البشر  يجعل 
عن  األحياء  البشر  جميع  تميز  التي  الجينية  االختافات 

البشر المنقرضين.
حصل  وقــد  عــامــا،   67 العمر  مــن  يبلغ  سفانتي  العالم 
الذي  الصحفي  البيان  ووفــق  بمفرده،  كاملة  الجائزة  على 
التطورية«  لألنثروبولوجيا  بانك  ماكس  »معهد  من  صدر 
المصريات  علم  درس  قد  فإنه  نوبل  عالم  فيه  يعمل  الــذي 
والطب في بداية حياته وكطالب دكتوراه درس علم المناعة 
واستطاع بابو ان يثبت أن الحمض النووي يمكن أن يبقى 
اكتسب  وبالتالي  القديمة،  المصرية  المومياوات  في  ا  حّيً
الوراثة  علم  أبحاث  مجال  في  رائــًدا  باعتباره  مهنيًة  شهرًة 
القديمة؛ حيث يبحث علماء الوراثة القديمة في جينومات 
حول  استنتاجات  ويستخلصون  القديمة،  الحية  الكائنات 

مسار التطور.
اين  من  بالها  على  الناس يخطر  بعض  بشكل مبسط 
اتينا وما عاقتنا باجدادنا؟ أنجز »سفانتي بابو« عبر بحثه 
إنسان  جينوم  تسلسل  اكتشف  إذ  مستحيا،  شيًئا  الــرائــد 
النياندرتال أحد أقارب البشر المنقرضين، واكتشف اكتشاًفا 

مثيًرا إلنسان غير معروف سابًقا يسمى دينيسوفا.
األهم من ذلك، وجد بابو أيًضا أن الجينات ُنقلت من 
الهجرة  بعد  الحاليين  البشر  إلى  المنقرضة  البشر  أشباه 
مــن إفــريــقــيــا مــنــذ نــحــو سبعين ألـــف عـــام. وهـــذا االنــســيــاب 
القديم للجينات إلى البشر الموجودة حالًيا له عاقة بفهم 
المناعي  الجهاز  تعامل  كيفية  مثًا،  الجسم.  فيزيولوجيا 
البيئي  التكيف  وعــلــى  األمــــراض  مــن  الكثير  مــع  الــبــشــري 

والتطور.
باضافة بسيطة  ولكن  ذلــك،  اكثر من  عليكم  اطيل  لن 
المجتمع  يستخدمه  فــريــًدا  مــرجــًعــا  تــعــد  بــابــو  اكــتــشــافــات 
والهجرة  البشري  التطور  لفهم  واســع  نطاق  على  العلمي 
فهًما أفضل واستطاع العلماء اآلن فهم التسلسات الجينية 
القديمة من أسافنا المنقرضين وأنها تؤثر في فيزيولوجيا 

البشر في الوقت الحاضر. 

نوبل في الطب 2022

العدد )16272( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 15 ربيع األول 1444هـ - 11 أكتوبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

أقام مستشفى السام التخصصي فعالية توعوية 
تــزامــنــا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي )اكــتــوبــر 
ــابـــة بــســرطــان  الــــــوردي( لــلــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر اإلصـ
الجراحات لعاج  والتطورات في  الوقاية  الثدي وسبل 
أورام الثدي، وكذلك الذراع المتضخمة بعد العمليات 

وذلك ضمن مبادراتها خال هذا الشهر.
قامت الدكتورة سهير ال سعد استشاري الجراحة 
الـــعـــامـــة والــــثــــدي بـــإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة لــلــحــاضــريــن من 
لرفع  الصحي  بالجانب  والمهتمين  الطبي  الــطــاقــم 

الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر وسبل 
الوقاية، باإلضافة لعوامل الخطورة المسببة لإلصابة 
بسرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل مع المرض 

في حالة االصابة به.
ــرورة تــشــجــيــع  ــ ــ ــــى ضـ وأشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ســهــيــر الـ
ــراء  الـــســـيـــدات عــلــى مــراجــعــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة إلجــ
الفحص  عملية  على  والــتــدريــب  الــدوريــة  الفحوصات 
رفـــع معدل  فــي  المبكر  الــكــشــف  يسهم  ،حــيــث  الــذاتــي 

الشفاء الى اكثر من %90.
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النساء  عند  الشائعة  السرطانات  احــد  هــو  الــرحــم  عنق  ســرطــان 
عنق  لسرطان  نــوع  من  اكثر  هناك  الرحم،  عنق  منطقة  تصيب  التي 
الرحم وتختلف اعراضه كل هذا سنعرفه من الدكتورة غفران جاسم 

استشاري طب العائلة بمستشفى الملكي للنساء واألطفال. 
ما هو سرطان عنق الرحم؟ وما هي أسبابه؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خايا عنق 
الرحم، وهو الجزء السفلي من الرِحم المتصل بالمهبل.

من  ســاالت مختلفة  سببها  الرحم  عنق  حــاالت سرطان  معظم 
فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( وهو فيروس ينتقل عن طريق 

االتصال الجنسي.
ما هي أعراض اإلصابة به؟

أيَّ  الرحم  عنق  لسرطان  رة  المبكِّ المرحلة  ب  ُتسبِّ ال  عــام  بشكل 
رات أو أعراض. أما المراحل المتقدمة تتضمن: ُمؤشِّ

أو  ة،  الحيضيَّ ورات  الـــدَّ بين  أو  الجماع،  بعد  ا  مهبلّيً نزيًفا   *
بعد انقطاع الطمث.

* إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
* ألًما بالحوض أو ألًما أثناء الجماع.

هل له انواع؟
األنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

* سرطان الخايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم 
ن  يبدأ في الخايا الرفيعة المسطحة )الخلية الحرشفية( التي تبطِّ

المهبل. معظم  إلــى  الـــذي يصل  الــرحــم،  الــخــارجــي مــن عنق  الــجــزء 
سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخايا الحرشفية.

في  الرحم  عنق  النوع من سرطان  هذا  يبدأ  الغدي.  السرطان   *
ن قناة عنق الرحم. الخايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّ

ما هي عوامل الخطر من اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟
العاقة  شركاء  عــدد  زاد  كلما  الجنسية.  العاقة  شركاء  تعدد   *
الــــورم  بــفــيــروس  او لــشــريــكــك زادت فــرصــة إصـــابـــتـــِك  لـــك  الــجــنــســيــة 

الحليمي البشري.
رة  مبكِّ سن  في  الجنس  ممارسة  إن  ر.  المبكِّ الجنسي  النشاط   *

َيزيد من خطورة اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ا. إن اإلصابة بأنواع أخرى  *أنواع العدوى األخرى المنقولة جنسّيً
وداء  َيان،  والسَّ رة،  المتدثِّ داء  مثل   — ا  جنسّيً المنقولة  العدوى  من 
خطر  من  َتزيد   — البشري/اإليدز  المناعة  نقص  وفيروس  الــزهــري، 

اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
تزداد احتمالية إصابتِك بسرطان  المناعي. قد  الجهاز  * ضعف 
حالة  بسبب  المناعي  الجهاز  فــي  لــديــِك ضعف  كــان  إذا  الــرحــم  عنق 

صحية أخرى.
* التدخين. هناك صلة بين التدخين واإلصابة بسرطان الخايا 

الحرشفية في عنق الرحم.
كيف يكون التشخيص؟

)Pap smear( اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم *
حيث يكشط الطبيب خايا من عنق الرحم ويلتقطها بالمسح، 
وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحًثا عن السمات غير الطبيعية.

الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  للكشف  الــنــووي  الحمض  اختبار   *
البشري.

ما هي أهم طرق الوقاية؟
تستطيعين تقليل خطر إصابتِك بسرطان عنق الرحم عن طريق 
لقاح يحمي من  وتلقي  الــدوريــة  الــرحــم  اخــتــبــارات فحص عنق  عمل 

اإلصابة بـفيروس الورم الحليمي البشري.
البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاحات  عــن  طبيبِك  اســألــي   *

 .HPV
* أجِري اختبارات عنق الرحم بشكل روتيني. 

كل  الذكري في  الواقي  اآلمــن. مثل استخدام  الجنس  * ممارسة 
د الشركاء في الجنس. مرة، والحد من تعدُّ

ــن. إذا  ــ ــدخِّ ــ ُت ــم تــكــن مـــدخـــًنـــا فـــا  ــن الــتــدخــيــن. إن لـ * امــتــنــع عـ
التي  االستراتيجيات  بشأن  الطبيب  مع  فتحدث  بالفعل  ن  تدخِّ كنَت 

ُتساعدك على اإلقاع.
ما هو العاج؟

الرحم على عدة عوامل، مثل مرحلة  يعتمد عاج سرطان عنق 
ــد تــعــانــي منها  ــان، والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة األخــــــرى الـــتـــي قـ ــرطـ الـــسـ
وتفضياِتك للعاج. الجراحة، أو اإلشعاع، أو العاج الكيميائي، أو قد 

يتم استخدام مزيج من الثاثة.

مرض  عــاج  على  السيطرة  تتم  ال  عندما 
في  السكر  مستوى  يرتفع  جيد،  بشكل  السكري 
الدم ويتسبب في أضرار أجزاء كثيرة من الجسم 
الطبيب  مع  المتابعة  يجب  وعليه  الكلى،  منها 
المختص لعمل الفحوصات الدورية المطلوبة. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــدكــتــور أحــمــد فتحي 
مركز  فــي  والكلى  الباطنية  األمـــراض  أخصائي 
السكري  تأثير  على  سنتعرف  الطبي  كير  هــاي 

على الكلى وكيفية تفاديها.
هــل هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لــمــرض الــســكــري 

على الكلى؟
نعم، هناك تأثير مباشر للسكر على وظائف 
الكلى وال سيما إذا كان مرض السكري لم يعالج 

بالطريقة الصحيحة ألي سبب من األسباب. 
ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن تفاديه؟

قد تصاب الكلى بسبب مرض السكري بدون 
أي أعراض نهائًيا.

الكلى  بــأمــراض  المصابين  مــن  فقط   %10
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــم الــذيــن يــعــلــمــون أنهم 
ــابـــون، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل االولــــــى من  مـــصـ
اكتشاف  أو  وقــايــة  هــنــاك  كــانــت  وكلما  االصــابــة. 
مبكر لإلصابة، قلت فرص تدهور وظائف الكلى. 
ولـــذلـــك إن كــنــت مـــن الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
مــزمــنــة مــثــل الــســكــري أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم او 
الــرومــاتــيــزم، فينصح  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
بزيارة طبيب أمراض الكلى الباطني. وإذا ظهرت 
ــراض الــتــالــيــة فــيــجــب الــتــوجــه إلــى  ــ أي مــن األعـ

طبيب أمراض الكلى الباطني مثل:
- وجود تغير في لون البول.

- وجود رغوة كثيفة مع التبول.
- تورم العينين وخاصة صباحا.

- تورم القدمين. 
- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

- ضعف اإلبصار وتغيرات في شبكية العين. 
األعــراض  تأتي  قد  المتأخرة  المراحل  في 

متدرجة كاآلتي:
- شحوب في الوجه والبشرة.

- آالم مستمرة بالعظام. 
- تورم القدمين. 

- ضعف التركيز واضطراب النوم.
- اإلجهاد الشديد. 

- فقدان الشهية. 

- كـــم مــــرة يــتــم فــحــص الــكــلــى فـــي الــســنــة 
للمصابين بالسكري؟ 

كنت مصاًبا  إذا  الكلى  بزيارة طبيب  ينصح 
السابق ذكرها ولو مرة  المزمنة  بأحد األمراض 
تبدو  الكلى  وظــائــف  كــانــت  لــو  األقـــل حتى  على 
ســلــيــمــة، وذلـــك لــاكــتــشــاف الــمــبــكــر لــإلصــابــة أو 
الــوقــايــة مـــن وقــــوع االصـــابـــة، ثـــم تــحــدد فــتــرات 
المتابعة بحسب كل حالة على حدة وهي تتراوح 
في  واحـــدة  مــرة  متابعة  إلــى  متابعة شهرية  مــن 

العام.
- ما هي المضاعفات المحتملة؟ 

مـــرض الــســكــري قـــد يــصــيــب الــكــلــى إصــابــة 
بسيطة وتتدرج مراحل اإلصابة حتى تصل الى 
كثيرا  الشديد  ولــألســف  الكلوي  الفشل  مرحلة 
جدا ما يأتي المريض متأخرا جدا ألن األعراض 
الــدوري والمبكر  بالكشف  ال تظهر مبكًرا، ولكن 
إنــقــاذ الــمــريــض مــن الفشل  قــد يــكــون سبًبا فــي 
الكلوي الذي قد يحتاج المريض وقتها للغسيل 

الكلوي أو زراعة الكلى.
- هل هناك طرق للوقاية؟

الــطــرق للحفاظ  نعم والــوقــايــة هــي أفــضــل 
على وظائف الكلى وهي كاآلتي:

- الــــوقــــايــــة والــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب ألمـــــراض 
السكري وضغط الدم والقلب واستخدام األدوية 

ــتـــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــكــلــى  الــمــنــاســبــة والـ
)يفضل مراجعة هذه األدوية مع طبيب الكلى(

- شرب الماء بكميات مناسبة. 
- التغذية السليمة إلنقاص الوزن الزائد. 

- تجنب استخدام المسكنات بكثرة.
الـــمـــبـــكـــر وخـــــاصـــــة ألصــــحــــاب  ــكــــشــــف  الــ  -
األمراض المزمنة او تاريخ مرضى بالعائلة من 

االصابة بأمراض الكلى. 
- اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــكــلــى قــبــل الــتــعــرض 
لـــإلجـــراءات الــطــبــيــة مــثــل األشــعــة الــتــي تحتاج 
بــــالــــوريــــد أو عــمــل  بــالــصــبــغــة  ــريـــض  ــمـ الـ حـــقـــن 

القسطرة القلبية. 
وبما لمرض السكري من األهمية حيث إن 
50% من إصابات الكلى تكون من مرضى السكري 
كبيرا  اهتماًما  فتحي  احمد  الدكتور  اولــى  فقد 

بهذه المجموعة من المرضى من حيث:
التي تساعد على  الغذائية  النظم  -تحديد 
الــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى مــــرض ســكــر الــــدم وقــد 
في  اإلنسولين  من حقن  التخلص  على  يساعد 

مرضى النوع الثاني.
-تــحــديــد ووصــــف األدويـــــة الــمــنــاســبــة التي 
ــة  تــحــافــظ عــلــى وظـــائـــف الــكــلــى وخـــاصـــة األدويــ

المتعلقة بمرضى السكري.
-الكشف المبكر له دور للوقاية من اإلصابة.

السالم التخصصي
 يقيم فعالية توعوية بمحاضرة تلقيها الدكتورة سهير آل سعد 

اأعرا�ض اعتالل الكلى ال�سكري وطرق عالجه

الدكتور اأحمد فتحي: مر�ض ال�ضكر ي�ضبب م�ضاعفات خطيرة على 
الكلى  وظائف  على  للحفاظ  الوقاية  طرق  اتباع  و�ضرورة  الكلى 

الدكتورة غفران جاسم: 
لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري 
الرحم اإلصابة بســـرطان عنق  يقلالن خطر 

تعد حاسة البصر مهمة جًدا لتطور 
من  األشــيــاء  إدراك  مــن  وتمكنه  الــطــفــل، 
حـــولـــه، لــذلــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــســامــة 
على  قــدرتــه  مــن  والتحقق  الطفل  عيني 
اإلبصار بشكل سليم، ولذلك من الواجب 
فحص النظر لألطفال في مراحل مبكرة 
لــيــســهــل تــصــحــيــحــهــا، لــتــمــكــيــن الــطــفــل 
جيد.  بشكل  األشــيــاء  وإدراك  النمو  مــن 
هو  ومــا  لاطفال  النظر  اختبار  هــو  فما 
السن المناسب؟اسئلة كثيرة تجيب عليه 
طب  استشاري  العماري  حصة  الدكتورة 
الخليج  بمركز  األطــفــال  عيون  وجــراحــة 

الطبي والسكر 
الروتيني  النظر  فحص  إجـــراء  -هــل 

مهم مع العودة للمدرسة ؟
 مــع بــدايــة  الــعــام الــدراســي للطلبة  
يبدأ وقت  األنشغال بالكتب و القرطاسية 
ــة  ــدراســ ــا يــتــعــلــق بــتــجــهــيــزات الــ و كــــل مــ
واالستعداد للعام الدراسي ،لكن مع ذلك 
األستعدادات   تلك  أهــم   نسيان  يمكن  ال 
و هي النظر الصحي ؛لهذا السبب يكون 
تكون  لماذا  و  متى  الــضــروري معرفة  من 

ضرورية زيارة طبيب العيون.
كل النشاطات التي يقوم بها األطفال 
فـــي الـــمـــدرســـة تــتــطــلــب أن يــكــون لــديــهــم 
بصر صحي، و هو أمر جوهري لتحسين 
يــجــب تحديد  اذ  الــــدراســــي،   مــســتــواهــم 
فأهمالها  بصرية  مشكلة  أي  معالجة  و 
الــنــشــاطــات الــصــفــيــة و غير  يـــؤثـــر عــلــى 
السبورة  الــى  )الــنــظــر  لــألطــفــال  الصفية 
و القيام بالواجبات المدرسية و أستخدام 
بل  الرياضة  ممارسة  كذلك  و  الحاسوب 
تؤثر حتى على عاقاتهم مع رفاقهم في 

الصف(.
 من اهم مشاكل النظر الشائعة هي 

قصر النظر في مرحلة الطفولة
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال لــديــهــم قصر 
نظر وقد شهدت السنوات األخيرة أرتفاع  
فــي حــــاالت األصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر عند 
األطــفــال و على الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
عدد األطفال الذين يزورن طبيب العيون 
متدني جدًا بالمقارنة بنسبة 40% تقريبًا 

من األطفال لم يجرى لهم فحص بصري 
نهائًيا .

- متى يجب الخضوع لفحص العين 
بالنسبه لاطفال ؟

الول  االطـــــفـــــال  يـــخـــضـــع  ان  يـــجـــب 
 ، اشــهــر   6 فــي عمر  للعين  شــامــل  فحص 
أعينهم في سن  ذلــك  يحب فحص  بعد 
الــصــف األول  ٣ ســـنـــوات وقــبــل دخــولــهــم 

مباشرة في سن 5 او 6 سنوات.

يــجــب ان يــخــضــع االطـــفـــال فـــي سن 
ــة لــفــحــص  الــعــيــن كـــل عــامــيــن  الـــمـــدرسـ
النظارات  يرتدي  يكن  لم  اذا  االقــل  على 
الطبية لتصحيح اإلبصار ومن المهم ان 
عــدم وجــود  فــي  العين  حتى  يتم فحص 
الــعــديــد  ان  حــيــث  شـــكـــوى  او  عــــرض  اي 
عند  اكتشافها  يــتــم  الــعــيــون  مــشــاكــل  مــن 
الـــفـــحـــص الـــــــــدوري رغـــــم عـــــدم جـــــود اي 

اعراض .
- مـــا هـــي االجـــــــراءات الــمــتــبــعــة عند 
عــيــن  ــي  فــ عـــــرض  او  خـــلـــل  اي  ــاف  ــشـ ــتـ اكـ

الطفل ؟
او  عند االشــتــبــاه فــي وجـــود اي خلل 
عـــرض فــي الــعــيــن الــطــفــل يــجــب تحديد 
ــدى طــبــيــب عـــيـــون مــخــتــص في  مـــوعـــد لــ
والحول حتى يقوم  عاج عيون االطفال 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لــصــحــة عــيــن الــطــفــل . 
يشمل هذا التقييم العديد من الخطوات 
الطفل  عمر  حسب  على  تختلف  والــتــي 

واستجابته اثناء الفحص .
بين  مــا  الطفل  عين  فحص  ويتنوع 
العميق  والــفــحــص  الــظــاهــري  الــفــحــص 
للعين والذي يستلزم ادوات واجهزة طبية 
ــددة، يــتــم فـــي هــــذا الــفــحــص تقييم  ــحـ مـ
ــار و فــحــص حــركــة عــضــات  حـــدة االبـــصـ
العين و تقييم استقامة العين باالضافة 
العين  وشبكية  االمــامــي  الــجــزء  لفحص 
بشكل دقيق . والجدير بالذكر ان طريقة 
اكتشاف العيوب االنكسارية لدى االطفال 
تختلف عن المرضى االكبر سنًا وتتضمن 
الداخلية  للعضات  راخية  قطرات  وضع 
دقيقه   45 حوالي  تستغرق  والتي  للعين 
ومن ثم يتم فحص العين بأجهزة معينه 

حتى يتم اكتشاف وجود عيوب انكساريه 
مثل طول او قصر النظر .

ــنــــاك اجــــــــــراءات مــعــيــنــة او  - هــــل هــ
كشوفات بالنسبة لطفل السكري ؟

يــجــب عــلــى والــــــدي مـــريـــض الــســكــر 
الن   ، الطفل  عين  لصحه  جيدا  االنتباه 
الدم قد  السكر في  اضطرابات مستويات 
يهددها بخطر االصابة ببعض االمراض 
والتي تؤثر سلبا على االبصار وقد تصل 

الى العمى .
يـــفـــحـــص طــبــيــب  ان  الـــمـــفـــضـــل  مــــن 
العيون الطفل لمعرفة تأثير السكر على 
الشبكية  اعتال  وجــود  وخصوصا  العين 
التشخيص  بعد  السنة  في  مــرة  السكري 
العشر  عمر  بلوغ  عند  او  سنوات  بخمس 
سنوات فما فوق ومن بعد الفحص االول 
حسب  على  المتابعة  فترات  تحديد  يتم 
مــرة في  العين بمعدل ال يقل عــن  وضــع 

السنة للحاالت المستقرة.
- االطــفــال الــمــرتــديــن الــنــظــارات ما 
الــدوري الصحيح لهم  الكشف  هو موعد 

للمحافظة على مستوى النظر؟
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون 
نظارات طبية وهم دون سن السادسة من 
الطبيب  على  عرضهم  يــلــزم  فــإنــه  العمر 
المعالج كل 6 ستة أشهر، حيث إن درجة 
الــنــظــارة الــطــبــيــة قـــد تــتــغــيــر فـــي غــضــون 
إلى 18  أما بعد سن سبع سنوات   ، اشهر 
سنة فإنه يلزم فحص نظاراتهم كل سنة 
مرة واحدة ، وطبعا كل حاله تختلف عن 
المعالج  الطبيب  فــإن  وبالتالي  االخـــرى 
اكثر  فــتــرات  عــلــى  بالمتابعة  يــوصــي  قــد 

تقاربا بناًءا على الحالة المرضية.

اأهمية الفح�ض الب�ضري الدوري للأطفال 
الدكتورة حصة العماري : ارتفاع كبير في حاالت قصر النظر بين االطفال 

االنتباه لصحة عين طفل مريض السكري أمر ضروري وتحميه من مخاطر عديدة
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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
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أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي في 
ستوكهولم في بداية شهر أكتوبر، فوز عاِلم األحياء السويدي 
بابو« بجائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام  »سفانتي 
2022؛ لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل جينات اإلنسان 

البدائي وفي تأسيس علم جينات الحفريات القديمة.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بـــاخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن أن 
اكــتــشــافــات »ســفــانــتــي بــابــو« أرســـت األســــاس الســتــكــشــاف ما 
نــوعــهــا، مــن خــال إظهار  فــريــدة مــن  كــائــنــات  البشر  يجعل 
عن  األحياء  البشر  جميع  تميز  التي  الجينية  االختافات 

البشر المنقرضين.
حصل  وقــد  عــامــا،   67 العمر  مــن  يبلغ  سفانتي  العالم 
الذي  الصحفي  البيان  ووفــق  بمفرده،  كاملة  الجائزة  على 
التطورية«  لألنثروبولوجيا  بانك  ماكس  »معهد  من  صدر 
المصريات  علم  درس  قد  فإنه  نوبل  عالم  فيه  يعمل  الــذي 
والطب في بداية حياته وكطالب دكتوراه درس علم المناعة 
واستطاع بابو ان يثبت أن الحمض النووي يمكن أن يبقى 
اكتسب  وبالتالي  القديمة،  المصرية  المومياوات  في  ا  حّيً
الوراثة  علم  أبحاث  مجال  في  رائــًدا  باعتباره  مهنيًة  شهرًة 
القديمة؛ حيث يبحث علماء الوراثة القديمة في جينومات 
حول  استنتاجات  ويستخلصون  القديمة،  الحية  الكائنات 

مسار التطور.
اين  من  بالها  على  الناس يخطر  بعض  بشكل مبسط 
اتينا وما عاقتنا باجدادنا؟ أنجز »سفانتي بابو« عبر بحثه 
إنسان  جينوم  تسلسل  اكتشف  إذ  مستحيا،  شيًئا  الــرائــد 
النياندرتال أحد أقارب البشر المنقرضين، واكتشف اكتشاًفا 

مثيًرا إلنسان غير معروف سابًقا يسمى دينيسوفا.
األهم من ذلك، وجد بابو أيًضا أن الجينات ُنقلت من 
الهجرة  بعد  الحاليين  البشر  إلى  المنقرضة  البشر  أشباه 
مــن إفــريــقــيــا مــنــذ نــحــو سبعين ألـــف عـــام. وهـــذا االنــســيــاب 
القديم للجينات إلى البشر الموجودة حالًيا له عاقة بفهم 
المناعي  الجهاز  تعامل  كيفية  مثًا،  الجسم.  فيزيولوجيا 
البيئي  التكيف  وعــلــى  األمــــراض  مــن  الكثير  مــع  الــبــشــري 

والتطور.
باضافة بسيطة  ولكن  ذلــك،  اكثر من  عليكم  اطيل  لن 
المجتمع  يستخدمه  فــريــًدا  مــرجــًعــا  تــعــد  بــابــو  اكــتــشــافــات 
والهجرة  البشري  التطور  لفهم  واســع  نطاق  على  العلمي 
فهًما أفضل واستطاع العلماء اآلن فهم التسلسات الجينية 
القديمة من أسافنا المنقرضين وأنها تؤثر في فيزيولوجيا 

البشر في الوقت الحاضر. 

