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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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أّكد السيد جميل بن محمد 
ــلــــي حــــمــــيــــدان وزيــــــــر الـــعـــمـــل  عــ
ضـــرورة االســتــثــمــار فــي العنصر 
ــنــــي، إلـــــى جــــانــــب أهـــمـــّيـــة  الــــوطــ
ــتـــفـــادة أصـــحـــاب الــعــمــل من  اسـ
تقدمها  التي  والحوافز  المزايا 
بما  الخاص،  للقطاع  الحكومة 
في ذلــك دعــم أجــور المواطنين 
ــر الــــتــــدريــــب الـــمـــجـــانـــي  ــيــ ــوفــ وتــ
تــكــاتــف  أّن  إلـــــى  ــرًا  ــيـ ــشـ مـ لـــهـــم، 
مختلف الجهات ذات الصلة في 
يعّد  البحريني  الشباب  توظيف 
مشتركة،  اجتماعية  مــســؤولــيــة 
حــيــث يــســهــم ذلــــك فـــي ارتـــفـــاع 
معدالت التوظيف وتعزيز األمن 

االجتماعي.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال زيــــــــارة 
وزيــــر الــعــمــل لــشــركــة الــبــحــريــن 
ــتـــجـــاريـــة، حيث  الـ لــلــتــســهــيــات 
الـــتـــقـــى الـــســـيـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
اإلدارة،  مــجــلــس  رئـــيـــس  فـــخـــرو 
الرئيس  بوخوة  عبداهلل  والسيد 
التنفيذي وعدد من المسؤولين 
ــة، وذلـــــــــك فــــــي إطــــــار  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
بها  يقوم  التي  الزيارات  سلسلة 
الداعمة  والمؤسسات  للشركات 
لـــمـــبـــادرات وبـــرامـــج الـــــــوزارة في 
مجال توظيف الكوادر الوطنية، 

وبـــاألخـــص الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
التعافي  للتوظيف ضمن خطة 
أولوياتها  من  التي  االقتصادي 
وجعل  واعـــدة  فــرص عمل  خلق 
المواطن الخيار األول في سوق 
 20 توظيف  إلى  وتهدف  العمل، 
آالف   10 وتــدريــب  ألــف بحريني 
بحريني سنويًا حتى عام 2024.

ــع  ــلــ وخــــــــــــال الـــــــــزيـــــــــارة اطــ
ــدان عـــلـــى جــــهــــود شـــركـــة  ــيــ ــمــ حــ
التجارية  للتسهيات  البحرين 
لتوظيف  خــطــطــهــا  تــنــفــيــذ  فـــي 
واســتــقــطــاب الــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
ــا وأقــســامــهــا،  ــهــ بــمــخــتــلــف إداراتــ
بــاإلضــافــة إلـــى دور الــشــركــة في 
تـــعـــزيـــز بــيــئــة الـــعـــمـــل الـــجـــاذبـــة 
عبر  اإلنتاجية  على  والمحفزة 
ــتـــيـــاجـــات مــوظــفــيــهــا  تـــوفـــيـــر احـ
بــمــا يضمن  وتــمــكــيــنــهــم مــهــنــيــًا 
لهم االستقرار الوظيفي، فضًا 
بتوظيف  الــشــركــة  اهــتــمــام  عـــن 
ــك ما  ــ الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة، وذلـ
يــــؤّكــــد الــــحــــرص الـــــــذي تــولــيــه 
ــوارد الــبــشــريــة  ــمــ الســتــقــطــاب الــ
البحرينية وجعلها الخيار األول 
والــــذي يتضح من  بــالــتــوظــيــف، 
خال النسبة المرتفعة للعمالة 
على  ويبرهن  بالشركة  الوطنية 

ما تقدمه من بيئة عمل محفزة 
وجاذبة للعمل.

الوزير عــددا من  التقى  كما 
البحرينيين العاملين بالشركة، 
قــصــص نجاحهم  إلـــى  واســتــمــع 
ــائـــهـــم فـــي الــســلــم  مــهــنــيــًا وارتـــقـ
الوظيفي ووصولهم إلى وظائف 
مؤكدًا  بالشركة،  متقّدمة  عليا 
ــراز  ــذا الــســيــاق أهــمــيــة إبــ فـــي هــ
بها  يحتذى  التي  النماذج  هــذه 
والتي برهنت من خال تفانيها 
ــدرة الــشــبــاب  فـــي عــمــلــهــا عــلــى قــ
البحريني على إدارة اإلنتاج في 
اإلداريـــة  المناصب  مــن  العديد 

القطاع  منشآت  في  واإلشرافية 
الخاص.

ــه، أكــــــد الــســيــد  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
عــــــــبــــــــداهلل بــــــــوخــــــــوة الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الــبــحــريــن 
اهــتــمــام  الــتــجــاريــة  للتسهيات 
الــشــركــة بــاســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
ــل لـــديـــهـــا  ــمـ ــعـ ــلـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لـ
المائمة  الــعــمــل  بيئة  وتــوفــيــر 
والـــمـــحـــفـــزة لــهــم عــلــى الــتــمــيــز 
الوظيفي،  استقرارهم  وتأمين 
الموظفين  نسبة  أن  إلــى  الفــتــًا 
تبلغ  الــشــركــة  فــي  البحرينيين 
الـــقـــوى  ــالــــي  ــمــ إجــ ــــن  مـ  %94.5

العاملة.
وأشــــــــــــــــــــــار بـــــــــــوخـــــــــــوة إلــــــــى 
الشركة في تدريب  استراتيجية 
كـــــوادرهـــــا واســــتــــمــــرار تـــطـــورهـــا 
الــمــهــنــي بــمــا فـــي ذلــــك دعــمــهــا 
إلكــــمــــال الـــــدارســـــة الــجــامــعــيــة 
المتخصص،  النوعي  والتدريب 
مــثــمــنــًا فـــي هــــذا اإلطـــــار جــهــود 
وزارة العمل في توفير الكفاءات 
إلى  متطلعًا  المؤهلة،  الوطنية 
المشترك  التعاون  مــن  المزيد 
عبر المساهمة في دعم مبادرات 
وبـــرامـــج الــتــوظــيــف والــتــدريــب 

التي تنفذها وزارة العمل.

وزي�������ر ال���ع���م���ل ي�������س���ي���د ب�������س���ي���ا����س���ة ا���س��ت��ق��ط��اب 
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل����دى »ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ت�����س��ه��ي��ات«

كتبت: فاطمة علي 
ــر اســـتـــشـــاري األمــــــراض الــمــعــديــة  ذكــ
بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري عــضــو الــفــريــق 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــبـ ــطـ ــنــــي الـ الــــوطــ
كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد19(، الــبــروفــيــســور مناف 
المنصة  فـــي  عــبــر صــفــحــتــه  الــقــحــطــانــي 
االشهر  خــال  أنــه  »تــويــتــر«،  االجتماعية 
المعلومات  مــن  الكثير  سيتردد  المقبلة 
وخاصة   ،»H5N1« الطيور  إنفلونزا  حــول 
بــعــد تـــــداول بــعــض الــتــحــذيــرات األولــيــة 
األوســاط  في  الطيور حاليا  انفلونزا  عن 
الدواجن  من  العديد  إصابة  إثر  العلمية 
في أمريكا والدول األوربية بهذا الفيروس 

.»H5N1«والمعروف علميا بـ
استقصاء  ــرورة  الــقــحــطــانــي ضــ وأكـــد 
موثوقة  علمية  مــصــادر  مــن  الــمــعــلــومــات 
إلى جانب استبيان الحقائق والتحليات 
البيانات، إذ سيكون هناك  المستندة إلى 
المضللة  الــمــعــلــومــات  فــي  ارتـــفـــاع  أيــًضــا 

واألخبار الكاذبة.
وبين القحطاني في سلسلة تغريدات 

ــي الـــمـــنـــصـــة  ــ ــه فــ ــتـ ــفـــحـ ــر صـ ــبــ ــا عــ ــرهــ ــشــ نــ
المعلومات  بــعــض  االجــتــمــاعــيــة» تــويــتــر« 
 »H5N1« حــول فــيــروس إنــفــلــونــزا الــطــيــور
واحتمالية الخطر على اإلنسان، موضحا 
اآلن  يــنــتــشــر  الــــذي   »H5N1« فـــيـــروس  أن 
ــرة فـــي الــتــســعــيــنــيــات في  اكــتــشــف ألول مـ
مزرعة أوزة في جنوب الصين، مما يجعله 
الطيور،  إنفلونزا  من  نسبيا  نوعا جديدا 
مؤكدا أن الفيروس ال يعد تهديدا بشريا 
بما  الثدييات  لكن عددا من  اليوم،  كبيرا 
فــي ذلـــك الــبــشــر أصــيــبــوا أيــضــا بــالــعــدوى 

على مر السنين.
وأفـــــاد بـــأن احــتــمــالــيــة أن يــكــون ألي 
فيروس القدرة على التسبب في جائحة، 
تــكــون عــبــر تــمــتــعــه بــثــاث صــفــات مهمة 
األولى سهولة انتشاره بين البشر، وخاصة 
عن طريق الهواء كذلك قدرته في التسبب 
بمرض اإلنسان، إضافة إلى كونه شيئا لم 
الــمــنــاعــيــة من  أجــهــزتــنــا  تــصــادفــه معظم 
قــبــل أي يــجــب أن يــكــون جـــديـــدا، مــؤكــدا 
ــإن فـــيـــروس  ــ ــذه الــلــحــظــة فـ ــ ــه لـــغـــايـــة هـ ــ أنـ
ال  الــطــيــور  بانفلونزا  الــمــعــروف   »H5N1«

إنفلونزا  المعايير، لكن  يلبي جميع هذه 
من  القائمة  أعــلــى  ضمن  يعتبر  الــطــيــور 
حيث الفيروسات التي يحتمل أن تتسبب 
فـــي حــــدوث جــائــحــة لـــو تــحــور الــفــيــروس 
واستطاع االنتشار بسهولة بين البشر، إال 
أنه ال يعني أن انفلونزا الطيور على وشك 
أن يصبح الجائحة التالية ومع ذلك فإن 
الخبراء في حالة تأهب ويبحثون عن أي 

مؤشرات على أن الوضع قد يتغير.
ــقـــود الــســابــقــة  ــعـ ــال الـ ــ ــه خـ ــ وقــــــال إنـ
مشكلة  الغالب  في   »H5N1« فيروس  كــان 
لــلــطــيــور وخـــاصـــة الـــداجـــنـــة مــنــهــا إذ إنــه 
العدوى  أن تسبب  العدوى، ويمكن  شديد 
ويمكن  للطيور  جسيمة  صحية  أضــــرارا 
القضاء  إلـــى  الــفــيــروس  تفشي  يـــؤدي  أن 
في  المزرعة  طيور  من  أكثر  أو   %90 على 
غضون 48 ساعة، مشيرا إلى أن فيروسات 
اإلنفلونزا التي ال يمكن أن تسبب عدوى 
أصعب  لإلنسان هي  الهوائية  الشعب  في 
وبالتالي  البشر  بين  االنتقال  في  بكثير 
ال يمكن أن تسبب وباء ما لم يتغير شيء، 
بسرعة  يتطور  الطيور  انفلونزا  أن  مبينا 
تــهــديــدا جــديــدا إذا  وهـــو هـــذا مــا يجعله 
بشأن  للقلق  يــدعــو  شـــيء  أي  هــنــاك  كـــان 
يتحور  قد  فهو  الحالي،  الطيور  إنفلونزا 
إذا لم يكن يمثل تهديدا للبشر  ويتطور، 
لذا  مستقبا،  تهديدا  يصبح  فقد  اليوم، 
وجـــب عــلــى الــجــهــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة 
ومتابعة  واالســتــعــدادات  التصورات  وضــع 

الوضع.

البروفي�سور مناف القحطاني:

الطيور  اإنفلونزا  عن  الأولية  التحذيرات  بع�ض  تتداول  العلمية  الأو�ساط 
����س���رورة ال��ت��ق��ي��د ب��ا���س��ت��ق�����س��اء ال��م��ع��ل��وم��ات م���ن م�����س��ادر ع��ل��م��ي��ة م��وث��وق��ة 

إدارة  مـــــســـــاعـــــي  ضـــــمـــــن 
فـــي تطوير  الــســنــيــة  ــاف  ــ األوقــ
خــدمــاتــهــا فـــي مــجــال تــطــويــر 
في مملكة  األوقــاف  واستثمار 
البحرين، كشف رئيس مجلس 
بن  راشـــد  د.  السنية  ــاف  األوقــ
الــهــاجــري  فطيس  بــن  محمد 
أن اإلدارة من خال مجموعة 
شـــــــــؤون الـــــوقـــــف ومـــجـــمـــوعـــة 
تــســجــيــل األوقـــــــاف قـــد قــامــت 
وقفية  عــقــارات   204 بتسجيل 
ــة،  ــيـ ــمـ ــا الـــرسـ ــهـ لــــــدى ســـجـــاتـ
الــذريــة  األوقـــاف  بين  مقسمة 

والخيرية.
وذكـــر د. راشـــد بــن محمد 
الهاجري أن هذا اإلنجاز يأتي 
في إطار اهتمام إدارة األوقاف 
الوقف  أصــول  بتنمية  السنية 
وتــنــفــيــذ شـــــروط الــمــوقــفــيــن، 
ــة إلـــــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى  ــ ــافــ ــ إضــ
تطوير  عبر  األوقــــاف  ــرادات  إيــ
األصـــــــول الـــوقـــفـــيـــة ومــتــابــعــة 

نــــظــــار األوقـــــــــــاف الـــقـــائـــمـــيـــن 
عــلــيــهــا، بــمــا يــســهــم فـــي نــمــاء 
الــوقــف  دور  وتفعيل  األوقــــاف 

في تنمية المجتمع.
أن  الـــــهـــــاجـــــري  وأضـــــــــــاف 
كبيرا  اهــتــمــامــا  أولــــت  اإلدارة 
لـــمـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال قـــاعـــدة 
بـــيـــانـــات الــــوقــــف فــــي مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــك مـــن خــال 

بحوزة  التي  األوقــاف  تسجيل 
الـــنـــظـــار واألهــــالــــي واألوقــــــاف 
مجموعة  خال  من  الجديدة 
شـــــــــؤون الـــــوقـــــف ومـــجـــمـــوعـــة 
هــذه  إن  إذ  ــاف،  ــ األوقـ تسجيل 
ستعود  التوثيقية  الــمــشــاريــع 
بــالــنــفــع عــلــى تــنــفــيــذ شـــروط 
واهــتــمــام  بمتابعة  الــواقــفــيــن، 
السنية،  األوقـــاف  مــن مجلس 
مؤكدا أن اإلدارة حريصة على 
األطــراف  جميع  مع  التنسيق 
يخدم  ما  كل  في  العاقة  ذات 

مصلحة الوقف.
تقوم  ما  أن  بالذكر  جدير 
به اإلدارة يتماشى مع أهدافها 
في  الموضوعة  االستراتيجية 
ــة األوقــــــاف في  تــنــمــيــة وخـــدمـ
مملكة البحرين بما يسهم في 
رفع اإليرادات الوقفية وتنمية 
المقدمة  الخيرية  المشاريع 
الوقفية  المصارف  خــال  من 

لألوقاف.

إلـــى  ورد  ــا  ــ مـ عـــلـــى  بــــنــــاء 
لحقوق  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
ــن قـــبـــل مــنــظــمــة  ــ اإلنـــــســـــان مـ
ــارج،  ــخــ ــي الــ غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة فــ
تعرض مجموعة  ادعـــاء  حــول 
مــن الــنــزالء فــي مــركــز إصــاح 
ــائــــن  ــكــ وتـــــأهـــــيـــــل الـــــــنـــــــزالء الــ
ــو( إلــــى ســوء  ــ فـــي مــنــطــقــة )جـ
ــــم مــن  ــهـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ مــــعــــامــــلــــة، وحـ
بذويهم،  االتصال  أو  الــزيــارات 
ــام عــــدد مـــن أعــضــاء  وعــلــيــه قــ
مــجــلــس مــفــوضــي الــمــؤســســة 
الــوطــنــيــة بـــزيـــارة مــعــلــنــة إلــى 
مركز اإلصاح والتأهيل سالف 
الذكر، حيث تم مقابلة ممثل 
عـــن مــجــمــوعــة الــــنــــزالء، على 
انفراد تام، للوقوف على صحة 
أثــيــر، وعلى مــدى تمتعهم  مــا 
بحقوقهم وفقا لقواعد األمم 
المتحدة النموذجية لمعاملة 
كل  تــدويــن  تــم  وقــد  السجناء، 
الــمــاحــظــات الــتــي تــقــدم بها 

ممثل المجموعة.
كــمــا قــــام وفــــد الــمــؤســســة 
خـــال الـــزيـــارة، بــااللــتــقــاء مع 
الذين  المركز،  القائمين على 
نــــزالء مركز  أن حــقــوق  بــيــنــوا 
مكفولة  والــتــأهــيــل  اإلصـــــاح 
بــمــوجــب الــقــوانــيــن والــلــوائــح 

واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا في 
ــراكــــز اإلصـــــــاح والـــتـــأهـــيـــل،  مــ
والــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
وتـــم  ــلــــة،  الــــصــ ذات  اإلنـــــســـــان 
ــد الـــمـــؤســـســـة عــلــى  ــ ــــاع وفـ اطــ
ذات  والـــمـــســـتـــنـــدات  الـــوثـــائـــق 
ــالــــزيــــارات، وكــذلــك  الــعــاقــة بــ
للتحقق  األمــنــيــة  الــكــامــيــرات 
من اإلجراءات المتبعة لديهم 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأوضـــاع هـــؤالء 
المعيشية  وظــروفــهــم  الــنــزالء 

والخدمات المقدمة إليهم.
وانــــــطــــــاقــــــا مـــــــن الـــــــــدور 
ــوقـــي لــعــمــل  ــقـ الــــرقــــابــــي والـــحـ
لحقوق  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة 
اإلنـــســـان، ســيــتــم الــعــمــل على 
إعــــداد تــقــريــر خـــاص بــالــزيــارة 
ــل الـــمـــاحـــظـــات  ــ ــمـــن كــ ــتـــضـ يـ

ــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ والــــــتــــــوصــــــيــــــات الــ
الجهات  إلـــى  ورفــعــهــا  حيالها 

المختصة.
الوطنية  المؤسسة  وتؤكد 
جميع  تمتع  اإلنسان  لحقوق 
األساسية  بحقوقهم  الــنــزالء 
الــمــكــفــولــة بــمــوجــب الــقــانــون، 
وعــلــى حــقــهــم فـــي االســتــمــرار 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
يشكل  ال  نحو  على  حقوقهم 
للقوانين  تـــجـــاوزا  أو  إضـــــرارا 
المعمول  واألنظمة  واللوائح 
ــا فـــــــي مـــــــراكـــــــز اإلصـــــــــاح  ــ ــهـ ــ بـ
والـــــتـــــأهـــــيـــــل، وبـــــمـــــا يــضــمــن 
المركز  أمــن  على  المحافظة 
وســــــامــــــة وصـــــحـــــة الـــــنـــــزالء 
الــدولــيــة  للمعايير  وفــقــا  فــيــه 

لحقوق اإلنسان ذات الصلة.

ع���ق���ارات   204 ت�����س��ج��ل  ال�����س��ن��ي��ة  الأوق�������اف 
وق��ف��ي��ة ف���ي ���س��ج��ات��ه��ا ب��م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن

} د. راشد بن فطيس.

»ح����ق����وق الإن���������س����ان« ت������زور »الإ������س�����اح 
وال���ت���اأه���ي���ل« ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن اأو�����س����اع ال��ن��زلء

كتب محمد القصاص:
ــا رئــيــس جــمــعــيــة الــنــقــل  دعــ
ــام الــبــحــريــنــيــة )الــتــكــاســي(  ــعـ الـ
تفعيل  ــى  إلــ ــربـــوري  ــبـ الـ مــحــمــد 
لهم  والــســمــاح  الجمعية  نشاط 
بعقد اجتماعاتها بعد تجميدها 
اليوم،  إلــى  كــورونــا  جائحة  منذ 
بـــغـــيـــة تــحــســيــن جـــــــودة أوضــــــاع 
الجمعية  أن  بــاعــتــبــار  الـــســـواق 
مع  للتواصل  الــوحــيــدة  الــبــوابــة 
الجهات المعنية والمسؤولة عن 

كل المشاكل في هذا القطاع.
ــاء  ــهـ ــتـ وقــــــــال إنـــــــه خـــــــال انـ
فــي  الـــجـــمـــعـــيـــة  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ دورة 
تــم منعنا  كــورونــا  بــدايــة جائحة 
ــقـــد اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة  مــــن عـ
الــعــمــومــيــة وقــبــل تــقــديــم طلب 
التصويت وانتخاب األعضاء عن 
ُبــعــد بــطــريــقــة االتـــصـــال بــرابــط 

إلكتروني كتبنا رسالة إلى وزارة 
االجتماعية(  والتنمية  )العمل 
الـــســـابـــقـــة ورســــالــــة أخــــــرى إلـــى 
الوكيل المعني بشأن المنظمات 
األهــلــيــة )الــجــمــعــيــات( ولــم يتم 
ــا، األمــــــر الــــذي  ــنـ االســـتـــجـــابـــة لـ
جــعــلــنــا نـــكـــرر الــطــلــب لــتــســريــع 
ــاد الــجــمــعــيــة  ــقــ ــعــ إجــــــــــــراءات انــ
الــعــمــومــيــة بــغــيــة عـــودتـــهـــا، كما 
كانت من قبل لخدمة أعضائها 
الــمــتــضــرريــن مــنــذ آخـــر اجتماع 

في نهاية 2019.
 وأوضـــــــــح أنــــهــــم عـــلـــى أتـــم 
االســـتـــعـــداد لــلــقــاء الــمــســؤولــيــن 
وعرض  األهلية  المنظمات  في 
الحيثيات التي تصب في خدمة 
األعضاء والصالح العام لضمان 
تــفــعــيــل الــجــمــعــيــة وتــحــقــيــقــهــا 
األهـــــــــــداف الــــتــــي أشـــــهـــــرت مــن 

أجلها.
ــاء  ــ ــضـ ــ أعـ أن  إلـــــــــى  ولــــــفــــــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة )ســــــــــــواق ســـــيـــــارات 
ــد  ــ األجـــــــــــــــرة( لـــــــجـــــــأوا إلـــــــــى أحـ
ــواب لـــلـــتـــدخـــل فــي  ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــضــ أعــ
بتفعيلها  وطالبوا  إيقافها  أمــر 

للوقوف على العقبات ومناقشة 
مــخــتــلــف الــتــحــديــات والــحــلــول 
األجـــرة  ســيــارات  قــطــاع  لتطوير 
ــثـــل أحــــد  ــمـ لــــــألفــــــراد والــــــــــذي يـ

الـــجـــوانـــب الــمــهــمــة فــــي تــعــزيــز 
االقتصاد  ودعم  السياحة  قطاع 
الــوطــنــي بــيــد أنــهــا مــازالــت غير 

نشطة.

جمعي���ة النق���ل الع���ام )التكا�س���ي( تطال���ب بتفعي���ل اأن�س���طتها

} محمد البربوري.

} البروفيسور مناف القحطاني.

ــد بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل  ــ شـــهـــد الـــشـــيـــخ راشــ
خــلــيــفــة مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، افــتــتــاح 
الــنــســخــة األولــــى مــن فــعــالــيــة )الـــيـــوم الصحي( 
الذي نظمته جمعية جدحفص الخيرية ضمن 
ــادرات بــرنــامــج الـــمـــدن الــصــحــيــة، وذلــــك في  ــبـ مـ
ف بــجــدحــفــص بــحــضــور األســتــاذ  صــالــة الــمــشــَرّ
حسن عبداهلل المدني نائب المحافظ، والنائب 
وعدد  الصالح،  ممدوح  والنائب  فــردان  محمود 

من الوجهاء واألهالي.
الفعالية،  افــتــتــاحــه  لـــدى  الــمــحــافــظ،  ــد  وأكـ
المبادرات  دعم  على  العاصمة  محافظة  حرص 
التي تصب في تعزيز مفهوم وثقافة  واألنشطة 
في  مخرجاتها  وتسهم  المجتمع،  فــي  الصحة 
»الــمــنــامــة مدينة صحية«  بــرنــامــج  ــداف  أهـ دعــم 
مع  بالشراكة  العاصمة  محافظة  تتبناه  الــذي 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، معربًا 
الــخــيــريــة وكــل  تــقــديــره جمعية جــدحــفــص  عــن 
الفعالية  فـــي  الــمــشــاركــة  الــخــيــريــة  الــجــمــعــيــات 
ــى أهــمــيــة الــفــعــالــيــات  الــمــجــتــمــعــيــة، مــشــيــرًا إلــ

الصحية في المشروعات الوطنية التنموية.
ا  ا وأخصائًيّ وشارك في الفعالية 20 استشارًيّ
وطبيًبا في مجاالت طب العائلة، واألنف واألذن 

والـــحـــنـــجـــرة، والـــعـــيـــون، واألســــنــــان، والــجــلــديــة، 
والمسالك البولية، والجراحة العامة، واألمراض 
وطب  والتغذية،  الطبيعي،  والــعــاج  الباطنية، 
األطــفــال والــصــدر والــربــو والــعــظــام، إلــى جانب 
مــشــاركــة مــركــز الــجــيــنــيــوم الــوطــنــي لــألمــراض 

الوراثية.
ر الشيخ منصور حمادة رئيس  ومن جانبه، عَبّ
الجمعية عن شكره وتقديره للمحافظ بحرصه 
على الحضور، بما يعكس جهود المحافظة في 
تعزيز العاقة مع مختلف مؤسسات المجتمع، 
خدمات  تقديم  إلــى  تــهــدف  الفعالية  أن  مبينًا 
المنطقة  ألبــنــاء  وتشخيصية  استشارية  طبية 
خاصة كبار السن، ونشر ثقافة العناية بالصحة 
فــي الــمــجــتــمــع وتــعــزيــز الــوعــي الــصــحــي، وفتح 
قــنــوات تــواصــل مــع الــمــراكــز الصحية واألطــبــاء 
والــجــهــات الــمــعــنــيــة فــي مــجــال الــطــب، وتــنــويــع 
في  النوعية  االجتماعية  والفعاليات  األنشطة 
على  فيها  األهــلــي  النشاط  يعزز  بما  المنطقة 
المجتمعية  الشراكات  وتعزيز  صعيد،  من  أكثر 
وتعزيز  واألهــلــي،  االجتماعي  العمل  مجال  في 
مجال  فــي  وأعمالها  ونشاطاتها  الجمعية  دور 

خدمة المجتمع. 

