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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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�إح�صائيات هيئة 

�لتاأمين �الجتماعي

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

في دولة خليجية، تم اتخاذ اإلجــراءات القانونية العاجلة، 
مـــع مــؤســســة أعــلــنــت تــوفــيــر وظــيــفــة لــلــمــواطــنــيــن وهــــي: »مــعــد 
أن  وبيان  لالعتذار،  هناك  المؤسسة  سارعت  وقد  سندويشات«، 

اإلعالن تضمن أخطاء غير مقصودة.
بــالــعــمــل على  قــيــام شــابــة بحرينية  تــابــعــنــا خــبــر  وبـــاألمـــس 
استياء  تابعنا  وقبلها  النارية«..  »الدراجة  الطلبات عبر  توصيل 
في  يعملون  بحرينيين  مواطنين  وجـــود  عــن  خليجي  مــواطــن 

غسيل السيارات في المواقف العامة.
ــاألمـــس الــقــريــب طــالــعــتــنــا هــيــئــة الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي  وبـ
بـــإحـــصـــائـــيـــات، وصــفــهــا الــبــعــض بــأنــهــا »مـــقـــلـــقـــة«، حــــول عــدد 

البحرينيين وعدد األجانب في الوظائف، ومستوى األجور.
إجمالي  أن  أوضحت  االجتماعي  التأمين  هيئة  إحصائيات 
بلغت  التأمينات  في  واألجــانــب  المواطنين  المشتركين  أعــداد 
العاملين  البحرينيين  مجموع  وأن  عــامــل،  آالف   607 حــوالــي 
في القطاعين العام والخاص حوالي 149 ألف عامل، ومجموع 
 458 حوالي  والخاص  العام  القطاعين  في  العاملين  األجانب 
ألف عامل أجنبي.. بمعنى أن أكثر من نصف فرص العمل في 
البالد هي لألجانب، فيما يقبع كثير من أبناء البلد في البيوت، 

عاطلين أو »باحثين« عن العمل..!
حجم  االجــتــمــاعــي  التأمين  هيئة  إحــصــائــيــات  كشفت  كما 
ــور، وكــيــف أن هــنــاك نسبة كــبــيــرة من  ــ الـــفـــارق الــكــبــيــر فــي األجـ
أكثر  فــهــنــاك  مــتــدنــيــة،  بــأجــور  يعملون  البحرينيين  العاملين 
مــن ألــفــي بــحــريــنــي تــقــل أجـــورهـــم عــن 200 ديـــنـــار.. تخيل من 
اليوم بهذا المبلغ الضئيل، وكيف لشاب بحريني مقبل  يعيش 
بهذا  كريمة  وحياة معيشية  أســرة  ويكون  يبني  أن  الحياة،  على 

المبلغ..؟؟ 
كما أن هناك أكثر من 42 ألف عامل بحريني في القطاعين 
ألف   36 وهناك  دينار،   400 تتجاوز  ال  رواتبهم  والــخــاص،  العام 
بحريني ال تتجاوز رواتبهم 600 دينار، وهناك 36 ألف بحريني 
ال تتجاوز رواتبهم 800 دينار.. وكل تلك األعداد والرواتب تضعنا 
أمام تحد كبير، يجب االعتراف به، من أجل تجاوزه ومعالجته.

ربــمــا بــرنــامــج رفــع األجـــور مطلب أســاســي، خــاصــة للفئات 
وذات  وضــروريــة،  ملحة  مسألة  الدعم  لزيادة  كــان  وربما  الدنيا، 
جديد،  تشريعي  فصل  بداية  في  ونحن  خاصة  قصوى،  أولوية 
سيعرض فيه على البرلمان برنامج الحكومة والميزانية العامة 
بين  البناء  الــتــعــاون  مــن  المزيد  يقتضي  الـــذي  األمـــر  لــلــدولــة، 

السلطتين التشريعية والتنفيذية. 
الخاص  القطاع  في  العاملون  البحرينيون  اشتكى  لطالما 
»منسيين« في  دائما  أنفسهم  ويــرون  األجــور،  من تدني مستوى 
ــور والــدعــم والــخــدمــات والتسهيالت والــمــزايــا  بــرامــج رفــع األجـ
وحتى اإلجازات، التي تقدمها الدولة إلى الموظفين في القطاع 
العام يشكون كذلك  القطاع  العاملون في  اليوم  بدأ  العام، وقد 
من تدني األجور في ظل ارتفاع األسعار وغالء المعيشة.. وتلك 
مسألة وطنية ذات أولوية، نتمنى أن تنجح مؤسسات الدولة في 

معالجتها.

في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها السيد جميل 
بن محمد علي حميدان وزير العمل للمنشآت العاملة في 
التوظيف  القطاع الخاص المساهمة في نجاح مبادرات 
ضمن خطة التعافي االقتصادي، قام بزيارة لشركة ناصر 
المصفاة  التي تعمل في مشروع تطوير  الهاجري  سعيد 
رئيس  التقى  حيث  )بــابــكــو(،  البحرين  نفط  شركة  لــدى 
مجلس إدارة الشركة الدكتور رافي بالي يرافقه عدد من 

المسؤولين في الوزارة.
وخالل الزيارة، اطلع حميدان على سياسات الشركة 
عن  الباحثين  المواطنين  وتــوظــيــف  تــدريــب  مــجــال  فــي 
عمل، حيث قامت الشركة في العام الجاري بتوظيف 443 
بحرينيًا، ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته 
الثانية، كما تقوم بتطوير كفاءة القوى العاملة الوطنية 
البشرية  بالموارد  وتهتم  واألقسام،  اإلدارات  مختلف  في 
بما يمكنها  المهني  أدائها  واالرتقاء بمستويات  الوطنية 

من االرتقاء في سلمها الوظيفي إلى مناصب متقدمة.
والسالمة  األمــن  إجــــراءات  على  حميدان  اطلع  كما 
لـ50  وتحقيقها  الشركة  عمل  مواقع  في  العمال  لحماية 
مليون ساعة عمل من دون حوادث أو إصابات مهنية خالل 

العام الجاري2022م.
العاملين  البحرينيين  مــن  عــددا  الــوزيــر  التقى  كما 
وارتــقــت  نــجــاح ســطــروهــا  إلــى قصص  واســتــمــع  بالشركة، 
ليواصلوا  درجــات متقدمة  الى  الوظيفي  السلم  في  بهم 
مسيرتهم في عملية بناء وتنمية الوطن، وما قدمته لهم 

الشركة من تدريب وتأهيل لرفع كفاءتهم المهنية.
الشركة  أشـــاد حــمــيــدان بخطط  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
الهادفة الى توظيف المزيد من المواطنين البحرينيين 
لــمــا لمسه مــن اهتمام  ارتــيــاحــه  وتــدريــبــهــم، مــعــربــًا عــن 
ورعاية من إدارة الشركة للموظفين وحرصها على توفير 
مشيرًا  اإلنتاجية،  على  والمحفزة  الجاذبة  العمل  بيئة 
إلى التعاون المشترك بين الشركة والوزارة في مشروعات 
التوظيف، مؤكدًا الحرص على مشاركة وتشجيع أصحاب 
الباحثين  المواطنين  المزيد من  العمل على استقطاب 
اإلنــتــاج،  لحركة  الحقيقية  الــثــروة  باعتبارهم  عمل  عــن 
في  تدرجت  التي  المشرفة  البحرينية  بالنماذج  مشيدًا 
الــســلــم الــمــهــنــي بــفــضــل مــثــابــرتــهــا وجــديــتــهــا وإخــالصــهــا 
يــعــّد مــعــيــارًا أســاســيــًا فــي تقدم  الـــذي  ووالئــهــا الوظيفي 
المنشآت، داعيًا جميع أصحاب العمل إلى االستفادة من 

العنصر  اعتمدت على  التي  الناجحة للشركات  التجارب 
الوطني وحققت نجاحات مشهودة في استقرارها ونموها 

وزيادة إنتاجيتها.
والصحة  الــســالمــة  خطط  على  العمل  وزيـــر  وأثــنــى 
المهنية في مواقع العمل التي تنتهجها الشركة، مؤكدًا 
ان هذه االجراءات المطبقة تسهم في الحد من مخاطر 
بيئة  تأمين  إن  المهنية حيث  واألمــراض  العمل  حــوادث 
العمل السليمة يعد من أهم المرتكزات األساسية لنمو 
المنشآت وتفاديها للتكلفة المادية والبشرية، ما يعكس 
السالمة  واشــتــراطــات  مبادئ  بتطبيق  البحرين  اهتمام 

المهنية بهدف حماية العمال.
مــن جــانــبــه، أشـــاد الــدكــتــور رافـــي بــالي بالتسهيالت 
العاملة  المنشآت  لمختلف  العمل  وزارة  تقدمها  التي 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، مــؤكــدًا نــجــاح تجربة الــشــركــة في 
االستثمار في الموارد البشرية البحرينية لما تتمتع به 
مؤكدًا  عملها،  أداء  في  وإخــالص  وانضباط  مثابرة  من 
سعي الشركة لضم المزيد من البحرينيين خالل الفترة 

المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.

وزير العمل يطلع على تجربة �شركة الهاجري في توظيف وتدريب البحرينيين

كتبت فاطمة علي:
ــذر مــجــلــس الــصــحــة  ــ حـ
ــلــــس الــــتــــعــــاون  لــــــــــدول مــــجــ
ــر  ــاطـ ــيــــجــــي مــــــن مـــخـ ــلــ الــــخــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــــبـــــــدائـــــــل اإللـ
مؤكدا  »السحبة«،  للتدخين 
هي  الحقيقية  مكوناتها  ان 
ــواد ســامــة  ـــ فــــي الــحــقــيــقــة مـ
بــعــكــس مـــا يــتــم الــتــرويــج له 
»كالعلكة  وهمية  نكهات  من 
ــة والـــمـــارشـــمـــيـــلـــو  ــ ــروالـ ــ ــفـ ــ والـ

وغيرها«.
وأكـــــــــد الـــمـــجـــلـــس عــبــر 
ــتـــي  ــه الــــتــــوعــــويــــة الـ ــتـ ــلـ ــمـ حـ
شعار  تحت  مــؤخــرا  أطلقها 
»صــــحــــبــــة_بــــال_ســــحــــبــــة« 
والـــتـــي تــســلــط الـــضـــوء على 
تـــــأثـــــيـــــر األصـــــــــحـــــــــاب عـــلـــى 
ــاص،  ــخــ ســـلـــوك بـــعـــض األشــ
مـــنـــهـــا اســــتــــخــــدام الـــبـــدائـــل 
ــة لـــلـــتـــدخـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الـــمـــكـــونـــات  أن  »الـــســـحـــبـــة«، 
ــر  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
ــارف  ــعـ ــتـ ــمـ االلـــكـــتـــرونـــيـــة والـ
تحتوي  بـــ»الــســحــبــة«  عليها 
ــي مــادة  عــلــى الــنــيــكــوتــيــن وهـ
سامة تؤثر على نمو الدماغ 
مــادة  كــذلــك  اليافعين،  عند 
ــول«،  ــكـ ــيـ ــلـ »الــــبــــروبــــولــــيــــن جـ
ــدم مــع  ــخـ ــتـ ــسـ وهـــــــي مــــــــادة تـ
ــافــــة  مــــذيــــبــــات الـــــطـــــالء إضــ
الــــى »أكـــرولـــيـــن«، وهــــي مـــادة 
ــدات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــــــــوجــــــــــودة فــــــــي مـ
لقتل  وتــســتــخــدم  األعـــشـــاب 
الى  الضارة إضافة  األعشاب 
ــادة »ديــثــيــلــيــن جــاليــكــول«،  مــ
وهـــــــي مــــــــادة تـــســـتـــخـــدم فــي 
وهو  التجمد،  مانع  صناعة 
رديتر  ماء  إلى  سائل يضاف 

السيارات.
وأطــــــــــلــــــــــق الــــمــــجــــلــــس 
حــمــلــتــه عــبــر 4 فــيــديــوهــات 
السجائر  بمخاطر  تــوعــويــة 
ــيـــة نـــشـــرهـــا عــلــى  ــتـــرونـ اإللـــكـ
ــة عـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ مـــــواقـــــعـــــه الـ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الــــمــــنــــصــــات اإللــ
ــر الــفــئــة  ــكـ ــهــــدف تــغــيــيــر فـ بــ
ــة عـــــــن تـــقـــبـــل  ــدفــ ــهــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــوك تـــدخـــيـــن الـــســـجـــائـــر  ــلــ ســ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، والـــتـــوعـــيـــة 
بخطورة هذه السجائر وأنها 
بسيطة  كمية  مــجــرد  ليست 
مــــن الــنــيــكــوتــيــن، وتــشــجــيــع 
مــــســــتــــخــــدمــــي الــــســــجــــائــــر 

سلوكهم  تغيير  عــلــى  اإللــكــتــرونــيــة 
مضار  مــن  لها  لما  عنها  بــاإلقــالع 

على صحتهم.
ــلــــس الـــصـــحـــة   وحــــــــــرص مــــجــ
ــلــــيــــجــــي عــــلــــى تــــركــــيــــز طــــرح  الــــخــ
ــتـــي تـــضـــم 4  مــنــتــجــات الــحــمــلــة الـ
فـــيـــديـــوهـــات تـــوعـــويـــة عــبــر مــواقــع 
رأسها  على  االجتماعية،  التواصل 
يتواجد  الــذي  توك  التيك  برنامج 
به عدد كبير من الفئة المستهدفة 
و18   13 بين  األعمار  وهــم  للحملة 
سنة سواء من مستخدمي السجائر 
مستخدميها،  غير  أو  اإللكترونية 

وطــرق  بــأســلــوب  لتوعيتهم  وذلــــك 
السجائر  بخطر  مــدروســة  علمية 

اإللكترونية على صحتهم.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل حــذر 
ــــن مـــخـــاطـــر الـــبـــدائـــل  ــاء مـ ــ ــبـ ــ أطـ
مشيرين  للتدخين،  اإللكترونية 
الــــى رصــــد مــشــاكــل صــحــيــة بين 
مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، أبـــــرزهـــــا تــلــيــف 
الصدر،  والتهابات  الــرئــة،  خاليا 
منوهين  المتكررة،  البرد  ونزالت 
على  الــمــجــهــول  المستقبل  الـــى 
لــهــذا النمط  الــصــحــي  الــصــعــيــد 

من التدخين بسبب حداثته.

محذرا من خطورة مكوناتها ال�سامة..

»�شحبة-بال-�شحبة« حملة يطلقها »ال�شحة الخليجي« 
الإلكتروني���ة ال�ش���جائر  بمخاط���ر  للتوعي���ة 

لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  ــد  أكــ
البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة 
الغرفة  أن  نجيبي،  خالد محمد 
ــا الـــداعـــم  ــ ــار دورهــ ــ ســعــت فـــي إطـ
دوره  وتـــعـــزيـــز  ــال  ــمــ األعــ لــقــطــاع 
االقتصاد  دعــم  نحو  ومساهمته 
ــنـــي، ورفـــــع مــســاهــمــتــه في  الـــوطـ
وفي  اإلجمالي،  المحلي  الناتج 
مـــســـارات الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، 
إلــــى جـــانـــب الــــــدور الـــهـــام الـــذي 
وتــوفــيــر  الــعــمــل  فــي ســـوق  يلعبه 
ــا لــــه مــن  ــ ــيـــف ومــ ــتـــوظـ ــــرص الـ فــ
ــرات  ــؤشــ ــمــ ــي فـــــي الــ ــابــ ــجــ ــر إيــ ــ ــ أثـ
ــيــــة،  ــتــــمــــاعــ االقــــتــــصــــاديــــة واالجــ
وفـــق أهــدافــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا، إلــى 
الوطنية  التوجهات  ودعم  تعزيز 
إنتاجية  وتعزيز  األثـــر  لتحقيق 
القطاع الخاص وزيادة مساهمته 
في االقتصاد الوطني بما أسهم 
القطاع  مساهمة  رفــع حجم  في 

الــخــاص فــي االقــتــصــاد الوطني 
من 42% إلى %69.

ــبــــادرات  الــــمــ أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــغـــرفـــة والـــتـــي 
تنوعت  مــبــادرة  الــــ 190  تــجــاوزت 
ما بين دعم مباشر وغير مباشر 
تأجيل  شــمــل  الــخــاص،  للقطاع 
ــقــــروض الــمــســتــحــقــة  أقـــســـاط الــ
عــلــى الـــشـــركـــات، والــتــنــســيــق مع 
المالية  الحزمة  حول  الحكومة 
واالقتصادية التي وجه بها حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
-COVID( المعظم إبان انتشار
ديــنــار،  مــلــيــارات   4.3 بقيمة   )19
ومـــن ثــم قـــرار تــمــديــد مــبــادراتــهــا 
جائحة  انعكاسات  مــع  للتعامل 
القطاعات  على  حــفــاظــًا  كــورونــا 
وتحقيق  المتضررة  االقتصادية 
أقصى درجات االستفادة للقطاع 

الــغــرفــة  أن  مـــوضـــحـــًا  ــاص،  ــخــ الــ
وبــفــضــل أوامـــــر صـــاحـــب الــســمــو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
العمل  تــصــريــح  بــإلــغــاء  الــــــوزراء 
ــتـــرداد  ــوم اسـ ــ الـــمـــرن، وإلـــغـــاء رسـ
تكلفة البنية التحتية المرتبطة 

الــبــنــاء، تمكنت  بـــإصـــدار رخـــص 
أولوياتها  أهــم  أحــد  تحقيق  مــن 

في الفترة الماضية. 
وأضاف نجيبي أن الغرفة كان 
لها دور رئيسي في تنمية وتطوير 
ــا  ــهـ ــر ردفـ ــبـ الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عـ
لــلــحــكــومــة بــــــاآلراء والــتــوصــيــات 
ــورة الــنــوعــيــة الــمــتــعــلــقــة  ــشـ ــمـ والـ
ــي وتــمــكــيــن  ــنـ ــوطـ ــاد الـ ــتـــصـ ــاالقـ بـ
القطاعات التجارية من مواجهة 
المستجدات المرتبطة بالنشاط 
االعتماد  خــالل  من  االقتصادي 
ــة والــتــحــلــيــالت في  عــلــى الـــدراسـ
حيال  الــمــواقــف  وتــبــنــي  تشكيل 
مــعــظــم الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة، 
القضايا  على  الــضــوء  وتسليط 
ــي تــتــصــل  ــ ــتـ ــ والـــــمـــــوضـــــوعـــــات الـ
بــــواقــــع ومــســتــقــبــل الـــقـــطـــاعـــات 
الغرفة  أن  إلى  مشيرًا  التجارية، 
التسهيالت  قدمت مجموعة من 

ــاريـــة وزيــــــادة  ــتـــجـ ــراءات الـ ــ ــــإجــ لــ
استثمارات  فعاليتها الستقطاب 
عن طريق تبادل الزيارات وإقامة 
المشتركة  والفعاليات  المعارض 
بهدف الترويج لفرص االستثمار 
مـن  الـجـهـود  ومواصلة  المتاحة 
االقتصاد  وتطوير  تحسين  أجـل 
الوطني، مبينًا أن مؤشرات قطاع 
الربع  خــالل  استطاعت  التجارة 
تحقيق   2022 الــعــام  مــن  الثالث 
نــمــو مــتــزايــد حــيــث بــلــغــت نسبة 
التجارية  الــســجــالت  أعـــداد  نمو 
 ،%39.5 لـــلـــشـــركـــات  الـــجـــديـــدة 
المجمعات  زوار  أعـــداد  وسجلت 
 ،%18.0 بنسبة  زيـــادة  التجارية 
ــهــــدت قـــيـــمـــة الــمــبــيــعــات  ــا شــ ــمـ كـ
ــارة  ــتــــجــ ــاط الـــبـــيـــع والــ ــقــ عـــنـــد نــ
ــة ارتــــفــــاعــــًا بــنــســبــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الصادرات  ارتفعت  كما   ،%15.1
الوطنية المنشأ بنسبة %5.6. 

رفع ن�شبة م�شاهمة القطاع الخا�ص في القت�شاد الوطني من 42% اإلى %69

} خالد محمد نجيبي.

حــضــر الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــــد الــزيــانــي 
ــر الــخــارجــيــة األمـــســـيـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الــتــي  ــ وزيـ
الــعــربــيــة الشقيقة  نــظــمــتــهــا ســـفـــارة جــمــهــوريــة مــصــر 
هي  »هــذه  مع جمعية  بالتعاون  البحرين  مملكة  لــدى 
البحرين«، احتفااًل باليوبيل الذهبي إلقامة العالقات 
مصر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  الدبلوماسية 

العربية الشقيقة. 
ــر الــخــارجــيــة عـــن اعـــتـــزازه بــالــعــالقــات  ــرب وزيــ ــ وأعـ
البحرين  مملكة  بــيــن  والــمــتــمــيــزة  الــوثــيــقــة  األخـــويـــة 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والضاربة بجذورها 
الــتــاريــخ ألكــثــر مــن خمسة آالف عـــام بين  فــي أعــمــاق 
تشهده  بما  مشيدًا  النيل«،  و»وادي  »دلــمــون«  حضارتي 
الــوِد  من تقدٍم وتطور وازدهـــار على أســٍس راســخــٍة من 
واالحترام المتبادل منذ إقامة العالقات الدبلوماسية 
في  كأنموذٍج  الــدوام  على  وتميزها  عقود،  خمسة  قبل 

الــتــالحــم والــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك، والــحــرص على 
الـــســـالم اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، وإرســــــاء قــيــم الــتــســامــح 

واالنفتاح العلمي والثقافي والحضاري.
وألقى السفير المصري كلمة عبر فيها عن سعادته 
أكثر  مــدة  البحرين  مملكة  فــي  لــبــالده  سفيرا  بالعمل 
والمميزة  الفريدة  بالعالقات  من سبع سنوات، مشيدا 
بين مصر والبحرين، والتي تمتد آالف السنين، منوها 
الدبلوماسية  الــعــالقــات  تدشين  على  عــامــًا   50 بــمــرور 
البلدين الشقيقين، مشيدا بخصوصية  الرسمية بين 
الجلي  السياسي  االنسجام  مــن  العالقة؛  هــذه  وتمُيز 
والـــبـــارز بــيــن فــخــامــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، 
وجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي نموذج 
ُيحتذى به في عالقات التعاون والـتآخي بين األشقاء 
بمناسبة  البحرين  لمملكة  تهانيه  عن  معربا  الــعــرب، 

احتفاالت المملكة بأعيادها الوطنية.
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وزارة الإ�شكان ت�شتعر�ص تجربتها في توفير البنية التحتية الحديثة بمدينة �شلمان
اإلســــــــكــــــــان  وزارة  شـــــــــاركـــــــــت 
عمل  بورقة  العمراني  والتخطيط 
اإلسكان  مؤتمر  أعمال  في  وطنية 
تستضيفه  الــــذي  الــســابــع  الــعــربــي 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة خـــالل 
ديــســمــبــر   20 إلــــى   18 مـــن  الـــفـــتـــرة 
الجاري، وذلك ضمن محور المدن 
الحياة،  جــودة  وتوفير  المستدامة 
وذلك في إطار مشاركة وفد اإلسكان 

والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي بــرئــاســة 
الرميحي  أحمد  بنت  آمنة  السيدة 
الـ39  الــوزاري  االجتماع  أعمال  في 
الــعــرب،  والتعمير  اإلســكــان  لــــوزراء 

ومؤتمر اإلسكان العربي السابع.
الوطنية  الــورقــة  تضمنت  وقـــد 
لمملكة البحرين استعراض مراحل 
والتفصيلي  العام  المخطط  وضع 
تلك  تضمنته  وما  سلمان،  لمدينة 

تضمن  معايير  وضع  من  المرحلة 
متكاملة  إســكــانــيــة  مــديــنــة  إنـــشـــاء 
الـــــخـــــدمـــــات والــــــمــــــرافــــــق، وتــــوفــــر 
ــودة الــحــيــاة، في  كــافــة مــقــومــات جــ
الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة  ظــل 
بـــقـــيـــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد 
والمتابعة  الــمــعــظــم،  الــبــالد  مــلــك 
الـــمـــســـتـــمـــرة مــــن صــــاحــــب الــســمــو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
العيش  سبل  توفير  بشأن  ــوزراء،  الــ

الكريم للمواطن البحريني.
تتضمنه  ما  استعراض  تم  كما 
كالحديقة  خــدمــات،  مــن  الــمــديــنــة 
حــديــقــة   100 ــاء  ــشــ وإنــ الـــمـــركـــزيـــة، 
عــــــامــــــة فـــــــي أحـــــــيـــــــاء الــــمــــديــــنــــة، 
من  كـــم  و120  عـــامـــًا،  شــاطــئــًا  و13 

ــارات الــمــخــصــصــة لــلــمــشــارة  ــسـ ــمـ الـ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــديــنــة، و4,8 
كــم مــن الــشــواطــئ الــعــامــة و31 كم 
األمامية،  البحرية  الــواجــهــات  مــن 
المخصصة  الــمــســارات  مــن  كــم  و9 
على  الممتدة  الهوائية  لــلــدراجــات 
طول المشروع، باإلضافة إلى 14 كم 
من مسارات الحافالت، و50 موقفًا 

لها على طول الطرق الفرعية.
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ــة إلــــــــى مــــرســــوم  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
بــقــانــون بــتــعــديــل أحـــكـــام قــانــون 
تعديل  ومــرســوم  ــار،  اآلثــ حماية 
إنـــشـــاء الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
ومـــــــــرســـــــــوم الـــــتـــــصـــــديـــــق عـــلـــى 
واتفاقيتي  اإلطــاريــة  االتفاقية 
بين حكومة  والــضــمــان  الــوكــالــة 
ــنــــك  ــبــ مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن والــ
ــي لــلــتــنــمــيــة لــتــمــويــل  ــ ــالمـ ــ اإلسـ
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــشــروع 
من  المياه  وتوزيع  نقل  تحسين 
محطة الدور، ومرسوم التصديق 
على اتفاقيتي القرض والضمان 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وصــــنــــدوق أبـــــو ظـــبـــي لــلــتــنــمــيــة 
شبكات  تطوير  مــشــروع  لتمويل 
نقل المياه المرتبطة بالمرحلة 
ـــدور في  الــثــانــيــة مـــن مــحــطــة الــ

مملكة البحرين.
مـــرســـوم تعديل  إلـــى جــانــب 
ــيـــة لــمــجــلــس  ــلـ ــة الـــداخـ الـــالئـــحـ
الـــنـــواب، مــرســوم بــتــعــديــل شعار 
ــن، ومــــرســــوم  ــريــ ــحــ ــبــ مـــمـــلـــكـــة الــ
بــإضــافــة مــــادة جـــديـــدة لــقــانــون 

»نـــــظـــــام« الـــتـــنـــظـــيـــم الــصــنــاعــي 
التعاون  مجلس  لــدول  الموحد 
باإلضافة  العربية،  الخليج  لدو 
إلى مرسوم بتعديل بعض أحكام 
العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون 
ومـــــــرســـــــوم تــــعــــديــــل الــــمــــرســــوم 
أعلى  بــإنــشــاء مجلس  األمــيــري 
ــة، مـــرســـوم  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ لـــلـــشـــبـــاب والـ
بــإضــافــة مــــادة جـــديـــدة لــقــانــون 
ــدة  ــعــ ــمــ ــيــــم األراضـــــــــــــــي الــ ــقــــســ تــ
لــلــتــعــمــيــر والـــتـــطـــويـــر، ومـــرســـوم 
اتفاقية  أحــكــام  بــعــض  بــتــعــديــل 
تــأســيــس بــنــك الــخــلــيــج الــدولــي 
»شــــركــــة مـــســـاهـــمـــة بــحــريــنــيــة«، 
أحــكــام  بــعــض  بتعديل  ومــرســوم 
ــام »الـــــقـــــانـــــون« الـــمـــوحـــد  ــنــــظــ الــ
للجمارك لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
الــجــلــســة عــرض  كــمــا تشهد 
لعضوية  الــنــواب  ترشيح  قــوائــم 
والتي  الدائمة،  المجلس  لجان 
شـــهـــدت تــغــيــيــرا بــيــن الــنــائــبــيــن 
كاظم،  وجــالل  الظاعن  عبداهلل 
االنـــضـــمـــام  األول  فـــضـــل  حـــيـــث 

ــى لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــمــالــيــة  ــ إلــ
الثاني  قــرر  فيما  واالقــتــصــاديــة، 
االنـــضـــمـــام إلــــى لــجــنــة الــشــؤون 
ــيــــة والــــــدفــــــاع واألمــــــن  الــــخــــارجــ

الوطني.
برنامج الحكومة

وبـــمـــوجـــب دســــتــــور مــمــلــكــة 
رئـــيـــس مجلس  فــــإن  الــبــحــريــن 
الحكومة  برنامج  يقدم  الـــوزراء 
يـــومـــًا مـــن أداء  خــــالل ثــالثــيــن 
مجلس  إلى  الدستورية  اليمين 
النواب، أو في أول اجتماع له إذا 
كان غائبًا، وإذا لم يقر المجلس 
هذا البرنامج خالل ثالثين يومًا 
بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة 
المجلس  إلـــى  تــقــديــمــه  بـــإعـــادة 
بعد إجراء ما تراه من تعديالت 
يومًا من  وعشرين  واحــد  خــالل 
تــاريــخ رفــض المجلس لــه، فــإذا 
النواب على رفض  أصر مجلس 
خالل  الثانية  للمرة  الــبــرنــامــج 

واحدا وعشرين  تتجاوز  فترة ال 
يومًا بأغلبية ثلثي أعضائه قبل 
الملك استقالة الــوزارة. وإذا لم 
يــقــر الــمــجــلــس بــرنــامــج الــــوزارة 
الــــجــــديــــدة بــــــــذات اإلجـــــــــــراءات 
والمدد السابقة، كان للملك أن 
يحل المجلس أو يقبل استقالة 
جـــديـــدة،  وزارة  ويــعــيــن  الــــــــوزارة 
أن يصدر  المجلس  ويجب على 
قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو 
المنصوص  المدد  خالل  رفضه 
إحـــدى هــذه  ــإذا مــضــت  فـ عليها، 
ــرار  ــ قـ صـــــــدور  دون  ــــن  مـ ــــدد  ــمـ ــ الـ
ــّد ذلــــك قــبــواًل  مـــن الــمــجــلــس عــ

للبرنامج.
أن صــاحــب  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
رئيس مجلس الــوزراء قد ترأس 
ــام بــمــخــيــم ســمــوه ورشـــة  قــبــل أيــ
عمل دعا إليها سموه كل أعضاء 

ــيـــث وجـــه  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، حـ
سموه إلى تخصيصها لمناقشة 
ــاريـــع  ــمـــشـ ــمـــل والـ ــعـ ــات الـ ــ ــويــ ــ أولــ
والــــمــــبــــادرات الــحــكــومــيــة، وفــق 
صاحب  حــضــرة  وتــطــلــعــات  رؤى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم.

