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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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الــكــبــرى  الــمــدنــيــة  المحكمة  ألــزمــت 
العاشرة محاميا رد 15 ألف دينار لموكله، 
بعد ان تحصل المبلغ من دون وجه حق 
من ملف التنفيذ الخاص بموكله، حيث 
اكــــدت الــمــحــكــمــة أن كــل مــن تــســلــم على 
التزم  الوفاء ما ليس مستحقًا له  سبيل 

برده.
وكــان المدعي رفــع دعــوى أشــار فيها 
إلى انه أتفق مع المدعى عليه وهو محاٍم 
على إقامة دعويين قضائيتين لمطالبات 
هذا  على  وبــنــاًء  المدعي،  لصالح  مالية 
 1208,4 مــبــلــغ  الـــمـــدعـــي  ســــدد  ــاق  ــفــ االتــ

ورسوم  المحاماة  أتعاب  دنانير جزءا من 
الدعاوى، وحيث صدرت األحكام لصالح 
تنفيذ  ملفي  بفتح  المحام  قام  المدعي 
 14882,5 مبلغ  األول  الملف  من  واستلم 
ديــنــارا من  الثاني مبلغ 693  ديــنــارا ومــن 
لمستحقها  األمــــوال  هــذه  يسلم  أن  دون 
وهو المدعي على الرغم من مطالبته به.
وقــــد لــجــأ الـــمـــدعـــي إلــــى الــمــحــكــمــة 
الــمــدنــيــة لــلــمــطــالــبــة بـــأمـــوالـــه، وبــاشــرت 
خالل  من  لها  وتبين  الــدعــوى  المحكمة 
إجمالي  عليه  الــمــدعــى  اســتــالم  أوراقـــهـــا 
مبلغ 15575,5 دينارا من خالل الملخص 

بهما  والمنفذ  التنفيذ  لملفي  الــمــالــي 
ــح الـــمـــدعـــي  ــالـ األحـــــكـــــام الــــــصــــــادرة لـــصـ
من  عليه  المدعى  استالم  بهما  والثابت 
ملف التنفيذ األول مبلغ 14882,5 دينارا 
دون  مــن  ديــنــارا   693 الــثــانــي مبلغ  ومـــن 
وهو  لمستحقها  المبالغ  هــذه  يسلم  أن 
المدعي، وكان المدعى عليه على الرغم 
ــم يــحــضــر لــيــدفــع  ــه قـــانـــونـــًا لـ مـــن إعـــالنـ
ــاع ولـــم يــقــدم  الـــدعـــوى بــثــمــة دفـــع أو دفــ
دليل براءته أو ما يفيد بتسليمه المبالغ 

للمدعي.
المدعى  أن  الحكم  حيثيات  وأكـــدت 

عليه قد أثرى على حساب المدعي وفق 
نــص الـــمـــادة 184 مــن الــقــانــون الــمــدنــي 
مــن تسلم على  كــل  أن  الــذي ينص على 
سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له التزم 
بــرده، على أنــه ال محل للرد إذا كــان من 
قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، 
قد  يكون  أو  األهلية  ناقص  يكون  أن  إال 
أكـــره عــلــى هـــذا الـــوفـــاء، ولــهــذه األســبــاب 
عليه  الــمــدعــى  بـــإلـــزام  المحكمة  قــضــت 
 15545,5 قــدره  مبلغا  للمدعي  يــؤدي  أن 
ــًا وخــمــســمــائــة  ــفـ ديـــنـــارا خــمــســة عــشــر ألـ
وخمسة وأربعون دينارا وخمسمائة فلس.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ل��م��وك��ل��ه دي���ن���ار  �أل�����ف   15 رّد  م���ح���ام  �إل�������ز�م 
ا�س���توىل عل���ى املبل���غ م���ن مل���ف تنفي���ذ موكل���ه م���ن دون وج���ه ح���ق

العميد  للمرور  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  أكــد 
بــن عــبــدالــوهــاب آل خليفة  الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
تــقــديــم  فـــي  مــســتــمــرة  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  أن 
الــخــدمــات إلــكــتــرونــيــًا وعــبــر الــمــراكــز الــخــارجــيــة 
والـــشـــركـــات الـــمـــرخـــص لــهــا لــفــحــص الــمــركــبــات، 
ألــف خدمة  أكثر من 888  إنجاز  أنــه تم  إلــى  الفتًا 
خـــدمـــة في   35 ــام 2022 ضــمــن  عــ فـــي  إلــكــتــرونــيــًا 
الحكومة  موقع  عبر  المتوافرة  المنصات  جميع 
وإلى  للمرور،  العامة  اإلدارة  وتطبيق  اإللكترونية 
البسيطة من  المرورية  الحوادث  مباشرة 80% من 

.etraffic خالل التبليغ اإللكتروني بتطبيق
ــيـــخ عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــن  وأشـــــــــار الـــعـــمـــيـــد الـــشـ
الفحص  مـــراكـــز  أن  ــى  إلـ خــلــيــفــة  آل  عــبــدالــوهــاب 
الفني الخارجية سجلت أكثر من 166 ألف مركبة 
مما يعكس نجاح خصخصة الخدمة التي تنتشر 
حــالــيــًا فــي جميع الــمــحــافــظــات فــي ظــل الــتــعــاون 
تلقي  واســتــمــرار  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع  المستمر 
الطلبات لدراستها لفتح مزيد من مراكز الفحص 

الفني الخاصة.

�إلكترونيا خدمة  �ألف   888 �إنجاز  �لمرور: 

وفح�ص 166 �ألف مركبة في �لمر�كز �لخارجية

} مدير عام اإلدارة العامة للمرور.

استقبلت القائم بأعمال 
والطفل  األســرة  نيابة  رئيس 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ وفـــــــد الـ
من  الطفل  بحماية  الخاص 
الجنسي  االســتــغــالل  جــرائــم 
للوكالة  الــتــابــع  اإللــكــتــرونــي 

الوطنية للجريمة.
النيابة  وكيل  واستعرض 
ــاذ مـــحـــمـــد بــوحــجــي  ــ ــتــ ــ األســ
خــــالل الــلــقــاء اخــتــصــاصــات 
ودور  والــطــفــل،  ــرة  األسـ نيابة 
ذات  فـــــي  الــــعــــامــــة  ــابــــة  ــيــ ــنــ الــ
الــشــأن ومــا لها مــن مــبــادرات 
إنــســانــيــة تــتــمــثــل فـــي مــبــادرة 

الــنــيــابــة الــعــامــة فــي الــرعــايــة 
االجتماعية »رعاية«، وتضمن 
األســرة  بنيابة  جــولــة  الــلــقــاء 

والطفل تم االطالع فيها على 
االستراحات وغرف التحقيق 

الخاصة باألطفال.

�لمملك��ة وف��د  ت�س��تقبل  �لعام��ة  �لنياب��ة 

للجريم�ة �لوطني�ة  للوكال�ة  �لتاب�ع  �لمتح�دة  قـــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
قضية  تــأجــيــل  األولــــى  الجنائية 
الـــمـــتـــهـــمـــيـــن بـــتـــشـــكـــيـــل شــبــكــة 
لــالتــجــار فــي الــمــخــدرات إلـــى 28 
فــبــرايــر لــســمــاع شــهــود االثـــبـــات، 
أغلبهم   17 القضية  تضم  حيث 
دول   7 جــــنــــســــيــــات  يــــحــــمــــلــــون 
عربية  وفــتــاة  وخليجيا  أوروبـــيـــة 
ــا وثــــالثــــة بــحــريــنــيــيــن،  ــويــ ــيــ وآســ
متهمين بحيازة المواد المخدرة 
بهدف  والــكــوكــايــيــن(  )الحشيش 
الترويج واالتجار، وزرعها بمنازل 
ــار، حيث  ــجــ بــعــضــهــم بـــهـــدف االتــ
ــة فــيــمــا  ــيــ ــرامــ ــوا شـــبـــكـــة إجــ ــلـ ــكـ شـ
بين  مـــا  األدوار  ووزعـــــــوا  بــيــنــهــم 
وزراعتها  الــمــخــدرة  الــمــواد  جلب 

والترويج.
بــــــــــــدأت خــــــيــــــوط الـــقـــضـــيـــة 
ــة  ــات ســـريـ ــومــ ــلــ ــعــ ــق مــ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
الــمــواد  مكافحة  إدارة  إلــى  وردت 
الـــمـــخـــدرة تــفــيــد بــــوجــــود شــبــكــة 
تـــضـــم فــــتــــاة عـــربـــيـــة الــجــنــســيــة 
وآســيــويــا و3 أوروبـــيـــيـــن يــحــوزون 
ــواد الـــمـــخـــدرة بــقــصــد الــبــيــع  ــمـ الـ

والــتــعــاطــي فــتــم اســـتـــصـــدار إذن 
مــــن الـــنـــيـــابـــة لــضــبــط الــمــتــهــمــة 
عثر  وبالفعل  منزلها.  وتفتيش 
تعاطي  فــي  تستخدم  مـــواد  على 
الــمــواد الــمــخــدرة والــتــرويــج، كما 
تم ضبط المتهم اآلسيوي الذي 
الـــتـــام لضبط  ابــــدى اســـتـــعـــداداه 
حيث  اآلخــريــن  المتهمين  أحـــد 
بــه وطــلــب شـــراء كوكايين  اتــصــل 
على  واتــفــقــا  ديـــنـــارا   120 بقيمة 

ــة الــــســــيــــف..  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ الـــــلـــــقـــــاء بـ
الثالث  المتهم  ضبط  تــم  حيث 
وبــحــوزتــه الــمــادة الــمــخــدرة وعثر 
في  تستخدم  أدوات  على  بمنزله 
مخدرة  وبــذور  المخدرات  ترويج 
ــتــــهــــا ومــبــلــغ  ــي زراعــ تـــســـتـــخـــدم فــ
حصيلة  دينار  آالف   8 من  يقرب 
المتهمين  ضــبــط  وتـــم  االتـــجـــار، 
االذون  ــى  ــلــ عــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ـــن  ـــ ــريـ ـــ اآلخــ
اعترف  حيث  الالزمة،  القضائية 

الـــمـــتـــهـــمـــون بـــتـــعـــاطـــي الــــمــــواد 
ــا، وبــــــدأت  ــهــ ــرويــــجــ ــدرة وتــ ــخــ ــمــ الــ
الــمــخــدرة  الــمــواد  مكافحة  إدارة 
خطواتها لضبط باقي المتهمين 
بــــنــــاء عـــلـــى أقـــــــــوال الــمــتــهــمــيــن 
الــخــمــســة الــــذيــــن تــــم ضــبــطــهــم، 
لباقي  اإلدارة كمائن  أعدت  حيث 
القبض عليهم  المتهمين بهدف 
إلى  والترويج  البيع  أثناء عملية 
أن بلغ عدد المتهمين 17 متهما 
النيابة  إلــى  القضية  إحــالــة  وتــم 