بم�ساركة 20 طبيبا واأخ�سائيا 

بالعا�سمة ال�سح���ي  الي���وم  فعالي���ة  افتت���اح 
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محميد احملميد

ــيـــر  ــة تــــصــــرفــــات غــــريــــبــــة، شـــــــــاذة وغـ ــمــ ثــ
هـــي من  بــحــريــنــيــة، وال  هـــي  مــســتــســاغــة، ال 
الــكــرام..  البحرين  أهــل  وشيم  وأخـــاق  طباع 
أصبحت ال تفرق بين النقد المسؤول وحرية 
مستوى  بتحسين  والمطالبة  والتعبير  الرأي 
التبرع  بــشــأن  والــلــمــز  الهمز  وبــيــن  المعيشة، 
لصالح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، من 

منطلق إنساني وإسامي معا.
وال  بــالــزلــزال  نصب  لــم  نحن  هلل  الحمد 
أنــنــا نعيش فــي أمــن  تــداعــيــاتــه، والــحــمــد هلل 
حياتنا  ونــمــارس  يومنا،  قــوت  وعندنا  وأمـــان، 
بشكل طبيعي، نذهب إلى مدارسنا وأعمالنا، 
ــؤدي مــســؤولــيــاتــنــا ونـــمـــارس حــقــنــا فـــي كل  ــ ونـ

األمور، من دون مشاكل وال كوارث وال أزمات.
ِمْنُكْم  أَْصَبَح  »َمــْن  الكريم:  الرسول  يقول 
ِعْنَدُه ُقوُت  ِسْرِبِه، ُمَعافى ِفي َجَسِدِه،  آِمًنا ِفي 
وقد وجدت  ْنَيا«..  الُدّ َلُه  ِحيَزْت  َما  َفَكأََنّ َيْوِمِه، 
في هذا الحديث النبوي الشريف أجمل صورة 
اإلنسانية  المآسي  كل  بعيدا عن  نعيشه،  لما 
منها  تعاني  الــتــي  الطبيعية  الــكــوارث  بسبب 

بعض الشعوب والدول.
منذ فجر التاريخ وأهل البحرين يقدمون 
الــعــون والــغــوث والــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلى 
الــمــحــتــاجــيــن، بـــل ويــعــمــلــون بــمــصــداق اآليـــة 
الكريمة: »ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
والمساعدة  الــدعــم  يقدمون  أي  خــصــاصــة«.. 
والــمــســانــدة ولــو كــانــوا فــقــراء.. هــذا مــا جبل 
عليه أهل البحرين، وهذا ما تربى به الناس، 
ــذا مــا يــعــمــل عــلــيــه الــجــمــيــع، مــن دون أن  وهــ
نتحجج بحالة مادية أو فقر وعوز، بل يمكن 
أن يتبرع الفرد منا بدينار واحد، وال يكون في 

جيبه إال بضعة دنانير.
مبررا  أو  سببا  المعيشي  الوضع  يكن  لم 

به  يــوم، ألن يقبل ما يقوم  ذات  ألي بحريني 
االجتماعي،  الــتــواصــل  منصات  عبر  البعض 
ــدم الــرغــبــة أو الــتــحــريــض  بــالــحــديــث عـــن عــ
المنكوبين  لصالح  التبرع  عن  االمتناع  على 
ــيـــات ومـــمـــارســـات  ــلـــوكـ ــا.. هـــــذه سـ ــايــ ــحــ والــــضــ

مرفوضة وممجوجة.
الــبــحــث عــن الــشــهــرة واألضــــــواء، وتــــداول 
فــيــديــو سلبية واســعــة االنــتــشــار من  مــقــاطــع 
بعض األشــخــاص، كــي يــأتــوا مــن بــاب »حرية 
الزلزال،  لضحايا  نتبرع  لن  ليقولوا:  الــرأي« 
كان بشكل  وإن  بأي مبلغ يخرج،  أولــى  ونحن 
قانوني وتحت رقابة وإشراف الدولة.. أو رفض 
أي مساعدة وإغاثة تصرف هناك.. هذه أنانية 
بــيــن حــريــة  األوراق  تــخــلــط  ســـــوداء،  وســلــبــيــة 
والوازع  الديني  الواجب  وبين  والتعبير  الرأي 

اإلنساني. 
ــر مــقــاطــع  ــشـ ــد انـــتـــقـــلـــت »حــــــــــاالت« نـ ــقـ لـ
الفيديو والتسجيات الصوتية في المجالس 
إطاق  إلــى  المعيشية  األوضــاع  عن  الشعبية 
التبرع  رفــض  عن  وتسجيات  فيديو  مقاطع 
مــن أجـــل إغــاثــة ومــســاعــدة إنـــســـان.. أصــحــاب 
تلك المقاطع »الا إنسانية« سقطوا إنسانيا، 
أن  يمكن  »الــتــحــلــطــم«  مــســألــة  أن  منهم  ظــنــا 

تصل وتتناول الشأن اإلنساني.
حــيــنــمــا تـــكـــون ســـرعـــة الـــســـائـــق جــنــونــيــة، 
ويعتقد أنه سيلفت االنتباه والمتابعين تكون 
االسمنتية  الــحــواجــز  فــي  االرتــطــام  النتيجة 
ــوادث الــمــروريــة الــمــروعــة، وعــدم  ووقــــوع الـــحـ
انضباط أصحاب تلك المقاطع والتسجيات 
ال  وإنسانية،  أخاقية  بثوابت  اليوم  ارتطموا 
وال  بحرينية  هــي  فــا  ســـواهـــم..  أحـــدا  تمثل 
الكرام..  البحرين  أهــل  وأخــاق  هي من شيم 

»اركدوا شوي«. 

malmahmeed7@gmail.com

ال هي بحرينية.. وال هي

 من اأخالق اأهل البحرين

الصحفية  الجمعيات  رؤســاء  عقد 
ــا فـــــي مــمــلــكــة  ــ ــاًع ــمــ ــتــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة اجــ
خالد  األستاذ  بحضور  امــس  البحرين 
هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــالـــك  ــمـ الـ
اتحاد  رئــيــس  السعوديين  الصحفيين 
عيسى  واألستاذ  الخليجية،  الصحافة 
الصحفيين  جمعية  رئــيــس  الشايجي 
ــام التـــحـــاد  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األمـ
محمد  واألستاذ  الخليجية،  الصحافة 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الحمادي 
الصحفيين اإلماراتية، واألستاذ عدنان 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الـــراشـــد 
الصحفيين الكويتية، والدكتور محمد 
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  العريمي 
جملة  لــبــحــث  الــعــمــانــيــة،  الصحفيين 
من المواضيع ذات االهتمام المشترك 
ــة بـــتـــطـــويـــر عــــمــــل اتــــحــــاد  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ والـ

الصحافة الخليجية.
وتــــــــم خــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع دراســــــــة 
مــقــتــرحــات تــعــديــل الــنــظــام األســـاســـي 

والتوافق  التحاد الصحافة الخليجية، 
التعديات من ضمنها  على جملة من 
في  الــرئــاســة  عــمــان  تــتــولــى سلطنة  أن 

الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة حــتــى نــهــايــة الــعــام، 
كـــمـــا تــــم بـــحـــث عـــــدد مــــن اإلجـــــــــراءات 
تطوير  فـــي  تــســهــم  الــتــي  المستقبلية 
عــمــل االتـــحـــاد، وتــعــزيــز دوره وحــضــوره 
الــفــاعــل عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 

والدولي.
مملكة  جــهــود  المجتمعون  وثــمــن 
الصحفي  الــعــمــل  دعــــم  فـــي  الــبــحــريــن 
ــا الـــفـــاعـــلـــة  ــهــ ــاتــ ــامــ ــهــ ــي، وإســ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
ــاد، مــشــيــديــن  ــحــ فـــي تــطــويــر عــمــل االتــ
ــة الـــبـــحـــريـــن مـــقـــر اتـــحـــاد  ــافـ ــتـــضـ ــاسـ بـ
ــا قـــامـــت به  الــصــحــافــة الــخــلــيــجــيــة ومــ
منذ  المجال  هذا  في  من جهود طيبة 
بما   ،2005 عـــام  فـــي  ــاد  االتـــحـ تــأســيــس 
للجسم  المشتركة  التطلعات  يحقق 
الــتــعــاون  ــي دول مــجــلــس  فـ الــصــحــفــي 

لدول الخليج العربية.

يف اجتماع ر�ؤ�صاء اجلمعيات ال�صحفية اخلليجية بالبحرين

بح���ث تعدي���ل النظ���ام االأ�صا�ص���ي التح���اد ال�صحاف���ة الخليجي���ة
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أيــــــدت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
حكما بحبس طبيبة في أحد 
 6 مدة  الخاصة  المستشفيات 
أشهر بعد أن تسببت بخطئها 
ــيـــن، وتـــعـــريـــض  ــنـ فــــي وفـــــــاة جـ
حياة األم للخطر لعدم اتخاذ 
المتعارف  الطبية  ــراءات  اإلجـ
ــلـــت  ــبـ ــقـ ــتـ ــث اسـ ــ ــيـ ــ عــــلــــيــــهــــا، حـ
وهي  عليها  المجني  الطبيبة 
المستشفى،  بـــطـــوارئ  حــامــل 
وبــــاشــــرت الــكــشــف عــلــيــهــا من 
دون أن تكون مختصة بأمراض 
النساء والوالدة، باإلضافة إلى 
على  بالكشف  تــقــم  لــم  كــونــهــا 

حالة الجنين.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
إلى  المجني عليها  إلى توجه 

الخاصة،  المستشفيات  أحــد 
وهي حامل نظرا إلى شعورها 
تـــم  ــث  ــ ــيـ ــ حـ اآلالم،  بــــبــــعــــض 
الــطــوارئ  قسم  فــي  استقبالها 
مـــن قــبــل الــطــبــيــبــة الــمــتــهــمــة، 
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن عــــــدم 
النساء  بــأمــراض  اختصاصها 
على  الكشف  باشرت  والـــوالدة 
عدم  وبسبب  عليها،  المجني 
التشخيص السليم أو الكشف 
بالسونار  عليها  المجني  على 
إصابة  إلــى  تشخيصها  انتهى 
ــا بـــبـــعـــض  ــهــ ــيــ ــلــ ــــي عــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
األدوية  لها  وكتبت  االلتهابات 
الــتــأكــد من  الـــازمـــة مـــن دون 

حالة الجنين.
ثـــــم انــــصــــرفــــت الـــمـــجـــنـــي 

عليها من المستشفى إال أنها 
ــاد فــقــدت  تــعــرضــت لــنــزيــف حــ
نقلها  وتم  الجنين،  أثــره  على 
ــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة  ــ إلــ
جراحية  عملية  لها  وأجــريــت 
فقدانها  بــعــد  حــيــاتــهــا  إلنــقــاذ 
وكانت  الــدم  من  كبيرة  كميات 
ــا مـــعـــرضـــة لــلــخــطــر،  ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
ــادي  ــفـ ــان تـ ــكــ ــاإلمــ ــان بــ ــ ــد كــ ــ وقــ
ــو خـــضـــعـــت الــمــجــنــي  ــ ذلــــــك لـ
أو  السليم  للتشخيص  عليها 
أمـــراض  عــلــى طبيب  الــعــرض 
عليها  الكشف  أو  ووالدة  نساء 
ــان كــفــيــا  ــ بـــالـــســـونـــار الــــــذي كـ

بالكشف عن حالة الجنين.
ــهــــن  كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر الــــمــ
لكونها  الــمــتــهــمــة  أن  الــطــبــيــة 

غــيــر مــخــتــصــة بــالــكــشــف على 
حــــــالــــــة تــــجــــاهــــلــــت الــــكــــشــــف 
إلــى  وانــتــهــت  بــالــســونــار  عليها 
تــشــخــيــص خــــاطــــئ، وعـــرضـــت 
للخطر،  عليها  المجني  حياة 
ــر خـــطـــأ  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا أكـــــــــد الـ ــ ــمـ ــ كـ
الــطــبــيــبــة، وعــلــيــه أحــيــلــت إلــى 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي أســنــدت 
بخطئها  تــســبــبــت  أنــهــا  إلــيــهــا 
فـــي الــمــســاس بــســامــة جسم 
المجني عليها عن طريق عدم 
والخطوات  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ 
الـــــازمـــــة لـــفـــحـــص الــمــجــنــي 
التوصل  وبالتالي عدم  عليها، 
إلــــــــى الـــتـــشـــخـــيـــص الـــســـلـــيـــم 
عليها،  الــمــجــنــي  تــعــانــيــه  لــمــا 
الطبيب  إلـــى  إحــالــتــهــا  ــدم  وعــ

الــمــخــتــص بـــأمـــراض الــنــســاء 
ــا تـــســـبـــب لــهــا  ــمــ والــــــــــــــوالدة مــ
عنها  نــتــج  طبية  بمضاعفات 
حالتها  وتــدهــور  الجنين  وفــاة 

الصحية.
الصغرى  المحكمة  وكانت 
الــجــنــائــيــة الــمــعــنــيــة بــالــنــظــر 
الطبية  قــضــايــا األخــطــاء  فــي 
المتهمة  بمعاقبة  قــضــت  قــد 
بــعــد ثبوت  بــالــحــبــس 6 أشــهــر 
ــدرت  ــ ــا، وقــ ــهـ ــقـ ــأ فــــي حـ الـــخـــطـ
لـــوقـــف  ديــــــنــــــار   100 كــــفــــالــــة 
الــتــنــفــيــذ واالســتــئــنــاف، حيث 
قــــضــــت الـــمـــحـــكـــمـــة األخــــيــــرة 
بــتــأيــيــد الــحــكــم الــمــســتــأنــف، 
فطعنت المتهمة أمام محكمة 

التمييز التي أقرت الحكم.

التميي�ز تق�ر الحب��س 6 اأ�ص�هر لطبيبة ت�ص�ببت في وفاة جني�ن بالخطاأ
با�ص��رت الك�ص��ف عل��ى االأم م��ن د�ن اخت�صا�صه��ا باأمرا���ض الن�ص��اء �ال��والدة 

المدنية  الــعــلــيــا  االســتــئــنــاف  محكمة  أيـــدت 
براءة ذمة سيدة خليجية من سداد ما يقرب من 
تعثرت  ســيــارات، حيث  بيع  لشركة  دينار  ألــف   40
عن سداد بعض األقساط إال أنها فوجئت بشركة 
طريق  عن  منها  السيارة  بسحب  تقوم  السيارات 
المفتاح االحتياطي إلعادة بيع السيارة مجددا، 
أنه بالرغم من تعثر  إلى  حيث أشــارت المحكمة 
المشترية في سداد األقساط فإن الشركة قامت 
بــفــســخ عــقــد الــبــيــع عـــن طــريــق ســحــب الــســيــارة 
المدعية،  إرادة  عــن  رغــمــًا  ثــالــث  لــطــرف  وبيعها 
األمر الذي يبرئ ذمة المدعية بذلك من سندات 
قبل  من  به  المطالب  المبلغ  ويعتبر  األقــســاط، 

المدعي عليه األولى غير مستحق عليها.
موكلته  إن  الجمعان  فيصل  المحامي  وقــال 
قـــدره 39609  الــشــركــة بمبلغ  اشــتــرت ســيــارة مــن 
دنانير عن طريق التقسيط، على أن تقوم بدفع 
مبلغ مقدم يتم خصمه من إجمالي مبلغ تمويل 
بكامل  مديونية  سند  توقيع  عن  فضًا  السيارة، 
مبلغ التمويل لصالح أحد البنوك، وعليه بسداد 
المتفق عليه، وأضاف أن موكلته استلمت السيارة 
الــمــدعــى عليها  بــاســم  الــمــلــكــيــة  تــبــقــى  أن  عــلــى 
المدعية  وظلت  األقــســاط،  ســداد  لحين  األولـــى 
مــلــتــزمــة بــدفــع األقـــســـاط الــشــهــريــة حــتــى وصــل 
إلى  دينار  ألف   26 إلى  المدفوع  المبلغ  إجمالي 
أن تعثرت لظروف خارجة عن إرادتها وهي فقدان 

عملها مصدر دخلها الشهري.
المدعى عليها األولى  أثر ذلك قامت  وعلى 
بأخذ السيارة من المدعية دون سابق إنذار ودون 
الــذي  الــمــفــتــاح االحــتــيــاطــي  علمها عــن طــريــق 
بحوزتها، ومن ثم قامت ببيعها لطرف ثالث، دون 
أن تقوم بخصم ثمن السيارة من المبلغ المضاف 
ذلك  فــي  الــســيــارة  ثمن  أن  برغم  المدعية،  على 
فوجئت  ثــم  ديــنــار،   25500 مبلغ  يــتــجــاوز  الــوقــت 
المدعية بقيام المدعى عليه الثاني بفتح ملف 

تنفيذ بموجب سند المديونية المقدم من قبلها 
للمدعى عليها األولى بشأن عملية تمويل شراء 
السيارة، مطالبًا إياها بمبلغ قدره 39609 دنانير 

)تسعة وثاثون ألفا وستمائة وتسعة دنانير(.
ودفــــع الــجــمــعــان بــالــمــادة 391 مــن الــقــانــون 
إذا كان الثمن يدفع  أنه  المدني التي تشير إلى 
أن  عــلــى  يتفقا  أن  للمتعاقدين  ــاز  جـ أقــســاطــا، 
له عن فسخ  تعويضا  البائع جزءا منه  يستبقي 
تـــوف جميع األقـــســـاط، ولــمــا كــان  الــبــيــع إذا لــم 
قــد قامت  األولــــى  الــمــدعــى عليها  وكــانــت  ذلـــك 
بسحب السيارة من عند المدعية وبيعها لطرف 
ثالث، وأخذ جميع األقساط المدفوعة من قبل 
دينار  ألف   26 قدره  بمبلغ  تقدر  والتي  المدعية 
دون إرجاع تلك المبالغ إليها برغم قيامها ببيع 
السيارة وأخذ ثمنها بالكامل، األمر الذي ينعقد 
معه الحق القانوني للمدعية بالمطالبة بقيمة 
وذلك  قبلها،  من  دفعها  تم  التي  األقساط  تلك 
بــأخــذ جميع  الــمــدعــى عــلــيــهــا األولـــــى  أن قــيــام 
االقساط المدفوعة من قبل المدعية على سبيل 
التعويض مخالف لنص المادة 391 من القانون 

المدني.
فيما أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه 
األول قام بمطالبة المدعية بمبلغ قدره 39609 
دنانير عن طريق فتح ملف تنفيذ ضدها، بالرغم 
بيع سيارة  واقعة  إلى  يرجع  الدين  أن سبب  من 
طريق  عن  للمدعية  األولــى  عليها  المدعى  من 
التقسيط وأن قيام المدعية بالتوقيع على ذلك 
السند كان لزامًا عليها لكونه أحد الشروط التي 
فرضتها المدعى عليها األولى عليها، ولما كان 
ذلك وكان المدعى عليها قد قامت بفسخ عقد 
لطرف  وبيعها  السيارة  سحب  طريق  عن  البيع 
ثالث رغمًا عن إرادة المدعية، تبرأ ذمة المدعية 
من ذلك السند، ويعتبر المبلغ المطالب به من 

قبل المدعى عليه األولى غير مستحق عليها.

ب���������راءة ذم������ة خ��ل��ي��ج��ي��ة م�����ن م��ب��ل��غ
���ص��ي��ارات ب��ي��ع  ل�����ص��رك��ة  دي���ن���ار  األ����ف   40

وشــعــبــة  ــمـــخـــدرات  الـ مــكــافــحــة  إدارة  تــعــمــل 
للمباحث  الــعــامــة  بـــــــاإلدارة  الــجــنــائــي  اإلعـــــام 
واألدلة الجنائية، على وضع الخطط والبرامج 
والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات  بمخاطر  الــوعــي  لنشر 
العقلية، من أجل حماية المجتمع من أخطارها 
وتحصين النشء وتعريفهم بأضرار تلك المواد.

للتعريف  توعية  إطاق حمات  أصبح  وقد 
العمل  فــي  أساسية  ركــيــزة  الــمــخــدرات  بمخاطر 
األمني الحديث، حيث تقوم بدور مهم في ترسيخ 
أمن المجتمعات واستقرارها، فهي ُتلبي حاجات 
ُتسهم في التوعية والتثقيف والتوجيه واإلرشاد 
والمتغيرات  السلبية  الــظــواهــر  بــوجــه  لــلــوقــوف 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــطــرأ، كــمــا أن أهــــداف تلك 
بــتــكــامــل  إال  تــتــحــقــق  ال  الـــمـــرجـــوة  ــمـــات  الـــحـ
الجهود مع جهود باقي المؤسسات االجتماعية 

والتربوية وغيرها من شرائح المجتمع.
ويتم مراعاة عدد من األسس والقواعد عند 
موضع  التوعوية  والمحاضرات  الحمات  وضع 
التنفيذ وأولها القيام بالتخطيط السليم لمثل 
هذه المحاضرات، باإلضافة إلى ضرورة مشاركة 
ــزة الــحــكــومــيــة واألســــــرة ووســائــل  ــهـ جــمــيــع األجـ
اإلعام والتعليم والمؤسسات الخاصة وغيرها، 
المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  تفعيًا  تأتي  والتي 

مع كل مكونات المجتمع.
تتناولها  التي  بالموضوعات  يتعلق  وفيما 
كثيرة  فهي  الُمستهدفة،  والفئات  المحاضرات 

ومتنوعة يأتي على رأسها التوعية بأضرار المواد 
المخدرة وُسبل حماية المجتمع من أخطارها، 
أنواع  المحاضرات معلومات حول  وتتناول تلك 
المواد المخدرة والطرق واألساليب التي يتبعها 
الدالة  العامات  عن  فضا  إلدخالها  المهربون 
عــلــى اإلدمــــان والــتــي ُيــمــكــن مــن خــالــهــا تــعــّرف 
ــنـــاء فـــي تعاطي  ــوع األبـ الـــوالـــديـــن فـــي حــالــة وقــ
بطريقة  تعريفهم  عــن  فــضــًا  الــمــخــدرة  الــمــواد 

التصرف وطلب المساعدة في تلك الحالة.
إن الــفــئــة الــُمــســتــهــدفــة مـــن الــمــحــاضــرات 
ــمــــدارس  الـــتـــوعـــويـــة هـــي طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات والــ
الثانوية سواء الحكومية أو الخاصة وذلك وفقًا 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  التعاون  لبروتوكول 
على مدار العام الدراسي، باإلضافة إلى النوادي 
الرياضية والتجمعات الشبابية وأماكن العبادة، 
بــلــغــات أخــــرى غــيــر العربية  تــقــديــمــهــا  ويــجــرى 
كاللغة اإلنجليزية واألوردو حتى تصل الرسالة 
عن  فضًا  المستفيدين،  من  شريحة  أكبر  إلــى 
تــنــظــيــم الــعــديــد مـــن ورش الــعــمــل والــحــمــات 
وتنظيم  المملكة،  محافظات  كل  في  التوعوية 
الفعاليات  في  والمشاركة  المتنقلة  المعارض 
توعوي  ركن  إقامة  بالمملكة من خال  الكبرى 
لــلــجــمــهــور كــالــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات ســبــاقــات 
ــران وغـــيـــرهـــا من  ــيـ ــطـ ــورمــــوال، ومـــعـــرض الـ ــفــ الــ

المناسبات.

الثقافة األمنية

الوعي بمخاطر المخدرات وحماية الن�سء

أطــلــقــت بــلــديــة الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
حملة إلزالة السيارات المهجورة والسكراب 
ــة أصـــحـــاب  ــيــ ــلـــمـــابـــاد، داعــ فــــي مــنــطــقــة سـ
التجاوب  ضــرورة  إلى  المهجورة  السيارات 

مع الحملة، والعمل على إزالتها فورا.  
الشمالية  المنطقة  بلدية  وأوضــحــت 
فــي بــيــان لــهــا أنــهــا قــامــت »بــحــمــلــة إلزالـــة 
منطقة  في  والخربة  المهجورة  السيارات 
إذ  الــجــاري  الشهر  مطلع  خــال  سلماباد 
وذلك  المنطقة  في  450 سيارة  إخطار  تم 
تنفيذا إلى قانون النظافة رقم )10( لسنة 
2019، مشيرة الى أنها ستبدأ أعمال إزالة 
التي ال تتجاوب مع اإلخطارات  السيارات 

مع بداية األسبوع المقبل«.

ونوهت بلدية المنطقة الشمالية إلى 
إلزالــة  حماتها  تنفيذ  فــي  ستستمر  أنها 
السيارات الخربة والمهجورة وذلك تنفيذًا 
أصحاب  داعــيــًة  الــعــامــة،  النظافة  لــقــانــون 
هــــذه الـــســـيـــارات إلــــى الـــمـــبـــادرة بــإزالــتــهــا 
بحسب الــمــدة الــمــحــددة فــي اإلخــطــارات، 
تافيًا إلزالتها من قبل البلدية عن طريق 
من  عليها  سيترتب  ومــا  اإلداري  اإلجـــراء 
إزالتها من قبل  إجــراءات الحقة في حال 

البلدية.
ودعــــت الــبــلــديــة الــمــواطــنــيــن بــضــرورة 
االلــتــزام بنص الــمــادة )7( مــن قــانــون رقم 
العامة  النظافة  بــشــأن   2019 لسنة   )10(
»يحظر  أنــه  على  تنص  والتي   )1( الفقرة 

الــمــهــمــلــة وجميع  الــمــركــبــات  عــلــى مـــاك 
تركها  أو  وضعها  والسكراب  الــخــردة  أنــواع 
وفـــي  عـــلـــى األرصــــــفــــــة،  أو  الــــــشــــــوارع  ــي  ــ فـ
الــســاحــات والــمــيــاديــن الــعــامــة والــشــواطــئ، 
إنذار  المختصة  األمانة  أو  البلدية  وعلى 
والــخــردة  المتروكة  المركبات  هــذه  مــاك 
التي تحددها  األماكن  إلى  ونقلها  برفعها 
 48 خـــال  المختصة  األمــانــة  أو  الــبــلــديــة 
اإلنــذار بوضع عامة عليها  ساعة، ويكون 
تفيد بدء سريان المدة المذكورة واإلجراء 
الــمــتــخــذ فـــي هــــذا الـــشـــأن بــالــتــنــســيــق مع 

الجهات المختصة«.
ترك  عملية  أن  إلــى  البلدية  وأشـــارت 
السيارات في الطرق يسبب أضــرارا بيئية 

إربــــــاك عملية  فـــي  يــتــســبــب  كــمــا  كـــثـــيـــرة، 
الحركة المرورية في بعض الطرق »داعية 
ــى ضــــــرورة مـــواجـــهـــة ظــاهــرة  ــي« إلــ ــالــ األهــ
والتعامل  والمهجورة  السكراب  السيارات 
معها وفق الضوابط واألنظمة والقوانين، 
سياراتهم  إهمال  عدم  إلى  األهالي  داعية 
الــــتــــي تــــتــــواجــــد بـــالـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ومناطق  الصناعية  والــــورش  والــكــراجــات 

متفرقة.
الجمهور  تعاون  وشــددت على ضــرورة 
مـــع عــمــلــيــات إزالـــــة الـــســـيـــارات الــمــهــمــلــة، 
لــلــقــضــاء عــلــى تــلــك الــظــاهــرة فــي جميع 
المناطق وتطبيق عقوبات قانون النظافة 

العامة على المخالفين.