السابقة  الــحــكــومــة  أن  كــمــا 
عــمــل  ورش  ســـلـــســـلـــة  نــــظــــمــــت 
ــه  الــتــطــلــعــات الــمــســتــقــبــلــيــة وّجـ
الملكي  السمو  صاحب  لعقدها 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
العمل  ورش  مــخــرجــات  أثــمــرت 
ــادرة  ــبـ مـ و113  ســـيـــاســـة   27 عــــن 
فـــي خمسة  الــتــطــلــعــات  تــغــّطــي 
ــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــاور هــ ــحــ مــ
والـــبـــيـــئـــة، والـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي، 
والخدمات االجتماعية، والعمل 
المالي واالقتصادي، إلى جانب 
والـــتـــحـــول  الـــحـــكـــومـــي  األداء 

الرقمي.

 عقدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 
اجتماع  العمراني  والتخطيط  اإلسكان  وزيــرة 
اإلقليمي  المكتب  مدير  علي  عرفان  مع  عمل 
ــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج األمــــــم الــمــتــحــدة  لــ
ــم الــمــتــحــدة  ــاألمــ لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة بــ
»الموئل«، وذلك على هامش ترؤسها وفد مملكة 
البحرين المشارك في أعمال االجتماع الوزاري 
العرب،  والتعمير  اإلسكان  وزراء  لمجلس  الـ39 

ومؤتمر اإلسكان العربي السابع بالقاهرة.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء جــــرى بــحــث ســبــل تــعــزيــز 
العربية  للدول  اإلقليمي  المكتب  مع  التعاون 
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــهــود تــنــفــيــذ أهـــداف 
التنويه  تــم  حيث   ،2030 المستدامة  التنمية 
إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على 
هذا الصعيد في مختلف المجاالت، والذي تم 
التي  الطوعية  الوطنية  التقارير  في  تضمينه 

تقدمها المملكة لألمم المتحدة.
وقد أشادت الوزيرة آمنة الرميحي بالتعاون 
البحرين  مملكة  بين  الــقــائــم  والمثمر  الــبــنــاء 
ــدة لــلــمــســتــوطــنــات  ــتـــحـ ــمـ ــج األمـــــــم الـ ــامــ ــرنــ وبــ
البشرية، خاصة في قطاع السكن االجتماعي، 
مــنــوهــة بــتــوصــيــات الــتــقــريــر الــوطــنــي لإلسكان 
المشترك  التعاون  إعــداده من خــالل  تم  الــذي 
عام 2018،  المتحدة  األمــم  وموئل  الــوزارة  بين 

في  والتحديات  الــفــرص  على  الــضــوء  والــتــي سلطت 
قطاع السكن االجتماعي بالمملكة.

واستعرضت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
جهود المملكة لتوفير السكن االجتماعي للمواطنين، 
وما تتضمنه من سياسات وخطط تطويرية، تهدف إلى 
توفير خدمات إسكانية مستدامة وفورية للمواطنين 
ــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ــج الـــشـــراكـــة مـ ــرامـ ــن خــــالل بـ مـ
منوهة ببرنامج التمويالت االسكانية الجديدة الذي 
طــرحــتــه الـــــوزارة مـــؤخـــرًا، ويــحــظــى بــإقــبــال كبير من 
قــبــل الــمــواطــنــيــن، وبــرنــامــج حــقــوق تــطــويــر األراضـــي 
العقاري،  التطوير  شــركــات  مــع  بالشراكة  الحكومية 
المعروض  وزيــادة  إلى تنويع الخيارات  والــذي يهدف 
المستفيدين من  للمواطنين  السكنية  الوحدات  من 
السياسات  هذه  أن  إلى  مشيرة  التمويلية،  الخدمات 

تواكب رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ــاد الــســيــد عـــرفـــان عــلــي بــبــرامــج  مـــن جــانــبــه، أشــ
وخطط حكومة مملكة البحرين التي تولي اهتمامًا 
على  البرنامج  حــرص  مــؤكــدًا  الحضرية،  بالتنمية 
المجال،  هــذا  فــي  البحرين  مملكة  خــبــرة  استثمار 
ــا يـــحـــقـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــمـ ــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بـ وتــ
تقديره  عن  معربًا  للبشرية،  والرفاهية  المستدامة 
الحضرية  الــتــطــورات  بــآخــر  المتعلقة  للتحديثات 
ــار إلـــى اســتــعــداد المكتب  والــبــرامــج الــمــتــنــوعــة، وأشــ
المجاالت  فــي  والــدعــم  الــخــدمــات  تقديم  الســتــمــرار 

الفنية والهندسية وغيرها.

جل�ساته �أول����ى  ف��ي  �ل��ن��و�ب  �أم����ام  ب��ق��ان��ون  م��ر���س��وم��ا   15

ي��وم��ا  30 خ����ال  ال��ح��ك��وم��ة  ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  ي��ن��ت��ظ��ر  ال��م��ج��ل�����س 

�ليوم �نتخابات �للجان بمجل����س �لن���و�ب.. و�لظاعن وكاظم يتب���ادالن �لمو�قع
العمل  أولـــى جلسات  يــبــدأ  الجديد  الــنــواب  الــيــوم مجلس 
في دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي السادس، وينتظر 
الــمــجــلــس جــــدول أعــمــال يــشــمــل إخــطــار الــمــجــلــس بــالــرســائــل 
ــوزراء  ــ الــــــواردة مـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس مــجــلــس الـ
الفصل  انــتــهــاء  بــعــد  الـــصـــادرة  بــقــانــون  الــمــراســيــم  المتضمنة 
تعديل  أبرزها  بقانون  مرسوما   15 وعددها  السابق،  التشريعي 
قانون إنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، ومراسيم بقوانين 
األراضي  العمراني وتقسيم  والتخطيط  المباني  بشأن تنظيم 
وقانون  السياحة  تنظيم  ومرسوم  والتطوير،  للتعمير  المعدة 

إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

�الإقليم���ي  �لمكت���ب  م���ع  تبح���ث  �الإ�س���كان«  »وزي���رة 
�لم�س���ترك �لتعاون  »بالموئل« تعزي���ز  لل���دول �لعربي���ة 

ــتـــورة  اســتــقــبــلــت الـــدكـ
ــا بــنــت عيسى  الــشــيــخــة رنـ
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــج  ــ ــيــ ــ دعــ بـــــــن 
األمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس 
ــي نـــائـــب  ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور مـــنـــصـــور 
الـــعـــالـــي رئـــيـــس الــجــامــعــة 

األهلية.
وخــــــــــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء 
هـــنـــأت الــجــامــعــة وجــمــيــع 
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ مـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا بـ
حـــــــــــصـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــم عــــــلــــــى 
االعــتــراف الــســعــودي، كما 
هــنــأتــهــم بــتــخــريــج الــفــوج 
الـــســـادس عــشــر مــن طلبة 
الــبــكــالــوريــوس والــدراســات 
تسعى  بما  مشيدة  العليا، 
لتحقيق  الــجــامــعــة  إلـــيـــه 
أهدافها وتحسين سمعتها 
مـــحـــلـــيـــًا وإقـــلـــيـــمـــيـــًا، إلـــى 
جانب ما تقدمه الجامعة 
ــيـــة  ــمـ ــاديـ ــات اكـ ــ ــدمـ ــ ــن خـ ــ مـ
وشــــــــــهــــــــــادات احــــتــــرافــــيــــة 
مــعــتــمــدة، بــمــا يــســهــم في 
ــوادر الــبــشــريــة  ــكــ تــنــمــيــة الــ

وتأهيلها لسوق العمل.

مــجــلــس  أن  إلــــــى  وأشــــــــــارت 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي الــبــحــريــن 
ــعــــمــــل بــــــــــــدوره عــــلــــى تــحــفــيــز  يــ
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
فـــي تطوير  الــمــتــواصــل  لــلــعــمــل 
والمخرجات  التعليمية  البيئة 
األكــاديــمــيــة، وتــعــزيــز الــمــهــارات 
ــة لـــــــــدى الــــطــــالــــب  ــفــ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الــ
لتمكينه من االنخراط في سوق 
الــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر، والــعــمــل 
مــع الــجــهــات الــخــاصــة مــن أجل 
العمل  ســوق  متطلبات  تحديد 

الحالية.
من جانبه، اشاد البروفيسور 
منصور العالي رئيس الجامعة 
األهـــلـــيـــة بــالــجــهــود الــمــبــذولــة 
والحرص المستمر من مجلس 
بــدور  مــشــيــدًا  الــعــالــي،  التعليم 

ــي دعــــم الــجــامــعــة  الــمــجــلــس فـ
ومساندتها في تحقيق تطلعات 
الطالب  تمكين  فــي  الــجــامــعــة 

وتأهيله.
بالجامعة  االعتراف  ويأتي 
ــمــــن الـــجـــامـــعـــات  األهــــلــــيــــة ضــ
ــــرف بـــهـــا  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــفــ ــنــ ــمــــصــ الــ
والـــمـــوصـــى بــالــتــحــاق الــطــلــبــة 
ــن لـــــلـــــدراســـــة بــهــا  ــيــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــعــامــة  اإلدارة  قــــررت  أن  بــعــد 
وزارة  فـــي  الـــشـــهـــادات  لــمــعــادلــة 
العربية  المملكة  فــي  التعليم 
االعــتــراف  الشقيقة  السعودية 
بــالــجــامــعــة والـــمـــؤهـــالت الــتــي 
تــقــدمــهــا لــطــلــبــتــهــا فـــي بــرامــج 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس والـــــــدراســـــــات 

العليا.

»�ل���ت���ع���ل���ي���م �ل����ع����ال����ي« ي����ج����دد دع��م��ه 
ل���م���وؤ����س�������س���ات �ل���ت���ع���ل���ي���م �ل���خ���ا����س���ة

كرمت نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة 
التربية والتعليم للسياسات واالستراتيجيات 
الــعــام  الـــمـــديـــر  بـــأعـــمـــال  ــائـــم  والـــقـ واألداء، 
لشؤون المدارس، 4 طالب من مدرسة أحمد 
على  لحصولهم  للبنين،  الثانوية  العمران 
 Microsoft امتحان  في  النهائية  الدرجة 
 Office Specialist )MOS) –
Powerpoint ، وهي شهادة احترافية من 
شــركــة مــايــكــروســوفــت، وذلــــك مــن بــيــن 128 

طالبًا اجتازوا االمتحان بنجاح.
وقد هنأت الخاطر الطالب وهم: حسن 
هــشــام بــــــدران، وعــمــر عــلــي فــتــحــي، وأحــمــد 
ــم  ــزاحـ ــيــــد مـــحـــمـــد مـ ــبــــاس أحــــمــــد، والــــســ عــ
ــواد الــــوداعــــي، لــنــتــائــجــهــم الــمــشــرفــة في  ــ جـ
االمتحان في نسخته الثانية للعام الدراسي 

.2023/2022
وشكرت إدارة المدرسة على جهودها المتميزة، 
حيث كان لها أثر فعال في تفوق الطلبة وحصولهم 
القائمين  بدور  االحترافية، مشيدًة  الشهادة  على 
المركز  منتسبي  من  االمتحان  هــذا  تنظيم  على 

اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
الــشــهــادة تستهدف  بــالــذكــر أن هــذه  والــجــديــر 
جــمــيــع طــلــبــة الـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة الــمــخــتــلــفــة، 
في  التعليمية  العملية  كفاءة  رفع  في  للمساهمة 
المدارس، من خالل تضمين التقنية الحديثة في 
والتعليمية،  اإلداريــة  وإجراءاتها  عملياتها  جميع 
معاصرة  تعليمية  واستراتيجيات  طــرق  وتطبيق 
وحديثة تدفع بعجلة التطوير المستمر واإلبداع 
واالبتكار في فضاء التعلم، وتحسن نتائج الطلبة 

ومواكبتهم لمهارات القرن الحادي والعشرين.

ت���ك���ري���م �ل��ط��ل��ب��ة �ل��ح��ا���س��ل��ي��ن ع���ل���ى �ل���درج���ة 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ف���ي �م��ت��ح��ان �ل�����س��ه��ادة �الح��ت��ر�ف��ي��ة

شارك وفد من اإلدارة العامة لإلصالح 
جمعة  عــدنــان  العقيد  برئاسة  والتأهيل 
بــحــر رئــيــس مــركــز الــحــبــس االحــتــيــاطــي، 
لمسؤولي  األول  اإلقليمي  االجتماع  فــي 
مــراكــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل، والــــذي أقيم 
للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  مــن  بتنظيم 
مديرية  مع  والتنسيق  بالتعاون  األحمر 
الهاشمية  بالمملكة األردنية  العام  األمن 

الشقيقة.

ــاع، تــقــديــم  ــمــ ــتــ ــم خـــــالل االجــ وقـــــد تــ
ـــراءات والــقــوانــيــن  ــ عـــرض عــن تــطــور اإلجـ
مملكة  في  الداخلية  وزارة  تنفذها  التي 
البحرين ممثلة باإلدارة العامة لإلصالح 
الملحوظ  اإلنشائي  والتطور  والتأهيل، 
النزالء  وتأهيل  إصــالح  مركز  مباني  فــي 
يسهم  بما  الحديث  العصر  تواكب  والتي 
ــى تــوفــيــر بــيــئــة مــنــاســبــة  فـــي الـــوصـــول إلــ
وإتاحة  قضاياهم،  بمختلف  النزالء  لكل 

وتصحيح  سلوكهم  لتقويم  لهم  الفرصة 
فــــكــــرهــــم واالنـــــــــدمـــــــــاج مــــــع الـــمـــجـــتـــمـــع 
فترة  قــضــاء  بعد  نافعين  ــرادًا  أفــ لــيــعــودوا 
القوانين  مع  يتماشى  بما  محكوميتهم، 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــح الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فـ ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ والـ

البحرين.
التعاون  كما جرى التطرق إلى أوجه 
لإلصالح  الــعــامــة  اإلدارة  بين  والتنسيق 
والــتــأهــيــل بــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، والــجــهــات 

والــمــؤســســات الــعــامــلــة فــي مــجــال حقوق 
بينها  ومــن  البحرين  مملكة  في  اإلنسان 
ــان  الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــسـ
ومفوضية  للتظلمات  الــعــامــة  ــانـــة  واألمـ
وغيرها،  والمحتجزين  السجناء  حقوق 
معلنة  وغير  معلنة  بــزيــارات  تقوم  والــتــي 
لــلــتــأكــد مـــن تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــمــقــررة 
لـــلـــنـــزالء وتـــطـــبـــيـــق كــــل مـــعـــايـــيـــر حــقــوق 

اإلنسان.

»�الإ�����س����اح و�ل���ت���اأه���ي���ل« ت�������س���ارك ف���ي �الج���ت���م���اع �الإق��ل��ي��م��ي
ب������االأردن و�ل���ت���اأه���ي���ل  �الإ�����س����اح  م���ر�ك���ز  ل��م�����س��وؤول��ي  �الأول 

دعـــــــت دراســــــــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
الصحية  الــمــؤســســات  الــبــحــريــن 
فــــي الــمــنــطــقــة إلـــــى مــــزيــــد مــن 
الجمهور  بــاســتــهــداف  االهــتــمــام 
عـــــــبـــــــر مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي بــوصــفــهــا وســائــط 
فــعــالــة فـــي الــتــوعــيــة الــصــحــيــة، 
خصوصًا منصة اإلنستغرام التي 

تحظى بانتشار واسع.
الــتــي   – ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ووجـــــــدت 
ــي بـــرنـــامـــج  ــ ــالــــب فـ ــا الــــطــ ــ ــدهـ ــ أعـ
ــي كــلــيــة  ــ مـــاجـــســـتـــيـــر اإلعـــــــــالم فـ
محمد  عــلــي  بــالــجــامــعــة  اآلداب 
لمتطلبات  اســتــكــمــااًل  الــصــبــاغ، 
ارتفاع   - الماجستير  درجــة  نيل 
معدل استخدام اإلنستغرام، وهو 
إلـــى التوسع  الـــذي يــدعــو  األمـــر 
انستغرامية  صفحات  إنشاء  في 
ببث  المعنية  الصحية  للتوعية 
ودحــض  الصحيحة  المعلومات 
األزمــات  في  خصوصًا  الشائعات 

الصحية.
ــة بــعــنــوان:  ــدراســ ووســـمـــت الــ
»دور شبكات التواصل االجتماعي 
الــصــحــيــة- حملة  الــتــوعــيــة  فـــي 
مــجــلــس الــصــحــة لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 
كـــــــــــورونـــــــــــا الـــــمـــــســـــتـــــجـــــد عـــلـــى 
ونوقشت  نــمــوذجــًا«،  اإلنــســتــغــرام 
مـــن لــجــنــة مــؤلــفــة مـــن كـــل مــن: 

فــي قسم  الــتــدريــس  عــضــو هيئة 
ــون  ــنـ ــفـ اإلعــــــــالم والـــســـيـــاحـــة والـ
هبة  الدكتورة  البحرين  بجامعة 
مــســعــد أحـــمـــد مـــشـــرفـــة، وعــضــو 
هيئة التدريس في القسم نفسه 
الـــدكـــتـــورة لــيــلــى حــســن الــصــقــر 
هيئة  وعــضــو  داخــلــيــة،  ممتحنة 
الــتــدريــس فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة 
ــاذة الـــدكـــتـــورة هــويــد سيد  ــتـ األسـ
علي مصطفى ممتحنة خارجية.
وبــحــســب الــبــاحــث الــصــبــاغ، 
هـــــدفـــــت الــــــــدراســــــــة إلــــــــى رصــــد 
ــائــــص الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  الــــخــــصــ
اإلنستغرام  منصة  لمستخدمي 

التوعية  حملة  يــتــابــعــون  الــذيــن 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس  ــيـ الـــصـــحـ
صفحة  عــلــى  المستجد  كــورونــا 
الخليج  لـــدول  الــصــحــة  مجلس 
ــرام،  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ عـــــلـــــى مــــنــــصــــة اإلنــ
تعرضهم  أنــمــاط  على  والــتــعــرف 
ــد  ــ لـــلـــحـــمـــلـــة ودوافــــــعــــــهــــــم، ورصــ
ــكـــال مــشــاركــتــهــم وتــفــاعــلــهــم،  أشـ
الصفحة  تمارسها  التي  واألدوار 
االنـــســـتـــغـــرامـــيـــة فـــــي الـــتـــوعـــيـــة 

الصحية بالفيروس.
ــتـــي  الـ  - الـــــــدراســـــــة  ودعـــــــــت 
مـــن  ــة  ــنــ ــيــ عــ آراء  ــعــــت  ــلــ ــطــ ــتــ اســ
الصحة  مجلس  حملة  متابعي 

 - بالفيروس  للتوعية  الخليجي 
حــمــالت الــتــوعــيــة الــصــحــيــة إلــى 
والتعلم،  المعرفة  دوافع  التركيز 
الــمــواقــع  يــتــابــعــون  الغالبية  ألن 
الصحية بغرض تنمية معارفهم 
الصحية، مؤكدة ضرورة االهتمام 
بـــأســـالـــيـــب الــتــعــلــيــم والـــتـــوعـــيـــة 
مــن خـــالل الــتــرفــيــه الـــذي ثبتت 
األزمـــات  فــي  خــصــوصــًا  فاعليته 
ــلـــوب في  حــيــث يــســهــم هـــذا األسـ
الــتــقــلــيــل مـــن الــشــعــور بــالــخــوف 

والقلق.
منصة  أن  النتائج  وأظــهــرت 
اإلنـــــســـــتـــــغـــــرام تــــحــــظــــى بـــمـــدى 

اســــتــــخــــدام مـــرتـــفـــع لــلــمــتــابــعــة 
في  المنصة  ــاءت  وجـ  ،%93 بلغ 
الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد »الـــواتـــس 
ثــالــثــا،  الــيــوتــيــوب  يــلــيــهــمــا  أب«، 
ــتـــر  والـــفـــيـــســـبـــوك رابــــــعــــــًا، وتـــويـ
خـــــامـــــســـــًا بــــحــــســــب تـــفـــضـــيـــالت 
المبحوثين. واستطاعت الحملة 
األفكار  »مكافحة  اإلنستغرامية 
كــورونــا  فــيــروس  بــشــأن  المضللة 
أفـــراد  بــحــســب رأي  والــلــقــاحــات« 

العينة.
اتجاهًا  النتائج  أظهرت  كما 
الــحــمــلــة  أدوار  بـــشـــأن  إيـــجـــابـــيـــًا 
الصحية  للتوعية  اإلنستغرامية 
بنسبة  كورونا  فيروس  لمكافحة 
ــاء فــــي الــمــقــدمــة  ــ مـــرتـــفـــعـــة، وجــ
دور  ثــــم  ــاه،  ــ ــجــ ــ االتــ ــعـــديـــل  تـ دور 
ــي خـــلـــق الـــثـــقـــة، ثــم  الـــحـــمـــلـــة فــ
الــــدور اإلقــنــاعــي، وأخـــيـــرًا الـــدور 

االجتماعي.
وأكـــــدت الــــدراســــة أهــمــيــة أن 
تــولــي الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات 
مــــزيــــدًا مــــن الـــعـــنـــايـــة بــمــحــتــوى 
حـــمـــالتـــهـــا لـــلـــتـــوعـــيـــة الــصــحــيــة 
بــــــأشــــــكــــــال وعــــــنــــــاصــــــر الـــــصـــــور 
ــات  ــ ــوهـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ والــــــــكــــــــارتــــــــون والـ
ــابــــقــــات،  ــــالت، والــــمــــســ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ
ــال الـــمـــعـــلـــومـــات بـــوضـــوح  ــصــ إليــ
وســهــولــة لــلــجــمــهــور لــمــســاعــدتــه 

على فهمها واتباع اإلرشادات.

�أطروحة بجامعة �لبحرين توؤكد فاعلية �لتو��سل �الجتماعي في �لتوعية �ل�سحية

أشــــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور 
عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الخارجية  وزير  الزياني 
بـــــالـــــنـــــهـــــج اإلنــــــســــــانــــــي 
الحكيم  والــدبــلــومــاســي 
لـــــــــحـــــــــضـــــــــرة صـــــــاحـــــــب 
الــمــلــك حمد  الــجــاللــة 
خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  ــن  بــ
مــلــك الـــبـــالد الــُمــعــظــم، 
الـــــــــــــــــــذي رســــــــــــــــخ قــــيــــم 
الــــعــــدالــــة االجــتــمــاعــيــة 
ــن اإلنـــســـانـــي  ــامـ ــتـــضـ والـ
كركائز أساسية للشراكة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــة فــــــي تـ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
اإلنسان  السالم وحقوق 
في العيش الكريم ودعم 

التنمية المستدامة.
ورفـــع الــوزيــر أســمــى آيــات 
ــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــى  ــتـــهـ الـ
ــي لــحــضــرة  ــامــ ــســ ــام الــ ــقــ ــمــ الــ
البالد  ملك  الجاللة  صاحب 
الــُمــعــظــم الــرئــيــس الــفــخــري 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة 
اإلنــــســــانــــيــــة، وإلــــــــى صـــاحـــب 
السمو الملكي األمير سلمان 
ولـــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  حـــمـــد  بـــــن 
الوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
بــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــاء بــالــيــوم 
اإلنساني  للتضامن  العالمي 
في العشرين من ديسمبر من 

كل عام.
وأعــــــرب وزيـــــر الــخــارجــيــة 

ــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة  رئـ
العليا لحقوق اإلنسان في هذه 
المناسبة الدولية عن اعتزازه 
اإلنسانية األصيلة  بالمواقف 
النابعة من  البحرين  لمملكة 
قــيــمــهــا الــديــنــيــة وتــقــالــيــدهــا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــحــــضــــاريــــة 
بفضل  والمتواصلة  العريقة، 
لجاللة  الــحــكــيــمــة  الــســيــاســة 
الــمــعــظــم فــي تأصيل  الــمــلــك 
روح التكافل والعطاء وخدمة 
تــفــرقــة  دون  ــن  مــ ــيـــة  ــانـ اإلنـــسـ
الــجــنــس أو  أو  الـــديـــن  بــســبــب 
األصــل، وإرســاء روح التعايش 
األســرة  أعــضــاء  بين  والتآخي 

البشرية الواحدة.

وزي�����ر �ل���خ���ارج���ي���ة: �ل��ت�����س��ام��ن �الإن�����س��ان��ي 
للملك �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي  �ل��ن��ه��ج  ف���ي  ���س��ام��ي��ة  ق��ي��م��ة 
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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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قديما كانوا يمازحون النساء بأنهن األطول 
الــرجــال، وبالطبع كانت  الــحــيــاة مــن  فــي  عــمــرا 
رسالة مبطنة بأنها لها دور في ذلك بما تمارسه 
مزحة،  برمته  األمــر  ضغوط…  من  الرجل  على 
لكن هناك دراسات حديثة أثبتت بالفعل أن عمر 
المرأة يتعدى الرجل ويفوقه بمعدل 5 سنوات. 
ــاث  هـــذه الــفــجــوة فـــي الــعــمــر بــيــن الـــذكـــور واإلنــ
ليست ظــاهــرة جــديــدة، ويــرجــع ذلـــك الـــى عــدة 

أسباب منها البيولوجي واآلخر سلوكي.
ومــــؤثــــرا  كـــبـــيـــرا  دورا  تـــلـــعـــب  الــــهــــرمــــونــــات 
يعزز سرطان  الذكوري  التستوستيرون  فهرمون 
الدورة  إنه قد يؤثر على وظيفة  أو  البروستات؛ 
الدموية بما يحسن أداءها في المراحل األولى 
مــن الــحــيــاة، لكنه يـــؤدي إلـــى بــعــض االمـــراض 

المختلفة في مراحل الحقة من العمر.
ــيـــض يــــقــــدم هـــــرمـــــون الــــمــــرأة  ــقـ ــنـ وعــــلــــى الـ
اإلستروجين )اكسير الشباب( لها فوائد عديدة 
يعني  للتأكسد«  »مضاد  هو  الحياة،  مــدى  على 
التي  السامة  الكيمياوية  المواد  يزيل  أنه  ذلك 

تسبب إجهاد الخاليا.
ليس  بالطبع  فهو  الــمــرأة  قلب  ناحية  ومــن 
بالقوي، ولكن معدل ضربات قلب المرأة يتسارع 
الشهرية، مما  الدورة  الثاني من  النصف  خالل 
له نفس منافع القيام بتمارين معتدلة، النتيجة 
هــي تــأخــيــر مــخــاطــر أمــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية في مراحل الحقة من الحياة.
تــــطــــور جـــســـد الـــــمـــــرأة لـــيـــقـــاوم الـــصـــدمـــات 
الجسدية للحمل والوالدة ويتعافى منها؛ فضاًل 
عن متطلبات الرضاعة الطبيعية، وهي تحديات 

ال يتعرض لها جسد الرجل مطلقًا.
وبالنسبة إلى السلوكيات الحياتية فالرجال 
أكثر  فهم  الصحي  الحياة  بنمط  اهتماما  أقــل 
ــراط في  والتدخين واإلفــ ــوزن  الـ لــزيــادة  عــرضــة 
شــــرب الــكــحــولــيــات كـــل ذلــــك بــجــانــب ضــغــوط 
إذا  متعددة  عوامل  والمسؤولية  والعمل  الحياة 
اجتمعت أصبحت تهدد حياة الرجل، لذا وجب 

الحذر. 
ــي دراســــــــــات وإحـــصـــائـــيـــات  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة هـ ــ فـ

والحقيقة ان االعمار كلها بيد اهلل.

الن�ساء الأطول عمرا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب 
ما يقرب من نصف البشرية 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أن ما يقرب 
من نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم، بما يشمل تسوس 
األسنان واللثة المنتفخة وسرطان الفم محذرة من إهمال الكشف 

الدوري على األسنان 
ــيــــدروس أدهـــانـــوم  وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــ
غــيــبــريــســوس: »لــطــالــمــا جـــرى إهــمــال صــحــة الــفــم فــي )ســيــاســات( 
»الكثير من أمراض الفم يمكن  الصحة العالمية«، مشددًا على أن 

الوقاية منها وعالجها بإجراءات فعالة من حيث التكلفة«.