نوبل في الطب 2022

العدد )16272( - السنة السابعة واألربعون - الثاثاء 15 ربيع األول 1444هـ - 11 أكتوبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

أقام مستشفى السام التخصصي فعالية توعوية 
تــزامــنــا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي )اكــتــوبــر 
ــابـــة بــســرطــان  الــــــوردي( لــلــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر اإلصـ
الجراحات لعاج  والتطورات في  الوقاية  الثدي وسبل 
أورام الثدي، وكذلك الذراع المتضخمة بعد العمليات 

وذلك ضمن مبادراتها خال هذا الشهر.
قامت الدكتورة سهير ال سعد استشاري الجراحة 
الـــعـــامـــة والــــثــــدي بـــإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة لــلــحــاضــريــن من 
لرفع  الصحي  بالجانب  والمهتمين  الطبي  الــطــاقــم 

الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر وسبل 
الوقاية، باإلضافة لعوامل الخطورة المسببة لإلصابة 
بسرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل مع المرض 

في حالة االصابة به.
ــرورة تــشــجــيــع  ــ ــ ــــى ضـ وأشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ســهــيــر الـ
ــراء  الـــســـيـــدات عــلــى مــراجــعــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة إلجــ
الفحص  عملية  على  والــتــدريــب  الــدوريــة  الفحوصات 
رفـــع معدل  فــي  المبكر  الــكــشــف  يسهم  ،حــيــث  الــذاتــي 

الشفاء الى اكثر من %90.
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النساء  عند  الشائعة  السرطانات  احــد  هــو  الــرحــم  عنق  ســرطــان 
عنق  لسرطان  نــوع  من  اكثر  هناك  الرحم،  عنق  منطقة  تصيب  التي 
الرحم وتختلف اعراضه كل هذا سنعرفه من الدكتورة غفران جاسم 

استشاري طب العائلة بمستشفى الملكي للنساء واألطفال. 
ما هو سرطان عنق الرحم؟ وما هي أسبابه؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خايا عنق 
الرحم، وهو الجزء السفلي من الرِحم المتصل بالمهبل.

من  ســاالت مختلفة  سببها  الرحم  عنق  حــاالت سرطان  معظم 
فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( وهو فيروس ينتقل عن طريق 

االتصال الجنسي.
ما هي أعراض اإلصابة به؟

أيَّ  الرحم  عنق  لسرطان  رة  المبكِّ المرحلة  ب  ُتسبِّ ال  عــام  بشكل 
رات أو أعراض. أما المراحل المتقدمة تتضمن: ُمؤشِّ

أو  ة،  الحيضيَّ ورات  الـــدَّ بين  أو  الجماع،  بعد  ا  مهبلّيً نزيًفا   *
بعد انقطاع الطمث.

* إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
* ألًما بالحوض أو ألًما أثناء الجماع.

هل له انواع؟
األنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

* سرطان الخايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم 
ن  يبدأ في الخايا الرفيعة المسطحة )الخلية الحرشفية( التي تبطِّ

المهبل. معظم  إلــى  الـــذي يصل  الــرحــم،  الــخــارجــي مــن عنق  الــجــزء 
سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخايا الحرشفية.

في  الرحم  عنق  النوع من سرطان  هذا  يبدأ  الغدي.  السرطان   *
ن قناة عنق الرحم. الخايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّ

ما هي عوامل الخطر من اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟
العاقة  شركاء  عــدد  زاد  كلما  الجنسية.  العاقة  شركاء  تعدد   *
الــــورم  بــفــيــروس  او لــشــريــكــك زادت فــرصــة إصـــابـــتـــِك  لـــك  الــجــنــســيــة 

الحليمي البشري.
رة  مبكِّ سن  في  الجنس  ممارسة  إن  ر.  المبكِّ الجنسي  النشاط   *

َيزيد من خطورة اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ا. إن اإلصابة بأنواع أخرى  *أنواع العدوى األخرى المنقولة جنسّيً
وداء  َيان،  والسَّ رة،  المتدثِّ داء  مثل   — ا  جنسّيً المنقولة  العدوى  من 
خطر  من  َتزيد   — البشري/اإليدز  المناعة  نقص  وفيروس  الــزهــري، 

اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
تزداد احتمالية إصابتِك بسرطان  المناعي. قد  الجهاز  * ضعف 
حالة  بسبب  المناعي  الجهاز  فــي  لــديــِك ضعف  كــان  إذا  الــرحــم  عنق 

صحية أخرى.
* التدخين. هناك صلة بين التدخين واإلصابة بسرطان الخايا 

الحرشفية في عنق الرحم.
كيف يكون التشخيص؟

)Pap smear( اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم *
حيث يكشط الطبيب خايا من عنق الرحم ويلتقطها بالمسح، 
وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحًثا عن السمات غير الطبيعية.

الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  للكشف  الــنــووي  الحمض  اختبار   *
البشري.

ما هي أهم طرق الوقاية؟
تستطيعين تقليل خطر إصابتِك بسرطان عنق الرحم عن طريق 
لقاح يحمي من  وتلقي  الــدوريــة  الــرحــم  اخــتــبــارات فحص عنق  عمل 

اإلصابة بـفيروس الورم الحليمي البشري.
البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاحات  عــن  طبيبِك  اســألــي   *

 .HPV
* أجِري اختبارات عنق الرحم بشكل روتيني. 

كل  الذكري في  الواقي  اآلمــن. مثل استخدام  الجنس  * ممارسة 
د الشركاء في الجنس. مرة، والحد من تعدُّ

ــن. إذا  ــ ــدخِّ ــ ُت ــم تــكــن مـــدخـــًنـــا فـــا  ــن الــتــدخــيــن. إن لـ * امــتــنــع عـ
التي  االستراتيجيات  بشأن  الطبيب  مع  فتحدث  بالفعل  ن  تدخِّ كنَت 

ُتساعدك على اإلقاع.
ما هو العاج؟

الرحم على عدة عوامل، مثل مرحلة  يعتمد عاج سرطان عنق 
ــد تــعــانــي منها  ــان، والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة األخــــــرى الـــتـــي قـ ــرطـ الـــسـ
وتفضياِتك للعاج. الجراحة، أو اإلشعاع، أو العاج الكيميائي، أو قد 

يتم استخدام مزيج من الثاثة.

مرض  عــاج  على  السيطرة  تتم  ال  عندما 
في  السكر  مستوى  يرتفع  جيد،  بشكل  السكري 
الدم ويتسبب في أضرار أجزاء كثيرة من الجسم 
الطبيب  مع  المتابعة  يجب  وعليه  الكلى،  منها 
المختص لعمل الفحوصات الدورية المطلوبة. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــدكــتــور أحــمــد فتحي 
مركز  فــي  والكلى  الباطنية  األمـــراض  أخصائي 
السكري  تأثير  على  سنتعرف  الطبي  كير  هــاي 

على الكلى وكيفية تفاديها.
هــل هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لــمــرض الــســكــري 

على الكلى؟
نعم، هناك تأثير مباشر للسكر على وظائف 
الكلى وال سيما إذا كان مرض السكري لم يعالج 

بالطريقة الصحيحة ألي سبب من األسباب. 
ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن تفاديه؟

قد تصاب الكلى بسبب مرض السكري بدون 
أي أعراض نهائًيا.

الكلى  بــأمــراض  المصابين  مــن  فقط   %10
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــم الــذيــن يــعــلــمــون أنهم 
ــابـــون، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل االولــــــى من  مـــصـ
اكتشاف  أو  وقــايــة  هــنــاك  كــانــت  وكلما  االصــابــة. 
مبكر لإلصابة، قلت فرص تدهور وظائف الكلى. 
ولـــذلـــك إن كــنــت مـــن الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
مــزمــنــة مــثــل الــســكــري أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم او 
الــرومــاتــيــزم، فينصح  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
بزيارة طبيب أمراض الكلى الباطني. وإذا ظهرت 
ــراض الــتــالــيــة فــيــجــب الــتــوجــه إلــى  ــ أي مــن األعـ

طبيب أمراض الكلى الباطني مثل:
- وجود تغير في لون البول.

- وجود رغوة كثيفة مع التبول.
- تورم العينين وخاصة صباحا.

- تورم القدمين. 
- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

- ضعف اإلبصار وتغيرات في شبكية العين. 
األعــراض  تأتي  قد  المتأخرة  المراحل  في 

متدرجة كاآلتي:
- شحوب في الوجه والبشرة.

- آالم مستمرة بالعظام. 
- تورم القدمين. 

- ضعف التركيز واضطراب النوم.
- اإلجهاد الشديد. 

- فقدان الشهية. 

- كـــم مــــرة يــتــم فــحــص الــكــلــى فـــي الــســنــة 
للمصابين بالسكري؟ 

كنت مصاًبا  إذا  الكلى  بزيارة طبيب  ينصح 
السابق ذكرها ولو مرة  المزمنة  بأحد األمراض 
تبدو  الكلى  وظــائــف  كــانــت  لــو  األقـــل حتى  على 
ســلــيــمــة، وذلـــك لــاكــتــشــاف الــمــبــكــر لــإلصــابــة أو 
الــوقــايــة مـــن وقــــوع االصـــابـــة، ثـــم تــحــدد فــتــرات 
المتابعة بحسب كل حالة على حدة وهي تتراوح 
في  واحـــدة  مــرة  متابعة  إلــى  متابعة شهرية  مــن 

العام.
- ما هي المضاعفات المحتملة؟ 

مـــرض الــســكــري قـــد يــصــيــب الــكــلــى إصــابــة 
بسيطة وتتدرج مراحل اإلصابة حتى تصل الى 
كثيرا  الشديد  ولــألســف  الكلوي  الفشل  مرحلة 
جدا ما يأتي المريض متأخرا جدا ألن األعراض 
الــدوري والمبكر  بالكشف  ال تظهر مبكًرا، ولكن 
إنــقــاذ الــمــريــض مــن الفشل  قــد يــكــون سبًبا فــي 
الكلوي الذي قد يحتاج المريض وقتها للغسيل 

الكلوي أو زراعة الكلى.
- هل هناك طرق للوقاية؟

الــطــرق للحفاظ  نعم والــوقــايــة هــي أفــضــل 
على وظائف الكلى وهي كاآلتي:

- الــــوقــــايــــة والــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب ألمـــــراض 
السكري وضغط الدم والقلب واستخدام األدوية 

ــتـــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــكــلــى  الــمــنــاســبــة والـ
)يفضل مراجعة هذه األدوية مع طبيب الكلى(

- شرب الماء بكميات مناسبة. 
- التغذية السليمة إلنقاص الوزن الزائد. 

- تجنب استخدام المسكنات بكثرة.
الـــمـــبـــكـــر وخـــــاصـــــة ألصــــحــــاب  ــكــــشــــف  الــ  -
األمراض المزمنة او تاريخ مرضى بالعائلة من 

االصابة بأمراض الكلى. 
- اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــكــلــى قــبــل الــتــعــرض 
لـــإلجـــراءات الــطــبــيــة مــثــل األشــعــة الــتــي تحتاج 
بــــالــــوريــــد أو عــمــل  بــالــصــبــغــة  ــريـــض  ــمـ الـ حـــقـــن 

القسطرة القلبية. 
وبما لمرض السكري من األهمية حيث إن 
50% من إصابات الكلى تكون من مرضى السكري 
كبيرا  اهتماًما  فتحي  احمد  الدكتور  اولــى  فقد 

بهذه المجموعة من المرضى من حيث:
التي تساعد على  الغذائية  النظم  -تحديد 
الــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى مــــرض ســكــر الــــدم وقــد 
في  اإلنسولين  من حقن  التخلص  على  يساعد 

مرضى النوع الثاني.
-تــحــديــد ووصــــف األدويـــــة الــمــنــاســبــة التي 
ــة  تــحــافــظ عــلــى وظـــائـــف الــكــلــى وخـــاصـــة األدويــ

المتعلقة بمرضى السكري.
-الكشف المبكر له دور للوقاية من اإلصابة.

السالم التخصصي
 يقيم فعالية توعوية بمحاضرة تلقيها الدكتورة سهير آل سعد 

اأعرا�ض اعتالل الكلى ال�سكري وطرق عالجه

الدكتور اأحمد فتحي: مر�ض ال�ضكر ي�ضبب م�ضاعفات خطيرة على 
الكلى  وظائف  على  للحفاظ  الوقاية  طرق  اتباع  و�ضرورة  الكلى 

الدكتورة غفران جاسم: 
لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري 
الرحم اإلصابة بســـرطان عنق  يقلالن خطر 

تعد حاسة البصر مهمة جًدا لتطور 
من  األشــيــاء  إدراك  مــن  وتمكنه  الــطــفــل، 
حـــولـــه، لــذلــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــســامــة 
على  قــدرتــه  مــن  والتحقق  الطفل  عيني 
اإلبصار بشكل سليم، ولذلك من الواجب 
فحص النظر لألطفال في مراحل مبكرة 
لــيــســهــل تــصــحــيــحــهــا، لــتــمــكــيــن الــطــفــل 
جيد.  بشكل  األشــيــاء  وإدراك  النمو  مــن 
هو  ومــا  لاطفال  النظر  اختبار  هــو  فما 
السن المناسب؟اسئلة كثيرة تجيب عليه 
طب  استشاري  العماري  حصة  الدكتورة 
الخليج  بمركز  األطــفــال  عيون  وجــراحــة 

الطبي والسكر 
الروتيني  النظر  فحص  إجـــراء  -هــل 

مهم مع العودة للمدرسة ؟
 مــع بــدايــة  الــعــام الــدراســي للطلبة  
يبدأ وقت  األنشغال بالكتب و القرطاسية 
ــة  ــدراســ ــا يــتــعــلــق بــتــجــهــيــزات الــ و كــــل مــ
واالستعداد للعام الدراسي ،لكن مع ذلك 
األستعدادات   تلك  أهــم   نسيان  يمكن  ال 
و هي النظر الصحي ؛لهذا السبب يكون 
تكون  لماذا  و  متى  الــضــروري معرفة  من 

ضرورية زيارة طبيب العيون.
كل النشاطات التي يقوم بها األطفال 
فـــي الـــمـــدرســـة تــتــطــلــب أن يــكــون لــديــهــم 
بصر صحي، و هو أمر جوهري لتحسين 
يــجــب تحديد  اذ  الــــدراســــي،   مــســتــواهــم 
فأهمالها  بصرية  مشكلة  أي  معالجة  و 
الــنــشــاطــات الــصــفــيــة و غير  يـــؤثـــر عــلــى 
السبورة  الــى  )الــنــظــر  لــألطــفــال  الصفية 
و القيام بالواجبات المدرسية و أستخدام 
بل  الرياضة  ممارسة  كذلك  و  الحاسوب 
تؤثر حتى على عاقاتهم مع رفاقهم في 

الصف(.
 من اهم مشاكل النظر الشائعة هي 

قصر النظر في مرحلة الطفولة
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال لــديــهــم قصر 
نظر وقد شهدت السنوات األخيرة أرتفاع  
فــي حــــاالت األصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر عند 
األطــفــال و على الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
عدد األطفال الذين يزورن طبيب العيون 
متدني جدًا بالمقارنة بنسبة 40% تقريبًا 

من األطفال لم يجرى لهم فحص بصري 
نهائًيا .

- متى يجب الخضوع لفحص العين 
بالنسبه لاطفال ؟

الول  االطـــــفـــــال  يـــخـــضـــع  ان  يـــجـــب 
 ، اشــهــر   6 فــي عمر  للعين  شــامــل  فحص 
أعينهم في سن  ذلــك  يحب فحص  بعد 
الــصــف األول  ٣ ســـنـــوات وقــبــل دخــولــهــم 

مباشرة في سن 5 او 6 سنوات.

يــجــب ان يــخــضــع االطـــفـــال فـــي سن 
ــة لــفــحــص  الــعــيــن كـــل عــامــيــن  الـــمـــدرسـ
النظارات  يرتدي  يكن  لم  اذا  االقــل  على 
الطبية لتصحيح اإلبصار ومن المهم ان 
عــدم وجــود  فــي  العين  حتى  يتم فحص 
الــعــديــد  ان  حــيــث  شـــكـــوى  او  عــــرض  اي 
عند  اكتشافها  يــتــم  الــعــيــون  مــشــاكــل  مــن 
الـــفـــحـــص الـــــــــدوري رغـــــم عـــــدم جـــــود اي 

اعراض .
- مـــا هـــي االجـــــــراءات الــمــتــبــعــة عند 
عــيــن  ــي  فــ عـــــرض  او  خـــلـــل  اي  ــاف  ــشـ ــتـ اكـ

الطفل ؟
او  عند االشــتــبــاه فــي وجـــود اي خلل 
عـــرض فــي الــعــيــن الــطــفــل يــجــب تحديد 
ــدى طــبــيــب عـــيـــون مــخــتــص في  مـــوعـــد لــ
والحول حتى يقوم  عاج عيون االطفال 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لــصــحــة عــيــن الــطــفــل . 
يشمل هذا التقييم العديد من الخطوات 
الطفل  عمر  حسب  على  تختلف  والــتــي 

واستجابته اثناء الفحص .
بين  مــا  الطفل  عين  فحص  ويتنوع 
العميق  والــفــحــص  الــظــاهــري  الــفــحــص 
للعين والذي يستلزم ادوات واجهزة طبية 
ــددة، يــتــم فـــي هــــذا الــفــحــص تقييم  ــحـ مـ
ــار و فــحــص حــركــة عــضــات  حـــدة االبـــصـ
العين و تقييم استقامة العين باالضافة 
العين  وشبكية  االمــامــي  الــجــزء  لفحص 
بشكل دقيق . والجدير بالذكر ان طريقة 
اكتشاف العيوب االنكسارية لدى االطفال 
تختلف عن المرضى االكبر سنًا وتتضمن 
الداخلية  للعضات  راخية  قطرات  وضع 
دقيقه   45 حوالي  تستغرق  والتي  للعين 
ومن ثم يتم فحص العين بأجهزة معينه 

حتى يتم اكتشاف وجود عيوب انكساريه 
مثل طول او قصر النظر .

ــنــــاك اجــــــــــراءات مــعــيــنــة او  - هــــل هــ
كشوفات بالنسبة لطفل السكري ؟

يــجــب عــلــى والــــــدي مـــريـــض الــســكــر 
الن   ، الطفل  عين  لصحه  جيدا  االنتباه 
الدم قد  السكر في  اضطرابات مستويات 
يهددها بخطر االصابة ببعض االمراض 
والتي تؤثر سلبا على االبصار وقد تصل 

الى العمى .
يـــفـــحـــص طــبــيــب  ان  الـــمـــفـــضـــل  مــــن 
العيون الطفل لمعرفة تأثير السكر على 
الشبكية  اعتال  وجــود  وخصوصا  العين 
التشخيص  بعد  السنة  في  مــرة  السكري 
العشر  عمر  بلوغ  عند  او  سنوات  بخمس 
سنوات فما فوق ومن بعد الفحص االول 
حسب  على  المتابعة  فترات  تحديد  يتم 
مــرة في  العين بمعدل ال يقل عــن  وضــع 

السنة للحاالت المستقرة.
- االطــفــال الــمــرتــديــن الــنــظــارات ما 
الــدوري الصحيح لهم  الكشف  هو موعد 

للمحافظة على مستوى النظر؟
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون 
نظارات طبية وهم دون سن السادسة من 
الطبيب  على  عرضهم  يــلــزم  فــإنــه  العمر 
المعالج كل 6 ستة أشهر، حيث إن درجة 
الــنــظــارة الــطــبــيــة قـــد تــتــغــيــر فـــي غــضــون 
إلى 18  أما بعد سن سبع سنوات   ، اشهر 
سنة فإنه يلزم فحص نظاراتهم كل سنة 
مرة واحدة ، وطبعا كل حاله تختلف عن 
المعالج  الطبيب  فــإن  وبالتالي  االخـــرى 
اكثر  فــتــرات  عــلــى  بالمتابعة  يــوصــي  قــد 

تقاربا بناًءا على الحالة المرضية.

اأهمية الفح�ض الب�ضري الدوري للأطفال 
الدكتورة حصة العماري : ارتفاع كبير في حاالت قصر النظر بين االطفال 

االنتباه لصحة عين طفل مريض السكري أمر ضروري وتحميه من مخاطر عديدة

أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي في 
ستوكهولم في بداية شهر أكتوبر، فوز عاِلم األحياء السويدي 
بابو« بجائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام  »سفانتي 
2022؛ لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل جينات اإلنسان 

البدائي وفي تأسيس علم جينات الحفريات القديمة.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بـــاخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن أن 
اكــتــشــافــات »ســفــانــتــي بــابــو« أرســـت األســــاس الســتــكــشــاف ما 
نــوعــهــا، مــن خــال إظهار  فــريــدة مــن  كــائــنــات  البشر  يجعل 
عن  األحياء  البشر  جميع  تميز  التي  الجينية  االختافات 

البشر المنقرضين.
حصل  وقــد  عــامــا،   67 العمر  مــن  يبلغ  سفانتي  العالم 
الذي  الصحفي  البيان  ووفــق  بمفرده،  كاملة  الجائزة  على 
التطورية«  لألنثروبولوجيا  بانك  ماكس  »معهد  من  صدر 
المصريات  علم  درس  قد  فإنه  نوبل  عالم  فيه  يعمل  الــذي 
والطب في بداية حياته وكطالب دكتوراه درس علم المناعة 
واستطاع بابو ان يثبت أن الحمض النووي يمكن أن يبقى 
اكتسب  وبالتالي  القديمة،  المصرية  المومياوات  في  ا  حّيً
الوراثة  علم  أبحاث  مجال  في  رائــًدا  باعتباره  مهنيًة  شهرًة 
القديمة؛ حيث يبحث علماء الوراثة القديمة في جينومات 
حول  استنتاجات  ويستخلصون  القديمة،  الحية  الكائنات 

مسار التطور.
اين  من  بالها  على  الناس يخطر  بعض  بشكل مبسط 
اتينا وما عاقتنا باجدادنا؟ أنجز »سفانتي بابو« عبر بحثه 
إنسان  جينوم  تسلسل  اكتشف  إذ  مستحيا،  شيًئا  الــرائــد 
النياندرتال أحد أقارب البشر المنقرضين، واكتشف اكتشاًفا 

مثيًرا إلنسان غير معروف سابًقا يسمى دينيسوفا.
األهم من ذلك، وجد بابو أيًضا أن الجينات ُنقلت من 
الهجرة  بعد  الحاليين  البشر  إلى  المنقرضة  البشر  أشباه 
مــن إفــريــقــيــا مــنــذ نــحــو سبعين ألـــف عـــام. وهـــذا االنــســيــاب 
القديم للجينات إلى البشر الموجودة حالًيا له عاقة بفهم 
المناعي  الجهاز  تعامل  كيفية  مثًا،  الجسم.  فيزيولوجيا 
البيئي  التكيف  وعــلــى  األمــــراض  مــن  الكثير  مــع  الــبــشــري 

والتطور.
باضافة بسيطة  ولكن  ذلــك،  اكثر من  عليكم  اطيل  لن 
المجتمع  يستخدمه  فــريــًدا  مــرجــًعــا  تــعــد  بــابــو  اكــتــشــافــات 
والهجرة  البشري  التطور  لفهم  واســع  نطاق  على  العلمي 
فهًما أفضل واستطاع العلماء اآلن فهم التسلسات الجينية 
القديمة من أسافنا المنقرضين وأنها تؤثر في فيزيولوجيا 

البشر في الوقت الحاضر. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

أقام مستشفى السام التخصصي فعالية توعوية 
تــزامــنــا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي )اكــتــوبــر 
ــابـــة بــســرطــان  الــــــوردي( لــلــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر اإلصـ
الجراحات لعاج  والتطورات في  الوقاية  الثدي وسبل 
أورام الثدي، وكذلك الذراع المتضخمة بعد العمليات 

وذلك ضمن مبادراتها خال هذا الشهر.
قامت الدكتورة سهير ال سعد استشاري الجراحة 
الـــعـــامـــة والــــثــــدي بـــإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة لــلــحــاضــريــن من 
لرفع  الصحي  بالجانب  والمهتمين  الطبي  الــطــاقــم 

الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر وسبل 
الوقاية، باإلضافة لعوامل الخطورة المسببة لإلصابة 
بسرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل مع المرض 

في حالة االصابة به.
ــرورة تــشــجــيــع  ــ ــ ــــى ضـ وأشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ســهــيــر الـ
ــراء  الـــســـيـــدات عــلــى مــراجــعــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة إلجــ
الفحص  عملية  على  والــتــدريــب  الــدوريــة  الفحوصات 
رفـــع معدل  فــي  المبكر  الــكــشــف  يسهم  ،حــيــث  الــذاتــي 

الشفاء الى اكثر من %90.
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النساء  عند  الشائعة  السرطانات  احــد  هــو  الــرحــم  عنق  ســرطــان 
عنق  لسرطان  نــوع  من  اكثر  هناك  الرحم،  عنق  منطقة  تصيب  التي 
الرحم وتختلف اعراضه كل هذا سنعرفه من الدكتورة غفران جاسم 

استشاري طب العائلة بمستشفى الملكي للنساء واألطفال. 
ما هو سرطان عنق الرحم؟ وما هي أسبابه؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خايا عنق 
الرحم، وهو الجزء السفلي من الرِحم المتصل بالمهبل.

من  ســاالت مختلفة  سببها  الرحم  عنق  حــاالت سرطان  معظم 
فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( وهو فيروس ينتقل عن طريق 

االتصال الجنسي.
ما هي أعراض اإلصابة به؟

أيَّ  الرحم  عنق  لسرطان  رة  المبكِّ المرحلة  ب  ُتسبِّ ال  عــام  بشكل 
رات أو أعراض. أما المراحل المتقدمة تتضمن: ُمؤشِّ

أو  ة،  الحيضيَّ ورات  الـــدَّ بين  أو  الجماع،  بعد  ا  مهبلّيً نزيًفا   *
بعد انقطاع الطمث.

* إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
* ألًما بالحوض أو ألًما أثناء الجماع.

هل له انواع؟
األنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

* سرطان الخايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم 
ن  يبدأ في الخايا الرفيعة المسطحة )الخلية الحرشفية( التي تبطِّ

المهبل. معظم  إلــى  الـــذي يصل  الــرحــم،  الــخــارجــي مــن عنق  الــجــزء 
سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخايا الحرشفية.

