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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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أكـــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
األعلى للصحة، أن التنمية التي يشهدها 
القطاع الطبي بمملكة البحرين في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
الملك حمد بن عيسى  صاحب الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المعظم، رسخ من 
تقدم المنظومة الصحية وما تقدمه من 
للمواطنين  وشــامــلــة  ــدة  رائـ طبية  رعــايــة 
التي  األبوية  الرعاية  بفضل  والمقيمين 
يحظى بها جميع أبناء المملكة من لدن 
المستمر  االهــتــمــام  جــانــب  إلــى  جاللته، 
السمو  صــاحــب  مــن  الحثيثة  والمتابعة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص 
الحكومة برئاسة سموه على طرح العديد 
ــرائـــدة الــتــي تــصــب في  مــن الـــمـــبـــادرات الـ

مصلحة المواطن في المقام األول. 
جاء ذلك لدى افتتاح الفريق طبيب 
ــبــــداهلل آل رئــيــس  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
ــلــــى لــلــصــحــة  وبــحــضــور  الــمــجــلــس األعــ
ــتــــورة جــلــيــلــة بــنــت  وزيـــــــرة الـــصـــحـــة الــــدكــ
السيد جواد حسن ورئيس مجلس أمناء 
المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة والرئيس التنفيذي 
أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــدوة  ــنــ مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري فـــعـــالـــيـــات الــ
الوطنية الثالثة حول فقر الدم المنجلي 

الحكومية  المستشفيات  تنظمها  الــتــي 
ــع شـــركـــة أديــوكــيــشــن بــالس  بــالــتــعــاون مـ
وبــرعــايــة نــوفــارتــس، وبــمــشــاركــة عـــدد من 
المسئولين في المجلس األعلى للصحة 
ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، 
وبمشاركة واسعة من الكوادر الطبية من 

داخل وخارج مملكة البحرين.
ــــح الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل  وأوضـ
الثالثة  الــوطــنــيــة  الـــنـــدوة  أن  خليفة  آل 
ــدادًا  ــ ــتـ ــ لــفــقــر الــــــدم الــمــنــجــلــي تـــأتـــي امـ
للنسختين السابقتين ودورهما البارز في 
تحسين جودة وكفاءة ومستوى الخدمات 
لجميع  المملكة  تقدمها  التي  الصحية 
أن  إلــى  معاليه  مشيرًا  المجتمع،  فــئــات 
على  حـــرص  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وصــاحــب السمو 
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــلـ ــمـ الـ
ــرامـــج الــعــالجــيــة  ــبـ الـــــــــوزراء، بــتــكــثــيــف الـ
وتطوير  العالم  مستوى  على  المتطورة 
االستراتيجيات وبروتوكوالت العالج التي 
ــى إلـــى تطوير  ــ تــهــدف فـــي الـــدرجـــة األولـ
هذه  أن  الصحية، حيث  الخدمات  جــودة 
الندوة واحدة من المبادرات الرائدة التي 
يشهد لها بالبنان من خالل المخرجات 
النسختين  فــي  حققتها  الــتــي  الــعــديــدة 

السابقتين.
آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  وأشــاد 

للمستشفيات  الـــبـــارزة  بــالــجــهــود  خليفة 
والــهــام في  الــمــحــوري  ــا  ودورهـ الحكومية 
تنظيم هذه الندوة، والحرص على تقديم 
األوراق العلمية المتميزة للمشاركين من 

الكوادر الطبية والمرضى وذويهم.
من جانبه، أكد الدكتور حازم العالي 
الــدم  أمــــراض  إدارة مــركــز  رئــيــس لــجــنــة 
ألقاها  كلمة  في  الــنــدوة  رئيس  الوراثية 
تــأتــي  ــدوة  ــ ــنـ ــ الـ ــتــــاح أن  ــتــ ــي حـــفـــل االفــ فــ
حققتها  الـــتـــي  الـــنـــجـــاحـــات  لــمــواصــلــة 
الجهود  أن  مبينًا  السابقة،  نسخها  في 
الخدمات  أفضل  تقديم  نحو  متواصلة 
الطبية للمرضى والمصابين بفقر الدم 
الطبية  الــرعــايــة  تــوفــيــر  عــبــر  المنجلي 

الشاملة.
وقــــدم الــعــالــي شــكــره وتـــقـــديـــره إلــى 
على  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس 
رعــايــتــه لــلــنــدوة، والـــتـــي لــهــا انــعــكــاســات 
ــاح الـــــــدورة  ــى نــــجــ ــلـ ــرة عـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــيـ ــابـ ــجـ إيـ
وخصوصًا أنه حريص على تقديم كامل 
بأفضل  الخروج  أجل  للندوة من  الدعم 

المقترحات والتوصيات.
وذكر أن الجمعية البحرينية لرعاية 
ــارزًا مع  بــ تــبــذل جــهــودًا  مــرضــى السكلر 
ــل تــأمــيــن  ــ الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة مــــن أجــ
نــجــاح الـــنـــدوة والــجــهــود الــمــثــمــرة التي 
عبر  الحكومية  المستشفيات  بها  تقوم 
الندوات  مثل  المتنوعة  البرامج  تنظيم 

لدى  الوعي  لنشر  وغيرها  العمل  وورش 
المرضى وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات 

الوقائية والعالجية المقدمة لهم.
ــد حـــرصـــنـــا فــي  ــقـ وقــــــال الـــعـــالـــي: »لـ
يــشــارك نخبة من  أن  الــنــدوة على  هــذه 
الخبراء واالستشاريين كمتحدثين، في 
الحافل  والمشوار  الواسعة  الخبرة  ظل 
بالعطاء في مسيرتهم المهنية الطبية، 
وال شك أن تواجدهم معنا اليوم سيسهم 
الــنــدوة  لــهــذه  النجاح  كــامــل  فــي تحقيق 

العريقة«.
وتــشــهــد الــــدورة مــشــاركــة واســعــة من 
الكوادر الطبية ويحاضر فيها نخبة من 

الخبراء واألكاديميين واالستشاريين.
وتــشــهــد الـــنـــدوة تــركــيــز الــضــوء على 
المصابون  األطفال  أبرزها  محاور  عدة 
نقل  نــحــو  المنجلي  الــــدم  فــقــر  بــمــرض 
نــاجــح إلـــى رعــايــة الــبــالــغــيــن، بــاإلضــافــة 
ــر  ــبـــد الـــمـــنـــجـــلـــي، آخـ ــكـ ــى اعــــتــــالل الـ ــ إلــ
بالفيزيولوجيا  المتعلقة  المستجدات 
الــمــنــجــلــي، وأبـــرز  الـــدم  الــمــرضــيــة لفقر 
الــدم  فقر  لــمــرض  المتطورة  الــعــالجــات 
للمرض،  النفسية  الــرعــايــة  المنجلي، 
األلم،  إدارة  المحتمل وخطة  التمريض 
ــدى الــمــصــابــيــن بــفــقــر الــــدم  ــ الـــحـــمـــل لـ
المنجلي واألدوية الخاصة بهم، إضافة 
إلى  تهدف  نقاشية  حلقات  تنظيم  إلــى 

تحقيق االستفادة الكاملة من الندوة.

رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة يفتتح ندوة فقر الدم المنجلي
تكثي���ف برام���ج الع���اج املتط���ورة وتطوي���ر اال�س���راتيجيات

م����ن����دوب ال��م��م��ل��ك��ة
ل��دى الأم����م ال�م�ت�ح�دة
اأمريكا ي�صت�صيف مندوبة 
اســتــضــاف الــســفــيــر جــمــال فــــارس الــرويــعــي 
األمــم  لــدى  البحرين  لمملكة  الــدائــم  المندوب 
توماس  ليندا  السفيرة  نيويورك،  في  المتحدة 
المتحدة  للواليات  الدائمة  غرينفيلد المندوبة 
ــم الــمــتــحــدة، حــيــث عقد  ــ األمــريــكــيــة لــــدى األمـ
اجتماًعا للمجموعة العربية، وذلك بمقر البعثة 
الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة.

وقـــد تـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث الــمــســتــجــدات 
الــمــتــصــلــة بــالــمــفــاوضــات الـــدولـــيـــة الــحــكــومــيــة 
ــى  حـــــــول إصـــــــالح مـــجـــلـــس األمـــــــن، إضـــــــافـــــــة إلــ

الموضوعات األخرى ذات االهتمام المشترك. 

ــر  ــاصـ أكــــــــد الــــمــــهــــنــــدس وائـــــــــل بــــــن نـ
الــمــبــارك وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
دور المجالس البلدية في عملية التنمية 
والـــبـــنـــاء، وتــلــبــيــة تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن، مــشــيــرًا إلـــى أن الــمــجــالــس 
الــبــلــديــة شــريــك أســاســي مــع وزارة شــؤون 
تــعــزيــز برامجها  فــي  ــة  ــزراعـ والـ الــبــلــديــات 
وخططها ومشاريعها بما يصب في صالح 
ِوفق  الحكومية  الخدمات  جــودة  تحسين 

أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير المبارك 
برئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس 
ــالــــح طــــــــرادة ورئــــيــــس مـــجـــلـــس بــلــدي  صــ
المحرق عبدالعزيز النعار ورئيس مجلس 
بــلــدي الــشــمــالــيــة الــدكــتــور شــبــر الــوداعــي 
ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية 
عــبــدالــلــطــيــف بحضور  إبــراهــيــم  عـــبـــداهلل 
المهندس  البلديات  لشؤون  الـــوزارة  وكيل 
ــد آل خــلــيــفــة  ــمــ بــــن أحــ ــيـــخ مـــحـــمـــد  ــشـ الـ
والـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــخــدمــات الــبــلــديــة 
الــمــشــتــركــة الــمــهــنــدســة شــوقــيــة حــمــيــدان 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضــــــح الـــمـــبـــارك خــــالل االجــتــمــاع 
البلديات  وزارة شؤون  بين  الثاني  الدوري 
والزراعة ومجلس أمانة العاصمة ورؤساء 
االجتماعات  هذه  أن  البلدية،  المجالس 
لمناقشة  دوري  بشكل  ستعقد  المشتركة 
كل الملفات والمشاريع حسب األولويات، 

أعمال  سير  على  لــالطــالع  فرصة  وتمثل 
الخطط والبرامج وأية مستجدات أخرى، 
إنجازها  ضمان  على  ينعكس  بما  وذلــك 

حسب ما هو مخطط له.
وشدد المبارك على حرص الحكومة 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــى تــعــزيــز  ــلـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، عـ رئــ
لمواصلة  البلدية  المجالس  مع  التعاون 
الحكومية  والــمــبــادرات  المشاريع  تنفيذ 

المختلفة.
ــر مــــشــــروع تــنــمــيــة  ــوزيــ ــعـــرض الــ ــتـ واسـ
المدن والقرى، واآللية المتبعة في تنفيذ 
المشروع باإلضافة إلى إنجازات المشروع 

الــصــيــانــة  ــى  ــ إلــ بـــالـــنـــســـبـــة  2022م  ــام  ــعــ لــ
والترميم، وعوازل األمطار.

ــوزارة لــشــؤون  ــ كــمــا اســتــعــرض وكــيــل الـ
الــبــلــديــات الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــحــمــد بن 
آل خليفة خــالل االجــتــمــاع خطة  أحــمــد 
االستثمار  مشاريع  إلــى  بالنسبة  الـــوزارة 
2023-2026 في مختلف مناطق المملكة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــك 

بهدف تقديم خدمات بلدية نوعية.
ــــالل االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة  كـــمـــا تــــم خـ
آلــيــات وإجــــــراءات الــرقــابــة الــبــلــديــة على 
مستوى  رفــع  فــي  يسهم  بما  المخالفات 
ودور  ــيــــن  ــقــــوانــ والــ بـــاألنـــظـــمـــة  ــزام  ــ ــتــ ــ االلــ

المجالس البلدية في توعية المجتمع.

المجالس  رؤســــاء  ــــد  أّك مــن جــهــتــهــم، 
الـــبـــلـــديـــة، أهــمــيــة الـــلـــقـــاءات الــمــشــتــركــة 
لــمــنــاقــشــة ومــتــابــعــة مــخــتــلــف الــمــلــفــات 
ــهـــل عـــمـــلـــيـــة تـــقـــديـــم  ــا يـــسـ ــلــــديــــة بــــمــ ــبــ الــ
قد  أية صعوبات  والتغلب على  الخدمات 

تطرأ خالل دورات العمل.
دعــم مشروع  أهمية  على  شـــددوا  كما 
تنمية المدن والقرى، مشيرين في الوقت 
ذاته إلى أن هذا الملف من أهم الملفات 
لما  البلدية  المجالس  التي تعمل عليها 
مملكة  وأن  أهمية مجتمعية،  من  يشكله 
البحرين حققت إنجازات مهمة في تنمية 
مواصلة  إلــى  متطلعين  والــقــرى،  الــمــدن 

اإلنجازات في هذا الجانب.

وزي�������ر ال���ب���ل���دي���ات ي�����ص��ت��ع��ر���س م����ع ال��م��ج��ال�����س 
ال���ب���ل���دي���ة م���������ص����روع ت���ط���وي���ر ال����م����دن وال����ق����رى

ــادرت الـــبـــالد أمـــس فــخــامــة الــرئــيــســة  ــ غـ
ــوفــــاك، رئــيــســة الــمــجــر والـــوفـــد  كــاتــالــيــن نــ
الــــمــــرافــــق، بـــعـــد زيــــــــارة رســـمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
ــة أيـــــــــام، أجـــــــرت خــاللــهــا  ــالثــ اســـتـــغـــرقـــت ثــ
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــع حــ ــ مــــحــــادثــــات رســـمـــيـــة مـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
آفــاق  تعزيز  تناولت  المعظم،  الــبــالد  ملك 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
مغادرتها  لدى  فخامتها  وداع  في  وكــان 
مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، رئيس 
بعثة الشرف، ومحافظ محافظة المحرق، 

وسفيرا البلدين وعدد من المودعين.

رئ��ي�����ص��ة ال���م���ج���ر ت����غ����ادر ال��م��م��ل��ك��ة 
ب����ع����د زي������ارت������ه������ا ال���ر����ص���م���ي���ة

ــبــــداهلل بــن  قـــــدم الـــســـيـــد عــ
ــري،  ــ ــدوسـ ــ ــبـــر الـ فـــيـــصـــل بــــن جـ
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
اعتماده  أوراق  بلجيكا  مملكة 
إلــــــــى جـــــاللـــــة الــــمــــلــــك ولـــيـــم 
King Willem- الــكــســنــدر 
مملكة  مــلــك   Alexander
هــولــنــدا، ســفــيــًرا مــفــوًضــا فــوق 
غير  البحرين  لمملكة  الــعــادة 

المقيم لدى مملكة هولندا.
وقـــد نــقــل الــســيــد عــبــداهلل 
الــدوســري،  بــن فيصل بــن جبر 
تحيات حضرة صاحب الجاللة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
البحرين  مملكة  ملك  خليفة، 
ــب الــســمــو  ــ ــاحـ ــ الـــمـــعـــظـــم، وصـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة،  آل 
الــــــوزراء، إلـــى صاحب  مــجــلــس 
هولندا  مملكة  ملك  الجاللة 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــجــاللــتــه بــــدوام 
الصحة والعافية، مؤكًدا أهمية 
دعم وتعزيز العالقات الوطيدة 
ــن مـــمـــلـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــــط بـ ــربــ ــ ــ ــي ت ــ ــتــ ــ الــ
الـــبـــحـــريـــن ومــمــلــكــة هـــولـــنـــدا، 
ومواصلة العمل المشترك في 

يحقق  بما  المجاالت  مختلف 
للبلدين  المشتركة  المصالح 
الــصــديــقــيــن، تــزامــًنــا مــع مــرور 
على  عــاًمــا  مــن خمسين  أكــثــر 
ــدء الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين  بــ

البلدين الصديقين.
 مـــن جــانــبــه، كــلــف جــاللــة 
الــســفــيــر بنقل  هـــولـــنـــدا  مــلــك 
خـــالـــص تــحــيــات جــاللــتــه إلــى 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
ــب الــســمــو  ــ ــاحـ ــ الـــمـــعـــظـــم، وصـ

ــد رئـــيـــس  ــهـ ــعـ الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــعـــرًبـــا عن 
المتميزة  بــالــعــالقــات  اعـــتـــزازه 
ومملكة  هــولــنــدا  مــمــلــكــة  بــيــن 
البحرين، مؤكًدا أهمية تطوير 
البلدين  بين  الثنائي  التعاون 
المجاالت،  كل  في  الصديقين 
في  الــتــوفــيــق  للسفير  متمنًيا 
مــــهــــام مــنــصــبــه الـــجـــديـــد بــمــا 
ــديـــن والــشــعــبــيــن  ــلـ ــبـ يــــخــــدم الـ

الصديقين.

اأوراق يت�ص���لم  هولن���دا  مملك���ة  مل���ك 
اع��ت��م��اد ���ص��ف��ي��ر م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن

تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
 19 الــمــوافــق  األحـــد  الــيــوم  تنطلق  للصحة، 
فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر والــمــعــرض   2023 فــبــرايــر 
األول لواقع ومستقبل الصيدلة الذي تنظمه 
مع  بالتعاون  البحرينية  الصيادلة  جمعية 
جــامــعــة الــبــحــريــن، وبـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 
جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  وحــضــور  
من  المسؤولين  وكبار  الصحة،  وزيــرة  حسن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــصــحــيــة، والــصــيــادلــة 
الــبــحــريــنــيــيــن والــخــلــيــجــيــيــن والــمــهــنــيــيــن 
والــمــخــتــصــيــن بــالــشــأن الـــدوائـــي مـــع خــبــراء 
ومتخصصين من مختلف دول العالم، وذلك 
في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.

الصيدالنية  أوضــحــت  المناسبة،  وبــهــذه 
رحــــاب الــنــعــيــمــي رئــيــســة جــمــعــيــة الــصــيــادلــة 
البحرينية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر 
الــذي  الــصــيــدلــة  ومستقبل  واقـــع  مــؤتــمــر  ان 
يعقد خالل الفترة من 19 -  20 فبراير 2023  
المهمة؛  المحاور  من  العديد  ُيناقش  ســوف 
والـــتـــي مـــن أهــمــهــا الــتــعــرف عــلــى مـــا وصــلــت 
المتقدمة  ــدول  الــ فــي  الــصــيــدلــة  مهنة  إلــيــه 
والدول األوروبية ودول خليجية  أمريكا  مثل 
المجال،  هــذا  فــي  مــن خبراتهم  واالســتــفــادة 
واالســتــفــادة مــن خــبــرات اآلخــريــن فــي مجال 
التكنولوجيا  وكــذلــك  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء 
الحيوية في مجال البحوث وصناعة األدوية، 
ــر مـــا تــوصــل لـــه الــعــلــم فـــي عـــالج بعض  وآخــ
األنظمة  على  والتعرف  واألوبــئــة،  األمـــراض 
ــال إدخـــــــال األدويــــــــة مــن  ــجـ الـــجـــديـــدة فــــي مـ
خالل المعايير الحديثة المتبعة في اختيار 

االدوية، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين 
والصيادلة البحرينيين من خالل اللقاء بين 
أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات والــخــريــجــيــن الــجــدد 
حيث ستتم مناقشة الكثير من المواضيع في 
مصانع  فتح  أهمية  ومناقشة  المجال،  هــذا 
أدوية جديدة في البحرين إلنعاش االقتصاد 

وتعزيز األمن الدوائي.
ــراض لـــواقـــع  ــعـ ــتـ ــنـــاك اسـ كـــمـــا ســـيـــكـــون هـ
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــيـــدلـ ومـــســـتـــقـــبـــل تــعــلــيــم الـــصـ
الــبــحــريــن، وكـــذلـــك عـــرض لــمــشــاريــع تــخــرج 
البحرين  بجامعة  الــصــيــدلــة  بــرنــامــج  طلبة 
عــلــى هــيــئــة عـــــروض الــكــتــرونــيــة أو عـــروض 

شفهية.

برعاية رئي�س »االأعلى لل�سحة«

ان���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات م���وؤت���م���ر وم��ع��ر���س
البحري��ن ف��ي  ال�صيدل��ة  وم�ص��تقبل  واق��ع 
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أكـــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
األعلى للصحة، أن التنمية التي يشهدها 
القطاع الطبي بمملكة البحرين في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
الملك حمد بن عيسى  صاحب الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المعظم، رسخ من 
تقدم المنظومة الصحية وما تقدمه من 
للمواطنين  وشــامــلــة  ــدة  رائـ طبية  رعــايــة 
التي  األبوية  الرعاية  بفضل  والمقيمين 
يحظى بها جميع أبناء المملكة من لدن 
المستمر  االهــتــمــام  جــانــب  إلــى  جاللته، 
السمو  صــاحــب  مــن  الحثيثة  والمتابعة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص 
الحكومة برئاسة سموه على طرح العديد 
ــرائـــدة الــتــي تــصــب في  مــن الـــمـــبـــادرات الـ

مصلحة المواطن في المقام األول. 
جاء ذلك لدى افتتاح الفريق طبيب 
ــبــــداهلل آل رئــيــس  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
ــلــــى لــلــصــحــة  وبــحــضــور  الــمــجــلــس األعــ
ــتــــورة جــلــيــلــة بــنــت  وزيـــــــرة الـــصـــحـــة الــــدكــ
السيد جواد حسن ورئيس مجلس أمناء 
المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة والرئيس التنفيذي 
أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
ــدوة  ــنــ مـــحـــمـــد األنــــــصــــــاري فـــعـــالـــيـــات الــ
الوطنية الثالثة حول فقر الدم المنجلي 

الحكومية  المستشفيات  تنظمها  الــتــي 
ــع شـــركـــة أديــوكــيــشــن بــالس  بــالــتــعــاون مـ
وبــرعــايــة نــوفــارتــس، وبــمــشــاركــة عـــدد من 
المسئولين في المجلس األعلى للصحة 
ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، 
وبمشاركة واسعة من الكوادر الطبية من 

داخل وخارج مملكة البحرين.
ــــح الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل  وأوضـ
الثالثة  الــوطــنــيــة  الـــنـــدوة  أن  خليفة  آل 
ــدادًا  ــ ــتـ ــ لــفــقــر الــــــدم الــمــنــجــلــي تـــأتـــي امـ
للنسختين السابقتين ودورهما البارز في 
تحسين جودة وكفاءة ومستوى الخدمات 
لجميع  المملكة  تقدمها  التي  الصحية 
أن  إلــى  معاليه  مشيرًا  المجتمع،  فــئــات 
على  حـــرص  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وصــاحــب السمو 
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــلـ ــمـ الـ
ــرامـــج الــعــالجــيــة  ــبـ الـــــــــوزراء، بــتــكــثــيــف الـ
وتطوير  العالم  مستوى  على  المتطورة 
االستراتيجيات وبروتوكوالت العالج التي 
ــى إلـــى تطوير  ــ تــهــدف فـــي الـــدرجـــة األولـ
هذه  أن  الصحية، حيث  الخدمات  جــودة 
الندوة واحدة من المبادرات الرائدة التي 
يشهد لها بالبنان من خالل المخرجات 
النسختين  فــي  حققتها  الــتــي  الــعــديــدة 

السابقتين.
آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  وأشــاد 

للمستشفيات  الـــبـــارزة  بــالــجــهــود  خليفة 
والــهــام في  الــمــحــوري  ــا  ودورهـ الحكومية 
تنظيم هذه الندوة، والحرص على تقديم 
األوراق العلمية المتميزة للمشاركين من 

الكوادر الطبية والمرضى وذويهم.
من جانبه، أكد الدكتور حازم العالي 
الــدم  أمــــراض  إدارة مــركــز  رئــيــس لــجــنــة 
ألقاها  كلمة  في  الــنــدوة  رئيس  الوراثية 
تــأتــي  ــدوة  ــ ــنـ ــ الـ ــتــــاح أن  ــتــ ــي حـــفـــل االفــ فــ
حققتها  الـــتـــي  الـــنـــجـــاحـــات  لــمــواصــلــة 
الجهود  أن  مبينًا  السابقة،  نسخها  في 
الخدمات  أفضل  تقديم  نحو  متواصلة 
الطبية للمرضى والمصابين بفقر الدم 
الطبية  الــرعــايــة  تــوفــيــر  عــبــر  المنجلي 

الشاملة.
وقــــدم الــعــالــي شــكــره وتـــقـــديـــره إلــى 
على  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس 
رعــايــتــه لــلــنــدوة، والـــتـــي لــهــا انــعــكــاســات 
ــاح الـــــــدورة  ــى نــــجــ ــلـ ــرة عـ ــيـ ــبـ ــة كـ ــيـ ــابـ ــجـ إيـ
وخصوصًا أنه حريص على تقديم كامل 
بأفضل  الخروج  أجل  للندوة من  الدعم 

المقترحات والتوصيات.
وذكر أن الجمعية البحرينية لرعاية 
ــارزًا مع  بــ تــبــذل جــهــودًا  مــرضــى السكلر 
ــل تــأمــيــن  ــ الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة مــــن أجــ
نــجــاح الـــنـــدوة والــجــهــود الــمــثــمــرة التي 
عبر  الحكومية  المستشفيات  بها  تقوم 
الندوات  مثل  المتنوعة  البرامج  تنظيم 

لدى  الوعي  لنشر  وغيرها  العمل  وورش 
المرضى وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات 

الوقائية والعالجية المقدمة لهم.
ــد حـــرصـــنـــا فــي  ــقـ وقــــــال الـــعـــالـــي: »لـ
يــشــارك نخبة من  أن  الــنــدوة على  هــذه 
الخبراء واالستشاريين كمتحدثين، في 
الحافل  والمشوار  الواسعة  الخبرة  ظل 
بالعطاء في مسيرتهم المهنية الطبية، 
وال شك أن تواجدهم معنا اليوم سيسهم 
الــنــدوة  لــهــذه  النجاح  كــامــل  فــي تحقيق 

العريقة«.
وتــشــهــد الــــدورة مــشــاركــة واســعــة من 
الكوادر الطبية ويحاضر فيها نخبة من 

الخبراء واألكاديميين واالستشاريين.
وتــشــهــد الـــنـــدوة تــركــيــز الــضــوء على 
المصابون  األطفال  أبرزها  محاور  عدة 
نقل  نــحــو  المنجلي  الــــدم  فــقــر  بــمــرض 
نــاجــح إلـــى رعــايــة الــبــالــغــيــن، بــاإلضــافــة 
ــر  ــبـــد الـــمـــنـــجـــلـــي، آخـ ــكـ ــى اعــــتــــالل الـ ــ إلــ
بالفيزيولوجيا  المتعلقة  المستجدات 
الــمــنــجــلــي، وأبـــرز  الـــدم  الــمــرضــيــة لفقر 
الــدم  فقر  لــمــرض  المتطورة  الــعــالجــات 
للمرض،  النفسية  الــرعــايــة  المنجلي، 
األلم،  إدارة  المحتمل وخطة  التمريض 
ــدى الــمــصــابــيــن بــفــقــر الــــدم  ــ الـــحـــمـــل لـ
المنجلي واألدوية الخاصة بهم، إضافة 
إلى  تهدف  نقاشية  حلقات  تنظيم  إلــى 

تحقيق االستفادة الكاملة من الندوة.

رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة يفتتح ندوة فقر الدم المنجلي
تكثي���ف برام���ج الع���اج املتط���ورة وتطوي���ر اال�س���راتيجيات

م����ن����دوب ال��م��م��ل��ك��ة
ل��دى الأم����م ال�م�ت�ح�دة
اأمريكا ي�صت�صيف مندوبة 
اســتــضــاف الــســفــيــر جــمــال فــــارس الــرويــعــي 
األمــم  لــدى  البحرين  لمملكة  الــدائــم  المندوب 
توماس  ليندا  السفيرة  نيويورك،  في  المتحدة 
المتحدة  للواليات  الدائمة  غرينفيلد المندوبة 
ــم الــمــتــحــدة، حــيــث عقد  ــ األمــريــكــيــة لــــدى األمـ
اجتماًعا للمجموعة العربية، وذلك بمقر البعثة 
الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة.