التابعة  الصحة  وكالة  وخلصت 
لألمم المتحدة إلى أن 45 في المائة 
حــــوالــــي 3,5  أو  الـــعـــالـــم،  ــان  ــكـ سـ مــــن 

مــلــيــارات شــخــص، يــعــانــون مــن تسوس 
األسنان

المعالج  غير  األسنان  تسوس  وُيعتبر 
المشكلة األكثر شيوعًا على هذا الصعيد، إذ 

يؤثر على حوالي 2,5 مليار شخص حول العالم. 
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أو  المؤقت  العقم  يسبب  الكيميائي  العالج  أن  يعرفن فقط 
الدائم، ولكن ال يعرفن كيف يتجنبن ذلك ويحافظن على هذه 

القدرة. 
60% فقط من مريضات سرطان الثدي الشابات استطعن أن 
يحملن وينجبن بعد العالج مقارنة بعموم النساء، وذلك بسبب 
نقص المعلومات لديهن بإمكانية الحمل بعد اإلصابة بسرطان 
الثدي، وحاليا عدد بسيط من النساء يعرفن الحلول الموجودة 
للحفاظ على القدرة على اإلنجاب بعد أخذ األدوية التي تعالج 
السرطان، ولذلك الحصول على استشارة من مختصين في ذلك 
في مرحلة مبكرة عند بداية تشخيص المرض تعتبر مهمة جدا 
ألنها تسمح للمريضات باإلنجاب بعد العالج الكيميائي. لذلك 
أن  اإلنجاب  عمر  في  الثدي  بسرطان  المصابات  النساء  ننصح 
وقبل  التشخيص  عند  االستشارة  لهذه  الفرصة  على  يحصلن 

البدء في العالج الكيميائي.
بل  المرضى  عن  فقط  غائبة  ليست  المعلومات  هــذه  ولعل 
األسوأ من ذلك أنها غائبة عن األطباء أيضا، حيث إن استفتاء 
أن 40-54% منهم لم  العالم بين  أنحاء  على 288 طبيبا في كل 
يرجع الى المراجع العالمية الحديثة بخصوص هذا الموضوع 
الموضوع  هــذا  في  مراجع  هناك  أن  يعرف  لم   %25-19 وكذلك 
أو  البويضات  على  حفاظ  من  اليها  والــرجــوع  االستعانة  يمكن 

أنسجة المبيض مجمدة لحين االستخدام. 
النساء  اقسام  زياراتهن  معظم  كانت  فقد  المرضى  عن  أمــا 
بعد  أصابهن  الـــذي  المهبلي  للجفاف  حــل  عــن  بحثا  والــــوالدة 
العالج الكيميائي والهرموني الذي يمتد في بعض األحيان إلى 
في  لالستشارة  المثالي  الوقت  ولذلك  متواصلة.  سنوات   10-5
هذه العيادة المختصة في قسم األورام لمريضات سرطان الثدي 
الصغيرات اللواتي في سن اإلنجاب هو عند التشخيص للمرض 

وليس بعد االنتهاء من العالج الكيميائي.
ما النصائح المرجعية في هذا الموضوع؟

)2020 ESMO GUIDELINES(
في  العقم  أو  اإلنــجــاب  على  الــعــالج  بــآثــار  التنبؤ  يمكن  -ال 

االحتمالية  نــفــس  يحملن  الــمــريــضــات  جميع  ألن  المستقبل 
لتأثير العالج على المبايض.

الحصول  عليهن  اإلنجاب  سن  في  السرطان  مريضات  -كل 
ما  بأسرع   ONCO FERTILITY العقم  عيادة  في  استشارة  على 

يمكن قبل بدء أي عالج.
ذلك  بعد  اإلنجاب  على  القدرة  أن  المريضة  إخبار  -ويجب 

تعتمد على سن المريضة والبويضات عند التثليج.
-يمكن بأمان تثليج البويضات أو عينة من أنسجة المبيض 
ــان فـــي االســتــطــاعــة تــأخــيــر الـــبـــدء فـــي الــعــالج  وحــفــظــهــا إذا كــ

الكيميائي مدة 2 أسبوع. 
-الن عند سن النساء قبل انقطاع الدورة يفضل أخذ نسيج 
من المبيض إذا كانت هناك أدوية إضافية قد تؤثر على نشاط 

المبيض ووظيفته.
- تثليج أنسجة من المبيض يعتبر بديال لتثليج البويضات.

ماذا عن سرطان الثدي أثناء الحمل أو بعده؟ 
كثير مــن األطــبــاء والــمــرضــى يــخــشــون عــلــى الــحــمــل اذا تم 
الحمل عند  إذا حــدث  أو  الحمل  فــي  الــثــدي  تشخيص ســرطــان 
مريضة مصابة بسرطان الثدي لتأثير العالج على األم و الطفل. 
دراســــات وتــحــلــيــالت عــلــى الــمــريــضــات بــأثــر رجــعــي بينت أن 
كان  الــوراثــي  غير  أو  الــوراثــي  ســواء  الثدي  بعد سرطان  الحمل 
أو حصول  الــمــرض للمريضة  فــي رجــوع  السبب  ولــم يكن  آمــنــا، 
إجهاض أو تشوهات للطفل. الدراسات بينت على 7505 مريضات 
أكــثــر عرضة  كــانــت  الــثــدي  الــحــوامــل بعد تشخيص ســرطــان  أن 
بعامة  مقارنة  قليلة  وأوزانــهــم  خــدج  أطفال  القيصرية،  للوالدة 
غير  أو  الجنينية  للتشوهات  أعلى  نسبة  هناك  يكن  لم  الناس. 

ذلك.
للغدد  والــصــبــغــة  لــلــثــدي  الــجــراحــيــة  العملية  فـــإن  ولــذلــك 
اللمفاوية ممكنة أثناء الحمل حتى لو كان في أسابيعه األولى. 
أسبوعا من  بعد 14  البدء فيه  الكيميائي يمكن  العالج  وكذلك 

الحمل والتوقف عند 35 أسبوعا.
األورام  أطــبــاء  عند  ومــعــروفــة  بها  يسمح  ال  األدويــــة  بعض   
والوالدة وعادة تكون عند 37 أسبوعا وتكون قيصرية. حاالت نادرة 
وهذه  أسبوعا   14 قبل  بسرعة  الكيميائي  العالج  أخذ  تستدعي 
الحالة الوحيدة التي يتم فيها االجهاض حتى ال يتأثر الجنين 

في مرحلة تكون األعضاء. 
الــوالدة وال ينصح  أسبوع من  بعد  العالج  الى  العودة  يمكن 

بالرضاعة الطبيعية للطفل. 

الحمل عند مريضات سرطان الثدي 
حلم األمومة يشغل تفكير كل سيدة، وتزيد مخاوف الحمل عند السيدات المصابات بسرطان الثدي خشية أن يعاودهن المرض من جديد او لكيفية تنظيم العالج مع التخطيط للحمل. في المقال التالي 
توضح لنا الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة والثدي بمستشفى السالم التخصصي التوصيات العالمية بخصوص المحافظة على االنجاب عند مريضات سرطان الثدي بالتفصيل. لعل الكثير 

من النساء، وخاصة مريضات سرطان الثدي، ال يعلمن أو قد ال يجدن معلومات كافية عن استطاعتهن اإلنجاب بعد تشخيص المرض بحفظ البويضات قبل بدء العالج الكيميائي حتى ال تتأثر بالعالج. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: 
استشارة الطبيب في مرحلة مبكرة مهمة جدا وقبل البدء في العالج الكيميائي

يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من العوامل 
ــة الــدمــويــة.  ــيـ الــصــامــتــة الــمــســبــبــة ألمــــراض الــقــلــب واألوعـ
ويحدث ذلك عندما يتحد الكوليسترول مع مركبات أخرى 
تلتصق  الــتــي  الــبــالك  يــعــرف بطبقة  مــا  لتكوين  الـــدم  فــي 
وتسبب  وتضييقها  تصلبها،  إلى  فيؤدي  الشرايين  بجدران 
العديد من المشاكل الصحية في الحوار التالي مع الدكتور 
ارتفاع  أسباب  على  سنتعرف  العائلة  طبيب  التحو  يوسف 

الكوليسترول، وطرق الوقاية والعالج.
ما هو الكوليسترول؟

ــادة دهــنــيــة مـــوجـــودة فـــي الــخــاليــا  الــكــولــيــســتــرول هـــو مــ
عن  مسؤول  ألنــه  معينة  بمستويات  أجسادنا  اليه  وتحتاج 
تكوين أغشية لخاليا جديدة في الجسد حيث يتم إنتاجه 
طــبــيــعــيــًا مـــن خـــالل الــكــبــد أو عـــن طــريــق الــطــعــام. هــنــاك 
النافع ومنها الضار والدهون  الكوليسترول منها  أنواع من 

الثالثية.
لماذا يجب أن أهتم بالكوليسترول؟

ــال ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول فــي األوعـــيـــة الــدمــويــة  فــي حـ
سيتحول إلى ترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم 
فــيــهــا وتــتــشــكــل جــلــطــات تــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــنــوبــات 
السكري،  مرض  من  الثاني  النوع  دماغية،  وسكتات  قلبية، 

وأمراض الشرايين وغيرها من المشاكل الصحية.
ما الذي يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

الضار  الكوليسترول  تزيد من مستوى  أمور  هناك عدة 
ومنها االستعداد الجيني، فعندما يكون هناك تاريخ عائلي 
باإلصابة تزيد احتمالية أن يصاب به الشخص الحقًا، كما 
أخـــرى ضغط  مــزمــنــة  بــأمــراض  المصابين  األشــخــاص  أن 
الدم، السكري، الشيخوخة، خمول الغدة الدرقية، وتكيسات 
المبيض، الفشل الكلوي، التهاب البنكرياس الحاد، متالزمة 
األيض وغيرها عرضة الرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى متعلقة بــتــقــدم الــســن، حــيــث تم 

فوق،  فما  عامًا   65 وعمر  الكوليسترول  ارتفاع  بين  الربط 
كما أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة به مقارنة بالنساء.

ارتــفــاع  أثــر جانبي فــي  الــتــي لها   هــنــاك بعض األدويــــة 
ارتــفــاع ضغط  عــالجــات  مثل  الــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة 
كما  الكيمائية.  العالجات  وبعض  الصدفية  والقلب،  الــدم 
اإلصــابــة  فــي  مهمًا  دورًا  السيئة  الصحية  الــعــادات  وتلعب 
تــنــاول  مــن  واإلكـــثـــار  السمنة  تمثل  حــيــث  بــالــكــولــيــســتــرول، 
األطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، 
والسكر  المقلية  األطــعــمــة  الــحــيــوانــيــة،  األلــبــان  منتجات 

خطرًا كبيرًا على الصحة.
كيف يتم التشخيص؟

عادة ما يتم تشخيص الكوليسترول عن طريق فحص 
الدهنيات في الدم، ينصح بعمل فحوصات دورية من عمر 
20 عامًا بعد الصوم من 9 إلى 12 ساعة، كما ينصح للنساء 
من عمر 20 إلى 55 وللرجال من 20 إلى 45 بتكرار تحليل 
مستويات الكوليسترول كل 5 سنوات، فيما ينصح بأن تقوم 
النساء من عمر55 إلى 65 والرجال من 45 إلى 65 بإجراء 
التحاليل كل عام إلى عامين، وينصح كال الجنسين بإجراء 

التحاليل سنويًا عند تجاوز 65 عامًا.
 في حاالت معينة لدى األطفال كالسمنة ومن لديهم 
بقيام فحص  الــشــرايــيــن ينصح  بــأمــراض  تــوحــي  مــؤشــرات 

نسبة الكوليسترول بين عمر عامين إلى 19 عاما.
ــاع مــســتــويــات  ــفــ  فـــي حـــــاالت نــــــادرة يــتــم تــشــخــيــص ارتــ
في  الكالسيوم  فحص  طــريــق  عــن  الـــدم  فــي  الكوليسترول 

الشريان التاجي.
هل هناك طرق للوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟ 

تــشــكــل الــــعــــادات الــحــيــاتــيــة الــصــحــيــة مــنــذ الــطــفــولــة 
نسبة  ارتــفــاع  مــن  للوقاية  مهمًا  عــامــاًل  عليها  واالســتــمــرار 

الكوليسترول في الدم.
الخاصة  األدويـــة  وأخــذ  غذائية  اتباع حمية  يسهم  كما 

التمارين  ممارسة  عن طريق  مثالي  وزن  على  والمحافظة 
الرياضية.

تــنــاول  والــمــحــافــظــة عــلــى طــعــام مــتــوازن والتقليل مــن 
الدهون المشبعة من اللحوم واأللبان قدر اإلمكان، وتناول 
الخضار والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف وحبوب القمح 
الكاملة كالشوفان، واالبتعاد عن العادات السيئة كالتدخين 

وشرب الكحول، بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ما هي أدوية عالج الكوليسترول؟

عادة ما يصف األطباء أدوية الستاتين، فهي فعالة جدًا 
أنه  إال  الـــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة  خفض  على  وتعمل 
التخطيط  حالة  في  تناولها  عند  الطبيب  استشارة  يجب 
وفــي حــاالت معينة من  والــرضــاعــة،  الحمل  وفــتــرة  للحمل 
ــرى عــلــى حسب  ــة أخــ ــ الــمــمــكــن اســتــبــدالــهــا أو إضـــافـــة أدويـ

القراءات المختبرية للمريض واحتياجاته.
كما يساعد أوميغا 3 الذي يتوافر طبيعيًا في األسماك 
أو المكمالت الغذائية والنياسين وهو نوع من أنواع فيتامين 
مستويات  من  وترفع  الثالثية  الدهون  نسبة  تقليل  في  ب 

الكوليسترول النافع. 
مـــن الــمــهــم أن يـــراجـــع الــمــريــض طــبــيــبــه دوريـــــًا ويــقــوم 
الدهنيات  نسبة  قياس  تشمل  التي  الروتينية  بالفحوصات 
في الدم ووظائف الكبد للتأكد من عدم وجود آثار جانبية 

لألدوية.
متى يستدعي تحويل المريض إلى الطوارئ؟

واخــتــالل  العالجية  لــألدويــة  االستجابة  عــدم  حــال  فــي 
الدم وهي عبارة  الكيلوميكرونات في  الكبد ووجود  وظائف 
عن فئة من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول 
والدهون خالل مجرى الدم أو اإلصابة بـانحالل الربيدات 
في  الهيكلية  العضالت  ألياف خاليا  تفكك  عبارة عن  وهو 
الجسد وهو من اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية الستاتين 

رغم أن حدوثه نادرًا.

دكتور يوسف التحو: 
العادات الصحية عامل مهم للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

قديما كانوا يمازحون النساء بأنهن األطول 
الــرجــال، وبالطبع كانت  الــحــيــاة مــن  فــي  عــمــرا 
رسالة مبطنة بأنها لها دور في ذلك بما تمارسه 
مزحة،  برمته  األمــر  ضغوط…  من  الرجل  على 
لكن هناك دراسات حديثة أثبتت بالفعل أن عمر 
المرأة يتعدى الرجل ويفوقه بمعدل 5 سنوات. 
ــاث  هـــذه الــفــجــوة فـــي الــعــمــر بــيــن الـــذكـــور واإلنــ
ليست ظــاهــرة جــديــدة، ويــرجــع ذلـــك الـــى عــدة 

أسباب منها البيولوجي واآلخر سلوكي.
ومــــؤثــــرا  كـــبـــيـــرا  دورا  تـــلـــعـــب  الــــهــــرمــــونــــات 
يعزز سرطان  الذكوري  التستوستيرون  فهرمون 
الدورة  إنه قد يؤثر على وظيفة  أو  البروستات؛ 
الدموية بما يحسن أداءها في المراحل األولى 
مــن الــحــيــاة، لكنه يـــؤدي إلـــى بــعــض االمـــراض 

المختلفة في مراحل الحقة من العمر.
ــيـــض يــــقــــدم هـــــرمـــــون الــــمــــرأة  ــقـ ــنـ وعــــلــــى الـ
اإلستروجين )اكسير الشباب( لها فوائد عديدة 
يعني  للتأكسد«  »مضاد  هو  الحياة،  مــدى  على 
التي  السامة  الكيمياوية  المواد  يزيل  أنه  ذلك 

تسبب إجهاد الخاليا.
ليس  بالطبع  فهو  الــمــرأة  قلب  ناحية  ومــن 
بالقوي، ولكن معدل ضربات قلب المرأة يتسارع 
الشهرية، مما  الدورة  الثاني من  النصف  خالل 
له نفس منافع القيام بتمارين معتدلة، النتيجة 
هــي تــأخــيــر مــخــاطــر أمــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية في مراحل الحقة من الحياة.
تــــطــــور جـــســـد الـــــمـــــرأة لـــيـــقـــاوم الـــصـــدمـــات 
الجسدية للحمل والوالدة ويتعافى منها؛ فضاًل 
عن متطلبات الرضاعة الطبيعية، وهي تحديات 

ال يتعرض لها جسد الرجل مطلقًا.
وبالنسبة إلى السلوكيات الحياتية فالرجال 
أكثر  فهم  الصحي  الحياة  بنمط  اهتماما  أقــل 
ــراط في  والتدخين واإلفــ ــوزن  الـ لــزيــادة  عــرضــة 
شــــرب الــكــحــولــيــات كـــل ذلــــك بــجــانــب ضــغــوط 
إذا  متعددة  عوامل  والمسؤولية  والعمل  الحياة 
اجتمعت أصبحت تهدد حياة الرجل، لذا وجب 

الحذر. 
ــي دراســــــــــات وإحـــصـــائـــيـــات  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة هـ ــ فـ

والحقيقة ان االعمار كلها بيد اهلل.

الن�ساء الأطول عمرا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب 
ما يقرب من نصف البشرية 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أن ما يقرب 
من نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم، بما يشمل تسوس 
األسنان واللثة المنتفخة وسرطان الفم محذرة من إهمال الكشف 

الدوري على األسنان 
ــيــــدروس أدهـــانـــوم  وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــ
غــيــبــريــســوس: »لــطــالــمــا جـــرى إهــمــال صــحــة الــفــم فــي )ســيــاســات( 
»الكثير من أمراض الفم يمكن  الصحة العالمية«، مشددًا على أن 

الوقاية منها وعالجها بإجراءات فعالة من حيث التكلفة«.

التابعة  الصحة  وكالة  وخلصت 
لألمم المتحدة إلى أن 45 في المائة 
حــــوالــــي 3,5  أو  الـــعـــالـــم،  ــان  ــكـ سـ مــــن 

مــلــيــارات شــخــص، يــعــانــون مــن تسوس 
األسنان

المعالج  غير  األسنان  تسوس  وُيعتبر 
المشكلة األكثر شيوعًا على هذا الصعيد، إذ 

يؤثر على حوالي 2,5 مليار شخص حول العالم. 
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أو  المؤقت  العقم  يسبب  الكيميائي  العالج  أن  يعرفن فقط 
الدائم، ولكن ال يعرفن كيف يتجنبن ذلك ويحافظن على هذه 

القدرة. 
60% فقط من مريضات سرطان الثدي الشابات استطعن أن 
يحملن وينجبن بعد العالج مقارنة بعموم النساء، وذلك بسبب 
نقص المعلومات لديهن بإمكانية الحمل بعد اإلصابة بسرطان 
الثدي، وحاليا عدد بسيط من النساء يعرفن الحلول الموجودة 
للحفاظ على القدرة على اإلنجاب بعد أخذ األدوية التي تعالج 
السرطان، ولذلك الحصول على استشارة من مختصين في ذلك 
في مرحلة مبكرة عند بداية تشخيص المرض تعتبر مهمة جدا 
ألنها تسمح للمريضات باإلنجاب بعد العالج الكيميائي. لذلك 
أن  اإلنجاب  عمر  في  الثدي  بسرطان  المصابات  النساء  ننصح 
وقبل  التشخيص  عند  االستشارة  لهذه  الفرصة  على  يحصلن 

البدء في العالج الكيميائي.
بل  المرضى  عن  فقط  غائبة  ليست  المعلومات  هــذه  ولعل 
األسوأ من ذلك أنها غائبة عن األطباء أيضا، حيث إن استفتاء 
أن 40-54% منهم لم  العالم بين  أنحاء  على 288 طبيبا في كل 
يرجع الى المراجع العالمية الحديثة بخصوص هذا الموضوع 
الموضوع  هــذا  في  مراجع  هناك  أن  يعرف  لم   %25-19 وكذلك 
أو  البويضات  على  حفاظ  من  اليها  والــرجــوع  االستعانة  يمكن 

أنسجة المبيض مجمدة لحين االستخدام. 
النساء  اقسام  زياراتهن  معظم  كانت  فقد  المرضى  عن  أمــا 
بعد  أصابهن  الـــذي  المهبلي  للجفاف  حــل  عــن  بحثا  والــــوالدة 
العالج الكيميائي والهرموني الذي يمتد في بعض األحيان إلى 
في  لالستشارة  المثالي  الوقت  ولذلك  متواصلة.  سنوات   10-5
هذه العيادة المختصة في قسم األورام لمريضات سرطان الثدي 
الصغيرات اللواتي في سن اإلنجاب هو عند التشخيص للمرض 

وليس بعد االنتهاء من العالج الكيميائي.
ما النصائح المرجعية في هذا الموضوع؟

)2020 ESMO GUIDELINES(
في  العقم  أو  اإلنــجــاب  على  الــعــالج  بــآثــار  التنبؤ  يمكن  -ال 

االحتمالية  نــفــس  يحملن  الــمــريــضــات  جميع  ألن  المستقبل 
لتأثير العالج على المبايض.

الحصول  عليهن  اإلنجاب  سن  في  السرطان  مريضات  -كل 
ما  بأسرع   ONCO FERTILITY العقم  عيادة  في  استشارة  على 

يمكن قبل بدء أي عالج.
ذلك  بعد  اإلنجاب  على  القدرة  أن  المريضة  إخبار  -ويجب 

تعتمد على سن المريضة والبويضات عند التثليج.
-يمكن بأمان تثليج البويضات أو عينة من أنسجة المبيض 
ــان فـــي االســتــطــاعــة تــأخــيــر الـــبـــدء فـــي الــعــالج  وحــفــظــهــا إذا كــ

الكيميائي مدة 2 أسبوع. 
-الن عند سن النساء قبل انقطاع الدورة يفضل أخذ نسيج 
من المبيض إذا كانت هناك أدوية إضافية قد تؤثر على نشاط 

المبيض ووظيفته.
- تثليج أنسجة من المبيض يعتبر بديال لتثليج البويضات.

ماذا عن سرطان الثدي أثناء الحمل أو بعده؟ 
كثير مــن األطــبــاء والــمــرضــى يــخــشــون عــلــى الــحــمــل اذا تم 
الحمل عند  إذا حــدث  أو  الحمل  فــي  الــثــدي  تشخيص ســرطــان 
مريضة مصابة بسرطان الثدي لتأثير العالج على األم و الطفل. 
دراســــات وتــحــلــيــالت عــلــى الــمــريــضــات بــأثــر رجــعــي بينت أن 
كان  الــوراثــي  غير  أو  الــوراثــي  ســواء  الثدي  بعد سرطان  الحمل 
أو حصول  الــمــرض للمريضة  فــي رجــوع  السبب  ولــم يكن  آمــنــا، 
إجهاض أو تشوهات للطفل. الدراسات بينت على 7505 مريضات 
أكــثــر عرضة  كــانــت  الــثــدي  الــحــوامــل بعد تشخيص ســرطــان  أن 
بعامة  مقارنة  قليلة  وأوزانــهــم  خــدج  أطفال  القيصرية،  للوالدة 
غير  أو  الجنينية  للتشوهات  أعلى  نسبة  هناك  يكن  لم  الناس. 

ذلك.
للغدد  والــصــبــغــة  لــلــثــدي  الــجــراحــيــة  العملية  فـــإن  ولــذلــك 
اللمفاوية ممكنة أثناء الحمل حتى لو كان في أسابيعه األولى. 
أسبوعا من  بعد 14  البدء فيه  الكيميائي يمكن  العالج  وكذلك 

الحمل والتوقف عند 35 أسبوعا.
األورام  أطــبــاء  عند  ومــعــروفــة  بها  يسمح  ال  األدويــــة  بعض   
والوالدة وعادة تكون عند 37 أسبوعا وتكون قيصرية. حاالت نادرة 
وهذه  أسبوعا   14 قبل  بسرعة  الكيميائي  العالج  أخذ  تستدعي 
الحالة الوحيدة التي يتم فيها االجهاض حتى ال يتأثر الجنين 

في مرحلة تكون األعضاء. 
الــوالدة وال ينصح  أسبوع من  بعد  العالج  الى  العودة  يمكن 

بالرضاعة الطبيعية للطفل. 

الحمل عند مريضات سرطان الثدي 
حلم األمومة يشغل تفكير كل سيدة، وتزيد مخاوف الحمل عند السيدات المصابات بسرطان الثدي خشية أن يعاودهن المرض من جديد او لكيفية تنظيم العالج مع التخطيط للحمل. في المقال التالي 
توضح لنا الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة والثدي بمستشفى السالم التخصصي التوصيات العالمية بخصوص المحافظة على االنجاب عند مريضات سرطان الثدي بالتفصيل. لعل الكثير 

من النساء، وخاصة مريضات سرطان الثدي، ال يعلمن أو قد ال يجدن معلومات كافية عن استطاعتهن اإلنجاب بعد تشخيص المرض بحفظ البويضات قبل بدء العالج الكيميائي حتى ال تتأثر بالعالج. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: 
استشارة الطبيب في مرحلة مبكرة مهمة جدا وقبل البدء في العالج الكيميائي

يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من العوامل 
ــة الــدمــويــة.  ــيـ الــصــامــتــة الــمــســبــبــة ألمــــراض الــقــلــب واألوعـ
ويحدث ذلك عندما يتحد الكوليسترول مع مركبات أخرى 
تلتصق  الــتــي  الــبــالك  يــعــرف بطبقة  مــا  لتكوين  الـــدم  فــي 
وتسبب  وتضييقها  تصلبها،  إلى  فيؤدي  الشرايين  بجدران 
العديد من المشاكل الصحية في الحوار التالي مع الدكتور 
ارتفاع  أسباب  على  سنتعرف  العائلة  طبيب  التحو  يوسف 

الكوليسترول، وطرق الوقاية والعالج.
ما هو الكوليسترول؟

ــادة دهــنــيــة مـــوجـــودة فـــي الــخــاليــا  الــكــولــيــســتــرول هـــو مــ
عن  مسؤول  ألنــه  معينة  بمستويات  أجسادنا  اليه  وتحتاج 
تكوين أغشية لخاليا جديدة في الجسد حيث يتم إنتاجه 
طــبــيــعــيــًا مـــن خـــالل الــكــبــد أو عـــن طــريــق الــطــعــام. هــنــاك 
النافع ومنها الضار والدهون  الكوليسترول منها  أنواع من 

الثالثية.
لماذا يجب أن أهتم بالكوليسترول؟

ــال ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول فــي األوعـــيـــة الــدمــويــة  فــي حـ
سيتحول إلى ترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم 
فــيــهــا وتــتــشــكــل جــلــطــات تــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــنــوبــات 
السكري،  مرض  من  الثاني  النوع  دماغية،  وسكتات  قلبية، 

وأمراض الشرايين وغيرها من المشاكل الصحية.
ما الذي يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

الضار  الكوليسترول  تزيد من مستوى  أمور  هناك عدة 
ومنها االستعداد الجيني، فعندما يكون هناك تاريخ عائلي 
باإلصابة تزيد احتمالية أن يصاب به الشخص الحقًا، كما 
أخـــرى ضغط  مــزمــنــة  بــأمــراض  المصابين  األشــخــاص  أن 
الدم، السكري، الشيخوخة، خمول الغدة الدرقية، وتكيسات 
المبيض، الفشل الكلوي، التهاب البنكرياس الحاد، متالزمة 
األيض وغيرها عرضة الرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى متعلقة بــتــقــدم الــســن، حــيــث تم 

فوق،  فما  عامًا   65 وعمر  الكوليسترول  ارتفاع  بين  الربط 
كما أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة به مقارنة بالنساء.

ارتــفــاع  أثــر جانبي فــي  الــتــي لها   هــنــاك بعض األدويــــة 
ارتــفــاع ضغط  عــالجــات  مثل  الــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة 
كما  الكيمائية.  العالجات  وبعض  الصدفية  والقلب،  الــدم 
اإلصــابــة  فــي  مهمًا  دورًا  السيئة  الصحية  الــعــادات  وتلعب 
تــنــاول  مــن  واإلكـــثـــار  السمنة  تمثل  حــيــث  بــالــكــولــيــســتــرول، 
األطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، 
والسكر  المقلية  األطــعــمــة  الــحــيــوانــيــة،  األلــبــان  منتجات 

خطرًا كبيرًا على الصحة.
كيف يتم التشخيص؟

عادة ما يتم تشخيص الكوليسترول عن طريق فحص 
الدهنيات في الدم، ينصح بعمل فحوصات دورية من عمر 
20 عامًا بعد الصوم من 9 إلى 12 ساعة، كما ينصح للنساء 
من عمر 20 إلى 55 وللرجال من 20 إلى 45 بتكرار تحليل 
مستويات الكوليسترول كل 5 سنوات، فيما ينصح بأن تقوم 
النساء من عمر55 إلى 65 والرجال من 45 إلى 65 بإجراء 
التحاليل كل عام إلى عامين، وينصح كال الجنسين بإجراء 

التحاليل سنويًا عند تجاوز 65 عامًا.
 في حاالت معينة لدى األطفال كالسمنة ومن لديهم 
بقيام فحص  الــشــرايــيــن ينصح  بــأمــراض  تــوحــي  مــؤشــرات 

نسبة الكوليسترول بين عمر عامين إلى 19 عاما.
ــاع مــســتــويــات  ــفــ  فـــي حـــــاالت نــــــادرة يــتــم تــشــخــيــص ارتــ
في  الكالسيوم  فحص  طــريــق  عــن  الـــدم  فــي  الكوليسترول 

الشريان التاجي.
هل هناك طرق للوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟ 

تــشــكــل الــــعــــادات الــحــيــاتــيــة الــصــحــيــة مــنــذ الــطــفــولــة 
نسبة  ارتــفــاع  مــن  للوقاية  مهمًا  عــامــاًل  عليها  واالســتــمــرار 

الكوليسترول في الدم.
الخاصة  األدويـــة  وأخــذ  غذائية  اتباع حمية  يسهم  كما 

التمارين  ممارسة  عن طريق  مثالي  وزن  على  والمحافظة 
الرياضية.