مهج�ورة �ص�يارة   450 اأ�صح�اب  ال�ص�مالية تخط�ر  المنطق�ة  بلدي�ة 

استقبل الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي 
وزير اإلعام أمس رؤساء الجمعيات الصحفية 
الخليجية، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وخــال اللقاء رحب وزيــر اإلعــام برؤساء 
بلدهم  فــي  الخليجية  الصحفية  الجمعيات 
مملكة البحرين، وأشاد بجهودهم وإسهاماتهم 
الخليجي،  الصحفي  العمل  وتطوير  دعم  في 
التنسيقية  االجــتــمــاعــات  هــذه  مثل  أن  مــؤكــًدا 
التي تستضيفها مملكة البحرين بشكل دوري 
ــاء الــجــمــعــيــات الــصــحــفــيــة الــخــلــيــجــيــة  لــــرؤســ
حضرة  بــقــيــادة  البحرين  مملكة  رؤيـــة  تعكس 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة ملك الباد المعظم، ومساندة صاحب 

الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
إلى  الرامية  كافة  المشتركة  الجهود  دعــم  في 
تــوحــيــد الــخــطــاب اإلعـــامـــي الــخــلــيــجــي، بما 
لــدول  التنموية  المكتسبات  تعزيز  فــي  يصب 
لشعوبها  ــار  واالزدهـ الخير  وتحقيق  المجلس 

الشقيقة.
ــــام حـــرص الــــــوزارة على  ــر اإلعـ ــد وزيــ  وأكــ
للقيام بدوره  الخليجية  اتحاد الصحافة  دعم 
بما  عمله  آليات  وتطوير  المشهود،  الصحفي 
التاريخية  األخوية  العاقات  تعزيز  في  يسهم 
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

متمنًيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وزي�������ر االإع����������الم ي�������ص���ي���د ب���ج���ه���ود روؤ�������ص������اء ال��ج��م��ع��ي��ات
ال�����ص��ح��ف��ي��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ف����ي ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل ال�����ص��ح��ف��ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16396/pdf/1-Supplime/16396.pdf?fixed481
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323992
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323997


العدد:  12363

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اال�ستثمار يف العن�سر الوطني واال�ستفادة من احلوافز.. وزير العمل:

 توظيف ال�سباب البحريني م�سـوؤولية اجتماعيـة م�ستـركة

احل�سن يرتاأ�س اجلانب البحريني يف االجتماع االأمني مع وزارة الداخلية الربيطانية

 تعزيز التعاون االأمني وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة االإرهاب

�سمن مبادرات برنامج املدن ال�سحية.. 

حمافظ العا�سمة ي�سهد فعالية »اليوم ال�سحي«

اأكد جميل بن حممد علي حميدان وزير 

العن�صر  يف  ال�صتثمار  �صرورة  العمل 

الوطني، اإىل جانب اأهمية ا�صتفادة اأ�صحاب 

تقدمها  التي  واحلوافز  املزايا  من  العمل 

احلكومة للقطاع اخلا�ص، مبا يف ذلك دعم 

املجاين  التدريب  وتوفري  املواطنني  اأجور 

لهم، م�صرًيا اإىل اأن تكاتف خمتلف اجلهات 

ذات ال�صلة يف توظيف ال�صباب البحريني 

يعد م�صوؤولية اجتماعية م�صرتكة، اإذ ي�صهم 

التوظيف وتعزيز  ارتفاع معدلت  ذلك يف 

الأمن الجتماعي.

العمل  وزير  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

التجارية،  للت�صهيالت  البحرين  �صركة  اإىل 

رئي�ص  فخرو  عبدالرحمن  التقى  حيث 

الرئي�ص  بوخوة  وعبداهلل  الإدارة،  جمل�ص 

بال�صركة،  امل�صوؤولني  من  وعدًدا  التنفيذي، 

التي  الزيارات  �صل�صلة  اإطار  يف  وذلك 

الداعمة  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  بها  يقوم 

ملبادرات وبرامج الوزارة يف جمال توظيف 

الربنامج  وبالأخ�ص  الوطنية،  الكوادر 

التعايف  خطة  �صمن  للتوظيف  الوطني 

القت�صادي التي من اأولوياتها خلق فر�ص 

عمل واعدة وجعل املواطن اخليار الأول يف 

األف  اإىل توظيف 20  العمل وتهدف  �صوق 

بحريني وتدريب 10 اآلف بحريني �صنوًيا 

حتى عام 2024.

حميدان  اطلع  الزيارة،  وخالل 

للت�صهيالت  البحرين  �صركة  جهود  على 

لتوظيف  خططها  تنفيذ  يف  التجارية 

مبختلف  الوطنية  العمالة  وا�صتقطاب 

اإداراتها واأق�صامها، اإ�صافة اإىل دور ال�صركة 

واملحفزة  اجلاذبة  العمل  بيئة  تعزيز  يف 

احتياجات  توفري  عرب  الإنتاجية  على 

لهم  ي�صمن  مبا  مهنًيا  ومتكينهم  موظفيها 

اهتمام  عن  ف�صاًل  الوظيفي،  ال�صتقرار 

وذلك  البحرينية،  املراأة  بتوظيف  ال�صركة 

ل�صتقطاب  توليه  الذي  احلر�ص  يوؤكد  ما 

املوارد الب�صرية البحرينية وجعلها اخليار 

الأول بالتوظيف، والذي يت�صح من خالل 

الن�صبة املرتفعة للعمالة الوطنية بال�صركة 

ويربهن على ما تقدمه من بيئة عمل حمفزة 

وجاذبة للعمل.

كما التقى الوزير بعدد من البحرينيني 

ق�ص�ص  اإىل  وا�صتمع  بال�صركة،  العاملني 

ال�صلم  يف  وارتقائهم  مهنًيا  جناحهم 

عليا  وظائف  اإىل  وو�صولهم  الوظيفي 

ال�صياق  هذا  يف  موؤكًدا  بال�صركة،  متقدمة 

اأهمية اإبراز هذه النماذج التي يحتذى بها، 

عملها  تفانيها يف  من خالل  برهنت  والتي 

اإدارة  على  البحريني  ال�صباب  قدرة  على 

الإدارية  املنا�صب  من  العديد  يف  الإنتاج 

والإ�صرافية يف من�صاآت القطاع اخلا�ص.

من جانبه، اأكد عبداهلل بوخوة الرئي�ص 

للت�صهيالت  البحرين  ل�صركة  التنفيذي 

با�صتقطاب  ال�صركة  اهتمام  التجارية 

وتوفري  لديها  للعمل  البحرينية  الكفاءات 

على  لهم  واملحفزة  املالئمة  العمل  بيئة 

لفًتا  الوظيفي،  ا�صتقرارهم  وتاأمني  التميز 

يف  البحرينيني  املوظفني  ن�صبة  اأن  اإىل 

القوى  اإجمايل  من   %94.5 يبلغ  ال�صركة 

العاملة.

ال�صركة  ا�صرتاتيجية  اإىل  واأ�صار 

تطورها  وا�صتمرار  كوادرها  تدريب  يف 

الدار�صة  لإكمال  دعمها  ذلك  يف  مبا  املهني 

املتخ�ص�ص،  النوعي  والتدريب  اجلامعية 

العمل  وزارة  جهود  الإطار  هذا  يف  مثمًنا 

املوؤهلة،  الوطنية  الكفاءات  توفري  على 

متطلًعا اإىل املزيد من التعاون امل�صرتك عرب 

الإ�صهام يف دعم مبادرات وبرامج التوظيف 

والتدريب التي تنفذها وزارة العمل.

 عقد فريق العمل الأمني امل�صرتك بني وزارتي الداخلية 

تقنية  اجتماعا عرب  املتحدة  واململكة  البحرين  يف مملكة 

احل�صن  ح�صن  طارق  الفريق  برئا�صة  املرئي،  الت�صال 

رئي�ص الأمن العام، ومارك ت�صالني رئي�ص تطوير الكفاءة 

بح�صور  وذلك  الربيطانية،  الداخلية  بوزارة  الدولية 

والتدريب  العمليات  ل�صوؤون  العام  الأمن  رئي�ص  م�صاعد 

والعقوبات  الأحكام  لتنفيذ  العامة  الإدارة  عام  ومدير 

البديلة وعدد من ممثلي اجلهات الأمنية يف البلدين.

ويف بداية الجتماع، رحب رئي�ص الأمن العام برئي�ص 

تطوير الكفاءة الدولية بوزارة الداخلية باململكة املتحدة 

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  حتيات  ونقل  واحل�صور، 

يحقق  باأن  ومتنياته  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اأهدافه وروؤيته امل�صرتكة، م�صيدا بعمق  الأمني  الجتماع 

املتنامية بني مملكة  التاريخية وال�صرتاتيجية  العالقات 

البحرين واململكة املتحدة، منوها باأهمية الجتماع ملا فيه 

م�صلحة البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

امل�صاريع  اجلانبان  ا�صتعر�ص  الجتماع،  وخالل 

تعزيز  �صبل  مناق�صة  اإذ مت  امل�صرتكة،  الأمنية  واملبادرات 

يف  وحتديدا  اخلربات  وتبادل  الأمني  والتعاون  العمل 

جمال مكافحة الإرهاب، بينما مت بحث تبادل اخلربات مع 

�صرطة دورهام وجامعة هدر�صفيلد.

الإدارة  به  تقوم  الذي  الدور  الجتماع  وا�صتعر�ص 

العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يف التو�صع يف 

تطبيق قانون العقوبات والتدابري البديلة والبدء يف تنفيذ 

برنامج ال�صجون املفتوحة، ما ي�صهم يف تعزيز الإجنازات 

يف جمال حماية وحفظ حقوق الإن�صان.

الأمن  جمال  يف  اجلانبني  جهود  الجتماع  وتناول 

اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  املتخذة  والإجراءات  ال�صيرباين 

اأنظمة الر�صد واملراقبة التي ت�صهم يف  الأمنية من خالل 

الر�صد ال�صريع لالخرتاقات ال�صيربانية، وال�صتجابة لها 

حال وقوعها لتخفيف ال�صرر، اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء 

الأموال  غ�صل  مكافحة  جمال  يف  الوطنية  اجلهود  على 

اإىل املكانة  اأ�صار رئي�ص الأمن العام  اإذ  ومتويل الإرهاب، 

الإقليمية والدولية ململكة البحرين ومدى تقدمها يف هذا 

اخلربات  وتبادل  التعاون  اجلانبان  وا�صتعر�ص  املجال، 

والربامج يف جمالت اأمن املطارات واجلمارك.

ويف ختام الجتماع، تقدم رئي�ص الأمن العام بال�صكر 

اإىل وزارة الداخلية الربيطانية على ما يبدونه من جهود 

بارزة ت�صهم يف تعزيز اأوجه التعاون الأمني بني البلدين 

والتعاون  الربامج  من  املزيد  اإىل  متطلعا  ال�صديقني، 

امل�صرتك.

ال�صيخ را�صد  العا�صمة  �صهد حمافظ 

بن عبدالرحمن اآل خليفة، افتتاح الن�صخة 

الأوىل من فعالية »اليوم ال�صحي« الذي 

نظمته جمعية جدحف�ص اخلريية �صمن 

مبادرات برنامج املدن ال�صحية، وذلك يف 

�صالة امل�صَرّف بجدحف�ص بح�صور ح�صن 

والنائب  املحافظ،  نائب  املدين  عبداهلل 

حممود فردان، والنائب ممدوح ال�صالح، 

وعدد من الوجهاء والأهايل.

واأكد املحافظ، لدى افتتاحه الفعالية، 

دعم  على  العا�صمة  حمافظة  حر�ص 

يف  ت�صب  التي  والأن�صطة  املبادرات 

تعزيز مفهوم وثقافة ال�صحة يف املجتمع، 

وت�صهم خمرجاتها يف دعم اأهداف برنامج 

تتبناه  الذي  �صحية«  مدينة  »املنامة 

وزارة  مع  بال�صراكة  العا�صمة  حمافظة 

ال�صحة ومنظمة ال�صحة العاملية، معرًبا 

اخلريية  جدحف�ص  جلمعية  تقديره  عن 

يف  امل�صاركة  اخلريية  اجلمعيات  وكل 

اأهمية  اإىل  م�صرًيا  املجتمعية،  الفعالية 

امل�صروعات  يف  ال�صحية  الفعاليات 

الوطنية التنموية.

ا  ا�صت�صارًيّ  20 الفعالية  يف  و�صارك 

طب  جمالت  يف  وطبيًبا  واأخ�صائًيّا 

واحلنجرة،  والأذن  والأنف  العائلة، 

والعيون، والأ�صنان، واجللدية، وامل�صالك 

والأمرا�ص  العامة،  واجلراحة  البولية، 

والتغذية،  الطبيعي،  والعالج  الباطنية، 

والربو،  وال�صدر،  الأطفال،  وطب 

مركز  م�صاركة  جانب  اإىل  والعظام، 

اجلينيوم الوطني لالأمرا�ص الوراثية.

من�صور  ال�صيخ  عرَبّ  جانبه،  ومن 

�صكره  عن  اجلمعية  رئي�ص  حمادة 

على  بحر�صه  للمحافظ  وتقديره 

املحافظة  جهود  يعك�ص  مبا  احل�صور، 

يف تعزيز العالقة مع خمتلف موؤ�ص�صات 

تهدف  الفعالية  اأن  مبيًنا  املجتمع، 

ا�صت�صارية  طبية  خدمات  تقدمي  اإىل 

املنطقة خا�صة كبار  لأبناء  وت�صخي�صية 

بال�صحة  العناية  ثقافة  ون�صر  ال�صن، 

ال�صحي،  الوعي  وتعزيز  املجتمع  يف 

وفتح قنوات توا�صل مع املراكز ال�صحية 

جمال  يف  املعنية  واجلهات  والأطباء 

والفعاليات  الأن�صطة  وتنويع  الطب، 

الجتماعية النوعية يف املنطقة مبا يعزز 

الن�صاط الأهلي فيها على اأكرث من �صعيد، 

جمال  يف  املجتمعية  ال�صراكات  وتعزيز 

العمل الجتماعي والأهلي، وتعزيز دور 

اجلمعية ون�صاطاتها واأعمالها يف جمال 

خدمة املجتمع.

وزارة الرتبية: تاأجيل 

حفل ذكرى ميثاق العمل الوطني

مملكة البحرين تدين الهجوم 

االإرهابي على حمطة حافالت يف القد�س

ا�ستكمال التجهيزات لعقد امللتقى 

اخلليجي الثامن لتنمية املوارد الب�سرية

هيئة الف�ساء ت�سارك يف اجتماعات اللجنة 

العلمية والتقنية ملكتب االأمم املتحدة

بناًء على التوجيهات ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة 

تعلن  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد   امللك 

الذي �صرب عدًدا  الزلزال  اإثر  اأنه  وزارة الرتبية والتعليم 

تركيا،  �صرق  جنوب  ومناطق  ال�صورية،  املحافظات  من 

تقرر تاأجيل احلفل الذي كان مقرًرا اإقامته يف �صرح امليثاق 

ت�صامًنا  وذلك  الوطني،  العمل  ميثاق  ذكرى  مبنا�صبة 

ال�صقيقة،  ال�صورية  العربية  باجلمهورية  الإخوة  مع 

بها  مير  التى  والظروف  ال�صقيقة،  الرتكية  واجلمهورية 

التي  والإغاثة  الإنقاذ  جلهود  ودعًما  ال�صقيقان  البلدان 

امللكي  للحر�ص  التابع  والإنقاذ  البحث  فريق  فيها  ي�صارك 

بقوة دفاع البحرين واحلملة الوطنية جلمع التربعات التي 

تقوم بها املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية.

اأعربت وزارة اخلارجية عن اإدانة مملكة البحرين ب�صدة 

القد�ص،  الإرهابي على حمطة حافالت يف  الهجوم  حلادث 

واأ�صفر عن مقتل واإ�صابة عدد من الأ�صخا�ص.

واأكدت وزارة اخلارجية موقف مملكة البحرين الثابت 

يف رف�ص العنف والإرهاب بجميع �صوره واأ�صكاله، جمددة 

دعوتها اإىل التهدئة و�صبط النف�ص وعدم الت�صعيد وتوفري 

املنا�صبة لإحياء عملية  الأجواء  احلماية للمدنيني، وتهيئة 

مبا  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  وال�صامل  العادل  ال�صالم 

الفل�صطيني  لل�صعبني  والرخاء  وال�صتقرار  الأمن  يحقق 

والإ�صرائيلي و�صعوب املنطقة كافة.

حتت رعاية وزير العمل جميل بن حممد علي حميدان، 

اخلا�صة  التدريب  ملعاهد  البحرينية  اجلمعية  تنظم 

وبالتعاون مع اأكت �صمارت ل�صت�صارات العالقات العامة، 

باإذن  القادم  مار�ص  �صهر  من   2 ولغاية   1 من  الفرتة  يف 

اهلل تعاىل، فعاليات امللتقى اخلليجي الثامن لتنمية املوارد 

الب�صرية(. وبهذه  الب�صرية )تاأهيل وتطوير قدرات املوارد 

قائال:  اجل�صي  نواف  اجلمعية  رئي�ص  �صرح  املنا�صبة 

ملتقى  بعقد  املتعلقة  التجهيزات  موؤخرا جميع  »ا�صتكملت 

مو�صوع  الرئي�صي  حموره  �صيناق�ص  والذي  العام،  هذا 

)تاأهيل وتطوير قدرات املوارد الب�صرية(. كما واأننا قد بداأنا 

يف ا�صتالم طلبات الت�صجيل من خمتلف اجلهات، احلكومية 

واخلا�صة، من جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي«.

ومن جانبه اأو�صح الدكتور فهد اإبراهيم ال�صهابي اأمني 

عام امللتقى، باأن هذا امللتقى �صي�صتمل يف يومه الأول على 

الأوىل بعنوان  ثالث جل�صات عمل، حيث �صتكون اجلل�صة 

من  كل  فيها  و�صيتحدث  الوظيفي(،  والتعاقب  )اجلدارات 

الظا�صالة  بكليات  العليا  الدرا�صات  مدير  نا�صر  اأحمد  د. 

الب�صرية  املوارد  اإدارة  مدير  عبدالرحمن  واأحمد  بالدمام 

الداخلية  بوزارة  للتظلمات  العامة  بالأمانة  واملالية 

ويعقوب عبداهلل ال�صادة مدير اإدارة املوارد الب�صرية بوزارة 

�صوؤون البلديات والزراعة ونورة الزعبي ا�صت�صارية موارد 

الثانية  اجلل�صة  عنوان  �صيكون  بينما  وتدريب،  ب�صرية 

من  كل  فيها  و�صيتحدث  امل�صتقبل(،  موهب  )ال�صتثمار يف 

اإدارة املوارد الب�صرية بهيئة الكهرباء  يا�صر الرميثي مدير 

والتدريب  الب�صرية  املوارد  مدير  بوخما�ص  ودانة  واملاء 

وخمطط  خبري  الدو�صري،  نوال  والأ�صتاذة  بابكو  ب�صركة 

يف  م�صت�صارة  بابا،  علي  و�صمرية  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف 

التدريب والكوت�صج املوؤ�ص�صي.

الت�صال  عرب  الف�صاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  �صاركت 

العلمية  الفرعية  للجنة  ال�صتني  اجلل�صة  يف  ُبعد  عن 

والتقنية املنبثقة عن جلنة ا�صتخدام الف�صاء اخلارجي يف 

الواردة من مكتب  ال�صلمية، وذلك تلبية للدعوة  الأغرا�ص 

الهيئة  مّثل  وقد  اخلارجي،  الف�صاء  ل�صوؤون  املتحدة  الأمم 

يف هذه امل�صاركة رئي�صها التنفيذي الدكتور حممد اإبراهيم 

الع�صريي وعدد من املخت�صني.

الهيئة على  امل�صاركة من �صمن م�صاركات  وتاأتي هذه 

اململكة يف  الذي ت�صطلع به  تاأكيًدا للدور  الدويل  امل�صتوى 

قطاع الف�صاء.

وحول هذه امل�صاركة، قال الدكتور حممد الع�صريي اإن 

الأع�صاء  اأحد  كونها  اللجنة  اجتماعات  يف  ت�صارك  الهيئة 

اإيجاًزا  امل�صاركة  الدول  قدمت  وقد  اأن�صطتها،  يف  الفاعلني 

على  واأفكاًرا  اأمثلة  وطرحت  الف�صائية  اأن�صطتها  حول 

م�صاريع التعاون الدويل ودورها يف ا�صتدامة بيئة الف�صاء 

واأتاحت ا�صتخدامه للجميع. 

بهذه  اخلا�صة  اجلل�صات  نظام  بح�صب  اأنه  اإىل  واأ�صار 

اللجنة، يتم درا�صة جميع املقرتحات املقدمة من جمموعات 

العمل لعر�ص املنا�صب منها خالل انعقاد اجتماعات اللجنة 

الرئي�صة.

 فهد ال�شهابي 
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يف اأول زيارة لوفد من املر�سحني الدبلوما�سيني الإ�سرائيليني اإىل اململكة.. رئي�سة التدريب والتطوير:

ن�سعر اليوم اأننا جزء من �سناعة تاريخ ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط
 متام اأبو�صايف:

ايتان  البحرين  مملكة  لدى  اإ�صرائيل  دولة  �صفري  اكد 

بني  رائعا  منوذجا  تعترب  البحرين  مملكة  ان  على  نائيه 

دول التفاقيات البراهيمية، ل �صيما امام املجالت احلياتية 

تعزيز  نحو  الفر�ص  من  العديد  التي حتمل  والقت�صادية 

العالقات بني البلدين.

على  لـ»الأيام«  ت�صريحات  يف  نائيه  ال�صفري  وقال 

هام�ص زيارة وفد من املتدربني الدبلوما�صيني الذين زاروا 

مملكة البحرين موؤخرا ان اختيار الكادميية الدبلوما�صية 

من  لوفد  زيارة  حمطة  لتكون  البحرين  اإ�صرائيل  يف 

وتبادل  للتعاون  افاقا  يفتح  الدبلوما�صيني  املر�صحني 

اخلربات يف خمتلف املجالت.

الذي  ال�صامل  الربنامج  ان  اىل  نائيه  ال�صفري  واأ�صار 

ت�صكل مو�صع  املر�صحون يغطي عدة جمالت  فيه  يتدرب 

اهتمام يف العالقات بني البلدين ل �صيما التعليم وجمالت 

اأخرى.

العديد من  امامهم  ال�صفري: »هذا الربنامج يتيح  وقال 

البلدين،  تهم  التي  املجالت  خمتلف  اإىل  للتعرف  الفر�ص 

الدبلوما�صية  البعثات  وبني  بينهم  التقارب  يخلق  وكذلك 

زاروا  انهم  �صيما  ل  العامل،  انحاء  خمتلف  يف  البحرينية 

واقت�صادية  حياتية  جوانب  عدة  على  واطلعوا  البحرين 

و�صيا�صية عن قرب«.

كانت  ال�صابق  يف  امل�صابهة  الربنامج  »معظم  وتابع 

جمموعة  زارت  وقد  اأوروبية،  دول  اأ�صا�صي  ب�صكل  تزور 

)اك�صبو(،  معر�ص  خالل  دبي  امارة  ال�صابق  يف  اأخرى 

اأتيح  بالطبع  التي  البحرين  يف  املجموعة  هذه  واليوم 

اللتقاء  وكذلك  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  زيارة  لها 

كيانات  بينها  من  خمتلفة  قطاعات  وممثلي  بال�صحفيني، 

احلال  بطبيعة  هذا  وتراثية.  ثقافية  واأخرى  اقت�صادية، 

يكون فكرة �صاملة عن اململكة«. 

والتطوير  التدريب  مكتب  مدير  اكدت  جانبها،  من 

اأهمية  على  كور�ص  دانا  الإ�صرائيلية  اخلارجية  بوزارة 

العالقات التي جتمع مملكة البحرين بدولة اإ�صرائيل. 

املتدربني  من  وفدا  تراأ�صت  التي   - كور�ص  واعتربت 

الدبلوما�صيني الإ�صرائيليني الذي زار مملكة البحرين موؤخرا 

- ان هذه الزيارة ت�صكل فر�صة فريدة امام هذه املجموعة 

من املتدربني الدبلوما�صيني، ل �صيما انها املرة الأوىل التي 

الإ�صرائيليني  الدبلوما�صيني  املتدربني  من  وفد  فيها  يزور 

مملكة البحرين.

وقالت كور�ص: »بال �صك انها فر�صة رائعة. لقد زارت 

كانت  فيما  المارات،  دولة  املتدربني  من  اأخرى  جمموعة 

خالل ال�صنوات املا�صية تنظم الزيارات للوفود امل�صابهة اىل 

الأردن، لكن هذه املرة الأوىل التي يتاح فيها امام املتدربني 

ويتعرفون  البحرين  مملكة  يزوروا  ان  الربنامج  هذا  يف 

العالقات  لتعزيز  املتاحة  الفر�صة  وكذلك  قرب،  عن  اإليها 

مع مملكة البحرين«.

هذه  امام  يتاح  ان  الرائع  من  »بالطبع،  وتابعت 

والذين   - دبلوما�صيا  مر�صحا   17 من  املكونة  املجموعة 

مت اختيارهم من بني مئات املتقدمني - ان يكون جزءا من 

التي  البحرين  مملكة  زيارة  ال�صامل  التدريبي  برناجمهم 

نقدر الفر�ص العظيمة التي طرحتها التفاقيات البراهيمية 

لبناء عالقات طيبة معها«.

خلفيات  من  جاءوا  الوفد  اأع�صاء  »جميع  واأ�صافت: 

وقطاعات مهنية خمتلفة، يتم اختيارهم من قبل اخلارجية 

مع  يوؤهلهم  والذي  املكثف،  التدريب  لربنامج  للرت�صح 

يف  دبلوما�صيا  اإ�صرائيل  دولة  لتمثيل  العام  هذا  منت�صف 

خمتلف انحاء العامل«.

وحول اهداف الربنامج ب�صكل عام قالت كور�ص:»هناك 

كبري  اهتمام  هناك  تعلمون،  كما  الزيارات.  لهذه  هدفان 

دول  مع  ال�صراكة  بتعزيز  الإ�صرائيلية  اخلارجية  لدى 

كذلك  البحرين.  مملكة  بينها  ومن  البراهيمية  التفاقيات 

لدى  �صفارتنا  لزيارة  الوفد  هذا  ار�صال  اأي�صا  اجليد  من 

اململكة، والتعرف اإىل فريق العمل يف ال�صفارة والذي تعترب 

مهامه هنا حديثة، وهذا اأي�صا ي�صكل فر�صة جيدة امام هذه 

املجموعة«.