العامة.
ان  التحريات  مــن  تبين  وقــد 
المتهمين شكلوا شبكة إجرامية 
بـــهـــدف تـــهـــريـــب وزراعــــــــة الـــمـــواد 
بترويجها  الــقــيــام  ثــم  الــمــخــدرة 
ــنـــة مــن  ــيـ ــعـ ــة مـ ــئــ ــداف فــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
تحقيق  بذلك  قاصدين  الشباب 
األموال غير المشروعة حيث تتم 
عملية التهريب عن طريق مطار 
البحرين باخفاء المادة المخدرة 
بــطــرق فــنــيــة يــصــعــب اكــتــشــافــهــا، 
مــــــن خــــــــالل تــــوزيــــعــــهــــا بــــداخــــل 
ــراض  ــ الــشــنــط والـــمـــالبـــس واألغــ

يتم كشفهم،  الشخصية حتى ال 
وقد بدأ المتهمان الثالث والرابع 
ــي تــجــنــيــد  ــ ــا وبـــــــــدآ فــ ــمـ ــهـ ــاطـ ــشـ نـ
عليهم  األدوار  وتــوزيــع  اآلخــريــن 
ما بين النقل والترويج واالستالم 

وزراعة المواد المخدرة. 
أســنــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
وحـــاز  جــلــب  انــــه  األول  الــمــتــهــم 
الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة الــمــاريــجــوانــا 
ــدم دون  ــار، كــمــا قــ ــجــ بــقــصــد االتــ
ــرز  مــقــابــل الـــمـــادة الــمــخــدرة وأحـ
المادة المخدرة بقصد التعاطي، 
كـــمـــا اســـــتـــــورد الـــمـــتـــهـــم الـــثـــانـــي 
االتجار  بقصد  المخدرة  الــمــواد 
والـــتـــعـــاطـــي، كــمــا جــلــب الــمــتــهــم 
الــثــالــث الــمــواد الــمــخــدرة بقصد 
أسندت  كما  والــتــعــاطــي،  االتــجــار 
حيازة  تهم  المتهمين  باقي  إلــى 
بقصد  وزراعتها  المخدرة  المواد 
االتجار والترويج والتعاطي وتهم 
حــيــازة الـــمـــواد اإلبــاحــيــة بــداخــل 
وتهم  الــمــعــلــومــات،  تقنية  جــهــاز 
مــقــابــل  ــن دون  مـ الــســكــن  إعــــــداد 
مكانا لتعاطي المواد المخدرة. 

بت�سكيل م��ت��ه��م��ي��ن  �أوروب�����ي�����ا   12 ق�����س��ي��ة  ت���اأج���ي���ل 

���س��ب��ك��ة ل��ات��ج��ار وت���روي���ج وزر�ع�����ة �ل���م���و�د �ل��م��خ��درة

المدنية  الــصــغــرى  المحكمة  قــضــت 
بإلزام سيدة تسببت في حادث مروري أن 
سيارته  إصــالح  تكاليف  للمتضرر  تــؤدي 
وذلك بعد أن ألحقت التلفيات بالسيارة 
الــمــمــلــوكــة لــلــمــدعــي وتــكــبــده مــصــاريــف 
تــأمــيــن ســيــارة المدعى  لــعــدم  إصــالحــهــا 

عليها.
ــالـــت وكــيــلــة الـــمـــدعـــي الــمــحــامــيــة  وقـ
لــطــيــفــة الــنــعــار إن »الــمــدعــى عــلــيــهــا قد 
تــســبــبــت أثـــنـــاء قــيــادتــهــا ولـــعـــدم الــعــنــايــة 
بــحــادث، واصــطــدمــت بسيارة  واالهــتــمــام 
تنحرف  جعلتها  التي  )موّكلي(  المدعي 
أدى  ما  الرصيف،  وصدمت  طريقها  عن 
المملوكة  بــالــســيــارة  تلفيات  إلــحــاق  إلــى 
ــاريـــف إصــالحــهــا  لــلــمــدعــي وتـــكـــبـــد مـــصـ
تأمين  لــعــدم  وذلــــك  ديـــنـــارًا   562 بــمــبــلــغ 

المدعى عليها لسيارتها«.
حيث قررت المحكمة قبل الفصل في 

التحقيق  إلــى  الــدعــوى  إحــالــة  الموضوع 
به  لحقت  التي  األضــرار  المدعي  ليثبت 
ــراء الـــحـــادث الــمــشــار إلــيــه فـــي تقرير  جــ
ــتــــي تــكــبــدهــا  ــاريــــف الــ ــمــــصــ ــرور، والــ ــ ــمــ ــ الــ
إلصالحها، وفي الجلسة المقررة لسماع 
الشهود، قررت وكيلة المدعي بعدم وجود 
ــــدى الـــمـــدعـــى عــلــيــهــا، فــأنــهــيــت  ــهـــود لـ شـ
إلى  الدعوى  وأعيدت  التحقيق  إجــراءات 

المرافعة.
حيثيات  فــي  المحكمة  أكـــدت  حــيــث 
محكمة  قضاء  فــي  المستقر  أن  حكمها 
الــمــوجــب  الــخــطــأ  ــات  ــبــ الــتــمــيــيــز أن )إثــ
لــلــتــعــويــض وقـــوعـــه عــلــى عــاتــق الــمــدعــي 
أدلة  استخالصه من  الموضوع  لمحكمة 
الدعوى وإخضاعها لتقديرها دون  أوراق 
تكلف المدعي بإثباته شرطه اطمئنانها 
لتلك األدلــة(، ولما كان قوام المسؤولية 
الــتــقــصــيــريــة عـــن الــعــمــل غــيــر الــمــشــروع 

المتسبب  مـــن  الــمــرتــكــب  الــخــطــأ  ثــبــوت 
بضرر  واقــتــرانــه  الــمــشــروع،  غــيــر  بالعمل 
للقواعد  وفــقــًا  مــبــاشــر،  بشكل  عنه  نــاتــج 
الخطأ  بــيــن  السببية  لــلــعــالقــة  الــمــقــررة 
والضرر، وحيث إنه عن ركن الخطأ، فلما 
المروري  الحادث  تقرير  من  الثابت  كــان 
بخطئها  تسببت  قــد  عليها  الــمــدعــى  أن 
بــالــحــادث الـــمـــروري الــــذي تــعــرضــت لها 
أخذًا  وذلــك  للمدعي،  المملوكة  السيارة 
تستخلص  الـــذي  األمـــر  الــمــرور،  بتقرير 
جانب  فــي  الخطأ  ثــبــوت  المحكمة  منه 

المدعى عليها.
الضرر  ركن  إنه عن  »حيث  وأوضحت 
من  الثابت  كــان  فلما  السببية،  والعالقة 
السيارة  تعرض  الــمــروري  الحادث  تقرير 
ــارة  ــيـ ــبـــل سـ الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــمـــدعـــي مــــن قـ
في  تأمينها  والــمــنــتــهــي  عليها  الــمــدعــى 
ولما  الحادث،  وقــوع  قبل  أي   31/8/2018

ــوع عــدة  كـــان الــثــابــت بــتــقــريــر الـــمـــرور وقــ
تحيل  والتي  المدعي،  سيارة  في  تلفيات 
الرصيد  إلــى  بــاإلضــافــة  المحكمة،  إلــيــه 
ــيـــارات  ــة تــصــلــيــح الـــسـ ــ الــــصــــادر مــــن ورشــ
والثابت فيه إصالح سيارة المدعي بمبلغ 
562 دينارًا مما يثبت الضرر الواقع على 
الخطأ  معه  يثبت  الــذي  األمــر  المدعي 
على  بينهما  السببية  والــعــالقــة  والــضــرر 
الــمــدعــى عليها  نــحــو يــوجــب مــســؤولــيــة 
عــن تعويض ذلــك الــضــرر، ومــن ثــم تلزم 
تــــؤدي  أن  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  الــمــحــكــمــة 
استنادًا  للضرر  جــابــرًا  تعويضا  للمدعي 
إلى حجم األضرار الثابتة بتقرير المرور 
وبــالــرصــيــد الــمــقــدم وذلــــك بــمــبــلــغ 562 
دينارًا«، ولهذه األسباب حكمت المحكمة 
للمدعي  تــؤدي  أن  عليها  المدعى  بإلزام 
بالمصروفات  وإلزامها  ديــنــارًا   562 مبلغ 

و10 دنانير أتعاب المحاماة.

بتحمل  م������روري  ح�����ادث  ف���ي  ت�����س��ب��ب��ت  ���س��ي��دة  �إل�������ز�م 

ت���ك���ال���ي���ف �إ������س�����اح ت���ل���ف���ي���ات ����س���ي���ارة �ل��م��ت�����س��رر

كتب وصور: عبد األمير السالطنة

أصيب بحرينيان في حادث مــروري وقع 
ــارع خــلــيــج الــبــحــريــن  بــيــن ســيــارتــيــن عــلــى شــ
فــي الــســاعــات األولـــى مــن صباح أمــس األول 

)الجمعة(.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة لــلــحــادث أن 
وبرفقته  ســيــارتــه  يــقــود  كـــان  بحرينيا  شــابــا 

الواحدة صباحا على شارع  الساعة  في  آخر 
خــلــيــج الــبــحــريــن وفـــجـــأة اصـــطـــدم بــســيــارة 
خــارج  انقلبت مركبته  ثــم  ومــن  أمــامــه  تسير 
ــة شــابــيــن  ــابـ الـــمـــســـار، نــتــج عـــن الــــحــــادث إصـ
بــإصــابــات مــتــفــرقــة تـــم نــقــلــهــمــا عــلــى أثــرهــا 
الوطني  اإلسعاف  بواسطة  المستشفى  إلــى 
وتـــضـــررت الــمــركــبــتــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة، جــاء 
مساره  السائقين  أحد  تغيير  بسبب  الحادث 

بشكل مفاجئ.
ــوع الـــحـــادث شــرطــة  ــ ــور وقـ ــد حــضــر فــ وقــ
الــنــجــدة وتــم تسهيل الــســيــارات الــقــادمــة في 
والدفاع  المرور  المسار لحين وصول شرطة 
وضعها  إلى  السيارة  إعــادة  تم  المدني حيث 
الجهات  فتحت  وبعدها  وإزاحتها،  الطبيعي 

الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

تـــــعـــــرض ثـــــالثـــــة أشــــخــــاص 
ــات مـــتـــفـــرقـــة فــــي حــــادث  ــ ــابـ ــ إلصـ
مروري وقع في ساعة مبكرة من 
)الــســبــت( بمنطقة  أمـــس  صــبــاح 
العدلية بسبب خروج سائق أحد 
الفرعية  الــطــرق  مــن  الــســيــارات 
التأكد من خلو  دون  للشارع من 

الشارع.
ــاب بـــحـــريـــنـــي يــقــود  ــ ــان شــ ــ كــ
ســـيـــارتـــه بــمــنــطــقــة الــعــدلــيــة في 
وفوجئ  أمــس  صباح  من  الثانية 
بــســيــارة تــخــرج مــن أحـــد الــطــرق 
تفاديها  فحاول  بسرعة  الفرعية 
ولـــم يــســتــطــع فــوقــع االصـــطـــدام 

ــة ثــالثــة  ــابــ ــن ذلـــــك إصــ ونـــتـــج عــ
ــابـــات مــتــفــرقــة  بــحــريــنــيــيــن بـــإصـ
ــاف  ــعـ تــــم نــقــلــهــم بـــواســـطـــة اإلسـ
لتلقي  المستشفى  إلــى  الوطني 
السيارتين  وتضرر  الــالزم  العالج 

بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث 

الــنــجــدة وقـــامـــوا بــتــســهــيــل سير 
ــبـــات الـــقـــادمـــة فــــي نــفــس  الـــمـــركـ
ــاه لــحــيــن وصـــــول شــرطــة  ــجــ االتــ
الـــمـــرور والـــدفـــاع الــمــدنــي حيث 
تــم إزاحــــة الــســيــارتــيــن مــن موقع 
الحادث، وبعدها فتحت التحقيق 

لمعرفة أسباب الحادث.

يعد الحق في خصوصية األفراد من الحقوق 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  المواثيق  كفلتها  التي 
وكما كفلها دستور مملكة البحرين، وبعد التطور 
أصبح  الــمــعــلــومــات  تقنية  مــجــال  فــي  المتنامي 
االعتداء على هذا الحق من البعض السيما بعد 
حققته  ومــا  االجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور 

من انتشار واسع جعلها متاحة للجميع.
ونتطرق في هذا العمود للحديث عن سلوك 
يشكل خطورة على المجتمع وهو تصوير الجرائم 
أو الحوادث أو المصابين وكذلك المتوفين جراء 
الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
مما يعد انتهاكا لخصوصية األفراد، ناهيك عن 
عدم مراعاة مشاعر عائالتهم ومشاعر المشاهد، 
ما  لتصوير  التقنية  وســائــل  البعض  يستغل  إذ 
التواصل  وســائــل  عبر  ونــشــره  تصويره  ينبغي  ال 
الجنائية  للمساءلة  نفسه  معرضًا  االجتماعي 

والقانونية.
ــثــــل هــــذه  ــلـــف الـــــــدوافـــــــع الرتــــــكــــــاب مــ ــتـ ــخـ وتـ
يكون  ما  آخر فمنها  إلى  السلوكيات من شخص 
أو للسبق اإلخــبــاري  الــشــخــص  لــفــضــول  إشــبــاعــًا 
خاصة في وسائل التواصل االجتماعي ما يدعونا 
إلى التنويه بضرورة أخذ األخبار والمعلومات من 

مصادرها الرسمية.
ولــهــذا الــســلــوك اإلجــرامــي جملة مــن اآلثــار 
حرمة  انــتــهــاك  ومــنــهــا  عــلــيــه  الــمــتــرتــبــة  السلبية 
أو  وهــم مصابون  حــال تصويرهم  في  األشخاص 

للمصابين  الــنــفــســي  الــضــرر  يسبب  مــا  مــتــوفــون 
وذويـــهـــم، بـــل وقـــد يــتــعــدى هـــذا الـــضـــرر النفسي 
للمتابع لوسائل التواصل االجتماعي وخصوصًا 
ــــوف لــتــصــويــر  ــوقـ ــ ــد يــســبــب الـ األطـــــفـــــال، كـــمـــا قــ
ــول ســـيـــارة  ــ ــى عـــرقـــلـــة وتـــأخـــيـــر وصــ ــ ــوادث إلـ ــ ــحـ ــ الـ
للقيام  الــمــدنــي  الـــدفـــاع  أو  والــشــرطــة  اإلســـعـــاف 
الجهات  الذي تحاول  الوقت  بواجبهم، حيث في 
بواجبها  للقيام  الموقع  إلى  الوصول  المختصة 
ــاك أشــــخــــاص يـــقـــومـــون بــتــصــويــر الــــحــــوادث  ــنـ هـ
بــدوافــع الــفــضــول والــســبــق، ومــن اآلثـــار السلبية 
لتصوير الحوادث ونشر الصور أو مقاطع الفيديو 
في  التحقيق  بمجريات  يضر  عــام  رأي  خلق  هــو 
الجريمة أو الحادث المروري والذي ال يزال قيد 

التحقيق.
فقد  الــفــعــل  هـــذا  بعقوبة  يتعلق  فيما  ــا  وأمـ
بعقوبة  السلوك  لهذا  البحريني  المشرع  تصدى 
إلــى 6 أشــهــر وبــغــرامــة ال  الحبس مــدة قــد تصل 
الـــمـــادة 370 من  ــارا، حــيــث نــصــت  ــنـ تــجــاوز 50 ديـ
بالمرسوم  الــصــادر  البحريني  الــعــقــوبــات  قــانــون 
»يعاقب  أنــه  على   1976 لسنة   )15( رقــم  بــقــانــون 
بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبالغرامة 
هاتين  بإحدى  أو  دينارا  خمسين  تجاوز  ال  التي 
العقوبتين من نشر بإحدى طرق العالنية أخبارا 
أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة 
أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من 

شأن نشرها اإلساءة إليهم.

الثقافة األمنية

ت�����س��وي��ر �ل����ح����و�دث و�ل��م�����س��اب��ي��ن
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كتب: أحمد عبداحلميد

أكـــد الــدكــتــور عــرفــان علي، 
المكتب  في  اإلقليمي  الُممثل 
ــيـــة  ــمــــي لـــــلـــــدول الـــعـــربـ ــيــ ــلــ اإلقــ
ــدة  ــحـ ــتـ ــمـ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الـ لـــمـ
ــة، أن  ــريـ ــشـ ــبـ لــلــمــســتــوطــنــات الـ
تــقــريــر »حـــالـــة الـــمـــدن الــعــربــيــة 
الــذي صــدر من مملكة  2022م« 
الــبــحــريــن ركــــز بــشــكــل أســاســي 
على تمويل البنية التحتية في 
تشهد  الــتــي  العربية  المنطقة 
حركة ديموغرافية كبيرة نتيجة 
األزمــــــــات والـــــكـــــوارث والـــهـــجـــرة 

والتغيرات المناخية.
وكــشــف فــي تــصــريــح خــاص 
المنطقة  أن  الخليج«  لـ»أخبار 
ــوالـــي 38  الــعــربــيــة تــحــتــضــن حـ
ألسباب  نتيجة  مهاجر  مليون 
اقتصادية  كانت  سواء  مختلفة 
األزمــــات،  بسبب  أو  مناخية  أو 
وكذلك تعد أكبر مناطق العالم 
والنازحين،  لالجئين  احتضانا 
ربــع عدد  إلــى حوالي  بما يصل 
العالم موجودون  في  النازحين 

في المنطقة العربية.
إن  عـــلـــي  ــان  ــرفــ عــ د.  وقــــــال 
الخدمات  لتلبية  تعاني  المدن 
وبالتالي هي  فيها،  للمواطنين 
لتؤمن  أكبر  لتحديات  تتعرض 
الــــخــــدمــــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ومـــشـــاريـــع الــســكــن والــمــشــاريــع 
ــان فــي  ــكــ ــســ ــلــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة لــ
الــمــدن الــعــربــيــة، الفــتــا إلـــى أن 
الـــتـــقـــريـــر ألــــقــــى الــــضــــوء عــلــى 

ــة  ــيـ ــابـ بـــعـــض الـــقـــصـــص اإليـــجـ
العربية،  الــمــدن  مــن  عديد  فــي 
النجاحات في  وهناك عدد من 
الخاص  القطاع  مع  الشراكات 
البنى  لتمويل  مبتكرة  وتجارب 
منطقة  فــي  وخــاصــة  التحتية، 
أن  إلى  منوها  العربي،  الخليج 
تجارب  لديهما  والمغرب  مصر 
العمراني،  التمدد  في  إيجابية 
المغربية قدمت  المدن  أن  كما 
مـــشـــاريـــع لــمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
الــمــنــاخــيــة واســتــثــمــار الــطــاقــة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ ــة، بــ ــفــ ــيــ ــظــ ــنــ الــ
مــشــاريــع الــنــقــل الــمــتــطــور في 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والمملكة األردنية الهاشمية.
ــواردة  ــ ــول الــتــوصــيــات الـ وحــ

ــر، أكــــــد الـــُمـــمـــثـــل  ــريــ ــقــ ــتــ ــي الــ ــ فـ
اإلقليمي في المكتب اإلقليمي 
لــــــلــــــدول الــــعــــربــــيــــة لــمــنــظــمــة 
للمستوطنات  المتحدة  األمــم 
الـــمـــدن  تـــقـــريـــر  أن  الـــبـــشـــريـــة 
أدوات  إيــجــاد  على  ركــز  العربية 
ــة مـــبـــتـــكـــرة لـــتـــمـــويـــل  ــيـ ــلـ ــويـ ــمـ تـ
مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة، كما 
ــز عــلــى الــحــوكــمــة الــرشــيــدة  ركــ
على المستوى المحلي وإيجاد 
ــنـــوعـــة لــــــــإدارة  ــتـ مـــســـتـــويـــات مـ
الـــســـلـــطـــات  ودور  الـــمـــحـــلـــيـــة، 
الــمــحــلــيــة فــــي تـــســـريـــع تــنــفــيــذ 

أهداف التنمية المستدامة.
وبشأن التجربة البحرينية، 
أكــــــد الـــُمـــمـــثـــل اإلقـــلـــيـــمـــي فــي 
ــلــــدول  ــي لــ ــمــ ــيــ ــلــ الـــمـــكـــتـــب اإلقــ

ــة لــــمــــنــــظــــمــــة األمـــــــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات 
لــديــهــا  الــبــحــريــن  أن  الــبــشــريــة 
خاصة  مميزة  عمرانية  تجارب 
عــلــى صــعــيــد مـــشـــاريـــع الــســكــن 
المستدام، وهو ما تمت اإلشارة 
إلــيــه فــي الــتــقــريــر، حــيــث قمنا 
ــدد مـــن الـــمـــواقـــع في  بـــزيـــارة عــ
سلمان  مدينة  ومنها  البحرين 
الـــتـــي تــعــد مـــثـــاال مــتــمــيــزا في 
المستدامة،  التنمية الحضرية 
وذلك ليس على صعيد السكن 
على  ولكن  المتنوع،  السكن  أو 
مــســتــوى الــتــنــمــيــة الــمــتــنــوعــة، 
ومــنــهــا اســـتـــغـــالل الــمــســاحــات، 
التحتية  والــبــنــى  والــمــواصــالت 

والفراغات العامة.