تــنــاول  والــمــحــافــظــة عــلــى طــعــام مــتــوازن والتقليل مــن 
الدهون المشبعة من اللحوم واأللبان قدر اإلمكان، وتناول 
الخضار والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف وحبوب القمح 
الكاملة كالشوفان، واالبتعاد عن العادات السيئة كالتدخين 

وشرب الكحول، بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ما هي أدوية عالج الكوليسترول؟

عادة ما يصف األطباء أدوية الستاتين، فهي فعالة جدًا 
أنه  إال  الـــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة  خفض  على  وتعمل 
التخطيط  حالة  في  تناولها  عند  الطبيب  استشارة  يجب 
وفــي حــاالت معينة من  والــرضــاعــة،  الحمل  وفــتــرة  للحمل 
ــرى عــلــى حسب  ــة أخــ ــ الــمــمــكــن اســتــبــدالــهــا أو إضـــافـــة أدويـ

القراءات المختبرية للمريض واحتياجاته.
كما يساعد أوميغا 3 الذي يتوافر طبيعيًا في األسماك 
أو المكمالت الغذائية والنياسين وهو نوع من أنواع فيتامين 
مستويات  من  وترفع  الثالثية  الدهون  نسبة  تقليل  في  ب 

الكوليسترول النافع. 
مـــن الــمــهــم أن يـــراجـــع الــمــريــض طــبــيــبــه دوريـــــًا ويــقــوم 
الدهنيات  نسبة  قياس  تشمل  التي  الروتينية  بالفحوصات 
في الدم ووظائف الكبد للتأكد من عدم وجود آثار جانبية 

لألدوية.
متى يستدعي تحويل المريض إلى الطوارئ؟

واخــتــالل  العالجية  لــألدويــة  االستجابة  عــدم  حــال  فــي 
الدم وهي عبارة  الكيلوميكرونات في  الكبد ووجود  وظائف 
عن فئة من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول 
والدهون خالل مجرى الدم أو اإلصابة بـانحالل الربيدات 
في  الهيكلية  العضالت  ألياف خاليا  تفكك  عبارة عن  وهو 
الجسد وهو من اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية الستاتين 

رغم أن حدوثه نادرًا.

دكتور يوسف التحو: 
العادات الصحية عامل مهم للوقاية من ارتفاع الكوليسترول
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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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قديما كانوا يمازحون النساء بأنهن األطول 
الــرجــال، وبالطبع كانت  الــحــيــاة مــن  فــي  عــمــرا 
رسالة مبطنة بأنها لها دور في ذلك بما تمارسه 
مزحة،  برمته  األمــر  ضغوط…  من  الرجل  على 
لكن هناك دراسات حديثة أثبتت بالفعل أن عمر 
المرأة يتعدى الرجل ويفوقه بمعدل 5 سنوات. 
ــاث  هـــذه الــفــجــوة فـــي الــعــمــر بــيــن الـــذكـــور واإلنــ
ليست ظــاهــرة جــديــدة، ويــرجــع ذلـــك الـــى عــدة 

أسباب منها البيولوجي واآلخر سلوكي.
ومــــؤثــــرا  كـــبـــيـــرا  دورا  تـــلـــعـــب  الــــهــــرمــــونــــات 
يعزز سرطان  الذكوري  التستوستيرون  فهرمون 
الدورة  إنه قد يؤثر على وظيفة  أو  البروستات؛ 
الدموية بما يحسن أداءها في المراحل األولى 
مــن الــحــيــاة، لكنه يـــؤدي إلـــى بــعــض االمـــراض 

المختلفة في مراحل الحقة من العمر.
ــيـــض يــــقــــدم هـــــرمـــــون الــــمــــرأة  ــقـ ــنـ وعــــلــــى الـ
اإلستروجين )اكسير الشباب( لها فوائد عديدة 
يعني  للتأكسد«  »مضاد  هو  الحياة،  مــدى  على 
التي  السامة  الكيمياوية  المواد  يزيل  أنه  ذلك 

تسبب إجهاد الخاليا.
ليس  بالطبع  فهو  الــمــرأة  قلب  ناحية  ومــن 
بالقوي، ولكن معدل ضربات قلب المرأة يتسارع 
الشهرية، مما  الدورة  الثاني من  النصف  خالل 
له نفس منافع القيام بتمارين معتدلة، النتيجة 
هــي تــأخــيــر مــخــاطــر أمــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية في مراحل الحقة من الحياة.
تــــطــــور جـــســـد الـــــمـــــرأة لـــيـــقـــاوم الـــصـــدمـــات 
الجسدية للحمل والوالدة ويتعافى منها؛ فضاًل 
عن متطلبات الرضاعة الطبيعية، وهي تحديات 

ال يتعرض لها جسد الرجل مطلقًا.
وبالنسبة إلى السلوكيات الحياتية فالرجال 
أكثر  فهم  الصحي  الحياة  بنمط  اهتماما  أقــل 
ــراط في  والتدخين واإلفــ ــوزن  الـ لــزيــادة  عــرضــة 
شــــرب الــكــحــولــيــات كـــل ذلــــك بــجــانــب ضــغــوط 
إذا  متعددة  عوامل  والمسؤولية  والعمل  الحياة 
اجتمعت أصبحت تهدد حياة الرجل، لذا وجب 

الحذر. 
ــي دراســــــــــات وإحـــصـــائـــيـــات  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة هـ ــ فـ

والحقيقة ان االعمار كلها بيد اهلل.

الن�ساء الأطول عمرا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب 
ما يقرب من نصف البشرية 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أن ما يقرب 
من نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم، بما يشمل تسوس 
األسنان واللثة المنتفخة وسرطان الفم محذرة من إهمال الكشف 

الدوري على األسنان 
ــيــــدروس أدهـــانـــوم  وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــ
غــيــبــريــســوس: »لــطــالــمــا جـــرى إهــمــال صــحــة الــفــم فــي )ســيــاســات( 
»الكثير من أمراض الفم يمكن  الصحة العالمية«، مشددًا على أن 

الوقاية منها وعالجها بإجراءات فعالة من حيث التكلفة«.

التابعة  الصحة  وكالة  وخلصت 
لألمم المتحدة إلى أن 45 في المائة 
حــــوالــــي 3,5  أو  الـــعـــالـــم،  ــان  ــكـ سـ مــــن 

مــلــيــارات شــخــص، يــعــانــون مــن تسوس 
األسنان

المعالج  غير  األسنان  تسوس  وُيعتبر 
المشكلة األكثر شيوعًا على هذا الصعيد، إذ 

يؤثر على حوالي 2,5 مليار شخص حول العالم. 
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أو  المؤقت  العقم  يسبب  الكيميائي  العالج  أن  يعرفن فقط 
الدائم، ولكن ال يعرفن كيف يتجنبن ذلك ويحافظن على هذه 

القدرة. 
60% فقط من مريضات سرطان الثدي الشابات استطعن أن 
يحملن وينجبن بعد العالج مقارنة بعموم النساء، وذلك بسبب 
نقص المعلومات لديهن بإمكانية الحمل بعد اإلصابة بسرطان 
الثدي، وحاليا عدد بسيط من النساء يعرفن الحلول الموجودة 
للحفاظ على القدرة على اإلنجاب بعد أخذ األدوية التي تعالج 
السرطان، ولذلك الحصول على استشارة من مختصين في ذلك 
في مرحلة مبكرة عند بداية تشخيص المرض تعتبر مهمة جدا 
ألنها تسمح للمريضات باإلنجاب بعد العالج الكيميائي. لذلك 
أن  اإلنجاب  عمر  في  الثدي  بسرطان  المصابات  النساء  ننصح 
وقبل  التشخيص  عند  االستشارة  لهذه  الفرصة  على  يحصلن 

البدء في العالج الكيميائي.
بل  المرضى  عن  فقط  غائبة  ليست  المعلومات  هــذه  ولعل 
األسوأ من ذلك أنها غائبة عن األطباء أيضا، حيث إن استفتاء 
أن 40-54% منهم لم  العالم بين  أنحاء  على 288 طبيبا في كل 
يرجع الى المراجع العالمية الحديثة بخصوص هذا الموضوع 
الموضوع  هــذا  في  مراجع  هناك  أن  يعرف  لم   %25-19 وكذلك 
أو  البويضات  على  حفاظ  من  اليها  والــرجــوع  االستعانة  يمكن 

أنسجة المبيض مجمدة لحين االستخدام. 
النساء  اقسام  زياراتهن  معظم  كانت  فقد  المرضى  عن  أمــا 
بعد  أصابهن  الـــذي  المهبلي  للجفاف  حــل  عــن  بحثا  والــــوالدة 
العالج الكيميائي والهرموني الذي يمتد في بعض األحيان إلى 
في  لالستشارة  المثالي  الوقت  ولذلك  متواصلة.  سنوات   10-5
هذه العيادة المختصة في قسم األورام لمريضات سرطان الثدي 
الصغيرات اللواتي في سن اإلنجاب هو عند التشخيص للمرض 

وليس بعد االنتهاء من العالج الكيميائي.
ما النصائح المرجعية في هذا الموضوع؟

)2020 ESMO GUIDELINES(
في  العقم  أو  اإلنــجــاب  على  الــعــالج  بــآثــار  التنبؤ  يمكن  -ال 

االحتمالية  نــفــس  يحملن  الــمــريــضــات  جميع  ألن  المستقبل 
لتأثير العالج على المبايض.

الحصول  عليهن  اإلنجاب  سن  في  السرطان  مريضات  -كل 
ما  بأسرع   ONCO FERTILITY العقم  عيادة  في  استشارة  على 

يمكن قبل بدء أي عالج.
ذلك  بعد  اإلنجاب  على  القدرة  أن  المريضة  إخبار  -ويجب 

تعتمد على سن المريضة والبويضات عند التثليج.
-يمكن بأمان تثليج البويضات أو عينة من أنسجة المبيض 
ــان فـــي االســتــطــاعــة تــأخــيــر الـــبـــدء فـــي الــعــالج  وحــفــظــهــا إذا كــ

الكيميائي مدة 2 أسبوع. 
-الن عند سن النساء قبل انقطاع الدورة يفضل أخذ نسيج 
من المبيض إذا كانت هناك أدوية إضافية قد تؤثر على نشاط 

المبيض ووظيفته.
- تثليج أنسجة من المبيض يعتبر بديال لتثليج البويضات.

ماذا عن سرطان الثدي أثناء الحمل أو بعده؟ 
كثير مــن األطــبــاء والــمــرضــى يــخــشــون عــلــى الــحــمــل اذا تم 
الحمل عند  إذا حــدث  أو  الحمل  فــي  الــثــدي  تشخيص ســرطــان 
مريضة مصابة بسرطان الثدي لتأثير العالج على األم و الطفل. 
دراســــات وتــحــلــيــالت عــلــى الــمــريــضــات بــأثــر رجــعــي بينت أن 
كان  الــوراثــي  غير  أو  الــوراثــي  ســواء  الثدي  بعد سرطان  الحمل 
أو حصول  الــمــرض للمريضة  فــي رجــوع  السبب  ولــم يكن  آمــنــا، 
إجهاض أو تشوهات للطفل. الدراسات بينت على 7505 مريضات 
أكــثــر عرضة  كــانــت  الــثــدي  الــحــوامــل بعد تشخيص ســرطــان  أن 
بعامة  مقارنة  قليلة  وأوزانــهــم  خــدج  أطفال  القيصرية،  للوالدة 
غير  أو  الجنينية  للتشوهات  أعلى  نسبة  هناك  يكن  لم  الناس. 

ذلك.
للغدد  والــصــبــغــة  لــلــثــدي  الــجــراحــيــة  العملية  فـــإن  ولــذلــك 
اللمفاوية ممكنة أثناء الحمل حتى لو كان في أسابيعه األولى. 
أسبوعا من  بعد 14  البدء فيه  الكيميائي يمكن  العالج  وكذلك 

الحمل والتوقف عند 35 أسبوعا.
األورام  أطــبــاء  عند  ومــعــروفــة  بها  يسمح  ال  األدويــــة  بعض   
والوالدة وعادة تكون عند 37 أسبوعا وتكون قيصرية. حاالت نادرة 
وهذه  أسبوعا   14 قبل  بسرعة  الكيميائي  العالج  أخذ  تستدعي 
الحالة الوحيدة التي يتم فيها االجهاض حتى ال يتأثر الجنين 

في مرحلة تكون األعضاء. 
الــوالدة وال ينصح  أسبوع من  بعد  العالج  الى  العودة  يمكن 

بالرضاعة الطبيعية للطفل. 

الحمل عند مريضات سرطان الثدي 
حلم األمومة يشغل تفكير كل سيدة، وتزيد مخاوف الحمل عند السيدات المصابات بسرطان الثدي خشية أن يعاودهن المرض من جديد او لكيفية تنظيم العالج مع التخطيط للحمل. في المقال التالي 
توضح لنا الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة والثدي بمستشفى السالم التخصصي التوصيات العالمية بخصوص المحافظة على االنجاب عند مريضات سرطان الثدي بالتفصيل. لعل الكثير 

من النساء، وخاصة مريضات سرطان الثدي، ال يعلمن أو قد ال يجدن معلومات كافية عن استطاعتهن اإلنجاب بعد تشخيص المرض بحفظ البويضات قبل بدء العالج الكيميائي حتى ال تتأثر بالعالج. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: 
استشارة الطبيب في مرحلة مبكرة مهمة جدا وقبل البدء في العالج الكيميائي

يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من العوامل 
ــة الــدمــويــة.  ــيـ الــصــامــتــة الــمــســبــبــة ألمــــراض الــقــلــب واألوعـ
ويحدث ذلك عندما يتحد الكوليسترول مع مركبات أخرى 
تلتصق  الــتــي  الــبــالك  يــعــرف بطبقة  مــا  لتكوين  الـــدم  فــي 
وتسبب  وتضييقها  تصلبها،  إلى  فيؤدي  الشرايين  بجدران 
العديد من المشاكل الصحية في الحوار التالي مع الدكتور 
ارتفاع  أسباب  على  سنتعرف  العائلة  طبيب  التحو  يوسف 

الكوليسترول، وطرق الوقاية والعالج.
ما هو الكوليسترول؟

ــادة دهــنــيــة مـــوجـــودة فـــي الــخــاليــا  الــكــولــيــســتــرول هـــو مــ
عن  مسؤول  ألنــه  معينة  بمستويات  أجسادنا  اليه  وتحتاج 
تكوين أغشية لخاليا جديدة في الجسد حيث يتم إنتاجه 
طــبــيــعــيــًا مـــن خـــالل الــكــبــد أو عـــن طــريــق الــطــعــام. هــنــاك 
النافع ومنها الضار والدهون  الكوليسترول منها  أنواع من 

الثالثية.
لماذا يجب أن أهتم بالكوليسترول؟

ــال ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول فــي األوعـــيـــة الــدمــويــة  فــي حـ
سيتحول إلى ترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم 
فــيــهــا وتــتــشــكــل جــلــطــات تــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــنــوبــات 
السكري،  مرض  من  الثاني  النوع  دماغية،  وسكتات  قلبية، 

وأمراض الشرايين وغيرها من المشاكل الصحية.
ما الذي يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

الضار  الكوليسترول  تزيد من مستوى  أمور  هناك عدة 
ومنها االستعداد الجيني، فعندما يكون هناك تاريخ عائلي 
باإلصابة تزيد احتمالية أن يصاب به الشخص الحقًا، كما 
أخـــرى ضغط  مــزمــنــة  بــأمــراض  المصابين  األشــخــاص  أن 
الدم، السكري، الشيخوخة، خمول الغدة الدرقية، وتكيسات 
المبيض، الفشل الكلوي، التهاب البنكرياس الحاد، متالزمة 
األيض وغيرها عرضة الرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى متعلقة بــتــقــدم الــســن، حــيــث تم 

فوق،  فما  عامًا   65 وعمر  الكوليسترول  ارتفاع  بين  الربط 
كما أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة به مقارنة بالنساء.

ارتــفــاع  أثــر جانبي فــي  الــتــي لها   هــنــاك بعض األدويــــة 
ارتــفــاع ضغط  عــالجــات  مثل  الــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة 
كما  الكيمائية.  العالجات  وبعض  الصدفية  والقلب،  الــدم 
اإلصــابــة  فــي  مهمًا  دورًا  السيئة  الصحية  الــعــادات  وتلعب 
تــنــاول  مــن  واإلكـــثـــار  السمنة  تمثل  حــيــث  بــالــكــولــيــســتــرول، 
األطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، 
والسكر  المقلية  األطــعــمــة  الــحــيــوانــيــة،  األلــبــان  منتجات 

خطرًا كبيرًا على الصحة.
كيف يتم التشخيص؟

عادة ما يتم تشخيص الكوليسترول عن طريق فحص 
الدهنيات في الدم، ينصح بعمل فحوصات دورية من عمر 
20 عامًا بعد الصوم من 9 إلى 12 ساعة، كما ينصح للنساء 
من عمر 20 إلى 55 وللرجال من 20 إلى 45 بتكرار تحليل 
مستويات الكوليسترول كل 5 سنوات، فيما ينصح بأن تقوم 
النساء من عمر55 إلى 65 والرجال من 45 إلى 65 بإجراء 
التحاليل كل عام إلى عامين، وينصح كال الجنسين بإجراء 

التحاليل سنويًا عند تجاوز 65 عامًا.
 في حاالت معينة لدى األطفال كالسمنة ومن لديهم 
بقيام فحص  الــشــرايــيــن ينصح  بــأمــراض  تــوحــي  مــؤشــرات 

نسبة الكوليسترول بين عمر عامين إلى 19 عاما.
ــاع مــســتــويــات  ــفــ  فـــي حـــــاالت نــــــادرة يــتــم تــشــخــيــص ارتــ
في  الكالسيوم  فحص  طــريــق  عــن  الـــدم  فــي  الكوليسترول 

الشريان التاجي.
هل هناك طرق للوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟ 

تــشــكــل الــــعــــادات الــحــيــاتــيــة الــصــحــيــة مــنــذ الــطــفــولــة 
نسبة  ارتــفــاع  مــن  للوقاية  مهمًا  عــامــاًل  عليها  واالســتــمــرار 

الكوليسترول في الدم.
الخاصة  األدويـــة  وأخــذ  غذائية  اتباع حمية  يسهم  كما 

التمارين  ممارسة  عن طريق  مثالي  وزن  على  والمحافظة 
الرياضية.

تــنــاول  والــمــحــافــظــة عــلــى طــعــام مــتــوازن والتقليل مــن 
الدهون المشبعة من اللحوم واأللبان قدر اإلمكان، وتناول 
الخضار والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف وحبوب القمح 
الكاملة كالشوفان، واالبتعاد عن العادات السيئة كالتدخين 

وشرب الكحول، بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ما هي أدوية عالج الكوليسترول؟

عادة ما يصف األطباء أدوية الستاتين، فهي فعالة جدًا 
أنه  إال  الـــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة  خفض  على  وتعمل 
التخطيط  حالة  في  تناولها  عند  الطبيب  استشارة  يجب 
وفــي حــاالت معينة من  والــرضــاعــة،  الحمل  وفــتــرة  للحمل 
ــرى عــلــى حسب  ــة أخــ ــ الــمــمــكــن اســتــبــدالــهــا أو إضـــافـــة أدويـ

القراءات المختبرية للمريض واحتياجاته.
كما يساعد أوميغا 3 الذي يتوافر طبيعيًا في األسماك 
أو المكمالت الغذائية والنياسين وهو نوع من أنواع فيتامين 
مستويات  من  وترفع  الثالثية  الدهون  نسبة  تقليل  في  ب 

الكوليسترول النافع. 
مـــن الــمــهــم أن يـــراجـــع الــمــريــض طــبــيــبــه دوريـــــًا ويــقــوم 
الدهنيات  نسبة  قياس  تشمل  التي  الروتينية  بالفحوصات 
في الدم ووظائف الكبد للتأكد من عدم وجود آثار جانبية 

لألدوية.
متى يستدعي تحويل المريض إلى الطوارئ؟

واخــتــالل  العالجية  لــألدويــة  االستجابة  عــدم  حــال  فــي 
الدم وهي عبارة  الكيلوميكرونات في  الكبد ووجود  وظائف 
عن فئة من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول 
والدهون خالل مجرى الدم أو اإلصابة بـانحالل الربيدات 
في  الهيكلية  العضالت  ألياف خاليا  تفكك  عبارة عن  وهو 
الجسد وهو من اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية الستاتين 

رغم أن حدوثه نادرًا.

دكتور يوسف التحو: 
العادات الصحية عامل مهم للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

قديما كانوا يمازحون النساء بأنهن األطول 
الــرجــال، وبالطبع كانت  الــحــيــاة مــن  فــي  عــمــرا 
رسالة مبطنة بأنها لها دور في ذلك بما تمارسه 
مزحة،  برمته  األمــر  ضغوط…  من  الرجل  على 
لكن هناك دراسات حديثة أثبتت بالفعل أن عمر 
المرأة يتعدى الرجل ويفوقه بمعدل 5 سنوات. 
ــاث  هـــذه الــفــجــوة فـــي الــعــمــر بــيــن الـــذكـــور واإلنــ
ليست ظــاهــرة جــديــدة، ويــرجــع ذلـــك الـــى عــدة 

أسباب منها البيولوجي واآلخر سلوكي.
ومــــؤثــــرا  كـــبـــيـــرا  دورا  تـــلـــعـــب  الــــهــــرمــــونــــات 
يعزز سرطان  الذكوري  التستوستيرون  فهرمون 
الدورة  إنه قد يؤثر على وظيفة  أو  البروستات؛ 
الدموية بما يحسن أداءها في المراحل األولى 
مــن الــحــيــاة، لكنه يـــؤدي إلـــى بــعــض االمـــراض 

المختلفة في مراحل الحقة من العمر.
ــيـــض يــــقــــدم هـــــرمـــــون الــــمــــرأة  ــقـ ــنـ وعــــلــــى الـ
اإلستروجين )اكسير الشباب( لها فوائد عديدة 
يعني  للتأكسد«  »مضاد  هو  الحياة،  مــدى  على 
التي  السامة  الكيمياوية  المواد  يزيل  أنه  ذلك 

تسبب إجهاد الخاليا.
ليس  بالطبع  فهو  الــمــرأة  قلب  ناحية  ومــن 
بالقوي، ولكن معدل ضربات قلب المرأة يتسارع 
الشهرية، مما  الدورة  الثاني من  النصف  خالل 
له نفس منافع القيام بتمارين معتدلة، النتيجة 
هــي تــأخــيــر مــخــاطــر أمــــراض الــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية في مراحل الحقة من الحياة.
تــــطــــور جـــســـد الـــــمـــــرأة لـــيـــقـــاوم الـــصـــدمـــات 
الجسدية للحمل والوالدة ويتعافى منها؛ فضاًل 
عن متطلبات الرضاعة الطبيعية، وهي تحديات 

ال يتعرض لها جسد الرجل مطلقًا.
وبالنسبة إلى السلوكيات الحياتية فالرجال 
أكثر  فهم  الصحي  الحياة  بنمط  اهتماما  أقــل 
ــراط في  والتدخين واإلفــ ــوزن  الـ لــزيــادة  عــرضــة 
شــــرب الــكــحــولــيــات كـــل ذلــــك بــجــانــب ضــغــوط 
إذا  متعددة  عوامل  والمسؤولية  والعمل  الحياة 
اجتمعت أصبحت تهدد حياة الرجل، لذا وجب 

الحذر. 
ــي دراســــــــــات وإحـــصـــائـــيـــات  ــ ــي الـــنـــهـــايـــة هـ ــ فـ

والحقيقة ان االعمار كلها بيد اهلل.

الن�ساء الأطول عمرا 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

الصحة العالمية: أمراض الفم تصيب 
ما يقرب من نصف البشرية 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث أن ما يقرب 
من نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم، بما يشمل تسوس 
األسنان واللثة المنتفخة وسرطان الفم محذرة من إهمال الكشف 

الدوري على األسنان 
ــيــــدروس أدهـــانـــوم  وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة تــ
غــيــبــريــســوس: »لــطــالــمــا جـــرى إهــمــال صــحــة الــفــم فــي )ســيــاســات( 
»الكثير من أمراض الفم يمكن  الصحة العالمية«، مشددًا على أن 

الوقاية منها وعالجها بإجراءات فعالة من حيث التكلفة«.

التابعة  الصحة  وكالة  وخلصت 
لألمم المتحدة إلى أن 45 في المائة 
حــــوالــــي 3,5  أو  الـــعـــالـــم،  ــان  ــكـ سـ مــــن 

مــلــيــارات شــخــص، يــعــانــون مــن تسوس 
األسنان

المعالج  غير  األسنان  تسوس  وُيعتبر 
المشكلة األكثر شيوعًا على هذا الصعيد، إذ 

يؤثر على حوالي 2,5 مليار شخص حول العالم. 
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أو  المؤقت  العقم  يسبب  الكيميائي  العالج  أن  يعرفن فقط 
الدائم، ولكن ال يعرفن كيف يتجنبن ذلك ويحافظن على هذه 

القدرة. 
60% فقط من مريضات سرطان الثدي الشابات استطعن أن 
يحملن وينجبن بعد العالج مقارنة بعموم النساء، وذلك بسبب 
نقص المعلومات لديهن بإمكانية الحمل بعد اإلصابة بسرطان 
الثدي، وحاليا عدد بسيط من النساء يعرفن الحلول الموجودة 
للحفاظ على القدرة على اإلنجاب بعد أخذ األدوية التي تعالج 
السرطان، ولذلك الحصول على استشارة من مختصين في ذلك 
في مرحلة مبكرة عند بداية تشخيص المرض تعتبر مهمة جدا 
ألنها تسمح للمريضات باإلنجاب بعد العالج الكيميائي. لذلك 
أن  اإلنجاب  عمر  في  الثدي  بسرطان  المصابات  النساء  ننصح 
وقبل  التشخيص  عند  االستشارة  لهذه  الفرصة  على  يحصلن 

البدء في العالج الكيميائي.
بل  المرضى  عن  فقط  غائبة  ليست  المعلومات  هــذه  ولعل 
األسوأ من ذلك أنها غائبة عن األطباء أيضا، حيث إن استفتاء 
أن 40-54% منهم لم  العالم بين  أنحاء  على 288 طبيبا في كل 
يرجع الى المراجع العالمية الحديثة بخصوص هذا الموضوع 
الموضوع  هــذا  في  مراجع  هناك  أن  يعرف  لم   %25-19 وكذلك 
أو  البويضات  على  حفاظ  من  اليها  والــرجــوع  االستعانة  يمكن 

أنسجة المبيض مجمدة لحين االستخدام. 
النساء  اقسام  زياراتهن  معظم  كانت  فقد  المرضى  عن  أمــا 
بعد  أصابهن  الـــذي  المهبلي  للجفاف  حــل  عــن  بحثا  والــــوالدة 
العالج الكيميائي والهرموني الذي يمتد في بعض األحيان إلى 
في  لالستشارة  المثالي  الوقت  ولذلك  متواصلة.  سنوات   10-5
هذه العيادة المختصة في قسم األورام لمريضات سرطان الثدي 
الصغيرات اللواتي في سن اإلنجاب هو عند التشخيص للمرض 

وليس بعد االنتهاء من العالج الكيميائي.
ما النصائح المرجعية في هذا الموضوع؟

)2020 ESMO GUIDELINES(
في  العقم  أو  اإلنــجــاب  على  الــعــالج  بــآثــار  التنبؤ  يمكن  -ال 

االحتمالية  نــفــس  يحملن  الــمــريــضــات  جميع  ألن  المستقبل 
لتأثير العالج على المبايض.

الحصول  عليهن  اإلنجاب  سن  في  السرطان  مريضات  -كل 
ما  بأسرع   ONCO FERTILITY العقم  عيادة  في  استشارة  على 

يمكن قبل بدء أي عالج.
ذلك  بعد  اإلنجاب  على  القدرة  أن  المريضة  إخبار  -ويجب 

تعتمد على سن المريضة والبويضات عند التثليج.
-يمكن بأمان تثليج البويضات أو عينة من أنسجة المبيض 
ــان فـــي االســتــطــاعــة تــأخــيــر الـــبـــدء فـــي الــعــالج  وحــفــظــهــا إذا كــ

الكيميائي مدة 2 أسبوع. 
-الن عند سن النساء قبل انقطاع الدورة يفضل أخذ نسيج 
من المبيض إذا كانت هناك أدوية إضافية قد تؤثر على نشاط 

المبيض ووظيفته.
- تثليج أنسجة من المبيض يعتبر بديال لتثليج البويضات.

ماذا عن سرطان الثدي أثناء الحمل أو بعده؟ 
كثير مــن األطــبــاء والــمــرضــى يــخــشــون عــلــى الــحــمــل اذا تم 
الحمل عند  إذا حــدث  أو  الحمل  فــي  الــثــدي  تشخيص ســرطــان 
مريضة مصابة بسرطان الثدي لتأثير العالج على األم و الطفل. 
دراســــات وتــحــلــيــالت عــلــى الــمــريــضــات بــأثــر رجــعــي بينت أن 
كان  الــوراثــي  غير  أو  الــوراثــي  ســواء  الثدي  بعد سرطان  الحمل 
أو حصول  الــمــرض للمريضة  فــي رجــوع  السبب  ولــم يكن  آمــنــا، 
إجهاض أو تشوهات للطفل. الدراسات بينت على 7505 مريضات 
أكــثــر عرضة  كــانــت  الــثــدي  الــحــوامــل بعد تشخيص ســرطــان  أن 
بعامة  مقارنة  قليلة  وأوزانــهــم  خــدج  أطفال  القيصرية،  للوالدة 
غير  أو  الجنينية  للتشوهات  أعلى  نسبة  هناك  يكن  لم  الناس. 