وتابعت »المر الخر الذي نركز عليه هو تعزيز خربات 

املجالت حتى  الدبلوما�صيني يف خمتلف  املر�صحني  جميع 

ي�صتطيعوا متثيل بالدهم يف اف�صل �صورة يف امل�صتقبل، ل 

�صيما عندما نتحدث عن عالقات حديثة ما زالت يف مرحلة 

النمو، هذا بالطبع ي�صكل فر�صة جيدة امام املر�صحني الذين 

ر�صمية  موؤ�ص�صات  عن  ممثلني  الزيارات  هذه  خالل  التقوا 

وكذلك كيانات جتارية واقت�صادية بحرينية«. 

يف  ع�صو  كل  ان  اجليدة  الأمور  من  »كذلك  واأ�صافت: 

هذا الوفد جاء من قطاع مهني خمتلف، من بينهم من جاء 

العالم  قطاع  من  واخر  املتقدمة،  التكنولوجيا  قطاع  من 

واخر  املحاماة،  قطاع  من  واخر  الجتماعي،  والتوا�صل 

الفر�صة  يتيح  احلال  بطبيعة  وهذا  التعليم،  قطاع  من 

فيها  عملوا  التي  القطاعات  يف  مهاراتهم  من  لال�صتفادة 

وكذلك  الدبلوما�صي.  املجال  يف  منها  لال�صتفادة  �صابقا، 

ا�صتمعنا من البحرينيني الذين التقيناهم لت�صوراتهم حول 

تعزيز العالقات«.

من جانبهم، اجمع املر�صحون الدبلوما�صيون امل�صاركون 

طرحتها  التي  الفر�صة  اأهمية  على  الزيارة  برنامج  يف 

التفاقيات البراهيمية لبناء ال�صالم يف املنطقة.

وقال املتحدثون لـ»الأيام« ان البحرين ت�صكل منوذجا 

اأر�صية فريدة من  الذي ي�صكل  للتعاي�ص والت�صامح  رائعا 

نوعها لتعزيز ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط.

وقالت كور�ص: »اعتقد ان المر رائع بالن�صبة يل. لقد 

ن�صعر  واليوم  الدبلوما�صي،  العمل  يف  عاما   22 ام�صيت 

مع  الأفكار  وم�صاركة  التاريخ،  �صنع  من  جزءا  بتنا  اننا 

البحرينيني حيال ال�صالم، وبناء امل�صتقبل، ور�صم ت�صورات 

حقيقية عن بع�صنا بع�صا بعيدا عما خلفته ذهنية م�صوهة 

ا�صتقت ت�صوراتها من ال�صراع«.

عربية،  حلارات  جماور  حي  يف  ن�صاأت  »لقد  وتابعت 

ووالدي يتحدث العربية بطالقة، وزرت قرى عربية، ولدي 

ال�صراع  �صور  �صنعته  ما  نغري  ان  نريد  عرب،  اأ�صدقاء 

ونبداأ م�صتقبل اف�صل لنا يف املنطقة، نريد ان نبني امل�صتقبل 

معا«.

النا�ص،  التقينا  البحرين  زرنا  »عندما  واأ�صافت: 

وت�صاركنا الأفكار، ا�صتمعنا لبع�صنا بع�صا، هذا التوا�صل 

ما يبني امل�صتقبل. وهذه الزيارة امام هذه املجموعة تطرح 

من  املجموعة  هذه  �صرتافق  التي  للمعرفة  عظيمة  فر�صة 

املر�صحني الدبلوما�صيني طيلة م�صوارهم املهني«.

ان  ناتبوف  تايل  الدبلوما�صية  املر�صحة  ترى  حني  يف 

ل  امل�صتقبل،  حيال  ت�صورا  امامها  و�صعت  الفر�صة  هذه 

�صيما بعد ان التقت وفدا من ال�صباب البحريني الذي يتطلع 

اأي�صا لتعزيز ال�صالم يف املنطقة.

امل�صابهة  اجلوانب  من  العديد  هناك  ان  اىل  ولفتت 

اإ�صرائيل  يف  اختالفهم  على  النا�ص  جتمع  التي  والأفكار 

والبحرين، ما يعزز من اأهمية التقارب الذي �صنعه ال�صالم.

من جانبه، يرى املر�صح هني فادر ان العديد من افراد 

اإ�صافة  البحرين  اىل  زيارته  يعتربون  الجتماعي  حميطة 

مهنية وحياتية رائعة نحو بناء م�صتقبل اف�صل.

وقال فادر: »العديد من افراد ا�صرتي وا�صدقائي قالوا 

يل ان هذه فر�صة رائعة لك كي تزور مكانا مل نزره من قبل، 

ومل يكن متاحا لنا يف املا�صي، لذا هذا �صيجعلني جزءا ولو 

�صغريا من �صناعة تاريخ ال�صالم يف املنطقة«.

وتابع »كذلك وجود جمتمع يهودي قدمي يف البحرين 

تعزيز  على  القادر  املعنوي  اجلانب  من  الكثري  ي�صيف 

نعززه  ان  نريد  الذي  والت�صامح  التعاي�ص  وبناء  ال�صالم، 

ان  ونريد  عمومتنا(.  )اأبناء  بالأ�صل  هم  الذين  العرب  مع 

ا�صتقرارا  اأو�صط اف�صل واقوى واكرث  نكون معا يف �صرق 

من اجل الأجيال القادمة«.

ال�صالم  الدبلوما�صي كوبي فالر ان  بينما يرى املر�صح 

�صنع فر�صة نحو حياة اف�صل للم�صرق، معتربا انه اذا كان 

ثمن احلروب كبريا، فاإن قيمة ال�صالم اف�صل بكثري. 

�صابقا:  الع�صكري  ال�صلك  يف  عمل  الذي  فالر  وقال 

»ال�صالم طرح فر�صة كبرية امام املنطقة لت�صنع م�صتقبال 

ثمن  واعرف  الع�صكري،  املجال  يف  عملت  لقد  اف�صل. 

اف�صل بكثري  ال�صالم  اوؤمن ان قيمة  احلروب، لكن بالطبع 

من احلروب، وهو ما نريده ونوؤمن به يف اإ�صرائيل«.

وتابع »نحن نت�صارك مع البحرينيني امال يف م�صتقبل 

ما  وهذا  ابنائنا،  م�صتقبل  اجل  من  اف�صل  وحياة  اف�صل، 

يجعلني �صعيدا بزيارتي اىل البحرين«.

ن�صلي  جميعنا  ان  بك�صت  هاد�ص  قالت  جانبها،  من 

دوما لل�صالم الذي ي�صنع لنا جميعا حياة اف�صل.

وقالت بكت�ص: »هذه فر�صة جيدة لنا جميعا من اجل 

تعزيز عالقاتنا، وهدفنا التعلم ب�صكل اف�صل عن البحرين، 

نتطلع اىل تعميق عالقاتنا مع البحرين«.

ت�سوير: حميد جعفر  الوفد الإ�سرائيلي يتحدث لـ»الأيام« 

»مكافحة الف�ساد« ت�سارك يف اأعمال 

موؤمتر الإنرتبول الإقليمي الآ�سيوي بدولة الإمارات
والأمن  الف�صاد  ملكافحة  العامة  الإدارة  �صاركت 

القت�صادي والإلكرتوين برئا�صة العقيد اأحمد حممد املهزع 

موؤمتر  اأعمال  يف  القت�صادية،  اجلرائم  مكافحة  مدير 

الإنرتبول الرابع والع�صرين الإقليمي الآ�صيوي، الذي اأقيم 

يف اإمارة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، 

بح�صور ما يزيد على 150 م�صاركا من 42 دولة ع�صوة 

يف املنظمة.

على  املدرجة  املوا�صيع  مناق�صة  املوؤمتر،  خالل  ومت 

جدول الأعمال من اأهمها تعزيز التعاون الأمني يف منطقة 

تعزيز  بحث  اإىل  اإ�صافة  الهادئ  املحيط  وجنوب  اآ�صيا 

منطقة  يف  الوطنية  املركزية  للمكاتب  ال�ُصرطية  القدرات 

ملكافحة  الإنرتبول  اإجراءات  ا�صتعرا�ص  مت  كما  اآ�صيا، 

الإرهاب واجلرمية املالية والف�صاد يف منطقة اآ�صيا واأهمية 

وغ�صل  ال�صيربانية  اجلرمية  ملكافحة  املعلومات  تبادل 

الأموال، وغريها من اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود.

)مئوية  بعنوان  نقا�صية  جل�صة  املوؤمتر،  وتخلل 

والإعداد  الإجنازات  من  عام  مبائة  الحتفال  الإنرتبول 

حيث  العب�صي  خالد  حممد  الرائد  فيها  �صارك  مل�صتقبلنا( 

تطرق اإىل اأهم اإجنازات اإدارة ال�صوؤون الدولية والإنرتبول 

البحرين خالل  لالإنرتبول مبملكة  وطني  مركزي  كمكتب 

الع�صرين �صنة املا�صية، وذلك يف جمال التعاون والتن�صيق 

ومكافحة  املعلومات  تبادل  جمال  يف  والإقليمي  الدويل 

اجلرمية. كما تطرق اإىل خطة الإدارة لهذا العام لالحتفال 

مرور 100  وذلك مبنا�صبة  الإنرتبول،  منظمة  باإجنازات 

من  ال�صابع  ي�صادف  والذي  املنظمة  اإن�صاء  على  عام 

اأقر املجتمعون عددا  �صبتمرب 2023. ويف ختام املوؤمتر، 

الوطنية  املكاتب  املت�صلة بعمل  القرارات والتو�صيات  من 

ملنطقة  ال�صرتاتيجية  اأبرزها  من  اآ�صيا،  اإقليم  نطاق  يف 

نهج  اإىل  اإ�صافة   ،2025-2022 من  الفرتة  خالل  اآ�صيا 

الإنرتبول امل�صتدام يف جمال بناء القدرات وغريها.

وزير  احلواج  ح�صن  بن  اإبراهيم  املهند�ص  اأكد 

اأن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية  الأ�صغال 

خالل  من  وذلك  العمراين،  التطوير  حركة  يعزز  مبا 

حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  املتكاملة  التحتية  البنية  توفري 

اأهداف التنمية وتو�صعة دائرة امل�صتفيدين من خدمات 

احلكومة  ا�صرتاتيجية  �صمن  وذلك  ال�صحي،  ال�صرف 

يف توفري بيئة �صحية و�صليمة واآمنة.

بها  قام  التي  التفقدية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

ال�صالح ممثل  النائب ممدوح  بح�صور  الأ�صغال  وزير 

م�صروع  لأعمال  العا�صمة  مبحافظة  الثالثة  الدائرة 

اإن�صاء �صبكة ال�صرف ال�صحي مبجمع 424 يف منطقة 

�صري  م�صتجدات  اآخر  على  لالطالع  وذلك  جدحف�ص، 

اأعمال امل�صروع.

�صيخدم  الذي  امل�صروع  اأعمال  على  الوزير  واطلع 

الأعمال  ت�صري  اإذ  املذكور،  املجمع  يف  عقارا   138

الإن�صائية وفق اخلطة الزمنية املحددة، وو�صلت ن�صبة 

الإجناز 33% من الأعمال الإن�صائية، ومن املقرر اأن يتم 

ال�صرف  ب�صبكة  املنازل  وتو�صيل  تنفيذه  من  النتهاء 

احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  مع  ال�صحي 

2023. واأكد احلواج اأن الوزارة و�صمن م�صوؤولياتها 

مب�صتوى  والرتقاء  التحتية  البنية  تطوير  على  تعمل 

اخلدمات مبا ي�صهم يف املنفعة العامة وحتقيق تطلعات 

املواطنني واملقيمني.

الدائرة  اأهايل  من  عدد  التقى  الزيارة،  وخالل 

اإذ ا�صتمع اإىل احتياجاتهم  الثالثة مبحافظة العا�صمة، 

الوزارة  اأ�صادوا بجهود  كما  بنية حتتية،  م�صاريع  من 

ال�صحي  ال�صرف  اإن�صاء �صبكة  والقائمني على م�صروع 

قبل  من  امل�صتمرة  واملتبعة  فيه  العمل  �صال�صة  مثمنني 

املهند�صني. 

النائب ممدوح ال�صالح زيارة الوزير  بدوره، ثمن 

يحقق  مبا  التحتية  البنية  تطوير  يف  وامل�صوؤولني 

باخلدمات  الرتقاء  يف  وي�صهم  املن�صودة  التطلعات 

يف  واملقيمني  املواطنني  احتياجات  ويلبي  العامة، 

البحرين وتوفري بيئة �صحية �صليمة للقاطنني.

يذكر اأن امل�صروع متت تر�صية امل�صروع على �صركة 

وبتكلفة  املعدات«  وتاأجري  للحفريات  اخلليج  »اآفاق 

اإجمالية ت�صل اإىل 562،000 دينار.

واملقيمني  املواطنني  الأ�صغال  وزارة  واأهابت 

قاطني املنطقة التعاون والتقيد بالإ�صارات التحذيرية 

على  حفاظا  امل�صروع  تنفيذ  فرتة  اأثناء  يف  الإر�صادية 

�صالمتهم.

جملة عاملية ت�ستعر�ص منجزات ق�سم وزير الأ�سغال يتفقد م�سروع اإن�ساء �سبكة ال�سرف ال�سحي يف جدحف�ص

التمري�ص بكلية العلوم ال�سحية والريا�سية

ت  كد اأ

كلية  عميدة 

ال�صحية  العلوم 

�صية  يا لر ا و

املركز  ومديرة 

مع  املتعاون 

ال�صحة  منظمة 

لتطوير  العاملية 

التمري�ص  مهنة 

ال�صرق  اإقليم  يف 

املتو�صط الدكتورة 

اأدوارا  يلعنب  والقابالت  املمر�صات  اأن  لينا حممد خنجي، 

تقدمي  عرب  العامة،  ال�صحة  حتديات  مواجهة  يف  حيوية 

خدمات �صحية اآمنة، وفعالة، وعالية اجلودة. 

جاء ذلك على اإثر ن�صر املجلة العلمية لل�صبكة العاملية 

منظمة  مع  املتعاونة  للمراكز  التابعة  والقبالة  للتمري�ص 

 LINKS Nursing and )لينك�ص(  العاملية  ال�صحة 

Midwifery يف عددها ال�صادر يف يناير 2023م، تقريرا 
�صلط ال�صوء على جتربة ق�صم التمري�ص بجامعة البحرين 

 - التقرير  واأعد  كورونا.  جائحة  فرتة  خالل  واإجنازاته 

الذي جاء حتت عنوان »حتويل رحلة كوفيد-19 اإىل ق�صة 

د. خنجي،  الكلية  عميدة  من  كلٌّ   - التمري�ص«  جناح يف 

ورئي�صة ق�صم التمري�ص الدكتورة ماجدة حممد بيومي. 

الوحيد يف متثيل منطقة  الذي يعد  التقرير -  و�صمل 

اإقليم ال�صرق املتو�صط EMRO - منجزات ق�صم التمري�ص 

لتطوير  العاملية  ال�صحة  منظمة  مع  متعاون  كمركز   -

يف  احلديثة  الأ�صاليب  الق�صم  تبني  متناولاً   - التمري�ص 

يف  اإيجابية  مرحلة  اإىل  كورونا  جائحة  حتديات  حتويل 

جمال التمري�ص والقبالة على �صعيدي التعليم والتعلم، 

اجلودة  معايري  وتطبيق  الآمنة،  ال�صريرية  واملمار�صة 

والعتماد الأكادميي، والبحث العلمي وخدمة املجتمع. 

وا�صتعر�ص التقرير الن�صر العلمي يف ق�صم التمري�ص 

اأع�صاء  قام  حيث  الق�صم،  تقدم  على  رئي�صا  موؤ�صرا  كونه 

هيئة التدري�ص موؤخرا بن�صر اأكرث من ثالثني مقالة بحثية 

يف جمالت عالية الت�صنيف يف تعليم التمري�ص، واجلراحة 

وحديثي  الأطفال  ومتري�ص  احلرجة،  والرعاية  الطبية، 

البحرين  جامعة  منجزات  عن  تف�صيال  قدم  كما  الولدة. 

التعليم  جمالت  يف  اجلائحة  اأثناء  التمري�ص  علوم  يف 

عن ُبعد، وق�ص�ص النجاح التي حققها يف تلك الفرتة من 

ال�صحي  التعليم  يف  البديلة  احللول  نحو  التوجه  خالل 

معايري  وحتقيق  الفرتا�صي،  والعامل  الرقمي،  كالتحول 

التمري�ص، واإ�صهام  الأكادميي لربنامج  اجلودة والعتماد 

املجتمع  تثقيف  يف  البحرين  جامعة  يف  التمري�ص  طلبة 

البحريني، من خالل الفعاليات الجتماعية وال�صحية. 

لينا خنجي
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 فريق البحث واإلنقاذ التابع 
للحرس الملكي يباشر مهمة اإلغاثة اإلنسانية في تركيا

وصل صباح أمس الس��بت فري��ق البحث واإلنقاذ 
التاب��ع للح��رس الملك��ي بق��وة دف��اع البحرين 
إل��ى مطار غ��ازي عنتاب في المنطق��ة الجنوبية 
الش��رقية بجمهورية تركيا الش��قيقة للمشاركة 
في مهمة اإلغاثة اإلنس��انية والب��دء في عملية 
س��واعد الغيث، حيث باش��ر الفري��ق مهامه من 
مقاطع��ة هات��اي جنوبي تركي��ا والتي تعد من 
المناط��ق األكثر تض��ررًا من جراء الزل��زال الذي 
ً من تركيا وس��وريا، وذلك انطالقًا من  ضرب كالاّ
الروابط اإلنس��انية التي تجمع مختلف ش��عوب 

العالم.
ويتمت��ع فري��ق البح��ث واإلنقاذ التاب��ع للحرس 
الملك��ي بقوة دف��اع البحري��ن بأت��م الجاهزية 
البح��ث  جه��ود  ف��ي  للمش��اركة  واالس��تعداد 
واإلنقاذ للعثور على ناجين واس��تخراج الضحايا 
العالقي��ن م��ن تح��ت  والجرح��ى والمصابي��ن 
األنق��اض في المناطق المنكوب��ة، والوقوف إلى 
جان��ب المتضرري��ن والتخفيف من آث��ار الزلزال 
المدمر الذي تسبب في خس��ائر فادحة باألرواح 

والممتلكات.

 مجلة عالمية تستعرض منجزات 
قسم التمريض بجامعة البحرين

أك��دت عميدة كلي��ة العلوم الصحية 
والرياضية ومديرة المركز المتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية لتطوير 
مهن��ة التمري��ض ف��ي إقليم ش��رق 
المتوس��ط الدكتورة لين��ا خنجي، أن 
أدوارًا  يلعبن  والقاب��الت  الممرضات 
حيوية في مواجه��ة تحديات الصحة 
العام��ة، عبر تقدي��م خدمات صحية 

آمنة، وفعالة، وعالية الجودة. 
ج��اء ذل��ك عل��ى أث��ر نش��ر المجلة 
العلمية للشبكة العالمية للتمريض 
المتعاونة  للمراكز  التابعة  والقبالة 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
 LINKS Nursing and- )لينك��س( 
Midwifery - ف��ي عدده��ا الص��ادر 
ف��ي يناير، تقريرًا س��لط الضوء على 
تجرب��ة قس��م التمري��ض بجامع��ة 
البحرين وإنجازاته خالل فترة جائحة 

كورونا.
 وأع��د التقرير، الذي جاء تحت عنوان 
»تحويل رحلة كوفي��د-19 إلى قصة 
نجاح في التمريض«، كلٌّ من عميدة 
التمريض  قس��م  ورئيس��ة  الكلي��ة، 

الدكتورة ماجدة بيومي. 
وشمل التقرير، الذي يعد الوحيد في 
تمثيل منطقة إقليم شرق المتوسط 
EMRO، منج��زات قس��م التمريض، 
كمركز متعاون م��ع منظمة الصحة 
العالمية لتطوير التمريض، متناواًل 
تبني القس��م األس��اليب الحديثة في 
تحوي��ل تحديات جائح��ة كورونا إلى 
مرحلة إيجابية ف��ي مجال التمريض 
التعلي��م  صعي��دي  عل��ى  والقبال��ة 
الس��ريرية  والممارس��ة  والتعل��م، 
اآلمن��ة، وتطبي��ق معايي��ر الج��ودة 
والبح��ث  األكاديم��ي،  واالعتم��اد 

العلمي وخدمة المجتمع. 
واستعرض التقرير النشر العلمي في 
قسم التمريض كونه مؤشرًا رئيسيًا 
على تقدم القس��م، حيث قام أعضاء 
هيئ��ة التدري��س مؤخرًا بنش��ر أكثر 
من ثالثي��ن مقالة بحثية في مجالت 
عالية التصنيف في تعليم التمريض، 
والجراحة الطبي��ة، والرعاية الحرجة، 
وتمريض األطفال وحديثي الوالدة. 

كما قدم تفصياًل عن منجزات جامعة 
البحرين في علوم التمريض في أثناء 

الجائحة في مجاالت التعليم عن ُبعد، 
وقصص النجاح التي حققها في تلك 
الفت��رة من خالل التوجه نحو الحلول 
البديلة في التعليم الصحي كالتحول 

الرقمي، والعالم االفتراضي، وتحقيق 
الجودة واالعتماد األكاديمي  معايير 
لبرنام��ج التمريض، وإس��هام طلبة 
التمري��ض في جامع��ة البحرين في 
تثقيف المجتمع البحريني، من خالل 

الفعاليات االجتماعية والصحية. 
وقالت خنجي: »إن مس��اهمة قس��م 
التمريض في ع��رض تجربة التحول 
اإليجابي لجامعة البحرين والمملكة 
في أثن��اء الجائحة لمفخ��رة عظيمة 
ف��ي ظ��ل التحدي��ات العدي��دة التي 
ه��ذه  وتعك��س  العال��م،  واجهه��ا 
التجربة الجه��ود الجماعية للجامعة 
في تحوي��ل التحدي��ات والصعوبات 
غي��ر المتوقع��ة إلى ف��رص عظيمة 
تم اس��تثمارها واستغاللها في رسم 
خارط��ة طريق لمس��تقبل التمريض 

في المملكة«.

د. ماجدة بيوميد. لينا خنجي
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أشاد بدور المجالس البلدية في متابعة تنفيذ المشروع بالمحرق

 المبارك: إنجاز 156 طلبًا 
ضمن »تنمية المدن والقرى« في 2022

أّك��د وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 
المهن��دس وائل بن ناص��ر المبارك، 
أن الوزارة تولي مشروع تنمية المدن 
والقرى في المملك��ة اهتمامًا بالغًا، 
حيث إنه يأتي ضمن معطيات التنمية 
أحد  باعتباره  المس��تدامة،  الحضرية 
باألسر  الهادفة لالهتمام  المش��اريع 
ذوي الدخل المحدود بما يؤمن تعزيز 
الحي��اة الكريمة له��م، منّوهًا بحرص 
الوزارة على تس��خير كافة اإلمكانيات 
والموارد لتنفي��ذه تحقيقًا للتطلعات 

المرجوة.
ج��اء ذل��ك خ��الل الزي��ارة الت��ي قام 
بها وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 
للمنازل ضمن مش��روع تنمية المدن 
والق��رى بمحافظ��ة المح��رق، بمعية 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل 
البلديات، وعبدالعزيز  الوزارة لشؤون 
أحم��د النع��ار رئي��س مجل��س بلدي 
عض��و  المقه��وي  ودالل  المح��رق، 
مجل��س بل��دي المح��رق، وع��دد من 
مس��ؤولي ال��وزارة، حي��ث ت��ّم زيارة 
بعض المنازل الت��ي تم االنتهاء من 
العم��ل فيه��ا والمنازل قي��د التنفيذ 
واالس��تماع  بأصحابه��ا  وااللتق��اء 
لمالحظاتهم بش��أن عملية التنفيذ، 
والذين أشادوا بالجهود المبذولة في 
إنجاز أعمال البناء والترميم بمنازلهم 

وتوفير جميع المرافق الالزمة.
وبي��ن المبارك أن ال��وزارة وبالتعاون 
م��ع المجال��س البلدية أنج��زت أكثر 
 2022 الع��ام  ف��ي  156 طلب��ًا  م��ن 
ضمن هذا المش��روع، وت��م البدء في 

طلب��ات الع��ام الحالي حس��ب اآللية 
المعتم��دة، مش��يرًا إل��ى أن ال��وزارة 
تسعى لزيادة س��رعة اإلنجاز فيه بما 
يخدم أكبر عدد من األس��ر البحرينية 
في جمي��ع المحافظ��ات، حيث العمل 
جاٍر على وضع األولويات وخطة العمل 

للعامين 2023 و2024.
وق��د أش��اد المبارك بتع��اون مجلس 
المجال��س  وبقي��ة  المح��رق  بل��دي 
البلدي��ة ف��ي تنفي��ذ مش��روع تنمية 
الم��دن والق��رى، مبين��ًا بأن��ه يت��م 
اإلشراف على تنفيذ المنازل من خالل 
فري��ق متخصص م��ن المهندس��ين 
لضمان الجودة وسرعة اإلنجاز وتلبية 
احتياج��ات المواطني��ن، حيث إن رضا 

المواطني��ن عل��ى الخدم��ة وجودتها 
يعتبر األساس في تقييم الخدمة.

من جانبه أش��اد رئيس مجلس بلدي 
الم��دن  تنمي��ة  بمش��روع  المح��رق 
والقرى، مبينًا أن مجلس بلدي المحرق 
حريص على اس��تمرار اإلنجاز في هذا 
المش��روع بم��ا يخ��دم أكبر ش��ريحة 
من األس��ر المؤّهلة لالستفادة منه، 
مش��يرًا إلى أن مش��روع تنمية المدن 
والق��رى يمث��ل أهمية ل��دى األهالي 
نظ��رًا النعكاس��اته اإليجابي��ة العدة 

التي يلمسونها منه.
وأك��د النع��ار عل��ى أن وزارة ش��ؤون 
البلدي��ات والزراع��ة حقق��ت في هذا 
المش��روع إنج��ازات مهم��ة، منوه��ًا 

ف��ي الوقت ذاته إل��ى أهمية مواصلة 
التعاون القائم بين الوزارة والمجالس 
البلدي��ة لرفع عدد المس��تفيدين من 

المشروع.
التقدي��م  طلب��ات  أن  إل��ى  يش��ار 
لالس��تفادة من مشروع تنمية المدن 
والق��رى ف��ي مملك��ة البحري��ن ترفع 
من قبل األقس��ام المختصة بمجلس 
أمان��ة العاصمة والمجال��س البلدية 
من خ��الل النظ��ام اإللكترون��ي وفقا 
لألولوي��ات المقرة م��ن قبلهم، ويتم 
المراجعة والتدقي��ق على الطلب من 
قبل المعنيين في الوزارة، وقبوله حال 
التأكد من استيفائه لكافة متطلبات 
المشروع ومن ثم طرحه في مناقصة.