في  الرحم  عنق  النوع من سرطان  هذا  يبدأ  الغدي.  السرطان   *
ن قناة عنق الرحم. الخايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّ

ما هي عوامل الخطر من اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟
العاقة  شركاء  عــدد  زاد  كلما  الجنسية.  العاقة  شركاء  تعدد   *
الــــورم  بــفــيــروس  او لــشــريــكــك زادت فــرصــة إصـــابـــتـــِك  لـــك  الــجــنــســيــة 

الحليمي البشري.
رة  مبكِّ سن  في  الجنس  ممارسة  إن  ر.  المبكِّ الجنسي  النشاط   *

َيزيد من خطورة اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ا. إن اإلصابة بأنواع أخرى  *أنواع العدوى األخرى المنقولة جنسّيً
وداء  َيان،  والسَّ رة،  المتدثِّ داء  مثل   — ا  جنسّيً المنقولة  العدوى  من 
خطر  من  َتزيد   — البشري/اإليدز  المناعة  نقص  وفيروس  الــزهــري، 

اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
تزداد احتمالية إصابتِك بسرطان  المناعي. قد  الجهاز  * ضعف 
حالة  بسبب  المناعي  الجهاز  فــي  لــديــِك ضعف  كــان  إذا  الــرحــم  عنق 

صحية أخرى.
* التدخين. هناك صلة بين التدخين واإلصابة بسرطان الخايا 

الحرشفية في عنق الرحم.
كيف يكون التشخيص؟

)Pap smear( اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم *
حيث يكشط الطبيب خايا من عنق الرحم ويلتقطها بالمسح، 
وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحًثا عن السمات غير الطبيعية.

الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  للكشف  الــنــووي  الحمض  اختبار   *
البشري.

ما هي أهم طرق الوقاية؟
تستطيعين تقليل خطر إصابتِك بسرطان عنق الرحم عن طريق 
لقاح يحمي من  وتلقي  الــدوريــة  الــرحــم  اخــتــبــارات فحص عنق  عمل 

اإلصابة بـفيروس الورم الحليمي البشري.
البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاحات  عــن  طبيبِك  اســألــي   *

 .HPV
* أجِري اختبارات عنق الرحم بشكل روتيني. 

كل  الذكري في  الواقي  اآلمــن. مثل استخدام  الجنس  * ممارسة 
د الشركاء في الجنس. مرة، والحد من تعدُّ

ــن. إذا  ــ ــدخِّ ــ ُت ــم تــكــن مـــدخـــًنـــا فـــا  ــن الــتــدخــيــن. إن لـ * امــتــنــع عـ
التي  االستراتيجيات  بشأن  الطبيب  مع  فتحدث  بالفعل  ن  تدخِّ كنَت 

ُتساعدك على اإلقاع.
ما هو العاج؟

الرحم على عدة عوامل، مثل مرحلة  يعتمد عاج سرطان عنق 
ــد تــعــانــي منها  ــان، والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة األخــــــرى الـــتـــي قـ ــرطـ الـــسـ
وتفضياِتك للعاج. الجراحة، أو اإلشعاع، أو العاج الكيميائي، أو قد 

يتم استخدام مزيج من الثاثة.

مرض  عــاج  على  السيطرة  تتم  ال  عندما 
في  السكر  مستوى  يرتفع  جيد،  بشكل  السكري 
الدم ويتسبب في أضرار أجزاء كثيرة من الجسم 
الطبيب  مع  المتابعة  يجب  وعليه  الكلى،  منها 
المختص لعمل الفحوصات الدورية المطلوبة. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــدكــتــور أحــمــد فتحي 
مركز  فــي  والكلى  الباطنية  األمـــراض  أخصائي 
السكري  تأثير  على  سنتعرف  الطبي  كير  هــاي 

على الكلى وكيفية تفاديها.
هــل هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لــمــرض الــســكــري 

على الكلى؟
نعم، هناك تأثير مباشر للسكر على وظائف 
الكلى وال سيما إذا كان مرض السكري لم يعالج 

بالطريقة الصحيحة ألي سبب من األسباب. 
ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن تفاديه؟

قد تصاب الكلى بسبب مرض السكري بدون 
أي أعراض نهائًيا.

الكلى  بــأمــراض  المصابين  مــن  فقط   %10
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــم الــذيــن يــعــلــمــون أنهم 
ــابـــون، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل االولــــــى من  مـــصـ
اكتشاف  أو  وقــايــة  هــنــاك  كــانــت  وكلما  االصــابــة. 
مبكر لإلصابة، قلت فرص تدهور وظائف الكلى. 
ولـــذلـــك إن كــنــت مـــن الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
مــزمــنــة مــثــل الــســكــري أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم او 
الــرومــاتــيــزم، فينصح  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
بزيارة طبيب أمراض الكلى الباطني. وإذا ظهرت 
ــراض الــتــالــيــة فــيــجــب الــتــوجــه إلــى  ــ أي مــن األعـ

طبيب أمراض الكلى الباطني مثل:
- وجود تغير في لون البول.

- وجود رغوة كثيفة مع التبول.
- تورم العينين وخاصة صباحا.

- تورم القدمين. 
- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

- ضعف اإلبصار وتغيرات في شبكية العين. 
األعــراض  تأتي  قد  المتأخرة  المراحل  في 

متدرجة كاآلتي:
- شحوب في الوجه والبشرة.

- آالم مستمرة بالعظام. 
- تورم القدمين. 

- ضعف التركيز واضطراب النوم.
- اإلجهاد الشديد. 

- فقدان الشهية. 

- كـــم مــــرة يــتــم فــحــص الــكــلــى فـــي الــســنــة 
للمصابين بالسكري؟ 

كنت مصاًبا  إذا  الكلى  بزيارة طبيب  ينصح 
السابق ذكرها ولو مرة  المزمنة  بأحد األمراض 
تبدو  الكلى  وظــائــف  كــانــت  لــو  األقـــل حتى  على 
ســلــيــمــة، وذلـــك لــاكــتــشــاف الــمــبــكــر لــإلصــابــة أو 
الــوقــايــة مـــن وقــــوع االصـــابـــة، ثـــم تــحــدد فــتــرات 
المتابعة بحسب كل حالة على حدة وهي تتراوح 
في  واحـــدة  مــرة  متابعة  إلــى  متابعة شهرية  مــن 

العام.
- ما هي المضاعفات المحتملة؟ 

مـــرض الــســكــري قـــد يــصــيــب الــكــلــى إصــابــة 
بسيطة وتتدرج مراحل اإلصابة حتى تصل الى 
كثيرا  الشديد  ولــألســف  الكلوي  الفشل  مرحلة 
جدا ما يأتي المريض متأخرا جدا ألن األعراض 
الــدوري والمبكر  بالكشف  ال تظهر مبكًرا، ولكن 
إنــقــاذ الــمــريــض مــن الفشل  قــد يــكــون سبًبا فــي 
الكلوي الذي قد يحتاج المريض وقتها للغسيل 

الكلوي أو زراعة الكلى.
- هل هناك طرق للوقاية؟

الــطــرق للحفاظ  نعم والــوقــايــة هــي أفــضــل 
على وظائف الكلى وهي كاآلتي:

- الــــوقــــايــــة والــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب ألمـــــراض 
السكري وضغط الدم والقلب واستخدام األدوية 

ــتـــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــكــلــى  الــمــنــاســبــة والـ
)يفضل مراجعة هذه األدوية مع طبيب الكلى(

- شرب الماء بكميات مناسبة. 
- التغذية السليمة إلنقاص الوزن الزائد. 

- تجنب استخدام المسكنات بكثرة.
الـــمـــبـــكـــر وخـــــاصـــــة ألصــــحــــاب  ــكــــشــــف  الــ  -
األمراض المزمنة او تاريخ مرضى بالعائلة من 

االصابة بأمراض الكلى. 
- اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــكــلــى قــبــل الــتــعــرض 
لـــإلجـــراءات الــطــبــيــة مــثــل األشــعــة الــتــي تحتاج 
بــــالــــوريــــد أو عــمــل  بــالــصــبــغــة  ــريـــض  ــمـ الـ حـــقـــن 

القسطرة القلبية. 
وبما لمرض السكري من األهمية حيث إن 
50% من إصابات الكلى تكون من مرضى السكري 
كبيرا  اهتماًما  فتحي  احمد  الدكتور  اولــى  فقد 

بهذه المجموعة من المرضى من حيث:
التي تساعد على  الغذائية  النظم  -تحديد 
الــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى مــــرض ســكــر الــــدم وقــد 
في  اإلنسولين  من حقن  التخلص  على  يساعد 

مرضى النوع الثاني.
-تــحــديــد ووصــــف األدويـــــة الــمــنــاســبــة التي 
ــة  تــحــافــظ عــلــى وظـــائـــف الــكــلــى وخـــاصـــة األدويــ

المتعلقة بمرضى السكري.
-الكشف المبكر له دور للوقاية من اإلصابة.

السالم التخصصي
 يقيم فعالية توعوية بمحاضرة تلقيها الدكتورة سهير آل سعد 

اأعرا�ض اعتالل الكلى ال�سكري وطرق عالجه

الدكتور اأحمد فتحي: مر�ض ال�ضكر ي�ضبب م�ضاعفات خطيرة على 
الكلى  وظائف  على  للحفاظ  الوقاية  طرق  اتباع  و�ضرورة  الكلى 

الدكتورة غفران جاسم: 
لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري 
الرحم اإلصابة بســـرطان عنق  يقلالن خطر 

تعد حاسة البصر مهمة جًدا لتطور 
من  األشــيــاء  إدراك  مــن  وتمكنه  الــطــفــل، 
حـــولـــه، لــذلــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــســامــة 
على  قــدرتــه  مــن  والتحقق  الطفل  عيني 
اإلبصار بشكل سليم، ولذلك من الواجب 
فحص النظر لألطفال في مراحل مبكرة 
لــيــســهــل تــصــحــيــحــهــا، لــتــمــكــيــن الــطــفــل 
جيد.  بشكل  األشــيــاء  وإدراك  النمو  مــن 
هو  ومــا  لاطفال  النظر  اختبار  هــو  فما 
السن المناسب؟اسئلة كثيرة تجيب عليه 
طب  استشاري  العماري  حصة  الدكتورة 
الخليج  بمركز  األطــفــال  عيون  وجــراحــة 

الطبي والسكر 
الروتيني  النظر  فحص  إجـــراء  -هــل 

مهم مع العودة للمدرسة ؟
 مــع بــدايــة  الــعــام الــدراســي للطلبة  
يبدأ وقت  األنشغال بالكتب و القرطاسية 
ــة  ــدراســ ــا يــتــعــلــق بــتــجــهــيــزات الــ و كــــل مــ
واالستعداد للعام الدراسي ،لكن مع ذلك 
األستعدادات   تلك  أهــم   نسيان  يمكن  ال 
و هي النظر الصحي ؛لهذا السبب يكون 
تكون  لماذا  و  متى  الــضــروري معرفة  من 

ضرورية زيارة طبيب العيون.
كل النشاطات التي يقوم بها األطفال 
فـــي الـــمـــدرســـة تــتــطــلــب أن يــكــون لــديــهــم 
بصر صحي، و هو أمر جوهري لتحسين 
يــجــب تحديد  اذ  الــــدراســــي،   مــســتــواهــم 
فأهمالها  بصرية  مشكلة  أي  معالجة  و 
الــنــشــاطــات الــصــفــيــة و غير  يـــؤثـــر عــلــى 
السبورة  الــى  )الــنــظــر  لــألطــفــال  الصفية 
و القيام بالواجبات المدرسية و أستخدام 
بل  الرياضة  ممارسة  كذلك  و  الحاسوب 
تؤثر حتى على عاقاتهم مع رفاقهم في 

الصف(.
 من اهم مشاكل النظر الشائعة هي 

قصر النظر في مرحلة الطفولة
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال لــديــهــم قصر 
نظر وقد شهدت السنوات األخيرة أرتفاع  
فــي حــــاالت األصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر عند 
األطــفــال و على الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
عدد األطفال الذين يزورن طبيب العيون 
متدني جدًا بالمقارنة بنسبة 40% تقريبًا 

من األطفال لم يجرى لهم فحص بصري 
نهائًيا .

- متى يجب الخضوع لفحص العين 
بالنسبه لاطفال ؟

الول  االطـــــفـــــال  يـــخـــضـــع  ان  يـــجـــب 
 ، اشــهــر   6 فــي عمر  للعين  شــامــل  فحص 
أعينهم في سن  ذلــك  يحب فحص  بعد 
الــصــف األول  ٣ ســـنـــوات وقــبــل دخــولــهــم 

مباشرة في سن 5 او 6 سنوات.

يــجــب ان يــخــضــع االطـــفـــال فـــي سن 
ــة لــفــحــص  الــعــيــن كـــل عــامــيــن  الـــمـــدرسـ
النظارات  يرتدي  يكن  لم  اذا  االقــل  على 
الطبية لتصحيح اإلبصار ومن المهم ان 
عــدم وجــود  فــي  العين  حتى  يتم فحص 
الــعــديــد  ان  حــيــث  شـــكـــوى  او  عــــرض  اي 
عند  اكتشافها  يــتــم  الــعــيــون  مــشــاكــل  مــن 
الـــفـــحـــص الـــــــــدوري رغـــــم عـــــدم جـــــود اي 

اعراض .
- مـــا هـــي االجـــــــراءات الــمــتــبــعــة عند 
عــيــن  ــي  فــ عـــــرض  او  خـــلـــل  اي  ــاف  ــشـ ــتـ اكـ

الطفل ؟
او  عند االشــتــبــاه فــي وجـــود اي خلل 
عـــرض فــي الــعــيــن الــطــفــل يــجــب تحديد 
ــدى طــبــيــب عـــيـــون مــخــتــص في  مـــوعـــد لــ
والحول حتى يقوم  عاج عيون االطفال 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لــصــحــة عــيــن الــطــفــل . 
يشمل هذا التقييم العديد من الخطوات 
الطفل  عمر  حسب  على  تختلف  والــتــي 

واستجابته اثناء الفحص .
بين  مــا  الطفل  عين  فحص  ويتنوع 
العميق  والــفــحــص  الــظــاهــري  الــفــحــص 
للعين والذي يستلزم ادوات واجهزة طبية 
ــددة، يــتــم فـــي هــــذا الــفــحــص تقييم  ــحـ مـ
ــار و فــحــص حــركــة عــضــات  حـــدة االبـــصـ
العين و تقييم استقامة العين باالضافة 
العين  وشبكية  االمــامــي  الــجــزء  لفحص 
بشكل دقيق . والجدير بالذكر ان طريقة 
اكتشاف العيوب االنكسارية لدى االطفال 
تختلف عن المرضى االكبر سنًا وتتضمن 
الداخلية  للعضات  راخية  قطرات  وضع 
دقيقه   45 حوالي  تستغرق  والتي  للعين 
ومن ثم يتم فحص العين بأجهزة معينه 

حتى يتم اكتشاف وجود عيوب انكساريه 
مثل طول او قصر النظر .

ــنــــاك اجــــــــــراءات مــعــيــنــة او  - هــــل هــ
كشوفات بالنسبة لطفل السكري ؟

يــجــب عــلــى والــــــدي مـــريـــض الــســكــر 
الن   ، الطفل  عين  لصحه  جيدا  االنتباه 
الدم قد  السكر في  اضطرابات مستويات 
يهددها بخطر االصابة ببعض االمراض 
والتي تؤثر سلبا على االبصار وقد تصل 

الى العمى .
يـــفـــحـــص طــبــيــب  ان  الـــمـــفـــضـــل  مــــن 
العيون الطفل لمعرفة تأثير السكر على 
الشبكية  اعتال  وجــود  وخصوصا  العين 
التشخيص  بعد  السنة  في  مــرة  السكري 
العشر  عمر  بلوغ  عند  او  سنوات  بخمس 
سنوات فما فوق ومن بعد الفحص االول 
حسب  على  المتابعة  فترات  تحديد  يتم 
مــرة في  العين بمعدل ال يقل عــن  وضــع 

السنة للحاالت المستقرة.
- االطــفــال الــمــرتــديــن الــنــظــارات ما 
الــدوري الصحيح لهم  الكشف  هو موعد 

للمحافظة على مستوى النظر؟
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون 
نظارات طبية وهم دون سن السادسة من 
الطبيب  على  عرضهم  يــلــزم  فــإنــه  العمر 
المعالج كل 6 ستة أشهر، حيث إن درجة 
الــنــظــارة الــطــبــيــة قـــد تــتــغــيــر فـــي غــضــون 
إلى 18  أما بعد سن سبع سنوات   ، اشهر 
سنة فإنه يلزم فحص نظاراتهم كل سنة 
مرة واحدة ، وطبعا كل حاله تختلف عن 
المعالج  الطبيب  فــإن  وبالتالي  االخـــرى 
اكثر  فــتــرات  عــلــى  بالمتابعة  يــوصــي  قــد 

تقاربا بناًءا على الحالة المرضية.

اأهمية الفح�ض الب�ضري الدوري للأطفال 
الدكتورة حصة العماري : ارتفاع كبير في حاالت قصر النظر بين االطفال 

االنتباه لصحة عين طفل مريض السكري أمر ضروري وتحميه من مخاطر عديدة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16272/pdf/1-Supplime/16272.pdf?fixed2007
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/1311692
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311694
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كيف مهم؟ ال يِهم

الــســودان  فــي  لدينا  العربية  الـــدول  كــل  فــي  هــو حـــادث  كما 
قناة تلفزيونية رسمية تجعل من يتابعونها يرتدون إلى األمية، 
إلى  وخالية  رسمية،  غير  فضائية  بقناة  أخــيــرًا  اهلل  أكرمنا  ثــم 
القناة  فيها  تخصصت  التي  المملة«  »الحصص  من  كبير  حد 
الفضائية السودانية الحكومية، وأخرى مستقلة اسما، وتحمل 
تحظى  منوعات  قــنــاة  وعندنا   ،»24 »ســودانــيــة  اســم  القناة  هــذه 
بجماهيرية عالية اسمها »النيل األزرق«، وبالمناسبة فإن األزرق 
في العامية السودانية يعني »األسود«، واألخضر يعني األسمر، 
الــلــون فــا تحسب أنــه  وإذا قـــال لــك ســودانــي إن فــانــًا أخــضــر 
ودون  السمرة  شديد  لونه  أن  اعلم  بــل  جــلــدي،  بمرض  مصاب 
السواد الشامل بقليل، )يعني عمى األلوان الذي يعاني منه أبو 
بيتا: في  الشعر  وأزيــدك من  وبائي وليس وقفًا عليه،  الجعافر 
العامية السودانية نقول »أخدر« لألخضر! اشمعنى في الخليج 
تقولون أبو ضبي وليس أبوظبي؟(، وقد تجد سودانيًا يقول لك 
أنــه يحب واحــدة  لــون زينب، وال يعني ذلــك  إنــه اشترى قميصًا 
إن هذا  بــل  زيــنــب،  اسمها  واحـــدة  يــعــرف  او حتى  زيــنــب،  اسمها 

االسم يرمز إلى اللون »األخضر«.
داكــن  مـــاءه  بــــاألزرق ألن  الحبشة  الــقــادم مــن  النيل  وســمــي 
اللون كجيرته/ من  الذي يحمله، )حبشي  الطمي  وفرة  بسبب 
منبعه لبحيرته(، أما النيل الذي يأتي من بحيرة فيكتوريا فهو 
»أبيض«، فقط مقارنة بالنيل اآلخر األزرق، )نحن نسمي النهر 
بالفارق  أبـــيـــض/أزرق( وتحس  عــن بحر  نتكلم  ثــم  ومــن  »بــحــر« 
اللوني بين النهرين عندما تقف عند ملتقاهما في الخرطوم، 
لترى مشهدًا في منتهى الروعة حين يعانق النيل األزرق الهادر 
شقيقه األبيض الكحيان »أبو دم ثقيل«، فيتناطحان نحو نصف 
كيلومتر قبل أن يتصالحا ويذوبا في أحضان بعضهما البعض 

مشكلين نهر النيل.
العربية  الفضائيات  وبين  بيني  الذي  أن  برغم  أنني  المهم 
عــمــومــًا كــالــذي بين دونــالــد تــرامــب وكــمــال الــعــقــل، فــإن الشوق 
إلى  أحيانا  رؤيــة وجــوه مألوفة تشدني  والرغبة في  الوطن  إلى 
كثير  من  حــاال  أحسن  اهلل  بفضل  وهــي  السودانية،  الفضائيات 
ولكن  الرفيع،  البرامج  بمستوى  ليس  العربية،  الفضائيات  من 
ألنها أفلتت حتى اآلن من وباء ذوات الثدي واللحوم المكشوفة.
حكى  السودانيين  الممثلين  بعض  مع  تلفزيوني  لقاء  في 
أحدهم كيف أنهم في منتصف السبعينيات بحثوا في قريتهم 
عن مطرب محترم إلحياء حفل زفاف، ولم يحالفهم التوفيق، 
فاقترح عليهم أحدهم االستعانة بأحد الهواة الكحيانين، وكان 
معروفًا عنه أنه يرحب بكل فرصة تتيح له الغناء، بل ال يمانع 
في أن يدفع مبلغًا من المال ألصحاب األفراح كي يتركوه يغني 
أمام المدعوين إلثبات وجوده، وال بد هنا من وقفة قصيرة كي 
ُأعّرف القارئ أنه قبل عصر الوسائط الجديدة كانت لدينا في 
المطرب  فهناك  للمطربين؛  ورائعة  دقيقة  تصنيفات  السودان 
ــة أولـــــى«، ومــطــربــو الــصــف الــثــانــي، ويــلــيــهــم مــبــاشــرة من  ــ »درجـ
أغانيهم عبر  ُتبث  النهار«، وهؤالء كانت  »ُنص  نسميهم مطربي 
والنصف  والثانية  النهار  منتصف  بين  ما  والتلفزيون  اإلذاعــة 
بعد الظهر، أي في األوقات التي ال يتابع فيها عاقل أجهزة البث، 
المرتبة  أما في  التلف،  الجمهور من  أذواق  تتم حماية  وبذلك 
الدنيا فيأتي من نسميه »فنان الحيرة« وهو النوع الذي ال تلجأ 
إليه إال مضطرًا بعد أن تحتار في أمر من سيحيي لك الحفل!!
على كل حال ذهب الجماعة إلى فنان الحيرة ذاك، وقالوا 
له إنهم يريدون منه أن يغني في حفل الزواج المرتقب، ولكنه 
ــــرش؟ أال تــتــابــعــون األخـــبـــار؟  ــاح فـــي وجــوهــهــم: هـــل أنــتــم ُطـ صـ
وسألوه:  الجماعة  فانزعج  أمــس!  توفي  قد  وزميلي  أغني  كيف 
معليش، واهلل ما عندنا خبر وفاة أي فنان من زمائك!! فقال 
عبدالحليم؟  بــوفــاة  تسمعوا  لــم  أنــكــم  المعقول  مــن  هــل  لــهــم: 
ويعيش  حافظ!!  عبدالحليم  فقال:  عبدالحليم؟  أي  فسألوه: 
معرفة حقيقية  أهميتهم من  يستمدون  الذين  الكثيرون  بيننا 
أو افتراضية بشخصيات عامة مشهورة، ويعتبرون تلك المعرفة 
مسوغًا لممارسة العنطزة والعجرفة تجاه اآلخرين، وأزفت من 
أرقــام لوحاتها  أو  هؤالء من يستمد أهميته من موديل سيارته 

ورقم هاتفه.

سنتر  سيتي  مجمع  زوار  فاجأ  بعرض 
للبحرين«؛  »نصوت  البحرين، وتحت شعار 
لــانــتــخــابــات  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  أقـــامـــت 
وطنية  فــعــالــيــة   2022 والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 

من  عـــدد  تخللها  ــوب(،  ــ مـ )فــــاش  بــهــيــجــة 
على  الفنية  والــلــوحــات  الوطنية  األغــانــي 

إيقاع الموسيقى.
ــدت الــفــعــالــيــة الــمــمــيــزة تــفــاعــًا  ــهـ وشـ

كبيرًا من رواد المجمع الذين تجمعوا في 
الموسيقى،  وقــع  على  الــمــركــزيــة  الــســاحــة 
التابعة  العام  األمــن  فرقة  مع  باالشتراك 

لوزارة الداخلية.

صــــــــــرح رئــــــيــــــس مــــهــــرجــــان 
الــبــحــريــن الــســيــنــمــائــي يــوســف 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ فـــــــــوالذ نـ
للسينما  الــبــحــريــن  نـــادي  إدارة 
اخـــتـــارت  الــمــهــرجــان  إدارة  ــأن  بــ
المخرج البحريني محمد راشد 
تحكيم  لــلــجــنــة  رئــيــســًا  بــوعــلــي 
تضم  الــتــي  المهرجان  مسابقة 
4 فئات رئيسية هي: فئة األفام 
األفــام  فئة  القصيرة،  الروائية 
التحريك،  أفام  الوثائقية، فئة 
ــام الــبــحــريــنــيــة إلــى  ــ وفـــئـــة األفــ
السينمائيين  مــن  نخبة  جــانــب 
والفنانين والنقاد، وتتكون لجنة 
ــــام الـــروائـــيـــة  تــحــكــيــم فــئــة األفــ
القصيرة وفئة األفام الوثائقية 
المصرية  والكاتبة  الناقدة  مــن 
والكاتب  والمخرج  صــاح،  ناهد 
ــــادو.  ــيـ ــ ــيـــب جـ ــلـ ــيـ ــي فـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
أمــــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــمــعــنــيــة 
فتتكون  الــتــحــريــك  أفـــام  بفئة 
ــد الــهــاشــمــي،  ــالـ مــــن الـــفـــنـــان خـ
والمخرجة ايناس يعقوب، فيما 
تتكون لجنة تحكيم فئة األفام 

الــبــحــريــنــيــة مــن أســتــاذ اإلعـــام 
كــاظــم  د.  ــيـــة  ــلـ األهـ بــالــجــامــعــة 
مـــؤنـــس، والـــمـــخـــرج الــبــحــريــنــي 

محمد فخرو.
وقال فوالذ إن لجان تحكيم 
المهرجان تعمل على قدٍم وساق 
في  المشاركة  األعــمــال  لتقييم 

إلى  مشيرًا  المهرجان،  مسابقة 
حملت  الــمــشــاركــة  ــال  ــمـ األعـ أن 
تنوعًا كبيرًا في األفكار والطرح 

واألساليب الفنية.
اللجنة  اســتــعــدادات  وحـــول 
اللجنة  إن  فوالذ  ذكر  المنظمة، 
ــة  ــدولــ ــى جــ ــلــ ــًا عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــعـــمـــل حـ

العروض في السينما، إلى جانب 
تنظيم عدد من الورش والندوات 
ــة  ــبــ ــاحــ ــمــــصــ الــــتــــخــــصــــصــــيــــة الــ
لــلــمــهــرجــان بــالــتــعــاون مـــع عــدد 
من الشركاء، إذ يضم المهرجان 
ورشــــا تــدريــبــيــة مــتــخــصــصــة في 
صناعة وإنتاج األفام، واكتشاف 
الـــمـــواهـــب، وكـــتـــابـــة الــســيــنــاريــو 
من  نخبة  بــإشــراف  للمبتدئين 

المختصين في السينما.
الــمــهــرجــان  فــــوالذ أن  وأكــــد 
الــقــادم  الــســبــت  سينطلق  الـــذي 
ــة هــيــئــة الــبــحــريــن  ــايــ تـــحـــت رعــ
فرصة  سيشكل  واآلثــار  للثقافة 
حــقــيــقــيــة لــجــمــيــع الــمــهــتــمــيــن 
بــالــفــن الــســابــع خــصــوصــًا فيما 
وفتح  المهارات،  بتطوير  يتعلق 
آفــــاق الـــتـــعـــاون مـــع الــمــؤســســات 
المملكة،  خارج  من  السينمائية 
إلـــى جــانــب قــــراءة واقـــع صناعة 
السينما عند الشباب في الوطن 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــعــربــي وفـ

على وجه الخصوص.