الــتــي  اآللــــيــــات  أن  ــاف  ــ وأضــ
مــارســتــهــا الــســلــطــات الــبــلــديــة 
جائحة  لمجابهة  البحرين  في 
كـــــوفـــــيـــــد-19 تـــــم رصـــــدهـــــا فــي 

التقرير.
ونـــــــوه بـــالـــتـــعـــاون الــبــحــثــي 
»دراســـات«،  مركز  بين  بالتعاون 
ــدول  ــلـ ــي لـ ــمـ ــيـ ــلـ ــتـــب اإلقـ ــكـ ــمـ والـ
ــج األمـــــــم  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات 
الـــبـــشـــريـــة )مـــــوئـــــل(، وبـــرنـــامـــج 
في  اإلنــمــائــي،  المتحدة  األمـــم 
ــداد الــتــقــريــر، الفــتــا إلـــى أن  ــ إعـ
مثالية،  تجربة  كــانــت  الــشــراكــة 
ألنــنــا نــؤمــن أن الــشــراكــات هي 
خطتنا  تنفيذ  من  تمكنا  التي 

االستراتيجية. 

املُمثل الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية لـ»اأخبار اخلليج«:

مدين��ة �س��لمان نم��وذج متمي��ز ف��ي التنمي��ة الح�سرية الم�س��تدامة

الشورى في  يناقش مجلس 
جلسته العاشرة في دور االنعقاد 
الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  مـــن  األول 
الـــســـادس، والـــتـــي تــنــعــقــد الــيــوم 
ــد، تــقــريـــــر لــجــنـــــة الــشــؤون  ــ األحـ
ــيــــة والــــــدفــــــاع واألمــــــن  الــــخــــارجــ
الـــوطـــنـــي حــــول مـــشـــروع قــانــون 
بالتصديق على اتفاقية التعاون 

ــل الـــبـــحـــري  ــقــ ــنــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
بــيــن حــكــومــة مملكة  والــمــوانــئ 
البحرين وحكومة سلطنة عمان 
رقـــــم )3(  لـــلـــمـــرســـوم  الــــمــــرافــــق 
لسنة 2023، والمتضمن توصية 
الــلــجــنــة بــالــمــوافــقــة مـــن حيث 

المبدأ على مشروع القانون.
ــى  ــدف االتــــفــــاقــــيــــة إلــ ــ ــهــ ــ ــ وت

تــنــظــيــم حــركــة الــنــقــل الــبــحــري 
البحرين  مملكة  بين  والموانئ 
ــلـــى الــنــحــو  ــمــــان عـ وســـلـــطـــنـــة عــ
ــاون الــثــنــائــي  ــعـ ــتـ الـــــذي يـــعـــزز الـ
ــل  ــقـ ــنـ بـــيـــنـــهـــمـــا فــــــي مـــــجـــــال الـ
الــبــحــري والــمــوانــئ، ويــفــعــل كل 
تسهيل  على  تعمل  التي  الُسبل 
حركة المالحة البحرية وتعزيز 

البلدين،  بين  التجاري  التبادل 
الـــتـــي تضمن  الـــقـــواعـــد  ويـــؤكـــد 
البحرية،  سالمة وأمن المالحة 
الـــتـــي ســتــشــكــل عـــامـــاًل مــحــفــًزا 
اإلقليمية  االستثمارات  لجذب 
وتيسير  المملكة،  إلى  والدولية 
عــمــلــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

البلدين الشقيقين.

كــمــا تــهــدف هـــذه االتــفــاقــيــة 
إلــــى خـــدمـــة مــصــالــح مــواطــنــي 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، وتــعــزيــز 
ــتــــصــــاديــــة عــلــى  الـــمـــســـاعـــي االقــ
توفير  يــســتــهــدف  الــــذي  الــنــحــو 
ــري دولــــــي  ــ ــحـ ــ ــل بـ ــقــ خــــــدمــــــات نــ
فــعــال، ويــعــزز الــتــجــارة ومصالح 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــن والــ ــيــ ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
االقــتــصــاديــة مــن خـــالل تمكين 
مــؤســســات الــنــقــل الــبــحــري من 
متنوعة  بحرية  خدمات  تقديم 
مؤسسات  وتــشــجــيــع  لــلــجــمــهــور، 
الــنــقــل الــبــحــري الــخــاصــة على 
متجددة  أسعار  وتقديم  تطوير 

وتنافسية.
فـــيـــمـــا ســـيـــتـــم فــــي مــســتــهــل 
ــار الـــمـــجـــلـــس  ــ ــطــ ــ ــلــــســــة إخــ الــــجــ
ــن الـــمـــوجـــهـــيـــن إلـــى  ــيـ ــؤالـ ــسـ ــالـ بـ
من  والمقدمان  الصحة،  وزيـــرة 
الــزايــد  جــاســم  دالل  المحامية 
التي  الصحية  الخدمات  بشأن 
لــكــبــار  الــصــحــة  وزارة  تــقــدمــهــا 
ــؤال الـــمـــقـــدم مــن  ــ ــسـ ــ الــــســــن، والـ
حــمــد مـــبـــارك الــنــعــيــمــي بــشــأن 
ســالمــة الـــمـــواد الــمــســتــوردة من 
الخارج من اإلشعاعات الخطرة، 

ورد الوزيرة عليه.

»ال�سورى« يناق�ش اليوم اتفاقية النقل البحري والموانئ بين مملكة البحرين و�سلطنة عمان

القراء األعزاء 
ــــض  ــعـ ــ تـــــــــفـــــــــّقـــــــــدنـــــــــي بـ
بعد  والمهتمين  األصــدقــاء 
األســـبـــوع  مـــقـــالـــي  غـــــاب  أن 
ــن الـــنـــشـــر، وقــد  الـــمـــاضـــي عـ
ونبيلة  لطيفة  لفتة  كــانــت 
أســـعـــدتـــنـــي، والـــغـــيـــاب يــعــود 
لكوني كنت على سفر صُعب 
ــد ُمــّتــســعــًا  عــلــّي مــعــه أن أجـ
مـــن الـــهـــدوء والــخــصــوصــيــة 
ومــن  الــكــتــابــة،  لــي  ليتسنى 
ــأل  ــكـــل مــــن سـ ــا أقـــــــول لـ ــنـ هـ

شكرًا وتقديرًا الهتمامكم.
أسئلة  أن  الجميل  ومن 
في  أوقــدت  قد  تلك  الغياب 
ذهني أسئلة تشبهها وأهمها 
ذلك الذي يدور حول مدى 

ــنــــاس بــــقــــراءة الـــمـــقـــاالت ومــــدى  اهـــتـــمـــام الــ
تصل  هــل  آخــر  جانب  ومــن  عليهم؟  تأثيرها 
األفكار واآلراء والمقترحات إلى الُمخاطبين 
على  كانت  إن  بها  اإلستهداء  يتم  وهــل  بها؟ 
قدر من النفع والفائدة؟  فمن يدري؟ طالما 
في  تبقى  األسئلة  بعض  أن  المؤكد  من  أنــه 

هذه الخانة ال ُتغادرها.
ــإن كــتــابــة الــمــقــاالت  ــال، فــ ــ ــة حـ وعـــلـــى أيــ
عن  التعبير  وســائــل  أهــم  مــن  تعتبر  ونشرها 
أحد  باعتباره  اآلخرين،  إلى  وإيصاله  الــرأي 
أهـــم حــقــوق االنـــســـان الــمــدنــيــة والــســيــاســيــة 
الضمير  حــّريــة  مظلة  تحت  تنضوي  والــتــي 
ركيزة هامة  ُتعّد  أنها  كما  والوجدان،  والفكر 
من ركائز الديمقراطية الحديثة حيث ُيقاس 
مدى ديمقراطية الدولة وفقًا للسقف الذي 
تمنحه لحرية الصحافة وحرية التعبير عن 

الرأي باعتبارهما حريتين متالزمتين.
ــات  ــريــ ــقــــوق والــــحــ ــن الــــحــ ــ والــــحــــديــــث عـ
ــوقــــف مــمــلــكــة  ــو مــ ــّرنــــي نـــحـ ــة يــــجــ ــيــ ــاســ األســ
التي  والعناية  االنسان  حقوق  من  البحرين 
أسس  أحــد  باعتبارها  لها  المملكة  ُتوليها 
الــنــهــج اإلصـــالحـــي لــصــاحــب الــجــاللــة ملك 
مملكة البحرين المعظم حمد بن عيسى آل 
خليفة، الذي جعل من كفالة وتعزيز واحترام 
وحماية حقوق االنسان أساسًا ال حياد عنه، 
والعمل على تحقيق ذلك بشكل مستدام في 
المملكة، يتأتى ذلك من استمرارية تحديث 

الخطة الوطنية لحقوق االنسان وآلياتها.
والــتــي كـــان أحــدثــهــا هــو إطـــالق الخطة 
 2026-2022 ــان  ــ ــسـ ــ االنـ لـــحـــقـــوق  الـــوطـــنـــيـــة 
االشتغال  تم  التي  الدولية،  للمعايير  وفقًا 
العليا  التنسيقية  الــلــجــنــة  قــبــل  مــن  عليها 
ُبنيت  مــتــطــورة  بمنهجية  االنــســان،  لحقوق 
المجتمع  مكونات  جميع  مــع  التشاور  على 
الــبــحــريــنــي األســـاســـيـــة الــرســمــيــة واألهــلــيــة 
إعمااًل لمبدأ الشراكة وتبادل الخبرات، فقد 
نّظمت اللجنة تسع ورش عمل شملت جميع 
الـــمـــوضـــوعـــات الـــهـــامـــة تــســّنــى لـــي شــخــصــيــًا 