 وزير التنمية االجتماعية
 يبحث مع »الجنبية الخيرية«

المشاريع التنموية

اس��تقبل وزي��ر التنمي��ة االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد خلف 
العصف��ور، النائب منير س��رور، بحضور رئي��س مجلس إدارة 
جمعي��ة الجنبية الخيرية، طارق عبد الش��هيد الغس��رة، وعدد 

من أعضاء مجلس اإلدارة.
 وخالل اللقاء تم استعراض برامج ومشاريع الجمعية الخيرية، 
وجهوده��ا التنموي��ة ف��ي مختل��ف المج��االت االجتماعي��ة، 
باإلضافة إلى مناقش��ة التحديات الت��ي تواجهها وتحول دون 

تحقيق أهدافها المؤسسية.

 العصفور يبحث مع »البحرين 
للشفافية« التعاون المشترك

اس��تقبل وزي��ر التنمي��ة االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد 
خل��ف العصفور، رئي��س مجلس إدارة جمعي��ة البحرين 
للش��فافية، الدكتور حس��ين الربيعي، وبحضور عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
الوزارة والجمعية في مختلف المجاالت المشتركة، فضاًل 
عن اس��تعراض أبرز مش��اريع الجمعية الرامية إلى نشر 

القيم والمبادئ المجتمعية.
وأشاد العصفور بجهود الجمعية التثقيفية والتوعوية، 
مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف 

الجهات ذات العالقة بأهداف وبرامج الجمعية.

يتضمن 90 زيارة ميدانية لسوق العمل

 1800 طالب وطالبة بالتعليم 
الفني يستفيدون من برنامج »آفاق«

والتعلي��م،  التربي��ة  وزارة  أطلق��ت 
بالتعاون مع قطاعات س��وق العمل 
الحكومي��ة والخاص��ة ف��ي المملكة، 
ف��ي  »آف��اق«  التوع��وي  البرنام��ج 
الدراس��ي  الثامن��ة للع��ام  نس��خته 
الجاري 2023/2022، والذي يس��تمر 
خالل ش��هري فبراير ومارس 2023، 
بمش��اركة 1800 طالب وطالبة من 
المس��توى الثالث بم��دارس التعليم 

الفني والمهني الثانوية.
وقد أشرف على تنفيذ البرنامج قطاع 
التعلي��م متمثاًل في مس��ار التعليم 
الفن��ي والمهني، في إط��ار الخدمات 
المقدمة للطلبة على كافة األصعدة 

التعليمية واإلرشادية والمهنية.
وأش��ار الدكت��ور محم��د عبدال��رزاق 
الصديقي مستش��ار التعلي��م الفني 
والمهني بال��وزارة إل��ى أن البرنامج 
يهدف إلى تعزيز التواصل بين وزارة 
التربي��ة والتعلي��م وقطاعات س��وق 
العم��ل المختلف��ة، من خ��الل عقد 
المشتركة من محاضرات  الفعاليات 
وورش تدريبي��ة وزي��ارات ميداني��ة، 
به��دف توس��يع الم��دارك الذهني��ة 
لطلب��ة التعلي��م الفن��ي والمهن��ي، 

ونقل آخ��ر المس��تجدات واحتياجات 
س��وق العم��ل المتج��ددة للمقبلين 
منهم على التخرج، ليكونوا على علم 
ودراي��ة تامة بمتطلبات االلتحاق به 
مس��تقباًل، مضيفًا أن البرنامج يمثل 
تعزي��زًا واضح��ًا إلمكاني��ات وخبرات 
الطلبة العملية والشخصية، ومواكب 
وقدراته��م،  ورغباته��م  لميوله��م 
بما يعينه��م على االندماج الس��ريع 
والمتمي��ز ف��ي س��وق العم��ل، كما 
للطلب��ة  الفرص��ة  البرنام��ج  يتي��ح 
التعرف على مستجدات سوق العمل 

ومؤسس��اته، ودور هذه المؤسسات 
في عملية التنمية في المملكة.

يوس��ف  محم��د  المهن��دس  وأك��د 
العام لإلرش��اد  المنس��ق  العباس��ي 
والتدريب الميدان��ي أن البرنامج في 
نس��خته الجدي��دة أض��اف لبرامج��ه 
الزي��ارات الميدانية التي يبلغ عددها 
90 زي��ارة لمختلف القطاعات الهامة 
ف��ي المملك��ة، وذلك ضم��ن حرص 
برنامج »آف��اق« على إع��داد الكوادر 
الوطني��ة للمس��تقبل، حيث تس��هم 
ه��ذه الزيارات في رفع كفاءة الطلبة، 

وزيادة خبراته��م، وتفعيل التطبيق 
العملي لما درس��وه في المحاضرات 
النظري��ة، واالنفت��اح عل��ى المحيط 
وبالتال��ي  والمهن��ي،  الصناع��ي 
يتمكنون ح��ال تخرجهم وانخراطهم 
بميادي��ن العمل من تحقي��ق األداء 
األمث��ل، مبينًا أنه تم وبعناية اختيار 
مؤسس��ات ومصانع ومختب��رات لها 
عالق��ة مباش��رة بم��ا يت��م تزويده 
للطلب��ة أثن��اء فت��رة البرنام��ج، وما 
يحتاج��ه س��وق العم��ل من ك��وادر 

بحرينية تسهم في نهضة البلد.

 األنصاري: تعزيز التعاون 
مع »رعاية مرضى السكلر«

أّكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحمد محمد األنصاري الحرص الكبير الذي توليه مملكة 
البحرين لتعزيز جه��ود تقديم الخدمات الصحية بجودة 
عالي��ة وتس��هيل حص��ول المواطني��ن والمقيمين على 
الدعم الطبي في المجاالت جميعها، ما يرس��خ المكانة 

التي يحظى بها القطاع الصحي في المملكة.
وأش��اد األنص��اري ف��ي أثناء اس��تقباله رئي��س جمعية 
البحرين لرعاية مرضى الس��كلر زكري��ا إبراهيم الكاظم، 
بال��دور الب��ارز الذي تقوم ب��ه الجمعي��ة لخدمة مرضى 
الس��كلر في مملك��ة البحرين، بما ينعك��س على تعزيز 

منظومة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
كم��ا أع��رب ع��ن ش��كره للجمعي��ة والقائمي��ن عليها 
لجهوده��م الكبيرة ف��ي دعم العمل المش��ترك، مؤكدًا 
ح��رص المستش��فيات الحكومي��ة على متابع��ة جميع 
متطلبات العمل وتقديم التس��هيالت المختلفة الالزمة 

إلنجاز الخدمات المطلوبة وتوفيرها على أكمل وجه.
وقد تناول االجتماع تطوير التعاون بين المستش��فيات 
الحكومية وجمعية البحرين لرعاية مرضى الس��كلر بما 

يخدم مرضى فقر الدم المنجلي وأهاليهم.
م��ن جهته تق��دم الكاظ��م بخال��ص الش��كر والتقدير 
إل��ى الدكت��ور أحمد محم��د األنصاري وجميع منتس��بي 
المستش��فيات الحكومي��ة عل��ى اهتمامه��م بتطوي��ر 
الخدم��ات المقدم��ة لمرضى الس��كلر وتوس��يع جس��ور 
التع��اون م��ع الجمعية، ما يس��هم في توفير كل س��بل 

الرعاية الصحية والنفسية الالزمة لمرضى السكلر.

تحت عنوان »تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية«

 انطالق الملتقى الخليجي الثامن
لتنمية الموارد البشرية مطلع مارس

تح��ت رعاية وزي��ر العمل جميل ب��ن محمد علي 
حمي��دان، تنظ��م الجمعي��ة البحريني��ة لمعاهد 
التدري��ب الخاص��ة وبالتعاون مع أكت س��مارت 
الفت��رة  ف��ي  العام��ة،  العالق��ات   الستش��ارات 
من 1 حتى 2 من ش��هر مارس المقبل، فعاليات 
الملتقى الخليجي الثامن لتنمية الموارد البشرية 

»تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية«.
وقال رئيس الجمعية نواف الجش��ي: »استكملت 
مؤخرًا جمي��ع التجهيزات المتعلقة بعقد ملتقى 
ه��ذا الع��ام، والذي س��يناقش محوره الرئيس��ي 
موضوع »تأهيل وتطوير قدرات الموارد البشرية«. 
كم��ا أننا قد بدأنا اس��تالم طلبات التس��جيل من 
مختلف الجهات، الحكومي��ة والخاصة، من جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه أوضح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي 
أمين عام الملتقى أن هذا الملتقى سيشتمل في 
يومه األول على ثالث جلسات عمل، حيث ستكون 
الجلس��ة األول��ى بعن��وان »الج��دارات والتعاقب 
الوظيف��ي«، وس��يتحدث فيه��ا كل م��ن د. أحمد 
ناص��ر مدي��ر الدراس��ات العليا بكلي��ات األصالة 
بالدم��ام وأحمد عبدالرحمن مدي��ر إدارة الموارد 
البش��رية والمالي��ة باألمانة العام��ة للتظلمات 
ب��وزارة الداخلي��ة ويعق��وب عبداهلل مدي��ر إدارة 
الموارد البشرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة 

ونورة الزعبي استش��ارية موارد بشرية وتدريب، 
بينما س��يكون عنوان الجلسة الثانية »االستثمار 
في مواهب المستقبل«، وسيتحدث فيها كل من 
ياسر الرميثي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة 
الكهرباء والم��اء ودانة بوخم��اس مدير الموارد 
البشرية والتدريب بشركة بابكو ونوال الدوسري، 
خبير ومخطط استش��راف المس��تقبل، وس��ميرة 
عل��ي بابا، مستش��ارة ف��ي التدريب والكوتش��ج 
المؤسس��ي، وس��يكون مح��ور الجلس��ة الثالث��ة 
)التجارب الناجحة في تأهي��ل وتطوير القدرات(، 
وسيتحدث فيها كل من عبيدلي العبيدلي رئيس 
االتح��اد العربي لتقني��ة المعلومات واالتصاالت 

واألس��تاذة نج��الء العتيب��ي رئي��س العالق��ات 
العامة واالتصال ببنك الجزيرة واألس��تاذة زهراء 
باق��ر الرئيس التنفي��ذي لش��ركة زري العالمية 
لالستشارات ومنال المتروك مدير مركز حاضنات 

األعمال بجامعة العلوم التطبيقية.
وأضاف الدكتور الش��هابي أن ثاني أيام الملتقى 
سيتضمن ورش��تي عمل، ستكون األولى بعنوان 
)آليات بناء الجدارات( وس��تقدمها األستاذة نورة 
الزعب��ي، بينما س��تكون الثانية بعن��وان )أفضل 
الممارس��ات ف��ي رص��د المواهب( وس��تقدمها 
األستاذة سميرة بابا. كما دعا أمين عام الملتقى 
المهتمي��ن لالطالع على كامل تفاصيل الملتقى 
 www.actsmartpr.com في الموقع اإللكتروني
 ،GHRDF8# أو متابعة أخبار الملتقى على وسم
مبين��ًا أن هذا المؤتمر يخدم العاملين في قطاع 
الموارد البش��رية وقطاع التخطيط، وفي معاهد 
التدريب، إلى جانب المديرين ورؤس��اء األقسام. 
اإلداريي��ن  المستش��ارين  كذل��ك  ويس��تهدف 
والمش��رفين واالختصاصيي��ن والعاملي��ن ف��ي 
قط��اع ش��ؤون الموظفين والعاملي��ن في قطاع 
التدري��ب وفي قطاع العالق��ات العامة الداخلية. 
مؤكدًا في الوقت نفسه أن هنالك عروضًا خاصة 
للمجموع��ات الراغب��ة ف��ي المش��اركة، ولطلبة 

الجامعات، وللباحثين عن عمل.
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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

العدد:  6273

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://alwatannews.net/article/1051223
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/12/watan-20230212.pdf?1676184620
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»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير األشغال: 33٪ اإلنجاز في مشروع 
شبكة الصرف الصحي بجدحفص

أكد وزير األش��غال المهندس إبراهيم 
بن حس��ن الح��واج أن ال��وزارة تعمل 
على تطوير البني��ة التحتية بما يعزز 
حركة التطوي��ر العمراني، وذلك من 
خالل توفير البنية التحتية المتكاملة 
بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية 
وتوس��عت دائ��رة المس��تفيدين من 
خدمات الص��رف الصحي وذلك ضمن 
استراتيجية الحكومة في توفير بيئة 

صحية وسليمة وآمنة.
جاء ذلك خ��الل الزيارة التفقدية التي 
قام بها وزير األشغال بحضور النائب 
ممدوح الصالح ممثل الدائرة الثالثة 
بمحافظة العاصمة ألعمال مش��روع 
إنشاء ش��بكة الصرف الصحي بمجمع 
424 ف��ي منطق��ة جدحف��ص، وذلك 
لالط��الع عل��ى آخر مس��تجدات س��ير 
أعمال المش��روع. واطل��ع الوزير على 
أعمال المش��روع والذي سيخدم 138 
عقارًا في المجمع المذكور، حيث تسير 
األعمال اإلنشائية وفق الخطة الزمنية 
المحددة ووصلت نس��بة اإلنجاز %33 
من األعمال اإلنش��ائية، ومن المقرر 
أن يتم االنتهاء من تنفيذه وتوصيل 
المنازل بش��بكة الص��رف الصحي مع 
نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وضم��ن  ال��وزارة  أن  الح��واج  وأك��د 
مس��ؤولياتها تعم��ل عل��ى تطوي��ر 
البني��ة التحتي��ة واالرتقاء بمس��توى 
الخدم��ات بما يس��هم ف��ي المنفعة 
العام��ة وتحقيق تطلعات المواطنين 

والمقيمين.
وخالل الزيارة التق��ى عدد من أهالي 
الدائرة الثالث��ة بمحافظة العاصمة، 
حي��ث اس��تمع إل��ى احتياجاتهم من 
مش��اريع بني��ة تحتي��ة، كما أش��ادوا 

عل��ى  والقائمي��ن  ال��وزارة  بجه��ود 
مشروع إنشاء ش��بكة الصرف الصحي 
مثمنين سالسة العمل فيه والمتبعة 

المستمرة من قبل المهندسين. 
ب��دوره، ثمن النائب مم��دوح الصالح 
زيارة الوزير والمس��ؤولين في تطوير 
البنية التحتية بم��ا يحقق التطلعات 
االرتق��اء  ف��ي  ويس��هم  المنش��ودة 
بالخدم��ات العامة، ويلب��ي احتياجات 
المواطني��ن والمقيمي��ن في البحرين 

وتوفير بيئة صحية سليمة للقاطنين.
يذكر أن المشروع تمت ترسيته  على 
ش��ركة »شركة آفاق الخليج للحفريات 
وتأجي��ر المعدات« وبكلف��ة إجمالية 
تص��ل إل��ى 562000 دين��ار. وأهابت 
وزارة األشغال المواطنين والمقيمين 
بقاطن��ي المنطقة التع��اون والتقيد 
باإلش��ارات التحذيرية اإلرشادية أثناء 
فت��رة تنفيذ المش��روع حفاظ��ًا على 

سالمتهم.

 محافظ العاصمة يشهد فعالية
»اليوم الصحي« بتنظيم »جدحفص الخيرية«

ش��هد محاف��ظ العاصمة الش��يخ راش��د بن 
عبدالرحمن آل خليفة، افتتاح النس��خة األولى 
م��ن فعالية »الي��وم الصحي« ال��ذي نظمته 
جمعي��ة جدحف��ص الخيرية ضم��ن مبادرات 
برنام��ج الم��دن الصحي��ة، وذلك ف��ي صالة 
المش��رَّف بجدحفص، بحضور نائب المحافظ 
حسن المدني، والنائب محمود فردان والنائب 
ممدوح الصالح، وعدد من الوجهاء واألهالي.

وأك��د المحاف��ظ، حرص محافظ��ة العاصمة 
على دعم المبادرات واألنشطة التي تصب في 
تعزيز مفهوم وثقاف��ة الصحة في المجتمع، 
وتس��هم مخرجاتها في دعم أه��داف برنامج 
»المنامة مدينة صحية« الذي تتبناه محافظة 
العاصمة بالشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة 

الصحة العالمية.

وأع��رب ع��ن تقدي��ره لجمعي��ة جدحف��ص 
الخيرية وكافة الجمعيات الخيرية المش��اركة 
في الفعالية المجتمعية، مش��يرًا إلى أهمية 
الفعاليات الصحية في المش��روعات الوطنية 

التنموية.
وش��ارك في الفعالية 20 استشاريًا وأخصائّيًا 
وطبيب��ًا في مج��االت ط��ب العائل��ة، واألنف 
واألس��نان،  والعي��ون،  والحنج��رة،  واألذن 
والجراح��ة  البولي��ة،  والمس��الك  والجلدي��ة، 
والع��الج  الباطني��ة،  واألم��راض  العام��ة، 
الطبيعي، والتغذية، وط��ب األطفال والصدر 
والرب��و والعظ��ام، إلى جانب مش��اركة مركز 

الجينيوم الوطني لألمراض الوراثية.
 م��ن جانب��ه، عبَّر رئي��س الجمعي��ة منصور 
حم��ادة، عن ش��كره للمحافظ نظي��ر حرصه 

عل��ى الحضور، بما يعكس جه��ود المحافظة 
ف��ي تعزي��ز العالقة م��ع مختلف مؤسس��ات 

المجتمع.
وبي��ن أن الفعالية تهدف إلى تقديم خدمات 
طبية استش��ارية وتشخيصية ألبناء المنطقة 
خاص��ة كب��ار الس��ن، ونش��ر ثقاف��ة العناية 
بالصحة في المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، 
وفت��ح قن��وات تواصل م��ع المراك��ز الصحية 
واألطباء والجهات المعني��ة في مجال الطب، 
االجتماعية  والفعالي��ات  األنش��طة  وتنوي��ع 
النوعية في المنطقة بما يعزز النشاط األهلي 
فيها على أكثر من صعيد، وتعزيز الش��راكات 
المجتمعي��ة ف��ي مج��ال العم��ل االجتماعي 
واألهل��ي، وتعزيز دور الجمعية ونش��اطاتها 

وأعمالها في مجال خدمة المجتمع.

 اختتام مؤتمر 
البحرين للذكاء االصطناعي

ثمن��ت المجموعة العالمي��ة للذكاء االصطناعي ال��دور البارز 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياض��ة رئي��س اللجن��ة األولمبي��ة البحريني��ة ف��ي رعايته 
الكريمة للس��نة الثانية على التوالي لمؤتمر البحرين الرائد 
للذكاء االصطناعي مواكبا جهود س��موه المس��تمر منذ عدة 

سنوات لالبتكار في مجال الذكاء االصطناعي.
وأثنت المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي ورئيسها أيضا 
على دعم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئة العامة للرياضة وحض��وره فعاليات المؤتمر وتكريم 

المتحدثين.
وخت��م المؤتمر الثاني أعماله بنجاح م��ن خالل تقديم أوراق 
تقني��ة عالمي��ة لمتحدثي��ن دوليي��ن والخ��روج بعدي��د من 

المقترحات العلمية.

 البحرين تحتضن اجتماعًا 
لبحث مقترحات تعديل النظام 
األساسي لـ»الصحافة الخليجية«

بحث رؤس��اء الجمعيات الصحفية الخليجي��ة خالل اجتماعهم 
في البحرين أمس، دراس��ة مقترحات تعديل النظام األساسي 
التح��اد الصحافة الخليجي��ة، والتوافق عل��ى جملة تعديالت 
م��ن ضمنها أن تتولى س��لطنة عمان الرئاس��ة ف��ي الفترة 
االنتقالية حتى نهاية العام، كما تم بحث عدد من اإلجراءات 
المس��تقبلية التي تس��هم في تطوير عمل االتح��اد، وتعزيز 

دوره وحضوره الفاعل على المستويين اإلقليمي والدولي.
وحض��ر االجتم��اع، رئي��س مجل��س إدارة هيئ��ة الصحفيين 
الس��عوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجي��ة خالد المالك، 
ورئيس جمعي��ة الصحفيين البحرينية األمي��ن العام التحاد 
الصحافة الخليجية عيس��ى الش��ايجي، ورئي��س مجلس إدارة 
جمعي��ة الصحفيي��ن اإلماراتي��ة محم��د الحم��ادي، ورئيس 
مجل��س إدارة جمعي��ة الصحفيين الكويتية عدنان الراش��د، 
ورئيس مجل��س إدارة جمعية الصحفيي��ن العمانية الدكتور 

محمد العريمي.
وثم��ن المجتمعون، جهود البحرين في دعم العمل الصحفي 
الخليج��ي، وإس��هاماتها الفاعل��ة ف��ي تطوير عم��ل االتحاد، 
مش��يدين باس��تضافة البحرين مقر اتحاد الصحافة الخليجية 
وم��ا قامت به من جهود طيبة في هذا المجال منذ تأس��يس 
االتحاد في عام 2005، بما يحقق التطلعات المشتركة للجسم 

الصحفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  »األمن اإللكتروني« تشارك في مؤتمر 
اإلنتربول اإلقليمي اآلسيوي باإلمارات

ش��اركت اإلدارة العام��ة لمكافح��ة 
االقتص��ادي  واألم��ن  الفس��اد 
واإللكتروني، برئاسة مدير مكافحة 
أحمد  العقيد  االقتصادي��ة  الجرائم 
المه��زع، ف��ي مؤتم��ر اإلنترب��ول 
ال�24 اإلقليمي اآلسيوي، الذي أقيم 
في إم��ارة أبوظبي بدول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، بحضور 
ما يزي��د عن 150 مش��اركًا من 42 

دولة عضوًا في المنظمة.
مناقش��ة  المؤتم��ر  خ��الل  وت��م 
المواضي��ع المدرج��ة عل��ى ج��دول 
األعم��ال، أهمه��ا تعزي��ز التعاون 
األمن��ي في منطق��ة آس��يا وجنوب 
المحيط اله��ادئ، إضافة إلى بحث 
تعزيز القدرات الُش��رطية للمكاتب 
المركزية الوطنية في منطقة آسيا.

إج��راءات  اس��تعراض  ت��م  كم��ا 
اإلره��اب  لمكافح��ة  اإلنترب��ول 
والجريم��ة المالي��ة والفس��اد ف��ي 
تب��ادل  وأهمي��ة  آس��يا  منطق��ة 
الجريم��ة  لمكافح��ة  المعلوم��ات 
وغيرها  األموال  وغس��ل  السيبرانية 
الجرائ��م المنظم��ة والعابرة  م��ن 

للحدود.
المؤتمر جلس��ة نقاش��ية  وتخل��ل 

بعنوان »مئوية اإلنتربول االحتفال 
بمائة عام من اإلنج��ازات واإلعداد 
لمس��تقبلنا«، ش��ارك فيه��ا الرائد 
محم��د العبس��ي حيث تط��رق إلى 
أهم إنجازات إدارة الش��ؤون الدولية 
واإلنتربول كمكت��ب مركزي وطني 
خ��الل  البحري��ن  ف��ي  لإلنترب��ول 
الماضي��ة، وذلك  العش��رين س��نة 

والتنس��يق  التع��اون  مج��ال  ف��ي 
الدولي واإلقليم��ي في مجال تبادل 

المعلومات ومكافحة الجريمة.
كما تط��رق إلى خط��ة اإلدارة لهذا 
الع��ام لالحتفال بإنج��ازات منظمة 
اإلنترب��ول، وذل��ك بمناس��بة مرور 
100 عام على إنشاء المنظمة والتي 
تصادف السابع من سبتمبر 2023.

وأقر المجتمعون عددًا من القرارات 
بعم��ل  المتصل��ة  والتوصي��ات 
المكاتب الوطنية ف��ي نطاق إقليم 
آس��يا، م��ن أبرزه��ا اإلس��تراتيجية 
لمنطق��ة آس��يا خ��الل الفت��رة من 
نه��ج  إل��ى  إضاف��ة   2025-2022
اإلنتربول المس��تدام في مجال بناء 

القدرات وغيرها.

 إيمان عبدالهادي
 تروي تجربتها الشعرية 

في بيت إبراهيم العريض
يستضيف بيت الش��عر بيت إبراهيم العريض، الشاعرة 
األردنية إيمان عبدالهادي، في أمس��ية عنوانها »أس��رع 
من الض��وء.. أبطأ م��ن الري��ح«، تروي فيه��ا تجربتها 
الش��عرية ف��ي المش��هد الثقافي األردن��ي، يكون ذلك، 
خالل الموس��م الثقافي لمركز الش��يخ إبراهيم للثقافة 
والبح��وث« على قدر حلم��ك تتس��ع األرض«، تزامنًا مع 
فعاليات ربيع الثقافة في نسخته ال�17، يوم غد االثنين، 

عند الساعة الثامنة مساًء، في بيت الشعر.
يذكر أن إيمان عبدالهادي ش��اعرة وأكاديمّية، تش��غل 
منصب أس��تاذ مس��اعد ف��ي األدب والّنق��د الحديث في 
جامعة الّزيتونة األردنّية، عِملت رئيس��ًا لقس��م الّنش��ر 
والفعالي��ات األدبّية في الّدائ��رة الّثقافّية ألمانة عّمان 
الكبرى وقّدَمت برنامجًا حوارّي��ًا ثقافّيًا على إذاعة »هوا 

عّمان«.
لها العديد من المشاركات في المهرجانات واألمسيات 
الّش��عرّية والمؤتم��رات األكاديمّي��ة، وحظي ش��عرها 
بدراس��ة الّنقاد، نالت على العديد م��ن الجوائز األدبّية 
منه��ا جائ��زة وزارة الّثقاف��ة األردنّي��ة، وأس��رة أدب��اء 
المس��تقبل، وبي��ت الّش��عر األردن��ي، وجائزة الّش��ارقة 
للشعراء الشباب وجائزة راشد بن حمد الّشرقي لإلبداع/ 
حق��ل أدب األطفال 2020 وجائزة برنامج أمير الّش��عراء 
ف��ي الموس��م الخامس. هي عض��و في رابط��ة الكّتاب 
األردنيي��ن وجمعّي��ة الّنّقاد األردنيين. ص��در لها ديوان 

»فليكن«.
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»حقوق اإلنسان«: نزالء »اإلصالح 
والتأهيل« يتمتعون بحقوقهم 

األساسية المكفولة بالقانون

قام عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان بزيارة معلنة لمركز إصالح وتأهيل النزالء 
الكائ��ن في منطقة »ج��و«، حيث تم مقابل��ة ممثل عن 
مجموعة النزالء، على انف��راد تام، للوقوف على صحة ما 
أثير، وعلى م��دى تمتعهم بحقوقهم وفقًا لقواعد األمم 
المتح��دة النموذجية لمعاملة الس��جناء، وقد تم تدوين 

كافة المالحظات التي تقدم بها ممثل المجموعة.
جاء ذلك بناًء على ما ورد إلى المؤسسة من قبل منظمة 
غير حكومية في الخارج، حول ادعاء تعرض مجموعة من 
النزالء في المركز لسوء معاملة، وحرمانهم من الزيارات 

أو االتصال بذويهم.
وأوضحت المؤسس��ة أن الوفد قام خ��الل الزيارة بالتقاء 
القائمين عل��ى المركز، الذين بينوا أن حقوق نزالء مركز 
اإلصالح والتأهي��ل مكفولة بموجب القواني��ن واللوائح 
واألنظم��ة المعم��ول بها في مراكز اإلص��الح والتأهيل، 
والمعايي��ر الدولي��ة لحق��وق اإلنس��ان ذات الصلة، وتم 
إطالع وفد المؤسس��ة عل��ى الوثائق والمس��تندات ذات 
العالقة بالزيارات، وكذلك الكاميرات األمنية للتحقق من 
اإلجراءات المتبع��ة لديهم فيما يتعل��ق بأوضاع هؤالء 

النزالء وظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم.
وانطالقًا من الدور الرقابي والحقوقي لعمل المؤسس��ة 
الوطنية لحقوق اإلنس��ان، سيتم العمل على إعداد تقرير 
خ��اص بالزيارة يتضم��ن كافة المالحظ��ات والتوصيات 

المناسبة حيالها ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأكدت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان تمتع جميع 
النزالء بحقوقهم األساس��ية المكفولة بموجب القانون، 
وحقهم ف��ي االس��تمرار بالحصول على جمي��ع حقوقهم 
على نحو ال يش��كل أض��رارًا أو تجاوزًا للقواني��ن واللوائح 
واألنظم��ة المعم��ول بها في مراكز اإلص��الح والتأهيل، 
وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسالمة وصحة 
الن��زالء فيه وفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنس��ان ذات 

الصلة.