وقـــد تـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث الــمــســتــجــدات 
الــمــتــصــلــة بــالــمــفــاوضــات الـــدولـــيـــة الــحــكــومــيــة 
ــى  حـــــــول إصـــــــالح مـــجـــلـــس األمـــــــن، إضـــــــافـــــــة إلــ

الموضوعات األخرى ذات االهتمام المشترك. 

ــر  ــاصـ أكــــــــد الــــمــــهــــنــــدس وائـــــــــل بــــــن نـ
الــمــبــارك وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
دور المجالس البلدية في عملية التنمية 
والـــبـــنـــاء، وتــلــبــيــة تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن، مــشــيــرًا إلـــى أن الــمــجــالــس 
الــبــلــديــة شــريــك أســاســي مــع وزارة شــؤون 
تــعــزيــز برامجها  فــي  ــة  ــزراعـ والـ الــبــلــديــات 
وخططها ومشاريعها بما يصب في صالح 
ِوفق  الحكومية  الخدمات  جــودة  تحسين 

أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير المبارك 
برئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس 
ــالــــح طــــــــرادة ورئــــيــــس مـــجـــلـــس بــلــدي  صــ
المحرق عبدالعزيز النعار ورئيس مجلس 
بــلــدي الــشــمــالــيــة الــدكــتــور شــبــر الــوداعــي 
ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية 
عــبــدالــلــطــيــف بحضور  إبــراهــيــم  عـــبـــداهلل 
المهندس  البلديات  لشؤون  الـــوزارة  وكيل 
ــد آل خــلــيــفــة  ــمــ بــــن أحــ ــيـــخ مـــحـــمـــد  ــشـ الـ
والـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــخــدمــات الــبــلــديــة 
الــمــشــتــركــة الــمــهــنــدســة شــوقــيــة حــمــيــدان 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضــــــح الـــمـــبـــارك خــــالل االجــتــمــاع 
البلديات  وزارة شؤون  بين  الثاني  الدوري 
والزراعة ومجلس أمانة العاصمة ورؤساء 
االجتماعات  هذه  أن  البلدية،  المجالس 
لمناقشة  دوري  بشكل  ستعقد  المشتركة 
كل الملفات والمشاريع حسب األولويات، 

أعمال  سير  على  لــالطــالع  فرصة  وتمثل 
الخطط والبرامج وأية مستجدات أخرى، 
إنجازها  ضمان  على  ينعكس  بما  وذلــك 

حسب ما هو مخطط له.
وشدد المبارك على حرص الحكومة 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــى تــعــزيــز  ــلـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، عـ رئــ
لمواصلة  البلدية  المجالس  مع  التعاون 
الحكومية  والــمــبــادرات  المشاريع  تنفيذ 

المختلفة.
ــر مــــشــــروع تــنــمــيــة  ــوزيــ ــعـــرض الــ ــتـ واسـ
المدن والقرى، واآللية المتبعة في تنفيذ 
المشروع باإلضافة إلى إنجازات المشروع 

الــصــيــانــة  ــى  ــ إلــ بـــالـــنـــســـبـــة  2022م  ــام  ــعــ لــ
والترميم، وعوازل األمطار.

ــوزارة لــشــؤون  ــ كــمــا اســتــعــرض وكــيــل الـ
الــبــلــديــات الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــحــمــد بن 
آل خليفة خــالل االجــتــمــاع خطة  أحــمــد 
االستثمار  مشاريع  إلــى  بالنسبة  الـــوزارة 
2023-2026 في مختلف مناطق المملكة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وذلـــك 

بهدف تقديم خدمات بلدية نوعية.
ــــالل االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة  كـــمـــا تــــم خـ
آلــيــات وإجــــــراءات الــرقــابــة الــبــلــديــة على 
مستوى  رفــع  فــي  يسهم  بما  المخالفات 
ودور  ــيــــن  ــقــــوانــ والــ بـــاألنـــظـــمـــة  ــزام  ــ ــتــ ــ االلــ

المجالس البلدية في توعية المجتمع.

المجالس  رؤســــاء  ــــد  أّك مــن جــهــتــهــم، 
الـــبـــلـــديـــة، أهــمــيــة الـــلـــقـــاءات الــمــشــتــركــة 
لــمــنــاقــشــة ومــتــابــعــة مــخــتــلــف الــمــلــفــات 
ــهـــل عـــمـــلـــيـــة تـــقـــديـــم  ــا يـــسـ ــلــــديــــة بــــمــ ــبــ الــ
قد  أية صعوبات  والتغلب على  الخدمات 

تطرأ خالل دورات العمل.
دعــم مشروع  أهمية  على  شـــددوا  كما 
تنمية المدن والقرى، مشيرين في الوقت 
ذاته إلى أن هذا الملف من أهم الملفات 
لما  البلدية  المجالس  التي تعمل عليها 
مملكة  وأن  أهمية مجتمعية،  من  يشكله 
البحرين حققت إنجازات مهمة في تنمية 
مواصلة  إلــى  متطلعين  والــقــرى،  الــمــدن 

اإلنجازات في هذا الجانب.

وزي�������ر ال���ب���ل���دي���ات ي�����ص��ت��ع��ر���س م����ع ال��م��ج��ال�����س 
ال���ب���ل���دي���ة م���������ص����روع ت���ط���وي���ر ال����م����دن وال����ق����رى

ــادرت الـــبـــالد أمـــس فــخــامــة الــرئــيــســة  ــ غـ
ــوفــــاك، رئــيــســة الــمــجــر والـــوفـــد  كــاتــالــيــن نــ
الــــمــــرافــــق، بـــعـــد زيــــــــارة رســـمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
ــة أيـــــــــام، أجـــــــرت خــاللــهــا  ــالثــ اســـتـــغـــرقـــت ثــ
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــع حــ ــ مــــحــــادثــــات رســـمـــيـــة مـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
آفــاق  تعزيز  تناولت  المعظم،  الــبــالد  ملك 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

مغادرتها  لدى  فخامتها  وداع  في  وكــان 
مطار البحرين الدولي، الدكتور عبداللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي، وزيـــر الــخــارجــيــة، رئيس 
بعثة الشرف، ومحافظ محافظة المحرق، 

وسفيرا البلدين وعدد من المودعين.

رئ��ي�����ص��ة ال���م���ج���ر ت����غ����ادر ال��م��م��ل��ك��ة 
ب����ع����د زي������ارت������ه������ا ال���ر����ص���م���ي���ة

ــبــــداهلل بــن  قـــــدم الـــســـيـــد عــ
ــري،  ــ ــدوسـ ــ ــبـــر الـ فـــيـــصـــل بــــن جـ
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
اعتماده  أوراق  بلجيكا  مملكة 
إلــــــــى جـــــاللـــــة الــــمــــلــــك ولـــيـــم 
King Willem- الــكــســنــدر 

مملكة  مــلــك   Alexander
هــولــنــدا، ســفــيــًرا مــفــوًضــا فــوق 
غير  البحرين  لمملكة  الــعــادة 

المقيم لدى مملكة هولندا.
وقـــد نــقــل الــســيــد عــبــداهلل 
الــدوســري،  بــن فيصل بــن جبر 
تحيات حضرة صاحب الجاللة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
البحرين  مملكة  ملك  خليفة، 
ــب الــســمــو  ــ ــاحـ ــ الـــمـــعـــظـــم، وصـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة،  آل 
الــــــوزراء، إلـــى صاحب  مــجــلــس 
هولندا  مملكة  ملك  الجاللة 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــجــاللــتــه بــــدوام 
الصحة والعافية، مؤكًدا أهمية 
دعم وتعزيز العالقات الوطيدة 
ــن مـــمـــلـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــــط بـ ــربــ ــ ــ ــي ت ــ ــتــ ــ الــ
الـــبـــحـــريـــن ومــمــلــكــة هـــولـــنـــدا، 
ومواصلة العمل المشترك في 

يحقق  بما  المجاالت  مختلف 
للبلدين  المشتركة  المصالح 
الــصــديــقــيــن، تــزامــًنــا مــع مــرور 
على  عــاًمــا  مــن خمسين  أكــثــر 
ــدء الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين  بــ

البلدين الصديقين.
 مـــن جــانــبــه، كــلــف جــاللــة 
الــســفــيــر بنقل  هـــولـــنـــدا  مــلــك 
خـــالـــص تــحــيــات جــاللــتــه إلــى 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
ــب الــســمــو  ــ ــاحـ ــ الـــمـــعـــظـــم، وصـ

ــد رئـــيـــس  ــهـ ــعـ الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــعـــرًبـــا عن 
المتميزة  بــالــعــالقــات  اعـــتـــزازه 
ومملكة  هــولــنــدا  مــمــلــكــة  بــيــن 
البحرين، مؤكًدا أهمية تطوير 
البلدين  بين  الثنائي  التعاون 
المجاالت،  كل  في  الصديقين 
في  الــتــوفــيــق  للسفير  متمنًيا 
مــــهــــام مــنــصــبــه الـــجـــديـــد بــمــا 
ــديـــن والــشــعــبــيــن  ــلـ ــبـ يــــخــــدم الـ

الصديقين.

اأوراق يت�ص���لم  هولن���دا  مملك���ة  مل���ك 
اع��ت��م��اد ���ص��ف��ي��ر م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن

تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
 19 الــمــوافــق  األحـــد  الــيــوم  تنطلق  للصحة، 
فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر والــمــعــرض   2023 فــبــرايــر 
األول لواقع ومستقبل الصيدلة الذي تنظمه 
مع  بالتعاون  البحرينية  الصيادلة  جمعية 
جــامــعــة الــبــحــريــن، وبـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 
جــواد  السيد  بنت  الــدكــتــورة جليلة  وحــضــور  
من  المسؤولين  وكبار  الصحة،  وزيــرة  حسن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــصــحــيــة، والــصــيــادلــة 
الــبــحــريــنــيــيــن والــخــلــيــجــيــيــن والــمــهــنــيــيــن 
والــمــخــتــصــيــن بــالــشــأن الـــدوائـــي مـــع خــبــراء 
ومتخصصين من مختلف دول العالم، وذلك 
في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.

الصيدالنية  أوضــحــت  المناسبة،  وبــهــذه 
رحــــاب الــنــعــيــمــي رئــيــســة جــمــعــيــة الــصــيــادلــة 
البحرينية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر 
الــذي  الــصــيــدلــة  ومستقبل  واقـــع  مــؤتــمــر  ان 
يعقد خالل الفترة من 19 -  20 فبراير 2023  
المهمة؛  المحاور  من  العديد  ُيناقش  ســوف 
والـــتـــي مـــن أهــمــهــا الــتــعــرف عــلــى مـــا وصــلــت 
المتقدمة  ــدول  الــ فــي  الــصــيــدلــة  مهنة  إلــيــه 
والدول األوروبية ودول خليجية  أمريكا  مثل 
المجال،  هــذا  فــي  مــن خبراتهم  واالســتــفــادة 
واالســتــفــادة مــن خــبــرات اآلخــريــن فــي مجال 
التكنولوجيا  وكــذلــك  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء 
الحيوية في مجال البحوث وصناعة األدوية، 
ــر مـــا تــوصــل لـــه الــعــلــم فـــي عـــالج بعض  وآخــ
األنظمة  على  والتعرف  واألوبــئــة،  األمـــراض 
ــال إدخـــــــال األدويــــــــة مــن  ــجـ الـــجـــديـــدة فــــي مـ
خالل المعايير الحديثة المتبعة في اختيار 

االدوية، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين 
والصيادلة البحرينيين من خالل اللقاء بين 
أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات والــخــريــجــيــن الــجــدد 
حيث ستتم مناقشة الكثير من المواضيع في 
مصانع  فتح  أهمية  ومناقشة  المجال،  هــذا 
أدوية جديدة في البحرين إلنعاش االقتصاد 

وتعزيز األمن الدوائي.
ــراض لـــواقـــع  ــعـ ــتـ ــنـــاك اسـ كـــمـــا ســـيـــكـــون هـ
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــيـــدلـ ومـــســـتـــقـــبـــل تــعــلــيــم الـــصـ
الــبــحــريــن، وكـــذلـــك عـــرض لــمــشــاريــع تــخــرج 
البحرين  بجامعة  الــصــيــدلــة  بــرنــامــج  طلبة 
عــلــى هــيــئــة عـــــروض الــكــتــرونــيــة أو عـــروض 

شفهية.

برعاية رئي�س »االأعلى لل�سحة«

ان���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات م���وؤت���م���ر وم��ع��ر���س
البحري��ن ف��ي  ال�صيدل��ة  وم�ص��تقبل  واق��ع 

https://drive.google.com/file/d/1hTO_MQzylAcj2x6Of5YbVYwexhVsvNG0/view
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/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

الأ�سغال اليدوية

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

مادة  هناك  كانت  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات 

ال�سهادة  يف  درجة  ولها  اليدوية،  الأ�سغال  ُت�سمى 

املادة تعتمد على خامات  الر�سم، وهذه  متالزمة مع 

)وزارة  املعارف  اإدارة  توفرها  خامات  اأو  البيئة  من 

الرتبية والتعليم حاليًا( اأو بع�س اخلرداوات املتوفرة 

يف املنازل، اإذ يتفنن املعلمون با�ستخدام هذه اخلامات 

وحتويلها اإىل فنيات ي�سارك فيها الطالب يف املعار�س 

التي تكون على م�ستوى املدرا�س اأو م�ستوى املدر�سة 

من  الأعمال  لهذه  اإذ تخ�س�س غرفة خا�سة  نف�سها، 

مثل املزهريات من الأوراق امللونة با�ستخدام الأ�سالك 

التي  والأخ�ساب  الال�سقة  امللونة  والأوراق  والقناين 

ُتنق�س عليها الآيات اأو اخلطوط )الباليود( اأو قرون 

اأو علب الكارتون،  اأو الأ�سداف  احليوانات وعظامها 

وال�سحف التي ُتعمل بها عجائن ت�سكل على اأ�سكال 

فنية، والأ�سباغ باأنواعها، والقما�س اخلا�س ب�سناعة 

الأ�سكال الفنية وخا�سة عندما ُتل�سق عليها الزخارف 

اأو القطع املزخرفة التي ي�سنعها الطالب، اإذ غالبًا ما 

والطيور  احليوانات  اأ�سكال  اأو  اآيات  اأو  حكم  تكون 

اأ�سارنا  اأي�ًسا اخلرداوات كما  ت�ستخدم  وغريها، كما 

الغيار  قطع  وخملفات  الفارغة،  احلديدة  كالعلب 

لتحويلها اإىل جم�سمات فنية من خالل حتوير �سكلها 

وحتويلها اإىل عمل فني، اأو �سظايا الزجاج امللونة التي 

اإىل لوحات فنية بعد ل�سقها  تخلط ببع�سها وحتول 

اأ�سكال فنية خمتلفة ومتداخلة  على الأخ�ساب لتكّون 

الألوان، كما ت�ستخدم قطع البالط املك�سور وم�ستقات 

النخيل  وجذوع  واجلريد  والليف  كاخلو�س  النخلة 

)والكرب( لعمل قطع فنية، هذا عطًفا على القيام بعمل 

اأ�سكال من اأغ�سان الأ�سجار، كما يدخل يف هذا الفن 

احل�سرات  وت�سبري  والأوراق  الأزهار  اأي�ًسا جتفيف 

والطيور  )ال�سب(  كالزواحف  احليوانات  وحتنيط 

والأرانب املوجودة يف البيئة، وكل هذه الأعمال الفنية 

وقاعاتها  املدرا�س  جدران  تزّين  ن�ساهدها  كنا  واإن 

العلوم  كمادة  املواد  بني  التكامل  ياأتي  كما  اآنذاك، 

وحفظ  والنباتات  احليوانات  يخ�س  فيما  وخا�سة 

الأ�سماك وجتفيفها.

عقود  من  ابتداأت  قد  الأمور  هذه  كانت  واإن 

اإل  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 

املدار�س حتت  امتدت وب�سكل مو�سع يف جميع  اأنها 

وتو�سعت  تعددت  حيث  الفنية،  الرتبية  م�ستمى 

جمالت ا�ستخدام املواد اخلام، حتى اأ�سبح التناف�س 

بني الطالب من جهة يف املدر�س نف�سها، وبني الطالب 

اإدارة  تقوم  عندما  وخا�سة  الأخرى،  املدار�س  مع 

اأكان  املعارف بعمل معار�س الأ�سغال اليدوية �سواء 

عند البنني اأو عند البنات، وذلك حتت اإ�سراف معلمي 

الفنية(،  والرتبية  اليدوية  )الأ�سغال  املادتني  هاتني 

واإىل ذاكرة اأخرى.

افتتح الندوة الوطنية الثالثة حول فقر الدم املنجلي.. حممد بن عبداهلل: 

تطوير ا�سرتاتيجيات وبروتوكولت العالج واخلدمات ال�سحية

جمل�س تن�سيقي املحرق ي�سيد مب�ساريع احلكومة 

»التنمية«: 23 األف عائلة باملحرق ت�ستفيد من الدعم املايل

رئي�س الأمن ي�سهد حفل تخريج امل�ساركني يف ور�سة اإدارة الطوارئ املدنية

تاأهيل الكوادر يف جمالت احلماية املدنية واحلد من خماطر الكوارث

اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، اأن التنمية التي ي�شهدها 

القطاع الطبي مبملكة البحرين يف ظل امل�شرية التنموية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، ر�شخ 

طبية  رعاية  من  تقدمه  وما  ال�شحية  املنظومة  تقدم  من 

رائدة و�شاملة للمواطنني واملقيمني بف�شل الرعاية الأبوية 

التي يحظى بها جميع اأبناء اململكة من لدن جاللته حفظه 

اهلل ورعاه، اإىل جانب الهتمام امل�شتمر واملتابعة احلثيثة 

من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

وحر�س  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املبادرات  العديد من  احلكومة برئا�شة �شموه على طرح 

الرائدة التي ت�شب يف م�شلحة املواطن يف املقام الأول.

جاء ذلك لدى افتتاح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، 

املنجلي  الدم  فقر  الثالثة حول  الوطنية  الندوة  فعاليات 

التي تنظمها امل�شت�شفيات احلكومية بالتعاون مع �شركة 

بح�شور  وذلك  نوفارت�س،  وبرعاية  بال�س  اأديوكي�شن 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

للم�شت�شفيات احلكومية وعدد من امل�شوؤولني يف املجل�س 

الأعلى لل�شحة ووزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات احلكومية، 

ومب�شاركة وا�شعة من الكوادر الطبية من داخل وخارج 

مملكة البحرين.

واأو�شح ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اأن الندوة 

الوطنية الثالثة لفقر الدم املنجلي تاأتي امتداًدا للن�شختني 

وكفاءة  جودة  حت�شني  يف  البارز  ودورهما  ال�شابقتني 

اململكة جلميع  التي تقدمها  ال�شحية  وم�شتوى اخلدمات 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  املجتمع،  فئات 

حر�س على تنفيذ توجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

بتكثيف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الربامج العالجية املتطورة على م�شتوى العامل وتطوير 

يف  تهدف  التي  العالج  وبروتوكولت  ال�شرتاتيجيات 

اإذ  ال�شحية،  اخلدمات  جودة  تطوير  اإىل  الأوىل  الدرجة 

ي�شهد  التي  الرائدة  املبادرات  من  واحدة  الندوة  هذه  اإن 

لها بالبنان من خالل املخرجات العديدة التي حققتها يف 

الن�شختني ال�شابقتني.

باجلهود  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شاد 

البارزة للم�شت�شفيات احلكومية ودورهم املحوري والهام 

الأوراق  تقدمي  على  واحلر�س  الندوة،  هذه  تنظيم  يف 

العلمية املتميزة للم�شاركني من الكوادر الطبية واملر�شى 

وذويهم.

جلنة  رئي�س  العايل  حازم  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

يف  الندوة  رئي�س  الوراثية  الدم  اأمرا�س  مركز  اإدارة 

ملوا�شلة  تاأتي  الندوة  اأن  الفتتاح،  حفل  األقاها يف  كلمة 

باأن  مبيًنا  ال�شابقة،  ن�شخها  يف  حققتها  التي  النجاحات 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  نحو  متوا�شلة  اجلهود 

للمر�شى وامل�شابني بفقر الدم املنجلي عرب توفري الرعاية 

الطبية ال�شاملة.

وذكر اأن اجلمعية البحرينية لرعاية مر�شى ال�شكلر 

تاأمني  اأجل  من  املنظمة  اللجنة  مع  بارًزا  جهوًدا  تبذل 

جناح الندوة واجلهود املثمرة التي تقوم بها امل�شت�شفيات 

الندوات  مثل  املتنوعة  الربامج  تنظيم  عرب  احلكومية 

وور�س العمل وغريها لن�شر الوعي لدى املر�شى وتعزيز 

جودة وكفاءة اخلدمات الوقائية والعالجية املقدمة لهم.

حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان  رفع 

حمافظة املحرق رئي�س املجل�س التن�شيقي خال�س ال�شكر 

جاللته  توجيهات  على  املعظم  امللك  جلاللة  والمتنان 

بامل�شاريع  م�شيًدا  للمواطنني،  الكرمية  احلياة  بتوفري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو  وبجهود  احلكومية 

الوزراء يف حتقيق التوجيهات امللكية ال�شامية.

للمجل�س  والأربعني  ال�شابع  الجتماع  ذلك خالل  جاء 

الوزارات  ممثلي  ي�شم  الذي  املحرق  ملحافظة  التن�شيقي 

امل�شاريع  املحافظ  ا�شتعر�س  اإذ  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 

املقرتحة لالأر�س اخلا�شة بخزانات الوقود بعد اأن مت اإزالتها.

من جانبه، اأو�شح العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

ت�شعني  يفوق  ما  ر�شدت  املحافظة  اأن  املحافظ  نائب 

مالحظة من الأهايل عرب خمتلف و�شائل التوا�شل وعملت 

اللجان  زارت  كما  املا�شيني،  ال�شهرين  خالل  حلها  على 

 140 يقارب  ما  املحافظة  �شكلتها  التي  املتخ�ش�شة 

منزلً من منازل العمال الأجانب الواقعة بو�شط الأحياء 

من  العديد  اأو�شاع  ت�شحيح  على  عملت  كما  ال�شكنية، 

ور�س ال�شيارات التي تقع بو�شط املدن والقرى.

را�شد  بن  �شالح  العميد  اأ�شار  الأمني،  اجلانب  ويف 

اإىل  الدو�شري مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق 

اأن املديرية ر�شدت �شكاوى الأهايل حول �شاعات العمل 

باملنتزهات القريبة من املنازل وتلف مداخلها واأ�شوارها، 

وقامت بالتن�شيق مع املعنيني حول تلك املالحظات، كما 

الأجنبية ومت  للعمالة  الت�شول  من حالت  عدد  ر�شد  مت 

اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اأ�شعار ال�شلع ال�شتهالكية، ذكر ممثل  وحول ارتفاع 

اأن  القا�شمي  �شلمان  خالد  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

وتوؤمن  التفتي�شية  احلمالت  تكثيف  على  تعمل  الوزارة 

ا منها على ثبات الأ�شعار خا�شة  توافر ال�شلع كافة، حر�شً

خالل �شهر رم�شان املبارك، موؤكدا اأن توجيهات �شمو ويل 

ا�شتح�شال  تاأجيل  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

قيمة خمازن الأغذية واإيقاف ر�شم العرو�س الرتويجية 

واإطالق املبادرات اأ�شهمت يف تراجع الأ�شعار وثباتها.

ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وا�شتعر�شت 

تت�شمن  التي  الإن�شائية  الكعبي اخلطة  باملهند�شة خلود 

حمافظة  مدار�س  مبختلف  اأكادميية  مباٍن  �شبع  بناء 

مدار�س  خم�س  وا�شتحداث  بناء  اإىل  بالإ�شافة  املحرق، 

جديدة بعدد من مدن وقرى املحافظة.

وحول طريق اللوؤلوؤ، اأو�شح ال�شيخ حممد بن خليفة 

البحرين  بهيئة  الوطني  الرتاث  اإدارة  مدير  خليفة  اآل 

موؤكًدا  النهائية،  مراحله  امل�شروع يف  اأن  والآثار  للثقافة 

اأن امل�شروع مل يوقف عمليات البيع وال�شراء يف املناطق 

التي يقع عليها.

اأكد  الرئي�شة،  والطرق  التقاطعات  تطوير  وحول 

مت  اأنه  الأ�شغال  وزارة  ممثل  علوي  �شيد  بدر  املهند�س 

ا�شتكمال  على  العمل  وجاٍر  موقًعا،   13 من  النتهاء 

املرحلة الأوىل من �شارع ريا، و�شيتم يف القريب العاجل 

الذي يربط ديار املحرق  الدائري  ال�شارع  طرح مناق�شة 

باجل�شر الرابع مرورا بالب�شيتني.

وا�شتعر�س حممد جناحي الدعوم املالية التي تقدمها 

الدعم  بني  ما  تتنوع  والتي  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

مثل  الطارئة  واحلالت  والإعانات  اللحوم  ودعم  املايل 

احلرائق وغريها، موؤكًدا اأن عدد امل�شتفيدين من حمافظة 

اأ�شرة   2600 من  اأكرث  ي�شتفيد  بينما  األًفا،   23 املحرق 

خم�ش�شات  عن  ناهيك  الجتماعية،  ال�شمان  خدمة  من 

الإعاقة وتعوي�شات احلرائق، مبيًنا اأن اخلدمات يف تطور 

املحافظات  يف  الوزارة  مكاتب  عرب  والتوا�شل  مت�شارع، 

كافة وكذلك بالطرق الإلكرتونية.

الأمن  رئي�س  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق   �شهد 

حفل  الكوارث،  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  العام 

تخريج عدد من �شباط املكتب التنفيذي للجنة الوطنية 

اإعداد فريق  ملواجهة الكوارث امل�شاركني يف ور�شة عمل 

لإدارة  الذهبي(  )امل�شتوى  العليا  القيادات  تدريب 

لإدارة  الوطني  باملركز  اأقيمت  والتي  املدنية،  الطوارئ 

الكوارث يف الفرتة من 12-16 فرباير اجلاري.

اأن هذه  العام  الأمن  رئي�س  اأو�شح  املنا�شبة،  وبهذه 

الدورة تاأتي �شمن برنامج بناًء القدرات الوطنية وتنفيًذا 

واملعتمدة  املدنية  للحماية  الوطنية  لال�شرتاتيجية 

م�شبًقا لتاأهيل الكوادر يف جمالت احلماية املدنية واحلد 

من خماطر الكوارث واإعداد دليل وطني �شامل للتمارين 

القيادات على جميع  لتاأهيل  املدنية  بالطوارئ  اخلا�شة 

ثالثة  على  العمل  ور�شة  ا�شتملت  حيث  امل�شتويات، 

الطوارئ،  واإدارة  املخاطر،  اإدارة  هي  اأ�شا�شية  حماور 

خماطر  من  للحد  وذلك  املوؤ�ش�شي،  والتكامل  والتوعية 

ت�شعى  ما  مع  تتواكب  ع�شرية  منهجية  وفق  الكوارث 

التي  التنمية  لعجلة  ودفع  �شامل  تطوير  من  اململكة  له 

للنمو  م�شتقرة  اآمنة  بيئة  بتوفري  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 

وخطط مرنة وا�شتدامة وا�شتمرارية اأعمال حتقق روؤية 

مملكة البحرين 2030، ومبا يتما�شى مع برنامج عمل 

ملواجهة  الوطنية  اللجنة  ت�شعى  اإذ  املوقرة،  احلكومة 

موؤهلة وعلى درجة عالية  اإىل خلق فرق عمل  الكوارث 

وطنية  منهجية  تكوين  اإىل  بالإ�شافة  الحرتافية  من 

موحدة للطوارئ.