التزامًا بنهجها الدائم في 
المسئولية االجتماعية  تعزيز 
التعليمية  ــادرات  ــبـ ــمـ الـ ودعــــم 
أعلنت  المملكة،  مستوى  على 
الشركات  إحــدى  نسيج،  شركة 
الــــرائــــدة فـــي مــجــال الــتــطــويــر 
العقاري بالمملكة، عن رعايتها 
التربويين  نــقــابــة  الحــتــفــالــيــة 
من  نخبة  لتكريم  البحرينية 
في  المخضرمين  الــتــربــويــيــن 
يـــوم الــمــعــلــم الــعــالــمــي، والــتــي 
عبدالرحمن  مركز  في  أقيمت 
كانو الثقافي بمنطقة الرفاع.

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــرح 
ــادي مـــديـــر عــام  ــمـ ــحـ أحـــمـــد الـ
شــركــة نــســيــج بـــالـــقـــول: »نــحــن 
ــا فــي  ــنــ ــتــ ــاركــ ــمــــشــ فـــــــخـــــــورون بــ
قـــصـــة نـــجـــاح هـــــذه الــفــعــالــيــة 
الــمــهــمــة ودعـــمـــنـــا الــمــتــواصــل 
البحرينية  التربويين  لنقابة 
الـــتـــي نـــكـــّن لــمــجــلــس إدارتـــهـــا 
التقدير  خــالــص  ومنتسبيها 
يقدمونه  مــا  عــلــى  ــرام  ــتـ واالحـ
مـــن جـــهـــود مــضــنــيــة فـــي خلق 
للتربويين  التدريبية  الفرص 
مـــــــــن أجــــــــــــل رفــــــــــــع مــــســــتــــوى 
أدائــــهــــم وإنـــجـــازهـــم، وتــعــظــيــم 
مساهمتهم في الحصول على 
تتناسب  تــعــلــيــمــيــة  مــخــرجــات 
التعليمية  التطورات  وطبيعة 

والثقافية والتكنولوجية«. 
وأضــــاف الــحــمــادي قــائــًا: 
»نـــــحـــــرص فـــــي شــــركــــة نــســيــج 

نــكــون  ان  عـــلـــى  الـــــــــدوام  عـــلـــى 
في  والتطوير  التنمية  شركاء 
فيه،  ننشط  الـــذي  المجتمع 
وذلــك من خــال تعزيز ثقافة 
العطاء والعمل الخيري ودعم 
الـــمـــبـــادرات الــوطــنــيــة الــهــادفــة 
المستقبل  بــنــاة  تــخــريــج  الـــى 
االفضل.  نحو  التغيير  وصناع 
بفضل إيماننا العميق بأهمية 
المسؤولية االجتماعية  تعزيز 

على مستوى مؤسسات القطاع 
عن  العمل  سنواصل  الخاص، 
الجمعيات  مختلف  مــع  كــثــب 
المجتمع  ومؤسسات  األهلية 
الـــمـــدنـــي لـــارتـــقـــاء بــمــســتــوى 
ــم  الـــتـــكـــافـــل الــمــجــتــمــعــي ودعــ
وبخاصة  الــمــبــادرات  مختلف 
في  منها  والتعليمية  التربوية 

مملكتنا الغالية البحرين«. 
وقــــــــــد شــــــــــــارك عــــــــــدد مـــن 

ــي شـــركـــة نــســيــج  ــن فــ ــ ــيــ ــ اإلداريــ
الــتــي أقيمت  فــي االحــتــفــالــيــة 
بيوم  االحــتــفــال  مــع  بالتزامن 
المعلم العالمي الذي يصادف 
الــخــامــس مــن أكــتــوبــر مــن كل 
عام، حيث تم تكريم مجموعة 
من التربويين األفاضل الذين 
ــة فــي  ــحــ ــوا بـــصـــمـــات واضــ ــركــ تــ
مجتمعهم وكان لهم إسهامات 
الفـــتـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــتــربــوي 

والـــتـــعـــلـــيـــمـــي عـــلـــى مــــر عــقــود 
خلت.

ألــقــى عــامــر جناحي  وقـــد 
رئـــــيـــــس الــــــــمــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
ــة فـــي شــركــة  ــ ــ والــــشــــؤون اإلداريـ
ــن الــمــديــر  نــســيــج بــالــنــيــابــة عـ
الـــعـــام كــلــمــة اعـــــرب فــيــهــا عن 
الــشــركــة لنقابة  وتــقــديــر  شــكــر 
الــبــحــريــنــيــة على  الــتــربــويــيــن 
تكريم  فــي  الطيبة  مــبــادرتــهــم 

مستوى  على  التربويين  خيرة 
المملكة ممن تركوا أثرا طيبا 
مؤكدا  أجيال،  عدة  نفوس  في 
البرامج  التزام نسيج في دعم 
ــة لـــارتـــقـــاء  ــهـــادفـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
ــاع الـــتـــربـــوي  ــقـــطـ بــمــســتــوى الـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  والـــتـــعـــلـــيـــمـــي عــ
الــمــمــلــكــة ضــمــن الــمــســؤولــيــة 

االجتماعية للشركات. 

ف���ور����ش���ي���زون���ز ي�����ش��ارك
»THINK PINK« حملة  في 

الصحة  منظمة  فيه  تحتفل  الـــذي  أكتوبر  شهر  مــع  تزامنا 
 Think« العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت عنوان
Pink« يدعو فندق فورسيزونز خليج البحرين ضيوفه للمشاركة 

في الحملة المساندة لدعم هذه الحملة.
وتزامنًا مع هذه المناسبة تم إطاق اسم أكتوبر الوردي على 
هذا الشهر، كما ويحرص الفندق على تقديم العديد من العروض 
األمــوال  وجمع  الوعي  زيــادة  بهدف  األنشطة  وبعض  الترويجية 

لجمعية البحرين لسرطان الثدي.
أنشطة  عــائــدات  التبرع بجميع  الــصــدد ســوف يتم  وفــي هــذا 
الفندق  مطاعم  تشارك  سوف  كما  الشهر،  لهذا  الصحي  النادي 
في الدعم أيًضا. كما ويقدم سبا الفندق بهذه المناسبة برنامجا 
ــوم الــخــمــيــس الـــمـــوافـــق 13 أكــتــوبــر لــلــنــســاء فقط  خـــاصـــا فـــي يــ
للمساهمة في زيادة الوعي بمرض سرطان الثدي ويبدأ البرنامج 
تتبع  وإيفا،  بوجا  المدربتين  للزومبا لمدة ساعة مع  رياضة  مع 
السلمانية  مــركــز  مــن  العيد  رجـــاء  للدكتورة  توعوية  كلمة  ذلــك 
تجربة  الختام  وفي  رانيا  المدربة  مع  يوقا  جلسة  تليها  الطبي، 

خاصة بالزيوت العطرية لاسترخاء.
جدير بالذكر انه تحرص كافة محاّل الفندق لتقديم الدعم 
المباشر لهذه الحملة من خال فعالياتها المتنوعة والمختلفة 
التي تهدف إلى زيادة التوعية ومساندة أنشطة جمعية البحرين 
غير  تطوعية  كمنظمة   1989 عـــام  فــي  تــأســســت  الــتــي  لــلــســرطــان 
ربحية، ومنذ ذلك الحين تعمل على زيادة الوعي والتثقيف حول 

أسباب السرطان وعاجه وطرق الوقاية منه.

درا����ش���ة: م��ر���ض ك���ورون���ا ال��ط��وي��ل 
ت���ت���راج���ع ح����دت����ه م����ع ال���وق���ت 
أظهرت دراسة جديدة أن مرض كوفيد الطويل »فيروس كورونا 
طــويــل األمـــد« تــتــراجــع حــدتــه مــع الــوقــت، إال أن 1% مــن مرضى 

كوفيد أصيبوا بأعراض مستمرة مدة عام أو أكثر. 
على  الــطــويــل  كــوفــيــد  مـــرض  لحجم  دقــيــق  تقييم  أول  وفـــي 
الــمــصــابــيــن  مـــن  أن %6.2  الــبــاحــثــون  الــعــالــمــي وجــــد  الــمــســتــوى 
على  واحــدة  من  عانوا  الجائحة  من  عامين  أول  في  بكوفيد-19 

األقل من ثاث مجموعات من األعراض بعد ثاثة أشهر. 
مدير  مـــوراي  كريستوفر  عــن  لألنباء  بلومبرج  وكــالــة  ونقلت 
معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، حيث تم 
الدراسة، قوله إن من بين هؤالء المرضى ظل 15% منهم  إجراء 

متأثرين باألعراض التي أصيبوا بها مدة عام. 
أن احتمال اإلصــابــة بمشكات  مــن  الــرغــم  أنــه على  وأوضـــح 
فإن  نسبيا  منخفض  احتمال  هــو  كوفيد  بسبب  مزمنة  صحية 
يقل عن 670 مليون حالة في  -ما ال  الحاالت  الكبير من  العدد 

مختلف أنحاء العالم- يترك عبئا كبيرا من اإلعاقة. 

»ن�����ش��ي��ج« ت��رع��ى اح��ت��ف��ال��ي��ة ن��ق��اب��ة ال��ت��رب��وي��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
ل��ت��ك��ري��م ن��خ��ب��ة م���ن ال��ت��رب��وي��ي��ن ف���ي ي����وم ال��م��ع��ل��م ال��ع��ال��م��ي

رو���ش��ي��ا اأط��ل��ق��ت ب��ن��ج��اح 
للمالحة ���ش��ن��اع��ي��ا  ق��م��را 

ــاع في  ــدفـ أنـــبـــاء انــتــرفــاكــس نــقــا عـــن وزارة الـ أفـــــادت وكـــالـــة 
موسكو بأن روسيا أطلقت صاروخها »سويوز 2,1 بي« وعلى متنه 
القمر الصناعي جلوناس-كيه للماحة امس من قاعدة فضائية 

شمالية.
ونقلت الوكالة عن الوزارة القول »أطقم تابعة لقوى الفضاء... 
أطلقت بنجاح مركبة االطاق سويوز 2,1 بي المتوسطة المستوى 

التي تحمل نظام الماحة الفضائي جلوناس-كيه«.
الــصــاروخ  متن  على  جلوناس-كيه  الصناعي  القمر  وانطلق 
كيلومتر   800 بعد  على  الفضائية  بليسيتسك  قاعدة  من  سويوز 

شمال موسكو.
الصناعية  باالقمار  الماحة  نظام  من  جــزء  وجلوناس-كيه 
الـــروســـي جــلــونــاس. وأنــفــقــت روســـيـــا مــلــيــارات الـــــــدوالرات خــال 
الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن عــلــى تــطــويــر نــظــام جــلــونــاس الـــذي ينظر 
العالمي  المواقع  تحديد  لنظام  محتمل  منافس  أنــه  على  اليه 

االمريكي »جي بي اس«.
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»فال�ض موب« اأبهر رواد »�شيتي �شنتر« تحت �شعار »ن�شوت للبحرين«

بع�سوية الناقدة امل�سرية ناهد �سالح واملخرج الفرن�سي فيليب جيالدو

مهرجان البحرين ال�شينمائي 2022 يختار بوعلي رئي�شا للجنة التحكيم

العدد:  16272
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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

أعلنت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا السويدي في 
ستوكهولم في بداية شهر أكتوبر، فوز عاِلم األحياء السويدي 
بابو« بجائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام  »سفانتي 
2022؛ لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل جينات اإلنسان 

البدائي وفي تأسيس علم جينات الحفريات القديمة.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بـــاخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن أن 
اكــتــشــافــات »ســفــانــتــي بــابــو« أرســـت األســــاس الســتــكــشــاف ما 
نــوعــهــا، مــن خــال إظهار  فــريــدة مــن  كــائــنــات  البشر  يجعل 
عن  األحياء  البشر  جميع  تميز  التي  الجينية  االختافات 

البشر المنقرضين.
حصل  وقــد  عــامــا،   67 العمر  مــن  يبلغ  سفانتي  العالم 
الذي  الصحفي  البيان  ووفــق  بمفرده،  كاملة  الجائزة  على 
التطورية«  لألنثروبولوجيا  بانك  ماكس  »معهد  من  صدر 
المصريات  علم  درس  قد  فإنه  نوبل  عالم  فيه  يعمل  الــذي 
والطب في بداية حياته وكطالب دكتوراه درس علم المناعة 
واستطاع بابو ان يثبت أن الحمض النووي يمكن أن يبقى 
اكتسب  وبالتالي  القديمة،  المصرية  المومياوات  في  ا  حّيً
الوراثة  علم  أبحاث  مجال  في  رائــًدا  باعتباره  مهنيًة  شهرًة 
القديمة؛ حيث يبحث علماء الوراثة القديمة في جينومات 
حول  استنتاجات  ويستخلصون  القديمة،  الحية  الكائنات 

مسار التطور.
اين  من  بالها  على  الناس يخطر  بعض  بشكل مبسط 
اتينا وما عاقتنا باجدادنا؟ أنجز »سفانتي بابو« عبر بحثه 
إنسان  جينوم  تسلسل  اكتشف  إذ  مستحيا،  شيًئا  الــرائــد 
النياندرتال أحد أقارب البشر المنقرضين، واكتشف اكتشاًفا 

مثيًرا إلنسان غير معروف سابًقا يسمى دينيسوفا.
األهم من ذلك، وجد بابو أيًضا أن الجينات ُنقلت من 
الهجرة  بعد  الحاليين  البشر  إلى  المنقرضة  البشر  أشباه 
مــن إفــريــقــيــا مــنــذ نــحــو سبعين ألـــف عـــام. وهـــذا االنــســيــاب 
القديم للجينات إلى البشر الموجودة حالًيا له عاقة بفهم 
المناعي  الجهاز  تعامل  كيفية  مثًا،  الجسم.  فيزيولوجيا 
البيئي  التكيف  وعــلــى  األمــــراض  مــن  الكثير  مــع  الــبــشــري 

والتطور.
باضافة بسيطة  ولكن  ذلــك،  اكثر من  عليكم  اطيل  لن 
المجتمع  يستخدمه  فــريــًدا  مــرجــًعــا  تــعــد  بــابــو  اكــتــشــافــات 
والهجرة  البشري  التطور  لفهم  واســع  نطاق  على  العلمي 
فهًما أفضل واستطاع العلماء اآلن فهم التسلسات الجينية 
القديمة من أسافنا المنقرضين وأنها تؤثر في فيزيولوجيا 

البشر في الوقت الحاضر. 

نوبل في الطب 2022
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

أقام مستشفى السام التخصصي فعالية توعوية 
تــزامــنــا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الـــثـــدي )اكــتــوبــر 
ــابـــة بــســرطــان  الــــــوردي( لــلــتــوعــيــة حـــول مــخــاطــر اإلصـ
الجراحات لعاج  والتطورات في  الوقاية  الثدي وسبل 
أورام الثدي، وكذلك الذراع المتضخمة بعد العمليات 

وذلك ضمن مبادراتها خال هذا الشهر.
قامت الدكتورة سهير ال سعد استشاري الجراحة 
الـــعـــامـــة والــــثــــدي بـــإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرة لــلــحــاضــريــن من 
لرفع  الصحي  بالجانب  والمهتمين  الطبي  الــطــاقــم 

الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر وسبل 
الوقاية، باإلضافة لعوامل الخطورة المسببة لإلصابة 
بسرطان الثدي والتوعية بكيفية التعامل مع المرض 

في حالة االصابة به.
ــرورة تــشــجــيــع  ــ ــ ــــى ضـ وأشــــــــارت الــــدكــــتــــورة ســهــيــر الـ
ــراء  الـــســـيـــدات عــلــى مــراجــعــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة إلجــ
الفحص  عملية  على  والــتــدريــب  الــدوريــة  الفحوصات 
رفـــع معدل  فــي  المبكر  الــكــشــف  يسهم  ،حــيــث  الــذاتــي 

الشفاء الى اكثر من %90.
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النساء  عند  الشائعة  السرطانات  احــد  هــو  الــرحــم  عنق  ســرطــان 
عنق  لسرطان  نــوع  من  اكثر  هناك  الرحم،  عنق  منطقة  تصيب  التي 
الرحم وتختلف اعراضه كل هذا سنعرفه من الدكتورة غفران جاسم 

استشاري طب العائلة بمستشفى الملكي للنساء واألطفال. 
ما هو سرطان عنق الرحم؟ وما هي أسبابه؟

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خايا عنق 
الرحم، وهو الجزء السفلي من الرِحم المتصل بالمهبل.

من  ســاالت مختلفة  سببها  الرحم  عنق  حــاالت سرطان  معظم 
فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( وهو فيروس ينتقل عن طريق 

االتصال الجنسي.
ما هي أعراض اإلصابة به؟

أيَّ  الرحم  عنق  لسرطان  رة  المبكِّ المرحلة  ب  ُتسبِّ ال  عــام  بشكل 
رات أو أعراض. أما المراحل المتقدمة تتضمن: ُمؤشِّ

أو  ة،  الحيضيَّ ورات  الـــدَّ بين  أو  الجماع،  بعد  ا  مهبلّيً نزيًفا   *
بعد انقطاع الطمث.

* إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
* ألًما بالحوض أو ألًما أثناء الجماع.

هل له انواع؟
األنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

* سرطان الخايا الحرشفية. هذا النوع من سرطان عنق الرحم 
ن  يبدأ في الخايا الرفيعة المسطحة )الخلية الحرشفية( التي تبطِّ

المهبل. معظم  إلــى  الـــذي يصل  الــرحــم،  الــخــارجــي مــن عنق  الــجــزء 
سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخايا الحرشفية.

في  الرحم  عنق  النوع من سرطان  هذا  يبدأ  الغدي.  السرطان   *
ن قناة عنق الرحم. الخايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّ

ما هي عوامل الخطر من اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟
العاقة  شركاء  عــدد  زاد  كلما  الجنسية.  العاقة  شركاء  تعدد   *
الــــورم  بــفــيــروس  او لــشــريــكــك زادت فــرصــة إصـــابـــتـــِك  لـــك  الــجــنــســيــة 

الحليمي البشري.
رة  مبكِّ سن  في  الجنس  ممارسة  إن  ر.  المبكِّ الجنسي  النشاط   *

َيزيد من خطورة اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
ا. إن اإلصابة بأنواع أخرى  *أنواع العدوى األخرى المنقولة جنسّيً
وداء  َيان،  والسَّ رة،  المتدثِّ داء  مثل   — ا  جنسّيً المنقولة  العدوى  من 
خطر  من  َتزيد   — البشري/اإليدز  المناعة  نقص  وفيروس  الــزهــري، 

اإلصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.
تزداد احتمالية إصابتِك بسرطان  المناعي. قد  الجهاز  * ضعف 
حالة  بسبب  المناعي  الجهاز  فــي  لــديــِك ضعف  كــان  إذا  الــرحــم  عنق 

صحية أخرى.
* التدخين. هناك صلة بين التدخين واإلصابة بسرطان الخايا 

الحرشفية في عنق الرحم.
كيف يكون التشخيص؟

)Pap smear( اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم *
حيث يكشط الطبيب خايا من عنق الرحم ويلتقطها بالمسح، 
وتخضع بعد ذلك للفحص المعملي بحًثا عن السمات غير الطبيعية.

الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  للكشف  الــنــووي  الحمض  اختبار   *
البشري.

ما هي أهم طرق الوقاية؟
تستطيعين تقليل خطر إصابتِك بسرطان عنق الرحم عن طريق 
لقاح يحمي من  وتلقي  الــدوريــة  الــرحــم  اخــتــبــارات فحص عنق  عمل 

اإلصابة بـفيروس الورم الحليمي البشري.
البشري  الحليمي  الـــورم  فــيــروس  لقاحات  عــن  طبيبِك  اســألــي   *

 .HPV
* أجِري اختبارات عنق الرحم بشكل روتيني. 

كل  الذكري في  الواقي  اآلمــن. مثل استخدام  الجنس  * ممارسة 
د الشركاء في الجنس. مرة، والحد من تعدُّ

ــن. إذا  ــ ــدخِّ ــ ُت ــم تــكــن مـــدخـــًنـــا فـــا  ــن الــتــدخــيــن. إن لـ * امــتــنــع عـ
التي  االستراتيجيات  بشأن  الطبيب  مع  فتحدث  بالفعل  ن  تدخِّ كنَت 

ُتساعدك على اإلقاع.
ما هو العاج؟

الرحم على عدة عوامل، مثل مرحلة  يعتمد عاج سرطان عنق 
ــد تــعــانــي منها  ــان، والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة األخــــــرى الـــتـــي قـ ــرطـ الـــسـ
وتفضياِتك للعاج. الجراحة، أو اإلشعاع، أو العاج الكيميائي، أو قد 

يتم استخدام مزيج من الثاثة.

مرض  عــاج  على  السيطرة  تتم  ال  عندما 
في  السكر  مستوى  يرتفع  جيد،  بشكل  السكري 
الدم ويتسبب في أضرار أجزاء كثيرة من الجسم 
الطبيب  مع  المتابعة  يجب  وعليه  الكلى،  منها 
المختص لعمل الفحوصات الدورية المطلوبة. 
فـــي الـــحـــوار الــتــالــي مـــع الــدكــتــور أحــمــد فتحي 
مركز  فــي  والكلى  الباطنية  األمـــراض  أخصائي 
السكري  تأثير  على  سنتعرف  الطبي  كير  هــاي 

على الكلى وكيفية تفاديها.
هــل هــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر لــمــرض الــســكــري 

على الكلى؟
نعم، هناك تأثير مباشر للسكر على وظائف 
الكلى وال سيما إذا كان مرض السكري لم يعالج 

بالطريقة الصحيحة ألي سبب من األسباب. 
ما هي أعراضه؟ وكيف يمكن تفاديه؟

قد تصاب الكلى بسبب مرض السكري بدون 
أي أعراض نهائًيا.

الكلى  بــأمــراض  المصابين  مــن  فقط   %10
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هــم الــذيــن يــعــلــمــون أنهم 
ــابـــون، وخـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل االولــــــى من  مـــصـ
اكتشاف  أو  وقــايــة  هــنــاك  كــانــت  وكلما  االصــابــة. 
مبكر لإلصابة، قلت فرص تدهور وظائف الكلى. 
ولـــذلـــك إن كــنــت مـــن الــمــصــابــيــن بــأمــراض 
مــزمــنــة مــثــل الــســكــري أو ارتــفــاع ضــغــط الـــدم او 
الــرومــاتــيــزم، فينصح  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
بزيارة طبيب أمراض الكلى الباطني. وإذا ظهرت 
ــراض الــتــالــيــة فــيــجــب الــتــوجــه إلــى  ــ أي مــن األعـ

طبيب أمراض الكلى الباطني مثل:
- وجود تغير في لون البول.

- وجود رغوة كثيفة مع التبول.
- تورم العينين وخاصة صباحا.

- تورم القدمين. 
- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. 

- ضعف اإلبصار وتغيرات في شبكية العين. 
األعــراض  تأتي  قد  المتأخرة  المراحل  في 

متدرجة كاآلتي:
- شحوب في الوجه والبشرة.

- آالم مستمرة بالعظام. 
- تورم القدمين. 

- ضعف التركيز واضطراب النوم.
- اإلجهاد الشديد. 

- فقدان الشهية. 

- كـــم مــــرة يــتــم فــحــص الــكــلــى فـــي الــســنــة 
للمصابين بالسكري؟ 

كنت مصاًبا  إذا  الكلى  بزيارة طبيب  ينصح 
السابق ذكرها ولو مرة  المزمنة  بأحد األمراض 
تبدو  الكلى  وظــائــف  كــانــت  لــو  األقـــل حتى  على 
ســلــيــمــة، وذلـــك لــاكــتــشــاف الــمــبــكــر لــإلصــابــة أو 
الــوقــايــة مـــن وقــــوع االصـــابـــة، ثـــم تــحــدد فــتــرات 
المتابعة بحسب كل حالة على حدة وهي تتراوح 
في  واحـــدة  مــرة  متابعة  إلــى  متابعة شهرية  مــن 

العام.
- ما هي المضاعفات المحتملة؟ 

مـــرض الــســكــري قـــد يــصــيــب الــكــلــى إصــابــة 
بسيطة وتتدرج مراحل اإلصابة حتى تصل الى 
كثيرا  الشديد  ولــألســف  الكلوي  الفشل  مرحلة 
جدا ما يأتي المريض متأخرا جدا ألن األعراض 
الــدوري والمبكر  بالكشف  ال تظهر مبكًرا، ولكن 
إنــقــاذ الــمــريــض مــن الفشل  قــد يــكــون سبًبا فــي 
الكلوي الذي قد يحتاج المريض وقتها للغسيل 

الكلوي أو زراعة الكلى.
- هل هناك طرق للوقاية؟

الــطــرق للحفاظ  نعم والــوقــايــة هــي أفــضــل 
على وظائف الكلى وهي كاآلتي:

- الــــوقــــايــــة والــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب ألمـــــراض 
السكري وضغط الدم والقلب واستخدام األدوية 

ــتـــي تــحــافــظ عــلــى صــحــة الــكــلــى  الــمــنــاســبــة والـ
)يفضل مراجعة هذه األدوية مع طبيب الكلى(

- شرب الماء بكميات مناسبة. 
- التغذية السليمة إلنقاص الوزن الزائد. 