المحكمة تبرئ ذمتها من سند المديونية وتعيد لها 6 آالف دينار 

 معرض يسحب سيارة من خليجية 
دفعت ثلثي ثمنها ويطالبها بـ39 ألف دينار

أيمن شكل «

بعد أن قامت بدفع أكثر من 26 
ألف دين��ار من قيمته��ا، وتبّقي 
أل��ف دين��ار، ق��ام مع��رض   13
س��يارات بسحب س��يارة كان قد 
باعها لس��يدة خليجي��ة من أمام 
منزله��ا دون إبالغها، ولم يكتِف 
بذلك بل قام ببيع الس��يارة على 
ش��خص آخر، ورفع ضد الس��يدة 
دع��وى يطال��ب بإجمال��ي قيمة 
أل��ف   39 م��ن  »أكث��ر  الس��يارة 
دينار« مس��تخدمًا سند مديونية 
وقعت عليه السيدة عند الشراء، 
الكب��رى المدنية  لكن المحكمة 
أنصفتها وقض��ت بإبراء ذمتها 
للمع��رض وإلزام��ه ب��رد 6 آالف 

دينار إليها.
س��ند  إن  المحكم��ة  وقال��ت 
المديوني��ة الموق��ع م��ن قب��ل 
لح��ق  ضم��ان  ه��و  المدعي��ة 
المع��رض ولي��س دين��ًا وإنم��ا 
هو ضم��ان لحق المع��رض في 
الس��يارة، وقد قام األخير بسحب 

السيارة وبيعها مرة أخرى.
الدع��وى فيما  وتتحص��ل وقائع 
ذكره المحام��ي فيصل الجمعان 
وكي��ل المدعي��ة بأنه��ا قام��ت 
مع��رض  م��ن  س��يارة  بش��راء 
الس��يارات بمبلغ 39609 دنانير 
بالتقس��يط بواق��ع 471 دين��ارًا 
شهريًا لمدة سبع سنوات، على أن 
تقوم بدف��ع مبلغ مقدم 14000 
دين��ار، يتم خصم��ه من إجمالي 
مبلغ تمويل الس��يارة، فضاًل عن 
توقي��ع س��ند مديوين��ة بكام��ل 
مبل��غ التمويل لصال��ح المدعى 

علي��ه الثان��ي بصفت��ه ش��ريك 
المدع��ى عليه��ا األول��ى، وعليه 
قام��ت المدعي��ة بدف��ع المقدم 
عل��ى دفعتين، وقام��ت بتوقيع 
س��ند مديوني��ة بمبل��غ 39605 
دنانير إلتمام إجراءات البيع وتم 
تسليم المدعية السيارة مع بقاء 
ملكيتها باس��م المعرض لحين 
س��داد األقساط، وظلت المدعية 
ملتزم��ة بدف��ع األقس��اط، حتى 
وصل إجمال��ي المدفوع 26521 
دين��ارًا، إال أنها تعث��رت لظروف 
خارجة ع��ن إرادتها وهي فقدان 

عملها مصدر دخلها الشهري.
وأضاف المحامي الجمعان قائاًل: 
»إن المعرض قام بأخذ السيارة 
دون سابق إنذار ودون علمها عن 
طريق المفت��اح االحتياطي الذي 
بحوزت��ه، ومن ثم ق��ام ببيعها 
إل��ى ط��رف ثال��ث، دون أن يتم 
خص��م ثمن الس��يارة من المبلغ 
المضاف عل��ى المدعي��ة، برغم 
م��ن أن ثم��ن الس��يارة في ذلك 

الوقت يتجاوز 25500 دينار، ثم 
تفاجأت المدعية بقيام المدعى 
علي��ه الثاني بفتح مل��ف تنفيذ 
بموجب سند المديونية، مطالبًا 

إياها بمبلغ 39609 دنانير.
وأش��ار المحام��ي الجمع��ان إلى 
نص الم��ادة 391 م��ن القانون 
الثم��ن  المدن��ي بأن��ه إذا كان 
يدفع أقس��اطًا، جاز للمتعاقَدين 
أن يتفقا على أن يستبقي البائع 
جزءًا منه تعويضًا له عن فس��خ 
البيع إذا لم توّف جميع األقساط، 
ولّم��ا كان المع��رض ق��د ق��ام 
بسحب السيارة من عند المدعية 
وبيعها إل��ى طرف ثال��ث، وأخذ 
جميع األقساط المدفوعة والتي 
26521 دينارًا، دون  تقدر بمبلغ 
إرجاع تلك المبالغ إليها برغم من 
قيامه ببيع الس��يارة وأخذ ثمنها 
بالكام��ل، األم��ر ال��ذي ينعق��د 
القانون��ي للمدعية  الح��ق  معه 
بالمطالبة بقيمة تلك األقساط 

التي تم دفعها من قبلها.
وأوض��ح وكيل المدعي��ة أن قيام 
المدع��ى عليه الثان��ي بمطالبة 
المدعية بمبل��غ 39609 دنانير، 
بالرغم من أن سبب الدين يرجع 
إل��ى واقع��ة بي��ع س��يارة وقيام 
المدعية بتوقيع على ذلك السند 
كان إلزام��ًا عليه��ا كون��ه أح��د 
الش��روط التي فرضها المعرض 
عليها، وقد قام المعرض بفسخ 
عق��د البي��ع ع��ن طريق س��حب 
الس��يارة وبيعها إلى طرف ثالث 
رغم��ًا ع��ن إرادة المدعية، األمر 
ال��ذي يب��رئ ذم��ة المدعية من 
المبل��غ  الس��ند، ويعتب��ر  ذل��ك 

المطال��ب به من قب��ل المدعى 
عليه األول غير مستحق عليها.

وتم ن��دب خبي��ر لتقييم س��عر 
الس��يارة، حيث خلص في تقريره 
إلى أن س��عر السيارة عند الشراء 
30 أل��ف دين��ار، وم��ع الفوائ��د 
تصب��ح 39609 دناني��ر، وثب��ت 
للخبي��ر س��داد المدعي��ة مبل��غ 
26521 دين��ارًا، ليك��ون المبل��غ 
المتبق��ي 13084 دين��ارًا، وق��د 
ق��ام المع��رض ببي��ع الس��يارة 
بمبلغ 12700 دين��ار، وهو مبلغ 
الس��وقية،  قيمته��ا  يع��ادل  ال 
ولذل��ك يعتب��ر قي��ام المعرض 
ببيع الس��يارة بمثل ه��ذا المبلغ 
إجحافًا بحقوق المدعية وال ينال 
م��ن ذلك قي��ام المدع��ى عليها 
بمباش��رة إجراءات بيع الس��يارة 
وفق��ًا لألنظم��ة الت��ي وضعتها 
داخليًا، فكان ينبغي عليها عرض 
بيعه��ا بالم��زاد العلن��ي وصواًل 
إلى ش��فافية البي��ع، خاصة وأنه 
كان باإلمكان تحويل األقس��اط 
المتبقية على المشتري الجديد، 
الخبير بش��أن تصفية  وانته��ى 
الحس��اب بين الطرفي��ن إلى أن 
قيم��ة الس��يارة الس��وقية وقت 
اس��تالمها م��ن المدعية هو 21 
أل��ف دين��ار، ويك��ون المتبق��ي 

للمدعية 8916 دينارًا.
وقال��ت المحكمة إنه��ا اطمأنت 
لما جاء في تقرير الخبير، وقضت 
بفس��خ العقد المبرم بين طرفي 
التداعي مع إل��زام المدعى عليه 
األول بأن ي��ؤدي للمدعية مبلغ 
ذم��ة  وبإب��راء  دين��ارًا،   8916
المدعية من اإلقرار بالمديونية.

 »النيابة« تعقد االمتحان 
الثاني للمتقدمين لمشروع 

»مساعد نيابة عامة«

عقدت النياب��ة العامة بجامعة البحرين صباح أمس االمتحان 
التحري��ري الثاني واألخي��ر في مادة القان��ون المدني وقانون 
المرافع��ات المدنية والتجاري��ة للمتقدمين لمش��روع تولي 

منصب مساعد نيابة عامة لعام 2023.

فيصل الجمعان

 في ندوة بين البحرين واالتحاد األوروبي: 
تفعيل دور الشباب في التصدي لإلرهاب السيبراني

أكد مشاركون في الندوة الختامية للجنة العمل الشبابية 
بي��ن مملكة البحرين واالتحاد األوروبي، والمنعقدة في 
العاصمة البلجيكية، بروكس��يل، على الدور الذي يمكن 
أن يلعبه الش��باب عبر الفضاء الس��يبراني في التصدي 
لإلرهاب ومنع انتش��اره، إلى جانب ما يمكن أن يقوموا 
به من أدوار م��ن أجل تعزيز التب��ادل الفكري وتوطيد 

العالقات بين مختلف الشعوب.
واستذكر المشاركون، الدور الذي قام به رئيس مجلس 
أمن��اء مركز الملك حم��د العالمي للتعايش الس��لمي، 
المرحوم الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، كأحد 
المؤسسين الرئيس��يين لمبادرة لجنة العمل الشبابية 

المشتركة بين مملكة البحرين واالتحاد األوروبي.
جاء ذلك، في ختام الندوة بمش��اركة 30 ش��ابًا وش��ابة 
من مختل��ف دول االتحاد األوروبي ومملكة البحرين في 
العاصم��ة البلجيكية، بروكس��ل، والت��ي كانت بعنوان 
»الفضاء الس��يبراني كوس��يلة لتقليل اإلره��اب وزيادة 
مؤش��ر السالم«، وتخللتها مناقش��ات مستفيضة حول 
كيفي��ة التوصل لحل��ول للتصدي لإلرهاب الس��يبراني 

والتصدي النتشاره.
وقدمت مدير برنامج الحوار السياس��ي المعزز للتعاون 
والتواصل بين االتح��اد األوروبي ودول مجلس التعاون 
الخليجي ماري جو شار، بالتعزية لفقدان رئيس مجلس 
أمن��اء مركز الملك حم��د العالمي للتعايش الس��لمي، 
المرح��وم الدكتور الش��يخ خال��د بن خليف��ة آل خليفة، 
وال��ذي كان م��ن المؤسس��ين لمب��ادرة لجن��ة العمل 

الش��بابية المش��تركة بي��ن مملكة البحري��ن واالتحاد 
األوروبي.

 وقالت جو ش��ار: »سنظل نستذكر كل ما قدمه الدكتور 
الش��يخ خال��د بن خليف��ة آل خليف��ة كلما اس��تحضرنا 
المب��ادرات الممي��زة التي تق��وم بها مملك��ة البحرين 

في س��بيل تكريس مب��ادئ وقيم التس��امح والتعايش 
السلمي«.

 من جانبه؛ قال مس��ؤول السياس��ات لحقوق اإلنس��ان 
باالتحاد األوروبي رفاييل فارولين: »نشجع مشاركة فئة 
الش��باب وإدماجهم في عملية صنع الق��رارات، ونؤمن 

أن للش��باب دورًا مهمًا ومش��اركتهم أساس��ية في بناء 
السياس��ات والتش��ريعات، لذلك نهتم ف��ي الفعاليات 
التي تعنى بتبادل األفكار والرؤى بين الشباب ومعرفة 
م��ا يمكن فعله في مجاالت متعددة؛ كحقوق اإلنس��ان 
والتغي��ر المناخ��ي وغيرها من الملف��ات ذات االهتمام 

العالمي«.
وق��ال المستش��ار ف��ي مج��ال الدي��ن والدبلوماس��ية 
بالتخطيط السياسي باالتحاد األوروبي كونستانتينوس 
اليكساندريس: »تشرفت بالتحدث إلى مجموعة الشباب 
م��ن لجنة العمل المش��تركة بي��ن االتح��اد البرلماني 
ومملك��ة البحرين، وش��هدت التفاعل بينه��م، وأعتقد 
أن م��ن المهم إصغ��اء القادة لهذه النقاش��ات، ونأمل 
أن يس��اهم هذا التب��ادل الفكري في تعزي��ز العالقات 
وتوطيدها بين مختلف الشباب ونتطلع لنتائج مثمرة«.
 م��ن جانبها؛ أش��ارت نائب رئيس مجل��س أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيسة جمعية 
هذه هي البحرين، بيتس��ي ماثيوسون، إلى أن تشكيل 
لجنة العمل الشبابية المش��تركة بين مملكة البحرين 

واالتحاد األوروبي قد آتى ثماره.
وقال��ت ماثيوس��ون: »كان م��ن فخرن��ا االس��تماع إلى 
مجموع��ة متنوعة من الش��باب ومش��اركتهم النقاش 
ومحاول��ة إيجاد األرضية المناس��بة والحل��ول التي من 
شأنها أن تساهم في صنع مستقبل أفضل، فإن الرهان 
لغد أفضل هو على ش��باب واٍع ومستنير اليوم، فلنجعل 

الشباب هم حاضرنا لنكسب غد أفضل«.

 رفض طعن طبيبة على إدانتها 
بالتسبب في وفاة جنين وتعريض أمه للخطر

أيمن شكل «

رفض��ت محكم��ة التميي��ز طع��ن طبيبة في 
أحد المستش��فيات الخاصة أدينت بالتسبب 
بخطئه��ا ف��ي وفاة جني��ن، وتعري��ض حياة 
األم للخط��ر لع��دم اتخاذ اإلج��راءات الطبية 
المتع��ارف عليه��ا، عل��ى الحكم بحبس��ها 6 
أشهر، حيث استقبلت الطبيبة المجني عليها 
وه��ي حامل بطوارئ المستش��فى وباش��رت 
الكشف عليها من دون أن تكون مختصة في 
أمراض النساء والوالدة، باإلضافة إلى كونها 

لم تقم بالكشف عن حالة الجنين.
وكانت المجن��ي عليها قد توجه��ت إلى أحد 
المستش��فيات الخاصة وهي حامل نظرا إلى 
ش��عورها ببعض اآلالم، حيث تم استقبالها 
في قسم الطوارئ من قبل الطبيبة المتهمة، 
وعلى الرغم من عدم اختصاصها في أمراض 
النس��اء والوالدة باشرت الكشف على المجني 
عليها وبس��بب عدم التش��خيص الس��ليم أو 

الكش��ف على المجني عليها بالسونار انتهى 
تش��خيصها إلى إصابة المجني عليها ببعض 
االلتهاب��ات وكتبت لها األدوي��ة الالزمة من 

دون التأكد من حالة الجنين.
حيث انصرفت المجني عليها من المستشفى 
إال أنه��ا تعرض��ت لنزي��ف ح��اّد فق��دت على 
أث��ره الجني��ن، وت��م نقله��ا إلى مستش��فى 
السلمانية وأجريت لها عملية جراحية إلنقاذ 
حياته��ا بعد فقدانها كميات كبيرة من الدم 
وكان��ت حياته��ا معرضة للخط��ر، حيث كان 
باإلم��كان تف��ادي ذلك لو خضع��ت المجني 
عليه��ا للتش��خيص الس��ليم أو العرض على 
طبيب أمراض نس��اء ووالدة أو الكشف عليها 
بالس��ونار الذي كان كفياًل بالكشف عن حالة 

الجنين.
حي��ث كش��ف تقرير المه��ن الطبي��ة عن أن 
المتهم��ة كونها غي��ر مختصة في الكش��ف 
على حالة تجاهلت الكش��ف عليها بالس��ونار 
وانتهت إلى تش��خيص خاطئ وعرضت حياة 

المجني عليها للخط��ر، كما أكد التقرير خطأ 
الطبيب��ة، وعلي��ه أحيلت إلى النياب��ة العامة 
الت��ي أس��ندت إليه��ا أنها تس��ببت بخطئها 
في المس��اس بسالمة جس��م المجني عليها 
عن طري��ق عدم اتخاذ اإلج��راءات والخطوات 
الالزمة لفحص المجني عليها، وبالتالي عدم 
التوصل إلى التشخيص الس��ليم لما تعانيه 
المجني عليه��ا، وعدم إحالته��ا إلى الطبيب 
المخت��ص في أمراض النس��اء وال��والدة، ما 
تس��بب لها بمضاعفات طبية نتج عنه وفاة 

الجنين وتدهور حالتها الصحية.
وكانت المحكم��ة الصغرى الجنائية المعنية 
بالنظر ف��ي قضاي��ا األخط��اء الطبية قضت 
بمعاقب��ة المتهم��ة بالحبس 6 أش��هر بعد 
ثب��وت الخطأ في حقها، وق��درت كفالة 100 
دينار لوقف التنفيذ واالس��تئناف، حيث قضت 
المحكمة األخيرة بتأييد الحكم المس��تأنف، 
فطعنت المتهمة أمام محكمة التمييز التي 

أقرت الحكم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/12/watan-20230212.pdf?1676184620
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D8%B7%D8%B9%D9%86%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://alwatannews.net/article/1050868
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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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وأضــاف د. أميــر أن “80 % مــن حــاالت 
لكبــار  تكــون  البيضــاء  بالميــاه  اإلصابــة 
الســن، فــي حيــن أن عــددا قليــا يكــون 
العيــن  علــى  لضربــة  تعرضهــم  نتيجــة 
تتشــكل  وقــد  البيضــاء،  الميــاه  تشــكل 
علــى  بالســكري  المريــض  إصابــة  نتيجــة 
ــاه  ــذه المي ــاب به ــد يص ــل، فق ــدى طوي م
عندهــا يكــون فــي األربعينــات مــن العمــر”.
ــع “الميــاه البيضــاء أو عتمــة العيــن أو  وتاب
ــب  ــرض يصي ــو م ــن، ه ــة العي ــام عدس إعت
عدســة العيــن الطبيعيــة القائمــة خلــف 
الحدقــة فيعتمهــا ويفقدهــا شــفافيتها مــا 
يســبب ضعفــا فــي البصــر دون وجــع أو الــم، 
ــن  ــدة أو كا العيني ــا واح ــب عين ــد يصي وق
ســوية، ويــؤدي إلــى تلــف العصــب البصــري 

ــن”. ــط العي ــاع ضغ ــة ارتف نتيج
األعــراض  مــن  العديــد  “هنــاك  أن  وأكــد 
مــن  المريــض،  بهــا  يصــاب  قــد  التــي 
أهمهــا ضعــف فــي اإلبصــار ســواء فــي 
البعيــدة،  الرؤيــة  القريبــة، أو فــي  الرؤيــة 
فالرؤيــة تصبــح ضبابيــة مــع تغيــر فــي 
األلــوان، وتحســس مــن األضــواء، مــع التمكــن 
نظــارات  دون  مــن  المؤقتــة  الرؤيــة  مــن 
ــة  ــا أو الرؤي ــدرة تدريجًي ــذه الق ــل ه ــم تق ث

المزدوجــة عنــد غلــق إحــدى العينيــن، وقــد 
ــدم  ــى ع ــن إل ــاج العي ــي ع ــر ف ــؤدي التأخ ي
الرؤيــة، إذ إن الميــاه البيضــاء قــد تســبب 
ــاه الزرقــاء التــي تفقــد اإلنســان بصــره،  المي
ــذا فــإن التأخــر فــي عــاج الميــاه البيضــاء  ل
يدخــل المريــض فــي دوامــة مــن المشــكات 
الصحيــة التــي قــد تنتهــي بالعمــى فــي 

حــال إهمــال العــاج”.
وعــن طــرق العــاج الموجــودة حاليــا، أكــد د. 
ــا  ــم عاجه ــاء كان يت ــاه البيض ــر أن المي أمي
قبــل 25 ســنة بإجــراء عمليــة جراحيــة يتــم 
فيهــا شــق نصــف العيــن الســتخراج الميــاه، 
ويتــم فيهــا غــرز العيــن، لــذا فــإن فتــرة 
التشــافي تســتغرق وقتــا أطــول، مشــيرا إلــى 
أنــه فــي حــال اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن 
ــوب  ــر مرغ ــة غي ــون النتيج ــد تك ــة ق العملي

ــر متوقعــة. بهــا أو غي
وقــال “يتــم حاليــا عــاج الميــاه البيضــاء 
باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة مــن 
خــال فتــح 3 ملليمتــر علــى األكثــر مــن 
التشــافي فــي  العيــن ودون غــرز ويكــون 
ــى  ــن المرض ــد م ــي، إذ إن العدي ــوم الثان الي
فــي اليــوم الثانــي يعــود لهــم النظــر كامــاً 
بنســبة 6/ 6 ولكــن بشــرط أن يتــم إجــراء 

العمليــة قبــل اكتمــال الميــاه البيضــاء فــي 
العيــن”.

ــأن عــاج  وأضــاف “هنــاك اعتقــاد خاطــئ ب
حــال  فــي  إال  يكــون  ال  البيضــاء  الميــاه 
اكتمالهــا  حــال  فــي  أنــه  إال  اكتمالهــا، 
يلجــأ الطبيــب إلــى التقنيــة القديمــة وهــي 
الجراحــة التــي ال تحقــق النتائــج المطلوبــة، 
وقتــا  تســتغرق  فيهــا  التشــافي  وعمليــة 
فــوق  الموجــات  تقنيــة  بعكــس  طويــا 
الصوتيــة، إضافــة إلــى أن تقنيــة العــاج 
البصــر  ترجــع  ولــن  آمنــة  غيــر  القديمــة 

.”6 /6 بنســبة 
وحــذر اختصاصــي طــب وجراحــة د. أميــر 
مــا  بعــض  تصديــق  مــن  الديــن  شــرف 
يقــال بشــأن ضــرورة انتظــار اكتمــال الميــاه 
البيضــاء فــي العيــن، مؤكــدا أنــه كلمــا تــم 
ــوع مــن الميــاه فــي المراحــل  عــاج هــذا الن
المبكــرة كلمــا اســترد اإلنســان بصــره بشــكل 
ــي  ــل علم ــد دلي ــه ال يوج ــا أن ــل، مبين أفض
مــن  النــوع  هــذا  اكتمــال  ضــرورة  يثبــت 
الميــاه حتــى يتمكــن المريــض مــن عاجها.
وأوضــح أن التأخــر فــي عــاج الميــاه البيضــاء 
ــه  ــق علي ــا يطل ــاء أو م ــاه الزرق ــبب المي سيس
بالميــاه الســوداء، ارتفــاع ضغــط العيــن أو 

للعصــب  تلفــا  يســبب  الــذي  الجلوكومــا 
ــى. ــى العم ــؤدي إل ــري ي البص

ــون  ــى يعان ــن المرض ــة م ــى أن فئ ــار إل وأش
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــاء عل ــاه الزرق ــن المي م
إلــى  البيضــاء، مشــيرا  بالميــاه  إصابتهــم 
العائلــي  التاريــخ  أو  الوراثــي  العامــل  أن 
ــل  ــاه يجع ــن المي ــوع م ــذا الن ــة به باإلصاب
اإلنســان معرضــا بشــكل أكبــر إلــى اإلصابــة، 
إضافــة إلــى أن المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن طــول النظــر تكــون لديهــم العيــن 
ــن  ــة العي ــي زاوي ــق ف ــاك ضي ــرة وهن صغي
ــودة  ــادة الموج ــف الم ــُب تصري ــث يصع حي
ــط  ــاع ضغ ــبب ارتف ــد يس ــا ق ــن، م ــي العي ف
الذيــن  األشــخاص  أن  مؤكــدا  العينيــن، 
لديهــم تاريــخ مرضــي ولديهــم مشــكلة 
فــي قــدرة العيــن علــى تصريــف المــادة 
ــر  ــكل أكب ــة بش ــون لإلصاب ــودة معرض الموج
بالميــاه الزرقــاء، إال أن هنــاك أطفــاال يولــدون 
بهــذه المشــكلة وقــد يشــتكي الشــباب أيضــا 
ــبب  ــود س ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــا عل منه

ــا. له
 وقــال د. أميــر “الميــاه الزرقــاء ســارقة للبصــر، 
إذ إنهــا قــد تســبب تلــف العصــب مــن دون 
لــذا  احمــرار،  أو  بألــم  المريــض  يشــعر  أن 

دائمــا ننصــح بإجــراء الفحوصــات الدوريــة 

للكشــف عــن ارتفــاع ضغــط العيــن”.

وعــن عــاج الميــاه الزرقــاء ذكــر أنــه يتــم 

ــط  ــض ضغ ــرات لخف ــرف قط ــه بص عاج

العيــن و60 % مــن المرضــى يســتفيدون 

مــن هــذا العــاج، مشــيرا إلــى أنــه فــي 

حــال عــدم االســتفادة مــن اإلجــراء العاجــي 

األول يتــم اللجــوء إلــى الليــزر لتوســيع زاويــة 

ــي،  ــف الداخل ــن المســؤولة عــن التصري العي

التدخــل  يتــم  الشــديدة  الحــاالت  وفــي 

ــن. ــط العي ــض ضغ ــا لخف جراحي

المرضــى  أميــر  د.  دعــا  الختــام  وفــي 

المصابيــن بالميــاه البيضــاء لعاجهــا مبكــرا 

وعــدم االنتظــار حتــى اكتمالهــا فــي العيــن، 

ــا دعــا  ــدة. كم ــج الجي ــك لتحقيــق النتائ وذل

عائلــي  تاريــخ  لديهــم  الذيــن  المرضــى 

ــرورة  ــاء لض ــاه الزرق ــة بالمي ــي باإلصاب مرض

ــزام بالمراجعــات الدوريــة للكشــف عــن  االلت

ارتفــاع ضغــط العيــن، محــذرا مــن التهــاون 

فــي عــاج الميــاه الزرقــاء، فهــي ســارقة 

للبصــر مــن دون أن يشــعر المريــض بذلــك، 

فقــد يــدرك ذلــك متأخــرا عندمــا تكــون 

هــذه الميــاه قــد ســببت تلفــا فــي العصــب.