قدمها  التي  العمل،  ور�شة  برنامج  تخلل  وقد  هذا 

لدى  معتمد  مدرب  وذر  ماي  توم  متقاعد  عقيد  اخلبري 

كلية تخطيط الطوارئ الربيطانية العريقة واملتخ�ش�شة 

يف جمالت ال�شتدامة واحلد من خماطر الكوارث واإدارة 

الطوارئ، عدد من الزيارات وحلقات النقا�س مع جهات 

تقدميية  وعرو�س  حما�شرات  اإىل  بالإ�شافة  عدة، 

خمتلفة  حماكاة  ونظم  �شابقة  حلوادث  و�شيناريوهات 

ومتنوعة.

فعاليات املوؤمتر واملعر�س الأول لواقع

وم�ستقبل ال�سيدلة يف البحرين تنطلق اليوم

حتت رعاية الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، تنطلق اليوم الأحد 

املوافق 19 فرباير 2023 فعاليات املوؤمتر واملعر�س الأول 

ال�شيادلة  جمعية  تنظمه  الذي  ال�شيدلة  وم�شتقبل  لواقع 

وب�شراكة  البحرين،  جامعة  مع  بالتعاون  البحرينية 

ا�شرتاتيجية ودعم عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، 

ال�شيد جواد ح�شن وزيرة  بنت  الدكتورة جليلة  وح�شور 

ال�شحة، وكبار امل�شوؤولني من خمتلف القطاعات ال�شحية، 

البحرينيني واخلليجيني واملهنيني واملخت�شني  وال�شيادلة 

بال�شاأن الدوائي مع خرباء ومتخ�ش�شني من خمتلف دول 

العامل، وذلك يف مركز اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.

وبهذه املنا�شبة، اأو�شحت ال�شيدلنية رحاب النعيمي 

اللجنة  ورئي�شة  البحرينية،  ال�شيادلة  جمعية  رئي�شة 

الذي  ال�شيدلة  اإن موؤمتر واقع وم�شتقبل  املنظمة للموؤمتر 

يعقد خالل الفرتة 19-20 فرباير 2023 �شوف يناق�س 

على  التعرف  اأهمها  من  والتي  املهمة،  املحاور  من  العديد 

مثل  املتقدمة  الدول  يف  ال�شيدلة  مهنة  اإليه  و�شلت  ما 

من  وال�شتفادة  خليجية  ودول  الأوروبية  والدول  اأمريكا 

الآخرين  خربات  من  وال�شتفادة  املجال،  هذا  يف  خرباتهم 

يف جمال الذكاء ال�شطناعي وكذلك التكنولوجيا احليوية 

له  تو�شل  ما  واآخر  الأدوية،  و�شناعة  البحوث  جمال  يف 

العلم يف عالج بع�س الأمرا�س والأوبئة، و التعرف على 

الأنظمة اجلديدة يف جمال اإدخال الأدوية من خالل املعايري 

عمل  فر�س  وخلق  الدوية،  اختيار  يف  املتبعة  احلديثة 

جديدة للخريجني وال�شيادلة البحرينيني من خالل اللقاء 

�شتتم  حيث  اجلدد  واخلريجني  ال�شيدليات  اأ�شحاب  بني 

مناق�شة الكثري من املوا�شيع يف هذا املجال، ومناق�شة اأهمية 

فتح م�شانع اأدوية جديدة يف البحرين لإنعا�س القت�شاد 

وتعزيز الأمن الدوائي. 

تعليم  وم�شتقبل  لواقع  ا�شتعرا�س  هناك  �شيكون  كما 

ال�شيدلة يف مملكة البحرين، وكذلك عر�س مل�شاريع تخرج 

طلبة برنامج ال�شيدلة بجامعة البحرين على هيئة عرو�س 

اإلكرتونية اأو عرو�س �شفهية.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

الأ�سغال اليدوية

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

مادة  هناك  كانت  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات 

ال�سهادة  يف  درجة  ولها  اليدوية،  الأ�سغال  ُت�سمى 

املادة تعتمد على خامات  الر�سم، وهذه  متالزمة مع 

)وزارة  املعارف  اإدارة  توفرها  خامات  اأو  البيئة  من 

الرتبية والتعليم حاليًا( اأو بع�س اخلرداوات املتوفرة 

يف املنازل، اإذ يتفنن املعلمون با�ستخدام هذه اخلامات 

وحتويلها اإىل فنيات ي�سارك فيها الطالب يف املعار�س 

التي تكون على م�ستوى املدرا�س اأو م�ستوى املدر�سة 

من  الأعمال  لهذه  اإذ تخ�س�س غرفة خا�سة  نف�سها، 

مثل املزهريات من الأوراق امللونة با�ستخدام الأ�سالك 

التي  والأخ�ساب  الال�سقة  امللونة  والأوراق  والقناين 

ُتنق�س عليها الآيات اأو اخلطوط )الباليود( اأو قرون 

اأو علب الكارتون،  اأو الأ�سداف  احليوانات وعظامها 

وال�سحف التي ُتعمل بها عجائن ت�سكل على اأ�سكال 

فنية، والأ�سباغ باأنواعها، والقما�س اخلا�س ب�سناعة 

الأ�سكال الفنية وخا�سة عندما ُتل�سق عليها الزخارف 

اأو القطع املزخرفة التي ي�سنعها الطالب، اإذ غالبًا ما 

والطيور  احليوانات  اأ�سكال  اأو  اآيات  اأو  حكم  تكون 

اأ�سارنا  اأي�ًسا اخلرداوات كما  ت�ستخدم  وغريها، كما 

الغيار  قطع  وخملفات  الفارغة،  احلديدة  كالعلب 

لتحويلها اإىل جم�سمات فنية من خالل حتوير �سكلها 

وحتويلها اإىل عمل فني، اأو �سظايا الزجاج امللونة التي 

اإىل لوحات فنية بعد ل�سقها  تخلط ببع�سها وحتول 

اأ�سكال فنية خمتلفة ومتداخلة  على الأخ�ساب لتكّون 

الألوان، كما ت�ستخدم قطع البالط املك�سور وم�ستقات 

النخيل  وجذوع  واجلريد  والليف  كاخلو�س  النخلة 

)والكرب( لعمل قطع فنية، هذا عطًفا على القيام بعمل 

اأ�سكال من اأغ�سان الأ�سجار، كما يدخل يف هذا الفن 

احل�سرات  وت�سبري  والأوراق  الأزهار  اأي�ًسا جتفيف 

والطيور  )ال�سب(  كالزواحف  احليوانات  وحتنيط 

والأرانب املوجودة يف البيئة، وكل هذه الأعمال الفنية 

وقاعاتها  املدرا�س  جدران  تزّين  ن�ساهدها  كنا  واإن 

العلوم  كمادة  املواد  بني  التكامل  ياأتي  كما  اآنذاك، 

وحفظ  والنباتات  احليوانات  يخ�س  فيما  وخا�سة 

الأ�سماك وجتفيفها.

عقود  من  ابتداأت  قد  الأمور  هذه  كانت  واإن 

اإل  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 

املدار�س حتت  امتدت وب�سكل مو�سع يف جميع  اأنها 

وتو�سعت  تعددت  حيث  الفنية،  الرتبية  م�ستمى 

جمالت ا�ستخدام املواد اخلام، حتى اأ�سبح التناف�س 

بني الطالب من جهة يف املدر�س نف�سها، وبني الطالب 

اإدارة  تقوم  عندما  وخا�سة  الأخرى،  املدار�س  مع 

اأكان  املعارف بعمل معار�س الأ�سغال اليدوية �سواء 

عند البنني اأو عند البنات، وذلك حتت اإ�سراف معلمي 

الفنية(،  والرتبية  اليدوية  )الأ�سغال  املادتني  هاتني 

واإىل ذاكرة اأخرى.

افتتح الندوة الوطنية الثالثة حول فقر الدم املنجلي.. حممد بن عبداهلل: 

تطوير ا�سرتاتيجيات وبروتوكولت العالج واخلدمات ال�سحية

جمل�س تن�سيقي املحرق ي�سيد مب�ساريع احلكومة 

»التنمية«: 23 األف عائلة باملحرق ت�ستفيد من الدعم املايل

رئي�س الأمن ي�سهد حفل تخريج امل�ساركني يف ور�سة اإدارة الطوارئ املدنية

تاأهيل الكوادر يف جمالت احلماية املدنية واحلد من خماطر الكوارث

اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، اأن التنمية التي ي�شهدها 

القطاع الطبي مبملكة البحرين يف ظل امل�شرية التنموية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، ر�شخ 

طبية  رعاية  من  تقدمه  وما  ال�شحية  املنظومة  تقدم  من 

رائدة و�شاملة للمواطنني واملقيمني بف�شل الرعاية الأبوية 

التي يحظى بها جميع اأبناء اململكة من لدن جاللته حفظه 

اهلل ورعاه، اإىل جانب الهتمام امل�شتمر واملتابعة احلثيثة 

من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

وحر�س  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املبادرات  العديد من  احلكومة برئا�شة �شموه على طرح 

الرائدة التي ت�شب يف م�شلحة املواطن يف املقام الأول.

جاء ذلك لدى افتتاح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، 

املنجلي  الدم  فقر  الثالثة حول  الوطنية  الندوة  فعاليات 

التي تنظمها امل�شت�شفيات احلكومية بالتعاون مع �شركة 

بح�شور  وذلك  نوفارت�س،  وبرعاية  بال�س  اأديوكي�شن 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

للم�شت�شفيات احلكومية وعدد من امل�شوؤولني يف املجل�س 

الأعلى لل�شحة ووزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات احلكومية، 

ومب�شاركة وا�شعة من الكوادر الطبية من داخل وخارج 

مملكة البحرين.

واأو�شح ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اأن الندوة 

الوطنية الثالثة لفقر الدم املنجلي تاأتي امتداًدا للن�شختني 

وكفاءة  جودة  حت�شني  يف  البارز  ودورهما  ال�شابقتني 

اململكة جلميع  التي تقدمها  ال�شحية  وم�شتوى اخلدمات 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  املجتمع،  فئات 

حر�س على تنفيذ توجيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

بتكثيف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الربامج العالجية املتطورة على م�شتوى العامل وتطوير 

يف  تهدف  التي  العالج  وبروتوكولت  ال�شرتاتيجيات 

اإذ  ال�شحية،  اخلدمات  جودة  تطوير  اإىل  الأوىل  الدرجة 

ي�شهد  التي  الرائدة  املبادرات  من  واحدة  الندوة  هذه  اإن 

لها بالبنان من خالل املخرجات العديدة التي حققتها يف 

الن�شختني ال�شابقتني.

باجلهود  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شاد 

البارزة للم�شت�شفيات احلكومية ودورهم املحوري والهام 

الأوراق  تقدمي  على  واحلر�س  الندوة،  هذه  تنظيم  يف 

العلمية املتميزة للم�شاركني من الكوادر الطبية واملر�شى 

وذويهم.

جلنة  رئي�س  العايل  حازم  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

يف  الندوة  رئي�س  الوراثية  الدم  اأمرا�س  مركز  اإدارة 

ملوا�شلة  تاأتي  الندوة  اأن  الفتتاح،  حفل  األقاها يف  كلمة 

باأن  مبيًنا  ال�شابقة،  ن�شخها  يف  حققتها  التي  النجاحات 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  نحو  متوا�شلة  اجلهود 

للمر�شى وامل�شابني بفقر الدم املنجلي عرب توفري الرعاية 

الطبية ال�شاملة.

وذكر اأن اجلمعية البحرينية لرعاية مر�شى ال�شكلر 

تاأمني  اأجل  من  املنظمة  اللجنة  مع  بارًزا  جهوًدا  تبذل 

جناح الندوة واجلهود املثمرة التي تقوم بها امل�شت�شفيات 

الندوات  مثل  املتنوعة  الربامج  تنظيم  عرب  احلكومية 

وور�س العمل وغريها لن�شر الوعي لدى املر�شى وتعزيز 

جودة وكفاءة اخلدمات الوقائية والعالجية املقدمة لهم.

حمافظ  املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان  رفع 

حمافظة املحرق رئي�س املجل�س التن�شيقي خال�س ال�شكر 

جاللته  توجيهات  على  املعظم  امللك  جلاللة  والمتنان 

بامل�شاريع  م�شيًدا  للمواطنني،  الكرمية  احلياة  بتوفري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو  وبجهود  احلكومية 

الوزراء يف حتقيق التوجيهات امللكية ال�شامية.

للمجل�س  والأربعني  ال�شابع  الجتماع  ذلك خالل  جاء 

الوزارات  ممثلي  ي�شم  الذي  املحرق  ملحافظة  التن�شيقي 

امل�شاريع  املحافظ  ا�شتعر�س  اإذ  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 

املقرتحة لالأر�س اخلا�شة بخزانات الوقود بعد اأن مت اإزالتها.

من جانبه، اأو�شح العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

ت�شعني  يفوق  ما  ر�شدت  املحافظة  اأن  املحافظ  نائب 

مالحظة من الأهايل عرب خمتلف و�شائل التوا�شل وعملت 

اللجان  زارت  كما  املا�شيني،  ال�شهرين  خالل  حلها  على 

 140 يقارب  ما  املحافظة  �شكلتها  التي  املتخ�ش�شة 

منزلً من منازل العمال الأجانب الواقعة بو�شط الأحياء 

من  العديد  اأو�شاع  ت�شحيح  على  عملت  كما  ال�شكنية، 

ور�س ال�شيارات التي تقع بو�شط املدن والقرى.

را�شد  بن  �شالح  العميد  اأ�شار  الأمني،  اجلانب  ويف 

اإىل  الدو�شري مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق 

اأن املديرية ر�شدت �شكاوى الأهايل حول �شاعات العمل 

باملنتزهات القريبة من املنازل وتلف مداخلها واأ�شوارها، 

وقامت بالتن�شيق مع املعنيني حول تلك املالحظات، كما 

الأجنبية ومت  للعمالة  الت�شول  من حالت  عدد  ر�شد  مت 

اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

اأ�شعار ال�شلع ال�شتهالكية، ذكر ممثل  وحول ارتفاع 

اأن  القا�شمي  �شلمان  خالد  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

وتوؤمن  التفتي�شية  احلمالت  تكثيف  على  تعمل  الوزارة 

ا منها على ثبات الأ�شعار خا�شة  توافر ال�شلع كافة، حر�شً

خالل �شهر رم�شان املبارك، موؤكدا اأن توجيهات �شمو ويل 

ا�شتح�شال  تاأجيل  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

قيمة خمازن الأغذية واإيقاف ر�شم العرو�س الرتويجية 

واإطالق املبادرات اأ�شهمت يف تراجع الأ�شعار وثباتها.

ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وا�شتعر�شت 

تت�شمن  التي  الإن�شائية  الكعبي اخلطة  باملهند�شة خلود 

حمافظة  مدار�س  مبختلف  اأكادميية  مباٍن  �شبع  بناء 

مدار�س  خم�س  وا�شتحداث  بناء  اإىل  بالإ�شافة  املحرق، 

جديدة بعدد من مدن وقرى املحافظة.

وحول طريق اللوؤلوؤ، اأو�شح ال�شيخ حممد بن خليفة 

البحرين  بهيئة  الوطني  الرتاث  اإدارة  مدير  خليفة  اآل 

موؤكًدا  النهائية،  مراحله  امل�شروع يف  اأن  والآثار  للثقافة 

اأن امل�شروع مل يوقف عمليات البيع وال�شراء يف املناطق 

التي يقع عليها.

اأكد  الرئي�شة،  والطرق  التقاطعات  تطوير  وحول 

مت  اأنه  الأ�شغال  وزارة  ممثل  علوي  �شيد  بدر  املهند�س 

ا�شتكمال  على  العمل  وجاٍر  موقًعا،   13 من  النتهاء 

املرحلة الأوىل من �شارع ريا، و�شيتم يف القريب العاجل 

الذي يربط ديار املحرق  الدائري  ال�شارع  طرح مناق�شة 

باجل�شر الرابع مرورا بالب�شيتني.

وا�شتعر�س حممد جناحي الدعوم املالية التي تقدمها 

الدعم  بني  ما  تتنوع  والتي  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

مثل  الطارئة  واحلالت  والإعانات  اللحوم  ودعم  املايل 

احلرائق وغريها، موؤكًدا اأن عدد امل�شتفيدين من حمافظة 

اأ�شرة   2600 من  اأكرث  ي�شتفيد  بينما  األًفا،   23 املحرق 

خم�ش�شات  عن  ناهيك  الجتماعية،  ال�شمان  خدمة  من 

الإعاقة وتعوي�شات احلرائق، مبيًنا اأن اخلدمات يف تطور 

املحافظات  يف  الوزارة  مكاتب  عرب  والتوا�شل  مت�شارع، 

كافة وكذلك بالطرق الإلكرتونية.

الأمن  رئي�س  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق   �شهد 

حفل  الكوارث،  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  العام 

تخريج عدد من �شباط املكتب التنفيذي للجنة الوطنية 

اإعداد فريق  ملواجهة الكوارث امل�شاركني يف ور�شة عمل 

لإدارة  الذهبي(  )امل�شتوى  العليا  القيادات  تدريب 

لإدارة  الوطني  باملركز  اأقيمت  والتي  املدنية،  الطوارئ 

الكوارث يف الفرتة من 12-16 فرباير اجلاري.

اأن هذه  العام  الأمن  رئي�س  اأو�شح  املنا�شبة،  وبهذه 

الدورة تاأتي �شمن برنامج بناًء القدرات الوطنية وتنفيًذا 

واملعتمدة  املدنية  للحماية  الوطنية  لال�شرتاتيجية 

م�شبًقا لتاأهيل الكوادر يف جمالت احلماية املدنية واحلد 

من خماطر الكوارث واإعداد دليل وطني �شامل للتمارين 

القيادات على جميع  لتاأهيل  املدنية  بالطوارئ  اخلا�شة 

ثالثة  على  العمل  ور�شة  ا�شتملت  حيث  امل�شتويات، 

الطوارئ،  واإدارة  املخاطر،  اإدارة  هي  اأ�شا�شية  حماور 

خماطر  من  للحد  وذلك  املوؤ�ش�شي،  والتكامل  والتوعية 

ت�شعى  ما  مع  تتواكب  ع�شرية  منهجية  وفق  الكوارث 

التي  التنمية  لعجلة  ودفع  �شامل  تطوير  من  اململكة  له 

للنمو  م�شتقرة  اآمنة  بيئة  بتوفري  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط 

وخطط مرنة وا�شتدامة وا�شتمرارية اأعمال حتقق روؤية 

مملكة البحرين 2030، ومبا يتما�شى مع برنامج عمل 

ملواجهة  الوطنية  اللجنة  ت�شعى  اإذ  املوقرة،  احلكومة 

موؤهلة وعلى درجة عالية  اإىل خلق فرق عمل  الكوارث 

وطنية  منهجية  تكوين  اإىل  بالإ�شافة  الحرتافية  من 

موحدة للطوارئ.

قدمها  التي  العمل،  ور�شة  برنامج  تخلل  وقد  هذا 

لدى  معتمد  مدرب  وذر  ماي  توم  متقاعد  عقيد  اخلبري 

كلية تخطيط الطوارئ الربيطانية العريقة واملتخ�ش�شة 

يف جمالت ال�شتدامة واحلد من خماطر الكوارث واإدارة 

الطوارئ، عدد من الزيارات وحلقات النقا�س مع جهات 

تقدميية  وعرو�س  حما�شرات  اإىل  بالإ�شافة  عدة، 

خمتلفة  حماكاة  ونظم  �شابقة  حلوادث  و�شيناريوهات 

ومتنوعة.

فعاليات املوؤمتر واملعر�س الأول لواقع

وم�ستقبل ال�سيدلة يف البحرين تنطلق اليوم

حتت رعاية الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، تنطلق اليوم الأحد 

املوافق 19 فرباير 2023 فعاليات املوؤمتر واملعر�س الأول 

ال�شيادلة  جمعية  تنظمه  الذي  ال�شيدلة  وم�شتقبل  لواقع 

وب�شراكة  البحرين،  جامعة  مع  بالتعاون  البحرينية 

ا�شرتاتيجية ودعم عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة، 

ال�شيد جواد ح�شن وزيرة  بنت  الدكتورة جليلة  وح�شور 

ال�شحة، وكبار امل�شوؤولني من خمتلف القطاعات ال�شحية، 

البحرينيني واخلليجيني واملهنيني واملخت�شني  وال�شيادلة 

بال�شاأن الدوائي مع خرباء ومتخ�ش�شني من خمتلف دول 

العامل، وذلك يف مركز اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.

وبهذه املنا�شبة، اأو�شحت ال�شيدلنية رحاب النعيمي 

اللجنة  ورئي�شة  البحرينية،  ال�شيادلة  جمعية  رئي�شة 

الذي  ال�شيدلة  اإن موؤمتر واقع وم�شتقبل  املنظمة للموؤمتر 

يعقد خالل الفرتة 19-20 فرباير 2023 �شوف يناق�س 

على  التعرف  اأهمها  من  والتي  املهمة،  املحاور  من  العديد 

مثل  املتقدمة  الدول  يف  ال�شيدلة  مهنة  اإليه  و�شلت  ما 

من  وال�شتفادة  خليجية  ودول  الأوروبية  والدول  اأمريكا 

الآخرين  خربات  من  وال�شتفادة  املجال،  هذا  يف  خرباتهم 

يف جمال الذكاء ال�شطناعي وكذلك التكنولوجيا احليوية 

له  تو�شل  ما  واآخر  الأدوية،  و�شناعة  البحوث  جمال  يف 

العلم يف عالج بع�س الأمرا�س والأوبئة، و التعرف على 

الأنظمة اجلديدة يف جمال اإدخال الأدوية من خالل املعايري 

عمل  فر�س  وخلق  الدوية،  اختيار  يف  املتبعة  احلديثة 

جديدة للخريجني وال�شيادلة البحرينيني من خالل اللقاء 

�شتتم  حيث  اجلدد  واخلريجني  ال�شيدليات  اأ�شحاب  بني 

مناق�شة الكثري من املوا�شيع يف هذا املجال، ومناق�شة اأهمية 

فتح م�شانع اأدوية جديدة يف البحرين لإنعا�س القت�شاد 

وتعزيز الأمن الدوائي. 

تعليم  وم�شتقبل  لواقع  ا�شتعرا�س  هناك  �شيكون  كما 

ال�شيدلة يف مملكة البحرين، وكذلك عر�س مل�شاريع تخرج 

طلبة برنامج ال�شيدلة بجامعة البحرين على هيئة عرو�س 

اإلكرتونية اأو عرو�س �شفهية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12370/PDF/INAF_20230219020030279.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1000105/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1000102/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»ال�شيارات الأوروبية« تطرح الدراجة النارية اجلديدة

 كلًيا »BMW Motorrad S 1000 RR« يف البحرين

ال�سيارات الأوروبية، الوكيل  اأعلنت �سركة 

جمموعة  ل�سيارات  املعتمد  واملوزع  احل�سري 

دراجة  طرح  عن  البحرين،  يف   »BMW«

الفائقة   RR  1000  BMW Motorrad S
يف  الإطالق  على  اأداًء  والأقوى  كلًيا  اجلديدة 

احتفال  مع  الإطالق  هذا  وي�سادف  اململكة، 

على  املئوية  بالذكرى   BMW Motorrad
تاأ�سي�سها عاملًيا هذا العام.

نظام  »مع  قائاًل:  ديفيد مكجولدريك  وعلق 

امل�ساعدة  واأنظمة  املتطور،  والهيكل  التعليق 

 DTC مثل نظام التحكم الديناميكي بالتما�سك

الديناميكيات  اإىل  بالإ�سافة   ،Slide Control
 BMW دراجة  ترتقي  املطورة،  الهوائية 

كلًيا  اجلديدة   RR  1000  Motorrad S
ونحن  جديدة،  م�ستويات  اإىل  بالأداء   2023

متاأكدون من اأنها �ستلقى اإعجاب ع�ساق دراجات 

BMW Motorrad القائمني واجلدد«.
يف  »ي�سعدنا  قائاًل:  مكجولدريك  واأ�ساف 

لعمالئنا  نقدم  اأن  الأوروبية  ال�سيارات  �سركة 

فئتها،  يف  جتهيًزا  الأف�سل  الدراجة  اململكة  يف 

 BMW احتفال  عام  يف  اإطالقها  يتم  والتي 

تاأ�سي�سها.  على  املئوية  بالذكرى   Motorrad
ومع طرح دراجة RR 1000 BMW S طراز 

يف  النجاح  من  جديًدا  عاًما  ن�ستهل   ،2023

التاأكيد  الأوروبية مع  ال�سيارات  م�سرية �سركة 

قطاع  يف  والرائدة  الرا�سخة  مكانتنا  على 

الدراجات الفاخرة يف املنطقة«.

ت�شوير: عبدعلي قربان

جامعة العلوم التطبيقية تعزز من جهودها يف خدمة املجتمع

اأقامت  �سمن ن�ساطات مكتب خدمة املجتمع يف جامعة العلوم التطبيقية، 

اجلامعة عدًدا من الأن�سطة والفعاليات يف جمال اخلدمة املجتمعية انطالًقا من 

البحريني،  املجتمع  فئات  كل  مع  التوا�سل  على  تركز  التي  وروؤيتها  ر�سالتها 

املوظفني  لدى  الجتماعي  احل�س  تنمية  �سبيل  يف  موحدة  جهود  اإىل  و�سولً 

والطلبة. ومتثلت ن�ساطات خدمة املجتمع مب�ساركة اجلامعة ممثلة مبدير مكتب 

خدمة املجتمع الدكتور حممد عالء احلمامي، ومدير اإدارة �سوؤون الطلبة الأ�ستاذ 

املوؤ�س�سة  منتدى  يف  الطلبة  جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد  ورئي�س  النجار،  حممد 

امللكية لالأعمال الإن�سانية ال�ساد�س، الذي نظمته املوؤ�س�سة اخلريية امللكية حتت 

الزايد  �سيخة  فوز خريجة اجلامعة  املنتدى  �سهد  اإذ  اإن�سانية،  مبادرات  �سعار 

وفريقها باملركز الثاين عن مبادرتهم التي �ساركوا بها يف املنتدى.

و�سمن مبادرات اجلامعة لل�سراكة املجتمعية وخدمة املجتمع، نظم مكتب 

خدمة املجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية حما�سرة 

الإعالم  �سعبة  رئي�س  املهيزع  را�سد  حمد  الرائد  قدمها  املخدرات،  ا�سرار  عن 

اجلنائي يف الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية.

من جانبه، اأو�سح نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الإدارية واملالية وخدمة 

املجتمع الدكتور حممد يو�سف اأحمد اأن هذه الفعاليات تاأتي يف اإطار اخلدمات 

العمل  تر�سيخ  اإىل  املجتمع، وتهدف  تنفذها اجلامعة يف خدمة  التي  والربامج 

املجتمعي لدى منت�سبيها.

حتت رعاية معايل الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

جمعية ال�شكري البحرينية تختتم فعالياتها 
بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

ال�سكري  جمعية  اختتمت  البحرينية،  ال�سكري 

والع�سرين  احلادي  ال�سنوي  خميمها  البحرينية 

بال�سكري  امل�سابني  لالأطفال  ال�سروق«  »خميم 

الذي اأقيم يومي 10 و11 فرباير يف مركز �سباب 

مدينة حمد بتنظيم من جمعية ال�سكري البحرينية 

الرعاية  ومنظمات  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون 

ال�سحية، وبدعم من املربة اخلليفية. 

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  افتتح  وقد 

�سروق  خميم  فعاليات  ختام  خليفة  اآل  عبداهلل 

والطواقم  امل�ساركني  بالأطفال  رحب  بكلمة 

قدم  كما  امل�ساندة،  ال�سحية  واخلدمات  ال�سحية 

�سكره اإىل اجلهات الداعمة واملتعاونة مع جمعية 

�سروق ويف  تنظيم خميم  البحرينية يف  ال�سكري 

مقدمتها املربة اخلليفية، ونادي �سباب مدينة حمد 

واجلامعة  الإ�سالح،  بجمعية  وكاف  النموذجي، 

وبرادات  املنار،  ومطاعم  اليرلندية،  امللكية 

اجلزيرة، واأ�سواق عجيب، و�سركة بهزاد ال�سحية، 

و�سركة يو�سف حممود ح�سني و�سما مارت. كذلك 

�سكر وزارة ال�سحة وجميع امل�ست�سفيات احلكومية 

الرعاية  ومراكز  ال�سحي  لل�سمان  اخلا�سعة 

الدفاع  امللك حمد وم�ست�سفى  ال�سحية وم�ست�سفى 

وم�ست�سفى عوايل وكل امل�ساركني. 