ذلك.
للغدد  والــصــبــغــة  لــلــثــدي  الــجــراحــيــة  العملية  فـــإن  ولــذلــك 
اللمفاوية ممكنة أثناء الحمل حتى لو كان في أسابيعه األولى. 
أسبوعا من  بعد 14  البدء فيه  الكيميائي يمكن  العالج  وكذلك 

الحمل والتوقف عند 35 أسبوعا.
األورام  أطــبــاء  عند  ومــعــروفــة  بها  يسمح  ال  األدويــــة  بعض   
والوالدة وعادة تكون عند 37 أسبوعا وتكون قيصرية. حاالت نادرة 
وهذه  أسبوعا   14 قبل  بسرعة  الكيميائي  العالج  أخذ  تستدعي 
الحالة الوحيدة التي يتم فيها االجهاض حتى ال يتأثر الجنين 

في مرحلة تكون األعضاء. 
الــوالدة وال ينصح  أسبوع من  بعد  العالج  الى  العودة  يمكن 

بالرضاعة الطبيعية للطفل. 

الحمل عند مريضات سرطان الثدي 
حلم األمومة يشغل تفكير كل سيدة، وتزيد مخاوف الحمل عند السيدات المصابات بسرطان الثدي خشية أن يعاودهن المرض من جديد او لكيفية تنظيم العالج مع التخطيط للحمل. في المقال التالي 
توضح لنا الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة والثدي بمستشفى السالم التخصصي التوصيات العالمية بخصوص المحافظة على االنجاب عند مريضات سرطان الثدي بالتفصيل. لعل الكثير 

من النساء، وخاصة مريضات سرطان الثدي، ال يعلمن أو قد ال يجدن معلومات كافية عن استطاعتهن اإلنجاب بعد تشخيص المرض بحفظ البويضات قبل بدء العالج الكيميائي حتى ال تتأثر بالعالج. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: 
استشارة الطبيب في مرحلة مبكرة مهمة جدا وقبل البدء في العالج الكيميائي

يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من العوامل 
ــة الــدمــويــة.  ــيـ الــصــامــتــة الــمــســبــبــة ألمــــراض الــقــلــب واألوعـ
ويحدث ذلك عندما يتحد الكوليسترول مع مركبات أخرى 
تلتصق  الــتــي  الــبــالك  يــعــرف بطبقة  مــا  لتكوين  الـــدم  فــي 
وتسبب  وتضييقها  تصلبها،  إلى  فيؤدي  الشرايين  بجدران 
العديد من المشاكل الصحية في الحوار التالي مع الدكتور 
ارتفاع  أسباب  على  سنتعرف  العائلة  طبيب  التحو  يوسف 

الكوليسترول، وطرق الوقاية والعالج.
ما هو الكوليسترول؟

ــادة دهــنــيــة مـــوجـــودة فـــي الــخــاليــا  الــكــولــيــســتــرول هـــو مــ
عن  مسؤول  ألنــه  معينة  بمستويات  أجسادنا  اليه  وتحتاج 
تكوين أغشية لخاليا جديدة في الجسد حيث يتم إنتاجه 
طــبــيــعــيــًا مـــن خـــالل الــكــبــد أو عـــن طــريــق الــطــعــام. هــنــاك 
النافع ومنها الضار والدهون  الكوليسترول منها  أنواع من 

الثالثية.
لماذا يجب أن أهتم بالكوليسترول؟

ــال ارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول فــي األوعـــيـــة الــدمــويــة  فــي حـ
سيتحول إلى ترسبات في الشرايين، مما يعيق تدفق الدم 
فــيــهــا وتــتــشــكــل جــلــطــات تــزيــد مــن خــطــر اإلصـــابـــة بــنــوبــات 
السكري،  مرض  من  الثاني  النوع  دماغية،  وسكتات  قلبية، 

وأمراض الشرايين وغيرها من المشاكل الصحية.
ما الذي يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

الضار  الكوليسترول  تزيد من مستوى  أمور  هناك عدة 
ومنها االستعداد الجيني، فعندما يكون هناك تاريخ عائلي 
باإلصابة تزيد احتمالية أن يصاب به الشخص الحقًا، كما 
أخـــرى ضغط  مــزمــنــة  بــأمــراض  المصابين  األشــخــاص  أن 
الدم، السكري، الشيخوخة، خمول الغدة الدرقية، وتكيسات 
المبيض، الفشل الكلوي، التهاب البنكرياس الحاد، متالزمة 
األيض وغيرها عرضة الرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى متعلقة بــتــقــدم الــســن، حــيــث تم 

فوق،  فما  عامًا   65 وعمر  الكوليسترول  ارتفاع  بين  الربط 
كما أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة به مقارنة بالنساء.

ارتــفــاع  أثــر جانبي فــي  الــتــي لها   هــنــاك بعض األدويــــة 
ارتــفــاع ضغط  عــالجــات  مثل  الــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة 
كما  الكيمائية.  العالجات  وبعض  الصدفية  والقلب،  الــدم 
اإلصــابــة  فــي  مهمًا  دورًا  السيئة  الصحية  الــعــادات  وتلعب 
تــنــاول  مــن  واإلكـــثـــار  السمنة  تمثل  حــيــث  بــالــكــولــيــســتــرول، 
األطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والمصنعة، 
والسكر  المقلية  األطــعــمــة  الــحــيــوانــيــة،  األلــبــان  منتجات 

خطرًا كبيرًا على الصحة.
كيف يتم التشخيص؟

عادة ما يتم تشخيص الكوليسترول عن طريق فحص 
الدهنيات في الدم، ينصح بعمل فحوصات دورية من عمر 
20 عامًا بعد الصوم من 9 إلى 12 ساعة، كما ينصح للنساء 
من عمر 20 إلى 55 وللرجال من 20 إلى 45 بتكرار تحليل 
مستويات الكوليسترول كل 5 سنوات، فيما ينصح بأن تقوم 
النساء من عمر55 إلى 65 والرجال من 45 إلى 65 بإجراء 
التحاليل كل عام إلى عامين، وينصح كال الجنسين بإجراء 

التحاليل سنويًا عند تجاوز 65 عامًا.
 في حاالت معينة لدى األطفال كالسمنة ومن لديهم 
بقيام فحص  الــشــرايــيــن ينصح  بــأمــراض  تــوحــي  مــؤشــرات 

نسبة الكوليسترول بين عمر عامين إلى 19 عاما.
ــاع مــســتــويــات  ــفــ  فـــي حـــــاالت نــــــادرة يــتــم تــشــخــيــص ارتــ
في  الكالسيوم  فحص  طــريــق  عــن  الـــدم  فــي  الكوليسترول 

الشريان التاجي.
هل هناك طرق للوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟ 

تــشــكــل الــــعــــادات الــحــيــاتــيــة الــصــحــيــة مــنــذ الــطــفــولــة 
نسبة  ارتــفــاع  مــن  للوقاية  مهمًا  عــامــاًل  عليها  واالســتــمــرار 

الكوليسترول في الدم.
الخاصة  األدويـــة  وأخــذ  غذائية  اتباع حمية  يسهم  كما 

التمارين  ممارسة  عن طريق  مثالي  وزن  على  والمحافظة 
الرياضية.

تــنــاول  والــمــحــافــظــة عــلــى طــعــام مــتــوازن والتقليل مــن 
الدهون المشبعة من اللحوم واأللبان قدر اإلمكان، وتناول 
الخضار والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف وحبوب القمح 
الكاملة كالشوفان، واالبتعاد عن العادات السيئة كالتدخين 

وشرب الكحول، بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
ما هي أدوية عالج الكوليسترول؟

عادة ما يصف األطباء أدوية الستاتين، فهي فعالة جدًا 
أنه  إال  الـــدم  فــي  الكوليسترول  نسبة  خفض  على  وتعمل 
التخطيط  حالة  في  تناولها  عند  الطبيب  استشارة  يجب 
وفــي حــاالت معينة من  والــرضــاعــة،  الحمل  وفــتــرة  للحمل 
ــرى عــلــى حسب  ــة أخــ ــ الــمــمــكــن اســتــبــدالــهــا أو إضـــافـــة أدويـ

القراءات المختبرية للمريض واحتياجاته.
كما يساعد أوميغا 3 الذي يتوافر طبيعيًا في األسماك 
أو المكمالت الغذائية والنياسين وهو نوع من أنواع فيتامين 
مستويات  من  وترفع  الثالثية  الدهون  نسبة  تقليل  في  ب 

الكوليسترول النافع. 
مـــن الــمــهــم أن يـــراجـــع الــمــريــض طــبــيــبــه دوريـــــًا ويــقــوم 
الدهنيات  نسبة  قياس  تشمل  التي  الروتينية  بالفحوصات 
في الدم ووظائف الكبد للتأكد من عدم وجود آثار جانبية 

لألدوية.
متى يستدعي تحويل المريض إلى الطوارئ؟

واخــتــالل  العالجية  لــألدويــة  االستجابة  عــدم  حــال  فــي 
الدم وهي عبارة  الكيلوميكرونات في  الكبد ووجود  وظائف 
عن فئة من البروتينات الشحمية التي تنقل الكوليسترول 
والدهون خالل مجرى الدم أو اإلصابة بـانحالل الربيدات 
في  الهيكلية  العضالت  ألياف خاليا  تفكك  عبارة عن  وهو 
الجسد وهو من اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية الستاتين 

رغم أن حدوثه نادرًا.

دكتور يوسف التحو: 
العادات الصحية عامل مهم للوقاية من ارتفاع الكوليسترول
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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
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ع��ل��م��اء ي��ج��م��دون ���ش��ع��اب ال��ح��اج��ز ال��م��رج��ان��ي 
ب���ال���ع���ال���م  ت���ج���رب���ة  اأول  ف�����ي  ال���ع���ظ���ي���م 

ال�شحية ب��الإر���ش��ادات  ال��ت��زام��ا  اأق��ل  واأق��ارب��ه��م  الأط��ب��اء  درا���ش��ة: 
أقــل ميال  أن األطــبــاء وعائالتهم  كشفت دراســة »صــادمــة« 
لـــاللـــتـــزام بــــاإلرشــــادات الــطــبــيــة.  وفــــي حــيــن قـــد يــبــدو اتــبــاع 
اإلرشــادات المحددة فيما يخص التعامل مع األدويــة المسار 
العادة  فــي  الــذيــن  األطــبــاء  إلــى  بالنسبة  والمنطقي  الــواضــح 
أجراها  التي  الــدراســة  أن  إال  األدويـــة لآلخرين،  هــذه  يصفون 
أنهم  إلى  تشير  للتكنولوجيا،  »ماساتشوستس«  معهد  باحثو 

أكثر ميال لتجاهل تلك اإلرشادات مقارنة بعامة الناس. 
وتستند الدراسة إلى بيانات تمتد على مدار أكثر من 10 
أعوام لحوالي 6 ماليين من سكان السويد، بما في ذلك 150 

ألف طبيب وأقاربهم.
ووجدت أدلة تشير إلى أن األطباء وعائالتهم أكثر تجاهال 
نسبة  تبلغ  حــيــث  الــشــعــب،  بــعــامــة  مــقــارنــة  الطبية  للنصائح 

التزامهم باإلرشادات الطبية 50.6% فقط. 
وشرحت األستاذة في قسم االقتصاد بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ومؤلفة الدراسة، آمي فينكلستين: »هناك الكثير 
من القلق من أن الناس ال يفهمون اإلرشــادات الطبية، وأنها 
قــد تــكــون مــعــقــدة لــلــغــايــة ومـــن الــصــعــب اتــبــاعــهــا، وأن بعض 
الناس ال يثقون بأطبائهم، لكن إذا كان هذا هو السبب، فمن 
المنطقي أن ترى أكبر قدر من االلتزام بين األطباء وأقربائهم، 
األطباء  وأن  ذلك،  وجدنا عكس  أننا  الصادمة  الحقيقة  لكن 
وأقاربهم أقل التزاما باإلرشادات والقواعد الطبية فيما يتعلق 

بأدويتهم«. 
واستبعد الباحثون العوامل األخرى المتوقع أن تؤثر في 
نسب التزام األطباء وأقاربهم، بما في ذلك الحالة االقتصادية 

والمكانة االجتماعية.
وخلص الباحثون إلى أن األطباء في العادة يعتقدون أنهم 
لذلك  بــاألدويــة،  المرتبطة  العامة  اإلرشـــادات  من  درايــة  أكثر 
} تعبيرية.يستخدمون هذه المعرفة عند عالج أنفسهم أو األقرباء منهم.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اإدانة

ــبـــحـــريـــن وشـــعـــبـــهـــا ومـــؤســـســـات  ــة الـ ــكـــومـ حـ
ويستنكرون  يــديــنــون  فــيــهــا  الــمــدنــي  المجتمع 
األوروبــي حول حقوق  البرلمان  قــرار  ويرفضون 
اإلنسان في مملكة البحرين، فالبحرين أنجزت 
منصف  وكــل  اإلنــســان  في مجال حقوق  الكثير 
البحرين  حققتها  التي  اإلنجازات  بكل  يعترف 
التشريعي  المجال  فــي  ســواء  المجال  هــذا  فــي 
أو غيرها من  العقوبات  أو  اإلجـــراءات  أو مجال 

الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان. 
رفضها  عـــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــربـــت  وقـــد 
ــي بشأن  ــ لــلــقــرار الـــصـــادر عــن الــبــرلــمــان األوروبــ
مملكة  فــي  اإلنــســان  بــحــقــوق  المتعلقة  األمــــور 
مزيفة  معلومات  الــى  استند  والـــذي  البحرين 
من  يروجها  دقيقة  غير  معلومات  على  ومبنية 
ــاءة  ــ يــتــبــنــى مـــحـــاوالت يــائــســة تــســعــى الــــى اإلسـ

لسمعة مملكة البحرين.
وقد استنكر األمين العام لمجلس التعاون 
ــادر عــن  ــصــ ــرار الــ ــقــ ــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة الــ ــ لــ
اإلنسان  حقوق  ملف  بشأن  ــي  األوروبـ البرلمان 
ــاءات  فــي البحرين والـــذي يــأتــي اســتــمــرارا الدعـ
ومعلومات مزيفة وغير دقيقة لإلساءة لمملكة 
البعد  كل  بعيدة  ــاءات  االدعـ هــذه  وان  البحرين، 
ــع، مــعــربــا عـــن الــتــضــامــن مـــع مملكة  ــواقـ عـــن الـ

البحرين بالنسبة إلى هذا الموضوع.
ــن الــــــذي كـــــان يـــتـــم فــيــه  ــزمــ لـــقـــد مـــضـــى الــ
ــتـــخـــدام تـــقـــاريـــر بــعــض الــمــنــظــمــات وبــعــض  اسـ
ــــداف  ــــى أهـ ــول الـ ــوصــ ــل الــ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــات مــــن أجـ
مهتمة  لــدول  ومصالح  مــآرب  وتحقيق  سياسية 
الــبــحــريــن مــن أجـــل لي  بــتــشــويــة صــــورة مملكة 
ذراعها والحصول على أهداف سياسية ومصالح 
عبر هذه األعمال التي يرفضها كل إنسان عادل، 
وصارت البحرين بكل فئاتها ترفض التدخل في 
اعتمادا  سيادتها  تمس  وأن  الداخلية  شؤونها 

على األكاذيب والمعلومات المزيفة.

بعد البرنامج الوثائقي الذي 
كشفا فيه الكثير من »المستور«، 
العائلة  إلى  انتقادات  فيه  ووجها 
تقرير  ذكــر  البريطانية،  المالكة 
أن  تــايــمــز«،  »صـــانـــداي  لصحيفة 
الممثلة  وزوجـــتـــه  ــاري  هــ األمـــيـــر 
األمريكية السابقة ميغان ماركل، 
األزمة  لتجاوز  »شرطان«  لديهما 
التي تعصف بعالقتهما بالعائلة. 
قد  ســاســكــس  ودوقــــــة  دوق  وكـــــان 
للعائلة  تركهما  سبب  عــن  كشفا 
الـــمـــالـــكـــة، فـــي ســلــســلــة وثــائــقــيــة 
تــم إصــدارهــا عبر  مــن 6 حلقات، 
فيها  وجــهــا  »نتفليكس«،  منصة 
اتـــهـــامـــات بــالــعــنــصــريــة واخـــتـــراق 
ــــالم  الــخــصــوصــيــة لـــوســـائـــل اإلعـ
انتقادات  جانب  إلى  البريطانية، 
لــلــعــائــلــة الــمــالــكــة بــــ»عـــدم اتــخــاذ 

الالزم« للدفاع عنهما.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »صـــنـــداي 
هـــاري  إن  الــبــريــطــانــيــة،  تـــايـــمـــز« 
ــيــــان إلــــــــى عــقــد  ــعــ ــان يــــســ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ومـ
األســـرة،  ــراد  أفــ مــع  »قــمــة ملكية« 
ــي تــم  ــتـ لــمــعــالــجــة الـــمـــخـــاوف الـ
ــــي الـــبـــرنـــامـــج  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا فـ
رغبتهما  جــانــب  إلـــى  الــوثــائــقــي، 
من  »اعــتــذار«  على  الحصول  فــي 
أخــرى  عنصرية  واقــعــة  الــعــائــلــة. 
من  زاد  ومــا  بمكيالين«  و»الــكــيــل 
سخط األمير هاري وميغان، هو 
الواقعة التي تعرضت لها ناشطة 

داكــنــة،  بــشــرة  صــاحــبــة  بريطانية 
على يد أعلى موظفة شرفية في 

القصر الملكي.
ــانـــت الــلــيــدي هـــاســـي )83  وكـ
عـــامـــا(، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى أســـرة 
بــريــطــانــيــة عـــريـــقـــة، قــــد وجــهــت 
عنصرية«  »معاني  تحمل  أسئلة 
لــلــنــاشــطــة نــغــوزي فـــوالنـــي، وهــي 
بــريــطــانــيــة مـــن أصـــــول كــاريــبــيــة 
تترأس إحدى الجمعيات المعنية 
وذلــك  األســـري،  العنف  بمحاربة 

في  حفل  فــي  مشاركتهما  خــالل 
قصر باكنجهام. يذكر أن الليدي 
ــة ولـــــي الــعــهــد  ــرابــ هـــاســـي هــــي عــ
األمـــيـــر ولـــيـــام، وتــعــد أهـــم ســيــدة 
كانت  إذ  الملكية،  الــحــاشــيــة  فــي 
وصيفة الملكة الراحلة إليزابيث 
الثانية مساعدتها لمدة 60 عاما. 
التايمز،  لصحيفة  مصدر  وقــال 
يــعــتــقــدان أن  ــاري ومــيــغــان  ــ إن هـ
هــنــاك »مــعــايــيــر مـــزدوجـــة« داخــل 
األســـــرة، حــيــث تــم عــقــد اجــتــمــاع 

بين هاسي وفوالني بعد الواقعة، 
وحظيت األخيرة باعتذار.

وأضـــــــاف: »لــــم يـــحـــدث شــيء 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل عــلــى اإلطـــالق 
عندما أثار هاري وميغان مخاوف 

مختلفة. 
ال اجتماع أو اعتذار رسمي أو 
المساءلة.  أو  للمسؤولية  تحمل 
نعم  تقبله.  الصعب  من  أمــر  إنــه 
اجتماع  عقد  فــي  يــرغــبــان  إنهما 

بنسبة 100 في المائة«.

»�����ش����رط����ان« م����ن الأم�����ي�����ر ه�������اري وم���ي���غ���ان 
ل���������راأب ال���������ش����دع م�����ع ال���ع���ائ���ل���ة ال���م���ال���ك���ة

لإط��الق  ت��ش�ت��ع��د  اأدي�ل 
ع�الم�ة تج�ارية في اأمريكا

أديــل إطــالق عالمة  البريطانية،  المغنية  قــررت 
محاولة  في  المتحدة،  الواليات  في  خاصة  تجارية 
الستثمار نجاحها الحالي ووفًقا لصحيفة »ميرور« 
تستعد  عاًما،   34 البالغة  النجمة  فإن  البريطانية، 
وكذلك  الداخلية  للمالبس  تجارية  عالمة  إلطــالق 
الـــبـــدء فـــي بــيــع مــجــمــوعــة مـــن الــســلــع الــتــي تشمل 
قدمت  وبالفعل،  والمالبس.  والعطور  المجوهرات 
ــأديــــل طــلــًبــا  ــة بــ شـــركـــة »مــيــلــتــيــد اســــتــــون« الـــخـــاصـ
الواليات  في  للسلع  تجارية  عالمة  على  للحصول 
حصولها  بعد   ،Free«  1.2« اســم  تحت  المتحدة 
بالفعل على الموافقة في المملكة المتحدة. وتشمل 
الــعــالمــة بــيــع الــمــالبــس الــداخــلــيــة وأغــطــيــة الـــرأس 
والــحــقــائــب وحــقــائــب الــظــهــر والــمــحــافــظ وســالســل 
المفاتيح والساعات. وقال مصدر مقرب من النجمة 
البريطانية إن »هذا المشروع سُيمّكن أديل من بيع 
السوق  العناصر، وبخاصة في  واسعة من  مجموعة 
كونها  إلى  »باإلضافة  وتابع:  الضخمة«.  األمريكية 
أعمال  أديــل سيدة  فــإن  أغــاٍن مذهلة،  وكاتبة  مغنية 
البريطانية  المغنية  بــدء  مع  ذلــك  ويأتي  حكيمة«. 
تستمر  الــتــي  فــيــجــاس،  الس  فــي  المؤجلة  جولتها 

حتى مارس 2023.

الإج����ه����اد ال���م���ف���رط ف���ي ال��ع��م��ل 
ي��ف��ت��ك ب��ال��م��در���ش��ي��ن ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن 

اشــتــكــى يــوشــيــو كــودو 
في إحدى آخر التدوينات 
عــلــى دفــتــر مــذكــراتــه، من 
ــلـــة  ــل الـــطـــويـ ــمــ ــعــ أيـــــــــام الــ
ــا  ــانــ ــيــ الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر أحــ
حــتــى مــنــتــصــف الــلــيــل... 
ــم  ــن، انـــضـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــد شـ ــ ــعـ ــ وبـ
هــــذا الــــمــــدّرس الــيــابــانــي 
ــا  ــايــ ــحــ إلــــــــــى قـــــائـــــمـــــة ضــ
الـــوفـــاة  أي  ــي«،  ــاروشــ ـــ»كــ الــ
المفرط  اإلجــهــاد  بسبب 
العمل  أوقـــات  العمل.  فــي 
ـــة هــــــــذه لــيــســت  ـــلـ ــويـ ــطــ الــ
استثناء البتة في اليابان، 

حيث ُينَهك المدّرسون بمهام إضافية تبدأ باإلشراف على التنظيفات أو 
تنظيم التنقالت المدرسية وال تنتهي باألنشطة ما بعد المدرسة. وبينت 
دراسة نشرت نتائجها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
سنة 2018 أن المدّرسين اليابانيين يعملون 56 ساعة أسبوعيا، في مقابل 
أن هذا  المنظمة. غير  الــدول األعضاء في  المعدل لسائر  38 ساعة في 
الــرقــم ال يــأخــذ فــي االعــتــبــار ســاعــات العمل اإلضــافــيــة. وأظــهــر تحقيق 
أجرته مجموعة بحثية مرتبطة بنقابة عمالية أن المدّرسين يعملون في 
الكاروشي«  »عتبة  بكثير  يتخطى  ما  إضافية شهريًا،  ساعة   123 المعدل 

)اإلجهاد المفرط( المحددة بـ80 ساعة. 
ورفع مدّرسون منهكون لدرجة االنهيار، دعوى قضائية ضد سلطات 
العام مجموعة عمل  اليابان هذا  الحاكم في  الحزب  محلية. كما أطلق 
للبحث في هذه المسألة. لكن هذه اإلجراءات أتت متأخرة للغاية ليوشيو 
كودو الذي توفي بسبب نزيف دماغي عن أربعين عاما سنة 2007. وشارك 
قـــال تــالمــذة لزوجته  ألــفــي شــخــص فــي مــراســم تشييعه، حــيــث  حــوالــي 
ساتشيكو إن مدّرس التربية البدنية الدائم النشاط كان يجسد »المعنى 
المعاكس للموت«. وتقول ساتشيكو البالغة 55 عاما لوكالة فرانس برس 
»كان يعشق العمل مع األطفال«. لكن في آخر أيامه، كان يبدأ العمل عند 
الليل أحيانًا. وتضيف األرملة  السابعة صباحا وال ينتهي قبل منتصف 
»كان يقول لي إن المدّرسين يجب أن يتوقفوا عن هذا النمط من العمل 

وبأنه كان يريد أن يطلق شرارة هذا التغيير«. 

هوليوود« »قط  تبكي  اأنجلو�س  لو�س 
يوم  الحيوانات  ومحبي  أنجلوس  لوس  في  سكان  لدى  حزن  ساد 
األحد على رحيل »هوليوود كات« )قط هوليوود(، حيوان البوما الشهير 
الذي كان يجوب مرتفعات هوليوود. وكان هذا الحيوان المسّن الذي 
كان يقرب عمره من أحد عشر عاما، قد فارق الحياة يوم السبت بعد 
تلقيه جرعة القتل الرحيم، بحسب ما أعلن عناصر من هيئة حماية 
رسميا  المسمى  األســمــر،  الــفــرو  ذي  للبوما  كــان  وقــد  البرية.  الحياة 
في  تظهر  »ناشونال جيوغرافيك«  22«، صــورة شهيرة من صور   - »بي 
على  »هــولــيــوود«  كلمة  بــأحــرف  الشهيرة  العمالقة  الالفتة  خلفيتها 
التلة. وكان عناصر في هيئة حماية الحياة البرية قرروا مطلع الشهر 
عن  ربما  الناجم  المتهور  سلوكه  بسبب  بالحيوان  اإلمساك  الجاري 
اصطدامه بمركبة. وقالت هيئة الصيد والحياة البرية في كاليفورنيا، 
في بيان إن أطباء بيطريين الحظوا إصابته في الرأس والعين اليمنى 
ومعاناته من تمزقات في األعضاء الداخلية. كما كان البوما يعاني من 
أمراض كلوية وتظهر عليه عالمات وهن شديد ومشكالت في الجلد 
الــذي  »الــقــرار األصــعــب  أن  البيان  وأوضـــح  المفاصل.  فــي  والــتــهــابــات 
كان  الــذي  والضغط  لعذاباته  حد  بوضع  كان  التعاطف  بدافع  خذ  اتُّ
»حياة  -22« عاش  »بي  أن  إلى  إنهاء حياته«، مشيرا  يعانيه من خالل 
رائعة« و»كسب حب سكان لوس أنجلوس وغيرهم الكثير«. وأشاد حاكم 
كاليفورنيا غافن نيوسوم بـ»الحياة المذهلة« التي عاشها حيوان البوما 
الذي »أسر قلوب أشخاص من العالم أجمع«. كما قال البرلماني من 
لوس أنجلوس آدم شيف إنه »محطم القلب« جراء إنهاء حياة البوما. 
واشُتهر »قط هوليوود« هذا بعد ظهوره مرات عدة أمام العامة، سواء 

بالفيديو أو بلحمه ودمه. 
وأنشئت له صفحة على فيسبوك تضم أكثر من 20 ألف متابع. 

} القط وخلفه لوحة هوليوود الشهيرة.

} المغنية أديل.

} الشقيقان وزوجتاهما.

} ساتشيكو أرملة المدرس يوشيو كودو.

نجح علماء يعملون على 
العظيم  الــمــرجــانــي  الــحــاجــز 
ــا فـــــي تــجــربــة  ــيــ ــرالــ ــتــ فـــــي أســ
ــدة لــتــجــمــيــد  ــ ــديـ ــ طـــريـــقـــة جـ
يـــرقـــات الــشــعــاب الــمــرجــانــيــة 
وحــفــظــهــا، وهـــو أمـــر يــقــولــون 
إن مــن شــأنــه الــمــســاعــدة في 
ــادة الــشــعــاب الــمــهــددة من  إعــ
ــاخ إلـــــى حــالــتــهــا  ــنـ ــمـ تــغــيــر الـ

الطبيعية. 
ويــســابــق الــعــلــمــاء الــزمــن 
المرجانية،  الشعاب  لحماية 
الــــحــــرارة  درجـــــــات  تــــزعــــزع  إذ 
الــــمــــتــــزايــــدة فـــــي الــمــحــيــط 
ــتـــقـــرار األنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة  اسـ

الدقيقة. 
وعــــــــــــــانــــــــــــــى الــــــــحــــــــاجــــــــز 
أربــع  مــن  العظيم  المرجاني 
تبييض  فــي  تسببت  حــــوادث 
ألــــــوان شــعــابــه فـــي الــســنــوات 
بــمــا يشمل  الــســبــع االخـــيـــرة 
ــرة  ــاهـ ظـ ــــالل  خــ حــــادثــــة  أول 
ال نــيــنــا الــتــي تــجــلــب درجـــات 

حرارة أكثر برودة. 
الشعاب  استعادة  ويمكن 

الــمــجــمــدة ونــشــرهــا فــي وقــت 
الحـــــــق فـــــي الـــمـــحـــيـــط لــكــن 
الــعــمــلــيــة الـــحـــالـــيـــة تــتــطــلــب 

أشعة  بينها  متقدمة  معدات 
الليزر. 

ويقول العلماء إنه يمكن 

تصنيع )أجهزة تجميد( أخف 
أقل وستحفظ  بكلفة  حجما 

الشعاب بشكل أفضل.

} تجميد الشعاب المرجانية.