وبــدأت البحريــن ببرنامــج التطعيــم 
ضــد “كوفيــد 19” فــي شــهر مايــو 
2021 باالعتمــاد علــى اســتراتيجية 
الجمــع مــا بيــن تطعيمــات مختلفــة، 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــت األدل ــن أوضح ولك
البحريــن  فــي  الســريرية  التجــارب 
والــدول األخــرى باســتخدام تطعيــم 

ســينوفارم
المناعــة  ضعــف   )BBIBP-CorV(
وحــدوث  العــدوى  انتشــار  وزيــادة 
ــورات  ــد متح ــة ض ــي المناع ــة ف مراوغ
“كوفيــد 19” بيــن المرضــى الذيــن تم 
تطعيمهــم فقــط بتطعيــم ســينوفارم، 
ولذلــك، تمــت الدعــوة الــى اســتخدام 

ــززة. ــم المع ــات التطعي جرع
المشــترك  البحــث  هــذا  ويعــد 
فعاليــة  عــن  نوعــه  مــن  األول 
ضــد  التطعيــم  برنامــج  وســامة 
تطعيمــات  بإعطــاء   ”19 “كوفيــد 
ســينوفارم )BBIBP-CorV( وفايــزر 

الذيــن تــم  )BNT162b2( لألفــراد 
تطعيمهــم بجرعتيــن مــن تطعيــم 
ــتجابة  ــث اس ــح البح ــينوفارم. وأوض س
األجســام  بواســطة  للمناعــة  أقــوى 
ــي  ــة( ف ــة المختلط ــادة )الحصان المض
حصلــوا  الذيــن  المرضــى  مجموعــة 
ــينوفارم  ــات س ــن تطعيم ــى كل م عل
وفايــزر مقارنــة بمجموعــة المرضــى 
تطعيــم  علــى  حصلــوا  الذيــن 
ــات  ــم وجرع ــط )كتطعي ــينوفارم فق س
مــن  أكبــر  مســتويات  مــع  معــززة(، 
األجســام المضــادة الخاصــة بالبروتيــن 
 )S( البروتيــن  فــي  والتصاعــد   .)S(
ــروس  ــن في ــكل م ــن هي ــارة ع ــو عب ه
يمكــن  الــذي   2  - - كوفيــد  ســارس 
لنظــام المناعــة التعــرف عليــه، والــذي 
األجســام  لتحييــد  باشــارات  يبعــث 
ــدوى  ــة الع ــيلة لمقاوم ــادة كوس المض

الفيروســية.
مجموعــة  أن  البحــث  أوضــح  كمــا 

علــى كل  الذيــن حصلــوا  المرضــى 
وفايــزر  ســينوفارم  تطعيمــات  مــن 
األعــراض  مــن  أقــل  نســبا  واجهــوا 
الجانبيــة الخطيــرة مقارنــة بمجموعــة 
ــى  ــط عل ــوا فق ــن حصل ــى الذي المرض
تطعيــم ســينوفارم، وعمومــا، كانــت 
الجانبيــة طفيفــة، مــا يشــير  اآلثــار 
الــى أن جمــع التطعيميــن معــا يمثــل 

ــا. ــارا آمن خي
مــن جامعــة البحريــن الطبيــة قــام 
باإلشــتراك فــي البحــث رئيــس كليــة 
الدراســات العليــا والبحــوث ســتيفن 
أتكيــن، وأســتاذ ورئيــس قســم األحيــاء 
الدقيقــة منــاف القحطانــي، زميــل 
بتلــر،  ألكســندرا  د.  أول  وباحــث 
العامــة  الصحــة  فــي  أول  ومحاضــر 
وعلــم األوبئــة د. نيتيــا كومــار، ومديــر 
التنظيميــة للبحــوث بيــرل  الشــؤون 
واصيــف، وســعد مــاح، طالــب فــي 

الســنة األخيــرة فــي كليــة الطــب.

في

صحتنــا
تصفحوا العدد

د. أمير شرف الدين

أكــد اختصاصــي طــب وجراحــة العيــون بمستشــفى الدكتــورة هيفــاء للعيــون د. أميــر شــرف الديــن أنــه حاليــا يتــم اســتخدام الموجــات فــوق 
الصوتيــة لعــاج الميــاه البيضــاء فــي العيــن، وذلــك مــن خــال فتــح 3 ملليمتــر علــى األكثــر مــن العيــن ودون غــرز، ويكــون التشــافي فــي اليــوم 
الثانــي. وقــال “العديــد مــن المرضــى فــي اليــوم الثانــي يعــود لهــم النظــر كامــاً بنســبة 6/  6 ولكــن بشــرط أن يتــم إجــراء العمليــة قبــل اكتمــال 
الميــاه البيضــاء فــي العيــن، وهنــاك اعتقــاد خاطــئ بــأن عــاج الميــاه البيضــاء ال يكــون إال فــي حــال اكتمالهــا، إال إنــه فــي حــال اكتمالهــا يلجــأ 
الطبيــب إلــى التقنيــة القديمــة وهــي الجراحــة، التــي ال تحقــق النتائــج المطلوبــة وعمليــة التشــافي فيهــا تســتغرق وقتــاً طويــاً، لــذا ننصــح 

بعــاج الميــاه البيضــاء قبــل اكتمالهــا فــي العيــن”.

تعاونــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي ايرلنــدا - جامعــة البحريــن 
الطبيــة RCSI البحريــن، مــع الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
كورونــا والمجلــس األعلــى للصحــة ووزارة الصحــة ومستشــفى قــوة 

نتائــج  بنشــر   )BDF( الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات   - البحريــن  دفــاع 
ــط  ــم المختل ــج التطعي ــامة برنام ــة وس ــت فعالي ــترك يثب ــث مش بح
ضــد “كوفيــد 19”. وُنِشــر هــذا البحــث فــي 23 ينايــر 2023 فــي المجلــة 

العلميــة )Vaccine(، وهــي مجلــة طبيــة تخضــع للمراجعــة، ونشــرتها 
مؤسســة Elsevier المخصصــة لألطبــاء والعلمــاء المهتميــن بعلــم 

األمصــال والتطعيمــات.

المياه البيضاء

الجلوكوما

الموجات فوق الصوتية أحدث عاج للمياه البيضاء... والبصر 6/ 6 في اليوم الثاني

بحث مشترك من جامعة البحرين الطبية
يثبت فعالية وسامة استخدام التطعيم المختلط ضد “كوفيد 19”
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وأضــاف د. أميــر أن “80 % مــن حــاالت 
لكبــار  تكــون  البيضــاء  بالميــاه  اإلصابــة 
الســن، فــي حيــن أن عــددا قليــا يكــون 
العيــن  علــى  لضربــة  تعرضهــم  نتيجــة 
تتشــكل  وقــد  البيضــاء،  الميــاه  تشــكل 
علــى  بالســكري  المريــض  إصابــة  نتيجــة 
ــاه  ــذه المي ــاب به ــد يص ــل، فق ــدى طوي م
عندهــا يكــون فــي األربعينــات مــن العمــر”.
ــع “الميــاه البيضــاء أو عتمــة العيــن أو  وتاب
ــب  ــرض يصي ــو م ــن، ه ــة العي ــام عدس إعت
عدســة العيــن الطبيعيــة القائمــة خلــف 
الحدقــة فيعتمهــا ويفقدهــا شــفافيتها مــا 
يســبب ضعفــا فــي البصــر دون وجــع أو الــم، 
ــن  ــدة أو كا العيني ــا واح ــب عين ــد يصي وق
ســوية، ويــؤدي إلــى تلــف العصــب البصــري 

ــن”. ــط العي ــاع ضغ ــة ارتف نتيج
األعــراض  مــن  العديــد  “هنــاك  أن  وأكــد 
مــن  المريــض،  بهــا  يصــاب  قــد  التــي 
أهمهــا ضعــف فــي اإلبصــار ســواء فــي 
البعيــدة،  الرؤيــة  القريبــة، أو فــي  الرؤيــة 
فالرؤيــة تصبــح ضبابيــة مــع تغيــر فــي 
األلــوان، وتحســس مــن األضــواء، مــع التمكــن 
نظــارات  دون  مــن  المؤقتــة  الرؤيــة  مــن 
ــة  ــا أو الرؤي ــدرة تدريجًي ــذه الق ــل ه ــم تق ث

المزدوجــة عنــد غلــق إحــدى العينيــن، وقــد 
ــدم  ــى ع ــن إل ــاج العي ــي ع ــر ف ــؤدي التأخ ي
الرؤيــة، إذ إن الميــاه البيضــاء قــد تســبب 
ــاه الزرقــاء التــي تفقــد اإلنســان بصــره،  المي
ــذا فــإن التأخــر فــي عــاج الميــاه البيضــاء  ل
يدخــل المريــض فــي دوامــة مــن المشــكات 
الصحيــة التــي قــد تنتهــي بالعمــى فــي 

حــال إهمــال العــاج”.
وعــن طــرق العــاج الموجــودة حاليــا، أكــد د. 
ــا  ــم عاجه ــاء كان يت ــاه البيض ــر أن المي أمي
قبــل 25 ســنة بإجــراء عمليــة جراحيــة يتــم 
فيهــا شــق نصــف العيــن الســتخراج الميــاه، 
ويتــم فيهــا غــرز العيــن، لــذا فــإن فتــرة 
التشــافي تســتغرق وقتــا أطــول، مشــيرا إلــى 
أنــه فــي حــال اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن 
ــوب  ــر مرغ ــة غي ــون النتيج ــد تك ــة ق العملي

ــر متوقعــة. بهــا أو غي
وقــال “يتــم حاليــا عــاج الميــاه البيضــاء 
باســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة مــن 
خــال فتــح 3 ملليمتــر علــى األكثــر مــن 
التشــافي فــي  العيــن ودون غــرز ويكــون 
ــى  ــن المرض ــد م ــي، إذ إن العدي ــوم الثان الي
فــي اليــوم الثانــي يعــود لهــم النظــر كامــاً 
بنســبة 6/ 6 ولكــن بشــرط أن يتــم إجــراء 

العمليــة قبــل اكتمــال الميــاه البيضــاء فــي 
العيــن”.

ــأن عــاج  وأضــاف “هنــاك اعتقــاد خاطــئ ب
حــال  فــي  إال  يكــون  ال  البيضــاء  الميــاه 
اكتمالهــا  حــال  فــي  أنــه  إال  اكتمالهــا، 
يلجــأ الطبيــب إلــى التقنيــة القديمــة وهــي 
الجراحــة التــي ال تحقــق النتائــج المطلوبــة، 
وقتــا  تســتغرق  فيهــا  التشــافي  وعمليــة 
فــوق  الموجــات  تقنيــة  بعكــس  طويــا 
الصوتيــة، إضافــة إلــى أن تقنيــة العــاج 
البصــر  ترجــع  ولــن  آمنــة  غيــر  القديمــة 

.”6 /6 بنســبة 
وحــذر اختصاصــي طــب وجراحــة د. أميــر 
مــا  بعــض  تصديــق  مــن  الديــن  شــرف 
يقــال بشــأن ضــرورة انتظــار اكتمــال الميــاه 
البيضــاء فــي العيــن، مؤكــدا أنــه كلمــا تــم 
ــوع مــن الميــاه فــي المراحــل  عــاج هــذا الن
المبكــرة كلمــا اســترد اإلنســان بصــره بشــكل 
ــي  ــل علم ــد دلي ــه ال يوج ــا أن ــل، مبين أفض
مــن  النــوع  هــذا  اكتمــال  ضــرورة  يثبــت 
الميــاه حتــى يتمكــن المريــض مــن عاجها.
وأوضــح أن التأخــر فــي عــاج الميــاه البيضــاء 
ــه  ــق علي ــا يطل ــاء أو م ــاه الزرق ــبب المي سيس
بالميــاه الســوداء، ارتفــاع ضغــط العيــن أو 

للعصــب  تلفــا  يســبب  الــذي  الجلوكومــا 
ــى. ــى العم ــؤدي إل ــري ي البص

ــون  ــى يعان ــن المرض ــة م ــى أن فئ ــار إل وأش
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــاء عل ــاه الزرق ــن المي م
إلــى  البيضــاء، مشــيرا  بالميــاه  إصابتهــم 
العائلــي  التاريــخ  أو  الوراثــي  العامــل  أن 
ــل  ــاه يجع ــن المي ــوع م ــذا الن ــة به باإلصاب
اإلنســان معرضــا بشــكل أكبــر إلــى اإلصابــة، 
إضافــة إلــى أن المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن طــول النظــر تكــون لديهــم العيــن 
ــن  ــة العي ــي زاوي ــق ف ــاك ضي ــرة وهن صغي
ــودة  ــادة الموج ــف الم ــُب تصري ــث يصع حي
ــط  ــاع ضغ ــبب ارتف ــد يس ــا ق ــن، م ــي العي ف
الذيــن  األشــخاص  أن  مؤكــدا  العينيــن، 
لديهــم تاريــخ مرضــي ولديهــم مشــكلة 
فــي قــدرة العيــن علــى تصريــف المــادة 
ــر  ــكل أكب ــة بش ــون لإلصاب ــودة معرض الموج
بالميــاه الزرقــاء، إال أن هنــاك أطفــاال يولــدون 
بهــذه المشــكلة وقــد يشــتكي الشــباب أيضــا 
ــبب  ــود س ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــا عل منه

ــا. له
 وقــال د. أميــر “الميــاه الزرقــاء ســارقة للبصــر، 
إذ إنهــا قــد تســبب تلــف العصــب مــن دون 
لــذا  احمــرار،  أو  بألــم  المريــض  يشــعر  أن 

دائمــا ننصــح بإجــراء الفحوصــات الدوريــة 

للكشــف عــن ارتفــاع ضغــط العيــن”.

وعــن عــاج الميــاه الزرقــاء ذكــر أنــه يتــم 

ــط  ــض ضغ ــرات لخف ــرف قط ــه بص عاج

العيــن و60 % مــن المرضــى يســتفيدون 

مــن هــذا العــاج، مشــيرا إلــى أنــه فــي 

حــال عــدم االســتفادة مــن اإلجــراء العاجــي 

األول يتــم اللجــوء إلــى الليــزر لتوســيع زاويــة 

ــي،  ــف الداخل ــن المســؤولة عــن التصري العي

التدخــل  يتــم  الشــديدة  الحــاالت  وفــي 

ــن. ــط العي ــض ضغ ــا لخف جراحي

المرضــى  أميــر  د.  دعــا  الختــام  وفــي 

المصابيــن بالميــاه البيضــاء لعاجهــا مبكــرا 

وعــدم االنتظــار حتــى اكتمالهــا فــي العيــن، 

ــا دعــا  ــدة. كم ــج الجي ــك لتحقيــق النتائ وذل

عائلــي  تاريــخ  لديهــم  الذيــن  المرضــى 

ــرورة  ــاء لض ــاه الزرق ــة بالمي ــي باإلصاب مرض

ــزام بالمراجعــات الدوريــة للكشــف عــن  االلت

ارتفــاع ضغــط العيــن، محــذرا مــن التهــاون 

فــي عــاج الميــاه الزرقــاء، فهــي ســارقة 

للبصــر مــن دون أن يشــعر المريــض بذلــك، 

فقــد يــدرك ذلــك متأخــرا عندمــا تكــون 

هــذه الميــاه قــد ســببت تلفــا فــي العصــب.

وبــدأت البحريــن ببرنامــج التطعيــم 
ضــد “كوفيــد 19” فــي شــهر مايــو 
2021 باالعتمــاد علــى اســتراتيجية 
الجمــع مــا بيــن تطعيمــات مختلفــة، 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــت األدل ــن أوضح ولك
البحريــن  فــي  الســريرية  التجــارب 
والــدول األخــرى باســتخدام تطعيــم 

ســينوفارم
المناعــة  ضعــف   )BBIBP-CorV(
وحــدوث  العــدوى  انتشــار  وزيــادة 
ــورات  ــد متح ــة ض ــي المناع ــة ف مراوغ
“كوفيــد 19” بيــن المرضــى الذيــن تم 
تطعيمهــم فقــط بتطعيــم ســينوفارم، 
ولذلــك، تمــت الدعــوة الــى اســتخدام 

ــززة. ــم المع ــات التطعي جرع
المشــترك  البحــث  هــذا  ويعــد 
فعاليــة  عــن  نوعــه  مــن  األول 
ضــد  التطعيــم  برنامــج  وســامة 
تطعيمــات  بإعطــاء   ”19 “كوفيــد 
ســينوفارم )BBIBP-CorV( وفايــزر 

الذيــن تــم  )BNT162b2( لألفــراد 
تطعيمهــم بجرعتيــن مــن تطعيــم 
ــتجابة  ــث اس ــح البح ــينوفارم. وأوض س
األجســام  بواســطة  للمناعــة  أقــوى 
ــي  ــة( ف ــة المختلط ــادة )الحصان المض
حصلــوا  الذيــن  المرضــى  مجموعــة 
ــينوفارم  ــات س ــن تطعيم ــى كل م عل
وفايــزر مقارنــة بمجموعــة المرضــى 
تطعيــم  علــى  حصلــوا  الذيــن 
ــات  ــم وجرع ــط )كتطعي ــينوفارم فق س
مــن  أكبــر  مســتويات  مــع  معــززة(، 
األجســام المضــادة الخاصــة بالبروتيــن 
 )S( البروتيــن  فــي  والتصاعــد   .)S(
ــروس  ــن في ــكل م ــن هي ــارة ع ــو عب ه
يمكــن  الــذي   2  - - كوفيــد  ســارس 
لنظــام المناعــة التعــرف عليــه، والــذي 
األجســام  لتحييــد  باشــارات  يبعــث 
ــدوى  ــة الع ــيلة لمقاوم ــادة كوس المض

الفيروســية.
مجموعــة  أن  البحــث  أوضــح  كمــا 

علــى كل  الذيــن حصلــوا  المرضــى 
وفايــزر  ســينوفارم  تطعيمــات  مــن 
األعــراض  مــن  أقــل  نســبا  واجهــوا 
الجانبيــة الخطيــرة مقارنــة بمجموعــة 
ــى  ــط عل ــوا فق ــن حصل ــى الذي المرض
تطعيــم ســينوفارم، وعمومــا، كانــت 
الجانبيــة طفيفــة، مــا يشــير  اآلثــار 
الــى أن جمــع التطعيميــن معــا يمثــل 

ــا. ــارا آمن خي
مــن جامعــة البحريــن الطبيــة قــام 
باإلشــتراك فــي البحــث رئيــس كليــة 
الدراســات العليــا والبحــوث ســتيفن 
أتكيــن، وأســتاذ ورئيــس قســم األحيــاء 
الدقيقــة منــاف القحطانــي، زميــل 
بتلــر،  ألكســندرا  د.  أول  وباحــث 
العامــة  الصحــة  فــي  أول  ومحاضــر 
وعلــم األوبئــة د. نيتيــا كومــار، ومديــر 
التنظيميــة للبحــوث بيــرل  الشــؤون 
واصيــف، وســعد مــاح، طالــب فــي 

الســنة األخيــرة فــي كليــة الطــب.

في

صحتنــا
تصفحوا العدد

د. أمير شرف الدين

أكــد اختصاصــي طــب وجراحــة العيــون بمستشــفى الدكتــورة هيفــاء للعيــون د. أميــر شــرف الديــن أنــه حاليــا يتــم اســتخدام الموجــات فــوق 
الصوتيــة لعــاج الميــاه البيضــاء فــي العيــن، وذلــك مــن خــال فتــح 3 ملليمتــر علــى األكثــر مــن العيــن ودون غــرز، ويكــون التشــافي فــي اليــوم 
الثانــي. وقــال “العديــد مــن المرضــى فــي اليــوم الثانــي يعــود لهــم النظــر كامــاً بنســبة 6/  6 ولكــن بشــرط أن يتــم إجــراء العمليــة قبــل اكتمــال 
الميــاه البيضــاء فــي العيــن، وهنــاك اعتقــاد خاطــئ بــأن عــاج الميــاه البيضــاء ال يكــون إال فــي حــال اكتمالهــا، إال إنــه فــي حــال اكتمالهــا يلجــأ 
الطبيــب إلــى التقنيــة القديمــة وهــي الجراحــة، التــي ال تحقــق النتائــج المطلوبــة وعمليــة التشــافي فيهــا تســتغرق وقتــاً طويــاً، لــذا ننصــح 

بعــاج الميــاه البيضــاء قبــل اكتمالهــا فــي العيــن”.

تعاونــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي ايرلنــدا - جامعــة البحريــن 
الطبيــة RCSI البحريــن، مــع الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس 
كورونــا والمجلــس األعلــى للصحــة ووزارة الصحــة ومستشــفى قــوة 

نتائــج  بنشــر   )BDF( الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات   - البحريــن  دفــاع 
ــط  ــم المختل ــج التطعي ــامة برنام ــة وس ــت فعالي ــترك يثب ــث مش بح
ضــد “كوفيــد 19”. وُنِشــر هــذا البحــث فــي 23 ينايــر 2023 فــي المجلــة 

العلميــة )Vaccine(، وهــي مجلــة طبيــة تخضــع للمراجعــة، ونشــرتها 
مؤسســة Elsevier المخصصــة لألطبــاء والعلمــاء المهتميــن بعلــم 

األمصــال والتطعيمــات.

المياه البيضاء

الجلوكوما

الموجات فوق الصوتية أحدث عاج للمياه البيضاء... والبصر 6/ 6 في اليوم الثاني

بحث مشترك من جامعة البحرين الطبية
يثبت فعالية وسامة استخدام التطعيم المختلط ضد “كوفيد 19”
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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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صحتنــا 07

مشروبات تساعدك في إنقاص الوزن
االعتمــاد علــى نظــام غذائــي معيــن أو مجــرد ممارســة الرياضــة لن يؤدي إلى إنقــاص الوزن. إن ما يحتاجه المــرء لتحقيق أهدافه في إنقــاص الوزن هو إحداث التــوازن بين النظام 
الغذائي السليم والتمارين الرياضية. هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في رحلة إنقاص الوزن، إذ ينصح اختصاصيو التغذية بـ 4 مشروبات يمكن أن تكون رفيًقا نافًعا 

في رحلة إنقاص الوزن، وهي:

الشاي العشبي
شــاي  مــن  كــوب  شــرب  يســاعد  أن  يمكــن 
بــدء  علــى  الصبــاح  فــي  العشــبي  الديتوكــس 
رحلــة إنقــاص الــوزن. يحتــوي شــاي الديتوكــس 
الهندبــاء  مثــل  األعشــاب  مــن  مزيــج  علــى 
والزنجبيــل وجــذر عــرق الســوس التــي تســاعد 
الســموم مــن الجســم والمســاعدة  إزالــة  علــى 

الــوزن. إنقــاص  فــي 

ماء الكركم
يعــد الكركــم مــن التوابــل، التــي لهــا خصائــص 
فــي  تســاعد  أن  ويمكــن  لاللتهابــات  مضــادة 
الــوزن عــن طريــق تقليــل االلتهابــات  إنقــاص 
فــي الجســم. يمكــن أن يســاهم االلتهــاب فــي 
زيــادة الــوزن، لــذا فــإن تقليلــه يمكــن أن يســاعد 
علــى إنقــاص الــوزن. ويمكــن خلــط مســحوق 
الكركــم بالمــاء الدافــئ وقليــل مــن العســل أو 

الليمــون.

مشروب خل التفاح
يشــتهر خــل التفــاح كعنصــر يســاهم فــي فقــدان 
كبــح  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  حيــث  الــوزن، 
الشــهية وزيــادة التمثيــل الغذائــي. ويمكــن أن 
بالمــاء  الممــزوج  التفــاح  خــل  شــرب  يســاعد 
والعســل وعصيــر الليمــون فــي الصبــاح علــى 

االنتفــاخ. وتقليــل  الجســم  تهدئــة 

ماء الليمون
يتميــز الليمــون بأنــه غنــي بفيتاميــن C، والــذي 
يمكــن أن يســاعد فــي زيــادة التمثيــل الغذائــي، 
نــوع  وهــو  البكتيــن،  علــى  يحتــوي  أنــه  كمــا 
مــن األليــاف التــي يمكــن أن تســاعد فــي كبــح 

الشــهية.

ارتفاع درجة الحرارة خطر ويسبب 
ضررًا على المخ

ارتفــاع درجــة الحــرارة هــو رد فعــل الجســم 
الطبيعــي بــأن جهــازه المناعــي يعمــل علــى 
مقاومــة المــرض ويعتبــر مؤشــرًا جيــدًا. ارتفــاع 
درجــة الحــرارة لــن يســبب ضــررًا علــى المــخ، 
والتشــنجات الحراريــة تصيــب 4 % فقــط مــن 
األطفــال فــي عمــر 6 أشــهر إلــى 5 ســنوات ثــم 
تختفــي وال تتــرك أثــرًا علــى نموهــم أو تطورهــم 

العقلــي.

اللبن الصناعي يعالج “أبو صفار”
فــي حــال إصابــة الطفــل بمــرض “أبــو صفــار” 
صناعيــًا  لبنــًا  إعطــاؤه  يجــب  الــوالدة  بعــد 
لمعالجتــه. هــذا يعتبــر أمــرًا خرافيــًا وغيــر 
لــه  ليــس  الصناعــي  اللبــن  إن  حيــث  صحيــح، 
أي دور فــي معالجــة “أبــو صفــار” عنــد األطفــال 
حديثــي الــوالدة، وإنمــا الرضاعــة الطبيعية فقط 

ــو صفــار”. هــي التــي تســاعد فــي معالجــة “أب

الشوكوالته تسبب حب الشباب
عــدد  بيــن  شــائعًا  االعتقــاد  هــذا  مــازال 
كبيــرة  أعــدادًا  ونشــاهد  النــاس،  مــن  كبيــر 
يمتنعــن  الفتيــات  خصوصــًا  الشــباب  مــن 
انتشــار  مــن  خوفــًا  الشــوكوالته  تنــاول  عــن 
أن  األمــر  فــي  الطريــف  ولكــن  الشــباب،  حــب 
الشــوكوالته ليــس لهــا عالقــة بحــب الشــباب ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد، حيــث يعــود تكــون 
حــب الشــباب إلــى زيــادة فــي اإلفــرازات الدهنية 
علــى الجلــد، وهــو اضطــراب يصيــب الشــباب 

ذلــك. بعــد  المراهقــة ويختفــي  فتــرة  فــي 

هضم العلكة يستغرق 7 سنوات
العلكــة  ابتــالع  أن  نعتقــد  أن  الخطــأ  مــن 
ســوف يجعلهــا تســتقر فــي المعــدة لمــدة 7 
ســنوات حتــى يتــم هضمهــا. رغــم أن العلكــة 
تحتــوي علــى مكونــات غيــر قابلــة للهضــم، إاّل 
أن ذلــك ال يجعلهــا تلتصــق فــي المعــدة، فهــي 
تمــر عبــر الجهــاز الهضمــي ويتــم طرحهــا خــارج 

الجســم بشــكل تلقائــي.