كما اأ�سار اإىل اأهداف خميم �سروق وما حققه من 

اإجنازات وجناحات منذ انطالقه منذ اأكرث من 20 

عاًما، �سواء للطفل امل�ساب بال�سكري اأو لأهل الطفل 

والطواقم ال�سحية امل�ساركة.

جمموعة بنك ABC تتربع مبليوين دولر

اأمريكي لإغاثة مت�شرري الزلزال يف تركيا و�شوريا

مليون   2 بقيمة  تربعات  تقدميه  عن   ABC بنك  اأعلن 

دولر اأمريكي لدعم اجلهود الإن�سانية والإغاثية يف تركيا 

 6 يف  البلدين  �سرب  الذي  املدمر  الزلزال  بعد  و�سوريا 

فرباير 2023، اإذ �ستخ�س�س التربعات للمنظمات املحلية 

الإغاثية  اجلهود  على  امل�سرفة  الربحية  غري  والدولية 

واأعمال الإنقاذ اجلارية يف املناطق املنكوبة.

وقد علق رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ABC ال�سديق 

عمر الكبري قائاًل: »اإن بنك ABC ملتزم مب�ساندة املجتمعات 

هذه  ت�ساهم  اأن  ناأمل  املجتمعية.  مب�سوؤوليته  منه  اإمياًنا 

اإذ  الزلزال،  امل�ساعدة يف جهود الإنقاذ واإعانة الناجني من 

اإن قلوبنا ودعواتنا م�ستمرة للمت�سررين«.

 ABC ومن جانبه، قال الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك

الأوقات  هذه  »تتطلب  الوعري:  �سائل  ال�سيد  بالوكالة 

الإن�سانية  الكارثة  لعواقب  للت�سدي  التكاتف  ال�سعبة 

والأ�سرار اجل�سيمة لزلزال تركيا و�سوريا، فعلى املجتمع 

ومع  حدتها.  من  للتخفيف  والتعاون  اجلهود  �سم  الدويل 

ارتفاع ح�سيلة �سحايا الزلزال، نحن ن�سهد ثبات العزمية 

ومن  النجاة،  اأجل  من  وال�سراع  ال�سعاب  اأمام  الب�سرية 

التعايف  على  وم�ساعدتهم  املجتمعات  تلك  متكني  واجبنا 

واإعادة الإعمار«.

ويتواجد بنك ABC يف تركيا منذ عام 2005، ويظل 

ملتزًما بدعم وم�ساعدة املجتمعات عرب �سبكته العاملية.

�صائل الوعري ال�صديق عمر الكبري

حممد بن جمال ي�شرف على بطولة الفجرية الدولية

بن  حممد  الدوليان  احلكمان  وا�سل 

جمال وح�سن �سعد )حكمان دوليان من 

الناجحة  م�ساركاتهما  الأوىل(  الدرجة 

الدولية  التايكوندو  بطولت  اأوىل  يف 

لعام 2023، وذلك خالل اختيارهم من 

العربي  والحتاد  الدويل  الحتاد  قبل 

كاأ�س  بطولة  يف  للم�ساركة  للتايكوندو 

العرب الثالثة وبطولة الفجرية الدولية 

العا�سرة )امل�سنفة G2(، والتي اأقيمت يف 

الفجرية بدولة الإمارات العربية املتحدة 

 ،2023 فرباير   10 حتى   1 تاريخ  من 

بن  الدويل حممد  وفيها مت تعيني احلكم 

البطولتني  حلبات  لإحدى  رئي�ًسا  جمال 

وجاء  النهائية.  املباريات  بع�س  واإدارة 

اختيار احلكمني الدوليني حممد بن جمال 

وح�سن �سعد ودعوتهما من قبل الحتاد 

العربي،  والحتاد  للتايكوندو  الدويل 

للتايكوندو  البحريني  الحتاد  وقبول 

طاقم  �سمن  من  يكونا  باأن  للم�ساركة 

حلبات  على  لالإ�سراف  الدوليني  احلكام 

البطولتني واإدارتها )9 حلبات وي�سارك 

من  ولعبة  لعب   1700 من  اأكرث  فيها 

تعيني  مت  وفيها  العامل(،  اأبطال  نخبة 

بناًء  جمال  بن  حممد  الدويل  احلكم 

التام  واإملامه  و�سريته  م�سريته  على 

الدويل  وبالقانون  التايكوندو  لعبة  يف 

وم�ساركاته  وح�سوره  وم�ستجداته، 

الدورات  معظم  يف  ومتيزه  الفعالة 

املهمة  والعاملية  الدولية  والبطولت 

املنا�سب  خمتلف  فيها  تقلد  والتي 

والتدريب،  والتحكيم،  )الإداري، 

والتنظيم، والإ�سراف الفني(.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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افتتح الندوة الوطنية الثالثة حول فقر الدم المنجلي

 محمد بن عبداهلل: تطوير بروتوكوالت 
العالج لتحسين جودة الخدمات الصحية

أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة أن التنمية التي يش��هدها 
القط��اع الطب��ي بالمملك��ة في ظ��ل المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
رس��خت م��ن تق��دم المنظوم��ة الصحية وم��ا تقدمه من 
رعاية طبية رائدة وش��املة للمواطنين والمقيمين بفضل 
الرعاي��ة األبوي��ة الت��ي يحظى به��ا جميع أبن��اء المملكة 
من ل��دن جاللته حفظ��ه اهلل ورعاه، إلى جان��ب االهتمام 
المس��تمر والمتابعة الحثيثة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، وحرص الحكومة برئاس��ة س��موه على 
طرح العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في مصلحة 

المواطن في المقام األول.
ج��اء ذلك ل��دى افتت��اح رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
فعاليات الن��دوة الوطنية الثالثة حول فق��ر الدم المنجلي 
الت��ي تنظمه��ا المستش��فيات الحكومي��ة بالتع��اون مع 
ش��ركة إديوكيش��ن ب��الس وبرعاي��ة نوفارت��س، وذل��ك 
بحضور الدكتور أحمد محم��د األنصاري الرئيس التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومي��ة وع��دد م��ن المس��ؤولين ف��ي 
المجل��س األعل��ى للصح��ة ووزارة الصحة والمستش��فيات 
الحكومية، وبمشاركة واسعة من الكوادر الطبية من داخل  

البحرين وخارجها.
وأوض��ح الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة أن الندوة 
الوطني��ة الثالث��ة لفق��ر ال��دم المنجل��ي تأت��ي امت��دادًا 
للنس��ختين الس��ابقتين ودورهما البارز في تحسين جودة 
وكفاءة ومستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المملكة 
لجمي��ع فئات المجتم��ع، مش��يرًا إلى أن المجل��س األعلى 
للصحة حرص على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
ملك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء حفظه اهلل، 
بتكثي��ف البرامج العالجية المتطورة على مس��توى العالم 
وتطوير اإلس��تراتيجيات وبروتوكوالت العالج التي تهدف 
في الدرجة األولى إلى تطوير جودة الخدمات الصحية، حيث 
إن هذه الندوة واحدة من المبادرات الرائدة التي يشار لها 
بالبن��ان من خالل المخرج��ات العديدة الت��ي حققتها في 

النسختين السابقتين.
وأشاد الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة بالجهود البارزة 
للمستش��فيات الحكومي��ة ودورها المح��وري والمهم في 

تنظيم هذه الن��دوة، والحرص على تقديم األوراق العلمية 
المتمي��زة للمش��اركين م��ن الك��وادر الطبي��ة والمرضى 

وذويهم.
من جانب��ه، أكد الدكتور ح��ازم العالي رئي��س لجنة إدارة 
مركز أم��راض الدم الوراثية رئيس الندوة في كلمة ألقاها 
في حفل االفتتاح، أن الندوة تأتي لمواصلة النجاحات التي 
حققتها في نس��خها الس��ابقة، مبينًا أن الجهود متواصلة 
نحو تقديم أفضل الخدم��ات الطبية للمرضى والمصابين 

بفقر الدم المنجلي عبر توفير الرعاية الطبية الشاملة.
وقدم العالي ش��كره وتقديره إلى رئي��س المجلس األعلى 
للصحة عل��ى رعايته الندوة، التي لها انعكاس��ات إيجابية 
كبي��رة عل��ى نجاح ال��دورة وخصوص��ًا أن معالي��ه حريص 
عل��ى تقديم كامل الدعم للندوة من أج��ل الخروج بأفضل 
المقترح��ات والتوصي��ات. وذك��ر أن الجمعي��ة البحرينية 
لرعاي��ة مرض��ى الس��كلر تبذل جه��ودًا ب��ارزًا م��ع اللجنة 
المنظمة م��ن أجل تأمين نجاح الن��دوة والجهود المثمرة 
التي تقوم بها المستشفيات الحكومية عبر تنظيم البرامج 
المتنوعة، مثل الندوات وورش العمل وغيرها لنشر الوعي 
لدى المرض��ى وتعزيز ج��ودة وكفاءة الخدم��ات الوقائية 
والعالجية المقدم��ة لهم. وق��ال العالي:«لقد حرصنا في 
هذه الندوة على أن يشارك نخبة من الخبراء واالستشاريين 
كمتحدثين، ف��ي ظل الخبرة الواس��عة والمش��وار الحافل 
بالعط��اء في مس��يرتهم المهنية الطبية، وال ش��ك في أن 
وجوده��م معن��ا اليوم سيس��هم في تحقيق كام��ل النجاح 
لهذه الندوة العريقة«. وتش��هد الدورة مش��اركة واس��عة 
م��ن الك��وادر الطبي��ة ويحاض��ر فيها نخب��ة م��ن الخبراء 
واألكاديميين واالستش��اريين مثل الدكتورة خلود السعد، 
والدكتور ثروت وجدي، والدكتور سلمان الكندي، والدكتورة 
أنور كاظم، وعلي راش��د، وسكينة حيدر، والدكتور معتصم 
المش��عور، والدكتور أنيس محمود. وتش��هد الندوة تركيز 
الضوء على عدة مح��اور أبرزها األطفال المصابون بمرض 
فق��ر الدم المنجل��ي نحو نقل ناج��ح إلى رعاي��ة البالغين، 
باإلضاف��ة إلى اعتالل الكب��د المنجلي، وآخر المس��تجدات 
المتعلق��ة بالفيزيولوجي��ا المرضية لفقر ال��دم المنجلي، 
وأب��رز العالج��ات المتطورة لم��رض فقر ال��دم المنجلي، 
والرعاية النفس��ية للمرض، والتمري��ض المحتمل وخطة 
إدارة األل��م، والحمل ل��دى المصابين بفق��ر الدم المنجلي 
واألدوية الخاصة بهم، إضافة إلى تنظيم حلقات نقاش��ية 

تهدف إلى تحقيق االستفادة الكاملة من الندوة.

 محمد بن عبداهلل يرعى المؤتمر 
األول لواقع ومستقبل الصيدلة بالبحرين

تنطلق الي��وم، فعاليات المؤتمر والمعرض األول لواقع ومس��تقبل الصيدلة ال��ذي تنظمه جمعية الصيادلة 
البحرينية بالتعاون مع جامعة البحرين، تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة، وبش��راكة استراتيجية ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك في مركز الخليج 

للمؤتمرات بفندق الخليج.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر، وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، وكبار المسؤولين من مختلف القطاعات 
الصحية، والصيادلة البحرينيون والخليجيون والمهنيون والمختصون بالش��أن الدوائي مع خبراء ومتخصصين 
من مختلف دول العالم. وأكدت رئيسة جشمعية الصيادلة البحرينية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر رحاب 
النعيمي، أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، سيناقش العديد من المحاور المهمة؛ أهمها التعرف على 
ما وصلت إليه مهنة الصيدلة في الدول المتقدمة مثل أمريكا والدول األوروبية ودول خليجية واالستفادة من 
خبراته��م في هذا المجال، واالس��تفادة من خبرات اآلخرين في مجال ال��ذكاء االصطناعي وكذلك التكنولوجيا 

الحيوية في مجال البحوث وصناعة األدوية.
كما س��يناقش، آخر ما توصل له العلم في عالج بعض األمراض واألوبئة، والتعرف على األنظمة الجديدة في 
مجال إدخال األدوية من خالل المعايير الحديثة المتبعة في اختيار األدوية، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين 
والصيادلة البحرينيين من خالل اللقاء بين أصحاب الصيدليات والخريجين الجدد، حيث س��تتم مناقش��ة الكثير 
م��ن المواضي��ع في هذا المجال، ومناقش��ة أهمية فتح مصان��ع أدوية جديدة في البحري��ن إلنعاش االقتصاد 
وتعزيز األمن الدوائي.  وسيكون هناك استعراض لواقع ومستقبل تعليم الصيدلة في البحرين، وكذلك عرض 

لمشاريع تخرج طلبة برنامج الصيدلة بجامعة البحرين على هيئة عروض إلكترونية أو عروض شفهية.

 رئيس األمن العام يشهد تخريج المشاركين 
بورشة إعداد فريق تدريب القيادات للطوارئ المدنية

ش��هد رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة 
الكوارث الفريق طارق بن حسن الحسن، حف�ل تخريج عدد 
من ضب��اط المكتب التنفي��ذي للجنة الوطني��ة لمواجهة 
الكوارث المش��اركين في ورش��ة عمل إع��داد فريق تدريب 
القي��ادات العلي��ا »المس��توى الذهب��ي« إلدارة الط��وارئ 
المدنية، والتي أقيمت بالمركز الوطني إلدارة الكوارث في 

الفترة من 12-16 فبراير الجاري.
وأك��د رئيس األم��ن العام، أن الدورة تأت��ي ضمن برنامج 
بناء الق��درات الوطني��ة وتنفي��ذًا لالس��تراتيجية الوطنية 
للحماي��ة المدنية والمعتمدة مس��بقًا لتأهيل الكوادر في 
مجاالت الحماية المدنية والحد من مخاطر الكوارث وإعداد 
دليل وطني ش��امل للتمارين الخاصة بالط��وارئ المدنية 

لتأهيل القيادات على جميع المستويات.
واشتملت ورش��ة العمل على 3 محاور أساسية وهي: إدارة 
المخاطر، وإدارة الطوارئ، والتوعية والتكامل المؤسس��ي، 
وذل��ك للحد م��ن مخاطر الك��وارث وفق منهجي��ة عصرية 
تتواكب مع ما تس��عى له المملكة من تطوير شامل ودفع 
لعجل��ة التنمية التي ترتب��ط ارتباطًا وثيق��ًا بتوفير بيئة 
آمنة مس��تقرة للنمو وخطط مرنة واستدامة واستمرارية 
أعم��ال تحق��ق رؤي��ة البحري��ن 2030، وبما يتماش��ى مع 
برنام��ج عم��ل الحكومة، حي��ث تس��عى اللجن��ة الوطنية 
لمواجهة الكوارث إلى خل��ق فرق عمل مؤهلة وعلى درجة 

عالية من االحترافية باإلضافة إلى تكوين منهجية وطنية 
موحدة للطوارئ.

وتخل��ل برنامج ورش��ة العم��ل، التي قدمه��ا الخبير عقيد 
متقاع��د توم م��اي وذر مدرب معتمد ل��دى كلية تخطيط 
الط��وارئ البريطاني��ة العريقة والمتخصص��ة في مجاالت 
االستدامة والحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ، عدد 
من الزيارات وحلقات النقاش مع جهات عدة باإلضافة إلى 

محاضرات وعروض تقديمية وسيناريوهات لحوادث سابقة 
ونظم محاكاة مختلفة ومتنوعة.

وق��ام رئيس األمن العام، بزي��ارة تفقدية للمركز الوطني 
إلدارة الك��وارث به��دف التأكد من الجاهزية واالس��تعداد 
والقدرة على التنس��يق ف��ي التعامل مع أي ح��ادث واتباع 
إجراءات الس��المة العامة أثناء تطبي��ق ومعالجة المواقف 

التي تتطلب جهدًا مشتركًا.

وأكد على أوجه التعاون والتنس��يق بي��ن مملكة البحرين 
والمملك��ة المتحدة ف��ي إطار العمل على تب��ادل الخبرات 
والتجارب لمواجهة الك��وارث، باإلضافة إلى تنظيم دورات 
وورش عم��ل متخصص��ة ف��ي البحري��ن لتعزي��ز القدرات 
الوطنية للتعامل مع الحوادث المختلفة، مشيدًا بالزيارات 
المتبادلة ودورها في تعزيز الخبرات في مجال الحماية من 

الكوارث واالستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.
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رئيسة المجر تغادر البالد

 عبداهلل الدوسري سفيرًا 
للبحرين غير مقيم بهولندا 

قدم س��فير مملك��ة البحري��ن لدى 
مملك��ة بلجي��كا عبداهلل الدوس��ري، 
أوراق اعتماده إلى جاللة الملك وليم 
 King Willem-Alexander ألكسندر
ملك مملكة هولندا، س��فيرًا مفوضًا 
فوق الع��ادة لمملك��ة البحرين غير 

المقيم لدى مملكة هولندا.
الدوس��ري، تحي��ات حض��رة  ونق��ل 
 صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، مل��ك مملك��ة البحري��ن 
المعظ��م، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
إل��ى صاح��ب الجالل��ة مل��ك مملكة 
هولندا وتمنياتهم��ا لجاللته بدوام 

الصحة والعافية.
وأكد أهمية دع��م وتعزيز العالقات 
الوطي��دة الت��ي تربط بي��ن مملكة 
البحرين ومملك��ة هولندا، ومواصلة 
مختل��ف  ف��ي  المش��ترك  العم��ل 
المصال��ح  يحق��ق  بم��ا  المج��االت 
الصديقي��ن،  للبلدي��ن  المش��تركة 
تزامن��ا مع م��رور أكثر من خمس��ين 
عاما على بدء العالقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.

م��ن جانبه، كلف جاللة ملك هولندا، 
الس��فير بنقل خالص تحيات جاللته 
إل��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
المعظ��م، وصاحب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
بالعالق��ات  اعت��زازه  ع��ن  معرب��ًا 
هولن��دا  مملك��ة  بي��ن  المتمي��زة 

ومملكة البحرين.
وأك��د جاللت��ه، على أهمي��ة تطوير 
البلدي��ن  بي��ن  الثنائ��ي  التع��اون 
الصديقي��ن ف��ي كاف��ة المج��االت، 
متمنيا للس��فير التوفي��ق في مهام 
منصب��ه الجديد بما يخ��دم البلدين 

والشعبين الصديقين.

 عبداهلل بن أحمد: البحرين رسمت مسارًا 
جديدًا للمنطقة بإقرار السالم مع إسرائيل

ش��ارك وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياسية 
نائ��ب األمي��ن الع��ام لمجل��س الدف��اع األعلى 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، في 
ندوة بعنوان »وجهات نظر جديدة حول العالقات 
بي��ن الثقاف��ات والتكام��ل اإلقليمي في الش��رق 
األوس��ط«، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ لألمن 
في دورته ال�95، وذلك بحضور وزير الدفاع بدولة 
إس��رائيل يوآف جاالنت، ووزي��رة التغير المناخي 
والبيئ��ة بدولة اإلمارات العربي��ة المتحدة مريم 

المهيري.
وأشاد الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد، بالرؤية 
الحكيمة واالس��تثنائية لحض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
المعظ��م، باعتب��ار الس��الم ضرورة رئيس��ة في 
تعزي��ز األمن واالس��تقرار ودعم أه��داف التنمية 
المس��تدامة، منوهًا بأن البحرين رس��مت مسارًا 
جديدًا للمنطقة بإقرار السالم مع دولة إسرائيل، 
إل��ى جانب جهود المملكة المس��تمرة في نش��ر 
قي��م التعاون اإليجابي، بما يحق��ق خير ومصالح 

شعوب المنطقة.
وأكد أهمية »منتدى النقب« في ترسيخ التكامل 
اإلقليمي، اس��تنادًا إلى الحوار والتفاهم، والرغبة 

المتبادل��ة في تعظيم المنافع للجميع، داعيًا إلى 
أهمية إرس��اء قي��م التعايش الس��لمي واالزدهار 
المس��تدام، األم��ر الذي س��يثبت بش��كل عملي 

م��ا يمك��ن تحقيقه من خ��الل العم��ل الجماعي 
المختلف��ة،  التحدي��ات  لمواجه��ة  المش��ترك، 

واغتنام الفرص المتاحة. مندوب البحرين باألمم 
المتحدة يستضيف المندوبة 

الدائمة للواليات المتحدة

اس��تضاف المن��دوب الدائ��م لمملك��ة البحري��ن ل��دى األمم 
المتح��دة في نيوي��ورك جم��ال الرويعي، المندوب��ة الدائمة 
للواليات المتحدة األمريكية لدى األمم المتحدة، ليندا توماس 
غرينفيلد، حيث عقد اجتماعًا للمجموعة العربية، وذلك بمقر 
البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة، حيث تم 
بحث المس��تجدات المتصلة بالمفاوضات الدولية الحكومية 
ح��ول إصالح مجلس األم��ن، إضافة إل��ى الموضوعات األخرى 

ذات االهتمام المشترك.

 »األشغال« و»السعودي للتنمية« 
يبحثان مستجدات المشاريع القائمة

بح��ث وكيل وزارة األش��غال الش��يخ 
مش��عل بن محم��د آل خليفة، خالل 
الصن��دوق  م��ن  وف��دًا  اس��تقباله 
الس��عودي للتنمي��ة ض��م كل من 
رئي��س الوف��د  عب��داهلل الصهي��ل، 
العواد،  المجيدل ومش��اري  وعاصم 
القائم��ة،  المش��اريع  مس��تجدات 
وذل��ك ضم��ن المتابع��ات الدورية 
لالط��الع عل��ى مراحل س��ير العمل 
ف��ي المش��اريع التي يت��م تنفيذها 

بتمويل من الصندوق.
واستعرض وكيل األشغال المشاريع 
القائمة التي يتم تنفيذها بتمويل 
من الصندوق، وذلك بحضور الوكيل 
المساعد للطرق كاظم عبداللطيف، 
والوكيل المس��اعد للصرف الصحي 
فتح��ي الف��ارع، والوكيل المس��اعد 

لمشاريع البناء والصيانة المهندسة 
مري��م أمي��ن، والممثل ع��ن وزارة 
الوطن��ي  واالقتص��اد  المالي��ة 

مصطفى جناحي.
وأش��اد وكيل وزارة األشغال بجهود 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
الش��قيقة ممثل��ة ف��ي الصن��دوق 
دع��م  ف��ي  للتنمي��ة  الس��عودي 
المش��اريع التنموية ومشاريع البنية 
البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي  التحتي��ة 
معربًا عن تقديره للدعم والتعاون 
المس��تمرين واللذي��ن من ش��أنه 
تعزيز أواص��ر التعاون بين البلدين 
األه��داف  يحق��ق  بم��ا  الش��قيقين 

المشتركة.
وأك��د الش��يخ مش��عل ب��ن محم��د 
يأت��ي ضم��ن متابع��ة  اللق��اء  أن 
س��ير العم��ل واالطالع على نس��بة 
اإلنج��از في المش��اريع الممولة من 
الصندوق، منوهًا بالدور الذي يقوم 
به األش��قاء في الصندوق السعودي 
للتنمية في دعم المشاريع الحيوية 

التي تنفذها وزارة األشغال.
وخ��الل االجتم��اع تم��ت مناقش��ة 
مش��اريع قط��اع الط��رق، حي��ث تم 
اس��تعراض مشروع ش��ارع البحرين 
البس��يتين«،  »جس��ر  الش��مالي 
وال��ذي يعتبر م��ن أهم المش��اريع 
اإلس��تراتيجية، حيث يرب��ط جزيرة 
المحرق بشمالي جزيرة المنامة عن 
طريق إنشاء جسر بحري من خمسة 
مس��ارات في كل اتج��اه يربط بين 

منطقة الساية ومرفأ البحرين.
كما تم اس��تعراض مش��روع إنشاء 
الدائ��ري  البحري��ن  جن��وب  ش��ارع 
»المرحلة األول��ى«، والذي يتضمن 
إنشاء ش��ارع يصل طوله إلى نحو 8 
كيلومت��رات ويتكون من مس��ارين 
بعرض 7.50 أمتار ويوازي الش��ارع 

الرئيس م��ن الجه��ة الغربية، كما 
يرب��ط بين قرية القدرة في منطقة 
الزالق م��ن جهة الش��مال، وكذلك 
غ��رب  عل��ى  الممت��دة  العق��ارات 
الطريق ومن ضمنها مشاريع إدامة 
وب��الج الجزائر، ويمت��د حتى منتجع 
الساحل من جهة الجنوب، وسيكون 
الش��ارع الش��رياني الناق��ل للحركة 
المروري��ة للمناطق الواقعة جنوبي 
وربطها مستقباًل  وغربيها  البحرين 
بش��ارع الملك حمد الرئيس شمالي 

تقاطع درة البحرين.
الص��رف  بقط��اع  يتعل��ق  وفيم��ا 
الصحي استعرض الطرفان مشروع 
التوس��عة الرابعة لمحط��ة توبلي 
للص��رف الصح��ي والذي سيس��هم 
في مضاعفة الطاقة االس��تيعابية 
للمحطة الحالي��ة من 200 ألف متر 
مكع��ب لتص��ل إل��ى 400 ألف متر 
مكع��ب يومي��ًا، وتحس��ين الوض��ع 

البيئي في المنطقة.
بن��اء محطة  المش��روع  ويتضم��ن 
الص��رف  مي��اه  لمعالج��ة  جدي��دة 
الصحي بجوار المحطة الحالية، إلى 
جان��ب إنش��اء غرفة تجمي��ع لكافة 
تدفقات مياه الصرف الصحي بعمق 
21 مترًا تحت األرض، وإنشاء محطة 

ضخ رئيس��ة بعمق 25.1 مترًا تحت 
مي��اه  تدفق��ات  الس��تقبال  األرض 
الص��رف الصحي من غرفة التجميع، 
وإنش��اء وح��دات المعالج��ة األولية 
الثنائي��ة،  المعالج��ات  ووح��دات 
وح��دات  إنش��اء  إل��ى  باإلضاف��ة 
المعالج��ة الثالثية وتش��مل وحدة 
التطهير  ووح��دة  الرمل  مرش��حات 
بغاز األوزون ووحدة التطهير بمادة 
التوازن  وإنش��اء ح��وض  الكلورين، 

وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
وف��ي قط��اع البن��اء والصيان��ة، تم 
استعراض مستجدات مشروع مركز 
اإلقامة الطويل��ة في المحرق، الذي 
يه��دف إلى إنش��اء مركز متخصص 
للرعاي��ة وإع��ادة التأهي��ل بطاقة 
اس��تيعابية تبلغ 100 س��رير مزود 
بكاف��ة الخدمات الطبي��ة واإلدارية 
المس��اندة لتقديم الرعاية الصحية 
للمصابين بأم��راض تتطلب البقاء 

فترات طويلة في المستشفى.
من جهته، أع��رب ممثلو الصندوق 
عن ش��كرهم لجهود وزارة األشغال 
في تنفيذ المش��اريع الحيوية والتي 
عبرت عن مهني��ة عالية، مؤكدين 
أهمية التعاون والتنسيق المستمر 

بين البلدين الشقيقين.