- تجنب استخدام المسكنات بكثرة.
الـــمـــبـــكـــر وخـــــاصـــــة ألصــــحــــاب  ــكــــشــــف  الــ  -
األمراض المزمنة او تاريخ مرضى بالعائلة من 

االصابة بأمراض الكلى. 
- اســـتـــشـــارة طــبــيــب الــكــلــى قــبــل الــتــعــرض 
لـــإلجـــراءات الــطــبــيــة مــثــل األشــعــة الــتــي تحتاج 
بــــالــــوريــــد أو عــمــل  بــالــصــبــغــة  ــريـــض  ــمـ الـ حـــقـــن 

القسطرة القلبية. 
وبما لمرض السكري من األهمية حيث إن 
50% من إصابات الكلى تكون من مرضى السكري 
كبيرا  اهتماًما  فتحي  احمد  الدكتور  اولــى  فقد 

بهذه المجموعة من المرضى من حيث:
التي تساعد على  الغذائية  النظم  -تحديد 
الــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى مــــرض ســكــر الــــدم وقــد 
في  اإلنسولين  من حقن  التخلص  على  يساعد 

مرضى النوع الثاني.
-تــحــديــد ووصــــف األدويـــــة الــمــنــاســبــة التي 
ــة  تــحــافــظ عــلــى وظـــائـــف الــكــلــى وخـــاصـــة األدويــ

المتعلقة بمرضى السكري.
-الكشف المبكر له دور للوقاية من اإلصابة.

السالم التخصصي
 يقيم فعالية توعوية بمحاضرة تلقيها الدكتورة سهير آل سعد 

اأعرا�ض اعتالل الكلى ال�سكري وطرق عالجه

الدكتور اأحمد فتحي: مر�ض ال�ضكر ي�ضبب م�ضاعفات خطيرة على 
الكلى  وظائف  على  للحفاظ  الوقاية  طرق  اتباع  و�ضرورة  الكلى 

الدكتورة غفران جاسم: 
لقاح فيروس الورم الحليمي والفحص الدوري 
الرحم اإلصابة بســـرطان عنق  يقلالن خطر 

تعد حاسة البصر مهمة جًدا لتطور 
من  األشــيــاء  إدراك  مــن  وتمكنه  الــطــفــل، 
حـــولـــه، لــذلــك يــجــب االهـــتـــمـــام بــســامــة 
على  قــدرتــه  مــن  والتحقق  الطفل  عيني 
اإلبصار بشكل سليم، ولذلك من الواجب 
فحص النظر لألطفال في مراحل مبكرة 
لــيــســهــل تــصــحــيــحــهــا، لــتــمــكــيــن الــطــفــل 
جيد.  بشكل  األشــيــاء  وإدراك  النمو  مــن 
هو  ومــا  لاطفال  النظر  اختبار  هــو  فما 
السن المناسب؟اسئلة كثيرة تجيب عليه 
طب  استشاري  العماري  حصة  الدكتورة 
الخليج  بمركز  األطــفــال  عيون  وجــراحــة 

الطبي والسكر 
الروتيني  النظر  فحص  إجـــراء  -هــل 

مهم مع العودة للمدرسة ؟
 مــع بــدايــة  الــعــام الــدراســي للطلبة  
يبدأ وقت  األنشغال بالكتب و القرطاسية 
ــة  ــدراســ ــا يــتــعــلــق بــتــجــهــيــزات الــ و كــــل مــ
واالستعداد للعام الدراسي ،لكن مع ذلك 
األستعدادات   تلك  أهــم   نسيان  يمكن  ال 
و هي النظر الصحي ؛لهذا السبب يكون 
تكون  لماذا  و  متى  الــضــروري معرفة  من 

ضرورية زيارة طبيب العيون.
كل النشاطات التي يقوم بها األطفال 
فـــي الـــمـــدرســـة تــتــطــلــب أن يــكــون لــديــهــم 
بصر صحي، و هو أمر جوهري لتحسين 
يــجــب تحديد  اذ  الــــدراســــي،   مــســتــواهــم 
فأهمالها  بصرية  مشكلة  أي  معالجة  و 
الــنــشــاطــات الــصــفــيــة و غير  يـــؤثـــر عــلــى 
السبورة  الــى  )الــنــظــر  لــألطــفــال  الصفية 
و القيام بالواجبات المدرسية و أستخدام 
بل  الرياضة  ممارسة  كذلك  و  الحاسوب 
تؤثر حتى على عاقاتهم مع رفاقهم في 

الصف(.
 من اهم مشاكل النظر الشائعة هي 

قصر النظر في مرحلة الطفولة
الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال لــديــهــم قصر 
نظر وقد شهدت السنوات األخيرة أرتفاع  
فــي حــــاالت األصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر عند 
األطــفــال و على الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
عدد األطفال الذين يزورن طبيب العيون 
متدني جدًا بالمقارنة بنسبة 40% تقريبًا 

من األطفال لم يجرى لهم فحص بصري 
نهائًيا .

- متى يجب الخضوع لفحص العين 
بالنسبه لاطفال ؟

الول  االطـــــفـــــال  يـــخـــضـــع  ان  يـــجـــب 
 ، اشــهــر   6 فــي عمر  للعين  شــامــل  فحص 
أعينهم في سن  ذلــك  يحب فحص  بعد 
الــصــف األول  ٣ ســـنـــوات وقــبــل دخــولــهــم 

مباشرة في سن 5 او 6 سنوات.

يــجــب ان يــخــضــع االطـــفـــال فـــي سن 
ــة لــفــحــص  الــعــيــن كـــل عــامــيــن  الـــمـــدرسـ
النظارات  يرتدي  يكن  لم  اذا  االقــل  على 
الطبية لتصحيح اإلبصار ومن المهم ان 
عــدم وجــود  فــي  العين  حتى  يتم فحص 
الــعــديــد  ان  حــيــث  شـــكـــوى  او  عــــرض  اي 
عند  اكتشافها  يــتــم  الــعــيــون  مــشــاكــل  مــن 
الـــفـــحـــص الـــــــــدوري رغـــــم عـــــدم جـــــود اي 

اعراض .
- مـــا هـــي االجـــــــراءات الــمــتــبــعــة عند 
عــيــن  ــي  فــ عـــــرض  او  خـــلـــل  اي  ــاف  ــشـ ــتـ اكـ

الطفل ؟
او  عند االشــتــبــاه فــي وجـــود اي خلل 
عـــرض فــي الــعــيــن الــطــفــل يــجــب تحديد 
ــدى طــبــيــب عـــيـــون مــخــتــص في  مـــوعـــد لــ
والحول حتى يقوم  عاج عيون االطفال 
بــتــقــيــيــم شـــامـــل لــصــحــة عــيــن الــطــفــل . 
يشمل هذا التقييم العديد من الخطوات 
الطفل  عمر  حسب  على  تختلف  والــتــي 

واستجابته اثناء الفحص .
بين  مــا  الطفل  عين  فحص  ويتنوع 
العميق  والــفــحــص  الــظــاهــري  الــفــحــص 
للعين والذي يستلزم ادوات واجهزة طبية 
ــددة، يــتــم فـــي هــــذا الــفــحــص تقييم  ــحـ مـ
ــار و فــحــص حــركــة عــضــات  حـــدة االبـــصـ
العين و تقييم استقامة العين باالضافة 
العين  وشبكية  االمــامــي  الــجــزء  لفحص 
بشكل دقيق . والجدير بالذكر ان طريقة 
اكتشاف العيوب االنكسارية لدى االطفال 
تختلف عن المرضى االكبر سنًا وتتضمن 
الداخلية  للعضات  راخية  قطرات  وضع 
دقيقه   45 حوالي  تستغرق  والتي  للعين 
ومن ثم يتم فحص العين بأجهزة معينه 

حتى يتم اكتشاف وجود عيوب انكساريه 
مثل طول او قصر النظر .

ــنــــاك اجــــــــــراءات مــعــيــنــة او  - هــــل هــ
كشوفات بالنسبة لطفل السكري ؟

يــجــب عــلــى والــــــدي مـــريـــض الــســكــر 
الن   ، الطفل  عين  لصحه  جيدا  االنتباه 
الدم قد  السكر في  اضطرابات مستويات 
يهددها بخطر االصابة ببعض االمراض 
والتي تؤثر سلبا على االبصار وقد تصل 

الى العمى .
يـــفـــحـــص طــبــيــب  ان  الـــمـــفـــضـــل  مــــن 
العيون الطفل لمعرفة تأثير السكر على 
الشبكية  اعتال  وجــود  وخصوصا  العين 
التشخيص  بعد  السنة  في  مــرة  السكري 
العشر  عمر  بلوغ  عند  او  سنوات  بخمس 
سنوات فما فوق ومن بعد الفحص االول 
حسب  على  المتابعة  فترات  تحديد  يتم 
مــرة في  العين بمعدل ال يقل عــن  وضــع 

السنة للحاالت المستقرة.
- االطــفــال الــمــرتــديــن الــنــظــارات ما 
الــدوري الصحيح لهم  الكشف  هو موعد 

للمحافظة على مستوى النظر؟
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون 
نظارات طبية وهم دون سن السادسة من 
الطبيب  على  عرضهم  يــلــزم  فــإنــه  العمر 
المعالج كل 6 ستة أشهر، حيث إن درجة 
الــنــظــارة الــطــبــيــة قـــد تــتــغــيــر فـــي غــضــون 
إلى 18  أما بعد سن سبع سنوات   ، اشهر 
سنة فإنه يلزم فحص نظاراتهم كل سنة 
مرة واحدة ، وطبعا كل حاله تختلف عن 
المعالج  الطبيب  فــإن  وبالتالي  االخـــرى 
اكثر  فــتــرات  عــلــى  بالمتابعة  يــوصــي  قــد 

تقاربا بناًءا على الحالة المرضية.

اأهمية الفح�ض الب�ضري الدوري للأطفال 
الدكتورة حصة العماري : ارتفاع كبير في حاالت قصر النظر بين االطفال 

االنتباه لصحة عين طفل مريض السكري أمر ضروري وتحميه من مخاطر عديدة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

الهيئة  حر�س  جم�سري  عبدالرحمن  نوف  العمل 

تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  العمل  بيئة  تطوير  على 

اجلاذبية ال�ستثمارية ململكة البحرين، مع احلفاظ 

حد  على  والعمال  العمل  اأ�سحاب  حقوق  على 

العمل  ت�سريح  نظام  اإلغاء  اأن  اإىل  م�سرية  �سواء، 

باملعايري  املهنية  العمل  رخ�س  وربط  املرن، 

م�ستجدات  متابعة  اإطار  يف  ياأتي  واملوؤهالت، 

وتطورات احتياجات �سوق العمل.

ت�سع  احلكومة  اأن  اإىل  جم�سري  واأ�سارت 

حماية حقوق اأ�سحاب الأعمال والعمالة على �سلم 

واأخالقيات  مبادئ  من  انطالًقا  وذلك  اأولوياتها، 

والحرتام،  التعاي�س  على  القائمة  اململكة  وثقافة 

الكبري  للدور  البحرين  مملكة  تقدير  عن  معربة 

ومناء  وتطور  نه�سة  يف  الأجنبية  للجاليات 

اأو  امل�ستثمرين  �سواء من خالل  الوطني  القت�ساد 

القوى العاملة الوافدة.

ال�سفراء  من  بعدد  لقائها  خالل  ذلك  جاء 

نواب  بح�سور  البحرين  مملكة  لدى  املعتمدين 

الهيئة،  م�سوؤويل  من  وعدد  التنفيذي  الرئي�س 

الهيئة  بني  والتن�سيق  ال�سراكة  اأهمية  موؤكدة 

و�سفارات الدول امل�سدرة للعمالة الوافدة، والعمل 

القائمة،  الثنائية  العالقات  تطوير  موا�سلة  على 

ال�سقيقة  الدول  مع  امل�سرتك  العمل  وتعزيز 

جمال  يف  التعاون  تكثيف  جانب  اإىل  وال�سديقة، 

والواجبات  باحلقوق  الوافدة  العمالة  توعية 

واطالعهم على م�ستجدات �سوق العمل.

التي  الوثيقة  بالعالقات  جم�سري  واأ�سادت 

ال�سقيقة وال�سديقة  البحرين بالدول  تربط مملكة 

للعمالة  امل�سدرة  الدول  �سفارات  وباخل�سو�س 

الوافدة وهو ما يدعو ل�سرورة اأن حتظى املرحلة 

املقبلة با�ستمرار تعزيز جانب التن�سيق والتعاون 

احلفاظ  بهدف  والتنموية،  العمالية  املجالت  يف 

حقوق  تكفل  ومتوازنة  م�ستقرة  عمل  بيئة  على 

العمالة الوطنية والوافدة وت�سهم يف حتقيق منو 

مت�سارع يف �سوق العمل.

وا�ستعر�ست الرئي�س التنفيذي -خالل اللقاء- 

تطبقها  التي  وامل�ساريع  وال�سيا�سات  الت�سريعات 

حكومة مملكة البحرين بهدف �سبط وتنظيم �سوق 

مملكة  يف  العمل  ت�ساريح  تطوير  واآليات  العمل 

العمل  ت�سريح  اإلغاء  تت�سمن  والتي  البحرين، 

وتعزيز  على  جديدة  اإجراءات  وا�ستحداث  املرن، 

لأي  التعر�س  وجتنبهم  الوافدة،  العمالة  حقوق 

حماولت ابتزاز اأو ا�ستغالل اأو اجتار بالأ�سخا�س.

تعزيز  اإىل  الدبلوما�سية  البعثات  ودعت 

اجل  من  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  مع  التعاون 

ال�ستفادة خالل حملة توعية  ال�سهام يف حتقيق 

العمال بالإجراءات اجلديدة، مع �سرورة ت�سحيح 

لالإجراءات  وفًقا  النظامية  غري  العمالة  اأو�ساع 

العمال  تعريف  جانب  اإىل  امل�ستحدثة،  القانونية 

حال  يف  الر�سمية  والقنوات  املتبعة  بالإجراءات 

العمل  بت�سريح  تتعلق  ا�ستف�سارات  اأي  وجود 

والإقامة وغريها.

وممثلي  من سفراء  عدد  مع  لقاًء  العمل  تنظيم سوق  هيئة  نظمت 
البحرين مملكة  لدى  المعتمدة  الدول  لسفارات  الدبلوماسية  البعثات 

لقاء هيئة تنظيم سوق العمل وسفارات 
الدول المعتمدة لدى مملكة البحرين

إجراءات تطوير إصدار تصاريح العمل 
وقرار إلغاء تصريح العمل المرن

الوافدة  العمالة  توعية  أهمية 
وأصحاب العمل باألنظمة والقوانين 

الخاصة بالعمالة الوافدة

تعزيز التنسيق لمعالجة الممارسات 
المخالفة وسلوكيات العمالة غير 

النظامية

مشاركة

12
من سفراء وممثلي
البعثـــــــات الدوليــــــة

أبرز المحاور

أبرز المشاريع والبرامج المطبقة 
في المجال العمالي

خالل لقائها عدًدا من �شفراء الدول املعتمدين لدى اململكة.. جم�شري: 

ت�شحيح اأو�شاع العمالة غري النظامية وفًقا لالإجراءات امل�شتحدثة
وكيل الداخلية ي�شارك يف فعاليات

 املوؤمتر الدويل لالأمن الوطني يف اأبوظبي

تراأ�س ال�سيخ نا�سر بن عبدالرحمن اآل 

وزارة  وفد  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة 

الدورة  فعاليات  يف  امل�سارك  الداخلية 

لالأمن  الدويل  واملوؤمتر  للمعر�س  ال�سابعة 

اأبوظبي  )اآي�سنار  املخاطر  ودرء  الوطني 

وي�ستمر  اليوم  اأعماله  بداأ  الذي   ،)2022

حتى الثاين ع�سر من ال�سهر اجلاري بدولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

�سركة  بح�سور 173  املعر�س  ويعقد 

بينما  العامل،  اأنحاء  جميع  من  عار�سة 

دولة،   33 عن  امل�ساركة  الدول  عدد  زاد 

لكل  وطنية  اأجنحة   5 لتنظيم  بالإ�سافة 

والوليات  املتحدة،  واململكة  فرن�سا،  من 

كما  واإيطاليا.  واأملانيا  الأمريكية،  املتحدة 

ي�سارك اأكرث من 30 خبرًيا ومتحدًثا دولًيا 

يف 23 جل�سة حوارية متخ�س�سة.

الداخلية بجولة  قام وكيل وزارة  وقد 

اأحدث  على  خاللها  اطلع  املعر�س،  يف 

املتنوعة  العاملية  واملعدات  التقنيات 

ومكافحة  وال�سالمة  الأمن  جمالت  يف 

وحداثة  التنظيم  بجودة  م�سيًدا  اجلرمية، 

متثله  وما  املعرو�سة  والتقنيات  املعدات 

من تطور يف جمال تقدمي اخلدمات الأمنية 

ب�ستى اأنواعها، و�سرعة ال�ستجابة لالأزمات 

والأجهزة  الأنظمة  اأحدث  وفق  والطوارئ 

املتطورة.

املعر�س  من  ال�سابعة  الدورة  وتركز 

البتكارات  اأحدث  ا�ستعرا�س  على 

عالقات  وتوطيد  الأمنية،  واحللول 

العاملة  ال�سركات  بني  والتوا�سل  التعاون 

الوطني،  الأمن  هي  قطاعات،  اأربعة  يف 

وحفظ  وال�سرطة  ال�سيرباين،  والأمن 

كما  احليوية.  املن�ساآت  وحماية  النظام، 

 2022 اأبوظبي  اآي�سنار  اأجندة  ت�ستمل 

تتناول  التي  اآي�سنار  فعالية حوارات  على 

م�ستقبل جمالت ال�سرطة والأمن ال�سيرباين 

�ُسبل احلد من خماطر  اإىل جانب  الوطني، 

التحّول الرقمي الوطني.

املرور: ر�شد 3752 خمالفة

 جتـــــاوز خــــاطئ مب�شـــار الطـــــوارئ

يف  الطالب  �سالمة  تاأمني  يف  جهودها  و�سمن  للمدار�س،  العودة  مع  تزامًنا 

حميط املدار�س وم�ستخدمي الطريق يف ال�سوارع الرئي�سة، ر�سدت الإدارة العامة 

للمرور اأكرث من 3700 خمالفة جتاوز خاطئ يف م�سار الطوارئ، ومت اإيقاف 95 

مركبة لتكرار املخالفة ذاتها منذ بداية العام الدرا�سي احلايل، وذلك �سمن دورها 

يف تنفيذ القانون، بعد اأن اأقامت حمالت توعوية ميدانية واإعالمية لبيان خطورة 

هذه املخالفة وتاأثريها على معدلت ال�سالمة املرورية، وزيادة وجود الدوريات 

املرورية يف خمتلف ال�سوارع التي تزيد فيها ن�سبة التجاوزات، وذلك بهدف احلد 

منها.

الطوارئ  التجاوز اخلاطئ من خالل خط  اأن  للمرور  العامة  الإدارة  واأكدت 

يت�سبب يف تعطيل حركة ال�سري بامل�سار ال�سحيح واحلركة املرورية ب�سكل عام يف 

اأوقات الذروة، داعية جميع ال�سواق باأهمية اللتزام بالأنظمة والقواعد املرورية 

حفاًظا على �سالمتهم و�سالمة الآخرين.

�سارة جنيب:

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  اأكد 

اأن  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س 

بالتعاون  قريًبا  طرحها  �سيتم  مبادرات  هناك 

املواقع  من  عدد  لتطوير  اخلا�س  القطاع  مع 

يف  اإيجابي  ب�سكل  ي�سهم  مبا  للهيئة،  التابعة 

احلراك الثقايف مبملكة البحرين.

على  لـ»الأيام«،  خا�س  ت�سريح  يف  وقال 

هام�س افتتاح بيت ال�سالل، اإن »حماية و�سون 

الهيئة،  اأولويات  �سمن  ياأتي  اليدوية  احلرف 

واإن حتديد موقع هذا البيت بالقرب من موقع 

ُيعد  العاملي  الرتاث  قائمة  على  مدرج  مهم 

اإ�سافة مهمة ونوعية للزوار وال�سياح، خا�سة 

مملكة  تاريخ  يف  مهمة  بحرفة  يرتبط  اأنه 

متكاملة  جتربة  خلق  يتم  بحيث  البحرين، 

بجوانبها الثقافية املتعددة«.

ال�سالل  بيت  يكون  اأن  »ناأمل  واأ�ساف: 

تطويرها  يتم  عديدة  بيوت  �سل�سلة  من  جزًءا 

�سمن هذا امل�سروع لتكون رافًدا مهًما لل�سياحة 

الرتاث  و�سون  حفظ  يف  ولت�سهم  امل�ستدامة، 

ا�ستدامة  اأن  اإىل  م�سرًيا  البحريني«،  الثقايف 

ومبادرتهم؛  الأهايل  �سغف  من  تاأتي  امل�سروع 

لأنهم من �سيقومون بت�سغيل هذا البيت والبيع 

فعالية  الأكرث  هو  املنهج  هذا  اأن  وتبنّي  فيه، 

حلماية و�سون احلرف اليدوية، كما اأنه مينح 

م�سموًنا حقيقًيا لهذه البيوت.

املرتبطة  احلرف  اإدراج  »مت  واأ�ساف: 

املادي  غري  الرتاث  قائمة  على  بالنخلة 

لليون�سكو، وبدورها كثفت الهيئة جهودها يف 

بالنخلة«،  املرتبطة  للحرف  والرتويج  �سون 

قبل  من  البيت  ت�سغيل  �سيتم  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

�سعف  �سف  يف  يعملون  الذين  املنطقة  اأهايل 

التعاون  م�سوؤولية  اأهمية  يوؤكد  مبا  النخيل، 

واجلهات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  بني  وال�سراكة 

الأهلية حلماية الرتاث.

مزاولة االأهايل »للحرف اليدوية« مينحها اال�شتدامة.. رئي�س »الثقافة«:

مبادرات بالتعاون مع »اخلا�س« لتطوير مواقع تابعة للهيئة

ت�شوير: �شيد ه�شام عدنان

وزيرة ال�شحة ت�شارك يف اأعمال الدورة 69 للجنة 

االإقليميــــة ملنظمــــة ال�شحـــة العامليـــة ل�شـرق املتو�شـط

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  �سارك 

اأملانيا الحتادية لدى مملكة  اأقامته �سفارة جمهورية  ال�سيا�سية يف حفل ال�ستقبال الذي 

امل�سوؤولني،  كبار  من  عدد  بح�سور  وذلك  الأملانية«،  الوحدة  »يوم  مبنا�سبة  البحرين 

واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى مملكة البحرين.

وبهذه املنا�سبة، اأعرب وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية عن خال�س التهاين 

والتربيكات حلكومة جمهورية اأملانيا الحتادية و�سعبها ال�سديق، ومتنياته لهم باملزيد 

من التقدم والرخاء، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على توطيد اأوا�سر التعاون وال�سداقة 

املجالت  خمتلف  يف  وال�سعبني  البلدين  بني  واملتميزة  الوثيقة  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، تزامًنا مع مرور خم�سني عاًما على اإقامة 

العالقات الدبلوما�سية بني البلدين.

وكيل اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية 

ي�شارك يف حفل ا�شتقبال ال�شفارة االأملانية

�ساركت وزيرة ال�سحة الدكتورة 

يف  ح�سن  جواد  ال�سيد  بنت  جليلة 

وال�ستني  التا�سعة  الدورة  اأعمال 

ال�سحة  ملنظمة  القليمية  للجنة 

تنعقد  التي  املتو�سط  ل�سرق  العاملية 

القاهرة،  يف  القليمي  املنظمة  مبقر 

اأكرث  غد  اأجل  من  »مًعا  �سعار  حتت 

�سحة وا�ستدامة«.

ال�سحة  وزيرة  اأكدت  وقد 

البحرين  مملكة  وفد  م�ساركة  اأن 

يف  تاأتي  الدورة  هذه  اأعمال  يف 

اجلهود  تدعيم  على  احلر�س  اطار 

ومناق�سة  لبحث  القليمية  وامل�ساعي 

وا�ستعرا�س  ال�سحية  الق�سايا  اأهم 

اأبرز املو�سوعات ذات الأهمية لالقليم، 

مو�سوعات  امل�ساركون  يناق�س  اذ 

ر�سد  حت�سني  ب�سبل  تتعلق  متعددة 

ال�سحة  وطوارئ  لأحداث  ال�ستجابة 

ال�سحة  منظمة  اقليم  يف  العامة 

واأ�ساليب  املتو�سط،  ل�سرق  العاملية 

امل�ست�سفيات،  معلومات  نظم  تعزيز 

امل�سرتكة  العمل  خطة  وا�ستعرا�س 

-2022 القليمي  ال�سحي  للتحالف 

.2023

اىل  ال�سحة  وزيرة  واأ�سارت 

يف  امل�سرتكة  القليمية  امل�ساعي  دور 

اأهداف التنمية امل�ستدامة بعد  حتقيق 

فريو�س  جلائحة  العاملي  النت�سار 

وت�سريع  )كوفيد-19(  كورونا 

ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  وترية 

و�سمان ال�سحة للجميع وباجلميع.

العمل  اأن  الوزيرة  واأو�سحت 

الربامج  وتفعيل  لتنفيذ  متوا�سل 

ت�ستهدف  التي  والوقائية  ال�سحية 

والوقاية  ال�سحية  الرعاية  جمالت 

ومكافحتها  ال�سارية  الأمرا�س  من 

تعزيز  خالل  من  عليها  والق�ساء 

التكامل وتبادل اخلربات واملعلومات 

مبا يحقق الأهداف املن�سودة.

البحرين  مملكة  وفد  �سارك  وقد 

�سمن الجتماعات التقنية التي بحثت 

العديد من املو�سوعات ال�سرتاتيجية 

حملًيا  اللقاحات  انتاج  ت�سمل 

وال�سرتاجتية القليمية للتخل�س من 

�سرطان عنق الرحم والنهج القليمي 

اإزاء عقد العمل من اأجل ال�سالمة على 

الطرق 2030-2021.

وقد ت�سمنت اجلل�سة الفتتاحية 

وال�ستني  التا�سعة  الدورة  لأعمال 

اأحمد  للدكتور  كلمة  القليمية  للجنة 

بن �سامل املنظري مدير منظمة ال�سحة 

املتو�سط،  �سرق  لإقليم  العاملية 

اأدحانوم  تيدرو�س  للدكتور  وكلمة 

ملنظمة  العام  املدير  غيربي�سو�س 

ال�سحة العاملية.