صحح

1

2

3

4

يعد المخ أهم أعضاء الجسم، ألنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي األجهزة األخرى، لذا من المهم أن يكون في أفضل حالة من خالل اتباع نظام غذائي صحي. ووفًقا 
لدراسة علمية، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين B12 وفيتامين B6 وفيتامين K مفيدة للمخ. وتلعب األغذية، التي يتم تناولها دوًرا رئيسا في الحفاظ على صحة 

المخ ويمكن أن تساعد على تحسين أداء مهامه التي تتضمن الذاكرة والتركيز على المدى القصير والطويل.
التــي  األطعمــة  بعــض  وهنــاك 
ذاكرتــك،  تحســين  علــى  ستســاعد 
والتــي مــن أهمها البيــض، إذ يمكن أن 
يــؤدي نقــص فيتاميــن D إلــى ضعــف 
مــن  وبالتالــي  المعرفيــة،  المهــارات 
المســتويات  تلــك  علــى  الحفــاظ  المهــم 
مــن خــالل تنــاول البيــض الغنــي بفيتاميــن 
الصديقــة  الغذائيــة  العناصــر  توجــد  كمــا   .D
مــن  التأكــد  يجــب  لــذا  البيــض،  فــي صفــار  للمــخ 

اإلفطــار. وجبــة  فــي  خصوصــا  البيــض  صفــار  تنــاول 
وينصــح بشــرب شــاي البابونــج، إذ إنــه يحســن الوظيفــة اإلدراكيــة 

ويمكــن أن يقلــل أيًضــا مــن التوتــر ويعــزز التركيــز والذاكــرة. 

وينصــح أيضــا بــأكل اللــوز وذلــك لقدرتــه علــى تحســين الذاكــرة لــدى 
.E البشــر، ألنــه غنــي بفيتاميــن

كمــا يعــد األفــوكادو أحــد أهــم مصــادر الدهــون الصحيــة غيــر المشــبعة 
التــي ثبــت أنهــا تدعــم الدمــاغ ووظائفــه، وهــو يســاعد فــي خفــض ضغــط 
الــدم، وبالتالــي منــع الضــرر المعرفــي. كمــا يحتــوي األفوكادو علــى العديد 
مــن العناصــر الغذائيــة األساســية األخــرى المهمــة للمــخ والصحــة العامــة.

ووفًقــا للبحــوث، فــإن مركــب الكركميــن الموجــود فــي الكركــم يســاعد 
فــي تحســين الذاكــرة والحالــة المزاجيــة لــدى البالغيــن. وإلــى جانــب 
فــي  األخضــر  والشــاي  والثــوم  الجــوز  تضميــن  أيًضــا  يمكــن  الكركــم، 

الغذائــي. النظــام 
المشــروبات  منهــا  ذاكرتــك،  تدمــر  قــد  أطعمــة  هنــاك  المقابــل  وفــي 
الســكرية، إذ يمكــن أن يــؤدي الســكر الزائــد إلــى تلــف وظائــف الذاكــرة 

الزهايمــر  بمــرض  أيًضــا  الســكرية  المشــروبات  وترتبــط  والدمــاغ، 
الصــودا  مثــل  الســكرية  المشــروبات  تجنــب  يجــب  لــذا  والخــرف. 
والحفــاظ  الذاكــرة  لتقويــة  الفاكهــة  الطاقــة وعصائــر  ومشــروبات 

الدمــاغ. علــى صحــة 
كمــا أن تنــاول كميــات كبيــرة يومًيــا مــن صلصــة الصويــا ال يفيــد 
صحــة الجســم عمومــا ويؤثــر بشــكل خــاص على أداء المــخ لوظائفه، 

وبالتالــي يضعــف الذاكــرة والتركيــز علــى المــدى الطويــل.
ووفًقــا لدراســة علميــة، تبيــن أن تنــاول الكثيــر مــن األطعمــة المليئــة 
بالملــح والصوديــوم مثــل صلصــة الصويــا يمكــن أن يعيــق تدفــق 
الــدم إلــى الدمــاغ، مــا يؤثــر علــى المهــارات والذاكــرة. كمــا يمكــن أن 
يــؤدي تنــاول الملــح بكميــات كبيــرة إلــى اختــالل التــوازن واإلصابــة 

بالجفــاف، وهــو أمــر غيــر مفيــد للعديــد مــن وظائــف المــخ.

تعــد ممارســة الرياضــة بجميــع أشــكالها 
والفعالــة  المهمــة  الطــرق  أكثــر  إحــدى 
البدنيــة  الصحــة  علــى  الحفــاظ  لضمــان 
الرياضــة  فوائــد  تتعــدد  إذ  والعقليــة، 
والجســدي،  النفســي  الصعيديــن  علــى 
ومــن أهمهــا التقليــل مــن نســبة الدهــون 
العضليــة،  الكتلــة  وزيــادة  الجســم،  فــي 
النــوم  المثالــي،  الــوزن  علــى  والحفــاظ 
األرق،  مــن  والتخلــص  كاف،  بشــكل 
ــى الطاقــة التــي يحتاجهــا  والحصــول عل
الجســم، فتــح الشــهية، وتنــاول الطعــام 
الصحــي، وتجنــب التدخيــن، توفيــر حيــاة 
الســعادة،  خاللهــا  مــن  تتحقــق  صحيــة 

والقناعــة. بالرضــا  والشــعور 
حيــث  اإلنســان،  ثــروة  الصحــة  وتعتبــر 
فــي  وحيوًيــا  مهًمــا  دوًرا  الرياضــة  تــؤدي 
لممارســة  يوجــد  وال  األجســام،  بنــاء 
صحــة  علــى  للحفــاظ  بديــل  أي  الرياضــة 

باإلضافــة  ونشــاطه،  البدنيــة  الجســم 
ــى أنهــا تســاهم فــي الحــد أو التقليــل  إل
مــن اإلصابــة ببعــض األمــراض المزمنــة. 
أن  الدراســات  تبيــن  وكمــا  شــك  وبــال 
الرياضــة مكــون أســاس للصحــة، ومــن 
لمخاطــر  أنفســنا  نعــرض  فإننــا  دونهــا 
كمــا  المزمنــة،  باألمــراض  اإلصابــة 
فــي  أيًضــا  مهمــا  دورا  للرياضــة  أن 

مرتــادي  مــن  وكثيــر  النفســية،  تحســين 
والنشــاط  بالســعادة  يشــعرون  النــادي 
الجميــع  علــى  يخفــى  التدريــب.وال  بعــد 
تكمــن  حياتنــا  فــي  الرياضــة  أهميــة  أن 
بمــا توفــره مــن فوائــد تعــود بالنفــع علــى 
أجســامنا وعقولنــا ولمــا لهــا مــن دور مهــم 
المختلفــة،  األمــراض  مــن  الوقايــة  فــي 
الرياضــة  فــإن أهميــة  ذلــك  إلــى  وإضافــة 
ــا تكمــن فيمــا توفــره مــن راحــة  فــي حياتن

بهــا. القيــام  علــى  للمواظبيــن  نفســية 

أكــد   طبيــب   الجلديــة   د  . حســن   خلــف أن   الشــعر   أيضــاً   يحتــاج   إلــى   العنايــة   واالهتمــام   كمــا   تحتــاج   البشــرة،   إذ   إن   الشــعر   يتعــرض   إلــى   حــرارة  
 الشــمس   مــا   يصيبــه   بالجفــاف   والتســاقط   والتقصــف،   فقــد   يتســبب   تغيــر   درجــات   الحــرارة   والرطوبــة   المرتفعــة   فــي   اإلضــرار   بالشــعر،   وقــد  

 تبقــى   آثــار   هــذا   الضــرر   لفتــرات   طويلــة .                                            

وأوضــح أن هنــاك   بعــض   األنــواع   عليهــا   دراســات   وتســاعد   علــى   نمــو   الشــعر،   ولكــن   قبــل   اســتخدام   الفيتاميــن   يجــب   إجــراء   بعــض   التحاليل  
 مثــل   الغــدة   الدرقيــة   ونســبة   الهيموجلوبيــن   ونســبة   الحديــد   أو   الفيريتيــن   فــي   الــدم  . مشــيرًا إلــى أن هــذه   التحاليــل   مهمــة للكشــف عــن   أي  

 نقــص   لــدى   المريــض، إذ إنــه فــي حــال كان هنــاك نقــص    فــإن   الفيتامينــات   لــن   تســاعده،   وفــي حــال    إجــراء   هــذه   التحاليــل   وتــم   التأكــد   مــن  

 عــدم   وجــود   مــرض   معيــن   يمكــن   البــدء   فــي   الفيتامينــات   المســاعدة،   وهنــاك   أنــواع   كثيــرة   وبعضهــا   تســاعد   علــى   إنبــات   الشــعر،   بشــرط   أن  

 التحاليــل   تكــون   ســليمة   والشــخص   ال   يعانــي   مــن   مــرض .                                                                          

ــى أن هنــاك   عوامــل   أو   ــه   يجــب   االعتنــاء   بــه   فــي   كل   الفصــول،    وأشــار إل وذكــر أن للحفــاظ علــى صحــة    وحيويــة   خصــالت الشــعر فإن
 خطــوات   تســاعد   علــى   التخفيــف   مــن   تســاقط   الشــعر،   ويمكــن   البــدء   فــي   اتباعهــا      بالمنــزل،   ومــن   هــذه   الخطــوات :                            

وأخرى ستدمرها! أطعمة ستحسن ذاكرتك تغذية

معلوماتك!
المدربة دعاء جمال العامر 

اعتني بصحة شعرِك وابتعدي عن استخدام الثوم قبل أن تصابي بالحروق

الرياضة 
ستشعرك 

بالسعادة... 
فال تحرم 

نفسك

1- عدم   استخدم   الحرارة   الشديدة   في   تجفيف   الشعر .         
2- تجنب   النوم   والشعر   مبلل،   إذ   إن   القيام   بذلك   سيؤدي   إلى   تساقط   الشعر .              

3- استخدام   مشط   شعر   بأسنان   واسعة .       
4-  استخدام   الزيت   مع   االبتعاد   عن   أشعة   الشمس   والرطوبة .          

5- استخدام   قبعات   أو   تغطيات   رأس   تحتوي   على   عامل   وقاية   من   الشمس .             

أما   المرضى   المصابون   بمشكالت   مثل   الثعلبة   أو   غيرها   من   األمراض   فعليهم :            
1- اللجوء   إلى   الطبيب   لمعرفة   أسباب   مشكالت   الشعر   ومشكالت   التساقط .           

2-  إجراء   جميع   التحاليل   المخبرية .      
3-  االبتعاد   عن   األدوية   الشعبية   فهي   لن   تكون   كافية   لعالج   المشكلة .            

4- تجنب   استخدام   الثوم،   فالثوم   ليس   عالجاً      لمشكلة   تساقط   الشعر   كما   يعتقد   البعض،   إذ   إنه   قد   يسبب   حروقاً  .                    

نسح.دخلف

تجميل

لياقــة
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في

صحتنــا 07

مشروبات تساعدك في إنقاص الوزن
االعتمــاد علــى نظــام غذائــي معيــن أو مجــرد ممارســة الرياضــة لن يؤدي إلى إنقــاص الوزن. إن ما يحتاجه المــرء لتحقيق أهدافه في إنقــاص الوزن هو إحداث التــوازن بين النظام 
الغذائي السليم والتمارين الرياضية. هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في رحلة إنقاص الوزن، إذ ينصح اختصاصيو التغذية بـ 4 مشروبات يمكن أن تكون رفيًقا نافًعا 

في رحلة إنقاص الوزن، وهي:

الشاي العشبي
شــاي  مــن  كــوب  شــرب  يســاعد  أن  يمكــن 
بــدء  علــى  الصبــاح  فــي  العشــبي  الديتوكــس 
رحلــة إنقــاص الــوزن. يحتــوي شــاي الديتوكــس 
الهندبــاء  مثــل  األعشــاب  مــن  مزيــج  علــى 
والزنجبيــل وجــذر عــرق الســوس التــي تســاعد 
الســموم مــن الجســم والمســاعدة  إزالــة  علــى 

الــوزن. إنقــاص  فــي 

ماء الكركم
يعــد الكركــم مــن التوابــل، التــي لهــا خصائــص 
فــي  تســاعد  أن  ويمكــن  لاللتهابــات  مضــادة 
الــوزن عــن طريــق تقليــل االلتهابــات  إنقــاص 
فــي الجســم. يمكــن أن يســاهم االلتهــاب فــي 
زيــادة الــوزن، لــذا فــإن تقليلــه يمكــن أن يســاعد 
علــى إنقــاص الــوزن. ويمكــن خلــط مســحوق 
الكركــم بالمــاء الدافــئ وقليــل مــن العســل أو 

الليمــون.

مشروب خل التفاح
يشــتهر خــل التفــاح كعنصــر يســاهم فــي فقــدان 
كبــح  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  حيــث  الــوزن، 
الشــهية وزيــادة التمثيــل الغذائــي. ويمكــن أن 
بالمــاء  الممــزوج  التفــاح  خــل  شــرب  يســاعد 
والعســل وعصيــر الليمــون فــي الصبــاح علــى 

االنتفــاخ. وتقليــل  الجســم  تهدئــة 

ماء الليمون
يتميــز الليمــون بأنــه غنــي بفيتاميــن C، والــذي 
يمكــن أن يســاعد فــي زيــادة التمثيــل الغذائــي، 
نــوع  وهــو  البكتيــن،  علــى  يحتــوي  أنــه  كمــا 
مــن األليــاف التــي يمكــن أن تســاعد فــي كبــح 

الشــهية.

ارتفاع درجة الحرارة خطر ويسبب 
ضررًا على المخ

ارتفــاع درجــة الحــرارة هــو رد فعــل الجســم 
الطبيعــي بــأن جهــازه المناعــي يعمــل علــى 
مقاومــة المــرض ويعتبــر مؤشــرًا جيــدًا. ارتفــاع 
درجــة الحــرارة لــن يســبب ضــررًا علــى المــخ، 
والتشــنجات الحراريــة تصيــب 4 % فقــط مــن 
األطفــال فــي عمــر 6 أشــهر إلــى 5 ســنوات ثــم 
تختفــي وال تتــرك أثــرًا علــى نموهــم أو تطورهــم 

العقلــي.

اللبن الصناعي يعالج “أبو صفار”
فــي حــال إصابــة الطفــل بمــرض “أبــو صفــار” 
صناعيــًا  لبنــًا  إعطــاؤه  يجــب  الــوالدة  بعــد 
لمعالجتــه. هــذا يعتبــر أمــرًا خرافيــًا وغيــر 
لــه  ليــس  الصناعــي  اللبــن  إن  حيــث  صحيــح، 
أي دور فــي معالجــة “أبــو صفــار” عنــد األطفــال 
حديثــي الــوالدة، وإنمــا الرضاعــة الطبيعية فقط 

ــو صفــار”. هــي التــي تســاعد فــي معالجــة “أب

الشوكوالته تسبب حب الشباب
عــدد  بيــن  شــائعًا  االعتقــاد  هــذا  مــازال 
كبيــرة  أعــدادًا  ونشــاهد  النــاس،  مــن  كبيــر 
يمتنعــن  الفتيــات  خصوصــًا  الشــباب  مــن 
انتشــار  مــن  خوفــًا  الشــوكوالته  تنــاول  عــن 
أن  األمــر  فــي  الطريــف  ولكــن  الشــباب،  حــب 
الشــوكوالته ليــس لهــا عالقــة بحــب الشــباب ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد، حيــث يعــود تكــون 
حــب الشــباب إلــى زيــادة فــي اإلفــرازات الدهنية 
علــى الجلــد، وهــو اضطــراب يصيــب الشــباب 

ذلــك. بعــد  المراهقــة ويختفــي  فتــرة  فــي 

هضم العلكة يستغرق 7 سنوات
العلكــة  ابتــالع  أن  نعتقــد  أن  الخطــأ  مــن 
ســوف يجعلهــا تســتقر فــي المعــدة لمــدة 7 
ســنوات حتــى يتــم هضمهــا. رغــم أن العلكــة 
تحتــوي علــى مكونــات غيــر قابلــة للهضــم، إاّل 
أن ذلــك ال يجعلهــا تلتصــق فــي المعــدة، فهــي 
تمــر عبــر الجهــاز الهضمــي ويتــم طرحهــا خــارج 

الجســم بشــكل تلقائــي.

صحح

1

2

3

4

يعد المخ أهم أعضاء الجسم، ألنه يساعد في عمل القلب والرئتين وباقي األجهزة األخرى، لذا من المهم أن يكون في أفضل حالة من خالل اتباع نظام غذائي صحي. ووفًقا 
لدراسة علمية، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين B12 وفيتامين B6 وفيتامين K مفيدة للمخ. وتلعب األغذية، التي يتم تناولها دوًرا رئيسا في الحفاظ على صحة 

المخ ويمكن أن تساعد على تحسين أداء مهامه التي تتضمن الذاكرة والتركيز على المدى القصير والطويل.
التــي  األطعمــة  بعــض  وهنــاك 
ذاكرتــك،  تحســين  علــى  ستســاعد 
والتــي مــن أهمها البيــض، إذ يمكن أن 
يــؤدي نقــص فيتاميــن D إلــى ضعــف 
مــن  وبالتالــي  المعرفيــة،  المهــارات 
المســتويات  تلــك  علــى  الحفــاظ  المهــم 
مــن خــالل تنــاول البيــض الغنــي بفيتاميــن 
الصديقــة  الغذائيــة  العناصــر  توجــد  كمــا   .D
مــن  التأكــد  يجــب  لــذا  البيــض،  فــي صفــار  للمــخ 

اإلفطــار. وجبــة  فــي  خصوصــا  البيــض  صفــار  تنــاول 
وينصــح بشــرب شــاي البابونــج، إذ إنــه يحســن الوظيفــة اإلدراكيــة 

ويمكــن أن يقلــل أيًضــا مــن التوتــر ويعــزز التركيــز والذاكــرة. 

وينصــح أيضــا بــأكل اللــوز وذلــك لقدرتــه علــى تحســين الذاكــرة لــدى 
.E البشــر، ألنــه غنــي بفيتاميــن

كمــا يعــد األفــوكادو أحــد أهــم مصــادر الدهــون الصحيــة غيــر المشــبعة 
التــي ثبــت أنهــا تدعــم الدمــاغ ووظائفــه، وهــو يســاعد فــي خفــض ضغــط 
الــدم، وبالتالــي منــع الضــرر المعرفــي. كمــا يحتــوي األفوكادو علــى العديد 
مــن العناصــر الغذائيــة األساســية األخــرى المهمــة للمــخ والصحــة العامــة.

ووفًقــا للبحــوث، فــإن مركــب الكركميــن الموجــود فــي الكركــم يســاعد 
فــي تحســين الذاكــرة والحالــة المزاجيــة لــدى البالغيــن. وإلــى جانــب 
فــي  األخضــر  والشــاي  والثــوم  الجــوز  تضميــن  أيًضــا  يمكــن  الكركــم، 

الغذائــي. النظــام 
المشــروبات  منهــا  ذاكرتــك،  تدمــر  قــد  أطعمــة  هنــاك  المقابــل  وفــي 
الســكرية، إذ يمكــن أن يــؤدي الســكر الزائــد إلــى تلــف وظائــف الذاكــرة 

الزهايمــر  بمــرض  أيًضــا  الســكرية  المشــروبات  وترتبــط  والدمــاغ، 
الصــودا  مثــل  الســكرية  المشــروبات  تجنــب  يجــب  لــذا  والخــرف. 
والحفــاظ  الذاكــرة  لتقويــة  الفاكهــة  الطاقــة وعصائــر  ومشــروبات 

الدمــاغ. علــى صحــة 
كمــا أن تنــاول كميــات كبيــرة يومًيــا مــن صلصــة الصويــا ال يفيــد 
صحــة الجســم عمومــا ويؤثــر بشــكل خــاص على أداء المــخ لوظائفه، 

وبالتالــي يضعــف الذاكــرة والتركيــز علــى المــدى الطويــل.
ووفًقــا لدراســة علميــة، تبيــن أن تنــاول الكثيــر مــن األطعمــة المليئــة 
بالملــح والصوديــوم مثــل صلصــة الصويــا يمكــن أن يعيــق تدفــق 
الــدم إلــى الدمــاغ، مــا يؤثــر علــى المهــارات والذاكــرة. كمــا يمكــن أن 
يــؤدي تنــاول الملــح بكميــات كبيــرة إلــى اختــالل التــوازن واإلصابــة 

بالجفــاف، وهــو أمــر غيــر مفيــد للعديــد مــن وظائــف المــخ.

تعــد ممارســة الرياضــة بجميــع أشــكالها 
والفعالــة  المهمــة  الطــرق  أكثــر  إحــدى 
البدنيــة  الصحــة  علــى  الحفــاظ  لضمــان 
الرياضــة  فوائــد  تتعــدد  إذ  والعقليــة، 
والجســدي،  النفســي  الصعيديــن  علــى 
ومــن أهمهــا التقليــل مــن نســبة الدهــون 
العضليــة،  الكتلــة  وزيــادة  الجســم،  فــي 
النــوم  المثالــي،  الــوزن  علــى  والحفــاظ 
األرق،  مــن  والتخلــص  كاف،  بشــكل 
ــى الطاقــة التــي يحتاجهــا  والحصــول عل
الجســم، فتــح الشــهية، وتنــاول الطعــام 
الصحــي، وتجنــب التدخيــن، توفيــر حيــاة 
الســعادة،  خاللهــا  مــن  تتحقــق  صحيــة 

والقناعــة. بالرضــا  والشــعور 
حيــث  اإلنســان،  ثــروة  الصحــة  وتعتبــر 
فــي  وحيوًيــا  مهًمــا  دوًرا  الرياضــة  تــؤدي 
لممارســة  يوجــد  وال  األجســام،  بنــاء 
صحــة  علــى  للحفــاظ  بديــل  أي  الرياضــة 

باإلضافــة  ونشــاطه،  البدنيــة  الجســم 
ــى أنهــا تســاهم فــي الحــد أو التقليــل  إل
مــن اإلصابــة ببعــض األمــراض المزمنــة. 
أن  الدراســات  تبيــن  وكمــا  شــك  وبــال 
الرياضــة مكــون أســاس للصحــة، ومــن 
لمخاطــر  أنفســنا  نعــرض  فإننــا  دونهــا 
كمــا  المزمنــة،  باألمــراض  اإلصابــة 
فــي  أيًضــا  مهمــا  دورا  للرياضــة  أن 

مرتــادي  مــن  وكثيــر  النفســية،  تحســين 
والنشــاط  بالســعادة  يشــعرون  النــادي 
الجميــع  علــى  يخفــى  التدريــب.وال  بعــد 
تكمــن  حياتنــا  فــي  الرياضــة  أهميــة  أن 
بمــا توفــره مــن فوائــد تعــود بالنفــع علــى 
أجســامنا وعقولنــا ولمــا لهــا مــن دور مهــم 
المختلفــة،  األمــراض  مــن  الوقايــة  فــي 
الرياضــة  فــإن أهميــة  ذلــك  إلــى  وإضافــة 
ــا تكمــن فيمــا توفــره مــن راحــة  فــي حياتن

بهــا. القيــام  علــى  للمواظبيــن  نفســية 

أكــد   طبيــب   الجلديــة   د  . حســن   خلــف أن   الشــعر   أيضــاً   يحتــاج   إلــى   العنايــة   واالهتمــام   كمــا   تحتــاج   البشــرة،   إذ   إن   الشــعر   يتعــرض   إلــى   حــرارة  
 الشــمس   مــا   يصيبــه   بالجفــاف   والتســاقط   والتقصــف،   فقــد   يتســبب   تغيــر   درجــات   الحــرارة   والرطوبــة   المرتفعــة   فــي   اإلضــرار   بالشــعر،   وقــد  

 تبقــى   آثــار   هــذا   الضــرر   لفتــرات   طويلــة .                                            

وأوضــح أن هنــاك   بعــض   األنــواع   عليهــا   دراســات   وتســاعد   علــى   نمــو   الشــعر،   ولكــن   قبــل   اســتخدام   الفيتاميــن   يجــب   إجــراء   بعــض   التحاليل  
 مثــل   الغــدة   الدرقيــة   ونســبة   الهيموجلوبيــن   ونســبة   الحديــد   أو   الفيريتيــن   فــي   الــدم  . مشــيرًا إلــى أن هــذه   التحاليــل   مهمــة للكشــف عــن   أي  

 نقــص   لــدى   المريــض، إذ إنــه فــي حــال كان هنــاك نقــص    فــإن   الفيتامينــات   لــن   تســاعده،   وفــي حــال    إجــراء   هــذه   التحاليــل   وتــم   التأكــد   مــن  

 عــدم   وجــود   مــرض   معيــن   يمكــن   البــدء   فــي   الفيتامينــات   المســاعدة،   وهنــاك   أنــواع   كثيــرة   وبعضهــا   تســاعد   علــى   إنبــات   الشــعر،   بشــرط   أن  

 التحاليــل   تكــون   ســليمة   والشــخص   ال   يعانــي   مــن   مــرض .                                                                          

ــى أن هنــاك   عوامــل   أو   ــه   يجــب   االعتنــاء   بــه   فــي   كل   الفصــول،    وأشــار إل وذكــر أن للحفــاظ علــى صحــة    وحيويــة   خصــالت الشــعر فإن
 خطــوات   تســاعد   علــى   التخفيــف   مــن   تســاقط   الشــعر،   ويمكــن   البــدء   فــي   اتباعهــا      بالمنــزل،   ومــن   هــذه   الخطــوات :                            

وأخرى ستدمرها! أطعمة ستحسن ذاكرتك تغذية

معلوماتك!
المدربة دعاء جمال العامر 

اعتني بصحة شعرِك وابتعدي عن استخدام الثوم قبل أن تصابي بالحروق

الرياضة 
ستشعرك 

بالسعادة... 
فال تحرم 

نفسك

1- عدم   استخدم   الحرارة   الشديدة   في   تجفيف   الشعر .         
2- تجنب   النوم   والشعر   مبلل،   إذ   إن   القيام   بذلك   سيؤدي   إلى   تساقط   الشعر .              

3- استخدام   مشط   شعر   بأسنان   واسعة .       
4-  استخدام   الزيت   مع   االبتعاد   عن   أشعة   الشمس   والرطوبة .          

5- استخدام   قبعات   أو   تغطيات   رأس   تحتوي   على   عامل   وقاية   من   الشمس .             

أما   المرضى   المصابون   بمشكالت   مثل   الثعلبة   أو   غيرها   من   األمراض   فعليهم :            
1- اللجوء   إلى   الطبيب   لمعرفة   أسباب   مشكالت   الشعر   ومشكالت   التساقط .           

2-  إجراء   جميع   التحاليل   المخبرية .      
3-  االبتعاد   عن   األدوية   الشعبية   فهي   لن   تكون   كافية   لعالج   المشكلة .            

4- تجنب   استخدام   الثوم،   فالثوم   ليس   عالجاً      لمشكلة   تساقط   الشعر   كما   يعتقد   البعض،   إذ   إنه   قد   يسبب   حروقاً  .                    

نسح.دخلف

تجميل
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