خ����م���������ش����ة ق���ت���ل���ى
ف������ي اإط�����������الق ن����ار 
ب�����ش��واح��ي ت��ورون��ت��و 
قــتــل خمسة أشــخــاص وأصــيــب آخـــر بــجــروح فــي إطــالق 
أعلنت  األحـــد، حسبما  كندا  بشرق  تورونتو  فــي ضــواحــي  نــار 

الشرطة. 
وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحفيين 
عناصر  مــع  الــنــار  إطـــالق  تــبــادل  بعد  فيه قضى  المشتبه  إن 

األمن، مضيفا أن إطالق النار وقع في مبنى سكني. 
خطر.  في  وضعه  وليس  المستشفى  إلــى  الجريح  وُنقل 
نارية  طلقات  لوقوع  الشرطيون  اسُتقدم  المساء،  بداية  وفي 
»وعندما وصلوا إلى الموقع، كانوا أمام مشهد مرّوع فيه عّدة 
مــاك سوين.  إعــالم كندية عــن  مــا نقلت وســائــل  وفــق  قتلى«، 
وتعمل الشرطة راهنا على تحديد الدوافع وراء عملية القتل 
هذه والبحث عن أي رابط بين الضحايا والمشتبه فيه الذي 
لم ُيكشف عن هوّيته. وتعتقد الشرطة أن المشتبه فيه نفذ 

إطالق النار بمفرده. 
من  مختلفة  فــي شقق  عليهم  ُعــثــر  فقد  الــضــحــايــا،  أمــا 
الــمــبــنــى الـــواقـــع فــي مــديــنــة فــــون، عــلــى بــعــد حــوالــي ثالثين 

كيلومترا من شمال تورونتو )أونتاريو(. 
وأجــلــي ســّكــان الــمــبــنــى فــي الــحــال وكــانــت الــعــشــرات من 
وفق  الموقع مساء،  والشرطة متمركزة في  اإلسعاف  سيارات 

وسائل إعالم كندية. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16342/pdf/1-Supplime/16342.pdf?fixed3127
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املبارك والوداعي يبحثان تعزيز 

امل�شاريع البلدية يف املرحلة املقبلة

املبارك  نا�صر  بن  وائل  املهند�س  ا�صتقبل 

الدكتور  والزراعة  البلديات  �صئون  وزير 

املجل�س  رئي�س  الوداعي  اإبراهيم  �صرب  �صيد 

لبحث  وذلك  ال�صمالية،  املنطقة  لبلدية  البلدي 

ال�صمالية  املحافظة  يف  البلدية  امل�صروعات 

املقبلة  املرحلة  خالل  الوزارة  وبرامج  وخطط 

ويف ظل الدورة اجلديدة للمجال�س البلدية.

اإىل  اللقاء،  خالل  املبارك  الوزير  واأ�صار 

�صعيد  على  الوزارة  وخطط  ا�صرتاتيجية 

م�صروعات الت�صجري والتجميل وكذلك م�صاريع 

احلدائق واملما�صي وتطوير الواجهات البحرية، 

حتقيق  يف  املجتمعية  ال�صراكة  اأهمية  موؤكًدا 

البالد بحلول  الأ�صجار يف  هدف م�صاعفة عدد 

العام 2035.

واأكد املبارك على الدور املحوري للمجال�س 

والتي  والتطوير  البناء  م�صرية  يف  البلدية 

واخلدمات  امل�صروعات  �صري  �صمان  يف  ت�صهم 

اأهمية  اإىل  م�صرًيا  لها،  املقررة  اخلطط  وفق 

دور املجل�س البلدي يف دعم وتطوير التجربة 

باخلري  يعود  مبا  كافة،  املجالت  يف  البلدية 

املبارك  الوزير  وناق�س  واملجتمع.  الوطن  على 

مع رئي�س جمل�س بلدي ال�صمالية تعزيز اآليات 

مبا  واملجل�س،  الوزارة  بني  امل�صرتكة  التن�صيق 

ي�صهم يف ت�صريع اإجراءات العمل خدمة لالأهايل. 

مت  عما  موجزة  مناق�صة  الجتماع  تناول  كما 

ال�صمالية،  املحافظة  يف  م�صاريع  من  تنفيذه 

وفر�س  العمل  تطوير  و�صبل  والتحديات 

حت�صينها. ومن جانبه، اأ�صاد الدكتور �صيد �صرب 

اإبراهيم الوداعي رئي�س املجل�س البلدي لبلدية 

املنطقة ال�صمالية بدور وزارة �صوؤون البلديات 

املجال�س  مع  املتوا�صل  التن�صيق  يف  والزراعة 

يف  ال�صتمرار  اأهمية  موؤكًدا  ودعمها،  البلدية 

اأهايل  يخدم  مبا  اجلانبني  بني  املثمر  التوا�صل 

املحافظة ال�صمالية واملقيمني فيها.

»الإ�شالح والتاأهيل« ت�شارك يف الجتماع الإقليمي

 الأول مل�شوؤويل مراكز الإ�شالح والتاأهيل بالأردن

لالإ�صالح  العامة  الإدارة  من  وفد  �صارك 

بحر  جمعة  عدنان  العقيد  برئا�صة  والتاأهيل 

رئي�س مركز احلب�س الحتياطي، يف الجتماع 

الإ�صالح  مراكز  مل�صوؤويل  الأول  الإقليمي 

اللجنة  من  بتنظيم  اأقيم  والذي  والتاأهيل، 

والتن�صيق  بالتعاون  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

الأردنية  باململكة  العام  الأمن  مديرية  مع 

الها�صمية ال�صقيقة.

عن  عر�س  تقدمي  الجتماع،  وقد مت خالل 

التي تنفذها وزارة  تطور الإجراءات والقوانني 

بالإدارة  ممثلة  البحرين  مملكة  يف  الداخلية 

الإن�صائي  العامة لالإ�صالح والتاأهيل، والتطور 

امللحوظ يف مباين مركز اإ�صالح وتاأهيل النزلء، 

يف  ي�صهم  مبا  احلديث  الع�صر  تواكب  والتي 

الو�صول اإىل توفري بيئة منا�صبة لكافة النزلء 

مبختلف ق�صاياهم، واإتاحة الفر�صة لهم لتقومي 

مع  والندماج  فكرهم  وت�صحيح  �صلوكهم 

املجتمع ليعودوا اأفراًدا نافعني بعد ق�صاء فرتة 

حمكوميتهم، مبا يتما�صى مع القوانني واللوائح 

املعمول بها يف مملكة البحرين.

التعاون  اأوجه  اإىل  التطّرق  جرى  كما 

والتن�صيق بني الإدارة العامة لالإ�صالح والتاأهيل 

بوزارة الداخلية، واجلهات واملوؤ�ص�صات العاملة 

البحرين،  الإن�صان يف مملكة  حقوق  يف جمال 

الإن�صان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ص�صة  بينها  ومن 

حقوق  ومفو�صية  للتظلمات  العامة  والأمانة 

تقوم  والتي  وغريها،  واملحتجزين  ال�صجناء 

بزيارات معلنة وغري معلنة؛ للتاأكد من توفري 

اخلدمات املقررة للنزلء وتطبيق كافة معايري 

حقوق الإن�صان.

وزيرة الإ�شكان ت�شارك يف اأعمال موؤمتر الإ�شكان العربي ال�شابع يف م�شر:

البتكار باملدن الذكية بات متطلًبا مل�شتقبل تكوين املجتمعات العمرانية

ـــرة الإ�ــصــكــان   �ــصــاركــت وزي

بنت  اآمنة  العمراين  والتخطيط 

اجلل�صة  اأعمال  يف  الرميحي  اأحمد 

العربي  الإ�صكان  الفتتاحية ملوؤمتر 

ال�صابع، والذي ت�صت�صيفه جمهورية 

فخامة  رعاية  العربية حتت  م�صر 

الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س 

ال�صقيقة،  العربية  م�صر  جمهورية 

من 18 وحتى  الفرتة  وذلك خالل 

وبعنوان  ــاري،  اجل دي�صمرب   20

حتقق  م�صتدامة  ذكية  مدن  »نحو 

جودة احلياة«.

اآمنة  الــوزيــرة  اأ�ــصــادت  وقــد 

م�صاركتها  هام�س  على  الرميحي 

يف املوؤمتر مبا يت�صمنه من حماور 

يف  البتكار  اأن  موؤكدة  رئي�صية، 

�صرورًيا  متطلًبا  بات  الذكية  املدن 

املجتمعات  تــكــويــن  مل�صتقبل 

العمرانية، م�صرية اإىل اهتمام مملكة 

البحرين املتوا�صل لرت�صيخ الإبداع 

املجتمعات  تطوير  يف  والبتكار 

واملدن اجلديدة.

هذا  يف  الوزيرة  اأ�صارت  كما 

ال�صدد اإىل اأن احلكومات باتت تويل 

م�صاألة توفري البنية التحتية الذكية 

بناء  م�صاريع  يف  ا  خا�صً اهتماًما 

املدن، الأمر الذي ي�صهم يف اأن تكون 

باأ�صرع اخلدمات، مبا  املدن مت�صلة 

املواطنني.  حياة  على  بالنفع  يعود 

واأ�صافت اأن العديد من دول العامل 

بتقنية  املدن  بتو�صيل  حالًيا  تقوم 

الـ5G وهي التقنية التي تعظم من 

ا�صتخدام  كفاءة  ورفع  الإمكانيات 

الو�صائل والو�صائط التقنية، ويعزز 

التحتية،  البنية  ــدرات  وق كفاءة 

م�صريًة اإىل اأن ذلك بات اأمًرا اأ�صا�صًيا، 

الذكية.  املدن  مقومات  اأحد  وميثل 

واأكدت الوزيرة اآمنة الرميحي على 

اأهمية التدرج يف التوجه نحو املدن 

باأ�صاليب  ذلك  يكون  واأن  الذكية، 

على  م�صدًدا  مدرو�صة،  تخطيطية 

ومعايري  ــراف  اأع و�صع  �صرورة 

املدن  لإن�صاء  عاملية  وموؤ�صرات 

الذكية، واأن يتم تبادل تلك املعايري 

النموذج  اإىل  للو�صول  الــدول  بني 

املتكامل للمدن الذكية. اإىل ذلك اأكدت 

وزيرة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

اأن اململكة اأولت م�صاألة توفري جودة 

احلياة يف مدن البحرين الإ�صكانية 

املرافق  خالل  من  كبرًيا،  اهتماًما 

واخلدمات التي مت تنفيذها بالفعل، 

ك�صبكات الطرق احلديثة واملطابقة 

التعمريية،  املوا�صفات  لأحــدث 

م�صارات  توفري  اإىل  بالإ�صافة 

خم�ص�صة للم�صاة وركوب الدراجات 

بالواجهات  والهتمام  الهوائية، 

العامة  ال�صواحل  واإتاحة  البحرية 

الطبيعة  ذات  باملدن  للمواطنني 

الهتمام  عن  ف�صالً  ال�صاحلية، 

بت�صجري الطرق الرئي�صية والفرعية، 

وتوفري امل�صاحات املفتوحة ومناطق 

اخلطط  جانب  اإىل  الأطفال،  األعاب 

احلكومية  اجلهات  مع  امل�صرتكة 

ذات ال�صلة لتوفري املرافق اخلدمية 

والتعليمية  وال�صحية  والتجارية 

ودور العبادة يف املدن.

العمراين  والتخطيط  الإ�صكان  وزيرة  عقدت 

مدير  مع  عمل  اجتماع  الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة 

الأمم  لربنامج  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب 

املتحدة  بالأمم  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة 

تروؤ�صها  هام�س  على  وذلك  علي،  عرفان  »املوئل« 

الجتماع  اأعمال  امل�صاركة يف  البحرين  وفد مملكة 

والتعمري  الإ�صكان  وزراء  ملجل�س  الـ39  الوزاري 

العرب، وموؤمتر الإ�صكان العربي ال�صابع بالقاهرة.

وخالل اللقاء جرى بحث �ُصبل تعزيز التعاون 

الأمم  لربنامج  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  مع 

املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية، خا�صة فيما يتعلق 

 ،2030 امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  بجهود 

اأحرزته  الذي  الكبري  التقدم  اإىل  التنويه  مت  حيث 

املجالت،  خمتلف  يف  ال�صعيد  هذا  على  اململكة 

الطوعية  الوطنية  التقارير  والذي مت ت�صمينه يف 

التي تقدمها اململكة لالأمم املتحدة.

بالتعاون  الرميحي  اآمنة  الوزيرة  اأ�صادت  وقد 

البناء واملثمر القائم بني مملكة البحرين وبرنامج 

خا�صة  الب�صرية،  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 

بتو�صيات  منوهة  الجتماعي،  ال�صكن  قطاع  يف 

التقرير الوطني لالإ�صكان الذي مت اإعداده من خالل 

التعاون امل�صرتك بني الوزارة وموئل الأمم املتحدة 

الفر�س  على  ال�صوء  �صلّطت  والتي   ،2018 عام 

باململكة.  الجتماعي  ال�صكن  قطاع  يف  والتحديات 

وا�صتعر�صت وزيرة الإ�صكان والتخطيط العمراين 

جهود اململكة لتوفري ال�صكن الجتماعي للمواطنني، 

تطويرية،  وخطط  �صيا�صات  من  تت�صمنه  وما 

م�صتدامة  اإ�صكانية  خدمات  توفري  اإىل  تهدف 

ال�صراكة  برامج  خالل  من  للمواطنني  وفورية 

التمويالت  بربنامج  منوهة  اخلا�س،  القطاع  مع 

موؤخًرا،  الوزارة  طرحته  الذي  اجلديدة  الإ�صكانية 

املواطنني، وبرنامج  باإقبال كبري من قبل  ويحظى 

بال�صراكة  احلكومية  الأرا�صي  تطوير  حقوق 

اإىل  يهدف  والذي  العقاري،  التطوير  �صركات  مع 

الوحدات  من  املعرو�س  وزيادة  اخليارات  تنويع 

اخلدمات  من  امل�صتفيدين  للمواطنني  ال�صكنية 

تواكب  ال�صيا�صات  هذه  اأن  اإىل  م�صرية  التمويلية، 

جانبه،  من   .2030 القت�صادية  البحرين  روؤية 

مملكة  حكومة  وخطط  بربامج  علي  عرفان  اأ�صاد 

احل�صرية،  بالتنمية  اهتماماً  تويل  التي  البحرين 

موؤكًدا حر�س الربنامج على ا�صتثمار خربة مملكة 

البحرين يف هذا املجال، وتعزيز التعاون مبا يحقق 

للب�صرية،  والرفاهية  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف 

باآخر  املتعلقة  للتحديثات  تقديره  عن  معرًبا 

التطورات احل�صرية والربامج املتنوعة، واأ�صار اإىل 

والدعم  اخلدمات  تقدمي  ل�صتمرار  املكتب  ا�صتعداد 

يف املجالت الفنية والهند�صية وغريها.

وزيرة الإ�شكان تبحث تعزيز التعاون مع املكتب الإقليمي للدول العربية »باملوئل«

حملة »ال�شحة اخلليجي« جنحت يف مكافحة الأفكار امل�شللة ب�شاأن كورونا 

اأطروحة بجامعة البحرين توؤكد فاعلية من�شات التوا�شل يف التوعية ال�شحية 

دعت درا�صة يف جامعة البحرين املوؤ�ص�صات 

الهتمام  من  مزيد  اإىل  املنطقة  يف  ال�صحية 

التوا�صل  من�صات  عرب  اجلمهور  با�صتهداف 

التوعية  يف  فعالة  و�صائط  بو�صفها  الجتماعي 

التي  الإن�صتغرام  من�صة  ا  خ�صو�صً ال�صحية، 

حتظى بانت�صار وا�صع.

الطالب  اأعدها  التي   - الدرا�صة  ووجدت 

الآداب  كلية  يف  الإعالم  ماج�صتري  برنامج  يف 

ا�صتكمالً  ال�صباغ،  حممد  علي  باجلامعة 

ارتفاع معدل   - املاج�صتري  نيل درجة  ملتطلبات 

يدعو  الذي  الأمر  وهو  الإن�صتغرام،  ا�صتخدام 

ان�صتغرامية  �صفحات  اإن�صاء  يف  التو�صع  اإىل 

املعلومات  ببث  املعنية  ال�صحية  للتوعية 

يف  ا  خ�صو�صً ال�صائعات،  ودح�س  ال�صحيحة 

بعنوان  الدرا�صة  وو�صمت  ال�صحية.  الأزمات 

التوعية  يف  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  »دور 

ال�صحة لدول جمل�س  ال�صحية - حملة جمل�س 

امل�صتجد  كورونا  فريو�س  مكافحة  يف  التعاون 

من جلنة  وُنوق�صت  الإن�صتغرام منوذًجا«،  على 

موؤلفة من كل من: ع�صو هيئة التدري�س يف ق�صم 

البحرين  بجامعة  والفنون  وال�صياحة  الإعالم 

الدكتورة هبة م�صعد اأحمد م�صرفة، وع�صو هيئة 

التدري�س يف الق�صم نف�صه الدكتورة ليلى ح�صن 

ال�صقر ممتحنة داخلية، وع�صو هيئة التدري�س 

يف جامعة القاهرة الأ�صتاذة الدكتورة هويد �صيد 

علي م�صطفى ممتحنة خارجية.

الدرا�صة  هدفت  ال�صباغ،  الباحث  وبح�صب 

مل�صتخدمي  ال�صكانية  اخل�صائ�س  ر�صد  اإىل 

من�صة الإن�صتغرام الذين يتابعون حملة التوعية 

ال�صحية ملكافحة فريو�س كورونا امل�صتجد على 

�صفحة جمل�س ال�صحة لدول اخلليج على من�صة 

تعر�صهم  اأمناط  على  والتعرف  الإن�صتغرام، 

م�صاركتهم  اأ�صكال  ور�صد  ودوافعهم،  للحملة 

ال�صفحة  متار�صها  التي  والأدوار  وتفاعلهم، 

الن�صتغرامية يف التوعية ال�صحية بالفريو�س.

ودعت الدرا�صة - التي ا�صتطلعت اآراء عينة 

اخلليجي  ال�صحة  جمل�س  حملة  متابعي  من 

للتوعية بالفريو�س - حمالت التوعية ال�صحية 

اإىل الرتكيز دوافع املعرفة والتعلم، لأن الغالبية 

يتابعون املواقع ال�صحية بغر�س تنمية معارفهم 

باأ�صاليب  الهتمام  �صرورة  موؤكدة  ال�صحية، 

التعليم والتوعية من خالل الرتفيه الذي ثبتت 

ي�صهم  حيث  الأزمات،  يف  ا  خ�صو�صً فاعليته 

باخلوف  ال�صعور  من  التقليل  يف  الأ�صلوب  هذا 

والقلق.

البحرين تت�شامن مع الأردن 

يف حربها �شد التطرف والإرهاب

عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

وت�صامنها  البحرين  مملكة  وقوف 

الها�صمية  الأردنية  اململكة  مع  التام 

الإرهاب،  �صد  حربها  يف  ال�صقيقة 

اإجراءات  من  تتخذه  ما  لكل  وتاأييدها 

وا�صتقرارها،  البالد  اأمن  على  للحفاظ 

التكفريي  الفكر  على  والق�صاء 

املتطرف.

عن  اخلارجية  وزارة  وعرّبت 

البحرين  مملكة  تعازي  خال�س 

الأردنية  اململكة  اإىل  وموا�صاتها 

يف  و�صعًبا  وحكومة  ملًكا  الها�صمية 

ال�صرطة  رجال  من  ثالثة  ا�صت�صهاد 

اأمنية يف حمافظة معان  اأثناء مداهمة 

بهم  امل�صتبه  ت�صم  اإرهابية  خلية  ملقر 

الرزاق  عبد  العميد  ال�صهيد  بقتل 

وجل  عز  املوىل  داعية  الدلبيح، 

الوطني  الواجب  �صهداء  يرحم  اأن 

يلهم  واأن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنهم 

مين  واأن  وال�صلوان،  ال�صرب  اأهاليهم 

على جميع امل�صابني بال�صفاء العاجل.

موقف  اخلارجية  وزارة  وجددت 

اإدانة  يف  الثابت  البحرين  مملكة 

بجميع  والإرهاب  والتطرف  العنف 

دوافعه  كانت  واأ�صكاله ومهما  �صوره 

التعاون  تعزيز  اإىل  داعية  وم�صبباته، 

الإرهاب وجتفيف  مواجهة  الدويل يف 

منابعه املالية والفكرية والتنظيمية.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/online/local/992121/News.html
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12309/PDF/INAF_20221220005947933.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 أطروحة بجامعة البحرين تؤكد فاعلية 
منصات التواصل في التوعية الصحية

دعت دراسة في جامعة البحرين المؤسسات 
م��ن  مزي��د  إل��ى  المنطق��ة  ف��ي  الصحي��ة 
االهتمام باس��تهداف الجمه��ور عبر منصات 
وس��ائط  بوصفه��ا  االجتماع��ي  التواص��ل 
فعالة ف��ي التوعية الصحية، خصوصًا منصة 

»اإلنستغرام« التي تحظى بانتشار واسع. 
ووجدت الدراس��ة – التي أعده��ا الطالب في 
برنام��ج ماجس��تير اإلعالم في كلي��ة اآلداب 
بالجامع��ة عل��ي محم��د الصباغ، اس��تكمااًل 
لمتطلب��ات ني��ل درجة الماجس��تير - ارتفاع 
معدل اس��تخدام »اإلنس��تغرام«، وهو األمر 
ال��ذي يدعو إلى التوس��ع في إنش��اء صفحات 
»إنس��تغرامية« للتوعي��ة الصحي��ة المعنية 
ببث المعلومات الصحيحة ودحض الشائعات 

خصوصًا في األزمات الصحية. 
بعن��وان »دور ش��بكات  الدراس��ة  ووس��مت 
التواصل االجتماعي ف��ي التوعية الصحية - 
حملة مجلس الصحة ل��دول مجلس التعاون 
في مكافح��ة في��روس »كورونا« المس��تجد 

عل��ى اإلنس��تغرام نموذجًا«، ونوقش��ت من 
لجن��ة مؤلفة من: عضو هيئ��ة التدريس في 
قس��م اإلعالم والس��ياحة والفن��ون بجامعة 
أحم��د  مس��عد  هب��ة  الدكت��ورة  البحري��ن 
مش��رفة، وعضو هيئة التدريس في القس��م 
نفس��ه الدكتورة ليلى حسن الصقر ممتحنة 

داخلي��ة، وعضو هيئة التدري��س في جامعة 
القاه��رة األس��تاذة الدكت��ورة هوي��د س��يد 
عل��ي مصطف��ى ممتحنة خارجية.  وبحس��ب 
الباح��ث الصب��اغ، هدفت الدراس��ة إلى رصد 
لمس��تخدمي  الديمغرافي��ة  الخصائ��ص 
منصة »اإلنس��تغرام« الذين يتابعون حملة 

التوعية الصحية لمكافحة فيروس »كورونا« 
المس��تجد على صفحة مجل��س الصحة لدول 
الخليج على منصة »اإلنس��تغرام«، والتعرف 
على أنم��اط تعرضهم للحمل��ة ودوافعهم، 
ورصد أشكال مشاركتهم وتفاعلهم، واألدوار 
التي تمارسها الصفحة »اإلنستغرامية« في 

التوعية الصحية بالفيروس. 
ودعت الدراس��ة - التي اس��تطلعت آراء عينة 
م��ن متابعي حملة مجل��س الصحة الخليجي 
للتوعية بالفيروس - حمالت التوعية الصحية 
إل��ى التركيز دواف��ع المعرف��ة والتعلم، ألن 
الغالبي��ة يتابعون المواق��ع الصحية بغرض 
تنمي��ة معارفه��م الصحية، مؤك��دة ضرورة 
االهتم��ام بأس��اليب التعلي��م والتوعية من 
خ��الل الترفيه الذي ثبت��ت فاعليته خصوصًا 
ف��ي األزم��ات حي��ث يس��هم ه��ذا األس��لوب 
ف��ي التقلي��ل من الش��عور بالخ��وف والقلق. 
وأظه��رت النتائ��ج أن منصة »اإلنس��تغرام« 
تحظى بمدى اس��تخدام مرتفع للمتابعة بلغ 

93%، وج��اءت المنص��ة في المرتب��ة الثانية 
بعد »الواتس��اب«، يليهما اليوتي��وب ثالثا، 
والفيس��بوك رابعًا، وتويتر خامس��ًا بحس��ب 
تفضي��الت المبحوثين. واس��تطاعت الحملة 
اإلنس��تغرامية »مكافح��ة األف��كار المضللة 
بش��أن فيروس »كورونا« واللقاحات« بحسب 
رأي أفراد العينة.  كما أظهرت النتائج اتجاهًا 
إيجابي��ًا بش��أن أدوار الحملة اإلنس��تغرامية 
للتوعية الصحية لمكافحة »كورونا« بنس��بة 
مرتفع��ة، وج��اء ف��ي المقدم��ة دور تعديل 
االتجاه، ث��م دور الحملة في خل��ق الثقة، ثم 
ال��دور اإلقناع��ي، وأخي��رًا ال��دور االجتماعي. 
وأكدت الدراس��ة أهمية أن تولي المؤسسات 
والمنظم��ات مزي��دًا م��ن العناي��ة بمحتوى 
حمالتها للتوعية الصحية بأش��كال وعناصر 
والمقابالت،  والفيديوهات  والكارتون  الصور 
المعلوم��ات بوضوح  والمس��ابقات، إليصال 
وس��هولة للجمهور لمس��اعدته على فهمها 

واتباع اإلرشادات.

ضعف الرقابة في تطبيقها فتح شهية التجار لرفع األسعار.. مواطنون: 

»القيمة المضافة« تخلق ثقافة استهالكية جديدة
نوف ضاحي  «

تباين��ت آراء المواطني��ن بي��ن مؤيد 
ومع��ارض لفرض القيم��ة المضافة 
عل��ى مختل��ف الس��لع ف��ي المملكة، 
فف��ي م��ا ي��رى البع��ض أن ضريبة 
القيم��ة المضاف��ة الت��ي تص��ل إلى 
10% قد تغير من الس��لوك الشرائي 
للفرد البحريني لجهة أن المستهلك 
سيركز في ش��راء األساسيات ويهمل 
الكماليات واألم��ور الترفيهية، يؤكد 
آخرون أن هذه الخطوة من شأنها أن 
تؤدي إلى ارتفاع األس��عار خاصة في 
ظل تراج��ع وضعف الجان��ب الرقابي 

على األسواق.
كما يرى البعض أن القيمة المضافة 
لها وجه إيجابي من حيث المساهمة 
في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص 
عمل للش��باب العاطلين عن العمل 

وتحفيز االقتصاد.
وأك��د مواطن��ون أن بع��ض التج��ار 
اس��تغلوا الضريب��ة لفرضه��ا عل��ى 
سلع غير مش��مولة خاصة مع ضعف 

الرقابة.
وق��ال الدكتور علي عمران األس��تاذ 
القيم��ة  إن  األهلي��ة  بالجامع��ة 
المضاف��ة ق��د تغي��ر س��لوك الفرد 
الش��رائي،  وس��لوكه  البحرين��ي 
فالمستهلك البحريني نظرا لتركيزه 
المضاف��ة  القيم��ة  ف��ي  الش��ديد 
يجنح إلى ش��راء األساس��يات ويهمل 
الترفيهي��ة،  واألم��ور  الكمالي��ات 
فيتوجه أفراد المجتمع إلى األش��ياء 
الكماليات في  األساس��ية ويهملون 
العملية الش��رائية، مبينا أن أهمية 
المجتمع  ألف��راد  المضافة  القيم��ة 
البحريني أنه��ا تخلق فرصًا ووظائف 
تح��ل مش��كلة  أن  يمك��ن  جدي��دة 
البطال��ة فيج��د الش��باب العاطلون 
لهم ف��ي القيمة المضاف��ة وظائف 
تحل مش��اكلهم، ولعله��ا أن تكون 
س��ببًا ف��ي نقله��م م��ن عم��ل إلى 
العمل، ولعل هذي��ن العاملين هما 
األه��م واألبرز ف��ي التأثي��ر في هذا 
المج��ال مؤك��دًا أن زي��ادة القيم��ة 
المضافة س��تؤثر في االستثمار في 
مملك��ة البحري��ن ألنها ت��ؤدي إلى 

عزوف المستثمرين من الخارج. 
من جانب��ه ذكر الخبي��ر االقتصادي 
ع��ارف خليف��ة، أن ضريب��ة القيم��ة 
المضاف��ة والت��ي يج��ب أن يدفعها 
المستهلك بالنهاية أدت إلى ارتفاع 
األسعار للسلع والخدمات ليس فقط 
للس��لع الضريبية، ولكن حتى للسلع 
المعف��اة وه��ذا أدى بالطبيعة إلى 
حتمي��ة انخف��اض القوة الش��رائية 
للمستهلك النهائي مع تأثر السلوك 
االستهالكي وتغييره بنسبة ضئيلة 
جدا م��ن خ��الل تقليل المس��تهلك 
لشراء السلع والخدمات غير المعفاة 
وهي عادة ما تكون الس��لع الكمالية 

والتركيز على السلع الضرورية.
وأكد خليفة أن نس��بة ال��� 10% لها 
تأثير كبير جدًا عل��ى أفراد المجتمع 
المواطني��ن  م��ن  س��واء  البحرين��ي 
أو المقيمي��ن، حي��ث ب��دأت تك��ون 
عالم��ة فاصل��ة في موض��وع اختيار 
شراء واس��تهالك الس��لع والخدمات 
المعفاة م��ن غيرها وكنا نأمل فعاًل 
أال تتأثر أسعار السلع المعفاة ولكن 
لألس��ف لضعف مراقبة أسعار السلع 
والخدمات المعفاة ارتفعت أسعارها 
الضريبي��ة  الس��لع  م��ع  بالت��وازي 
باإلضاف��ة للعوامل العالمية األخرى 
الرتفاعه��ا  أدت  والت��ي  والمحلي��ة 

بتضخم مفرط.