اأن يعقد على هام�س  املقرر  ومن 

»ال�سحة  اأعمال هذا الجتماع فعالية 

قول وعمل« )walk the talk( وذلك 

مقر  اأمام  الواقعة  الطفل  حديقة  يف 

اللجنة  انعقاد  خالل  القليمي  املكتب 

القليمية حتت �سعار الجتماع »مًعا 

من اأجل غد اأكرث �سحة وا�ستدامة«.
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نّوه بتفعيل املبادرات التي من �شاأنها تعزيز دور القطاع اخلا�س.. جمل�س الوزراء:

تطوير الت�شريعات بهدف تعزيز احلقوق و�شيادة القانون ومواكبة التنمية

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  راأ�س 

البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع  التحتية، 

بق�شر  اأم�س،  عقد  الذي  الوزراء  ملجل�س 

الق�شيبية.

وقد اأكد املجل�س على اأهمية الجتماع الذي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عقده 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، مع الرئي�س 

اإبراهيم حممد �شالح رئي�س جمهورية املالديف 

ال�شديقة، منوًها بدور مذكرات التفاهم التي مت 

التوقيع عليها بني البلدين خالل زيارة رئي�س 

يف  البحرين  مملكة  اإىل  املالديف  جمهورية 

تعزيز جمالت التعاون بني البلدين ال�شديقني 

والرتقاء بها اإىل اآفاق اأرحب.

�شاحب  بزيارة  املجل�س  اأ�شاد  بعدها 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

غرفة  اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

يف  تاأتي  والتي  البحرين،  و�شناعة  جتارة 

التي من  املبادرات  تفعيل  ال�شتمرار يف  اإطار 

كمحرك  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  �شاأنها 

للنمو وموا�شلة دفع عجلة العمران وتن�شيط 

على  احل�شول  وت�شهيل  العقارية  امل�شاريع 

القطاعات  لتطور  الالزمة  العاملة  الأيدي 

القت�شادية كافة خللق الفر�س للمواطنني، اإذ 

تابع املجل�س تنفيذ الأوامر ال�شادرة عن �شموه 

البحرين  و�شناعة  غرفة جتارة  زيارة  خالل 

وتكثيف  املرن  العمل  ت�شريح  اإلغاء  ب�شاأن 

مع  التعامل  وت�شديد  التفتي�شية  احلمالت 

واإلغاء  العمل والعمال  اأ�شحاب  املخالفني من 

ر�شوم ا�شرتداد تكلفة البنية التحتية املرتبطة 

املجل�س على  اإذ وافق  البناء،  باإ�شدار رخ�س 

واآلية  فئات  بتحديد  اخلا�س  القرار  اإلغاء 

البنية التحتية  اإن�شاء وتطوير  حت�شيل كلفة 

القائمة والتي توجد فيها  التعمري  يف مناطق 

مرافق، كما تابع املجل�س توجيه �شموه بعر�س 

الفر�س ال�شتثمارية ل�شراكة القطاع العام مع 

القطاع اخلا�س يف القطاعات كافة 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  املجل�س  هّناأ  ثم 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

ال�شباب مبنا�شبة حتقيق  و�شوؤون  الإن�شانية 

بطولة  �شموه  بقيادة  للقدرة  امللكي  الفريق 

العامل للقدرة املقامة يف اإ�شبانيا مل�شافة 120 

على  يوؤكد  العاملي  الإجناز  هذا  اأن  موؤكًدا  كم، 

لتعزيز  التحدي  وروح  والإ�شرار  العزمية 

الريا�شية،  املحافل  البحرين يف  مكانة مملكة 

معرًبا عن تقديره للدور الكبري الذي ي�شطلع 

اآل خليفة يف  ال�شيخ نا�شر بن حمد  به �شمو 

قيادة ريا�شة القدرة البحرينية نحو العاملية.

بعدها رحب املجل�س بفوز مملكة البحرين 

لالت�شالت  الدويل  الحتاد  جمل�س  بع�شوية 

يف  اأجريت  التي  النتخابات  خالل   )ITU(

اأثناء انعقاد موؤمتر املندوبني املفو�شني لالحتاد 

بوخار�شت  مدينة  يف  لالت�شالت  الدويل 

ثقة  يعك�س  الفوز  هذا  اأن  موؤكًدا  برومانيا، 

وتقدمها يف  البحرين  الدويل مبملكة  املجتمع 

جمال الت�شالت والتقنيات احلديثة. بعد ذلك 

قّرر املجل�س ما يلي:

اأوًل: املوافقة على املذكرات الآتية:

- مذكرة اللجنة التن�شيقية ب�شاأن تطوير 

لتعزيز  الأولوية  ذات  الت�شريعات  من  عدد 

ومواكبة  القانون  و�شيادة  احلقوق  �شيانة 

متطلبات التنمية.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

قرار  م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  باإ�شدار 

مبختلف املناطق يف مملكة البحرين.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

تفاهم  مذكرة  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

بني �شوؤون اجلمارك مبملكة البحرين وجلنة 

اأذربيجان  بجمهورية  احلكومية  اجلمارك 

ب�شاأن التعاون املتبادل يف ال�شوؤون اجلمركية.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

القانونية والت�شريعية حول رد احلكومة على 

اقرتاحات برغبة مقدمة من جمل�س النواب.

ثم ا�شتعر�س املجل�س مذكرة وزير الرتبية 

والتعليم ب�شاأن و�شع التعليم مبملكة البحرين 

بح�شب ما جاء يف تقرير برنامج الأمم املتحدة 

التنمية  موؤ�شر  ب�شاأن   )UNDP( الإمنائي 

الب�شرية )HDI(، والذي اأظهر حمافظة مملكة 

ما  الرتبوية  املوؤ�شرات  ن�شق  على  البحرين 

قبل جائحة كورونا، والذي اأظهر تقدم مملكة 

البحرين بـ 7 مراكز يف موؤ�شر التنمية الب�شرية 

جانب  اإىل  التقرير،  من  ن�شخة  باآخر  مقارنة 

املوؤ�شرات  يف  متقدمة  نتائج  اململكة  حتقيق 

الرتبوية على امل�شتوى الإقليمي والدويل.

خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ذلك  بعد 

التقارير الوزارية املرفوعة من الوزراء ب�شاأن، 

وامل�شاركة  التعليم،  قمة حتويل  امل�شاركة يف 

لالأمم  العامة  للجمعية  الدورة 77  اأعمال  يف 

لرئي�س  الر�شمية  اجلنازة  ومرا�شم  املتحدة، 

الجتماع  يف  وامل�شاركة  اليابان،  وزراء 

والقت�شادي  املايل  التعاون  للجنة   )117(

املالية وحمافظي  لوزراء  امل�شرتك  والجتماع 

لدول  التعاون  لدول جمل�س  املركزية  البنوك 

النقد  العربية مع مدير عام �شندوق  اخلليج 

�شمن  الناجحة  املبادرات  واأبرز  الدويل، 

نتائج الزيارة ال�شتطالعية اإىل وزارة املوارد 

الب�شرية والتنمية الجتماعية باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة، وامل�شاركة يف اأعمال الدورة 

48 ملوؤمتر العمل العربي، وامل�شاركة يف اأعمال 

مبجل�س  العمل  وزراء  للجنة  الـ8  الجتماع 

التعاون لدول اخلليج العربية، وامل�شاركة يف 

اجتماع اأوبك واأوبك بل�س، وامل�شاركة يف اأعمال 

الجتماع الـ8 للجنة وزراء ال�شوؤون والتنمية 

اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�س  الجتماعية 

العربية، والزيارة الر�شمية لوفد وزارة �شوؤون 

الكهرباء واملاء اإىل اململكة العربية ال�شعودية 

يف  البحرين  مملكة  وفد  وم�شاركة  ال�شقيقة، 

 ،2022 الأخ�شر  لالقت�شاد  العاملية  القمة 

وامل�شاركة يف موؤمتر منظمة ال�شياحة العاملية 

احتفاء بيوم ال�شياحة العاملي، وامل�شاركة يف 

منتدى الإعالم العربي.

ال�شيخ خالد بن عبداهلل

افتتح برناجمي املاج�شتري يف حقوق الإن�شان والعدالة اجلنائية بـ»امللكية لل�شرطة«.. احل�شن:

تعزيز قدرات العن�شر الب�شري من خالل برامج للتعليم والتدريب الأمني

ا�شرتاتيجية  من  انطالًقا 

بوزارة  والتحديث  التطوير 

من  ودعم  وبتوجيهات  الداخلية، 

الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

افتتح  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق 

العام رئي�س املجل�س  الأمن  رئي�س 

العلمي لالأكادميية امللكية لل�شرطة، 

يف  املاج�شتري  برناجمي  اأم�س، 

حقوق الإن�شان والعدالة اجلنائية، 

ال�شيرباين  الأمن  وماج�شتري 

وذلك  الرقمية،  اجلنائية  والأدلة 

امللكية  الأكادميية  بني  بالتعاون 

هدر�شفيلد  وجامعة  لل�شرطة 

الربيطانية.

رئي�س  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

الأمن العام رئي�س املجل�س العلمي 

بدعم  لل�شرطة  امللكية  لالأكادميية 

لتظل  وتوجيهاته  الداخلية  وزير 

لل�شرطة �شرًحا  امللكية  الأكادميية 

اأكادميًيا تعليمًيا وتدريبًيا متميًزا، 

الإمكانات  كل  توفري  خالل  من 

وتطوير  لدفع  الالزمة  والطاقات 

ومواكبة  الأكادميي،  العمل 

الأمنية،  والتحديات  التطورات 

امللكية  الأكادميية  تبني  مثمًنا 

ومناهج  اأ�شاليب جديدة  لل�شرطة، 

حديثة ومتطورة يف جمال حماية 

حقوق الإن�شان.

برنامج  اإطالق  اأن  واأكد 

الإن�شان  حقوق  يف  املاج�شتري 

نقلة  ُيعد  اجلنائية،  والعدالة 

العليا  الدرا�شات  جمال  يف  نوعية 

هذا  يف  العاملني  مهارات  وتطوير 

على  العتماد  مع  خا�شة  املجال 

الأدلة  جمع  يف  احلديثة  التقنيات 

وتعزيز التوجه نحو العتماد على 

الأدلة من مادية ورقمية لال�شتمرار 

يف تر�شيخ مبداأ العدالة.

واأ�شاف اأن برنامج ماج�شـتري 

اجلنائية  والأدّلة  ال�شيرباين  الأمن 

الرقمية، ميثل توجها نحو العتماد 

والعملية  النظرية  املهارات  على 

باأمن  املتعلقة  الأمور  معاجلة  يف 

الأ�شاليب  وتطبيق  املعلومات 

تن�شاأ  قد  التي  احلديثة  والتقنيات 

ال�شيرباين  الأمن  يف جمال حتاليل 

والأدّلة اجلنائية الرقمية، لفتل اإىل 

يكت�شب  املجال  هذا  التو�شع يف  اأن 

نحو  الوطني  التوجه  من  اأهميته 

خمتلف  يف  للتكنولوجيا  تبّني 

تعزيز  يتطلب  مما  املجالت، 

يتحقق  ما  وهو  الالزمة،  احلماية 

من خالل تخريج طلبة متخ�ش�شني 

يف كل جمالت الأمن ال�شيرباين.

العام  الأمن  رئي�س  واأ�شار 

على  قائم  الأمني،  النهج  اأن  اإىل 

الب�شري،  العن�شر  قدرات  تعزيز 

برامج  وتطبيق  ت�شميم  خالل  من 

وفقاً  الأمني،  والتدريب  للتعليم 

العاملية،  القيا�شية  للموا�شفات 

امللكية  الأكادميية  بدور  م�شيًدا 

التعاون  تعزيز  يف  لل�شرطة 

واملعاهد  اجلامعات  مع  البناء 

ومنها  والتدريبية،  الأكادميية 

الربيطانية  هيدر�شفيلد  جامعة 

تعزيز  على  العمل  اإطار  يف 

ال�شباط  لدى  والقدرات  املهارات 

احلديثة  التجارب  من  وال�شتفادة 

وتطوير  الأمنية  املجالت  يف 

املنظومة التدريبية.

الربوفي�شور  اللواء  امللكية   الطبية  اخلدمات  قائد  ك�شف 

ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة عن اإطالق برنامج الدبلوم العايل 

يف  العايل  الدبلوم  وبرنامج  والتوليد،  القبالة  تخ�ش�س  يف 

املمار�شة ال�شريرية املتقدمة يف العالج التنف�شي يف يناير القادم، 

اإذ �شيعقدان يف كلية اخلدمات الطبية امللكية للتمري�س والعلوم 

الربامج  هذه  اإن طرح  وقال  امللكية،  الطبية  باخلدمات  ال�شحية 

هو ا�شتجابة لنتائج درا�شة وطنية �شاملة لتلبية احتياج �شوق 

العمل يف القطاع ال�شحي يف مملكة البحرين.

اإطالق برامج الدرا�شات العليا يف كلية

 اخلدمات الطبية امللكية للتمري�س والعلوم ال�شحية

احل�شن يبحث الرتتيبات

 الأمنية للفورمول مع رئي�س »احللبة« 

ا�شتقبل الفريق طارق بن ح�شن احل�شن 

رئي�س الأمن العام، اأم�س، ال�شيخ �شلمان بن 

حللبة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  عي�شى 

الأمن  قوة  قائد  بح�شور  الدولية،  البحرين 

اخلا�شة.

العام  الأمن  اأ�شاد رئي�س  اللقاء،  وخالل 

بالدور الذي تقوم به حلبة البحرين الدولية 

يف خدمة الريا�شة يف البحرين ب�شكل عام، 

وتنظيم ال�شباقات الدولية يف جمال ريا�شة 

ال�شيارات ب�شكل خا�س، مبا ي�شهم يف تعزيز 

مكانة البحرين وجعلها وجهة متميزة على 

اخلريطة الإقليمية والدولية. 

الكفيلة  ال�ُشبل  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

بتعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك، اإ�شافة 

اإىل ال�شتعدادات والرتتيبات الأمنية الالزمة 

احللبة،  تنفذها  التي  الفعاليات  لإجناح 

وعلى راأ�شها بطولة جائزة البحرين الكربى 

ل�شباقات »الفورمول 1«.

�شاركت ال�شفري فاطمة عبداهلل الظاعن رئي�س قطاع ال�شوؤون الأفرو اآ�شيوية بوزارة 

اآ�شيا  يف  الثقة  بناء  واإجراءات  التفاعل  ملوؤمتر  امل�شوؤولني  كبار  اجتماع  يف  اخلارجية 

برئا�شة عادل  »اأ�شتانا«،  الكازاخية  العا�شمة  مدار يومني يف  الذي يعقد على  )�شيكا( 

تور�شينوف نائب وزير خارجية جمهورية كازاخ�شتان، وذلك حت�شرًيا للقمة ال�شاد�شة 

من 12  الفرتة  عقده يف  املقرر  )�شيكا(  اآ�شيا  الثقة يف  بناء  واإجراءات  التفاعل  ملوؤمتر 

وحتى 13 اأكتوبر اجلاري.

البحرين ت�شارك يف اجتماع

 كبار امل�شوؤولني ملوؤمتر »بناء الثقة يف اآ�شيا«

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12239/pdf/INAF_20221011010752427.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/online/local/982237/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/982321/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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سفارة برلين تحتفل بيوم الوحدة األلمانية

تصوير: سهيل وزير «

شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، 

ف��ي حف��ل االس��تقبال ال��ذي أقامته س��فارة 
جمهوري��ة ألماني��ا االتحادي��ة ل��دى مملك��ة 
البحرين بمناسبة يوم الوحدة األلمانية، وذلك 
بحضور عدد م��ن كبار المس��ؤولين، وأعضاء 

السلك الدبلوماس��ي المعتمدين لدى مملكة 
البحرين. 

 وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
عن التهاني والتبريكات إلى حكومة جمهورية 

ألمانيا االتحادية وشعبها الصديق، وتمنياته 
له��م بالمزيد م��ن التق��دم والرخ��اء، مؤكدًا 
حرص البحري��ن على توطيد أواص��ر التعاون 
الوثيقة  والصداقة والش��راكة االس��تراتيجية 

والمتميزة بين البلدين والشعبين في مختلف 
المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، تزامنًا مع مرور خمس��ين عامًا على 

إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزيرة الصحة تبحث ونظيرها 
السعودي التعاون المشترك

التق��ت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، مع وزير الصحة 
بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة فه��د الجالجل على 
هامش الدورة ال�69 للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
لش��رق المتوس��ط التي تعقد في القاه��رة، حيث أكدت عمق 
العالقات البحرينية الس��عودية المتميزة وتقدمها الراسخ في 
كاف��ة القطاعات، ال س��يما في القطاع الصح��ي، كما تم بحث 
واستعراض التعاون الصحي الثنائي وسبل تعزيزه بما يحقق 
األه��داف الصحية المش��تركة. ونوهت الس��يد بال��دور الكبير 
الذي تطلع به المملكة العربية الس��عودية في دعم مسارات 

التعاون الصحي على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

 جليلة السيد: تفعيل البرامج 
الصحية للوقاية من األمراض السارية

أك��دت وزي��رة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، 
أن العم��ل متواص��ل لتنفي��ذ وتفعي��ل البرامج 
الصحي��ة والوقائي��ة الت��ي تس��تهدف مج��االت 
الرعاية الصحية والوقاية من األمراض الس��ارية 
ومكافحته��ا والقض��اء عليه��ا من خ��الل تعزيز 
التكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق 

األهداف المنشودة.
وشاركت السيد، في الدورة ال�69 للجنة اإلقليمية 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية لش��رق المتوس��ط 
والت��ي تنعق��د بمق��ر المنظم��ة اإلقليم��ي في 
القاهرة، تحت شعار »معًا من أجل غٍد أكثر صحة 

واستدامة«.
وأك��دت أن مش��اركة البحرين في ال��دورة، تأتي 
في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمس��اعي 
اإلقليمية لبحث ومناقش��ة أهم القضايا الصحية 
واس��تعراض أب��رز الموضوع��ات ذات األهمي��ة 
لإلقلي��م، حي��ث يناقش المش��اركون موضوعات 
متعددة تتعلق بس��بل تحسين رصد االستجابة 
ألح��داث وط��وارئ الصح��ة العام��ة ف��ي إقلي��م 
منظم��ة الصح��ة العالمية لش��رق المتوس��ط، 
وأس��اليب تعزيز نظم معلومات المستش��فيات، 
واس��تعراض خط��ة العمل المش��تركة للتحالف 

الصحي اإلقليمي 2023-2022.
وأشارت إلى دور المس��اعي اإلقليمية المشتركة 
ف��ي تحقيق أه��داف التنمي��ة المس��تدامة بعد 
االنتش��ار العالم��ي لجائح��ة في��روس كورون��ا، 

وتس��ريع وتي��رة التغطي��ة الصحي��ة الش��املة 
وضمان الصحة للجميع وبالجميع.

االجتماع��ات  ضم��ن  البحري��ن  وف��د  وش��ارك 
التقني��ة التي بحث��ت العديد م��ن الموضوعات 
االس��تراتيجية تش��مل إنت��اج اللقاح��ات محليًا 
واالس��تراتجية اإلقليمية للتخلص من س��رطان 
عن��ق الرحم والنهج اإلقليمي إزاء عقد العمل من 

أجل السالمة على الطرق 2030-2021.
وتضمن��ت الجلس��ة االفتتاحية ألعم��ال الدورة 
التاسعة والستين للجنة اإلقليمية كلمة لمعالي 
الدكتور أحمد بن س��الم المنظري مدير منظمة 
الصحة العالمية إلقليم ش��رق المتوسط وكلمة 
للدكتور تيدروس أدحانوم غيبريس��وس، المدير 

العام لمنظمة الصحة العالمية.

 الحواج: زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان 
رسالة سامية لنشر ثقافة الحوار

أكد نائب رئيس مجلس أمناء مركز 
المل��ك حم��د العالم��ي للتعايش 
الس��لمي رجل األعمال عبدالوهاب 
المح��وري  ال��دور  أهمي��ة  الح��واج 
ال��ذي يق��وم ب��ه حض��رة صاح��ب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ف��ي تحقي��ق 
الرؤي��ة المس��تقبلية المس��تنيرة، 
الشاملة والمنفتحة على التعايش 
والسالم العالمي، مشيرًا إلى دعوة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك المعظم 
لقداس��ة بابا الفاتي��كان وفضيلة 
ش��يخ األزهر لزيارة رسمية تاريخية 
للمملك��ة مطلع نوفمب��ر المقبل. 
الفت��ًا إلى الجهود الت��ي تقوم بها 
البحري��ن ممثلة في مرك��ز الملك 
حم��د العالمي للتعايش الس��لمي 
الذي أنش��ئ من أجل رسالة سامية 
وهي تأهيل أجيال قادرة على نش��ر 

ثقافة الحوار والتعايش.
وق��ال الح��واج: »س��تظل البحرين 
بقع��ة الضوء التي تنش��ر الس��الم 

والمحبة في كل مكان«.
وبي��ن الحواج الدور الذي س��تلعبه 
»ح��وار  البحري��ن  ملتق��ى  إقام��ة 

الش��رق والغرب من أجل التعايش 
اإلنس��اني« م��ن أج��ل التضام��ن 
ف��ي األرض  واإلنس��انية واإلصالح 
ومكافحة الفس��اد، موضحًا أهمية 
حض��ور قداس��ة البابا فرانس��يس 
باب��ا الفاتيكان مع فضيلة الش��يخ 
الدكتور أحمد الطيب ش��يخ األزهر 

الشريف معًا في هذا الملتقى.
وق��ال الحواج إن هذا اللقاء س��يبرز 
بش��كل كبير ري��ادة ودور البحرين 
إلرس��اء الس��الم العالم��ي وتعزيز 
والحوار، مش��يرًا  التعايش  ثقاف��ة 
إل��ى فضل وجه��ود جالل��ة الملك 
المعظ��م ورؤيت��ه الحكيم��ة التي 
وضع��ت البحرين في مكانة رفيعة 
يش��ار إليها ب��كل تقدي��ر واحترام 
وتحظى بإش��ادة دولي��ة بجهودها 
في سبيل تعزيز التعايش السلمي 
بين الش��عوب والذي يس��اهم في 
بالمجتمعات ونشر ثقافة  االرتقاء 

السالم في العالم. 
وأض��اف: »الزي��ارة المعل��ن عنها 
الفت��رة  ف��ي  س��تكون  للبحري��ن 
3-6 نوفمب��ر 2022، وه��ي األيام 
الدول��ي  الي��وم  تص��ادف  الت��ي 
لألخوة اإلنس��انية ال��ذي اعتمدته 
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
ف��ي الراب��ع م��ع نوفمبر م��ن كل 
عام، وذلك ضم��ن مبادرة قدمتها 
كل من اإلم��ارات والبحرين ومصر 
والس��عودية، ابت��داًء م��ن الع��ام 

الماضي 2021«.
وقال الحواج إن هذه الزيارة تكتسب 
أهمية كبرى لم��ا تمثله من زيارة 
لنشر السالم، وملتقى أتباع األديان 
عل��ى أرض البحرين، فقد احتضنت 
البحري��ن خالل الس��نوات الماضية 
الديني��ة  الفعالي��ات  م��ن  كثي��رًا 
لتعزيز الحوار اإلنس��اني وفتح آفاق 

السالم بين البشر.

عبدالوهاب الحواج

»الرقابة المالية« يشارك بمنتدى 
اإلصدارات والتوجيهات المهنية

ش��ارك دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية ف��ي اجتم��اع منتدى 
اإلصدارات والتوجيهات المهنية لتابع للمنظمة الدولية لألجهزة 
العلي��ا للرقابة المالية العامة والمحاس��بة »اإلنتوس��اي«، الذي 
ُعقد ف��ي كوبنهاغن بالدنم��ارك مؤخرًا.وناق��ش االجتماع الذي 
حض��ره مدي��ر إدارة للرقاب��ة اإلدارية محمود هاش��م، ع��ددًا من 
األمور المتعلقة بإعداد الخطة االس��تراتيجية للمعايير المهنية 
ل�»اإلنتوس��اي« للفت��رة المقبل��ة، وأوج��ه التحس��ين والتطوير 
الممكنة على إط��ار المعايير المهنية بغ��رض ضمان وضوحها، 
وتعزيز ُس��بل تطبيقها من قب��ل مختلف األجه��زة الرقابية.كما 
استعرض مجموعة من المش��اريع المستقبلية الهادفة لمواكبة 

المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بالرقابة والتدقيق.
وشارك هاش��م أيضًا، بلقاء مشترك لرؤس��اء لجان »اإلنتوساي«، 
حول المس��تجدات ذات العالقة بالتوجهات المستقبلية للمعايير 
المهني��ة، وال��ذي ركز على تبن��ي التقنيات الحديثة في أس��اليب 

العرض، وزيادة االهتمام بُسبل تيسير تطبيق المعايير.
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سفارة برلين تحتفل بيوم الوحدة األلمانية

تصوير: سهيل وزير «

شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، 

ف��ي حف��ل االس��تقبال ال��ذي أقامته س��فارة 
جمهوري��ة ألماني��ا االتحادي��ة ل��دى مملك��ة 
البحرين بمناسبة يوم الوحدة األلمانية، وذلك 
بحضور عدد م��ن كبار المس��ؤولين، وأعضاء 

السلك الدبلوماس��ي المعتمدين لدى مملكة 
البحرين. 

 وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
عن التهاني والتبريكات إلى حكومة جمهورية 

ألمانيا االتحادية وشعبها الصديق، وتمنياته 
له��م بالمزيد م��ن التق��دم والرخ��اء، مؤكدًا 
حرص البحري��ن على توطيد أواص��ر التعاون 
الوثيقة  والصداقة والش��راكة االس��تراتيجية 

والمتميزة بين البلدين والشعبين في مختلف 
المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، تزامنًا مع مرور خمس��ين عامًا على 

إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزيرة الصحة تبحث ونظيرها 
السعودي التعاون المشترك

التق��ت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، مع وزير الصحة 
بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة فه��د الجالجل على 
هامش الدورة ال�69 للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
لش��رق المتوس��ط التي تعقد في القاه��رة، حيث أكدت عمق 
العالقات البحرينية الس��عودية المتميزة وتقدمها الراسخ في 
كاف��ة القطاعات، ال س��يما في القطاع الصح��ي، كما تم بحث 
واستعراض التعاون الصحي الثنائي وسبل تعزيزه بما يحقق 
األه��داف الصحية المش��تركة. ونوهت الس��يد بال��دور الكبير 
الذي تطلع به المملكة العربية الس��عودية في دعم مسارات 

التعاون الصحي على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

 جليلة السيد: تفعيل البرامج 
الصحية للوقاية من األمراض السارية

أك��دت وزي��رة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، 
أن العم��ل متواص��ل لتنفي��ذ وتفعي��ل البرامج 
الصحي��ة والوقائي��ة الت��ي تس��تهدف مج��االت 
الرعاية الصحية والوقاية من األمراض الس��ارية 
ومكافحته��ا والقض��اء عليه��ا من خ��الل تعزيز 
التكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق 

األهداف المنشودة.
وشاركت السيد، في الدورة ال�69 للجنة اإلقليمية 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية لش��رق المتوس��ط 
والت��ي تنعق��د بمق��ر المنظم��ة اإلقليم��ي في 
القاهرة، تحت شعار »معًا من أجل غٍد أكثر صحة 

واستدامة«.
وأك��دت أن مش��اركة البحرين في ال��دورة، تأتي 
في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمس��اعي 
اإلقليمية لبحث ومناقش��ة أهم القضايا الصحية 
واس��تعراض أب��رز الموضوع��ات ذات األهمي��ة 
لإلقلي��م، حي��ث يناقش المش��اركون موضوعات 
متعددة تتعلق بس��بل تحسين رصد االستجابة 
ألح��داث وط��وارئ الصح��ة العام��ة ف��ي إقلي��م 
منظم��ة الصح��ة العالمية لش��رق المتوس��ط، 
وأس��اليب تعزيز نظم معلومات المستش��فيات، 
واس��تعراض خط��ة العمل المش��تركة للتحالف 

الصحي اإلقليمي 2023-2022.
وأشارت إلى دور المس��اعي اإلقليمية المشتركة 
ف��ي تحقيق أه��داف التنمي��ة المس��تدامة بعد 
االنتش��ار العالم��ي لجائح��ة في��روس كورون��ا، 

وتس��ريع وتي��رة التغطي��ة الصحي��ة الش��املة 
وضمان الصحة للجميع وبالجميع.

االجتماع��ات  ضم��ن  البحري��ن  وف��د  وش��ارك 
التقني��ة التي بحث��ت العديد م��ن الموضوعات 
االس��تراتيجية تش��مل إنت��اج اللقاح��ات محليًا 
واالس��تراتجية اإلقليمية للتخلص من س��رطان 
عن��ق الرحم والنهج اإلقليمي إزاء عقد العمل من 

أجل السالمة على الطرق 2030-2021.
وتضمن��ت الجلس��ة االفتتاحية ألعم��ال الدورة 
التاسعة والستين للجنة اإلقليمية كلمة لمعالي 
الدكتور أحمد بن س��الم المنظري مدير منظمة 
الصحة العالمية إلقليم ش��رق المتوسط وكلمة 
للدكتور تيدروس أدحانوم غيبريس��وس، المدير 

العام لمنظمة الصحة العالمية.

 الحواج: زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان 
رسالة سامية لنشر ثقافة الحوار

أكد نائب رئيس مجلس أمناء مركز 
المل��ك حم��د العالم��ي للتعايش 
الس��لمي رجل األعمال عبدالوهاب 
المح��وري  ال��دور  أهمي��ة  الح��واج 
ال��ذي يق��وم ب��ه حض��رة صاح��ب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ف��ي تحقي��ق 
الرؤي��ة المس��تقبلية المس��تنيرة، 
الشاملة والمنفتحة على التعايش 
والسالم العالمي، مشيرًا إلى دعوة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك المعظم 
لقداس��ة بابا الفاتي��كان وفضيلة 
ش��يخ األزهر لزيارة رسمية تاريخية 
للمملك��ة مطلع نوفمب��ر المقبل. 
الفت��ًا إلى الجهود الت��ي تقوم بها 
البحري��ن ممثلة في مرك��ز الملك 
حم��د العالمي للتعايش الس��لمي 
الذي أنش��ئ من أجل رسالة سامية 
وهي تأهيل أجيال قادرة على نش��ر 

ثقافة الحوار والتعايش.
وق��ال الح��واج: »س��تظل البحرين 
بقع��ة الضوء التي تنش��ر الس��الم 

والمحبة في كل مكان«.
وبي��ن الحواج الدور الذي س��تلعبه 
»ح��وار  البحري��ن  ملتق��ى  إقام��ة 

الش��رق والغرب من أجل التعايش 
اإلنس��اني« م��ن أج��ل التضام��ن 
ف��ي األرض  واإلنس��انية واإلصالح 
ومكافحة الفس��اد، موضحًا أهمية 
حض��ور قداس��ة البابا فرانس��يس 
باب��ا الفاتيكان مع فضيلة الش��يخ 
الدكتور أحمد الطيب ش��يخ األزهر 

الشريف معًا في هذا الملتقى.
وق��ال الحواج إن هذا اللقاء س��يبرز 
بش��كل كبير ري��ادة ودور البحرين 
إلرس��اء الس��الم العالم��ي وتعزيز 
والحوار، مش��يرًا  التعايش  ثقاف��ة 
إل��ى فضل وجه��ود جالل��ة الملك 
المعظ��م ورؤيت��ه الحكيم��ة التي 
وضع��ت البحرين في مكانة رفيعة 
يش��ار إليها ب��كل تقدي��ر واحترام 
وتحظى بإش��ادة دولي��ة بجهودها 
في سبيل تعزيز التعايش السلمي 
بين الش��عوب والذي يس��اهم في 
بالمجتمعات ونشر ثقافة  االرتقاء 

السالم في العالم. 
وأض��اف: »الزي��ارة المعل��ن عنها 
الفت��رة  ف��ي  س��تكون  للبحري��ن 
3-6 نوفمب��ر 2022، وه��ي األيام 
الدول��ي  الي��وم  تص��ادف  الت��ي 
لألخوة اإلنس��انية ال��ذي اعتمدته 
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
ف��ي الراب��ع م��ع نوفمبر م��ن كل 
عام، وذلك ضم��ن مبادرة قدمتها 
كل من اإلم��ارات والبحرين ومصر 
والس��عودية، ابت��داًء م��ن الع��ام 

الماضي 2021«.
وقال الحواج إن هذه الزيارة تكتسب 
أهمية كبرى لم��ا تمثله من زيارة 
لنشر السالم، وملتقى أتباع األديان 
عل��ى أرض البحرين، فقد احتضنت 
البحري��ن خالل الس��نوات الماضية 
الديني��ة  الفعالي��ات  م��ن  كثي��رًا 
لتعزيز الحوار اإلنس��اني وفتح آفاق 

السالم بين البشر.

عبدالوهاب الحواج

»الرقابة المالية« يشارك بمنتدى 
اإلصدارات والتوجيهات المهنية

ش��ارك دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية ف��ي اجتم��اع منتدى 
اإلصدارات والتوجيهات المهنية لتابع للمنظمة الدولية لألجهزة 
العلي��ا للرقابة المالية العامة والمحاس��بة »اإلنتوس��اي«، الذي 
ُعقد ف��ي كوبنهاغن بالدنم��ارك مؤخرًا.وناق��ش االجتماع الذي 
حض��ره مدي��ر إدارة للرقاب��ة اإلدارية محمود هاش��م، ع��ددًا من 
األمور المتعلقة بإعداد الخطة االس��تراتيجية للمعايير المهنية 
ل�»اإلنتوس��اي« للفت��رة المقبل��ة، وأوج��ه التحس��ين والتطوير 
الممكنة على إط��ار المعايير المهنية بغ��رض ضمان وضوحها، 
وتعزيز ُس��بل تطبيقها من قب��ل مختلف األجه��زة الرقابية.كما 
استعرض مجموعة من المش��اريع المستقبلية الهادفة لمواكبة 

المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بالرقابة والتدقيق.
وشارك هاش��م أيضًا، بلقاء مشترك لرؤس��اء لجان »اإلنتوساي«، 
حول المس��تجدات ذات العالقة بالتوجهات المستقبلية للمعايير 
المهني��ة، وال��ذي ركز على تبن��ي التقنيات الحديثة في أس��اليب 

العرض، وزيادة االهتمام بُسبل تيسير تطبيق المعايير.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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عالمًيـــا  المعروفـــة  أرامكـــس  شـــركة  تحتفـــل 
بمجـــال الخدمـــات اللوجســـتية بمـــرور أربعيـــن 
عاًمـــا على انطالقهـــا بمملكة البحريـــن، وتجري 

4 آالف معاملـــة  أكثـــر مـــن 
أســـطولها  عبـــر  يومًيـــا، 
الـــذي يتكون مـــن أكثر من 
150 ناقلـــة بريـــة، كما أنها 
الشـــحن  بمجـــال  ضليعـــة 
البحـــري والبري.كمـــا أنها 
الخدمات  تغطي مختلف 

بالغـــة األهمية مثـــل نقل المســـتلزمات الصحية 
والتوصيـــل للبنوك وتوفـــر خدمة لنقل جوازات 
وخـــارج  داخـــل  األجنبيـــة  للســـفارات  الســـفر 

البحرين من أجل عمل تأشـــيرات الســـفر، حيث 
إنها الناقل الرســـمي لهذا الغـــرض عبر عقود مع 

السفارات.
كمـــا تســـاهم الشـــركة في الســـوق 
البحرينـــي في رفع نســـبة 
التجـــارة متناهية الصغر 
ودعـــم األفـــراد الراغبين 
تجـــارة  تأســـيس  فـــي 
إلكترونية كمصدر ثانوي 
للدخـــل، وذلـــك عبـــر عدة 
3PL-(و )طـــرق منهـــا خدمـــة )شـــوب آنـــد شـــب
4PL( اللتـــان تتيحـــان تســـهيالت كبيـــرة للنقـــل 

اللوجستي للبضائع لألفراد.

أكثر من 150 ناقلة برية وأكثر من 4 آالف معاملة يوميا

تحتفل  ــن”  ــري ــح ــب ال ــس  ــ ــك ــ “أرام
انطـــــــــالقــــها على  عـــاما   40 بـ 

أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحد عـــن نجاحه في 
تطبيق حلـــول التـــداول اإللكتروني المعتمدة 
علـــى تكنولوجيا Refinitiv، والتـــي يتم حاليًا 
نشـــرها عبر كافة قنوات البنك. وستعمل هذه 
التكنولوجيـــا الجديـــدة علـــى تعزيـــز التجربة 
مـــن  لعمالئـــه  البنـــك  التـــي يقدمهـــا  الرقميـــة 

المتداولين في أسواق العمالت العالمية.
يذكـــر أن هـــذه التكنولوجيا الخاصة بتســـعير 
العمـــالت عبر اإلنترنت )ET( ســـتقدم األســـعار 
بشـــكل فـــوري علـــى جميـــع عمليـــات تـــداول 
العمـــالت التـــي تتـــم عبـــر القنـــوات الرقميـــة 
والتقليدية للبنك األهلي المتحد، مما سيتيح 
لعمـــالء البنـــك من األفـــراد والشـــركات تداول 

العمالت العالمية بشكل رقمي بالكامل.
تأتـــي هـــذه الخطـــوة الجديـــدة ضمـــن جهود 
البنـــك الرامية لتبني أحـــدث التقنيات المالية 
التـــي  الجهـــود  وهـــي  أقســـامه،  جميـــع  فـــي 
أثمـــرت عـــن فـــوز البنـــك بالعديد مـــن الجوائز 
مـــن أهـــم المجـــالت المتخصصـــة في شـــؤون 
المـــال واألعمـــال، مثـــل يورومانـــي، غلوبـــال 
فاينانـــس، تقريـــر عالـــم األعمـــال من ميـــد، ذا 

بانكـــر، وغيرهـــا. كمـــا أن هـــذه الخطـــوة تأتي 
في صلب اســـتراتيجية التحول الشـــامل في 
البنـــك، والتي تتمحور حـــول تحليل البيانات، 
ورقمنة الخدمات، واجتذاب أفضل المواهب 

في هذا المجال.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح ســـامح باقـــر رئيس 
المجموعة لمبيعات األســـواق المالية وهيكلة 
توجهـــات  مـــع  “تماشـــيًا  بالقـــول:  المنتجـــات 
الســـوق التي تشـــهد تســـارعًا كبيرًا فـــي تبني 
الماليـــة ورقمنـــة مختلـــف  التقنيـــات  أحـــدث 

فقـــد  المصرفيـــة،  والتعامـــالت  العمليـــات 
لرقمنـــة  ســـعيه  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  بـــدأ 
أهـــم أقســـامه وخدماتـــه ليبقـــى فـــي صدارة 
المنافســـة، ويحافظ على مكانتـــه الرائدة في 
الســـوق. يعتبـــر قطاع التـــداول فـــي العمالت 
األجنبية أحد المجاالت الرئيسية المستهدفة 
ضمن هـــذه الخطة، حيث يمكـــن عبر رقمنتها 
أن نســـاعد فـــي تســـريع العمليات عبـــر تزويد 
العمـــالء باألســـعار الفوريـــة للســـوق وبشـــكل 

تنافسي على مدار الساعة”.

تعزيزا للتجربة الرقمية لعمالء البنك في أسواق العمالت العالمية

“األهلي المتحد” يطلق منصة إلكترونية متطورة لخدمات التداول

أعلنـــت شـــركة نســـيج، التزاًمـــا بنهجهـــا 
الدائم في تعزيز المسؤولية االجتماعية 
ودعم المبادرات التعليمية على مستوى 
المملكـــة، عـــن رعايتهـــا الحتفاليـــة نقابة 
نخبـــة  لتكريـــم  البحرينيـــة  التربوييـــن 
مـــن التربوييـــن المخضرميـــن فـــي يـــوم 
فـــي  أقيمـــت  والتـــي  العالمـــي،  المعلـــم 
مركز عبدالرحمن كانـــو الثقافي بمنطقة 

الرفاع. 
و قـــال أحمد الحمادي مدير عام شـــركة 
نســـيج “نحن فخـــورون بمشـــاركتنا في 
قصة نجاح هذه الفعالية المهمة ودعمنا 
المتواصـــل لنقابة التربوييـــن البحرينية 

التي نكـــّن لمجلـــس إدارتها ومنتســـبيها 
مـــا  علـــى  واالحتـــرام  التقديـــر  خالـــص 
يقدمونـــه مـــن جهـــود مضنية فـــي خلق 
الفـــرص التدريبيـــة للتربوييـــن من أجل 
رفع مستوى أدائهم وإنجازهم، وتعظيم 
مساهمتهم في الحصول على مخرجات 
تعليميـــة تتناســـب وطبيعـــة التطـــورات 

التعليمية والثقافية والتكنولوجية”. 
وأضـــاف الحمـــادي “نحـــرص في شـــركة 
نسيج على الدوام على أن نكون شركاء 
التنميـــة والتطويـــر فـــي المجتمـــع الذي 
ننشط فيه، وذلك من خالل تعزيز ثقافة 
العطاء والعمل الخيري ودعم المبادرات 

بنـــاة  تخريـــج  إلـــى  الهادفـــة  الوطنيـــة 
المستقبل وصناع التغيير نحو األفضل”. 
وشـــارك عـــدد مـــن اإلداريين في شـــركة 

أقيمـــت  التـــي  االحتفاليـــة  فـــي  نســـيج 
المعلـــم  بيـــوم  االحتفـــال  مـــع  بالتزامـــن 
العالمـــي الـــذي يصـــادف الخامـــس مـــن 

أكتوبـــر مـــن كل عـــام، حيـــث تـــم تكريم 
مجموعة مـــن التربويين األفاضل الذين 

تركوا بصمات واضحة في مجتمعهم.

وقـــد ألقى عامر جناحـــي رئيس الموارد 
البشـــرية والشـــؤون اإلدارية في شـــركة 
نســـيج بالنيابـــة عـــن المدير العـــام كلمة 
أعـــرب فيها عـــن شـــكر وتقدير الشـــركة 
علـــى  البحرينيـــة  التربوييـــن  لنقابـــة 
خيـــرة  تكريـــم  فـــي  الطيبـــة  مبادرتهـــم 
التربوييـــن علـــى مســـتوى المملكـــة ممن 
تركـــوا أثرا طيبا في نفوس عدة أجيال، 
مؤكـــًدا التزام نســـيج في دعـــم البرامج 
بمســـتوى  لالرتقـــاء  الهادفـــة  الوطنيـــة 
القطاع التربوي والتعليمي على مستوى 
المملكـــة ضمـــن المســـؤولية االجتماعية 

للشركات.

يدعــو فنــدق فورســيزونز خليــج البحريــن، تزامًنــا مــع شــهر أكتوبر الــذي تحتفل فيــه منظمة 
الصحة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي تحت عنوان “Think Pink”، ضيوفه للمشاركة 
في الحملة. وفي ظل هذه المناسبة، أطلقنا عليه اسم أكتوبر الوردي )Pink October( حيث 
يقــدم الفنــدق سلســلة من العــروض الترويجيــة وبعض األنشــطة بهدف زيــادة الوعي وجمع 
األمــوال لجمعيــة البحريــن لســرطان الثــدي. وفــي هــذا الصدد، ســيتم التبرع بجميــع عائدات 

أنشطة النادي الصحي لهذا الشهر، كما ستشارك مطاعم الفندق في الدعم أيضًا.

يوم “Think Pink” في الـ”سبا” «

ا في  يقـــدم الـ”ســـبا” بهـــذه المناســـبة برنامًجـــا خاصًّ
يـــوم الخميـــس الموافـــق 13 أكتوبـــر للنســـاء فقـــط 
للمســـاهمة في زيادة الوعي بمرض سرطان الثدي. 
يبـــدأ البرنامـــج مـــع رياضـــة الزومبا لمدة ســـاعة مع 
المدربتين بوجا وإيفا، ُتتبع بكلمة توعوية للدكتورة 
رجاء العيد من مركز السلمانية الطبي، تليها جلسة 
يوقـــا مع المدربة وانيا، وفـــي الختام تجربة خاصة 

بالزيوت العطرية لالسترخاء.
يوم الخميس 13 أكتوبر 

من الساعة 4 عصًرا حتى 8 مساًء
الســـعر للشـــخص – 9 دنانير بحرينية لنزالء الفندق 

ا للضيوف واألعضاء – 18 ديناًرا بحرينيًّ
ســـيتم التبرع بعائـــدات البرنامج لجمعيـــة البحرين 

للسرطان
للحجـــز واالستفســـار يمكنكـــم االتصال علـــى الرقم 
17115045 أو التواصـــل عبـــر البريـــد اإللكترونـــي: 

.”spareception.bah@fourseasons.com“

» ”Pink October“ يوقا اكتمال القمر في

جلســـة يوقا على الشاطئ الرملي األبيض في 
فندق فورسيزونز خليج البحرين، تحت ضوء 

القمر الكامل والنجوم المتأللئة.
  

شاطئ فندق فورسيزونز «

يوم األحد 9 أكتوبر
من الساعة 7 حتى 8 مساًء

الســـعر للشـــخص – 9 دناينـــر بحرينيـــة لنـــزالء 
ـــا  بحرينيًّ دينـــاًرا   18  – واألعضـــاء  الفنـــدق 

للضيوف
لجمعيـــة  البرنامـــج  بعائـــدات  التبـــرع  ســـيتم 

البحرين للسرطان
للحجـــز و االستفســـار يمكنكـــم االتصـــال على 
الرقـــم 17115045 أو التواصـــل عبـــر البريـــد 
spareception.bah@foursea�  االلكترونـــي

.sons.com

» Pink Octoberسكاي يوقا في

جلسة يوقا في المساء على ارتفاع 51 طابًقا مع 
إطاللـــة على أفق المنامة. جلســـة مثالية للتمدد 

واالسترخاء والتوازن الروحي والجسدي
الطابق 51 – قاعة سكاي 4

يوم الثالثاء 25 اكتوبر
من الساعة 6 حتى 7 مساًء

الســـعر للشـــخص – 9 دنانيـــر بحرينيـــة لنـــزالء 
ا للضيوف الفندق و األعضاء – 18 ديناًرا بحرينيًّ
لجمعيـــة  البرنامـــج  بعائـــدات  التبـــرع  ســـيتم 

البحرين للسرطان

للحجـــز و االستفســـار يمكنكـــم االتصـــال علـــى 
البريـــد  عبـــر  التواصـــل  أو   17115045 الرقـــم 
spareception.bah@foursea�  االلكترونـــي

.sons.com

حصة الدراجات الرياضية على  «
Pink Octoberالشاطئ في

جلســـة تمارين رياضية على الدراجـــات الثابته في 
الهـــواء الطلـــق ، مع اإلطـــالالت الرائعـــة على خليج 
البحرين والشاطئ الخاص . بقيادة المدرب لويس.

شاطئ فندق فورسيزونز

يوم السبت 29 أكتوبر 
من الساعة 9 حتى 10 صباًحا 

السعر للشخص – 9 دنانير بحرينية لنزالء الفندق و 
ا للضيوف األعضاء – 18 ديناًرا بحرينيًّ

*ســـيتم التبرع بعائدات البرنامـــج لجمعية البحرين 
للسرطان

للحجـــز و االستفســـار يمكنكم االتصـــال على الرقم 
17115045 أو التواصـــل عبـــر البريـــد االلكترونـــي 

.spareception.bah@fourseasons.com

Pink October  في باي فيو «

ســـوف يتـــم التبـــرع بجميـــع العائدات مـــن مبيعات 
لجمعيـــة   ”Labor of Love  “ الـــوردي  المشـــروب 

البحرين للسرطان على مدار الشهر.

Pink October  في مطاعم  «
الشيف ولفغانغ باك

ســـوف يتم جمع دينار واحـــد من مبيعات كل طلب 
من المشـــروب الـــوردي “ Cracklin’ Rosie “ للتبرع 

بها لجمعية البحرين للسرطان على مدار الشهر
شاركونا حملتنا على الهاش تاق:

fsthinkpink #pinkoctober #fsbahrain #fspow�#
erinpink and #BahrainCancerSociety

“نسيج” ترعى احتفالية نقابة التربويين البحرينية

“فورسيزونز خليج البحرين” يدعم حملة “Think Pink” للتوعية بـ“سرطان الثدي”

لتكريم نخبة منهم في يوم المعلم العالمي تعزيزا للمسؤولية االجتماعية

business@albiladpress.com
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ذكر بنك البحريـــن والكويت، أنه أصبح 
بإمـــكان الراغبين بالســـكن واالســـتثمار 
في مشـــروع “دارينـــا دلمونيا” الحصول 
علـــى قـــرض عقـــاري ميســـر مـــن البنك، 
داعًيـــا جميـــع المهتميـــن بهـــذه الفرصـــة 
إلى التواصـــل مع البنك والحصول على 
الخدمـــات التـــي يتطلعون إليهـــا. ولهذه 
الغايـــة، وقـــع بنـــك البحريـــن والكويـــت 
اإلثمـــار  شـــركة  مـــع  شـــراكة  اتفاقيـــة 
لجزيـــرة  الرئيســـي  المطـــور  للتطويـــر؛ 
دلمونيـــا؛ وذلك في مقر الشـــركة الكائن 

في مرفأ البحرين المالي.
وقـــال المديـــر العـــام لقســـم الخدمـــات 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن 
والكويت، عادل ســـالم “نحـــن فخورون 
بتدشـــين هـــذه المرحلـــة الجديـــدة مـــن 

التعـــاون مـــع شـــركة اإلثمـــار للتطويـــر، 
مؤكديـــن أن مثل هـــذه االتفاقيات تعزز 
فـــي  الكبـــار  المســـاهمين  بيـــن  مكانتنـــا 
النهضـــة العمرانية التي تشـــهدها مملكة 
البحرين، وترســـخ ســـمعتنا فـــي مقدمة 

البنوك الرائدة في مجال تقديم الحلول 
التمويلية اإلسكانية”.

وأضـــاف ســـالم فـــي تصريـــح لـــه علـــى 
بنـــك  ـــى  “لبَّ هامـــش توقيـــع االتفاقيـــة: 
البحريـــن والكويـــت علـــى مـــدار عقـــود 

طويلة من الزمـــن احتياجات عدد كبير 
مـــن زبائنـــه ســـواًء عـــن طريـــق قروض 
عقاريـــة أو مـــن خالل مشـــاركته الفعالة 
فـــي البرامـــج اإلســـكانية التـــي تطرحها 
الحكومـــة الموقـــرة، مثل برنامـــج مزايا 

وغيرها”. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
اإلثمـــار للتطويـــر، محمـــد خليل الســـيد 
“إن هـــذه االتفاقيـــة مـــع بنـــك البحريـــن 
والكويـــت تؤكـــد حرصنـــا الدائـــم علـــى 

تسهيل الحلول التمويلية العقارية أمام 
زبائننـــا الكـــرام، وتمكينهـــم مـــن اغتنـــام 
فرص الســـكن واالســـتثمار الرائعة التي 
يوفرهـــا مشـــروع “دارينـــا دلمونيـــا” في 
إطـــار برنامـــج تمويلـــي طويـــل المـــدى 

ومريح”.
وأضاف: “نقدم من خالل دارينا دلمونيا 
ســـكن  عـــن  والباحثيـــن  للمســـتثمرين 
فرصة رائعة لشـــراء قطـــع من األراضي 
واألراضـــي  البحريـــة  الواجهـــة  ذات 
الســـاحلية الفاخـــرة بمســـاحات تتراوح 
520 و920 متـــًرا مربًعـــا وأســـعار  بيـــن 
مميـــزة تتناســـب مـــع جاذبيـــة المـــكان، 
ليبنـــوا عليهـــا منـــزل أحالمهـــم القريـــب 
مـــن الواجهـــة البحرية فـــي أول جزيرة 

صحية في مملكة البحرين”.