حضور سبع ورش منها.
أربعة  إلــى  الوطنية  الخطة  انتهت  وقــد 
محاور، تنضوي تحت كل محور أهداف تسعى 
إلى تحقيقها، وسأتوقف عند المحور األول 
والسياسية،  المدنية  الــحــقــوق  مــحــور  وهــو 
والـــــذي يـــرمـــي إلــــى تــحــقــيــق ســبــعــة أهــــداف 

هذا  منها ألغــراض  يهمني 
ــــدف الـــثـــانـــي  ــهـ ــ ــال الـ ــقــ ــمــ الــ
وحــمــايــة  تـــعـــزيـــز  ــو:  ــ وهــ أال 
ــي حــــريــــة الــــــرأي  ــ الــــحــــق فـ
والــتــعــبــيــر، بــاعــتــبــارهــا من 
لتعزيز  األساسية  الحريات 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــة وسـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ الــــــقــــــانــــــون، وبــ
ــًا وثــيــقــًا  ــبــــاطــ مــرتــبــطــة ارتــ
بــــالــــعــــديــــد مــــــن الـــحـــقـــوق 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــــمـــــدنـــــيـــــة والــ
األخــــــــرى  مـــثـــل الـــحـــق فــي 
االنــــــتــــــخــــــاب والـــــــحـــــــق فـــي 
الــتــجــمــع الــســلــمــي والــحــق 
العلمي  البحث  حــريــة   فــي 
العمل  ممارسة  فــي  والــحــق 
الــنــقــابــي والــحــق فــي حرية 
الوطنية  الخطة  خلصت  حيث  الصحافة، 
التشريعات  العمل على مواءمة  إلى ضرورة 
الدولية  المواثيق  مع  الوطنية  والسياسات 
لإسهام  والتعبير   الــرأي  بحرية  المتعلقة 
في تعزيزها وأهمها تعديل قانون الصحافة 
رفــع  سقف  ُيحقق  بما  والــنــشــر   والطباعة 
ــة الـــصـــحـــافـــة ومــــواكــــبــــة مـــســـتـــجـــدات  ــريــ حــ
االعــالم  جــانــب  بتغطية  ومتغيراته  العصر 
في  الــصــحــافــة  دور  وتــفــعــيــل  ــتـــرونـــي،  االلـــكـ
ــيـــع الــمــتــعــلــقــة  ــمـــواضـ مــتــابــعــة وتــغــطــيــة الـ

بحقوق االنسان.
ومـــن الــمــؤكــد أن تــحــقــيــق أهـــــداف هــذا 
الـــمـــحـــور والســـيـــمـــا فـــي الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق 
األفــراد  تمتع  يقتضي  والــنــشــر،  بالصحافة 
أو غيرهم بخواص أساسية وهي  صحفيين 
الموضوعية، المصداقية، التجّرد واالبتعاد 
عـــن شــخــصــنــة الــمــواضــيــع واألغــــــراض غير 

المشروعة.
لذا فإنه ضمن منظومة حريات الضمير 
والــفــكــر والـــوجـــدان هــنــاك حــريــات مطلقة 
وأخرى يجوز تقييدها حماية للنظام العام 
والصالح العام وبما ال يمّس حقوق وحريات 
وحرية  مطلقة  الضمير  فحرية  اآلخــريــن، 
الــــــرأي مــطــلــقــة ولـــكـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر عن 
إليها  المشار  لألسباب  للتقيد  قابلة  الــرأي 
سابقًا فالتعبير عن الرأي يجب أال يتسبب 
على  ينطوي  أو  العام  باألمن  المساس  في 
المساس  أو  الفرقة  أو  الفتن  تحريض على 
بالوحدة الوطنية وأال يمس بسمعة وشرف 

أو خصوصية اآلخرين.
ــًا فــــإن ثــقــافــة حـــقـــوق االنـــســـان  ــامـ ــتـ وخـ
ومــمــارســة الــحــريــات األســاســيــة فــي مجتمع 
مترسخة  تكون  أن  يجب  متمدن،  متحضر 
ــل فــــــرد بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل حـــتـــى يــتــم  ــ ــي كـ ــ فـ
مــمــارســتــهــا كــأســلــوب حــيــاة، ويــقــتــضــي ذلــك 
ضـــرورة االشــتــغــال على غــرس هــذه الثقافة 
ــا مــتــى  ــهـ فــــي جــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة ألنـ
ــا أصــبــحــت مــتــأصــلــة فـــي األفــــــراد تحقق  مـ
على  القائم  المشترك  والتعايش  التسامح 
قــبــول اآلخـــر رغــم اخــتــالفــه على أســس من 
المساواة وعدم التمييز ألي سبب من أسباب 

التمييز التي يعرفها الجميع.
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حرية الراأي والتعبير

في الخطة الوطنية لحقوق الإن�سان

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

أكد محافظ محافظة المحرق السيد 
أن  المناعي  هــنــدي  بــن  عيسى  بــن  سلمان 
المملكة  الكبرى  للشقيقة  التأسيس  يــوم 
ــو مــنــاســبــة وطــنــيــة  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة هـ
ــريـــن، نــــاقــــال احــــتــــفــــاالت األهــــالــــي  ــبـــحـ ــلـ لـ
واليوم  التأسيس  يوم  بمناسبة  والمجالس 
الشقيقة  الــكــويــت  لـــدولـــة  أيــضــا  الــوطــنــي 
مـــؤكـــدا أنــهــا مــنــاســبــات عـــزيـــزة عــلــى قــلــوب 

األهالي جميعا.
األسبوعي  المجلس  خــالل  ذلــك  جــاء 
رفع من خالله  والــذي  المحرق  لمحافظة 
المحافظ باسمه وباسم أهالي المحافظة 
الــشــكــر واالمـــتـــنـــان إلــــى الـــمـــقـــام الــســامــي 
لجاللة الملك المعظم على رعاية جاللته 
لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، مؤكدا أّن 

البحرين  مملكة  نهج  ترسخ  الجائزة  هــذه 
ــان عـــلـــى كــــل الـــصـــعـــد وفـــي  ــ ــسـ ــ خـــدمـــة اإلنـ

مختلف المجاالت.
ونـــــاقـــــش األهــــــالــــــي خـــــــالل الــمــجــلــس 
األســـبـــوعـــي أهــمــيــة مــراقــبــة األســـعـــار قبل 
العميد  أكــد  الــمــبــارك، حيث  رمــضــان  شهر 
عبداهلل بن خليفة الجيران نائب المحافظ 
في  الفضيل  الشهر  هــذا  استغالل  ضـــرورة 
وغيرها  االستهالكية،  السلوكيات  تصحيح 

من الظواهر السلبية.
ــد الــســيــد  ــالــــي أكــ ــي مــــداخــــالت األهــ وفــ
ــر أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر بــعــض  ــاعــ ــشــ ســــامــــي الــ
التقاطعات المرورية التي تشهد ازدحامات 
االجتماعي  الناشط  طالب  بينما  متكررة، 
بضرورة  المعنية  الجهات  محمد  عــبــداهلل 

المطبوعة  اإلعـــالنـــات  لــظــاهــرة  الــتــصــدي 
التي توزع على المركبات وتعلق على أبواب 

المنازل لما تسببه من تلوث للبيئة.
للصيادين  قاللي  جمعية  رئيس  وأكــد 
السيد محمد الدخيل وجوب تطبيق قانون 
النوخذة البحريني ومحاربة ظاهرة تأجير 
للبيئة  دمــار  لما سببته من  الصيد  رخص 

البحرية.
العربي  المقدم منى محمد  واختتمت 
مـــن مـــديـــريـــة شـــرطـــة مــحــافــظــة الــمــحــرق 
األمنية  الدوريات  بأن  األسبوعي  المجلس 
وقــرى  مــدن  بكل  توجد  المجتمع  وشــرطــة 
وتقديم  األمــن  على  للحفاظ  المحافظة 
والمقيمين  لألهالي  الخدمات  أشكال  كل 

والزوار.

حمافظ واأهايل املحرق:

جائزة عي�سى لخدمة الإن�سانية تر�سخ ريادة البحرين في العمل الإن�ساني

املبـــارك رم�شـــان  �شـــهر  قبـــل  الأ�شـــعار  مبراقبـــة  مطالبـــات 

https://drive.google.com/file/d/1EgB9LqpehVIBITWqW42S5LtoHLsBtIYA/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/
https://alwatannews.net/article/1053481
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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