في م��ا بي��ن حس��ين آل إس��ماعيل 
مقدم األخبار في تلفزيون البحرين: 
»عل��ى الرغم من أهمي���ة الضرائب 
كأحد المص��ادر اإليرادية للدخل، إال 
أن ف��رض الضرائ��ب يؤثر بال ش��ك 
عل��ى األعب��اء الملقاة عل��ى دافعي 
الضرائب، وإذا ما رجعنا ما ح�دث في 
تجارب الدول األخرى س��نالحظ أنها 
أثرت على رفاهية المواطن نوعًا ما، 
وأثرت على مس��تويات دخول األفراد 
نتيجة ارتفاع األسعار لمستويات غير 
مسبوقة وبش��كل أثر على الرفاهية 
االقتصادي��ة، لذا تس��عى الحكومة 
جاهدة لوضع بعض الحلول للتقليل 

من حدة هذه اآلثار.
 إل��ى ذلك ت��رى الباحث��ة القانونية 
عالي��ة الهم��الن أن هن��اك العديد 
م��ن الدول ب��دأت تتج��ه إلى فرض 
ضريب��ة القيمة المضاف��ة، وُتعتبر 
دولة ألماني��ا أول دولة بدأت فرض 
ضريبة القيمة المضافة في 1919، 
أصبح��ت  وبالتدري��ج  ذل��ك  وبع��د 
ضريبة القيمة المضافة من شروط 
االقتصادي��ة  المجموع��ة  عضوي��ة 
األوروبية، وتم اعتماد هذه الضريبة 
في جميع الدول األوروبية في 1967. 
وُتشير الدراسات االقتصادية إلى أن 
ضريبة القيم��ة المضافة »نوع من 
ضرائب االستهالك التي توضع على 
الُمنتج في مراح��ل إنتاجه حتى عند 
بيعه«، ومعنى ذلك أن من يتحملها 
م��ن  يدفعه��ا  ال��ذي  المس��تهلك 
راتب��ه »ما يؤثر عليه وعلى أس��رته 
ويضعف قدرته الش��رائية«. ويعني 
ذلك بالض��رورة أن القيمة المضافة 
ُتؤثر على المواطنين أصحاب الدخل 
المح��دود وعل��ى طريق��ة حياته��م 
وذوي  األغني��اء  دون  االس��تهالكية 
الروات��ب العالي��ة، وحتى يس��تفيد 
المواط��ن اس��تفادة حقيقية وتامة 
من راتب��ه المحدود فإن��ه بالتأكيد 
سوف يذهب لشراء السلع األقل سعرًا 
من السلع المتشابهة وبكميات أقل 

بما يتوافق مع قدراته المالية.
وش��ددت الهم��الن على ض��رورة أن 
بثقافة ش��راء  المس��تهلك  يتس��لح 
األفض��ل من الس��لع والخدمات، من 
خ��الل البحث ع��ن الم��كان األفضل 
لش��راء الس��لعة المطلوبة، فالسعر 
أحيانًا يختلف بحس��ب اختالف تكلفة 
الشراء وبلد المنش��أ ومقدار القيمة 
المضافة على السلعة. من جانب آخر 
قد يس��تغل بعض التجار والشركات 
ف��رض الضريبة المضاف��ة ليرفعوا 
من أس��عار س��لعهم خصوصا إذا لم 
تكن هن��اك مراقب��ة ج��ادة وفاعلة 
م��ن قب��ل وزارة التج��ارة والصناعة، 
لذا فإنه بمقارنة المستهلك أسعار 
الس��لع في أكثر من مكان سيتعرف 
على السعر الحقيقي للسلعة وُيجنبُه 

ذلك دفع سعر أعلى.
الصحفي��ة  ذك��رت  جانبه��ا  م��ن 
واإلعالمية بدور المالكي أن مملكة 

رس��وم  ف��رض  طبق��ت  البحري��ن 
القيمة المضافة مضطرة ألس��باب 
اقتصادي��ة ملح��ة محلي��ًا وخليجيًا 
وعالمي��ًا، وق��د كان��ت البداية من 
خالل ف��رض 5%، ث��م ارتفعت إلى 
10% في يناي��ر 2022 وقد جاء هذا 
االرتف��اع الضريب��ي تح��ت مظل��ة 
برنامج التوازن المالي في المملكة، 
فالبحري��ن تواج��ه عج��زا ماليا في 
بس��بب  س��نوات  من��ذ  الموازن��ة 
انخف��اض وتدن��ي أس��عار النف��ط 
عالمي��ا لفت��رة طويل��ة م��ع علمنا 
جميعا أن البحرين هي الدولة التي 
تمتل��ك أصغ��ر احتياط��ي ومخزون 
بترولي عل��ى مس��توى دول الخليج 
الش��قيقة، ول��م يح��ظ ق��رار زيادة 
الضرائ��ب بقبول بي��ن المواطنين، 
ولكن الضريبة لن تشكل عبئًا كبيرًا 
على المواطن ألن السلع والخدمات 
الغذائي��ة  كالم��واد  األساس��ية 
والتعليم والصحة ه��ي معفاة من 
ضريب��ة القيمة المضافة، لذلك لن 
تش��كل تأثيرًا كبي��رًا على المواطن 
تك��ن  ول��م  البحريني��ة،  واألس��ر 
المملكة هي الوحي��دة التي طبقت 
أو فرض��ت ضريبة القيمة المضافة 
ف��كل دول العال��م تطب��ق القيم��ة 
المضاف��ة، وهن��اك عدد م��ن دول 
الخلي��ج فرضت الضريب��ة المضافة 
الس��عودية  رؤي��ة  وأن  وطبقته��ا، 
2030 يظهر فيه��ا إصرار كبير على 
تنوي��ع مص��ادر الدخ��ل للمملك��ة، 
وهذه االس��تراتيجية تبين أن هناك 
توجها لفرض الضريبة في أي حال 
من األحوال. ال ننكر أن هناك بعض 
األسر ذات الدخل المحدود والفقيرة 
»كارث��ة«   الق��رار  ه��ذا  س��يكون 
بالنس��بة إليها، ولكن ال بد هنا من 
دور فاعل وحراك ش��عبي للجمعيات 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدني في 
دع��م هذه األس��ر، ليس م��ن خالل 
الدعم المالي فقط، وإنما من خالل 
برام��ج توعوي��ة وتثقيفي��ة تمكن 
األس��ر من مواجهة ف��رض القيمة 
واألعب��اء  والتداعي��ات  المضاف��ة 
الجديدة الت��ي فرضتها على دخلها 
ومصروفها الش��هري، ولذلك عليها 
ترش��يد اإلنف��اق ف��ي االس��تهالك 
الس��ابق وحس��اب التبعات المالية 

واالجتماعية المترتبة على األس��رة 
وأفرادها وإعادة النظ��ر في التخلي 
عن الكثير من الحاجات االستهالكية 
غي��ر الضروري��ة أو ملح��ة التي كنا 
نس��تخدمها. م��ن جهته��ا أك��دت 
الكاتبة الصحفية رج��اء مرهون أن 
مضاعفة ضريب��ة القيمة المضافة 
م��ن 5% إل��ى 10% ألق��ت بظاللها 
االس��تهالك  أنم��اط  عل��ى  س��لبا 
المحلي��ة دون أدنى ش��ك. وأردفت: 
أن »مضاعف��ة الضريب��ة ج��رى في 
وقت م��ا زال االقتص��اد يعاني من 
التبعات المؤلمة لجائحة »كورونا« 
وأزم��ة الش��حن وارتف��اع األس��عار 
وبالتال��ي ج��اءت خط��وة مضاعفة 
الضريبة لتؤثر س��لبا على عمليات 
الشراء، فهذه النوعية من الضرائب 
تصنف كضريبة استهالك. وأضاف: 
آمل أن تكون أي خطوة مس��تقبلية 
لفرض ضرائ��ب متوائمة مع أحوال 
والواق��ع  المعيش��ية  البحرينيي��ن 
االقتص��ادي لدول مجل��س التعاون 
ال��ذي يش��كل الكي��ان االقتص��ادي 
المشترك لنا، وتوسيع قائمة السلع 
والخدم��ات المس��تثناة من ضريبة 
القيم��ة المضاف��ة وعل��ى رأس��ها 
بع��ض الس��لع الدوائي��ة واألغذية 

ومكمالتها«. 
بينم��ا ق��ال نائ��ب رئي��س اإلعالم 
والعالقات العامة ف��ي االتحاد الحر 
لنقاب��ات عم��ال البحري��ن عب��داهلل 
المع��راج، إن القيمة المضافة أثرت 
على القدرة الش��رائية بش��كل كبير 
على ش��ريحة واسعة من المواطنين 
المح��دود  الدخ��ل  ذوي  خصوص��ًا 
والش��ريحة المتوسطة التي أصبحت 
تت��آكل لتنض��م إل��ى ش��ريحة ذوي 
الدخ��ل المح��دود، حي��ث إن إضافة 
تأت��ي  المضاف��ة  الضريب��ة  إل��ى 
األس��عار ملتهب��ة على أغلب الس��لع 
فال يوجد رقابة حقيقية على الس��لع 
بحجة أن الس��وق بمملك��ة البحرين 
س��وق مفت��وح!!!، بينم��ا ن��رى دواًل 
أخرى ش��قيقة لديها ضريبة القيمة 
المضاف��ة والبعض منه��م قيمتها 
أرفع مما لدينا لكن لم تؤثر بالشكل 
الكبي��ر على ش��رائح المواطنين من 
ذوي الدخ��ل المح��دود والمتوس��ط 
والس��بب يع��ود لوج��ود بدائل من 

زيادة ف��ي الدعم المقدم إضافة إلى 
وجود رقابة صارمة على األسعار وأن 
أي تاجر إذا أراد زيادة في السلع عليه 
تقديم طلب رسمي للجهات المعنية 
بحس��ب  يك��ون  أن  ال  في��ه  للنظ��ر 
أهوائ��ه وبمزاج��ه. نتمنى أن تكون 
األخبار المتداولة ع��ن زيادة القيمة 
المضاف��ة مع بداية الس��نة القادمة 
أن  يج��ب  وأيض��ًا  إش��اعة،  مج��رد 
يكون هناك مناقش��ة بشأن القيمة 
التش��ريعية  الس��لطة  المضافة مع 
بحس��ب ما تقتضي��ه المرحلة ال أن 
تك��ون موجودة الضريب��ة وزيادتها 
لألب��د، نعلم ل��كل مرحل��ة ظروفها 
ولك��ن يج��ب أن يكون هن��اك وقت 
معل��ن لكل بداية مش��روع ونهايته 

كمشروع ضريبة القيمة المضافة.
ويقول حبيب ضيف موظف في قطاع 
خاص إن القيمة المضافة تؤثر على 
المواطني��ن ذوي الدخ��ل المح��دود 
وعلى طريقة حياتهم االس��تهالكية 
دون األثري��اء والمس��تثمرين وذوي 
الروات��ب الرفيع��ة، وحتى يس��تفيد 
المواط��ن اس��تفادة حقيقية وتامة 
م��ن راتب��ه المح��دود فإن��ه يقين��ًا 
سيذهب لش��راء الس��لع األقل سعرًا 
من السلع المتشابهة وبكميات أقل 

بما يتوافق مع قدراته المالية.
م��ن جانبه��ا قال��ت س��مر حبي��ب: 
»م��ن المع��روف بعل��م االقتص��اد 
أن الضرائ��ب نوع��ان: األول وه��ي 
الدخ���ل  م���ن  تقتط���ع  الضرائ��ب 
م����ن  الثان����ي  والن��وع  مباش��رة 
الضرائ��ب غي��ر  الضرائ��ب فه����ي 
المباش����رة؛ ف��ال تقتطع مباش����رة 
م��ن دخ��ل عناص��ر اإلنتاج، وإنم��ا 
تقدمه�ا  خدم���ات  كب��دل  تف��رض 
الدول�ة، أو تف�رض عل�ى االستهالك، 
القيم���ة  ضريب���ة  تع���د  وعلي���ه، 
غي���ر  الضرائ���ب  م���ن  المضاف���ة 
المباش���رة كبقية الش��عوب واألمم 
فإننا نتطلع لحياة رغيدة ومس��تقبل 
يوفر لنا وألبنائنا الحياة المستقرة«. 
م��ن  ه��و  التغي��ر  »أن  وأضاف��ت: 
عناص��ر التكوي��ن ف��كان ال ب��د من 
مواكبة التغيرات ومجاراتها وكبقية 
الحكوم��ات وتماش��يا ف��ي مص��اف 
ال��دول المتقدم��ة لج��أت الحكومة 
بالتعاون م��ع نظيراتها دول الخليج 

االس��تراتيجية  العربي التب��اع هذه 
كنوع من التدعيم إلنفاق الحكومي. 
وكوننا مجتمع��ًا يعتمد على النفط 
كدخ��ل اقتص��ادي ال بد م��ن البحث 
ع��ن مص��ادر دخ��ل تدع��م اإلنفاق 
الحكومي لتحقيق الخدمات لمواطن 
فهي مصدر إيراد بالنسبة للحكومة 
وم��ع ذل��ك، كان ال ب��د م��ن مراعاة 
أن البحري��ن اقتص��اد صغير مفتوح 
ومدم��ج وأن مس��توى دخ��ل الف��رد 
فيها منخفض نس��بة لنظائرها من 
دول الخلي��ج فال توجد مقارنة ال بين 
معاش��ات وتس��هيالت المعيشة وال 
بين القدرة الش��رائية لذا فإن تأثير 
ف��رض 10% نس��بة قد تأثر بش��كل 
كبير عل��ى المواطن أو المس��تهلك 
بش��كل ع��ام وذل��ك بس��بب تفاوت 
القدرة الش��رائية وضع��ف المدخول 
حي��ث إن م��ا يدفعه المش��تري من 
المضافة تصاعدي  القيم��ة  ضريبة 
مع تصاعد دخله، ولكنه انحداري في 

نسبته إلى الدخل«.
وبينت: »أن األعلى دخال يدفع كقيمة 
مطلقة أكثر، لكن نس��بة ما يدفعه 
إلى دخله تنخف��ض مع زيادة الدخل 
والعكس صحيح م��ع أصحاب الدخل 
المنخف��ض ه��ذا الوضع يس��تدعي 
تدخ��ال ديناميكي��ا ف��ي تعديل في 
بنية ضريبة القيم��ة المضافة، بما 
يخفف من تأثيرها على ذوي الدخول 
األقل. مثال، تزيد النسبة على السلع 
األقل أهمية أو األكثر كمالية، وتقل 
عل��ى عكس��ها، وتنع��دم على س��لع 
مخت��ارة. على الرغم م��ن أن الزيادة 
في ضريب��ة القيم��ة المضافة تبدو 
الخي��ار األكث��ر قابلي��ة للتطبيق، إال 
أن��ه يمكن تأمي��ن سياس��ات أعلى 
م��ن القبول العام من خالل قدر أكبر 
من الش��فافية في السياسة المالية. 
عل��ى وجه الخص��وص بالضبط كما 
تخطين��ا أزم��ات س��ابقة حي��ث تم 
بناء اس��تراتيجية البحري��ن الناجحة 
»كورون��ا«  بفي��روس  المتعلق��ة 
عل��ى م��داوالت ش��فافة ومش��اركة 
اس��تباقية مع الجمهور، ومن ش��أن 
مح��اكاة ه��ذه الجوانب ف��ي المجال 
المالي أن يساعد البحرين في تنفيذ 
اإلصالح��ات المطلوبة بش��كل أكثر 

سالسة على المواطن والحكومة«.

عالية الهمالت  رجاء مرهون  حسين  آل إسماعيل  د. علي عمران  عارف خليفة 

حبيب ضيف  سمر خليل  عبداهلل المعراج  بدور المالكي 

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

»الداخلية« تنّظم استعراضًا جماهيريًا في العاصمة بمناسبة األعياد الوطنية

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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البحرين مســتمرة في منجزاتها الحضارية مهما حاولت 
بعض األصوات اليائسة اإلساءة لسمعتها.

باألحمر
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 تقارير البرلمان األوروبي.. 
»كنا فين وبقينا فين«

شتان شتان بين موقف مملكة البحرين من تقارير االتحاد األوروبي 
عام 2011 وموقفها اآلن.

دعَك من الموقف الش��عبي وموقف المؤسس��ات المدنية حينذاك، 
والّلذين كانا رافضين ومس��تهينين بتلك التقارير، بل كانا يحثان 
الدولة على عدم اإلصغاء لها وعدم االكتراث بها، وِقْف عند الموقف 
الرس��مي حينذاك والذي كان يعير بع��ض االهتمام لتلك التقارير، 
بل كثيرًا ما تمت االس��تجابة لبعض مطالب تلك التقارير واإلفراج 
ع��ن بعض المحكومين رغم عدم االقتناع بحقهم في العفو، إال أن 
مملكة البحرين أرادت أن تبدي حسن النوايا لالثنين؛ للمعفوِّ عنهم 
وألصحاب تلك التقارير س��واء أكانت تقاري��ر الخارجية األمريكية أو 
تقاري��ر البرلمان األوروبي أو تقارير المنظم��ات الحقوقية، وأحيانًا 
كنا نقف مس��تنفرين على ِرجل ويدنا عل��ى قلوبنا حين تصدر مثل 
تلك التقارير نظرًا لتأثر مملكة البحرين بها ولبحثها عن السالمة 
والتخل��ص من الملفات التي تصدع رأس��ها، وكان��ت تلك الجهات 
تع��رف أن ضغطه��ا يؤتي بالثم��ار، فكانت تتمادى ف��ي مطلبها 
وتستهين بالحقائق وباألدلة التي ترّد بها البحرين إلثبات سالمة 

موقفها القانوني والحقوقي.
بعد مرور عش��رة أعوام اكتس��بت مملكة البحرين الثقة بنفس��ها 
أكثر وبس��المة موقفها وبعدالة قضيتها، وعملت على س��د أبواب 
الثغرات التي اقتنعت بها في الملف الحقوقي، وبعدها س��دت باب 
اإلصغاء تمامًا لتلك التقارير، واكتفت برد رسمي مقتضب، وتركت 
الباقي للردود الشعبية من الس��لطة التشريعية ومن المؤسسات 
المدنية ومن مقاالت ال��رأي في الصحافة، فهي التي تتكفل بالرد 
على تلك التقارير س��واء أكانت من البرلم��ان األوروبي أو الخارجية 

األمريكية أو أي جهة أخرى.
أم��ا الموقف الرس��مي فكان الح��د األدنى من االهتم��ام وهذا هو 
المطل��وب فعاًل، فهو موقف يدل على الثقة والقوة والثبات، موقف 
يدل على اس��تيعاب ال��دروس وتجاوزها، وموقف ي��دل على تراكم 
التجارب المثري الذي اكتس��بته مملك��ة البحرين ونتمنى الحفاظ 
علي��ه والثب��ات علي��ه دومًا، فه��و القدر ال��ذي يناس��ب موقع تلك 

التقارير، موقع متدنٍّ ضعيف ال أهمية له.
أما كيف تعلمن��ا، فتلك حكاية أخرى، تعلمنا من انكش��اف حقيقة 
تلك الجهات، من تناقضها، من كيلها بألف مكيال، من فس��ادها، 
من أجندتها التي تكشفت والتي تقف وراء تلك التقارير، من سقوط 
الهيبة عنها، من تعريها وتضاؤل مصداقيتها إلى درجة االنعدام، 
من رؤية المصالح المتقلبة التي تجعل من الملف الحقوقي يختفي 

فجأة ويظهر فجأة.
تعلمنا حين وضعنا أمننا القومي الوطني وسالمتنا فوق أي اعتبار، 
وحي��ن وجدت الدولة أن ش��عبها يق��ف معها صفًا واح��دًا ضد من 

يستهين بأمنه وسالمته.
تعلمنا حين اكتش��فنا أن معاييرنا للحقوق اإلنسانية تفوق بكثير 
معاييرهم وتعنى باإلنس��ان إن كان كبيرًا في الس��ن أو مريضًا أو 
غريبًا ع��ن داره، في حين ت��داس حقوق تلك الفئ��ات، تعلمنا من 
تمس��كنا بقيمنا وأعرافنا وفطرتنا حفظ سالمة أسرنا ومجتمعاتنا 
في حين رأينا ما يح��دث عندهم وانعكاس معاييرهم ومفاهيمهم 

على سالمة المجتمعات وصحتها النفسية والجسدية.
فش��تان بين موقف الدولة من صدور تقرير كالذي صدر مؤخرًا من 

البرلمان األوروبي، وموقفها قبل عشر سنوات.
تحي��ة لمملكة البحري��ن وموقفها الرس��مي، ونتمنى ل��ه الثبات، 

ومزيدًا من الثقة بالنفس.

طفل بعمر 8 سنوات يتزلج في 7 قارات
أصبح صب��ي يبلغ م��ن العمر 8 
س��نوات من مقاطعة كولورادو 
ف��ي والية تكس��اس األمريكية، 
أصغ��ر  رس��مي،  غي��ر  بش��كل 
الق��ارات  ف��ي  يتزّل��ج  ش��خص 
الس��بع، وفق��ًا لموق��ع ي��و ب��ي 
أي. وراف��ق مادوك ليب أس��رته 
في رح��الت تزل��ج جاب��ت أنحاء 
العالم، وأحدثها رحلة بدأت في 
األول من ديس��مبر الجاري، إلى 
س��فح جبل في الق��ارة القطبية 
الجنوبية، حس��ب م��ا ذكر موقع 
24 اإلمارات��ي. ُيذك��ر أّن الرقم 
لموس��وعة  الحال��ي  القياس��ي 

غينيس لألرقام القياسية ألصغر 
شخص يتزلج في جميع القارات 

الس��بع ه��و للطفل��ة األمريكية 
فيكتوريا راي وايت.

 السعودية: عرض مخطوطتين
من معجم »القاموس المحيط« للفيروز آبادي

أطلقت مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز 
العامة، معرضًا خاًصًا للمخطوطات 
العربية الن��ادرة التي تتناول علوم 
اللغة العربي��ة، وآدابها، وفنونها، 
بمناس��بة  وذل��ك  ومعاجمه��ا، 
االحتف��اء بالي��وم العالم��ي ال��ذي 
خصصته األم��م المتحدة لالحتفاء 
باللغ��ة العربي��ة في 18 ديس��مبر 

من كل عام.
يض��م المعرض مجموع��ات نادرة 
من المخطوطات التي تعنى باللغة 
العربي��ة، م��ن أبرزه��ا: مخطوطة 
كت��اب الن��وادر ألبي زي��د بن أوس 
األنص��اري )215ه��� / 830م( وهي 
واحدة من أقدم وأندر المخطوطات 
في اللغة العربية، ويتناول الكتاب 
آالف الكلمات النادرة الغريبة التي 
تشكل مستويات متعددة المعاني 
والتعبي��ر ف��ي فض��اء المعجمي��ة 

العربية.
وتع��رض المكتب��ة ف��ي معرضها 

كذلك مخطوطة للمعجم الش��هير 
ألبي نص��ر الجوهري: »ت��اج اللغة 
وصح��اح العربية«، وه��ي أقدم ما 
صن��ف ف��ي العربي��ة م��ن معاجم 
األب��واب  عل��ى  مرتب��ة  األلف��اظ 
والفص��ول، ُكتب��ت في ع��ام 591 

هجرية.

المع��رض مخطوطة  كم��ا يض��م 
قيم��ة لعال��م اللغ��ة العربي��ة أبو 
الفت��ح عثمان بن جن��ي الموصلي، 
يع��ود تاريخ نس��خها إل��ى بدايات 

القرن الخامس الهجري.
وهي عب��ارة عن مجل��د يضم عددًا 
من الرقوق في غير ترتيب، وكتبت 

بخط أندلس��ي أس��ود على رق من 
جلد الماشية، وبعض الرقوق التي 
المخطوط��ة بها ثقوب  تضمنتها 
ناتج��ة ع��ن عملي��ات ش��دها قبل 

الكتابة عليها.
المخطوط��ة  رق��وق  ع��دد  ويبل��غ 
الن��ادرة 58 رق��ًا، وضب��ط الكثي��ر 
من كلماتها بالش��كل، كما كتبت 
بعض العبارات المراد إبرازها بقلم 

أسود عريض.
كما تع��رض المكتبة مخطوطتين 
لكتاب )القاموس المحيط( للفيروز 
آبادي، كتبت األول��ى في عام 994 
ه���، والمخطوط��ة الثاني��ة كتبت 
ع��ام )977ه���( وجاء ف��ي الكتاب: 
المحيط  القام��وس   « »وأس��ميته 
البح��ر األعظ��م، ولما رأي��ت إقبال 
الن��اس على صح��اح الجوهري وهو 
جدي��ر بذلك غي��ر أن��ه فاته نصف 
اللغة أو أكثر إما بإهمال المادة أو 

بترك المعاني الغريبة النادرة«.

مصر تجري أول عملية زراعة رئة
أج��رى فري��ق طب��ي متخص��ص، أول عملي��ة 
لزراعة الرئة في مصر، بعد ش��هور عديدة من 
التحضير، لتدخل البالد مرحلة جديدة في مجال 

زراعات األعضاء.
وخضع��ت فت��اة تق��ارب الثالثين م��ن عمرها 
للعملية األولى من نوعها داخل مستشفى عين 
شمس التخصصي بالقاهرة، بعد معاناتها من 
الفش��ل التنفس��ي، حيث تبرع شقيقاها بفصي 
رئة، ف��ي الوقت الذي أجري��ت الجراحة داخل 3 
غرف عمليات بالتوازي بحضور أطباء بعديد من 
التخصص��ات الطبية على رأس��ها أطباء أمراض 
صدر وجراحة صدر والتخدي��ر والقلب واألوعية 

الدموية.
من جانب��ه، اعتبر مستش��ار الرئيس المصري 
لش��ؤون الصح��ة والوقاية، محم��د عوض تاج 
الدين، إج��راء أول عملية زرعة رئة بالبالد بأنه 

»إنجاز كبير للغاية«.
وقال ت��اج الدين في تصريح��ات خاصة لموقع 
»س��كاي نيوز عربي��ة«، إن هناك جه��ود كبيرة 
ُبذلت على مدار الس��نوات الماضية من الكوادر 
الطبية والعلم��اء المصريين للوصول إلى هذه 
اللحظة الت��ي يتحقق فيها نج��اح إجراء زراعات 
الرئة في مصر. ووفق مستشار الرئيس المصري 
للصح��ة، فإنه تم إج��راء العديد م��ن التجارب 

اإلكلينيكية، وسافر عدد من األطباء إلى الخارج 
للتدري��ب ومعرفة أحدث م��ا توصل إليه العلم 
ف��ي مجال زراع��ة الرئ��ة، إضافة إل��ى متابعة 
الحاالت في عيادات متخصصة بمستشفى عين 
شمس التخصصي، لكون تلك الجراحة »معقدة 
وليس��ت س��هلة على اإلطالق«، موجها الشكر 
للفريق الطبي الذي ش��ارك في إج��راء العملية 

األول��ى بالبالد. وأش��ار إل��ى أن الجراحة تجرى 
عب��ر التبرع من األحياء إلى الش��خص المريض 
حت��ى اآلن، إذ يتم الحص��ول على »فصين« من 
ش��خصين مختلفين كمتبرعي��ن، لزراعتها في 
المريض الذي يعاني من فش��ل تنفسي، وهذا 
أكث��ر صعوبة م��ن الحصول عل��ى األعضاء من 

حديثي الوفاة.

 جّدة لـ17 حفيدًا 
تتخّرج من الجامعة

ستتس��ّلم ام��رأة تبل��غ من 
العم��ر 91 عامًا ش��هادتها 
الجامعية األس��بوع المقبل 
بع��د 71 عامًا من التحاقها 

بالكلية للمرة األولى.
هي جويس ديفو، التي كان 
آنذاك جويس فيوال  اسمها 
كي��ن، حي��ث بدأت س��نتها 
األول��ى في جامعة ش��مال 

إلين��وي ع��ام 1951 بخطة للتخ��ّرج بدرجة علمية ف��ي االقتصاد 
المنزل��ي لكن تغي��ر المخطط بعدما التقت برجل في الكنيس��ة 
وأحّبت��ه. وقالت ديفو، بحس��ب م��ا نقلت »س��ي أن أن«: »ذهبت 
إلى الكلية لمدة ثالث س��نوات ونصف، لكنني ق��ّررت تركها بعد 
أن قابلت��ه«. وأوضح��ت أن »الرجل هو دون فريم��ان وتزوجا في 
1955 وأنجبا ثالثة أطفال قبل وفاة فريمان، وتركها أرملة لمدة 
خمس س��نوات قبل أن تتزوج من رج��ل آخر وتنجب منه 6 أطفال 
م��ن بينهم توأم��ان، وأن عائلتها كبرت ولديه��ا اآلن 17 حفيدًا 
و24 من أبناء األحفاد«. وتابعت: »كنت مس��تاءة ألنني لم أكمل 
دراستي وشجعني أطفالي على العودة؛ لذا عدت إلى كلية شمال 

إلينوي وبدأت في أخذ الدروس مرة أخرى«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/12/20/watan-20221220.pdf?1671514285
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https://alwatannews.net/article/1042378
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أقــام مالــك ورشــة دعــوى “إيجــار” للمطالبــة الماليــة ضد المدعى عليه بســداد مبلغ 1200 دينار كمتخلف عن ســداد رســم اإليجار وإخالء المحل، وكســب 
المدعى في حكم محكمة أول درجة ضد المستأجر “المدعى عليه” بإلزامه بسداد المبلغ المطلوب مع فسخ عقد اإليجار وإخالء المحل.

إذ قـــدم محامي “المدعـــى عليه” علي 
هانـــي اإلثباتـــات والبراهيـــن واألدلة، 
وهـــي عبارة عن أرصدة تثبت ســـداد 
موكلـــة كامـــل المبالغ لصالـــح المدعي 
عبـــر نظـــام التحويـــات الماليـــة مـــن 
خال تطبيق “بنفت بي” أمام محكمة 
االســـتئناف؛ إلثبـــات بـــراءة المدعـــى 
قـــام  الـــذي  المســـتأجر  وكيلـــه  عليـــه 
بســـداد كامـــل المبالـــغ المطلوبة نظير 

إيجار دكان الورشة.
وعليـــه صـــدر حكـــم بـــراءة الذمة من 
الدعـــوى  ورفـــض  المطالبـــة  مبالـــغ 
التـــي أقامهـــا “المدعي” بعـــد أن صدر 
حكـــم قبـــول االســـتئناف شـــكاً وفي 

الموضوع تعديل الحكم المستأنف.
وتعود حيثيـــات القضية بأن المدعى 
عليه اســـتأجر محا عبارة عن ورشة 
مقابـــل أجـــرة شـــهرية مقدارهـــا 150 
دينارا، وتخلف المســـتأجر عن ســـداد 
األجرة المستحقة في الفترة من شهر 
ديســـمبر 2021 ولغايـــة شـــهر يوليـــو 
2022 بواقـــع مبلـــغ 1200 دينار، األمر 
الـــذي حـــدا بالمدعـــي إقامـــة دعـــواه؛ 

بغية القضاء له بالمطالبات المالية.