غ��ادرت البالد أمس رئيس��ة المج��ر كاتالين نوف��اك والوفد 
المرافق بعد زيارة رس��مية للمملكة اس��تغرقت 3 أيام أجرت 
خاللها محادثات رسمية مع حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، تناولت تعزيز آفاق 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وكان في وداعها 
ل��دى مغادرتها مطار البحرين الدولي وزي��ر الخارجية، رئيس 
بعثة الش��رف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومحافظ 

المحرق، وسفيرا البلدين وعدد من المودعين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/19/watan-20230219.pdf?1676789222
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1052585
https://alwatannews.net/article/1052653
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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.
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بعد زيارة رسمية أجرت خاللها مباحثات مع الملك المعظم

أبناء البحرين يتسمون بحب الخير والعطاء... وزير اإلعالم:

مفتتًحا الندوة الوطنية الثالثة حول فقر الدم المنجلي... رئيس األعلى للصحة:

مشيدا بالرؤية الحكيمة للملك المعظم... عبداهلل بن أحمد:

رئيســـــة المجــــر 
تغـــــادر البـــــــالد

دعم ناصر بن حمد أسهم في نجاح “يوم التضامن”

تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير بروتوكوالت العالج

البحرين رسمت مسارا جديدا للمنطقة بإقرار السالم مع إسرائيل

غـــادرت البـــاد أمـــس رئيســـة المجـــر 
كاتاليـــن نوفاك، والوفـــد المرافق، بعد 
اســـتغرقت  للمملكـــة  رســـمية  زيـــارة 
ثاثـــة أيـــام، أجرت خالهـــا محادثات 
رسمية مع ملك الباد المعظم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفـــة، تناولـــت تعزيز آفـــاق التعاون 
المشترك بين البلدين الصديقين.

وكان فـــي وداعها لدى مغادرتها مطار 
الخارجيـــة  وزيـــر  الدولـــي،  البحريـــن 
بعثـــة  رئيـــس  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الشـــرف، ومحافظ محافظة المحرق، 
وسفيرا البلدين وعدد من المودعين.

النعيمـــي  رمـــزان  اإلعـــام  وزيـــر  أشـــاد 
بالتوجيهات الملكية الســـامية لملك الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، في دعم األشـــقاء في 
الجمهوريـــة العربية الســـورية وجمهورية 
تركيـــا، فـــي أعقـــاب الزلـــزال الـــذي ضرب 
البلدين، في امتداد للدعم المتواصل الذي 
يوليـــه جالتـــه للعمل اإلنســـاني والوقوف 
إلـــى جانب الشـــعوب الشـــقيقة والصديقة 
فـــي مختلـــف الظـــروف واألزمـــات، ضمن 
المســـاعي الخيـــرة التـــي يقودهـــا جالتـــه 
لترســـيخ نهج مملكـــة البحرين القائم على 
روح األخوة اإلنســـانية والتضامن الدولي 
بمتابعـــة حثيثـــة مـــن الحكومـــة برئاســـة 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء لهذه التوجيهات السامية 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  اإلنســـانية  والمبـــادرات 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
كما نـــوه وزير اإلعام بجهود ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
فـــي متابعـــة وتنفيـــذ التوجيهـــات الملكية 
السامية في مساعدة األشقاء واألصدقاء 
العـــون  يـــد  ومـــد  المنكوبيـــن  وإغاثـــة 
العالـــم،  للمحتاجيـــن فـــي مختلـــف بقـــاع 
مـــن خـــال المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية. جـــاء ذلـــك لـــدى زيـــارة وزيـــر 
اإلعـــام لفريـــق عمـــل المؤسســـة الملكيـــة 
“يـــوم  حملـــة  خـــال  اإلنســـانية  لألعمـــال 
التضامـــن”، التـــي نظمتهـــا وزارة اإلعـــام 
بالتعـــاون مع المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية لدعـــم ضحايـــا زلـــزال ســـوريا 
وتركيـــا. وخال الزيارة اطلـــع الوزير على 
ســـير العمل في الحملة، مشيًدا بما حققته 
الحملـــة مـــن نجاح فـــي دعم وتلبيـــة نداء 

الواجـــب اإلنســـاني لدعم ضحايـــا الزلزال، 
تجســـيًدا لما يتميز به شـــعب البحرين من 
شـــيم البـــذل والعطـــاء وحب الخيـــر ومد 
يد العون لمســـاعدة المتضررين والوقوف 
إلى جانبهم. وعبر وزير اإلعام عن جزيل 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى فريـــق العمـــل على 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلونهـــا في أداء 
هـــذه المهمة اإلنســـانية، مؤكـــدًا أن مملكة 
البحرين ســـباقة دائًما في العمل اإلنساني 
مـــن قيمهـــا األصيلـــة  انطاًقـــا  واإلغاثـــي 

المستمدة من ديننا اإلسامي الحنيف.
كمـــا أشـــاد وزيـــر اإلعـــام بجهوداألميـــن 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى الســـيد  في تعزيز العمل الخيري 
وإيصـــال  البحريـــن  لمملكـــة  واإلنســـاني 

تقدمهـــا  التـــي  اإلنســـانية  المســـاعدات 
للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، مثنًيا 
كذلـــك على جهـــود فريق البحـــث واإلنقاذ 
التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين 
النبيلـــة  اإلنســـانية  بمهمتـــه  قـــام  والـــذي 
“ســـواعد الغيـــث” ضمـــن عمليـــات البحث 
واإلنقاذ في الجمهورية التركية لمســـاعدة 

المتضررين.
وأكـــد وزيـــر اإلعام حـــرص الـــوزارة على 
تقديم كافة أوجه الدعم إلنجاح مبادرات 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وجهـــود 
اإلنسانية ودعمها في مسيرتها اإلنسانية.

مـــن جانبـــه ثمـــن األميـــن العام للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية جهـــود وزير 
اإلعـــام وتعـــاون وزارة اإلعـــام ودعمهم 
الكبيـــر لعمـــل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
جمـــع  حملـــة  مـــع  وتعاونهـــم  اإلنســـانية، 
زلـــزال ســـوريا  التبرعـــات لدعـــم ضحايـــا 
وتركيـــا، مؤكًدا أنه أمر غير مســـتغرب من 
اإلعام الوطني في دعم العمل اإلنســـاني 
واإلغاثي الـــذي تقوم به المؤسســـة دائًما، 

متمنًيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

المنامة- بنا

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

واإلنقـــاذ  البحـــث  فريـــق  تمكـــن 
بقـــوة  الملكـــي  للحـــرس  التابـــع 
دفـــاع البحرين خـــال أداء مهمته 
اإلنســـانية “ســـواعد الغيـــث” ضمن 
عمليات بحث موســـعة من انتشال 
ســـبع ضحايا فارقـــوا الحياة تحت 
بمقاطعـــة  أمـــس  يـــوم  األنقـــاض 
هاتـــاي جنوبي تركيا جراء الزلزال 
المدمر، وتجســـيدًا للدور اإلنساني 
بـــروح  الفريـــق  يواصـــل  النبيـــل 
معنويـــة عاليـــة مباشـــرة عملياتـــه 

اإلغاثيـــة اإلنســـانية ومـــد ســـواعد 
الـــازم  الدعـــم  لتقديـــم  العـــون 
ومساعدة المتضررين والبحث عن 
الناجين وانتشـــال الضحايا حسب 
والســـامة،  األمـــن  معاييـــر  أعلـــى 
بمهنيـــة  الجهـــود  كافـــة  بتســـخير 
والتـــزام باحترافيـــة ودقـــة عاليـــة 
فـــي التعامل مع األنقاض والمباني 
المهدمـــة جـــراء الكارثـــة الطبيعية 
الطقـــس  حـــاالت  رغـــم  المدمـــرة 

والظروف الجوية الصعبة.

ضمن عملية “سواعد الغيث”... انتشال 
7 جثث من تحت أنقاض هاتاي
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الجامعات والميثاق والفرص الذهبية
عندمــا أصبــح لدينــا جامعــات خاصة، حمدنا هللا وشــكرنا فضله 
علــى هــذه النعمة التي هبطت علينا من الســماء، وشــكرنا القائد 
والحكومة والمشروع اإلصاحي الكبير لحضرة صاحب الجالة 
الملــك المعظم الذي ســمح بتأســيس هــذه الجامعــات؛ باعتبارها 

منارات إشعاع حضاري وعلمي.
وهــا نحــن فــي هــذه األيــام ومنــذ الرابــع عشــر مــن شــهر فبرايــر 
الجاري، بل وخال هذا الشــهر الســعيد نحتفي بذكرى مرور 22 
ســنة على التصويت على ميثاق العمل الوطني، وعلى تأســيس 
أول جامعــة خاصــة تزامًنــا مــع الحــدث الكبيــر، وهــي الجامعــة 

األهلية.
وفــي خضــم احتفــاالت المملكــة بهــذه األيــام المباركــة تذكــرت 
مــن بيــن مــا تذكرت تلك اللحظــات الوطنية، وكيــف أنها جمعت 
مختلــف القــوى الوطنيــة والقواعد الشــعبية تحت هــدف واحد، 
ثــم كيــف أدى ذلــك التكاتف إلــى إخراج مشــروع إصاحي كبير 

بحجم طموحات هذه األمة.
مــرت الســنوات، وتــم افتتــاح أكثــر مــن 15 جامعــة خاصــة إلــى 
جانب الجامعات الحكومية الموجودة، ومما الشــك فيه أن هذا 
العدد من الجامعات يعتبر حســب المطروح من مقاعد للدراســة 
فــي هذه الجامعات أكبر مــن الطلب على تلك المقاعد، ومازالت 
المنافســة غيــر المتكافئــة مــع الجامعــات الحكوميــة فــي توفير 
الفــرص وتهيئة المناخات المطلوبة لتحقيق العدالة بين الجميع 
علــى المحــك، بــل والوفــاء بمتطلبــات وحاجات تلــك الجامعات 
التــي تمــت تهيئتهــا مــن خــال مســتثمرين مؤمنيــن بالفكــرة، 
وحريصيــن علــى دعمها، بل إنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل 

االرتقاء بها وبمخرجاتها ومناهجها وبرامجها التعليمية.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننا فــي الجامعة األهلية مثــًا تمكنا 
مؤخــًرا مــن الحصــول علــى االعتــراف مــن الســلطات التعليميــة 
مــن  عليهــا  تحصلنــا  التــي  األكاديميــة  باالعتماديــة  الســعودية 

السلطات التعليمية في مملكتنا الحبيبة البحرين.
وممــا الشــك، فإن هذه الخطوة البــد وأن تتبعها خطوات، أهمها 
وأكثرهــا إلحاًحــا محاولــة تعميــم نفس الخطوة الســعودية على 
الــدول الشــقيقة األخــرى كدولة الكويــت مثًا، خاصــة أن جميع 
اإلحصاءات واألرقام الرسمية تكشف عن ذلك الفائض الطابي 
المتوفــر لــدى هاتيــن الدولتيــن الشــقيقتين ممــا يفتــح المجــال 
األعــداد  البحريــن  مملكــة  فــي  الخاصــة  الجامعــات  الســتقبال 
الفائضــة، وتقديــم أرقــى مســتويات التعليم األكاديمــي والتعلم 
البحثــي والمعرفــي وربــط ذلك كله بأســواق العمل فــي المنطقة 

واحتياجاتها المتصاعدة.
إننا في مملكة البحرين نســعى دائًما لكي نكون عند حســن ظن 
أشقائنا بنا، هم يتوقعون منا الكثير ونحن نلبي في التو واللحظة 

ونصل في جميع المواعيد المحددة ولألهداف المطلوبة.
جامعاتنا الخاصة تمكنت خال الفترة الوجيزة الماضية من أن 
تكــون عنــد حســن ظــن الجميع ســواء من خــال اعتائهــا أعلى 
وأرقى منصات جودة التعليم والتدريب أم عن طريق التزكيات 
والتقديــرات والتصنيفــات العالميــة التــي حصلــت عليهــا عــدة 
جامعــات وعلى رأســها جامعاتنا األهلية من مؤسســات تصنيف 
عالميــة معتبرة كالتايمز البريطانيــة وكيو إس العالمية ومنظمة 

األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
هــذه اإلنجــازات، وتلــك التقديــرات، تؤكــد إلــى أي مــدى كانــت 
المنظومــة حريصــة على أن تلبي متطلبات المجتمع الدولي وما 
ينتج عنها من برامج ضرورية ومناهج مناســبة حتى نســتطيع 
أن نصــل بطموحــات الطالــب وولــي األمــر إلــى مــا يصبــو إليــه 

ويرجوه.
الجامعــة األهليــة، وأنــا مســئول تماًمــا عمــا أقــول، تمكنــت مــن 
اعتــاء أعلى المنصات التصنيفيــة والتقييمية المعتبرة، بل إنها 
اســتحدثت مناهــج ومقــررات كفيلــة بــأن تحقــق أحــام وآمــال 
الطالــب البحرينــي والخليجــي والطلبــة األجانــب، هــو ما يفســر 
ذلــك اإلقبــال الدولــي علــى جامعتنا، وتلــك الحالة مــن االنصهار 
فــي برامجهــا ومناهجهــا والتــي تحاكــي أرقى صنــوف المعرفة، 

وأدق تقنيات الحداثة في العصر الحديث وأكثر.

د. عبد اهلل الحواج

المنامة - وزارة الخارجية

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
يشـــهدها  التـــي  التنميـــة  أن  خليفـــة،  آل 
القطـــاع الطبـــي بمملكة البحريـــن في ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الملـــك  الجالـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــاد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، رســـخ مـــن 
تقـــدم المنظومـــة الصحية ومـــا تقدمه من 
رعايـــة طبيـــة رائـــدة وشـــاملة للمواطنين 
والمقيميـــن بفضـــل الرعايـــة األبويـــة التي 
يحظـــى بها جميـــع أبناء المملكـــة من لدن 
جالتـــه، إلـــى جانـــب االهتمـــام المســـتمر 
والمتابعـــة الحثيثة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وحرص 
الحكومة برئاسة سموه على طرح العديد 
مـــن المبـــادرات الرائـــدة التـــي تصـــب في 

مصلحة المواطن في المقام األول.
جـــاء ذلـــك لـــدى افتتـــاح رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحة، فعاليات النـــدوة الوطنية 
الثالثـــة حـــول فقـــر الـــدم المنجلـــي التـــي 
تنظمها المستشـــفيات الحكومية بالتعاون 
بـــاس وبرعايـــة  أديوكيشـــن  شـــركة  مـــع 
نوفارتـــس، وذلك بحضور أحمد األنصاري 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 

وعدد من المســـئولين في المجلس األعلى 
الصحـــة والمستشـــفيات  للصحـــة ووزارة 
الحكومية، وبمشـــاركة واسعة من الكوادر 
الطبية من داخل وخارج مملكة البحرين.

وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة أن النـــدوة الوطنيـــة الثالثـــة لفقـــر 
الـــدم المنجلـــي تأتي امتـــداًدا للنســـختين 
الســـابقتين ودورهمـــا البـــارز في تحســـين 
الخدمـــات  ومســـتوى  وكفـــاءة  جـــودة 
الصحية التي تقدمها المملكة لجميع فئات 
المجتمع، مشـــيًرا إلـــى أن المجلس األعلى 
تنفيـــذ توجيهـــات  للصحـــة حـــرص علـــى 
المعظـــم،  البـــاد  ملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، بتكثيف البرامج 
العاجيـــة المتطـــورة على مســـتوى العالم 
وتطويـــر االســـتراتيجيات وبروتوكـــوالت 

العاج التي تهدف في الدرجة األولى إلى 
تطويـــر جـــودة الخدمات الصحيـــة، حيث 
إن هـــذه النـــدوة واحـــدة مـــن المبـــادرات 
الرائـــدة التي يشـــهد لها بالبنـــان من خال 
المخرجـــات العديـــدة التـــي حققتهـــا فـــي 

النسختين السابقتين.
وأشاد الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
بالجهـــود البارزة للمستشـــفيات الحكومية 
ودورهـــم المحوري والهام في تنظيم هذه 
النـــدوة، والحـــرص علـــى تقديـــم األوراق 
العلميـــة المتميزة للمشـــاركين من الكوادر 

الطبية والمرضى وذويهم.
من جانبـــه، أكد حازم العالـــي رئيس لجنة 
إدارة مركـــز أمراض الـــدم الوراثية رئيس 
الندوة في كلمة ألقاها في حفل االفتتاح، 
النجاحـــات  لمواصلـــة  تأتـــي  النـــدوة  أن 
التـــي حققتها في نســـخها الســـابقة، مبيًنا 

أن الجهـــود متواصلـــة نحـــو تقديم أفضل 
للمرضـــى والمصابيـــن  الطبيـــة  الخدمـــات 
بفقـــر الـــدم المنجلـــي عبـــر توفيـــر الرعاية 

الطبية الشاملة.
وقدم شكره وتقديره إلى رئيس المجلس 
األعلى للصحة على رعايته للندوة، والتي 
لها انعكاســـات إيجابية كبيـــرة على نجاح 
الـــدورة خصوًصا أنه حريـــص على تقديم 
كامـــل الدعـــم للنـــدوة مـــن أجـــل الخـــروج 

بأفضل المقترحات والتوصيات.
لرعايـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  أن  وذكـــر 
مرضـــى الســـكلر تبـــذل جهـــودًا بـــارزًا مـــع 
اللجنـــة المنظمـــة مـــن أجـــل تأميـــن نجاح 
النـــدوة والجهـــود المثمـــرة التي تقـــوم بها 
تنظيـــم  عبـــر  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
البرامـــج المتنوعـــة مثل النـــدوات وورش 
العمل وغيرها لنشـــر الوعـــي لدى المرضى 
وتعزيز جودة وكفـــاءة الخدمات الوقائية 

والعاجية المقدمة لهم.
هـــذه  فـــي  حرصنـــا  “لقـــد  العالـــي:  وقـــال 
الخبـــراء  مـــن  نخبـــة  أن يشـــارك  النـــدوة، 
ظـــل  فـــي  كمتحدثيـــن،  واالستشـــاريين 
الخبرة الواسعة والمشوار الحافل بالعطاء 
في مســـيرتهم المهنية الطبية، وال شك أن 
تواجدهم معنا اليوم سيســـهم في تحقيق 

كامل النجاح لهذه الندوة العريقة”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

شـــارك وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية نائـــب األميـــن العـــام لمجلـــس 
الدفـــاع األعلى الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، فـــي نـــدوة بعنـــوان “وجهـــات 
نظـــر جديدة عـــن العاقات بيـــن الثقافات 
والتكامل اإلقليمي في الشـــرق األوسط”، 
ضمـــن فعاليـــات مؤتمر ميونـــخ لألمن في 
بحضـــور  والخمســـين،  التاســـعة  دورتـــه 
بدولـــة  الدفـــاع  وزيـــر  جاالنـــت،  يـــوآف 
إســـرائيل، ومريم المهيري، وزيـــرة التغير 
المناخـــي والبيئة بدولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة.
وفـــي كلمتـــه فـــي النـــدوة، أشـــاد الشـــيخ 
بالرؤيـــة  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 

البـــاد  لملـــك  واالســـتثنائية  الحكيمـــة 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، باعتبار السام ضرورة 

رئيسة في تعزيز األمن واالستقرار ودعم 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، منوًهـــا بأن 
مملكـــة البحريـــن رســـمت مســـاًرا جديـــًدا 

للمنطقة بإقرار الســـام مع دولة إسرائيل، 
إلـــى جانب جهـــود المملكة المســـتمرة في 
نشـــر قيـــم التعـــاون اإليجابي، بمـــا يحقق 

خير ومصالح شعوب المنطقة.
للشـــؤون  الخارجيـــة  وأكـــد وكيـــل وزارة 
السياســـية، أهميـــة “منتـــدى النقـــب” فـــي 
ترســـيخ التكامـــل اإلقليمي، اســـتناًدا إلى 
الحـــوار والتفاهـــم، والرغبـــة المتبادلة في 
تعظيـــم المنافع للجميـــع، داعًيا إلى أهمية 
إرســـاء قيـــم التعايش الســـلمي واالزدهار 
الـــذي ســـيثبت بشـــكل  المســـتدام، األمـــر 
عملـــي ما يمكن تحقيقه مـــن خال العمل 
الجماعي المشـــترك، لمواجهـــة التحديات 

المختلفة، واغتنام الفرص المتاحة.
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د. شاميك شاه

د. مأمون عبد الفتاح

كثيــرة  الكلــى  مشــكالت  أنــواع  وتابع”تعــد 
ومتعــددة، وقــد تختلــف باختــالف المســببات، 
تظهــر  األمــراض  فبعــض  اإلصابــة،  فتــرة  أو 
عنــد إهمــال أمــراض أخــرى، ومــن أهــم وأشــهر 
أمــراض الكلــى هــي الفشــل الكلــوي المزمــن، إذ 
يعــد مــن أمــراض الكلــى األكثــر شــيوًعا، وتليهــا 
الكلــى، أو تكــون كريســتاالت فــي  حصــوات 
الــدم فــي الكلــى، التهــاب كبيبــات الكلــى الناتج 
عــن العــدوى، أو بعــض األدويــة، أو المشــكالت 
الــوالدة وتكيســات الكلــى،  التــي تظهــر عنــد 
وفــي  الوراثيــة  الكلــى  أمــراض  مــن  وهــي 

األخيــر التهابــات المســالك البوليــة”.
وأوضــح أنــه حتــى المرضــى الذيــن يعانــون 
توفيــر  تــم  المتقدمــة،  الكلــى  أمــراض  مــن 
الحاجــة  مرحلــة  تؤخــر  لهــم  جديــدة  أدويــة 
إلــى غســيل الكلــى لمــدة 7 إلــى 10 ســنوات.

وأشــار إلــى ازديــاد أمــراض الكلــى فــي اآلونــة 
األخيــرة بســبب زيــادة مــرض الســكر وارتفــاع 
ضغــط الــدم لــدى عامــة الســكان، مؤكــًدا أنــه 
الناتجــة  الكلــى  أمــراض  مــن  الوقايــة  يمكــن 
عــن كليهمــا إذا تــم اكتشــافها مبكــًرا باألدويــة 

ــدى المصــاب. مــع تغييــر نمــط الحيــاة ل
فــي  للطبيــب  اللجــوء  ضــرورة  علــى  وشــدد 
اإلحســاس بالحرقــة عنــد التبــول، أو الصعوبــة 
أو  البــول،  فــي  الــدم  أو وجــود  التبــول،  فــي 
التبــول بكثــرة أثنــاء الليــل مــع تغيــرات فــي 

شــكل البــول ولونــه، بحيــث يميــل إلــى اللــون 
إضافــة  فيه.هــذا  الرغــوة  ظهــور  أو  الغامــق 
إلــى ارتفــاع ضغــط الــدم مــع وجــود انتفــاخ 
أو  العينيــن  حــول  أو  الوجــه  فــي  تــورم  أو 
الســاقين أو القدميــن، مؤكــًدا أنــه ينبغي على 
المريــض طلــب العنايــة الطبيــة علــى الفــور، 
ألن بعــض أمــراض الكلــى إذا تــم اكتشــافها 
مبكــًرا، فإنــه يمكــن عالجهــا،  ولكــن إذا تركــت 
مــا  المــرض،  شــدة  تــزداد  فقــد  عــالج  دون 
قــد يصعــب عالجــه، أو قــد يــؤدي إلــى بــطء 
عمــل الكلــى. لذلــك فــإن مــن الضــروري إجــراء 
الكلــى،  لوظائــف  المنتظمــة  الفحوصــات 
بحيــث يتــم إجــراء فحــص علــى األشــخاص 
المعرضيــن لخطــر اإلصابــة بمــرض الكلــى أو 
الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 عاًمــا أو أكثــر، مــع 
وظائــف  فحــص  إلجــراء  الخضــوع  ضــرورة 
الكلــى مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة.  
هــي  شــيوًعا  الكلــى  أمــراض  أبــرز  ومــن 
االلتهابــات البوليــة  المتكــررة التــي يصــاب بهــا 
العديــد مــن النــاس، مؤكــًدا أن هــذه االلتهابــات 
هــي مــن أكثــر األمــراض الكلــى شــيوًعا، مبيًنــا 
أنــه يمكــن الوقايــة مــن العــدوى المتكــررة عــن 
ــذي يــؤدي  طريــق معالجــة الســبب المحــدد ال

اإلصابــة بالعــدوى المتكــررة.
بشــأن  المنتشــرة  التحذيــرات  ظــل  وفــي 
ــم وتأثيرهــا علــى الكلــى أكــد د.  مســكنات األل

شــاميك شــاه أن تعاطــي مســكنات 
تؤثــر  إذ   الكلــى،  علــى  يؤثــر  األلــم 
إلــى  الــدم  تدفــق  علــى  المســكنات 
بمشــكالت  يتســبب  قــد  مــا  الكلــى 
بعــدم  دائمــا  قائاًل”ننصــح  صحيــة، 
أخــذ مســكنات األلــم، إال فــي حالــة 
ننصــح  كمــا  القصــوى  الضــرورة 
بأخذهــا باستشــارة الطبيــب ولفتــرة 

بأخذهــا  البعــض  يفعــل  كمــا  وليــس  محــددة 
وظائــف  علــى  ســيؤثر  مــا  طويلــة،  لفتــرات 

الكلــى”.
وأكــد أن الحفــاظ علــى الكلــى أمــر ضــروري 
قــد  التــي  المزمنــة  الكلــى  لتجنــب مشــكالت 
تؤثــر علــى صحــة اإلنســان، مبيًنــا أنــه يمكــن 
الوقايــة مــن أمــراض الكلــى باتبــاع خطــوات 

بســيطة مــن أهمهــا: 

علــى  واحــدة  مــرة  فحــص  علــى  احصــل   .1
الســنة. فــي  األقــل 

الــدم  فــي  الســكر  نســبة  علــى  الحفــاظ   .2
الجيــدة. الســيطرة  تحــت  الــدم  وضغــط 

3. التوقف عن التدخين.
مــع  صحــي  حيــاة  نمــط  علــى  الحفــاظ   .4
فــي  التماريــن  مــن  األقــل  علــى  دقيقــة   150

األســبوع.

وقــال استشــاري طــب وجراحــة العيــون 
فــي مستشــفى الدكتــورة هيفــاء للعيــون 
هــو  العيــن  عبدالفتاح”كســل  مأمــون  د. 
ضعــف النظــر فــي إحــدى العينيــن وهــو 
األكثــر شــيوعا فــي العيــن الواحــدة، إال 
أنــه قــد يكــون فــي العينيــن وهــو أقــل 
نتيجــة  الصغــر  فــي  ويحــدث  شــيوعا 
وذلــك  معينــة،  لألســباب  النظــر  ضعــف 
قبــل  العمــر  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي 
أو تســع  لثمانــي  الطفــل  أن يصــل عمــر 

ســنوات”.
النظــر  ضعــف  وجــود  وأضاف”نتيجــة 
فــي إحــدى العينيــن يكــون هنــاك عــدم 
تطــور للخاليــا المســؤولة عــن النظــر فــي 
الدمــاغ، مــا يــؤدي إلــى كســل العيــن، ومــع 
مــرور الوقــت يعتــاد الدمــاغ علــى الرؤيــة 
بالعيــن القويــة أو الســلمية ويعتمــد عليها 
العيــن  اعتمــاًدا كلًيــا، فــي حيــن ينســى 
الضعيفــة، وتبلــغ نســبة كســل العيــن عنــد 

األطفــال تقريًبــا %3 عنــد األطفــال”.
وهنــاك بعــض األعــراض التــي قــد تنــذر 
والتــي  العيــن  بكســل  الطفــل  بإصابــة 
مــن أهمهــا الحــول، غلــق إحــدى العينيــن 
ميــالن  الرؤيــة،  مــن  الطفــل  ليتمكــن 
الــرأس حتــى يتمكــن الطفــل مــن الرؤيــة 
أحياًنــا  يكــون  وقــد  واضــح  بشــكل 

النظــر. ضعــف  مــن  فقــط  يشــتكي 
أمــا عــن أســباب اإلصابــة فأكــد د. مأمــون 
عبدالفتــاح “هنــاك 3 أســباب رئيســة قــد 
تــؤدي إلــى إصابــة عيــن الطفــل بالكســل، 

ومن أكثر األســباب شــيوًعا هي األخطاء 
تنعــدم  اضطرابــات  وهــي  االنكســارية 
فيهــا قــدرة العيــن علــى تركيــز الضــوء 
النظــر،  قصــر  وتشــمل  الشــبكية،  علــى 
طــول النظــر، االســتجماتيزم، وقــد يكــون 
الخطــأ االنكســاري أشــد ســوًءا فــي عيــن 
فعنــد  الطفــل،  لــدى  األخــرى  مــن  أكثــر 
حــدوث ذلــك يبــدأ الدمــاغ باالعتماد على 
العيــن األقــل ضــرًرا، وبذلــك لــن تتطــور 
الرؤيــة بشــكل صحيــح، لــذا دائمــا ننصــح 
عــن  للكشــف  وذلــك  الــدوري  بالفحــص 
األخطــاء االنكســارية واالســتجماتيزم”.