مواهب

يف  الأقل  على  �شادفتنا  التي  املدار�س  ذكريات  ومن 

من  العديد  على  ينطبق  )وهذا  فيها  در�شُت  التي  املدار�س 

املدار�س يف البحرين( وهي اأن بع�س املديرين اأو املعلمني 

ر�شمًت  اأكانت  �شواء  املدر�شة  مواهبهم يف  اإبراز  يحاولون 

ن�شيًجا وغريها،  اأو  زراعة  اأو  نحًتا  اأو  تعليًما  اأو  اأو خًطا 

فمثًل على �شبيل احل�شر عندما كان الأ�شتاذ خليل زباري 

حاول  للبنني  البتدائية  الزلق  ملدر�شة  مديًرا  اهلل  رحمه 

اإذ عندما يح�شر ح�شة لأحد  اإبراز فنه يف اخلط العربي، 

على  بالكتابة  ويقوم  الطب�شور  مي�شك  الغائبني  املعلمني 

القراآنية  والآيات  احلكم  لبع�س  اجلميل  بخطه  ال�شبورة 

الكرمية، حيث يطلب منا نحن الطلبة مبحاكاته يف اخلط 

على  الطلب  ي�شجع  كان  ما  دائًما  اإذ  قدراته،  بح�شب  كل 

ذلك، ومل يكتِف بذلك بل قام بكتابة ا�شم املدر�شة على لوحة 

جديدة ا�شتمرت حتى انتقال املدر�شة ملبنى اآخر، بل تعدى 

اللوحة  للبنات واأهدى  الزلق  ا�شم مدر�شة  اإىل كتابة  ذلك 

للمدر�شة، ومثله الأ�شتاذ عبداهلل عبدالعزيز الذوادي الذي 

من  )جدرانها  املدر�شة  واجهة  الفراغات يف  بع�س  ا�شتغل 

غطت  ال�شكل  دائرية  لوحات  بر�شم  وقام  اجلنوب(،  جهة 

كل الواجهة، حيث كانت هذه اللوحات م�شتوحاة من بيئة 

الزلق، وقد مكثت هذه اللوحات مدة طويلة ومل تزل حتى 

اأن هدمت املدر�شة، ومثل ذلك الأ�شتاذ عبدالكرمي عبدالغني 

البو�شطة الفنان البحريني املعروف الذي كان مدر�شنا يف 

ا�شتغل عدًدا  فقد  للبنني،  الإعدادية  الغربي  الرفاع  مدر�شة 

فنية  لوحات  بر�شم  وقام  املدر�شة  اأروقة  يف  اجلدران  من 

ا يف مناظر من بيئة الرفاع  على اجلدران والتي متثلت اأي�شً

الرفاع،  وه�شبة  احلنينية  ومنطقة  الرفاع  ق�شر  مثل  من 

املدر�شة لعمل  اإىل جولة خارج  اأخذ الطلب  اإىل  بالإ�شافة 

احل�شة  اإىل  بها  لياأتوا  دفاترهم  يف  تخطيطية  ر�شومات 

وحتويلها اإىل لوحات فنية من البيئة التي ر�شموها خارج 

التدري�س  اإبداعه يف  اأن يظهر  املدر�شة، وهناك من يحاول 

البوفلح  جبارة  �شالح  اأحمد  الأ�شتاذ  املثال  �شبيل  على 

وهو م�شرفنا الإداري يف مدر�شة الرفاع الغربي الإعدادية 

للبنني، اإذ يحاول دائًما اقتنا�س فر�شة غياب اأحد املعلمني 

لياأتي اإىل ال�شف ويقوم بتدري�شنا التحويل من املجهول اإىل 

املعلوم يف اللغة الإجنليزية، حيث انه متمكن ومتقن للغة 

ومعلم �شابق لها، ومثله اأخوه الأ�شتاذ عبدالرحمن �شالح 

جبارة البوفلح الذي لديه فكرة يف تفاعل بع�س املواد من 

باملاء با�شتخدام  اأ�شكال فنية يف قناين مملوءة  خلل عمل 

تلك املواد الكيميائية من خلل عملية التبلر، وكذلك الأ�شتاذ 

مطر يو�شف مطر الذي ملأ غرفة ال�شف باآيات وحكم من 

اخلط الكويف من خلل ا�شتخدامه احلرب ال�شيني وهكذا.

الذين  الآخرين  واملعلمني  املديرين  من  العديد  وهناك 

مدار�شهم  يف  اإبرازها  ويحاولون  موهبتهم  ت�شتهويهم 

وما اأ�شرنا اإليه هنا هو غي�س من في�س ي�شهد على اإبداع 

التي  املدار�س  يف  الأقل  على  موهبته  بح�شب  كل  املعلمني 

ملدار�س  الرتبوي  التاريخ  يف  ُت�شجل  كذاكرة  فيها  در�شُت 

البحرين يف تلك العقود، واإىل ذاكرة اأخرى.

مب�ساركة خرباء من خمتلف دول العامل.. اجلالهمة:

 موؤمتر املنامة ال�سحي يج�سد التعاون مع م�سر
خديجة العرادي:

عذبي  مرمي  الدكتورة  اأكدت 

اجللهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة 

ال�شحية  املهن  لتنظيم  الوطنية 

مبادرة  البحرين  مملكة  اأن  »نهرا« 

الطبية  املوؤمترات  تنظيم  يف  دائًما 

روؤية  مع  تتما�شى  التي  الكربى 

امللك حمد  ح�شرة �شاحب اجلللة 

البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

مركًزا  اململكة  جعل  يف  املعظم 

الطبية  الفعاليات  لحت�شان 

وم�شاندة  اهتمام  ظل  يف  الكربى 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

مرمي  الدكتورة  واأو�شحت 

مملكة  تنظيم  اأن  اجللهمة  عذبي 

املنامة  ومعر�س  موؤمتر  البحرين 

جمهورية  مع  امل�شرتك  ال�شحي 

ال�شقيقة  العربية  العربية  م�شر 

القادم 2023  خلل �شهر دي�شمرب 

يف الفرتة من 7-9 يج�شد التعاون 

ال�شقيقني  البلدين  بني  الوثيق 

بني  تربط  التي  الطيبة  والعلقات 

م�شتمر  ب�شكل  تتنامى  و  البلدين 

اجلانبني،  من  القيادة  بتوجيهات 

من  الرئي�س  الهدف  اأن  اإىل  لفتة 

يف  ال�شتثمار  هو  املوؤمتر  هذا 

ال�شياحة  وتعزيز  ال�شحي  القطاع 

جلب  تعزيز  جانب  اإىل  العلجية، 

قطاعات  جمال  يف  ال�شتثمارات 

الدوية وامل�شتلزمات الطبية.

مرمي  الدكتورة  واأ�شارت 

رعاية  اأن  اإىل  اجللهمة  عذبي 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

بتحقيق  �شي�شهم  لل�شحة  الأعلى 

تنظيم  يف  امل�شرتكة  الأهداف  كامل 

البحرين  بني  واملعر�س  املوؤمتر 

وم�شر.

واملعر�س  املوؤمتر  »اإن  وقالت: 

رفد  على  مبا�شر  ب�شكل  �شي�شهم 

ال�شقيقني  البلدين  لدى  القت�شاد 

يف  الطبي  التطور  ويرتجم 

اأن  خا�شة  وم�شر،  البحرين 

نظرية  جوانب  �شي�شهد  املوؤمتر 

اأن  اإىل  اإ�شافة  عملية،  واأخرى 

العديد  �شيفرز  ال�شركات  معر�س 

بالأجهزة  املتعلقة  اجلوانب  من 

التي  الأدوية  و�شركات  الطبية 

املعرفة  زيادة  يف  �شت�شاهم 

بني  ال�شناعات  من  وال�شتفادة 

بالإيجاب  �شينعك�س  مما  البلدين 

اجلانب  ازدهار  موا�شلة  على 

اململكة وتقدمي اخلدمات  الطبي يف 

املتميزة للمواطنني واملقيمني«.

عن  مرمي  الدكتورة  وك�شفت   

ملوؤمتر  الثانية  الدورة  تنفيذ  بدء 

�شيعقد  والذي  ال�شحي،  املنامة 

للموؤمتر  النظري  منقطع  بعد جناح 

يف ن�شخته الوىل يف �شهر دي�شمرب 

املا�شي.

�شهد  احلمد،  »هلل  واأ�شافت: 

وا�شعة  م�شاركة  ال�شابق  املوؤمتر 

املوؤمتر،  خلل  موؤمترات   5 و�شم 

حما�شرات  �شمل  املوؤمتر  اإن  حيث 

رئي�شة،  حماور   6 على  ركزت 

موؤمتر  املخربي،  الطب  موؤمتر  هي 

طب  موؤمتر  الريا�شي،  الطب 

ال�شيديل،  الطب  موؤمتر  الأ�شنان، 

موؤمتر  الباطني،  الطب  موؤمتر 

الهند�شة الطبية احليوية«.

على  »�شنحر�س  وتابعت: 

من خمتلف  اخلرباء  اأف�شل  اختيار 

املوؤمتر  يف  للم�شاركة  العامل  دول 

البحرين  من  خرباء  اإىل  اإ�شافة 

بع�س  اإدخال  و�شيتم  وم�شر، 

املحاور يف هذه الن�شخة كاجلراحة 

الطبية  والأجهزة  واملختربات 

وغريها، كما �شيتم تنظيم حوارات 

الطاولة  على  طبية  ولقاءات 

وموردي  امل�شنعني  بني  امل�شتديرة 

الأجهزة الطبية والأدوية«.

الن�شخة  هذه  »يف  ووا�شلت: 

م�شارين  ا�شتحداث  �شيتم  اجلديدة 

باجلانب  يتعلق  الأول  جديدين، 

من  الرتكيز  و�شيتم  العلمي 

خارج  من  املتحدثني  جلب  خلله 

العلجات  يف  البحرين  مملكة 

جراحات  مثل  املتقدمة  الطبية 

اأما  احلديثة،  والتقنيات  الروبوت 

تخ�شي�شه  ف�شيتم  الثاين  امل�شار 

املتعلقة  والتطورات  لل�شيا�شات 

وال�شمان  ال�شحي  بالنظام 

الأدوية  �شراء  واآليات  ال�شحي 

�شيتم  كما  الطبية،  وامل�شتلزمات 

حيث  الدول،  جتارب  عر�س 

للدول  الدعوات  بتوجيه  �شنقوم 

يف  ال�شحة  ووزارات  واحلكومات 

املعر�س  اأن  اإىل  م�شرية  املوؤمتر«، 

العاملي  البحرين  مركز  يف  �شيقام 

منطقة  يف  واملوؤمترات  للمعار�س 

منا�شًبا  �شيكون  والذي  ال�شخري 

اأكرث من ناحية حجم القاعات.

بع�س  عر�س  »مت  واأ�شافت: 

الأخري،  الجتماع  املقرتحات خلل 

م�شتديرة  طاولة  كتخ�شي�س 

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  لأ�شحاب 

تتعلق  م�شاكل  اأي  ملناق�شة 

بالت�شجيل والرتاخي�س، حيث قمنا 

م�شنعني  بلقاء  املا�شي  العام  يف 

ويف  والأدوية،  الطبية  الأجهزة 

للهيئة مكاًنا  الن�شخة �شيكون  هذه 

ا يف املعر�س للإجابة على  خم�ش�شً

اأي ا�شتف�شار طوال فرتة املوؤمتر«.

جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية تر�سخ ريادة البحرين يف العمل الإن�ساين 

حمافظ املحرق: مراقبة الأ�سعار قبل �سهر رم�سان مطلب رئي�س

ال�سيد يبحث مع وزير الإدارة املحلية

ال�سوري اإ�سهام البحرين يف دعم �سحايا الزلزال

بن  عي�شى  بن  �شلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

هندي املناعي اأن يوم التاأ�شي�س لل�شقيقة الكربى اململكة 

ناقلً  للبحرين،  وطنية  منا�شبة  هو  ال�شعودية  العربية 

التاأ�شي�س،  يوم  مبنا�شبة  واملجال�س  الأهايل  احتفالت 

واليوم الوطني اأي�شا لدولة الكويت ال�شقيقة، موؤكًدا اأنها 

منا�شبات عزيزة على قلوب الأهايل جميعا.

املحرق  ملحافظة  الأ�شبوعي  املجل�س  خلل  ذلك  جاء 

اأهايل  وبا�شم  با�شمه  املحافظ  خلله  من  رفع  والذي 

جلللة  ال�شامي  للمقام  والمتنان  ال�شكر  املحافظة 

خلدمة  عي�شى  جلائزة  جللته  رعاية  على  املعظم  امللك 

مملكة  نهج  تر�شخ  اجلائزة  هذه  اأن  موؤكًدا  الإن�شانية، 

وخمتلف  ال�شعد  جميع  على  الإن�شان  خدمة  البحرين 

املجالت.