اسكن واستثمر في “دارينا دلمونيا” بقرض عقاري ميسر
موقعا اتفاقية شراكة مع “اإلثمار للتطوير”... “البحرين والكويت”:

 فوز طيران الخليج بجائزة  «
“الطيران األكثر تطوًرا في 

العالم” للعام 2022” ضمن 
جوائز سكاي تراكس للطيران 

العالمي يحمل الكثير من 
الدالالت على ما بذلته 

الشركة بجميع طواقمها من 
جهود مضنية للوصول إلى 

هذا اإلنجاز العالمي، فما 
تفاصيل قصة النجاح هذه؟

العلـــوي: كما تعلمون أعلنت شـــركة 
طيـــران الخليـــج عـــن اســـتراتيجية 
البوتيـــك فـــي العـــام 2018 لالنتقال 
بالناقلة الوطنية إلى آفاق أرحب من 
النمـــو واالزدهار، كانت الشـــركة في 
ذلـــك الوقـــت حاصلة علـــى نجمتين 
العالمـــي  وترتيبهـــا  نجـــوم   3 إلـــى 
قرابـــة 89. بـــدأ مشـــروع التطور مع 
واألهـــداف  االســـتراتيجية  الخطـــة 
بقيـــادة  العمـــل  وبدأنـــا  الموضوعـــة 
مجلس اإلدارة والموظفين إلحداث 
المرافـــق  لجميـــع  شـــامل  تطويـــر 
واألقســـام، إلى جانب إحـــداث نقلة 
نوعيـــة بشـــبكة الوجهات وأســـطول 

الطائرات.
االرتقـــاء  فـــي  الشـــركة  شـــرعت 
بمســـتوى خدماتهـــا اإللكترونية من 
ناحية تعزيز التحول الرقمي لتشمل 
تطوير الموقع اإللكتروني وتســـهيل 
طريقة توصيل المعلومات، وما زلنا 
قائمين على تســـريع خطى التطوير 

التكنولوجي.
كانـــت الشـــركة تملـــك طائـــرات لهـــا 
فتـــرة طويلة فـــي الخدمة وجميعها 
مـــن نـــوع إيربـــاص األوروبيـــة، وقد 
تـــم اتخاذ خطـــوة شـــجاعة بتطوير 
أســـطول الطائـــرات عبر اســـتحداث 
نوعيـــة الطائـــرات وإدراج طائـــرات 
بوينـــج األميركيـــة للخدمـــة، ليتغير 
األســـطول من 100 % إيرباص إلى 
طائـــرات  يشـــمل  متنـــوع  أســـطول 
بوينج دريمالينر وإيرباص نيو، هذا 
التغيير بال شـــك يحتاج إلى تدريب 
مكثف ومهندســـين وخبـــراء صيانة 
وغيرهـــا مـــن خبـــرات للتعامـــل مـــع 

الطائرات الجديدة. 
واصلنـــا عالقتنـــا القويـــة مع شـــركة 
إيرباص، ولدينا طلبية معهم قوامها 
الجيـــل  مـــن  إيربـــاص  طائـــرة   29
والتـــي  نيـــو،  و321   320 الحديـــث 
ستساعدنا في خفض كمية احتراق 
أكســـيد  ثانـــي  وانبعاثـــات  البتـــرول 
الكربـــون بما ينســـجم مـــع التزامات 
الدوليـــة  المواثيـــق  تجـــاه  المملكـــة 
فـــي الجوانـــب البيئيـــة كونها ضمن 

المنظومة العالمية. 
الهويـــة  علـــى  االتفـــاق  جـــرى  كمـــا 
التجارية الجديـــدة للناقلة الوطنية 
مع اختيار ألوان جديدة وزي جديد 

للطواقـــم بمـــا يســـاهم فـــي إحـــداث 
نقلة نوعية في إحساس الموظفين 
تجاه شـــركتهم وقدرته على التغيير 
والتفاعـــل مـــع التدريـــب وتحســـين 

الجودة واإلنتاجية. 
وكلي فخر بأن أكون جزًءا من أسرة 
الشـــركة اليـــوم التي تمكنـــت بفضل 
أن  مـــن  المتكاملـــة  اســـتراتيجيتها 
تحســـن مرتبتهـــا العالميـــة لتقفز من 
المركـــز 89 فـــي العـــام 2018 لتصـــل 
إلى المرتبـــة 22 عالمًيا ضمن أفضل 
مســـتوى  علـــى  الطيـــران  شـــركات 
العالـــم، وحصد 4 و5 نجوم في عدة 

تصنيفات دولية. 
نســـعى لتحقيق هدفين رئيسين من 
أن  أولهمـــا  البوتيـــك:  اســـتراتيجية 
تكون طيران الخليـــج الخيار األول 
كل  يتمنـــى  أن  وثانيهمـــا  للمســـافر، 
شـــخص أن يكون جزًءا من طواقم 
عمل الشركة، حيث أصبحت طيران 
الخليج خيار المســـافر المفضل ألنها 
شركة تطبق متطلبات السالمة على 
الخدمـــات  وتقـــدم  مســـتوى  أعلـــى 
الراقيـــة وتملك الطائـــرات الحديثة 
والشـــبكة الممتازة ولتصبح الشركة 
بمثابة منزله الثاني. كما أن الموظف 
اليوم فخور باإلنجـــازات المتحققة، 
وطريقـــة  العمـــل  ثقافـــة  وبالتالـــي 
ونحـــن  تتغيـــر.  الموظفيـــن  تفكيـــر 
أبوابنـــا مفتوحـــة لهـــم وهم شـــركاء 
وليســـوا موظفيـــن، والـــكل يتحمـــل 
مســـؤولية أدائـــه فـــي مـــكان عملـــه 
ومجـــال تخصصه واألداء الوظيفي 
لـــدى الشـــركة في تحســـن مضطرد، 
كما نوفـــر لهم التدريـــب الالزم على 

الدوام. 

إن حصولنـــا علـــى جائـــزة “الطيران 
للعـــام  العالـــم”  فـــي  تطـــوًرا  األكثـــر 
2022 يزيـــد مـــن المســـؤولية علـــى 
عاتقنا وعاتـــق كل موظف، وبالتالي 
يتحتم علينا بذل جهد أكبر للحفاظ 
علـــى مرتبتنـــا المتقدمة وتحســـينها 
مستقبالً وتحفيز الموظفين والعمل 
معهم بروح الفريـــق الواحد لتطوير 

أكبر للشبكة والخدمات. 
فـــي العـــام 2019 أصبحـــت شـــبكتنا 
أكبر وبـــدأت تصل طائـــرات حديثة 
ألســـطولنا وبدأنـــا بتطويـــر العنصـــر 
البشري البحريني واالهتمام بالقوى 

العاملة الوطنية. 

كيف تعاملت الناقلة الوطنية  «
مع تبعات جائحة كورونا 

)كوفيد 19( طوال أكثر من 
عامين؟

العلـــوي: لقد عملنا علـــى تنفيذ رؤى 
الحكومـــة الموقرة فـــي العام 2020 
من خالل اســـتمرار طيـــران الخليج 
العمـــل خـــالل الجائحـــة، ولـــم  فـــي 
الناقلـــة الوطنيـــة  تتوقـــف رحـــالت 
مـــدن  إغـــالق  رغـــم  كوفيـــد  خـــالل 
ودول عـــدة طـــوال فتـــرة الجائحة. 
بفضـــل القيـــادة الرشـــيدة وقراءتها 
الصحيحة ورؤيتها الســـديدة لوضع 
“كوفيـــد 19” لم تحصل أي إغالقات 
أو حـــاالت حظـــر تجـــول أو نقـــص 
بالغذاء أو المواد التموينية والطبية 

وغيرها. 
كما تعلمون شـــهر مارس 2020 كان 
بدايـــة تفاقـــم الجائحـــة مـــع توجـــه 
مطارات إلغـــالق أبوابها على العالم 

تحاشـــيا لتفشـــي الفيـــروس، ولكـــن 
طيران الخليج واصلت الطيران مع 
الدول التي مازالت تستقبل رحالت 
وتمكننا من إيصـــال العالقين عالميا 
إلـــى دول عـــدة أبرزها شـــرق آســـيا، 
حيث القت جهود المملكة والشركة 
شـــكر وتقديـــر العديـــد مـــن الـــدول. 
إضافة إلى نقل البحرينيين العالقين 
الخليـــج  لطيـــران  وجهـــات  ضمـــن 
أغلقـــت مطاراتهـــا خـــالل الجائحـــة، 
وبذلت الشركة مساع حثيثة لتذليل 
رحـــالت  وتخصيـــص  الصعوبـــات 
خاصـــة لجلب المواطنيـــن العالقين. 
كمـــا جلبـــت الشـــركة مواطنيـــن من 
دول تفشـــى فيهـــا الكوفيد ولم تكن 
جـــزًءا مـــن شـــبكة الناقلـــة الوطنية 
التـــي أثبتـــت بأنهـــا شـــريك فـــي كل 
المبـــادرات لحمايـــة المواطنيـــن من 

انتشار الجائحة.
كمـــا كان لطيران الخليج إســـهامات 
المخـــزون  تأميـــن  فـــي  واضحـــة 
الغذائـــي للمملكـــة لتغطيـــة فتـــرة 6 
أشـــهر خـــالل الجائحـــة، حيـــث تـــم 
المـــواد  لتأميـــن  طائراتهـــا  تســـخير 
للمملكـــة  والغذائيـــة  التموينيـــة 
بالتعـــاون مع تجـــار األغذيـــة وعدم 
تأثر المخزون الغذائي على مستوى 
المملكـــة. ونحـــن فخوريـــن بدورنـــا 
بتأديـــة عمـــل وطني وقيـــام طيران 
الخليـــج بـــدور أساســـي بالتواصـــل 
مـــع العالم الخارجـــي بمختلف صور 

التعاون. 
كمـــا اســـتطعنا التعاون مـــع الجهات 
المعنيـــة ووزارة الصحـــة للحصـــول 
علـــى المســـتلزمات الطبيـــة الالزمة 
مـــن الصين مـــن كّمامـــات ومعّقمات 

وغيرهـــا، حيـــث قمنـــا بعمـــل جّبـــار 
وشجاع باســـتخدام طائرات بوينج 
مـــن  بالكامـــل  بدنهـــا  وشـــغل   787
كابينة المســـافرين وحمولة الشحن 
فـــي نقل اإلمـــدادات الطبيـــة، حيث 
قمنـــا بتشـــغيل رحلة طويلـــة المدى 
إلى الصين التي لم تكن ضمن شبكة 
رحـــالت الشـــركة والتـــي تعتبر بؤرة 
انتشـــار فيروس كورونا. وأنا فخور 
بأن أكـــون أول متطوع بهذه الرحلة 
برفقـــة 4 طيارين و12 مضيفا جويا 
بحرينيـــا متطوعا، واســـتغرق العمل 
حوالـــي 4 ســـاعات لتحميـــل كابينة 
الطبيـــة  بالمســـتلزمات  المســـافرين 
وهـــو أمـــر نعتـــز بـــه لخدمـــة الوطن 

والمجتمع.
كانـــت المملكـــة بحاجـــة إلـــى توفير 
مزيد من الكوادر الطبية خالل فترة 
الجائحـــة، وكان لنا عمل اســـتثنائي 
فـــي جلـــب طواقـــم طبية لتشـــغيل 
المستشـــفيات ومراكز العزل، كذلك 
فـــي  لمســـاهمتنا  بالنســـبة  الحـــال 
إرســـال المســـاعدات الطبيـــة للدول 
الصديقة. إضافـــة إلى توفير أجهزة 
التنفـــس االصطناعـــي التـــي كانـــت 
تحتاجهـــا المراكـــز الصحيـــة خـــالل 

فترة الجائحة. 
كمـــا نفخـــر بـــأن تكـــون البحرين من 
أوائل الدول في العالم في استالمها 
للقاحـــات المضـــادة للكوفيد ونجاح 
حملتها الوطنية لتطعيم المواطنين 
لطيـــران  كان  حيـــث  والمقيميـــن، 
الخليـــج أيًضـــا دور وطنـــي في نقل 
اللقاحـــات جًوا وتوزيعها الحقا على 

المستشفيات ومراكز التطعيم.
لـــدى طيـــران الخليـــج أيًضـــا الكثير 

من المساهمات اإلنسانية على غرار 
تسييرها لرحلة إجالء إلى الواليات 
المتحـــدة األميركية ضمـــن عمليات 
اإلجالء المتعلقة بأفغانســـتان وذلك 
ضمـــن الجهـــود اإلغاثيـــة والتضامن 
ودعـــم  أفغانســـتان  مـــع  اإلنســـاني 
جهود اإلغاثة مع الشركاء الدوليين، 
لتكون أول شركة تجارية في العالم 
تؤدي هذه المهمة اإلنســـانية. كذلك 
الحال مع نقل المســـاعدات الغذائية 
ومناطقهـــا  لباكســـتان  واإلنســـانية 
المنكوبة خـــالل تضررها األخير من 

الفيضانات. 

 متى ستستعيد طيران الخليج  «
100 % من شبكتها ما قبل 
الجائحة؟ وكم إجمالي عدد 

المدن والدول المسّير إليها 
رحالت حالًيا؟ 

استعادت طيران الخليج لغاية اآلن 
90 % مـــن شـــبكة وجهاتهـــا ما قبل 
الجائحـــة، ونأمل خالل العام المقبل 
2023 أن تســـتعيد الشـــركة 100 % 
من شـــبكة وجهاتها. ويبلـــغ إجمالي 
وجهـــات الناقلـــة الوطنيـــة اآلن 46 

وجهة.
في بداية العام الجاري 2022 بدأت 
بعـــض الـــدول تخفـــف من مســـتوى 
اإلجـــراءات الصارمة ضـــد الكورونا، 
وبـــدأ قطاع الطيـــران ينتعـــش وقد 
الحتـــواء  ســـريعة  خطـــة  وضعنـــا 
نفتـــح  وبدأنـــا  الســـوق  متطلبـــات 
ســـّيرت  حيـــث  جديـــدة،  خطوطـــا 
طيـــران الخليـــج رحالتها في صيف 
2022 إلـــى كل مـــن رومـــا وميـــالن 
وســـانتوريني  ومانشســـتر  ونيـــس 
الشـــيخ  وشـــرم  وميكونـــوس 

واإلسكندرية وملقا وصاللة. 
األســـواق  بدراســـة  حالًيـــا  ونقـــوم 
والوجهـــات المحتملـــة، كمـــا نبحـــث 
عـــن فرص جديـــدة للطيـــران، حيث 
أعلنا مؤخًرا عن إطالق وجهة رأس 

الخيمة في اإلمارات.

 ما آخر مستجدات تحديث  «
أسطول طائرات طيران 

الخليج؟

لدينـــا طلبيـــة 29 طائـــرة مـــن نـــوع 
الحديـــث،  الجيـــل  نيـــو  ايربـــاص 
استلمنا لغاية اآلن 10 طائرات، منها 
4 طائرات 321 نيو و6 طائرات 320 
نيو. وسنســـتلم الطائرة رقم 11 من 
طلبيـــة ايربـــاص )321 نيـــو( خـــالل 
شـــهر أكتوبـــر الجـــاري لتكـــون أول 
طائرة نســـتلمها ما بعد الجائحة. أما 
طلبيات طائرات بوينج فكانت لـ 10 
طائـــرات دريمالينـــر 787، لدينا اآلن 
منها 7 طائرات دخلت الخدمة، فيما 

ننتظر استالم 3 طائرات. 

 هل ستستمر الشركة  «
في استراتيجية )البوتيك( 

الخمسية؟

فـــي  مســـتمرة  الخليـــج  طيـــران 
هـــذه  كـــون  البوتيـــك  اســـتراتيجية 
فإننـــا  ولذلـــك  ناجحـــة  الخطـــة 
مستمرون فيها، والدليل على نجاح 
حصـــول  هـــو  االســـتراتيجية  هـــذه 
الشـــركة على جائزة “الطيران األكثر 

تطوًرا في العالم”.

 ما نسب اإلنجاز في  «
استراتيجية طيران الخليج؟

العلـــوي: لقـــد أثبتـــت اســـتراتيجية 
العـــام  فـــي  أطلقـــت  التـــي  الشـــركة 
2018 نجاحهـــا وذلـــك بســـبب تمكن 
طيران الخليج من االستمرار خالل 
جائحـــة كورونا خصوًصـــا أن هنالك 
الكثيـــر من شـــركات الطيـــران حول 
العالم لم تتمكن من مواصلة أعمالها 
وأغلقت بسبب الجائحة، وأن تمكن 
أي شركة من البقاء واالستمرار بعد 
جائحـــة كورونـــا فإنه يعتبـــر إنجازا 

لهذه الشركة وللبلد الذي يمتلكها.

 كم عدد المسافرين  «
المستهدف في العام 

الجاري؟

العلـــوي: فـــي 2017 نقلنـــا قرابـــة 5 
مالييـــن مســـافر، وفي العـــام 2018 
وصـــل العـــدد إلى قرابـــة 5.7 مليون 
مســـافر، وفـــي العـــام 2019 كســـرنا 
حاجـــز 6 مالييـــن مســـافر. التطوير 
الذي بدأ ســـاهم في اكتســـاب نسبة 
أكبر من الســـوق وشـــريحة أكبر من 
المسافرين. ونأمل اســـترجاع قوانا 
فـــي العـــام المقبـــل 2023 والوصول 
إلـــى 6 مالييـــن مســـافر، إال أنـــه من 
الصعوبـــة معرفـــة ذلك بســـبب عدم 
التيقـــن مـــن مـــدى تقليـــل التدابيـــر 
عالمًيـــا،  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
للنقـــل  العالمـــي  االتحـــاد  وبحســـب 
أن  المتوقـــع  مـــن   )IATA( الجـــوي 
تحتاج ســـوق الطيران العالمية إلى 

عامين لتسترد عافيتها.

 ماذا عن أداء مرآب الصيانة  «
الجديد لشركة طيران الخليج 

في مطار البحرين الدولي 
الجديد؟ وهل لنا بمعرفة 

تفاصيله التشغيلية وكوادره 
الوظيفية؟

العلـــوي: تعتبر من إنجازات شـــركة 
طيران الخليج تطوير قسم الصيانة 
بالشـــركة ليصبـــح لديـــه اإلمكانـــات 
للقيـــام بعمليـــات الفحـــص الثقيـــل، 
حيـــث تمكنـــت الناقلـــة مـــن القيـــام 
بعمليـــة الصيانـــة )الفحـــص الثقيـــل( 

 A320 لطائرة اإليرباص )C( من فئة
نيـــو الجديـــدة، وكذلـــك النجاح في 
عملية صيانة لفحص ثقيل لطائرتها 

من طراز بوينج 787-9 دريمالينر.
وقد تطور مجال الصيانة مع تطوير 
عمليـــات  وتمتـــاز  الشـــركة،  أعمـــال 
بأنهـــا  الوطنيـــة  للناقلـــة  الصيانـــة 
ممتازة وقوية وتواكب االحتياجات 

المطلوبة مع الطائرات الجديدة.

 أين موقع الناقلة الوطنية  «

من هدف البحرين بالوصول 
إلى الحياد الكربوني الصفري 
بحلول 2060؟ وما مبادراتها 
للحد من االنبعاثات الكربونية 
المرتبطة بتحديات االحتباس 

الحراري؟

اهتمـــام  لديهـــا  الناقلـــة  أن  الشـــك 
الكربونـــي  الحيـــاد  إلـــى  بالوصـــول 
الصفـــري، ومـــن أهـــم األمـــور التـــي 
قامـــت بهـــا الناقلـــة هي اســـتحداث 
لخفـــض  الجديـــدة  الطائـــرات 

االنبعاثات الكربونية بنسبة 20 %.
وقـــد تمكنـــت الناقلـــة الوطنيـــة من 
إنجاز رحـــالت طيران طويلة المدى 
باســـتخدام البنزين العضوي بغرض 
تمـــت  وكذلـــك  االحتـــراق،  تقليـــل 
تجربة اســـتخدام البنزيـــن العضوي 
لمدة عامين في أثناء ســـباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
“الفورمـــوال 1” خصوًصـــا أن الناقلـــة 

هي الراعي الرسمي للسباق.
الســـتخدام  جاهـــًزا  ليـــس  العالـــم 

البنزين العضوي لوجود صعوبة في 
الحصول عليه، وكذلك سعره مرتفع 
جًدا ويواكب 3 إلى 4 أضعاف ســـعر 
البنزيـــن العـــادي. فـــي اعتقادنـــا إذا 
لـــم يكـــن البنزيـــن العضـــوي متوافًرا 
فكيف باإلمكان تعبئة الطائرات به؟ 
ولكـــن األهم مـــن ذلـــك أن محركات 
الطائرات الجديدة بأسطول طيران 
الخليـــج باســـتطاعتها حـــرق النفـــط 
العضـــوي الجديـــد لخدمـــة برنامـــج 
الحياد الكربوني الصفري. والشركة 

رؤيـــة  ولديهـــا  البرنامـــج  لديهـــا 
بانتظـــار ترتيـــب  مســـتقبلية ولكـــن 

استخدامه عالمًيا. 

 هل تهدف الناقلة لتحقيق  «
مراتب وتصنيفات أعلى لتكون 

ضمن مصاف أفضل 10 
شركات طيران في العالم؟

البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  العلـــوي: 
والحكومـــة هـــي التطور. والشـــركة 
المســـتدام.  التطـــور  فـــي  ترغـــب 
االســـتراتيجية هي الحفاظ على ما 
تم الوصول إليـــه والبناء على ذلك. 
وال شـــك أن االستراتيجية موجودة 
وهذه أحـــد أهدافها بالمواصلة على 

خطى التطور قدر المستطاع.

 كيف تنظرون ألسعار تذاكر  «
طيران الخليج مقارنة بأسعار 

شركات الطيران األخرى؟

العلوي: الحرب الروسية األوكرانية 
هي ســـبب رئيس في ارتفاع أســـعار 
التذاكـــر عالمًيـــا والتي تســـببت في 
أرقـــام  إلـــى  النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع 
خياليـــة، حيـــث إن األرقام التي يتم 
دفعها أصبحت مضاعفة، وشـــركات 
الطيران ال تستطيع تحميل المسافر 
الفـــرق فـــي ارتفـــاع أســـعار النفـــط، 
فاألســـعار العالمية للتذاكر يجب أن 
ترتفـــع بالتزامـــن مـــع ارتفاع أســـعار 
النفط، وليس هنالك خيار، حيث إن 
العالم ملزم بأســـعار النفط، وأســـعار 
التذاكـــر ال شـــك هـــي مـــرآة ألســـعار 
النفـــط. ومـــن المتوقـــع بعـــد انتهـــاء 
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة عودة 

أسعار النفط ألسعار معقولة.

 هل من خطط لزيادة نسبة  «
البحرنة في الشركة؟ وما 

نوعية البرامج التدريبية 
المطروحة لتأهيل مزيد من 

الطيارين من كال الجنسين 
وغيرهم من الكوادر الوطنية؟

الطياريـــن  بحرنـــة  نســـبة  العلـــوي: 
ومســـاعدي الطياريـــن فـــي الناقلـــة 
تبلـــغ 100 %، وهـــي نســـبة مرتفعة 
مقارنـــة بشـــركات الطيـــران األخرى 
بالمنطقـــة، وهذا يعد إنجـــاًزا. كانت 
نســـب البحرنة أقل بالشركة، إال أننا 
عملنـــا علـــى رفعها ونطمـــح لتطوير 
المزيـــد. كما تم حديثـــا - بعد انتهاء 
جائحـــة كورونا وتخفيـــض التدابير 
واإلجـــراءات االحترازيـــة - توظيف 
عدد كبيـــر من المضيفيـــن الجويين 

البحرينيين.

طيران الخليج تتسلم “ايرباص 321 نـــــــيو” الجديدة خالل أكتوبر الجاري

 نأمل  استعادة
 100 % من الوجهات 

توظيف عدد كبير من خالل العام 2023
المضيفين الجويين 

البحرينيين  نطمح السترجاع قوانا 
في 2023 والوصول 

تعزيز التحول الرقمي ليشمل لـ6 ماليين مسافر
الموقع اإللكتروني وتسهيل 

توصيل المعلومات
دراسة أسواق 

ووجهات محتملة 
وفرص جديدة 

للطيران

“طيران الخليج” بالمرتبة 22 
ضمن أفضل شركات الطيران 

عالميا

أجرى الحوار: محمد الجيوسي وأمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

أول طائرة بعد جائحة كورونا... القبطان العلوي لـ “^”:

حـــالـــيـــا ــة  ــ ــهـ ــ وجـ  46 إلـــــــى  رحـــــــــات  تـــســـيـــر  ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ال ــة  ــ ــل ــ ــاق ــ ــن ــ ال

الــوطــنــيــة ــة  ــاقــل ــن ــال ب ــن  ــاري ــي ــط ال ومـــســـاعـــدي  ــن  ــاري ــي ــط ال ــة  ــرن ــح ب نــســبــة   %  100

الــجــائــحــة ــل  ــب ق ــا  مـ ــا  ــه ــات ــه شــبــكــة وج مـــن  تــســتــعــيــد 90 %  ــج”  ــي ــل ــخ ال ــران  ــيـ “طـ

ــوجــي ــول ــكــن ــت ــن عــلــى تــســريــع خــطــى الــتــطــويــر ال ــي ــم ــائ ــا ق ــنـ ــوي: مـــا زلـ ــلـ ــعـ الـ

business@albiladpress.com23
الثالثاء 11 أكتوبر 2022 - 15 ربيع األول 1444 - العدد 5110

business@albiladpress.com

الثالثاء 11 أكتوبر 2022 - 15 ربيع األول 1444 - العدد 5110
22

وليد 
العلوي

كشـــف القائـــم بأعمال الرئيس التنفيذي لشـــركة طيـــران الخليج القبطان وليـــد عبدالحميد العلوي، عن 
وصـــول طائـــرة جديدة من نـــوع “ايرباص نيو” الجيـــل الحديث ضمن طلبية ايربـــاص )321 نيو( خالل 
شـــهر أكتوبـــر الجاري لتكون أول طائرة تســـتلمها الشـــركة ما بعـــد جائحة كورونا، مشـــيًرا إلى أن هذه 

الطائرة رقم 11 من طلبية 29 طائرة من نوع ايرباص نيو الجيل الحديث.
وأوضح العلوي في حوار مع “البالد االقتصادي” أن لدى الشـــركة اآلن 7 طائرات دخلت الخدمة ضمن 
طلبيـــات طائـــرات بوينج لــــ 10 طائرات دريمالينر 787، فيما تنتظر الناقلة الوطنية اســـتالم 3 طائرات 

أخرى. 
ولفت العلوي إلى ان “طيران الخليج” استعادت لغاية اآلن 90 % من شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة، 
وتأمل خالل العام المقبل 2023 أن تستعيد الشركة 100 % من شبكة وجهاتها. ويبلغ إجمالي وجهات 

الناقلة الوطنية اآلن 46 وجهة.
وذكـــر أن “طيـــران الخليـــج” تقوم حالًيا بدراســـة األســـواق والوجهات المحتملة، كمـــا تبحث عن فرص 
جديـــدة للطيـــران، حيث أعلنـــت حديثا عن إطالق وجهـــة رأس الخيمة في اإلمـــارات. وفيما يلي نص 
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