الحــول،  هــو  الثانــي  “الســبب  وأضــاف 
ولتجنــب الرؤيــة المزدوجــة عنــد الحــول 
قــد يتجاهــل دمــاغ الطفــل الصــورة مــن 
العيــن التــي ال تركــز مباشــرة إلــى األمــام، 
ــذا دائمــا ننصــح بتصحيــح الحــول فــي  ل
بكســل  الطفــل  إلصابــة  تفادًيــا  الصغــر 
فــي العيــن، وجميــع هــذه األســباب هــي 
األخيــر  الســبب  أن  إال  شــيوًعا،  األكثــر 
وهــو عــدم وصــول الصــورة للشــبكية أو 
الدمــاغ بســبب اإلصابــة بالميــاه البيضــاء، 
مشــكالت فــي القرنيــة أو الشــبكية هــي 
إلــى الكســل  تــؤدي  التــي  مــن األســباب 

ولكنهــا أقــل شــيوعا”.
وفــي حــال كان الطفــل يعانــي مــن خطــأ 
األطبــاء  فيلجــأ  العيــن  فــي  انكســاري 
فــي هــذه الحالــة إلــى وصــف النظــارات 
مأمــون  د.  أكــد  إذ  للطفــل،  الطبيــة 
األطفــال  عنــد  النظــارات  ارتــداء  أن 

المصابيــن بكســل العيــن قبــل 9 ســنوات 
أن  موضًحــا  أكثــر،  مجدًيــا  ســيكون 
إلــى  اللجــوء  يتــم  الحــاالت  بعــض  فــي 
بهــدف  ســاعات   8 لمــدة  العيــن  تغطيــة 
تقويــة العيــن الكســولة، وهــي مــن أنجــح 

حالًيــا. العالجــات 
يتــم  الحــاالت  بعــض  وأضاف”فــي 
اللجــوء إلــى قطــرات العيــن، إذ تســتخدم 
الســليمة  العيــن  فــي  الرؤيــة  لتعتيــم 
وتشــويش الرؤيــة فيهــا، لتشــجع الطفــل 
كمــا  الكســولة،  العيــن  اســتخدام  علــى 
تحفيــز  إلــى  األحيــان  بعــض  فــي  يلجــأ 
خــالل  مــن  الطبيعــي  بالعــالج  العيــن 
القيــام ببعــض التماريــن، وفــي الحــاالت 
يتــم  بالحــول  المصاحبــة  األخــرى 
تصحيــح الحــول بالبوتكــس أو العمليــة 
الوســط،  فــي  العيــن  لوضــع  الجراحيــة 
ويكــون النظــر فــي هــذه الحالــة ضعيفــا، 
لــذا يتــم اللجــوء فــي هــذه الحالــة أيًضــا 

العيــن”. تغطيــة  إلــى 
ــه فــي حــال التهــاون فــي عــالج  وأكــد أن
الطفــل فــي مرحلــة مبكــرة فــإن العــالج 
لــن يكــون مجدًيــا بعــد ســن الثامنــة أو 
التاســعة مــن العمــر، مشــدًدا علــى أهميــة 
عــالج كســل العيــن فــي الســنوات األولــى 
مــن عمــر الطفــل، تجنًبــا لخســارة الرؤيــة 
الثالثيــة األبعــاد أو عمــق الرؤيــة، إضافــة 
إلــى أن الكســل فــي هــذه الحالــة ســيكون 

دائًمــا. 

استشاري أمراض الكلى في مستشفى اإلرسالية األمريكية

استشاري طب وجراحة العيون 

40 % من مرضى السكري مهددون باإلصابة بالفشل الكلوي

3 أسباب رئيسة تسبب كسل عين الطفل

مسكنات األلم 
قد تسبب ضرر 
على الكلى 
فاستخدمها 

بحذر

معلومة 
طبية

د. شاميك شاه

د. مأمون عبد الفتاح

فــي  الكلــى  أمــراض  استشــاري  قــال 
مستشفى اإلرسالية األمريكية د. شاميك 
شــاه “إن أكثــر أمراض الكلى شــيوًعا هي 
الســكري وارتفــاع ضغــط  مــرض  بســبب 
الســكر  مرضــى  مــن   %  40 إن  إذ  الــدم، 
و25 % مــن مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم 

يصابون بالفشل الكلوي”.

وأضــاف “يحــُدث الفشــل الكلــوي المزمــن 
عندمــا يتســّبب مــرض أو حالــة مرضيــة 
مــا فــي إضعاف وظائــف الكلى؛ مــا ُيؤّدي 
إلــى تفاقم الضرر الواقــع على الكلى على 
مــدار شــهور عــدة أو ســنوات. ومــن أهــم 
األمــراض والحــاالت التي ُتســّبب الفشــل 
الكلوي المزمن هي داء السكري من النوع 

األول أو الثاني وارتفاع ضغط الدم”.

يعــد كســل العيــن حالــة مرضيــة تتطــور فــي 
مرحلة الطفولة، يحدث فيها خلل في التطور 
البصري في إحدى العينين أو كالهما، ما يؤدي 
إلى عدم تحفيز المسارات العصبية بين العين 
والدمــاغ بشــكل صحيــح، فتنخفــض بســببها 
الرؤية، وفي حال إصابة إحدى العينين يكون 

التركيز في الرؤية على العين السليمة.

ويعــد كســل العيــن إحــدى مشــكالت الرؤيــة 
أو  عالجهــا  وعــدم  األطفــال،  عنــد  الشــائعة 
التهــاون فيهــا قــد يــؤدي إلــى مضاعفــات على 
البصر. ويتطلب عالج كسل العين التشخيص 
واالكتشاف المبكر للحالة، حيث يكون العالج 
قبــل عمــر 8 ســنوات، وبمــا أن  أكثــر فاعليــة 
أعــراض كســل العين يصعب تمييزها بالنســبة 
للطفــل، فقــد ال يتــم تشــخيصها حتــى يخضــع 
الطفــل لفحــص العين، لذلــك يجب على األهل 
بشــكل  الطفــل  عينــي  فحــص  علــى  الحــرص 

دوري.
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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كشــفت تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــن أن هناك بعض األمراض النفســية الشــائعة التي يمكن أن تصيب اإلنســان في أي وقت مــن األوقات، إال أن بعضها يولد به اإلنســان ويحتاج إلى 
محفز حتى يظهر على الفرد. وهناك قائمة بأكثر األمراض النفسية شيوعا والتي يمكن أن يصاب بها أي فرد منا، ومن أبرز هذه األمراض:

اضطرابات القلق
مليــون   301 هنــاك   2019 العــام  بحلــول 
شــخص مصابــون باضطــراب القلــق حــول 
ومراهــق. طفــل  مليــون   58 منهــم  العالــم، 

وتقــول منظمــة الصحــة "اضطرابــات القلــق 
والقلــق  المفــرط  الخــوف  بمشــاعر  تتميــز 
الصلــة،  ذات  الســلوكية  واالضطرابــات 
وتكــون أعراضهــا وخيمــة بمــا يكفــي لتســبب 
كربــا شــديدا أو قصــورا جســيما فــي األداء".

2. االكتئاب
مليــون   280 هنــاك  كان   2019 العــام  فــي 
 23 منهــم  باالكتئــاب،  مصابــون  شــخص 
تصنيــف  بحســب  ومراهــق،  طفــل  مليــون 

لألمــراض  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
. لنفســية ا

ــاب مــن األمــراض  وشــرح التقريــر أن االكتئ
النفســية التــي تختلــف عــن تقلبــات المــزاج 
المعتــادة واالنفعــاالت العابــرة إزاء تحديــات 
االكتئــاب،  نوبــة  وخــال  اليوميــة.  الحيــاة 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 
لمــدة  تقريبــا،  يــوم  وكل  األوقــات،  معظــم 

ــى األقــل. أســبوعين عل

3. االضطراب ثنائي القطب
هنــاك 40 مليــون شــخص يعانــون مــن االضطــراب 

ثنائــي القطــب حــول العالــم حاليــا.

مــن  االضطــراب  بهــذا  المصابــون  ويعانــي 
نوبــات اكتئــاب متعاقبــة تقتــرن بفتــرات مــن 
االكتئــاب،  نوبــة  الهــوس. وخــال  أعــراض 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 

معظــم األوقــات، وكل يــوم تقريبــا.

4. اضطراب ما بعد الصدمة
ترتفــع معــدالت انتشــار اضطــراب الصدمــة 
فــي  األخــرى  النفســية  واالضطرابــات 
األماكــن المنكوبــة بالنزاعــات. وقــد يصــاب 
الفــرد بهــذا االضطــراب بعــد التعــرض لحــدث 
مروعــة  أو  خطيــرة  أحــداث  مجموعــة  أو 

للغايــة.

يتميــز  العلميــة  الصحــة  منظمــة  وبحســب 
أو  الحــدث  باســترجاع  االضطــراب  هــذا 
كالذكريــات  الصادمــة  الماضيــة  األحــداث 
الذكريــات،  اســتحضار  أو  المزعجــة، 
األفــكار  تجنــب  فيجــب  الكوابيــس؛  أو 
تجنــب  أو  بالحــدث،  المتعلقــة  والذكريــات 
األنشــطة أو المواقــف أو األشــخاص الذيــن 
والتصــورات  بالحــدث،  الفــرد  يذكــرون 
حاليــا. وشــيك  تهديــد  بوجــود  المســتمرة 

5. انفصام الشخصية
انفصــام الشــخصية مــن األمــراض النفســية 
التــي تؤثــر علــى 24 مليــون شــخص تقريبــا 
أو علــى شــخص واحــد مــن كل 300 شــخص 
أن  واتضــح  بأســره،  العالــم  أنحــاء  فــي 

المصابيــن  بيــن  المتوقــع  العمــر  متوســط 
بانفصــام الشــخصية يقــل بمــا يتــراوح بيــن 
10 ســنوات و20 ســنة عــن عامــة الســكان.

6. اضطرابات األكل
مــن  يعانــون  شــخص  مليــون   14 هنــاك 
ماييــن طفــل   3 منهــم  األكل،  اضطرابــات 
أن  التقريــر  وأوضــح  تقريبــا،  ومراهــق 
الشــهية  فقــدان  مثــل  األكل،  اضطرابــات 
العصبــي والشــره المرضــي العصبــي، تشــمل 
واالنشــغال  الطبيعــي  غيــر  األكل  ســلوك 
بشــأن  بــارزة  مخــاوف  وترافقهــا  بالطعــام، 

وشــكله. الجســم  وزن 
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نفسية

أمراض نفسية شائعة تصيب اإلنسان

في

صحتنــا

أطعمة تساعد على تحسين نمو دماغ طفلك
االعتمــاد علــى نظــام غذائــي معيــن أو مجــرد ممارســة الرياضــة لن يؤدي إلى إنقــاص الوزن. إن ما يحتاجه المــرء لتحقيق أهدافه في إنقاص الــوزن هو إحداث التوازن بين النظام الغذائي الســليم 
والتمارين الرياضية. وهناك 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:

1. البيــض: تنــاول األطفــال للبيــض خصوصــا علــى وجبــة اإلفطــار أمــر مهــم للغايــة، حيــث يجــب أن 
تشــتمل الوجبــة علــى مزيــج مــن الكربوهيــدرات والبروتيــن وكميــة صغيــرة مــن الدهــون الصحيــة للحفــاظ 
علــى نشــاطهم طــوال اليــوم، والبيــض غنــي بالبروتيــن، كمــا أنــه يحتــوي علــى مــادة الكوليــن التــي تســاعد فــي 

ــر الذاكــرة. تطوي
2. األســماك الزيتيــة: األســماك الزيتيــة غنيــة بأحمــاض أوميجــا 3 الدهنيــة ومفيــدة لنمــو الدمــاغ 

وصحتهــا، فهــي مكونــات ضروريــة لبنــاء الخايــا.
3. الشــوفان أو دقيــق الشــوفان: الشــوفان أو دقيــق الشــوفان مصــادر ممتــازة للطاقــة التــي تعــزز عمــل 
الدمــاغ، فهــي غنيــة باألليــاف مــا يحافــظ علــى شــعور األطفــال بالرضــا ويمنعهــم مــن تنــاول الوجبــات الســريعة، 

كمــا أنــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتامينــات E وB المعقــدة والزنــك، التــي تســاعد أدمغــة األطفــال علــى 
العمــل فــي أفضــل حاالتهــا.

4. الخضــروات الملونــة: الخضــروات غنيــة بمضــادات األكســدة التــي تســاعد فــي الحفــاظ 
ــوة والجــزر والســبانخ، التــي يجــب تضمينهــا  ــا المــخ، مثــل الطماطــم والبطاطــا الحل علــى صحــة خاي

بالنظــام الغذائــي لطفلــك.

5. الفــول: الفــول مصــدر كبيــر للبروتينــات والفيتامينــات والمعــادن التــي يحتاجهــا الطفــل لنمــو 
الدمــاغ، لذلــك يجــب إضافتــه إلــى النظــام الغذائــي الخــاص بــه.

األكل في المساء ضار بصحتك
هــذه الخرافــة قديمــة، ونظــًرا لوتيــرة حياتنــا، 
فــإن تنــاول وجبــة بعــد الســاعة 6 مســاًء ليــس 
أمــًرا صحًيــا فحســب، إنــه أمــر منطقــي، فكثيــر 
مــن النــاس اليــوم ينامــون فــي وقــت متأخــر عــن 
الحقيقــة  بصحتــك،  يضــر  قــد  والجــوع  أجدادنــا، 
بثــاث  النــوم  قبــل  تــأكل  أن  يجــب  ال  أنــه  هــي 

ســاعات، ويجــب أن يكــون العشــاء خفيًفــا.

استخدام مزيات العرق يسبب 
سرطان الثدي

 تقــع الغــدد الليمفاويــة، حيــث يمكــن أن تنتشــر 
بعــض ســرطانات الثــدي، أســفل اإلبــط، وهــذه 
حقيقــة ألهمــت شــائعات عــدة بشــأن وجــود صلــة 
بيــن المنتجــات الخاصــة بأســفل اإلبــط وتطــور هــذا 

المــرض. 

جميع أنواع التهابات الكبد خطيرة
ليــس صحيحــا، إذ إن بعــض أنــواع التهــاب الكبــد 
الفيروســي تشــفى مــن تلقــاء نفســها، دون تدخــل 
األنــواع  بعــض  تتســبب  فيمــا  جراحــي،  أو  طبــي 
تلــف  أو  الكبــد  بســرطان  االلتهابــات  مــن  األخــرى 
الكبــد الدائــم. فمــع التهــاب الكبــد )A( غالبــا مــا يشــعر 
مــن  ولكــن  قصيــرة،  لفتــرة  الشــديد  بالمــرض  النــاس 
النــادر جــدا أن يتعرضــوا لمضاعفــات خطيــرة أو مــرض 

األمــد”. طويــل 
أمــا التهــاب الكبــد )B( فخطيــر جــدا خصوصــا عندمــا 
الشــخص  لــدى  األوليــة  الفيروســية  العــدوى  تصبــح 
مزمنــة، ولكــن هــذا يحــدث نــادرا إذ يصــاب بــه مــا بيــن 2 
و6 % مــن البالغيــن، وبعــض األشــخاص ال تظهــر عليهــم 

األعــراض أبــدا أثنــاء اإلصابــة األوليــة.

عسر القراءة عبارة عن عكس األحرف
خاطــئ  اعتقــاد  أول  هــو  االعتقــاد  ذلــك  إن 
أن  والحقيقــة  القــراءة،  بعســر  يتعلــق  فيمــا 
عســر القــراءة عبــارة عــن ضعــف فــي مهــارات 
يعانــون  التاميــذ  الصوتــي. ومعظــم  الوعــي 
أجــزاء  تذكــر حتــى أصغــر  عــدم مقــدرة  مــن 
يواجهــون  ولذلــك  الكلمــات،  فــي  الصــوت 
بعــض  أن  مــن  وبالرغــم  بالقــراءة.  صعوبــات 
التاميــذ المصابيــن بعســر القــراءة ال يســتطيعون 
تمييــز التشــابهات واالختافــات فــي الكلمــات إال أن 
األحــرف. مــن مجــرد عكــس  أكثــر  القــراءة  عســر 
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معلوماتك! حسن نوروز

ومــن الصعــب تجاهــل الفوائــد الصحيــة لممارســة 
إذ  المنتظمــة،  البدنيــة  واألنشــطة  الرياضــة 
يســتفيد منهــا الجميــع بغــض النظــر عــن الســن أو 
 »comin« الجنــس أو القــدرة البدنيــة، لــذا قرر نــادي
علــى  تركــز  تخصيــص صفــوف رياضيــة يوميــة 
جميــع العوامــل البدنيــة التــي يحتاجهــا اإلنســان 
فــي حياتــه، إضافــة إلــى أنــه اســتطاع تغييــر بعــض 
المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالرياضــة، وذلــك 
بدعــم مــن “تمكيــن” والمســاهمة فــي دعــم النــادي 

خــال فتــرة التأســيس.
األمــور  مــن  تعتبــر  الرياضــة  أن  نــوروز  وأكــد 
المهمــة التــي ينبغــي علــى كل شــخص االنتظــام 
للترفيــه  وســيلة  كانــت  وإن  وهــي  بممارســتها؛ 
الشــعور  حتــى  أو  الوقــت  وضيــاع  والتســلية 
بالمتعــة، لكنهــا ينبغــي أن تكــون أســلوب حيــاة، 
بحيــث تتــم ممارســتها بشــكل منتظــم للحصــول 

منهــا. فائــدة  أكبــر  علــى 
وقال نوروز 

الخاطئــة  المفاهيــم  تغييــر  نحــاول  النــادي  “فــي 
يرغــب  لمــن  خصوصــا  الرياضــة  عــن  المنتشــرة 
فــي خســارة الــوزن، إذ إن العديــد مــن المصابيــن 
بالســمنة يمارســون الرياضة ألشــهر بســيطة بهدف 
خســارة الــوزن ليتوقفــوا بعدهــا، مــا يــؤدي إلــى 
النــادي  لــذا نحــرص فــي  المفقــود،  الــوزن  عــودة 
علــى تغييــر هــذه المفاهيــم، ومنهــا أن الرياضــة 
فقــط لخســارة الــوزن وأنــه يجــب التوقــف عنهــا 
بمجــرد خســارة بعــض الكيلوغرامــات، فممارســة 
الرياضــة بمختلــف التماريــن تســاعد اإلنســان علــى 

الحفــاظ علــى لياقتــه البدنيــة”. 
أن  يعتقــدون  كثيريــن  أن  إلــى  نــوروز  ولفــت 
ممارســة الرياضــة تكــون مقتصــرة علــى المتعــة 
والترفيــه، قائاً”يجــب أن تكــون الرياضــة أســلوبا 
للحيــاة، فهــي وســيلة مهمــة للحفــاظ علــى الجســم 
مــن  التخلــص  علــى  تســاعد  أنهــا  كمــا  ولياقتــه، 
تســاعد  الرياضــة  أن  إلــى  إضافــة  الزائــد،  الــوزن 
الطاقــة  فائــض  مــن  الجســم  تخليــص  علــى 

الطاقــة  تحفيــز  فــي  ُتســاهم  كمــا  فيــه،  الســلبية 
اإليجابيــة، وزيــادة القــدرة علــى الفهــم، والحفــظ 

واالســتيعاب”. 
الرياضــة  جعــل  نحــاول  النــادي  “فــي  وأضــاف 
أســلوبا للحيــاة، لــذا تــم تخصيــص حصــص تدريب 
وإعــداد  وتصميــم  شــخصي،  تدريــب  جماعيــة، 
الرياضييــن،  إعــداد  الــوزن،  لخســارة  البرامــج 

لألطفــال”. حصــص  تخصيــص  إلــى  باإلضافــة 
وهنــاك فوائــد كثيــرة للرياضــة علــى الجســم، حيث 
ُتســاهم فــي الحفــاظ علــى وزٍن مثالــي للجســم، 
وتمنحــه المظهــر المشــدود والجميــل، الخالــي مــن 
الترهــات، وُتحّســن مــن عمليــة التنفــس، وتزيــد 
وُتنشــط  للــدم،  تتدفــق  التــي  األكســجين  كميــة 

الــدورة الدمويــة.
ــى  فالرياضــة اســتثمار فــي الصحــة، وطريقــة مثل
لزيــادة النشــاط، وتســاهم ممارســتها دورّيــا فــي 
الســيطرة عليــه،  أو  بــه  الــوزن والتحكــم  فقــدان 

الســمنة. وتجنــب 

مدرب رياضي 

الرياضة أسلوب للحياة
تعــد ممارســة الرياضــة ضــرورة ملحــة فــي عصرنــا الحالــي، فهــي أســلوب حيــاة نحــو األفضــل، وبــاب للتخلــص مــن الــوزن الزائــد والحفــاظ علــى لياقــة الجســم، 
وهــي مصــدر لتحســين الصحــة النفســية فــي زمــن يشــتكي فيــه الجميــع مــن الضغوطــات. ومــع أهميــة الرياضــة، انطلــق نــادي »comin« فــي زمــن تســوده الســرعة 
وأصبــح الــكل يعانــي مــن الضغــط واالنشــغال، فــكان هــذا النــادي بمثابــة دعــوة للعــودة إلــى عالــم الرياضــة، فالرياضــة كمــا قــال المــدرب الرياضــي حســن نــوروز 

ليســت ترفيهــا فحســب، وإنمــا وســيلة للحفــاظ علــى اللياقــة البدنيــة والتخلــص مــن ضغوطــات الحيــاة فــي ظــل التغيــرات الحياتيــة التــي يعيشــها اإلنســان.

رياضة

د. أكو سوني جاكوب 

كلمــا كبرنــا فــي الســن يصبــح معــدل تجديــد خايــا الجلــد أبطــأ مــا يؤخــر مــن عــاج آثــار الجــروح الســطحية ويجعــل مظهــر الجلــد 
باهتــا لتراكــم خايــا الجلــد الميتــة عليــه، وألن الجلــد هــو مــا يزيــن اإلنســان ويجملــه، ويؤثــر مظهــر الجلــد ونضارتــه علــى شــكل 

اإلنســان وجمالــه لذلــك يجــب االهتمــام بالجلــد.
وعلــى الرغــم مــن أن الجلــد هــو الجــزء األكبــر من 
أعضــاء الجســم إال أنــه األكثــر إهمــاال. ويســعى 
مثاليــة،  بشــرة  علــى  للحصــول  شــخص  كل 
مــن عيــوب جلديــة هــم  يعانــون  الذيــن  ولكــن 
فــي الغالــب ممــن يبحثــون عــن حلــول ســريعة 
دون النظــر إلــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
والرعايــة طويلــة األمــد الازمــة لتحســين مظهــر 

البشــرة. 
وقالــت استشــاري أمــراض جلديــة د. أكــو ســوني 

جاكــوب فــي مستشــفى كيمــز بالمحــرق  
الحيويــة  العمليــات  ببعــض  الجســم  “يقــوم 
بصفــة دوريــة ومــن ضمــن تلــك العمليــات التــي 
فالخايــا  الجلــد،  خايــا  تجديــد  بهــا  نشــعر  ال 
للجلــد  الســطحية  الطبقــات  فــي  الموجــودة 
باســتبدال  تقــوم  البشــرة  باســم  والمعروفــة 

نفســها باســتمرار. ويعمــل تجديــد الجلــد علــى 
العيــوب  اســتعادة حيويتــه ونضارتــه وإخفــاء 
إال  القديــم،  الجلــد  فــي  الموجــودة  الســطحية 
أن هنــاك العديــد مــن الطــرق والعاجــات التــي 

الجلــد. تجديــد  علــى  تســاعد 
وأضافــت  “يتعــرض الجلــد إلــى التلــف بســبب 
الشــيخوخة  إلــى  إضافــة  الشــمس،  أشــعة 
واضطرابــات الجلــد، مــا يــؤدي إلــى تلــف الجلــد 
ومناطــق  الوجــه  فــي  اضطرابــات  وحــدوث 
ــد بالتجاعيــد،  أخــرى، فقــد يتســبب بصــاب الجل
المســام  الشــمس،  بقــع  الدقيقــة،  الخطــوط 
المتضخمــة، ندبــات حــب الشــباب، تصبــغ مــا بعــد 

االلتهــاب”.
وأكــدت أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد لتجديــد 
الجلــد، التــي مــن أهمهــا تخليــص الجســم مــن 

الجلــد الجــاف والباهــت عــن طريــق إزالــة خايــا 
الجلــد الميتــة مــن ســطح البشــرة، تفتيــح مســام 
نظيفــا،  الجلــد  وتــرك  ظهورهــا  وتقليــل  الجلــد 
إلــى  المســام  انســداد  يــؤدي  أن  يمكــن  حيــث 
إلــى  إضافــة  الشــباب،  وحبــوب  البثــور  تكــون 
وإعطائــه  ونضــارة  نعومــة  أكثــر  الجلــد  جعــل 
الخطــوط  إخفــاء  مــع  مشــرقا  صحيــا  مظهــرا 

البشــرة. لــون  وتوحيــد  والتجاعيــد  الدقيقــة 
وعــن عاجــات تجديــد الجلــد أشــارت إلــى أنهــا 
تعمــل علــى تحســين واســتعادة لــون البشــرة غير 
المتكافــئ عــن طريــق زيــادة إنتــاج الكوالجيــن 
التوهــج  مــن  مزيــد  وإعطــاء  التصبــغ  وتقليــل 

واللــون.
العــاج  خيــارات  مــن  العديــد  وقالت”هنــاك 
التــي مــن أهمهــا ميكرونيدلينــغ، تقنيــة النانــو، 

وهــي أحــدث العاجــات التــي أثبتــت فعاليتهــا 
أنــواع  آمنــة لجميــع  الجلــد وهــي  فــي تجديــد 

البشــرة”.
عــدة  حديثــة  تقنيــات  “توجــد  وأضافــت 
تســتخدم فــي تجديــد الجلــد فــي حالــة فشــل 
النــدوب  آثــار  عــاج  فــي  التقليديــة  الطــرق 
والجــروح العميقــة، وتعتمــد هــذه الطــرق أساســا 

الجلــد”. تقشــير  علــى 
وأكــدت أن التكنولوجيــا الحديثــة توفــر طرقــا 
مبتكــرة لعــاج العيــوب الجلديــة فــي العيــادات 
منتجــات،  باســتخدام  أو  الطبيــب  بإشــراف 
هــذه  توافــر  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  موضحــة 
التقنيــات إال أن الوقايــة خيــر مــن العــاج، لــذا 
يجــب االهتمــام بالعنايــة بالجلــد صباحــا ومســاء 

بشــرة صحيــة وجميلــة. علــى  للحصــول 

استشاري أمراض جلدية في مستشفى كيمز بالمحرق 

»النانو« أحدث التقنيات لتجديد الجلد التالف
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كثيــرة  الكلــى  مشــكالت  أنــواع  وتابع”تعــد 
ومتعــددة، وقــد تختلــف باختــالف المســببات، 
تظهــر  األمــراض  فبعــض  اإلصابــة،  فتــرة  أو 
عنــد إهمــال أمــراض أخــرى، ومــن أهــم وأشــهر 
أمــراض الكلــى هــي الفشــل الكلــوي المزمــن، إذ 
يعــد مــن أمــراض الكلــى األكثــر شــيوًعا، وتليهــا 
الكلــى، أو تكــون كريســتاالت فــي  حصــوات 
الــدم فــي الكلــى، التهــاب كبيبــات الكلــى الناتج 
عــن العــدوى، أو بعــض األدويــة، أو المشــكالت 
الــوالدة وتكيســات الكلــى،  التــي تظهــر عنــد 
وفــي  الوراثيــة  الكلــى  أمــراض  مــن  وهــي 

األخيــر التهابــات المســالك البوليــة”.
وأوضــح أنــه حتــى المرضــى الذيــن يعانــون 
توفيــر  تــم  المتقدمــة،  الكلــى  أمــراض  مــن 
الحاجــة  مرحلــة  تؤخــر  لهــم  جديــدة  أدويــة 
إلــى غســيل الكلــى لمــدة 7 إلــى 10 ســنوات.