اأهمية  الأ�شبوعي  املجل�س  خلل  الأهايل  وناق�س 

مراقبة الأ�شعار قبل �شهر رم�شان املبارك، اإذ اأكد العميد 

عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب املحافظ �شرورة ا�شتغلل 

هذا ال�شهر الف�شيل يف ت�شحيح ال�شلوكيات ال�شتهلكية، 

وغريها من الظواهر ال�شلبية. 

اأهمية  ال�شاعر  �شامي  اأكد  الأهايل،  مداخلت  ويف 

تطوير بع�س التقاطعات املرورية التي ت�شهد ازدحامات 

حممد  عبداهلل  الجتماعي  النا�شط  طالب  بينما  متكررة، 

الإعلنات  لظاهرة  الت�شدي  ب�شرورة  املعنية  اجلهات 

اأبواب  على  وتعلق  املركبات  على  توزع  التي  املطبوعة 

املنازل ملا ت�شببه من تلوث للبيئة. 

الدخيل  لل�شيادين حممد  قليل  رئي�س جمعية  واأكد 

وحماربة  البحريني،  النوخذة  قانون  تطبيق  وجوب 

للبيئة  دمار  من  �شببته  ملا  ال�شيد  تاأجري رخ�س  ظاهرة 

البحرية.

واختتمت املقدم منى حممد العربي من مديرية �شرطة 

حمافظة املحرق املجل�س الأ�شبوعي باأن الدوريات الأمنية 

املحافظة  وقرى  مدن  بجميع  حت�شر  املجتمع  و�شرطة 

للأهايل  اخلدمات  اأ�شكال  كل  وتقدمي  الأمن  على  للحفاظ 

واملقيمني والزوار.

الأمني  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  عقد 

العام للموؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية 

لدعم  الوطنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�س 

�شحايا الزلزال يف �شوريا وتركيا اجتماًعا 

الإدارة  املهند�س ح�شني خملوف وزير  مع 

العليا  اللجنة  رئي�س  والبيئة  املحلية 

الدكتور  بحث  الجتماع،  وخلل  للإغاثة. 

قدمتها  التي  امل�شاعدات  ال�شيد  م�شطفى 

مملكة البحرين تنفيًذا للتوجيهات ال�شامية 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  حل�شرة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

الإن�شانية  ال�شتجابة  اإطار  يف  املعظم، 

�شببها  التي  والأ�شرار  التداعيات  ملواجهة 

الزلزال الذي تعر�شت له �شوريا.

اأنه  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  واأو�شح 

بناًء على هذه التوجيهات ال�شامية، وبدعم 

من احلكومة املوقرة بقيادة �شاحب ال�شمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

تعمل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

على  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

ال�شيخ  بقيادة �شمو  الإن�شاين  الدعم  تقدمي 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك 

للأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب، لدعم 

له  تعر�شوا  ما  جراء  ال�شوريني  الأ�شقاء 

من زلزال مدمر خلف العديد من ال�شحايا 

الأ�شا�شية  التحتية  البنية  على  والأ�شرار 

يف �شوريا.

الوقوف  هو  الزيارة  �شبب  اأن  مبيًنا 

على اأر�س الواقع وتقييم الأ�شرار ومعرفة 

اإمكانية  لبحث  اللزمة  الحتياجات 

يف  خا�شة  املجالت،  خمتلف  يف  تقدميها 

اأنه  مو�شًحا  والإن�شاين،  الإغاثي  املجال 

يتم العمل حالًيا مع منظمات الأمم املتحدة 

الزلزال يف  �شحايا  لدعم  الأحمر  والهلل 

وترميم  ال�شقيقة،  �شوريا  مناطق  خمتلف 

بع�س البنى التحتية التي تاأثرت بالزلزال 

بالتعاون مع منظمات الأمم املتحدة.

من جانبه، اأكد الوزير خملوف اعتزاز 

التاريخية  بالعلقات  ال�شوري  ال�شعب 

موؤكًدا  البلدين،  تربط  التي  وال�شداقة 

امل�شرف  البحرين  مملكة  موقف  باأهمية 

تقوية  يف  و�شعًبا-  وحكومًة  -قيادًة 

العلقات بني ال�شعبني ال�شقيقني.

املحافظات  يف  الو�شع  وحول 

املت�شررة من الزلزال، اأو�شح الوزير اأننا 

انتقلنا من مرحلة ال�شتجابة الطارئة اإىل 

لتاأمني  والعمل  امل�شتدامة  التنمية  مرحلة 

�شكنية  بوحدات  منازلهم  من  خرجوا  من 

معي�شتهم،  متطلبات  توفري  مع  موؤقتة، 

املباين  تقييم  على  العمل  مع  بالتوازي 

التي تعر�شت لأ�شرار وت�شدعات للتحقق 

احلاجة  مبيًنا  الإن�شائية،  �شلمتها  من 

يف  ت�شاعد  التي  والتجهيزات  املواد  اإىل 

خمتلف  يف  الإعمار  واإعادة  البناء  عملية 

الت�شهيلت  كل  تقدمي  موؤكًدا  القطاعات، 

اللزمة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12377/PDF/INAF_20230226011409243.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي
 لألسر محدودة الدخل »عالوة الغالء« لشهر رمضان.

وضع آلية لتغيير مسار الطلبة أثناء دراستهم عند  تشبع 
سوق العمل من التخصص مع أحقية الطالب في اختيار 

التخصص المناسب.

 إنشاء جسر علوي كمخرج من شارع الجنبية باتجاه شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان جهة شرق المنامة.

 تشديد الرقابة على المواد الغذائية
أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع.

 استمرار توظيف البحرينيين العاملين في المؤسسات 
الحكومية والشركات المملوكة للدولة بطريق التعاقد 

.»out source« الخارجي

 تعجيل صرف تعويضات »الدفعة الثانية« إلى البحارة 
المتضررين من حجز قواربهم ومعداتهم خارج الحدود 

اإلقليمية.

زيادة عدد صهاريج سحب مياه الصرف الصحي في الدائرة 
الثانية عشرة بالشمالية، والعمل على ربط المناطق بشبكة 

الصرف الصحي، وتخصيص خط ساخن للشكاوى والطلبات.

»النواب« يعتمد حساب »احتياطي األجيال« بعد مناقشات 3 ساعات

دعوة نيابية إلنشاء صندوق خاص بالكوارث واألزمات
محمد رشاد.  «

أقر مجلس النواب بعد مناقش��ات وجدل نيابي اس��تمر 
ألكثر من 3 س��اعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات 
المالية المدققة لحس��اب احتياطي األجيال القادمة عن 
الس��نة المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 2021، بعد 

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
كما وافق المجلس على مالحظات اللجنة بشأنه، وأحاله 

إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن األزمة العالمية 
إب��ان جائحة كورونا دعت إلى اس��تخدام بعض األموال 
من صن��دوق احتياط��ي األجي��ال لمكافح��ة التداعيات 
االقتصادية، مش��يرًا إلى أن بعد االنته��اء من الجائحة 
وتداعياته��ا الس��لبية ت��م العم��ل على تنمي��ة موارد 
الصندوق من خالل مش��روع قدمت��ه الحكومة للمجلس 
النيابي وذلك باقتطاع ما نس��بته دوالر واحد  من سعر 
بي��ع برميل النفط ب��� 40 دوالرًا، و2 دوالر في حال البيع 
بس��عر 80 دوالرًا، و3 دوالرات ف��ي ح��ال البي��ع ب� 120 
دوالرًا، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية. 
وأضاف السلوم، أن األثر اإليجابي على صندوق احتياطي 
األجي��ال س��يظهر م��ع 2023، ويزي��د م��ع 2025 وفقًا 
لتعدي��الت الت��ي أدخلها مجلس النواب على المش��روع 

الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهودًا كبيرة 
تبذل من قب��ل القائمين على صندوق احتياطي األجيال 

القادمة، وعلى رأس��هم وزير المالية واالقتصاد الوطني 
من خ��الل اعتماده��م على الك��وادر البحرينية بنس��بة 

.%100
وأش��ارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من 
وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغاللها 
لتغطية بع��ض المصروفات الطارئ��ة للجائحة، داعية 
إل��ى مب��ادرات وصنادي��ق أكثر م��ن هذا الن��وع تهدف 
لتغطي��ة العج��وزات والدين العام وتقلي��ل الحاجة إلى 

االستدانة. 

وطالبت بزيادة حجم اس��تثمارات الصن��دوق محليًا من 
خ��الل اس��تغالل المش��اريع العقارية المتعثرة بس��بب 
نقص الس��يولة عند المستثمر أو سوء اإلدارة بما  يثري 
صن��دوق األجي��ال ويعطي الثقة بس��وق االس��تثمارات 
العقاري��ة المحل��ي، مطالبة بالس��عي نحو إنش��اء بنك 
اس��تثماري حكومي شامل لتوس��عة نشاطات المحافظ 
االس��تثمارية ليش��مل المزي��د من األجه��زة الحكومية 
ذات الطابع االس��تثماري: مثل الهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماع��ي، واألوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ 

كل جهاز بخصوصيته.
بينم��ا قال النائ��ب علي النعيمي »إن حس��اب احتياطي 
األجي��ال القادمة لع��ب دورًا كبيرًا إب��ان جائحة كورونا 
ف��ي دعم الميزاني��ة العامة للدولة عب��ر االقتراض من 
هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة«، داعيًا إلى 
إنش��اء صندوق خاص معني بالكوارث واألزمات السيما 
في ظل الخب��رات الكبيرة التي نمتلكه��ا في إدارة مثل 
هذه الصنادي��ق لما لها من أهمي��ة بالغة في الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية واالستفادة من الجائحة التي 

كان ال يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلع��ه في أن تنعكس آليات عمل صندوق 
احتياط��ي األجيال عل��ى مجلس إدارة صن��دوق التقاعد 
الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خالل الفصل 
التش��ريعي الخام��س، ليصب��ح اليوم من أه��م الروافد 

الرئيسية للدولة. 
وأش��ار النائ��ب ممدوح الصال��ح إل��ى أن القائمين على 
مجل��س إدارة صندوق احتياط األجي��ال قدموا أداًء جيدًا 
عل��ى الرغم م��ن التحدي��ات االقتصادية الكبي��رة التي 
واجه��ت العالم خ��الل الفت��رة الماضي��ة وخاصة فترة 

جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باس��تثماراته في القطاع الدوائي 
والعقاري تمكن من تش��غيل  ش��ركات بحرينية وطنية 
معربًا عن دعم المجلس التش��ريعي الكامل لمثل هذه 
االس��تثمارات الكب��رى التي ت��دار من قب��ل البحرينيين 
وتخل��ق الوظائ��ف النوعي��ة والمتميزة بما يس��هم في 

االستقرار االقتصادي للمملكة.