وقضـــت محكمـــة أول درجـــة بفســـخ 
عقـــد اإليجـــار وإلـــزام المدعـــى عليـــه 
يـــؤدي  وأن  المؤجـــر  المحـــل  إخـــاء 
للمدعـــى مبلـــغ 1200 دينارا تأسيســـًا 
بيـــن  اإليجـــار  عاقـــة  ثبـــوت  علـــى 
الطرفيـــن وانتفاء الدليل على ســـداد 
المدعـــى عليـــه لألجـــرة المطالـــب بها 
أن  بيـــد  المؤجـــر،  “المدعـــي”  لصالـــح 
الحكـــم لـــم يلـــق قبـــوالً لـــدى المدعى 
عليـــه، فأقام عنـــه االســـتئناف ليثبت 
مـــن مبالـــغ  مـــن جـــزء  بـــراءة ذمتـــه 

المطالبة وأن المبلغ المســـتحق بذمته 
وتـــم  دينـــارا،   550 المدعـــي  لصالـــح 
ســـداد باقـــي المبلـــغ المطالـــب به عن 

الماليـــة  التحويـــات  طريـــق 
تطبيق “بنفت بي”.

وأرفـــق المحامي المســـتأنف 
الدفـــاع  فـــي  بائحتـــه  هانـــي  علـــي 
نســـخا مـــن التحويـــات الماليـــة عبـــر 
تطبيـــق “بنفـــت بـــي”؛ إلثبـــات بـــراءة 
موكلـــه مـــن المطالبة الماليـــة، إضافة 
لتقديـــم إيصاالت الســـداد التي تثبت 
بـــراءة المســـتأجر لمحل الورشـــة من 

المطالبات المالية.
وكان المدعى عليه مســـتأجر الورشة 
يقوم بســـداد مبالغ إيجار المحل عبر 
التحويات المالية للمؤجر من خال 

التحويل المالي عبر تطبيق “بنفت 
بـــي”، وأجـــرى 5 تحويـــات مالية، 
وعليه تمت تبرئة ذمة المســـتأجر 

مـــن المطالبـــة الماليـــة؛ لوجـــود 
تســـديد  أثبتـــت  التـــي  األدلـــة 

المســـتأجر كامـــل المبالغ عبر 
مـــن  الماليـــة  التحويـــات 

خال تطبيق “بنفت بي”.

يتسلم اإليجار عبر “بنفت” ويتهم المستأجر بعدم السداد

rashed.ghayeb@albiladpress.com07

كل عام ووطني بألف خير
^ مملكـــة البحريـــن وهـــي كعادتهـــا تحتفـــل بعيدهـــا 
الوطنـــي ككل عـــام ليبقـــى حبها ينبض في قلوبنـــا جميعًا، 
فحبنا للوطن عشـــق ال ينتهي، وهي تجســـيد رائع ألســـمى 
معاني االنتماء للوطن والوالء للقيادة الحكيمة واالعتزاز 
بمســـيرة اإلنجـــازات التنمويـــة والحضارية التـــي تحققت 
للبحرين وشـــعبها الوفي في شـــتى الميادين، وتعد فرصة 
لتأمـــل المبـــادئ التي تأسســـت عليهـــا مملكـــة البحرين أال 
وهـــي الوالء والعطـــاء والعهد والتي تعتبر أساســـًا لنجاح 
مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد المعظم حفظه هللا 
ورعاه وبمساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا.
وتعد االحتفاالت باألعيـــاد الوطنية فرصة لتجديد الوالء 
والبيعة والحب للوطن ولقيادته ولشعبه وتجسيد االنتماء 
الحقيقـــي للوطـــن، فالوطن هـــو من أغلى الوجـــود وَمن ال 
وطـــن لـــه ال أرض له وَمـــن ال أرض له ال حيـــاة له، فالوطن 
هو األرض وهو الحياة. كما أن االحتفاالت بالعيد الوطني 
المجيـــد هـــي بمثابة تأكيـــد لمواطنـــة المواطن وانتســـابه 
إلـــى وطنه وأرضه وهي تجســـيد لمواقفه الوطنية والعيد 
الوطنـــي هو فرحة يجب أن يشـــعر بهـــا كل مواطن يحُب 
وطنه، كما أن العيد الوطني يجســـد الوحدة الوطنية بين 
المواطنين ويؤلف بين قلوبهم ويقربهم أكثر إلى وطنهم.

إن أجمل ما قد نشـــاهده فـــي هذه االحتفاالت هي مظاهر 
حب الوطن التي يغرسها اآلباء في نفوس أبنائهم ومشاعر 
األمـــل والتفاؤل التي بـــدت جلية على وجـــوه المواطنين 
والمقيمين وكيف ال والمملكة تخطو خطوات واسعة نحو 
الرفعـــة والتقـــدم، وإن مملكـــة البحرين وهـــي تعيش هذه 
األيـــام فرحـــة أعيادهـــا الوطنية تنظـــر بتفاؤل للمســـتقبل 
وتتطلع إلى غد أفضل لشبابه وأبنائه ليكون عنوانه األبرز 
هو المزيد من التنمية والتطور استكماال لخطوات النهضة 
السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة التـــي ارتكز عليها 
المشـــروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم.
إن األعياد الوطنية المجيدة هي فرصة الســـتلهام دروس 
الماضـــي بتاريخـــه وعراقتـــه والنظـــر إلـــى الحاضـــر بعـــزة 
وشـــموخ واستشـــراف المســـتقبل بـــرؤى واثقـــة؛ لتحقيق 
الطموحـــات الوطنيـــة، وقد جـــاءت االحتفـــاالت الوطنية 
لتؤكد ذلك ولتؤكد مكانة مملكة البحرين في قلوب أبنائها 
وبهذا الحب الكبير، فإن المملكة قادرة على مواجهة كافة 
التحديـــات وســـتظل رايتهـــا خفاقـــة دائًمـــا بالتئـــام أبنائها 
حولهـــا وهـــذه المشـــاعر والـــروح العاليـــة وهذه الســـواعد 
القويـــة القادرة علـــى أن تبني غًدا أفضل للجميع وكل عام 

ووطني بألف خير...

 سلمان إبراهيم الحوطي 

أوضح مواطن في حديثه لــ “الباد” أن ارتفاع 
الســـكر أدى إلـــى تضـــرر الكلى وشـــبكية العين، 
وأنـــه ذهـــب إلـــى أحـــد االستشـــاريين بمجمـــع 
الســـلمانية الطبي لمعاينة عينه، إال أنه أفاد بأن 
عمليـــة إزالـــة الماء األبيـــض وشـــبكية العين ال 

يمكنه القيام بها؛ كونها تشـــكل خطرًا عليه ألنه 
يعاني من أمراض مزمنة وارتفاع بالســـكر مما 
يشكل صعوبة في ضبطه إلى المعدل الطبيعي 

إلجرائها.
وأشـــار إلـــى أنه تـــردد على أحد المستشـــفيات 

المتخصصـــة بطـــب العيـــون، وأكـــد أخصائـــي 
الشبكية استعداده لضبط معدل السكر وإجراء 

عملية إزالة الماء األبيض والشبكية معًا له.
وطالـــب عبر “الباد” الجهـــة المعنية بالنظر في 

أمره.

دمجوا راتب الزوجين فرفض طلب “مزايا”
إلزالة عراقيل وعقبات حرماننا من بيت العمر

^ أنــا مواطــن لــدي طلــب إســكاني قائم )وحدة ســكنية( منــذ 14 أكتوبر 
2015 أي منذ أكثر من 7 سنوات، وقبل سنة من اآلن حولت طلبي اإلسكاني 
إلــى زوجتــي لغــرض االنتفــاع من خدمــة الســكن االجتماعي )مزايــا( القديم، 

حيث إن عالوة بدل السكن كانت تصرف في حساب زوجتي.

بطلـــب  زوجتـــي  تقدمـــت  وقـــد   
الموافقـــة المبدئية على مزايا للســـكن 
االجتماعـــي فـــي 17 أغســـطس 2022 
والمراجعـــات  االتصـــاالت  وبعـــد 
المســـتمرة لمدة 4 أشـــهر، رفض طلب 
“مزايـــا” بســـبب دمـــج الـــوزارة راتبـــي 
الـــزوج والزوجـــة؛ إذ تجـــاوز الراتبـــان 
1200 دينـــار. علما بـــأن مجموع راتب 
الزوجة مع العـــاوات الثابتة هو 791 

دينارا فقط ال غير.

 أناشـــد النظـــر بعيـــن الرأفـــة والرحمة 
إلى حالنـــا، فكيف يتم دمـــج الراتبين 
ورفـــض طلـــب “مزايـــا” فـــي حيـــن أن 
نعرفهـــا  الحـــاالت  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك 
شـــخصيا يكـــون فيهـــا الـــزوج يعمـــل 
والزوجة تعمل والطلب باسم شخص 
واحـــد الـــزوج أو الزوجـــة ويتم قبول 
طلـــب “مزايـــا” دون أي عمليـــة دمـــج 
وفـــي بعـــض الحاالت راتـــب الزوجين 

يصل 1500 دينار.

نريد أن نســـتقر ســـكنيا باختيار منزل 
مناســـبة للســـكن فيها في أسرع وقت 
للســـكن،  مزايـــا  برنامـــج  عبـــر  ممكـــن 
فنرجـــو مـــن وزارة االســـكان التدخـــل 

العاجل من أجل إزالة جميع العراقيل 
والعقبـــات التـــي تـــؤدي لحرماننـــا من 

االستفادة من طلب “مزايا”.
آملين مـــن المعنيين إعـــادة النظر في 
طلـــب  علـــى  والموافقـــة  الموضـــوع 
مزايـــا مـــن أجـــل االنتفاع؛ للمســـاعدة 
فـــي التخفيـــف مـــن معاناتنـــا ومعاناة 
المواطنيـــن وتســـهيل االســـتفادة من 
بشـــكل ميّســـر  اإلســـكانية  الخدمـــات 
يحفـــظ حقوق المواطنيـــن في مملكة 

البحرين.
وكلنـــا أمـــل وتفـــاؤل بحـــل الموضوع 
بكل يسر ومرونة في القريب العاجل.
حسين يوسف

ارتفــاع السكــر أتلــف الكلــى و“الشبكيــة”
منال الشيخ

متقاعد ينتظر طلبه اإلسكاني منذ 22 سنة
يوجد أشخاص طلباتهم أحدث مني وحصلوا على بيوت

^ أنا مواطن متقاعد أسكن 
في شقة من غرفتين مع عائلتي 
المكونة من 8 أشـــخاص، 4 بنات 
و4 أوالد باإلضافة إليَّ ووالدتهم، 
فـــي  يدرســـون  األبنـــاء  مـــن  و3 
فـــي  البحريـــن والبقيـــة  جامعـــة 

المدارس في مراحل مختلفة.
للعـــام  اإلســـكاني  طلبـــي  يعـــود 
2002، أي أنني أمضيت 22 سنة 
على قوائم االنتظار. بينما يوجد 
أشـــخاص طلباتهـــم أحـــدث مني 

بكثير وحصلوا على بيوت.

حقيقة ال نعرف ما المعايير التي 
يتـــم التوزيع بموجبها، بحثنا في 
المناطـــق والظـــروف ولـــم نجـــد 
سببا يمنع من حصولنا على حقنا 

أسوة بهم.
نرجـــو إنصافنـــا، فعمـــري يقترب 
مـــن الســـتين ســـنة وال أســـتطيع 
ذلـــك، وأنـــا  مـــن  أكثـــر  االنتظـــار 
يغطـــي  ال  وراتبـــي  متقاعـــد 

مصاريف عائلتي.

عماد الدين أيوب

حسن عبدالرسول

المحامي علي هاني
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ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

“الواتس أب” األكثر تفضياًل للمستخدمين يليه “اإلنستغرام”
البحريـــن  جامعـــة  فـــي  دراســـة  دعـــت 
المؤسســـات الصحيـــة فـــي المنطقة إلى 
مزيـــد من االهتمام باســـتهداف الجمهور 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  عبـــر 
بوصفهـــا وســـائط فعالـــة فـــي التوعيـــة 
الصحيـــة، خصوصـــًا منصة اإلنســـتغرام 

التي تحظى بانتشار واسع.
ووجدت الدراســـة - التـــي أعدها الطالب 
فـــي  اإلعـــام  ماجســـتير  برنامـــج  فـــي 
محمـــد  علـــي  بالجامعـــة  اآلداب  كليـــة 
الصبـــاغ، اســـتكماالً لمتطلبات نيل درجة 
الماجســـتير - ارتفـــاع معـــدل اســـتخدام 
اإلنســـتغرام، وهـــو األمر الـــذي يدعو إلى 
التوسع في إنشاء صفحات إنستغرامية 
ببـــث  المعنيـــة  الصحيـــة  للتوعيـــة 
المعلومات الصحيحة ودحض الشائعات 

خصوصًا في األزمات الصحية.

ووســـمت الدراســـة بعنوان “دور شبكات 
التوعيـــة  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 
الصحيـــة - حملـــة مجلـــس الصحة لدول 
مجلـــس التعـــاون في مكافحـــة فيروس 
اإلنســـتغرام  علـــى  المســـتجد  كورونـــا 
نموذجًا”، ونوقشـــت من لجنة مؤلفة من 
كلٍّ مـــن: عضو هيئة التدريس في قســـم 
بجامعـــة  والفنـــون  والســـياحة  اإلعـــام 
البحريـــن الدكتـــورة هبة أحمد مشـــرفة، 
القســـم  فـــي  التدريـــس  هيئـــة  وعضـــو 

نفســـه الدكتـــورة ليلـــى الصقـــر ممتحنـــة 
داخليـــة، وعضـــو هيئـــة التدريـــس فـــي 
جامعـــة القاهـــرة هويـــد ســـيد مصطفـــى 
الباحـــث  وبحســـب  خارجيـــة.  ممتحنـــة 
رصـــد  إلـــى  الدراســـة  هدفـــت  الصبـــاغ، 
الخصائـــص الديموغرافية لمســـتخدمي 

منصة اإلنســـتغرام الذين يتابعون حملة 
فيـــروس  لمكافحـــة  الصحيـــة  التوعيـــة 
كورونـــا المســـتجد على صفحـــة مجلس 
منصـــة  علـــى  الخليـــج  لـــدول  الصحـــة 
أنمـــاط  علـــى  والتعـــرف  اإلنســـتغرام، 
ورصـــد  ودوافعهـــم،  للحملـــة  تعرضهـــم 

أشـــكال مشـــاركتهم وتفاعلهـــم، واألدوار 
التي تمارسها الصفحة اإلنستغرامية في 
التوعيـــة الصحية بالفيـــروس. وأظهرت 
النتائـــج أن منصـــة اإلنســـتغرام تحظـــى 
بمـــدى اســـتخدام مرتفـــع للمتابعة بلغ 93 
%، وجـــاءت المنصة فـــي المرتبة الثانية 

بعد “الواتس أب”، يليهما اليوتيوب ثالثًا، 
والفيسبوك رابعًا، وتويتر خامسًا بحسب 
واســـتطاعت  المبحوثيـــن.  تفضيـــات 
“مكافحـــة  اإلنســـتغرامية  الحملـــة 
األفـــكار المضللة بشـــأن فيـــروس كورونا 

واللقاحات” بحسب رأي أفراد العينة.

الصخير - جامعة البحرين

أطروحة بجامعة 
البحرين تؤكد فاعلية 

منصات التواصل 
بالتوعية الصحية

وظفت 443 بحرينياً وحققت 50 مليون ساعة عمل بدون حوادث

حميدان يشيد بالخطط التحفيزية لشركة الهاجري
في إطار سلســـلة الزيـــارات التي يقوم بهـــا وزير العمل 
جميـــل حميدان للمنشـــآت العاملة فـــي القطاع الخاص 
المســـاهمة فـــي نجاح مبـــادرات التوظيـــف ضمن خطة 
التعافي االقتصادي، قام الوزير حميدان بزيارة لشـــركة 
ناصـــر ســـعيد الهاجـــري التي تعمل في مشـــروع تطوير 
المصفاة لدى شـــركة نفط البحرين )بابكو(، حيث التقى 
رئيس مجلس إدارة الشركة رافي باي يرافقه عدد من 

المسؤولين في الوزارة.
وخـــال الزيارة، اطلع حميدان على سياســـات الشـــركة 
في مجـــال تدريب وتوظيف المواطنيـــن الباحثين عن 
عمل، حيث قامت الشركة العام الجاري، بتوظيف 443 
بحرينيًا، ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته 
الثانية، كما تقوم بتطوير كفاءة القوى العاملة الوطنية 
بالمـــوارد  وتهتـــم  واألقســـام،  اإلدارات  مختلـــف  فـــي 
البشـــرية الوطنيـــة واالرتقاء بمســـتويات أدائها المهني 
بما يمكنهـــا من االرتقاء بُســـلَّمها الوظيفي إلى مناصب 

متقدمة.
كمـــا اطلـــع حميـــدان علـــى إجـــراءات األمن والســـامة 

لحماية العمال في مواقع عمل الشـــركة وتحقيقها لـ 50 
مليون ســـاعة عمل دون حوادث أو إصابات مهنية في 

العام الجاري.
كمـــا التقـــى الوزيـــر بعـــدد مـــن البحرينييـــن العامليـــن 
بالشركة، واســـتمع إلى قصص نجاح سّطروها وارتقت 
بهم في السلم الوظيفي إلى درجات متقدمة ليواصلوا 
مســـيرتهم في عمليـــة بناء وتنمية الوطـــن، وما قدمته 
لهم الشركة من تدريب وتأهيل لرفع كفاءتهم المهنية.

وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميـــدان بخطـــط الشـــركة 
الهادفـــة إلى توظيف المزيد من المواطنين البحرينيين 
وتدريبهـــم، معربـــًا عـــن ارتياحه بما لمســـه مـــن اهتمام 

ورعايـــة مـــن إدارة الشـــركة للموظفيـــن وحرصهـــا على 
توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على اإلنتاجية.

وأثنـــى وزيـــر العمـــل علـــى خطـــط الســـامة والصحـــة 
المهنية في مواقع العمل التي تنتهجها الشركة.

مـــن جانبه، أشـــاد رافي باي بالتســـهيات التي تقدمها 
وزارة العمـــل لمختلـــف المنشـــآت العاملـــة فـــي القطـــاع 
الخـــاص، مؤكـــدًا نجاح تجربة الشـــركة في االســـتثمار 
بالمـــوارد البشـــرية البحرينيـــة لما تتمتع به مـــن مثابرة 
وانضبـــاط وإخـــاص فـــي أداء عملهـــا، مؤكـــدًا ســـعي 
الشـــركة لضـــم المزيـــد مـــن البحرينييـــن خـــال الفتـــرة 

المقبلة وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.

المنامة - وزارة العمل

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

العامـــة  اإلدارة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
لإلصـــاح والتأهيل برئاســـة رئيس 
مركـــز الحبـــس االحتياطـــي العقيد 
عدنـــان جمعة بحـــر، فـــي االجتماع 
مراكـــز  لمســـؤولي  األول  اإلقليمـــي 
اإلصـــاح والتأهيـــل، والـــذي أقيـــم 
بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  األحمـــر 
بالمملكـــة  العـــام  األمـــن  مديريـــة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.
وقـــد تـــم خـــال االجتمـــاع، تقديـــم 
اإلجـــراءات  تطـــور  عـــن  عـــرض 
وزارة  تنفذهـــا  التـــي  والقوانيـــن 
الداخلية في مملكة البحرين ممثلة 
باإلدارة العامـــة لإلصاح والتأهيل، 
والتطـــور اإلنشـــائي الملحـــوظ فـــي 
مباني مركز إصاح وتأهيل النزالء 
والتـــي تواكـــب العصـــر الحديث بما 
إلـــى توفيـــر  يســـهم فـــي الوصـــول 
بيئة مناســـبة لكل النـــزالء بمختلف 

لهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة  قضاياهـــم، 
لتقويم ســـلوكهم وتصحيح فكرهم 
واالندمـــاج مـــع المجتمـــع ليعـــودوا 
أفـــرادًا نافعيـــن بعـــد قضـــاء فتـــرة 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  محكوميتهـــم، 
القوانيـــن واللوائح المعمول بها في 

مملكة البحرين.
كما جرى التطرق إلى أوجه التعاون 
العامـــة  اإلدارة  بيـــن  والتنســـيق 
لإلصاح والتأهيل بوزارة الداخلية، 
والجهات والمؤسســـات العاملة في 
مجـــال حقوق اإلنســـان فـــي مملكة 
المؤسســـة  بينهـــا  ومـــن  البحريـــن 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان واألمانة 
العامـــة للتظلمات ومفوضية حقوق 
وغيرهـــا،  والمحتجزيـــن  الســـجناء 
والتـــي تقـــوم بزيـــارات معلنة وغير 
معلنـــة للتأكـــد من توفيـــر الخدمات 
جميـــع  وتطبيـــق  للنـــزالء  المقـــررة 

معايير حقوق اإلنسان.

أعربت وزارة الخارجية عن وقوف 
مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا التـــام 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  مـــع 
الشـــقيقة في حربها ضـــد اإلرهاب، 
مـــن  تتخـــذه  مـــا  لـــكل  وتأييدهـــا 
إجـــراءات للحفاظ علـــى أمن الباد 
واســـتقرارها، والقضاء علـــى الفكر 

التكفيري المتطرف.
عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وعّبـــرت 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  خالـــص 
ومواســـاتها إلـــى المملكـــة األردنية 
الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا في 
استشـــهاد ثاثة من رجال الشرطة 
أثنـــاء مداهمة أمنيـــة في محافظة 
معـــان لمقـــر خليـــة إرهابيـــة تضـــم 

المشـــتبه بهم بقتل الشـــهيد العميد 
عبد الرزاق الدالبيح، داعية المولى 
عز وجل أن يرحم شـــهداء الواجب 
الوطنـــي ويســـكنهم فســـيح جناته، 
وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، 
المصابيـــن  يمـــّن علـــى جميـــع  وأن 

بالشفاء العاجل.
وجـــددت وزارة الخارجيـــة موقـــف 
مملكـــة البحريـــن الثابت فـــي إدانة 
العنف والتطـــرف واإلرهاب بجميع 
كانـــت  ومهمـــا  وأشـــكاله  صـــوره 
إلـــى  داعيـــة  ومســـبباته،  دوافعـــه 
تعزيز التعاون الدولي في مواجهة 
اإلرهـــاب وتجفيـــف منابعـــه المالية 

والفكرية والتنظيمية.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابـــي  الهجـــوم  البحريـــن 
الـــذي اســـتهدف دورية للشـــرطة 
االتحاديـــة فـــي محافظة كركوك 
إلـــى  وأدى  العـــراق،  بجمهوريـــة 
مقتـــل عـــدد مـــن أفـــراد الدوريـــة 
عـــن  معربـــة  آخريـــن،  وإصابـــة 
خالص التعازي والمواســـاة ألسر 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي 
الشـــقيق،  العراقـــي  والشـــعب 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع 
العمـــل  هـــذا  جـــراء  المصابيـــن 

اإلرهابي اآلثم.
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
وقوف مملكـــة البحريـــن ودعمها 
لجمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة في 
جهودهـــا للقضاء علـــى اإلرهاب، 
مشددة على موقفها الرافض لكل 
أشكال وصور التطرف واإلرهاب 

ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

استعراض جهود “الداخلية” في تطوير “اإلصالح والتأهيل”

البحرين تتضامن مع األردن ضد اإلرهاب

... وتدين الهجوم على دورية 
للشرطة االتحادية بكركوك
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نرفض تسييس القضايا الحقوقية في البحرين
قرار البرلمان األوروبي ال يستند لمعلومات دقيقة... “الجامعة العربية”:

القاهرة - بنا

أعلنت األمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها 
الكامـــل مع مملكة البحرين في رفضها للقرار الصادر عن 
البرلمـــان األوروبـــي بتاريـــخ 15 ديســـمبر الجـــاري حول 

وضع حقوق اإلنسان في البحرين.
وذكـــر بيـــان لألمانـــة العامـــة أمـــس، نشـــرته وكالـــة أنباء 
الشـــرق األوســـط )أ ش أ(، أنـــه ومن خـــال متابعتها عبر 

الســـنوات لتطـــور أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكـــة 
الكثيـــر مـــن اإليجابيـــات علـــى هـــذا  البحريـــن تســـجل 
الصعيـــد، بخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالمبـــادرات الحقوقيـــة، 
ودعم البحرين إلنشاء المحكمة العربية لحقوق اإلنسان، 
ومصادقتها على الميثاق العربي لحقوق اإلنســـان، وغير 
ذلك من المبادرات اإليجابية على الصعيدين السياســـي 

والحقوقي.

وأكدت األمانة العامة رفضها من حيث المبدأ لتســـييس 
القضايـــا الحقوقيـــة ولمعالجـــة هـــذه القضايـــا على نحو 
منحاز ينحصر في الهجوم واالنتقاد المســـتمر، اســـتنادًا 
إلـــى معلومـــات غير دقيقـــة أو موثقـــة ومـــن دون النظر 
للتطـــورات التـــي تجري علـــى األرض أو للســـياق المعقد 
لعمليـــة التطور السياســـي والحقوقي، ســـواء في مملكة 

البحرين أو في غيرها من الدول العربية.

التضامن اإلنساني قيمة سامية بالنهج الدبلوماسي للملك المعظم
تحفيز التعاون الدولي من أجل خير وصالح اإلنسانية... وزير الخارجية:

أشــاد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي بالنهج اإلنســاني والدبلوماســي 
الحكيم لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الــذي رســخ قيــم العدالــة االجتماعيــة والتضامــن اإلنســاني كركائز أساســية 
للشراكة الدولية في تعزيز السالم وحقوق اإلنسان في العيش الكريم ودعم 

التنمية المستدامة.

ورفـــع الوزيـــر أســـمى آيـــات التهانـــي 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
لصاحـــب الجالة ملك البـــاد المعظم 
الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية، وإلـــى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
باليـــوم  االحتفـــاء  بمناســـبة  خليفـــة، 
فـــي  اإلنســـاني  للتضامـــن  العالمـــي 

العشرين من ديسمبر من كل عام.
وأعرب وزير الخارجية رئيس اللجنة 
التنســـيقية العليا لحقوق اإلنسان في 
هـــذه المناســـبة الدولية عـــن اعتزازه 
بالمواقـــف اإلنســـانية األصيلة لمملكة 
البحريـــن النابعـــة مـــن قيمهـــا الدينية 
والحضاريـــة  التاريخيـــة  وتقاليدهـــا 
العريقة، والمتواصلة بفضل السياسة 
المعظـــم  الملـــك  لجالـــة  الحكيمـــة 
فـــي تأصيـــل روح التكافـــل والعطـــاء 

وخدمة اإلنســـانية دون تفرقة بسبب 
الديـــن أو الجنس أو األصل، وإرســـاء 
روح التعايـــش والتآخـــي بين أعضاء 

األسرة البشرية الواحدة.
بالشـــكر  الخارجيـــة  وزيـــر  وتقـــدم 
والتقديـــر إلـــى ممثـــل جالـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة علـــى جهوده في 
اإلشـــراف علـــى المؤسســـة وتدعيـــم 
المســـاعدات  تقديـــم  فـــي  مبادراتهـــا 
اإلنســـانية المادية والعينيـــة والطبية 
التنمويـــة  المشـــروعات  وإقامـــة 
الصحيـــة والتعليميـــة واإلغاثيـــة في 
العديد من الدول الشقيقة والصديقة 
تداعيـــات  مـــن  معاناتهـــا  لتخفيـــف 
الكـــوارث  أو  والصراعـــات  الحـــروب 

الطبيعية.

مملكـــة  إســـهامات  الوزيـــر  وثمـــن 
المؤسســـة  فـــي  ممثلـــة  البحريـــن 
الملكية لألعمال اإلنســـانية بالشـــراكة 
الحكوميـــة والمجتمـــع  مـــع األجهـــزة 
فـــي  الدوليـــة  والمنظمـــات  المدنـــي 
تحقيـــق الرؤية الملكية الســـامية في 
داخـــل  واإلنســـاني  الخيـــري  العمـــل 
والتـــي  وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة 
اســـتحقت تقديـــر المجتمـــع الدولـــي 
بتصنيف المؤسســـة في المركز األول 
عربًيا والثاني عشـــر عالمًيا في مؤشر 
 العطـــاء العالمـــي للعـــام 2021 الصادر 
عن مؤسسة كاف العالمية، واكتساب 
المملكة مكانـــة مرموقة في المحافل 

الدوليـــة  والدبلوماســـية  اإلنســـانية 
في ظـــل المبادرات الملكية الســـامية 
لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  بتقديـــم 
اإلنسانية وجائزة الملك حمد لتمكين 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الشـــباب 
“جائـــزة  واســـتحداث  المســـتدامة، 
الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
المبـــادرات  مـــن  وغيرهـــا  الســـلمي”، 

العالمية.
وأكـــد وزيـــر الخارجية حـــرص مملكة 
البحرين بقيادة جالة الملك المعظم، 
ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، على 
مواصلـــة نهجهـــا الثابت في ترســـيخ 
التضامن اإلنســـاني العالمي، والدعوة 
إلـــى الحلول الدبلوماســـية فـــي إنهاء 
اإلقليميـــة  والصراعـــات  الحـــروب 
التطـــرف  ومكافحـــة  والدوليـــة، 
واإلرهـــاب، ودعمها للشـــراكة الدولية 
فـــي القضـــاء علـــى الفقـــر ومســـبباته 
والغذائـــي  المائـــي  األمـــن  وتحقيـــق 
المناخيـــة،  للتغيـــرات  والتصـــدي 
وتحفيـــز التعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل 
خيـــر وصالح اإلنســـانية وتكاتفها في 
عالم ينعم باألمن والسام واالستقرار 

والرخاء.
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