وأشــار إلــى ازديــاد أمــراض الكلــى فــي اآلونــة 
األخيــرة بســبب زيــادة مــرض الســكر وارتفــاع 
ضغــط الــدم لــدى عامــة الســكان، مؤكــًدا أنــه 
الناتجــة  الكلــى  أمــراض  مــن  الوقايــة  يمكــن 
عــن كليهمــا إذا تــم اكتشــافها مبكــًرا باألدويــة 

ــدى المصــاب. مــع تغييــر نمــط الحيــاة ل
فــي  للطبيــب  اللجــوء  ضــرورة  علــى  وشــدد 
اإلحســاس بالحرقــة عنــد التبــول، أو الصعوبــة 
أو  البــول،  فــي  الــدم  أو وجــود  التبــول،  فــي 
التبــول بكثــرة أثنــاء الليــل مــع تغيــرات فــي 

شــكل البــول ولونــه، بحيــث يميــل إلــى اللــون 
إضافــة  فيه.هــذا  الرغــوة  ظهــور  أو  الغامــق 
إلــى ارتفــاع ضغــط الــدم مــع وجــود انتفــاخ 
أو  العينيــن  حــول  أو  الوجــه  فــي  تــورم  أو 
الســاقين أو القدميــن، مؤكــًدا أنــه ينبغي على 
المريــض طلــب العنايــة الطبيــة علــى الفــور، 
ألن بعــض أمــراض الكلــى إذا تــم اكتشــافها 
مبكــًرا، فإنــه يمكــن عالجهــا،  ولكــن إذا تركــت 
مــا  المــرض،  شــدة  تــزداد  فقــد  عــالج  دون 
قــد يصعــب عالجــه، أو قــد يــؤدي إلــى بــطء 
عمــل الكلــى. لذلــك فــإن مــن الضــروري إجــراء 
الكلــى،  لوظائــف  المنتظمــة  الفحوصــات 
بحيــث يتــم إجــراء فحــص علــى األشــخاص 
المعرضيــن لخطــر اإلصابــة بمــرض الكلــى أو 
الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 عاًمــا أو أكثــر، مــع 
وظائــف  فحــص  إلجــراء  الخضــوع  ضــرورة 
الكلــى مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة.  
هــي  شــيوًعا  الكلــى  أمــراض  أبــرز  ومــن 
االلتهابــات البوليــة  المتكــررة التــي يصــاب بهــا 
العديــد مــن النــاس، مؤكــًدا أن هــذه االلتهابــات 
هــي مــن أكثــر األمــراض الكلــى شــيوًعا، مبيًنــا 
أنــه يمكــن الوقايــة مــن العــدوى المتكــررة عــن 
ــذي يــؤدي  طريــق معالجــة الســبب المحــدد ال

اإلصابــة بالعــدوى المتكــررة.
بشــأن  المنتشــرة  التحذيــرات  ظــل  وفــي 
ــم وتأثيرهــا علــى الكلــى أكــد د.  مســكنات األل

شــاميك شــاه أن تعاطــي مســكنات 
تؤثــر  إذ   الكلــى،  علــى  يؤثــر  األلــم 
إلــى  الــدم  تدفــق  علــى  المســكنات 
بمشــكالت  يتســبب  قــد  مــا  الكلــى 
بعــدم  دائمــا  قائاًل”ننصــح  صحيــة، 
أخــذ مســكنات األلــم، إال فــي حالــة 
ننصــح  كمــا  القصــوى  الضــرورة 
بأخذهــا باستشــارة الطبيــب ولفتــرة 

بأخذهــا  البعــض  يفعــل  كمــا  وليــس  محــددة 
وظائــف  علــى  ســيؤثر  مــا  طويلــة،  لفتــرات 

الكلــى”.
وأكــد أن الحفــاظ علــى الكلــى أمــر ضــروري 
قــد  التــي  المزمنــة  الكلــى  لتجنــب مشــكالت 
تؤثــر علــى صحــة اإلنســان، مبيًنــا أنــه يمكــن 
الوقايــة مــن أمــراض الكلــى باتبــاع خطــوات 

بســيطة مــن أهمهــا: 

علــى  واحــدة  مــرة  فحــص  علــى  احصــل   .1
الســنة. فــي  األقــل 

الــدم  فــي  الســكر  نســبة  علــى  الحفــاظ   .2
الجيــدة. الســيطرة  تحــت  الــدم  وضغــط 

3. التوقف عن التدخين.
مــع  صحــي  حيــاة  نمــط  علــى  الحفــاظ   .4
فــي  التماريــن  مــن  األقــل  علــى  دقيقــة   150

األســبوع.

وقــال استشــاري طــب وجراحــة العيــون 
فــي مستشــفى الدكتــورة هيفــاء للعيــون 
هــو  العيــن  عبدالفتاح”كســل  مأمــون  د. 
ضعــف النظــر فــي إحــدى العينيــن وهــو 
األكثــر شــيوعا فــي العيــن الواحــدة، إال 
أنــه قــد يكــون فــي العينيــن وهــو أقــل 
نتيجــة  الصغــر  فــي  ويحــدث  شــيوعا 
وذلــك  معينــة،  لألســباب  النظــر  ضعــف 
قبــل  العمــر  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي 
أو تســع  لثمانــي  الطفــل  أن يصــل عمــر 

ســنوات”.
النظــر  ضعــف  وجــود  وأضاف”نتيجــة 
فــي إحــدى العينيــن يكــون هنــاك عــدم 
تطــور للخاليــا المســؤولة عــن النظــر فــي 
الدمــاغ، مــا يــؤدي إلــى كســل العيــن، ومــع 
مــرور الوقــت يعتــاد الدمــاغ علــى الرؤيــة 
بالعيــن القويــة أو الســلمية ويعتمــد عليها 
العيــن  اعتمــاًدا كلًيــا، فــي حيــن ينســى 
الضعيفــة، وتبلــغ نســبة كســل العيــن عنــد 

األطفــال تقريًبــا %3 عنــد األطفــال”.
وهنــاك بعــض األعــراض التــي قــد تنــذر 
والتــي  العيــن  بكســل  الطفــل  بإصابــة 
مــن أهمهــا الحــول، غلــق إحــدى العينيــن 
ميــالن  الرؤيــة،  مــن  الطفــل  ليتمكــن 
الــرأس حتــى يتمكــن الطفــل مــن الرؤيــة 
أحياًنــا  يكــون  وقــد  واضــح  بشــكل 

النظــر. ضعــف  مــن  فقــط  يشــتكي 
أمــا عــن أســباب اإلصابــة فأكــد د. مأمــون 
عبدالفتــاح “هنــاك 3 أســباب رئيســة قــد 
تــؤدي إلــى إصابــة عيــن الطفــل بالكســل، 

ومن أكثر األســباب شــيوًعا هي األخطاء 
تنعــدم  اضطرابــات  وهــي  االنكســارية 
فيهــا قــدرة العيــن علــى تركيــز الضــوء 
النظــر،  قصــر  وتشــمل  الشــبكية،  علــى 
طــول النظــر، االســتجماتيزم، وقــد يكــون 
الخطــأ االنكســاري أشــد ســوًءا فــي عيــن 
فعنــد  الطفــل،  لــدى  األخــرى  مــن  أكثــر 
حــدوث ذلــك يبــدأ الدمــاغ باالعتماد على 
العيــن األقــل ضــرًرا، وبذلــك لــن تتطــور 
الرؤيــة بشــكل صحيــح، لــذا دائمــا ننصــح 
عــن  للكشــف  وذلــك  الــدوري  بالفحــص 
األخطــاء االنكســارية واالســتجماتيزم”.

الحــول،  هــو  الثانــي  “الســبب  وأضــاف 
ولتجنــب الرؤيــة المزدوجــة عنــد الحــول 
قــد يتجاهــل دمــاغ الطفــل الصــورة مــن 
العيــن التــي ال تركــز مباشــرة إلــى األمــام، 
ــذا دائمــا ننصــح بتصحيــح الحــول فــي  ل
بكســل  الطفــل  إلصابــة  تفادًيــا  الصغــر 
فــي العيــن، وجميــع هــذه األســباب هــي 
األخيــر  الســبب  أن  إال  شــيوًعا،  األكثــر 
وهــو عــدم وصــول الصــورة للشــبكية أو 
الدمــاغ بســبب اإلصابــة بالميــاه البيضــاء، 
مشــكالت فــي القرنيــة أو الشــبكية هــي 
إلــى الكســل  تــؤدي  التــي  مــن األســباب 

ولكنهــا أقــل شــيوعا”.
وفــي حــال كان الطفــل يعانــي مــن خطــأ 
األطبــاء  فيلجــأ  العيــن  فــي  انكســاري 
فــي هــذه الحالــة إلــى وصــف النظــارات 
مأمــون  د.  أكــد  إذ  للطفــل،  الطبيــة 
األطفــال  عنــد  النظــارات  ارتــداء  أن 

المصابيــن بكســل العيــن قبــل 9 ســنوات 
أن  موضًحــا  أكثــر،  مجدًيــا  ســيكون 
إلــى  اللجــوء  يتــم  الحــاالت  بعــض  فــي 
بهــدف  ســاعات   8 لمــدة  العيــن  تغطيــة 
تقويــة العيــن الكســولة، وهــي مــن أنجــح 

حالًيــا. العالجــات 
يتــم  الحــاالت  بعــض  وأضاف”فــي 
اللجــوء إلــى قطــرات العيــن، إذ تســتخدم 
الســليمة  العيــن  فــي  الرؤيــة  لتعتيــم 
وتشــويش الرؤيــة فيهــا، لتشــجع الطفــل 
كمــا  الكســولة،  العيــن  اســتخدام  علــى 
تحفيــز  إلــى  األحيــان  بعــض  فــي  يلجــأ 
خــالل  مــن  الطبيعــي  بالعــالج  العيــن 
القيــام ببعــض التماريــن، وفــي الحــاالت 
يتــم  بالحــول  المصاحبــة  األخــرى 
تصحيــح الحــول بالبوتكــس أو العمليــة 
الوســط،  فــي  العيــن  لوضــع  الجراحيــة 
ويكــون النظــر فــي هــذه الحالــة ضعيفــا، 
لــذا يتــم اللجــوء فــي هــذه الحالــة أيًضــا 

العيــن”. تغطيــة  إلــى 
ــه فــي حــال التهــاون فــي عــالج  وأكــد أن
الطفــل فــي مرحلــة مبكــرة فــإن العــالج 
لــن يكــون مجدًيــا بعــد ســن الثامنــة أو 
التاســعة مــن العمــر، مشــدًدا علــى أهميــة 
عــالج كســل العيــن فــي الســنوات األولــى 
مــن عمــر الطفــل، تجنًبــا لخســارة الرؤيــة 
الثالثيــة األبعــاد أو عمــق الرؤيــة، إضافــة 
إلــى أن الكســل فــي هــذه الحالــة ســيكون 

دائًمــا. 

استشاري أمراض الكلى في مستشفى اإلرسالية األمريكية

استشاري طب وجراحة العيون 

40 % من مرضى السكري مهددون باإلصابة بالفشل الكلوي

3 أسباب رئيسة تسبب كسل عين الطفل

مسكنات األلم 
قد تسبب ضرر 
على الكلى 
فاستخدمها 

بحذر

معلومة 
طبية

د. شاميك شاه

د. مأمون عبد الفتاح

فــي  الكلــى  أمــراض  استشــاري  قــال 
مستشفى اإلرسالية األمريكية د. شاميك 
شــاه “إن أكثــر أمراض الكلى شــيوًعا هي 
الســكري وارتفــاع ضغــط  مــرض  بســبب 
الســكر  مرضــى  مــن   %  40 إن  إذ  الــدم، 
و25 % مــن مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم 

يصابون بالفشل الكلوي”.

وأضــاف “يحــُدث الفشــل الكلــوي المزمــن 
عندمــا يتســّبب مــرض أو حالــة مرضيــة 
مــا فــي إضعاف وظائــف الكلى؛ مــا ُيؤّدي 
إلــى تفاقم الضرر الواقــع على الكلى على 
مــدار شــهور عــدة أو ســنوات. ومــن أهــم 
األمــراض والحــاالت التي ُتســّبب الفشــل 
الكلوي المزمن هي داء السكري من النوع 

األول أو الثاني وارتفاع ضغط الدم”.

يعــد كســل العيــن حالــة مرضيــة تتطــور فــي 
مرحلة الطفولة، يحدث فيها خلل في التطور 
البصري في إحدى العينين أو كالهما، ما يؤدي 
إلى عدم تحفيز المسارات العصبية بين العين 
والدمــاغ بشــكل صحيــح، فتنخفــض بســببها 
الرؤية، وفي حال إصابة إحدى العينين يكون 

التركيز في الرؤية على العين السليمة.

ويعــد كســل العيــن إحــدى مشــكالت الرؤيــة 
أو  عالجهــا  وعــدم  األطفــال،  عنــد  الشــائعة 
التهــاون فيهــا قــد يــؤدي إلــى مضاعفــات على 
البصر. ويتطلب عالج كسل العين التشخيص 
واالكتشاف المبكر للحالة، حيث يكون العالج 
قبــل عمــر 8 ســنوات، وبمــا أن  أكثــر فاعليــة 
أعــراض كســل العين يصعب تمييزها بالنســبة 
للطفــل، فقــد ال يتــم تشــخيصها حتــى يخضــع 
الطفــل لفحــص العين، لذلــك يجب على األهل 
بشــكل  الطفــل  عينــي  فحــص  علــى  الحــرص 

دوري.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
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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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كشــفت تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــن أن هناك بعض األمراض النفســية الشــائعة التي يمكن أن تصيب اإلنســان في أي وقت مــن األوقات، إال أن بعضها يولد به اإلنســان ويحتاج إلى 
محفز حتى يظهر على الفرد. وهناك قائمة بأكثر األمراض النفسية شيوعا والتي يمكن أن يصاب بها أي فرد منا، ومن أبرز هذه األمراض:

اضطرابات القلق
مليــون   301 هنــاك   2019 العــام  بحلــول 
شــخص مصابــون باضطــراب القلــق حــول 
ومراهــق. طفــل  مليــون   58 منهــم  العالــم، 

وتقــول منظمــة الصحــة "اضطرابــات القلــق 
والقلــق  المفــرط  الخــوف  بمشــاعر  تتميــز 
الصلــة،  ذات  الســلوكية  واالضطرابــات 
وتكــون أعراضهــا وخيمــة بمــا يكفــي لتســبب 
كربــا شــديدا أو قصــورا جســيما فــي األداء".

2. االكتئاب
مليــون   280 هنــاك  كان   2019 العــام  فــي 
 23 منهــم  باالكتئــاب،  مصابــون  شــخص 
تصنيــف  بحســب  ومراهــق،  طفــل  مليــون 

لألمــراض  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
. لنفســية ا

ــاب مــن األمــراض  وشــرح التقريــر أن االكتئ
النفســية التــي تختلــف عــن تقلبــات المــزاج 
المعتــادة واالنفعــاالت العابــرة إزاء تحديــات 
االكتئــاب،  نوبــة  وخــال  اليوميــة.  الحيــاة 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 
لمــدة  تقريبــا،  يــوم  وكل  األوقــات،  معظــم 

ــى األقــل. أســبوعين عل

3. االضطراب ثنائي القطب
هنــاك 40 مليــون شــخص يعانــون مــن االضطــراب 

ثنائــي القطــب حــول العالــم حاليــا.

مــن  االضطــراب  بهــذا  المصابــون  ويعانــي 
نوبــات اكتئــاب متعاقبــة تقتــرن بفتــرات مــن 
االكتئــاب،  نوبــة  الهــوس. وخــال  أعــراض 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 

معظــم األوقــات، وكل يــوم تقريبــا.

4. اضطراب ما بعد الصدمة
ترتفــع معــدالت انتشــار اضطــراب الصدمــة 
فــي  األخــرى  النفســية  واالضطرابــات 
األماكــن المنكوبــة بالنزاعــات. وقــد يصــاب 
الفــرد بهــذا االضطــراب بعــد التعــرض لحــدث 
مروعــة  أو  خطيــرة  أحــداث  مجموعــة  أو 

للغايــة.

يتميــز  العلميــة  الصحــة  منظمــة  وبحســب 
أو  الحــدث  باســترجاع  االضطــراب  هــذا 
كالذكريــات  الصادمــة  الماضيــة  األحــداث 
الذكريــات،  اســتحضار  أو  المزعجــة، 
األفــكار  تجنــب  فيجــب  الكوابيــس؛  أو 
تجنــب  أو  بالحــدث،  المتعلقــة  والذكريــات 
األنشــطة أو المواقــف أو األشــخاص الذيــن 
والتصــورات  بالحــدث،  الفــرد  يذكــرون 
حاليــا. وشــيك  تهديــد  بوجــود  المســتمرة 

5. انفصام الشخصية
انفصــام الشــخصية مــن األمــراض النفســية 
التــي تؤثــر علــى 24 مليــون شــخص تقريبــا 
أو علــى شــخص واحــد مــن كل 300 شــخص 
أن  واتضــح  بأســره،  العالــم  أنحــاء  فــي 

المصابيــن  بيــن  المتوقــع  العمــر  متوســط 
بانفصــام الشــخصية يقــل بمــا يتــراوح بيــن 
10 ســنوات و20 ســنة عــن عامــة الســكان.

6. اضطرابات األكل
مــن  يعانــون  شــخص  مليــون   14 هنــاك 
ماييــن طفــل   3 منهــم  األكل،  اضطرابــات 
أن  التقريــر  وأوضــح  تقريبــا،  ومراهــق 
الشــهية  فقــدان  مثــل  األكل،  اضطرابــات 
العصبــي والشــره المرضــي العصبــي، تشــمل 
واالنشــغال  الطبيعــي  غيــر  األكل  ســلوك 
بشــأن  بــارزة  مخــاوف  وترافقهــا  بالطعــام، 

وشــكله. الجســم  وزن 

صحة 
نفسية

أمراض نفسية شائعة تصيب اإلنسان

في

صحتنــا

أطعمة تساعد على تحسين نمو دماغ طفلك
االعتمــاد علــى نظــام غذائــي معيــن أو مجــرد ممارســة الرياضــة لن يؤدي إلى إنقــاص الوزن. إن ما يحتاجه المــرء لتحقيق أهدافه في إنقاص الــوزن هو إحداث التوازن بين النظام الغذائي الســليم 
والتمارين الرياضية. وهناك 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:

1. البيــض: تنــاول األطفــال للبيــض خصوصــا علــى وجبــة اإلفطــار أمــر مهــم للغايــة، حيــث يجــب أن 
تشــتمل الوجبــة علــى مزيــج مــن الكربوهيــدرات والبروتيــن وكميــة صغيــرة مــن الدهــون الصحيــة للحفــاظ 
علــى نشــاطهم طــوال اليــوم، والبيــض غنــي بالبروتيــن، كمــا أنــه يحتــوي علــى مــادة الكوليــن التــي تســاعد فــي 

ــر الذاكــرة. تطوي
2. األســماك الزيتيــة: األســماك الزيتيــة غنيــة بأحمــاض أوميجــا 3 الدهنيــة ومفيــدة لنمــو الدمــاغ 

وصحتهــا، فهــي مكونــات ضروريــة لبنــاء الخايــا.
3. الشــوفان أو دقيــق الشــوفان: الشــوفان أو دقيــق الشــوفان مصــادر ممتــازة للطاقــة التــي تعــزز عمــل 
الدمــاغ، فهــي غنيــة باألليــاف مــا يحافــظ علــى شــعور األطفــال بالرضــا ويمنعهــم مــن تنــاول الوجبــات الســريعة، 

كمــا أنــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتامينــات E وB المعقــدة والزنــك، التــي تســاعد أدمغــة األطفــال علــى 
العمــل فــي أفضــل حاالتهــا.

4. الخضــروات الملونــة: الخضــروات غنيــة بمضــادات األكســدة التــي تســاعد فــي الحفــاظ 
ــوة والجــزر والســبانخ، التــي يجــب تضمينهــا  ــا المــخ، مثــل الطماطــم والبطاطــا الحل علــى صحــة خاي

بالنظــام الغذائــي لطفلــك.

5. الفــول: الفــول مصــدر كبيــر للبروتينــات والفيتامينــات والمعــادن التــي يحتاجهــا الطفــل لنمــو 
الدمــاغ، لذلــك يجــب إضافتــه إلــى النظــام الغذائــي الخــاص بــه.

األكل في المساء ضار بصحتك
هــذه الخرافــة قديمــة، ونظــًرا لوتيــرة حياتنــا، 
فــإن تنــاول وجبــة بعــد الســاعة 6 مســاًء ليــس 
أمــًرا صحًيــا فحســب، إنــه أمــر منطقــي، فكثيــر 
مــن النــاس اليــوم ينامــون فــي وقــت متأخــر عــن 
الحقيقــة  بصحتــك،  يضــر  قــد  والجــوع  أجدادنــا، 
بثــاث  النــوم  قبــل  تــأكل  أن  يجــب  ال  أنــه  هــي 

ســاعات، ويجــب أن يكــون العشــاء خفيًفــا.

استخدام مزيات العرق يسبب 
سرطان الثدي

 تقــع الغــدد الليمفاويــة، حيــث يمكــن أن تنتشــر 
بعــض ســرطانات الثــدي، أســفل اإلبــط، وهــذه 
حقيقــة ألهمــت شــائعات عــدة بشــأن وجــود صلــة 
بيــن المنتجــات الخاصــة بأســفل اإلبــط وتطــور هــذا 

المــرض. 

جميع أنواع التهابات الكبد خطيرة
ليــس صحيحــا، إذ إن بعــض أنــواع التهــاب الكبــد 
الفيروســي تشــفى مــن تلقــاء نفســها، دون تدخــل 
األنــواع  بعــض  تتســبب  فيمــا  جراحــي،  أو  طبــي 
تلــف  أو  الكبــد  بســرطان  االلتهابــات  مــن  األخــرى 
الكبــد الدائــم. فمــع التهــاب الكبــد )A( غالبــا مــا يشــعر 
مــن  ولكــن  قصيــرة،  لفتــرة  الشــديد  بالمــرض  النــاس 
النــادر جــدا أن يتعرضــوا لمضاعفــات خطيــرة أو مــرض 

األمــد”. طويــل 
أمــا التهــاب الكبــد )B( فخطيــر جــدا خصوصــا عندمــا 
الشــخص  لــدى  األوليــة  الفيروســية  العــدوى  تصبــح 
مزمنــة، ولكــن هــذا يحــدث نــادرا إذ يصــاب بــه مــا بيــن 2 
و6 % مــن البالغيــن، وبعــض األشــخاص ال تظهــر عليهــم 

األعــراض أبــدا أثنــاء اإلصابــة األوليــة.

عسر القراءة عبارة عن عكس األحرف
خاطــئ  اعتقــاد  أول  هــو  االعتقــاد  ذلــك  إن 
أن  والحقيقــة  القــراءة،  بعســر  يتعلــق  فيمــا 
عســر القــراءة عبــارة عــن ضعــف فــي مهــارات 
يعانــون  التاميــذ  الصوتــي. ومعظــم  الوعــي 
أجــزاء  تذكــر حتــى أصغــر  عــدم مقــدرة  مــن 
يواجهــون  ولذلــك  الكلمــات،  فــي  الصــوت 
بعــض  أن  مــن  وبالرغــم  بالقــراءة.  صعوبــات 
التاميــذ المصابيــن بعســر القــراءة ال يســتطيعون 
تمييــز التشــابهات واالختافــات فــي الكلمــات إال أن 
األحــرف. مــن مجــرد عكــس  أكثــر  القــراءة  عســر 

صحح
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تغذية

معلوماتك! حسن نوروز

ومــن الصعــب تجاهــل الفوائــد الصحيــة لممارســة 
إذ  المنتظمــة،  البدنيــة  واألنشــطة  الرياضــة 
يســتفيد منهــا الجميــع بغــض النظــر عــن الســن أو 
 »comin« الجنــس أو القــدرة البدنيــة، لــذا قرر نــادي
علــى  تركــز  تخصيــص صفــوف رياضيــة يوميــة 
جميــع العوامــل البدنيــة التــي يحتاجهــا اإلنســان 
فــي حياتــه، إضافــة إلــى أنــه اســتطاع تغييــر بعــض 
المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالرياضــة، وذلــك 
بدعــم مــن “تمكيــن” والمســاهمة فــي دعــم النــادي 

خــال فتــرة التأســيس.
األمــور  مــن  تعتبــر  الرياضــة  أن  نــوروز  وأكــد 
المهمــة التــي ينبغــي علــى كل شــخص االنتظــام 
للترفيــه  وســيلة  كانــت  وإن  وهــي  بممارســتها؛ 
الشــعور  حتــى  أو  الوقــت  وضيــاع  والتســلية 
بالمتعــة، لكنهــا ينبغــي أن تكــون أســلوب حيــاة، 
بحيــث تتــم ممارســتها بشــكل منتظــم للحصــول 

منهــا. فائــدة  أكبــر  علــى 
وقال نوروز 

الخاطئــة  المفاهيــم  تغييــر  نحــاول  النــادي  “فــي 
يرغــب  لمــن  خصوصــا  الرياضــة  عــن  المنتشــرة 
فــي خســارة الــوزن، إذ إن العديــد مــن المصابيــن 
بالســمنة يمارســون الرياضة ألشــهر بســيطة بهدف 
خســارة الــوزن ليتوقفــوا بعدهــا، مــا يــؤدي إلــى 
النــادي  لــذا نحــرص فــي  المفقــود،  الــوزن  عــودة 
علــى تغييــر هــذه المفاهيــم، ومنهــا أن الرياضــة 
فقــط لخســارة الــوزن وأنــه يجــب التوقــف عنهــا 
بمجــرد خســارة بعــض الكيلوغرامــات، فممارســة 
الرياضــة بمختلــف التماريــن تســاعد اإلنســان علــى 

الحفــاظ علــى لياقتــه البدنيــة”. 
أن  يعتقــدون  كثيريــن  أن  إلــى  نــوروز  ولفــت 
ممارســة الرياضــة تكــون مقتصــرة علــى المتعــة 
والترفيــه، قائاً”يجــب أن تكــون الرياضــة أســلوبا 
للحيــاة، فهــي وســيلة مهمــة للحفــاظ علــى الجســم 
مــن  التخلــص  علــى  تســاعد  أنهــا  كمــا  ولياقتــه، 
تســاعد  الرياضــة  أن  إلــى  إضافــة  الزائــد،  الــوزن 
الطاقــة  فائــض  مــن  الجســم  تخليــص  علــى 

الطاقــة  تحفيــز  فــي  ُتســاهم  كمــا  فيــه،  الســلبية 
اإليجابيــة، وزيــادة القــدرة علــى الفهــم، والحفــظ 

واالســتيعاب”. 
الرياضــة  جعــل  نحــاول  النــادي  “فــي  وأضــاف 
أســلوبا للحيــاة، لــذا تــم تخصيــص حصــص تدريب 
وإعــداد  وتصميــم  شــخصي،  تدريــب  جماعيــة، 
الرياضييــن،  إعــداد  الــوزن،  لخســارة  البرامــج 

لألطفــال”. حصــص  تخصيــص  إلــى  باإلضافــة 
وهنــاك فوائــد كثيــرة للرياضــة علــى الجســم، حيث 
ُتســاهم فــي الحفــاظ علــى وزٍن مثالــي للجســم، 
وتمنحــه المظهــر المشــدود والجميــل، الخالــي مــن 
الترهــات، وُتحّســن مــن عمليــة التنفــس، وتزيــد 
وُتنشــط  للــدم،  تتدفــق  التــي  األكســجين  كميــة 

الــدورة الدمويــة.
ــى  فالرياضــة اســتثمار فــي الصحــة، وطريقــة مثل
لزيــادة النشــاط، وتســاهم ممارســتها دورّيــا فــي 
الســيطرة عليــه،  أو  بــه  الــوزن والتحكــم  فقــدان 

الســمنة. وتجنــب 

مدرب رياضي 

الرياضة أسلوب للحياة
تعــد ممارســة الرياضــة ضــرورة ملحــة فــي عصرنــا الحالــي، فهــي أســلوب حيــاة نحــو األفضــل، وبــاب للتخلــص مــن الــوزن الزائــد والحفــاظ علــى لياقــة الجســم، 
وهــي مصــدر لتحســين الصحــة النفســية فــي زمــن يشــتكي فيــه الجميــع مــن الضغوطــات. ومــع أهميــة الرياضــة، انطلــق نــادي »comin« فــي زمــن تســوده الســرعة 
وأصبــح الــكل يعانــي مــن الضغــط واالنشــغال، فــكان هــذا النــادي بمثابــة دعــوة للعــودة إلــى عالــم الرياضــة، فالرياضــة كمــا قــال المــدرب الرياضــي حســن نــوروز 

ليســت ترفيهــا فحســب، وإنمــا وســيلة للحفــاظ علــى اللياقــة البدنيــة والتخلــص مــن ضغوطــات الحيــاة فــي ظــل التغيــرات الحياتيــة التــي يعيشــها اإلنســان.

رياضة

د. أكو سوني جاكوب 

كلمــا كبرنــا فــي الســن يصبــح معــدل تجديــد خايــا الجلــد أبطــأ مــا يؤخــر مــن عــاج آثــار الجــروح الســطحية ويجعــل مظهــر الجلــد 
باهتــا لتراكــم خايــا الجلــد الميتــة عليــه، وألن الجلــد هــو مــا يزيــن اإلنســان ويجملــه، ويؤثــر مظهــر الجلــد ونضارتــه علــى شــكل 

اإلنســان وجمالــه لذلــك يجــب االهتمــام بالجلــد.
وعلــى الرغــم مــن أن الجلــد هــو الجــزء األكبــر من 
أعضــاء الجســم إال أنــه األكثــر إهمــاال. ويســعى 
مثاليــة،  بشــرة  علــى  للحصــول  شــخص  كل 
مــن عيــوب جلديــة هــم  يعانــون  الذيــن  ولكــن 
فــي الغالــب ممــن يبحثــون عــن حلــول ســريعة 
دون النظــر إلــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
والرعايــة طويلــة األمــد الازمــة لتحســين مظهــر 

البشــرة. 
وقالــت استشــاري أمــراض جلديــة د. أكــو ســوني 

جاكــوب فــي مستشــفى كيمــز بالمحــرق  
الحيويــة  العمليــات  ببعــض  الجســم  “يقــوم 
بصفــة دوريــة ومــن ضمــن تلــك العمليــات التــي 
فالخايــا  الجلــد،  خايــا  تجديــد  بهــا  نشــعر  ال 
للجلــد  الســطحية  الطبقــات  فــي  الموجــودة 
باســتبدال  تقــوم  البشــرة  باســم  والمعروفــة 

نفســها باســتمرار. ويعمــل تجديــد الجلــد علــى 
العيــوب  اســتعادة حيويتــه ونضارتــه وإخفــاء 
إال  القديــم،  الجلــد  فــي  الموجــودة  الســطحية 
أن هنــاك العديــد مــن الطــرق والعاجــات التــي 

الجلــد. تجديــد  علــى  تســاعد 
وأضافــت  “يتعــرض الجلــد إلــى التلــف بســبب 
الشــيخوخة  إلــى  إضافــة  الشــمس،  أشــعة 
واضطرابــات الجلــد، مــا يــؤدي إلــى تلــف الجلــد 
ومناطــق  الوجــه  فــي  اضطرابــات  وحــدوث 
ــد بالتجاعيــد،  أخــرى، فقــد يتســبب بصــاب الجل
المســام  الشــمس،  بقــع  الدقيقــة،  الخطــوط 
المتضخمــة، ندبــات حــب الشــباب، تصبــغ مــا بعــد 

االلتهــاب”.
وأكــدت أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد لتجديــد 
الجلــد، التــي مــن أهمهــا تخليــص الجســم مــن 

الجلــد الجــاف والباهــت عــن طريــق إزالــة خايــا 
الجلــد الميتــة مــن ســطح البشــرة، تفتيــح مســام 
نظيفــا،  الجلــد  وتــرك  ظهورهــا  وتقليــل  الجلــد 
إلــى  المســام  انســداد  يــؤدي  أن  يمكــن  حيــث 
إلــى  إضافــة  الشــباب،  وحبــوب  البثــور  تكــون 
وإعطائــه  ونضــارة  نعومــة  أكثــر  الجلــد  جعــل 
الخطــوط  إخفــاء  مــع  مشــرقا  صحيــا  مظهــرا 

البشــرة. لــون  وتوحيــد  والتجاعيــد  الدقيقــة 
وعــن عاجــات تجديــد الجلــد أشــارت إلــى أنهــا 
تعمــل علــى تحســين واســتعادة لــون البشــرة غير 
المتكافــئ عــن طريــق زيــادة إنتــاج الكوالجيــن 
التوهــج  مــن  مزيــد  وإعطــاء  التصبــغ  وتقليــل 

واللــون.
العــاج  خيــارات  مــن  العديــد  وقالت”هنــاك 
التــي مــن أهمهــا ميكرونيدلينــغ، تقنيــة النانــو، 

وهــي أحــدث العاجــات التــي أثبتــت فعاليتهــا 
أنــواع  آمنــة لجميــع  الجلــد وهــي  فــي تجديــد 

البشــرة”.
عــدة  حديثــة  تقنيــات  “توجــد  وأضافــت 
تســتخدم فــي تجديــد الجلــد فــي حالــة فشــل 
النــدوب  آثــار  عــاج  فــي  التقليديــة  الطــرق 
والجــروح العميقــة، وتعتمــد هــذه الطــرق أساســا 

الجلــد”. تقشــير  علــى 
وأكــدت أن التكنولوجيــا الحديثــة توفــر طرقــا 
مبتكــرة لعــاج العيــوب الجلديــة فــي العيــادات 
منتجــات،  باســتخدام  أو  الطبيــب  بإشــراف 
هــذه  توافــر  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  موضحــة 
التقنيــات إال أن الوقايــة خيــر مــن العــاج، لــذا 
يجــب االهتمــام بالعنايــة بالجلــد صباحــا ومســاء 

بشــرة صحيــة وجميلــة. علــى  للحصــول 

استشاري أمراض جلدية في مستشفى كيمز بالمحرق 
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كشــفت تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــن أن هناك بعض األمراض النفســية الشــائعة التي يمكن أن تصيب اإلنســان في أي وقت مــن األوقات، إال أن بعضها يولد به اإلنســان ويحتاج إلى 
محفز حتى يظهر على الفرد. وهناك قائمة بأكثر األمراض النفسية شيوعا والتي يمكن أن يصاب بها أي فرد منا، ومن أبرز هذه األمراض:

اضطرابات القلق
مليــون   301 هنــاك   2019 العــام  بحلــول 
شــخص مصابــون باضطــراب القلــق حــول 
ومراهــق. طفــل  مليــون   58 منهــم  العالــم، 

وتقــول منظمــة الصحــة "اضطرابــات القلــق 
والقلــق  المفــرط  الخــوف  بمشــاعر  تتميــز 
الصلــة،  ذات  الســلوكية  واالضطرابــات 
وتكــون أعراضهــا وخيمــة بمــا يكفــي لتســبب 
كربــا شــديدا أو قصــورا جســيما فــي األداء".

2. االكتئاب
مليــون   280 هنــاك  كان   2019 العــام  فــي 
 23 منهــم  باالكتئــاب،  مصابــون  شــخص 
تصنيــف  بحســب  ومراهــق،  طفــل  مليــون 

لألمــراض  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
. لنفســية ا

ــاب مــن األمــراض  وشــرح التقريــر أن االكتئ
النفســية التــي تختلــف عــن تقلبــات المــزاج 
المعتــادة واالنفعــاالت العابــرة إزاء تحديــات 
االكتئــاب،  نوبــة  وخــال  اليوميــة.  الحيــاة 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 
لمــدة  تقريبــا،  يــوم  وكل  األوقــات،  معظــم 

ــى األقــل. أســبوعين عل

3. االضطراب ثنائي القطب
هنــاك 40 مليــون شــخص يعانــون مــن االضطــراب 

ثنائــي القطــب حــول العالــم حاليــا.

مــن  االضطــراب  بهــذا  المصابــون  ويعانــي 
نوبــات اكتئــاب متعاقبــة تقتــرن بفتــرات مــن 
االكتئــاب،  نوبــة  الهــوس. وخــال  أعــراض 
يعانــي المكتئــب مــن تكــدر المــزاج )الشــعور 
أو  والخــواء(  الغضــب  وســرعة  بالحــزن 
فقــدان المتعــة أو االهتمــام باألنشــطة، فــي 

معظــم األوقــات، وكل يــوم تقريبــا.

4. اضطراب ما بعد الصدمة
ترتفــع معــدالت انتشــار اضطــراب الصدمــة 
فــي  األخــرى  النفســية  واالضطرابــات 
األماكــن المنكوبــة بالنزاعــات. وقــد يصــاب 
الفــرد بهــذا االضطــراب بعــد التعــرض لحــدث 
مروعــة  أو  خطيــرة  أحــداث  مجموعــة  أو 

للغايــة.

يتميــز  العلميــة  الصحــة  منظمــة  وبحســب 
أو  الحــدث  باســترجاع  االضطــراب  هــذا 
كالذكريــات  الصادمــة  الماضيــة  األحــداث 
الذكريــات،  اســتحضار  أو  المزعجــة، 
األفــكار  تجنــب  فيجــب  الكوابيــس؛  أو 
تجنــب  أو  بالحــدث،  المتعلقــة  والذكريــات 
األنشــطة أو المواقــف أو األشــخاص الذيــن 
والتصــورات  بالحــدث،  الفــرد  يذكــرون 
حاليــا. وشــيك  تهديــد  بوجــود  المســتمرة 

5. انفصام الشخصية
انفصــام الشــخصية مــن األمــراض النفســية 
التــي تؤثــر علــى 24 مليــون شــخص تقريبــا 
أو علــى شــخص واحــد مــن كل 300 شــخص 
أن  واتضــح  بأســره،  العالــم  أنحــاء  فــي 

المصابيــن  بيــن  المتوقــع  العمــر  متوســط 
بانفصــام الشــخصية يقــل بمــا يتــراوح بيــن 
10 ســنوات و20 ســنة عــن عامــة الســكان.

6. اضطرابات األكل
مــن  يعانــون  شــخص  مليــون   14 هنــاك 
ماييــن طفــل   3 منهــم  األكل،  اضطرابــات 
أن  التقريــر  وأوضــح  تقريبــا،  ومراهــق 
الشــهية  فقــدان  مثــل  األكل،  اضطرابــات 
العصبــي والشــره المرضــي العصبــي، تشــمل 
واالنشــغال  الطبيعــي  غيــر  األكل  ســلوك 
بشــأن  بــارزة  مخــاوف  وترافقهــا  بالطعــام، 

وشــكله. الجســم  وزن 

صحة 
نفسية

أمراض نفسية شائعة تصيب اإلنسان

في

صحتنــا

أطعمة تساعد على تحسين نمو دماغ طفلك
االعتمــاد علــى نظــام غذائــي معيــن أو مجــرد ممارســة الرياضــة لن يؤدي إلى إنقــاص الوزن. إن ما يحتاجه المــرء لتحقيق أهدافه في إنقاص الــوزن هو إحداث التوازن بين النظام الغذائي الســليم 
والتمارين الرياضية. وهناك 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:

1. البيــض: تنــاول األطفــال للبيــض خصوصــا علــى وجبــة اإلفطــار أمــر مهــم للغايــة، حيــث يجــب أن 
تشــتمل الوجبــة علــى مزيــج مــن الكربوهيــدرات والبروتيــن وكميــة صغيــرة مــن الدهــون الصحيــة للحفــاظ 
علــى نشــاطهم طــوال اليــوم، والبيــض غنــي بالبروتيــن، كمــا أنــه يحتــوي علــى مــادة الكوليــن التــي تســاعد فــي 

ــر الذاكــرة. تطوي
2. األســماك الزيتيــة: األســماك الزيتيــة غنيــة بأحمــاض أوميجــا 3 الدهنيــة ومفيــدة لنمــو الدمــاغ 

وصحتهــا، فهــي مكونــات ضروريــة لبنــاء الخايــا.
3. الشــوفان أو دقيــق الشــوفان: الشــوفان أو دقيــق الشــوفان مصــادر ممتــازة للطاقــة التــي تعــزز عمــل 
الدمــاغ، فهــي غنيــة باألليــاف مــا يحافــظ علــى شــعور األطفــال بالرضــا ويمنعهــم مــن تنــاول الوجبــات الســريعة، 

كمــا أنــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتامينــات E وB المعقــدة والزنــك، التــي تســاعد أدمغــة األطفــال علــى 
العمــل فــي أفضــل حاالتهــا.

4. الخضــروات الملونــة: الخضــروات غنيــة بمضــادات األكســدة التــي تســاعد فــي الحفــاظ 
ــوة والجــزر والســبانخ، التــي يجــب تضمينهــا  ــا المــخ، مثــل الطماطــم والبطاطــا الحل علــى صحــة خاي

بالنظــام الغذائــي لطفلــك.

5. الفــول: الفــول مصــدر كبيــر للبروتينــات والفيتامينــات والمعــادن التــي يحتاجهــا الطفــل لنمــو 
الدمــاغ، لذلــك يجــب إضافتــه إلــى النظــام الغذائــي الخــاص بــه.

األكل في المساء ضار بصحتك
هــذه الخرافــة قديمــة، ونظــًرا لوتيــرة حياتنــا، 
فــإن تنــاول وجبــة بعــد الســاعة 6 مســاًء ليــس 
أمــًرا صحًيــا فحســب، إنــه أمــر منطقــي، فكثيــر 
مــن النــاس اليــوم ينامــون فــي وقــت متأخــر عــن 
الحقيقــة  بصحتــك،  يضــر  قــد  والجــوع  أجدادنــا، 
بثــاث  النــوم  قبــل  تــأكل  أن  يجــب  ال  أنــه  هــي 

ســاعات، ويجــب أن يكــون العشــاء خفيًفــا.

استخدام مزيات العرق يسبب 
سرطان الثدي

 تقــع الغــدد الليمفاويــة، حيــث يمكــن أن تنتشــر 
بعــض ســرطانات الثــدي، أســفل اإلبــط، وهــذه 
حقيقــة ألهمــت شــائعات عــدة بشــأن وجــود صلــة 
بيــن المنتجــات الخاصــة بأســفل اإلبــط وتطــور هــذا 

المــرض. 

جميع أنواع التهابات الكبد خطيرة
ليــس صحيحــا، إذ إن بعــض أنــواع التهــاب الكبــد 
الفيروســي تشــفى مــن تلقــاء نفســها، دون تدخــل 
األنــواع  بعــض  تتســبب  فيمــا  جراحــي،  أو  طبــي 
تلــف  أو  الكبــد  بســرطان  االلتهابــات  مــن  األخــرى 
الكبــد الدائــم. فمــع التهــاب الكبــد )A( غالبــا مــا يشــعر 
مــن  ولكــن  قصيــرة،  لفتــرة  الشــديد  بالمــرض  النــاس 
النــادر جــدا أن يتعرضــوا لمضاعفــات خطيــرة أو مــرض 

األمــد”. طويــل 
أمــا التهــاب الكبــد )B( فخطيــر جــدا خصوصــا عندمــا 
الشــخص  لــدى  األوليــة  الفيروســية  العــدوى  تصبــح 
مزمنــة، ولكــن هــذا يحــدث نــادرا إذ يصــاب بــه مــا بيــن 2 
و6 % مــن البالغيــن، وبعــض األشــخاص ال تظهــر عليهــم 

األعــراض أبــدا أثنــاء اإلصابــة األوليــة.

عسر القراءة عبارة عن عكس األحرف
خاطــئ  اعتقــاد  أول  هــو  االعتقــاد  ذلــك  إن 
أن  والحقيقــة  القــراءة،  بعســر  يتعلــق  فيمــا 
عســر القــراءة عبــارة عــن ضعــف فــي مهــارات 
يعانــون  التاميــذ  الصوتــي. ومعظــم  الوعــي 
أجــزاء  تذكــر حتــى أصغــر  عــدم مقــدرة  مــن 
يواجهــون  ولذلــك  الكلمــات،  فــي  الصــوت 
بعــض  أن  مــن  وبالرغــم  بالقــراءة.  صعوبــات 
التاميــذ المصابيــن بعســر القــراءة ال يســتطيعون 
تمييــز التشــابهات واالختافــات فــي الكلمــات إال أن 
األحــرف. مــن مجــرد عكــس  أكثــر  القــراءة  عســر 
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ومــن الصعــب تجاهــل الفوائــد الصحيــة لممارســة 
إذ  المنتظمــة،  البدنيــة  واألنشــطة  الرياضــة 
يســتفيد منهــا الجميــع بغــض النظــر عــن الســن أو 
 »comin« الجنــس أو القــدرة البدنيــة، لــذا قرر نــادي
علــى  تركــز  تخصيــص صفــوف رياضيــة يوميــة 
جميــع العوامــل البدنيــة التــي يحتاجهــا اإلنســان 
فــي حياتــه، إضافــة إلــى أنــه اســتطاع تغييــر بعــض 
المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يتعلــق بالرياضــة، وذلــك 
بدعــم مــن “تمكيــن” والمســاهمة فــي دعــم النــادي 

خــال فتــرة التأســيس.
األمــور  مــن  تعتبــر  الرياضــة  أن  نــوروز  وأكــد 
المهمــة التــي ينبغــي علــى كل شــخص االنتظــام 
للترفيــه  وســيلة  كانــت  وإن  وهــي  بممارســتها؛ 
الشــعور  حتــى  أو  الوقــت  وضيــاع  والتســلية 
بالمتعــة، لكنهــا ينبغــي أن تكــون أســلوب حيــاة، 
بحيــث تتــم ممارســتها بشــكل منتظــم للحصــول 

منهــا. فائــدة  أكبــر  علــى 
وقال نوروز 

الخاطئــة  المفاهيــم  تغييــر  نحــاول  النــادي  “فــي 
يرغــب  لمــن  خصوصــا  الرياضــة  عــن  المنتشــرة 
فــي خســارة الــوزن، إذ إن العديــد مــن المصابيــن 
بالســمنة يمارســون الرياضة ألشــهر بســيطة بهدف 
خســارة الــوزن ليتوقفــوا بعدهــا، مــا يــؤدي إلــى 
النــادي  لــذا نحــرص فــي  المفقــود،  الــوزن  عــودة 
علــى تغييــر هــذه المفاهيــم، ومنهــا أن الرياضــة 
فقــط لخســارة الــوزن وأنــه يجــب التوقــف عنهــا 
بمجــرد خســارة بعــض الكيلوغرامــات، فممارســة 
الرياضــة بمختلــف التماريــن تســاعد اإلنســان علــى 

الحفــاظ علــى لياقتــه البدنيــة”. 
أن  يعتقــدون  كثيريــن  أن  إلــى  نــوروز  ولفــت 
ممارســة الرياضــة تكــون مقتصــرة علــى المتعــة 
والترفيــه، قائاً”يجــب أن تكــون الرياضــة أســلوبا 
للحيــاة، فهــي وســيلة مهمــة للحفــاظ علــى الجســم 
مــن  التخلــص  علــى  تســاعد  أنهــا  كمــا  ولياقتــه، 
تســاعد  الرياضــة  أن  إلــى  إضافــة  الزائــد،  الــوزن 
الطاقــة  فائــض  مــن  الجســم  تخليــص  علــى 

الطاقــة  تحفيــز  فــي  ُتســاهم  كمــا  فيــه،  الســلبية 
اإليجابيــة، وزيــادة القــدرة علــى الفهــم، والحفــظ 

واالســتيعاب”. 
الرياضــة  جعــل  نحــاول  النــادي  “فــي  وأضــاف 
أســلوبا للحيــاة، لــذا تــم تخصيــص حصــص تدريب 
وإعــداد  وتصميــم  شــخصي،  تدريــب  جماعيــة، 
الرياضييــن،  إعــداد  الــوزن،  لخســارة  البرامــج 

لألطفــال”. حصــص  تخصيــص  إلــى  باإلضافــة 
وهنــاك فوائــد كثيــرة للرياضــة علــى الجســم، حيث 
ُتســاهم فــي الحفــاظ علــى وزٍن مثالــي للجســم، 
وتمنحــه المظهــر المشــدود والجميــل، الخالــي مــن 
الترهــات، وُتحّســن مــن عمليــة التنفــس، وتزيــد 
وُتنشــط  للــدم،  تتدفــق  التــي  األكســجين  كميــة 

الــدورة الدمويــة.
ــى  فالرياضــة اســتثمار فــي الصحــة، وطريقــة مثل
لزيــادة النشــاط، وتســاهم ممارســتها دورّيــا فــي 
الســيطرة عليــه،  أو  بــه  الــوزن والتحكــم  فقــدان 

الســمنة. وتجنــب 

مدرب رياضي 

الرياضة أسلوب للحياة
تعــد ممارســة الرياضــة ضــرورة ملحــة فــي عصرنــا الحالــي، فهــي أســلوب حيــاة نحــو األفضــل، وبــاب للتخلــص مــن الــوزن الزائــد والحفــاظ علــى لياقــة الجســم، 
وهــي مصــدر لتحســين الصحــة النفســية فــي زمــن يشــتكي فيــه الجميــع مــن الضغوطــات. ومــع أهميــة الرياضــة، انطلــق نــادي »comin« فــي زمــن تســوده الســرعة 
وأصبــح الــكل يعانــي مــن الضغــط واالنشــغال، فــكان هــذا النــادي بمثابــة دعــوة للعــودة إلــى عالــم الرياضــة، فالرياضــة كمــا قــال المــدرب الرياضــي حســن نــوروز 

ليســت ترفيهــا فحســب، وإنمــا وســيلة للحفــاظ علــى اللياقــة البدنيــة والتخلــص مــن ضغوطــات الحيــاة فــي ظــل التغيــرات الحياتيــة التــي يعيشــها اإلنســان.

رياضة

د. أكو سوني جاكوب 

كلمــا كبرنــا فــي الســن يصبــح معــدل تجديــد خايــا الجلــد أبطــأ مــا يؤخــر مــن عــاج آثــار الجــروح الســطحية ويجعــل مظهــر الجلــد 
باهتــا لتراكــم خايــا الجلــد الميتــة عليــه، وألن الجلــد هــو مــا يزيــن اإلنســان ويجملــه، ويؤثــر مظهــر الجلــد ونضارتــه علــى شــكل 

اإلنســان وجمالــه لذلــك يجــب االهتمــام بالجلــد.
وعلــى الرغــم مــن أن الجلــد هــو الجــزء األكبــر من 
أعضــاء الجســم إال أنــه األكثــر إهمــاال. ويســعى 
مثاليــة،  بشــرة  علــى  للحصــول  شــخص  كل 
مــن عيــوب جلديــة هــم  يعانــون  الذيــن  ولكــن 
فــي الغالــب ممــن يبحثــون عــن حلــول ســريعة 
دون النظــر إلــى العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
والرعايــة طويلــة األمــد الازمــة لتحســين مظهــر 

البشــرة. 
وقالــت استشــاري أمــراض جلديــة د. أكــو ســوني 

جاكــوب فــي مستشــفى كيمــز بالمحــرق  
الحيويــة  العمليــات  ببعــض  الجســم  “يقــوم 
بصفــة دوريــة ومــن ضمــن تلــك العمليــات التــي 
فالخايــا  الجلــد،  خايــا  تجديــد  بهــا  نشــعر  ال 
للجلــد  الســطحية  الطبقــات  فــي  الموجــودة 
باســتبدال  تقــوم  البشــرة  باســم  والمعروفــة 

نفســها باســتمرار. ويعمــل تجديــد الجلــد علــى 
العيــوب  اســتعادة حيويتــه ونضارتــه وإخفــاء 
إال  القديــم،  الجلــد  فــي  الموجــودة  الســطحية 
أن هنــاك العديــد مــن الطــرق والعاجــات التــي 

الجلــد. تجديــد  علــى  تســاعد 
وأضافــت  “يتعــرض الجلــد إلــى التلــف بســبب 
الشــيخوخة  إلــى  إضافــة  الشــمس،  أشــعة 
واضطرابــات الجلــد، مــا يــؤدي إلــى تلــف الجلــد 
ومناطــق  الوجــه  فــي  اضطرابــات  وحــدوث 
ــد بالتجاعيــد،  أخــرى، فقــد يتســبب بصــاب الجل
المســام  الشــمس،  بقــع  الدقيقــة،  الخطــوط 
المتضخمــة، ندبــات حــب الشــباب، تصبــغ مــا بعــد 

االلتهــاب”.
وأكــدت أن هنــاك العديــد مــن الفوائــد لتجديــد 
الجلــد، التــي مــن أهمهــا تخليــص الجســم مــن 

الجلــد الجــاف والباهــت عــن طريــق إزالــة خايــا 
الجلــد الميتــة مــن ســطح البشــرة، تفتيــح مســام 
نظيفــا،  الجلــد  وتــرك  ظهورهــا  وتقليــل  الجلــد 
إلــى  المســام  انســداد  يــؤدي  أن  يمكــن  حيــث 
إلــى  إضافــة  الشــباب،  وحبــوب  البثــور  تكــون 
وإعطائــه  ونضــارة  نعومــة  أكثــر  الجلــد  جعــل 
الخطــوط  إخفــاء  مــع  مشــرقا  صحيــا  مظهــرا 

البشــرة. لــون  وتوحيــد  والتجاعيــد  الدقيقــة 
وعــن عاجــات تجديــد الجلــد أشــارت إلــى أنهــا 
تعمــل علــى تحســين واســتعادة لــون البشــرة غير 
المتكافــئ عــن طريــق زيــادة إنتــاج الكوالجيــن 
التوهــج  مــن  مزيــد  وإعطــاء  التصبــغ  وتقليــل 

واللــون.
العــاج  خيــارات  مــن  العديــد  وقالت”هنــاك 
التــي مــن أهمهــا ميكرونيدلينــغ، تقنيــة النانــو، 

وهــي أحــدث العاجــات التــي أثبتــت فعاليتهــا 
أنــواع  آمنــة لجميــع  الجلــد وهــي  فــي تجديــد 

البشــرة”.
عــدة  حديثــة  تقنيــات  “توجــد  وأضافــت 
تســتخدم فــي تجديــد الجلــد فــي حالــة فشــل 
النــدوب  آثــار  عــاج  فــي  التقليديــة  الطــرق 
والجــروح العميقــة، وتعتمــد هــذه الطــرق أساســا 

الجلــد”. تقشــير  علــى 
وأكــدت أن التكنولوجيــا الحديثــة توفــر طرقــا 
مبتكــرة لعــاج العيــوب الجلديــة فــي العيــادات 
منتجــات،  باســتخدام  أو  الطبيــب  بإشــراف 
هــذه  توافــر  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  موضحــة 
التقنيــات إال أن الوقايــة خيــر مــن العــاج، لــذا 
يجــب االهتمــام بالعنايــة بالجلــد صباحــا ومســاء 

بشــرة صحيــة وجميلــة. علــى  للحصــول 

استشاري أمراض جلدية في مستشفى كيمز بالمحرق 

»النانو« أحدث التقنيات لتجديد الجلد التالف

د. أكو سوني جاكوب
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