ترسية مناقصة إنشاء »برج الصندوق«.. »المالية«:

627 مليون دوالر موجودات حساب »احتياطي األجيال« 
محمد رشاد  «

أوضح وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للش��ؤون 
المالية يوس��ف حم��ود، أن صندوق احتياط��ي األجيال 
القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل 
ممتل��كات والش��ركات القابضة التي تق��وم بعمليات 
االس��تثمار داخل البحرين، مضيفًا أن توظيف رأس مال 
الصندوق يتم عب��ر احتياطات خ��ارج الدولة بالعمالت 
األجنبي��ة م��ن بينها ال��دوالر األمريكي بغ��رض جلبها 
للبحرين وقت ما اس��تدعت الحاجة لذلك وال يتم صرف 
أي مبالغ منها إال من خالل إصدار مرسوم بهذا الشأن. 
وأشار خالل ردوده أمس على مداخالت النواب بالجلسة 
أمس، إلى أن األصول االس��تثمارية لصندوق احتياطي 
األجيال القادمة تتغير على حس��ب حجم االس��تثمارات 
خالل الدورة االس��تثمارية ما بين ش��هر يناير إلى شهر 
ديسمبر من العام، مبينًا أن ارتفاع أو انخفاض الودائع 
خاضع بش��كل أساس��ي إلى السياس��ات االس��تثمارية 
وقرارات االستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي 
األجي��ال القادم��ة عل��ى حس��ب األوضاع في األس��واق 

العالمية. 
ونوه حم��ود إلى أن األس��واق العالمية كان��ت مواتية 
خ��الل الفترة الس��ابقة بما حقق نتائ��ج وعوائد جيدة 
لصال��ح صندوق احتياطي األجيال القادمة، مش��يرًا إلى 
أن طبيعة عمل االحتياطي ال تعتمد على االستثمارات 
على المدى القصير بل االس��تثمار على المدى الطويل 
وأن��ه ال يمكن القياس عليها وف��ق فترة زمنية محددة 
كونها اس��تثمارات تهدف ف��ي المق��ام األول إلى بناء 
احتياط��ي لألجيال القادمة يمكن اس��تخدامه إن دعت 

الحاجة لذلك في المستقبل. 

ولف��ت إل��ى أن الحس��اب االحتياط��ي يخض��ع للتدقيق 
والرقاب��ة المالي��ة م��ن قب��ل جهتي��ن األول��ى مدقق 
خارجي يعم��ل على تدقي��ق الحس��ابات، بينما تتمثل 
الجه��ة الثانية ف��ي دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حس��ابات 
الصن��دوق، مش��ددًا على أهمي��ة توزيع االس��تثمارات 
الخاصة بالحس��اب االحتياط��ي على مناط��ق جغرافية 
مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ 
على مبدأ االستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات 

مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة. 
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني لصالح صندوق احتياطي األجيال، أكد حمود أن 
تحويالت عوائد النف��ط، إن لم يتم إدخالها في الوقت 
المحدد تدفع في الالحق وليس في الشهر السابق ويتم 

عكس��ها حيث تدرج ويتم عكس��ها حينم��ا تتم عملية 
التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.

وبين أن التحوي��الت بدأت فعليًا من أول يناير الماضي 
وفق للمرس��وم الجديد الس��ترجاع المبالغ التي تخص 
الحس��اب االحتياط��ي لألجي��ال القادمة، فيم��ا يتعلق 
باألس��عار ما فوق ال��� 80 دوالرًا، إال أن هذا األمر يحتاج 
إل��ى وقت كاٍف حتى يمكن اس��تعادة المبالغ بالكامل، 
أم��ا في حال��ة بقاء أس��عار النف��ط على ما ه��ي عليه 
فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي األجيال 

القادمة. 
وأوضح أن موجودات حس��اب احتياطي األجيال القادمة 
بلغت الي��وم 627 مليون دوالر موجودة في الحس��اب، 
كاش��فًا عن أن الب��رج اإلداري واالس��تثماري الحتياطي 
األجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة 

ش��ركات محلية وأجنبية، إال أنه تم ترس��ية المش��روع 
عل��ى الش��ركة األجنبي��ة بمبل��غ ال يتجاوز ال��� 10 آالف 
دينار، وهي متخصصة في هذا الش��أن، بهدف دراس��ة 
النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهًا إلى 
أن االستثمارات في حس��اب احتياطي األجيال ال تشمل 

التحويالت النفطية. 
ولف��ت إل��ى أن متوس��ط روات��ب العاملي��ن بصندوق 
احتياط��ي األجي��ال القادم��ة ال يتجاوز ال��� 1000 دينار 
ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافيًا ما أثير حول 

تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأض��اف أن الصن��دوق يعاني من مش��كلة اس��تقطاب 
الكفاءات المناس��بة بهذا النوع م��ن الرواتب، مبينًا أن 
حس��اب احتياطي األجيال في الوزارة والموظفين أيضًا 
بال��وزارة وتدف��ع رواتبهم من قبل ال��وزارة، لكن هناك 
مجل��س إدارة الحتياط��ي األجي��ال مك��ون م��ن 3 من 
الحكومة و6 من القطاع الخاص إلدارة أموال الحساب. 

وحول مش��روع مصنع األدوية » بايو - تكس« بمنطقة 
الح��د وال��ذي أنش��ئ كمش��روع اس��تثماري الحتياطي 
األجي��ال القادمة، لف��ت حمود إل��ى أن المصنع أجريت 
حول��ه مجموعة من الدراس��ات للتأكد م��ن احتياجات 
المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما 
تم تحديد نوعية األدوية لتوزيعها على منطقة الخليج 
بالتحديد والمنطقة العربية بش��كل كامل، حيث روعي 
في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقًا 
ألح��دث المواصف��ات والمعايير العالمي��ة، مؤكدًا أنه 
تم الموافق��ة عليها من قبل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، بجان��ب موافقة 
األجه��زة الرقابي��ة المعنية باألدوية ف��ي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
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مقترحات مستعجلة للحكومة

»اإلسكان«: 921 طلبًا بـ»ثالثة المحرق« بينها 849 لوحدات
أّك��دت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمران��ي، في رّدها 
على س��ؤال برلماني مقّدم من النائب محمد العليوي، 
أّن إجمال��ي ع��دد الطلبات القائمة ف��ي الدائرة الثالثة 
بمحافظ��ة المحرق يبل��غ 921 طلبًا إس��كانيًا من بينها 
849 طلبًا لوحدات س��كنية، و20 طلبًا لقس��ائم سكنية، 

و52 طلبًا لشقق تمليك.  
وأوضح��ت ال��وزارة بأنه��ا حريصة على ضم��ان حصول 
المواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود على الس��كن 
المالئم، م��ن خالل توفيرها خدمات إس��كانية متنوعة 
تتيح للمواط��ن اختيار الخدمة األكث��ر مالءمة لظروفه 
االجتماعية والمعيش��ية والمتمثلة ف��ي خدمة تمليك 

وح��دة س��كنية »بي��ت«، خدم��ة تمليك وحدة س��كنية 
بأغراضه��ا  اإلس��كانية  التموي��الت  خدم��ة  »ش��قة«، 
المتنوع��ة »تموي��ل تس��هيل« وال��ذي ين��درج ضمنه 
»تسهيل عقاري« و»تس��هيل تعاون« و»تسهيل البيت 
الع��ود«، إل��ى جانب خدمت��ي »مزايا« و»مزاي��ا« الفئة 
المس��تحدثة، باإلضافة إلى خدمة القس��يمة السكنية، 

وخدمة تمويل الترميم.
وأش��ارت إلى برنامج حقوق تطوي��ر األراضي الحكومية، 
والذي تم تدش��ينه بما يحق��ق معادلة تقليص الفجوة 
بي��ن قيم��ة التموي��الت وبي��ن توفير المع��روض من 
وحدات بأس��عار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة 

مع الش��ركات العقارية التي توّفر الوحدات اإلس��كانية 
عالقة شراكة وتنسيق عالي المستوى.

ولفت��ت إل��ى اس��تمرارها في تنفي��ذ مش��اريع بمدينة 
س��لمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق 
الح��د، مدينة ش��رق س��ترة، باإلضاف��ة إل��ى المناطق 
المخصصة لش��ريط العمارات السكنية في عدة مناطق 
بالمملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تّم التوسع في مبادرتي 
تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار 
تالئم المستفيدين من التمويالت اإلسكانية، بناء على 
نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خالل األعوام 
الس��ابقة، وإثبات جدواها في تحقيق االستدامة لقطاع 

الس��كن االجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات واألغراض 
التمويلي��ة الت��ي تمنحها ال��وزارة للمواطنين من خالل 
تمويل تس��هيل و»مزاي��ا« الفئة المس��تحدثة، بحيث 
أصبح��ت تقدم للمواطن خيارات ش��راء مس��كن، أو بناء 
مسكن، أو ش��راء أرض، أو ش��راء أرض وبنائها، أو شراء 
عق��ار لدى أحد األقارب، أو المش��اركة بين مجموعة من 
المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضاًل عن 
زيادة الحد األدنى واألقصى لقيمة التمويالت اإلسكانية 

كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت الوزارة أّن الخطط ترتكز خالل المرحلة المقبلة 

على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

وليد صبري «

كش��ف البروفيس��ور البريطاني، والمتخصص 
في عالج أمراض الجه��از الهضمي والمناظير 
الدقيق��ة، برادي��ب بانداري ع��ن أن 80% من 
المرضى الذين يخضعون لعالج مرض ارتجاع 
المريء بالمنظار ال يحتاجون إلى تناول أدوية، 
ف��ي حين أن نح��و 20% منهم ربم��ا يحتاجون 
إلى تقليل جرعة ال��دواء، منوهًا إلى نجاح تلك 
العمليات حي��ث ال يكون هناك أي��ة مخاطر أو 

مخاوف أو مضاعفات صحية بعد إجرائها.
وق��ال البرفيس��ور بان��داري ف��ي لق��اء خاص 
م��ع »الوط��ن الطبية« عل��ى هام��ش زيارته 
للبحري��ن إلجراء عمليات باس��تخدام المناظير 
الدقيق��ة في الجهاز الهضمي وعالج الس��منة 
غير الجراحي في مستش��فى اب��ن النفيس أن 
األدوية والعقاقير الت��ي تعالج ارتجاع المريء 
فيها العديد من المشاكل واألعراض الجانبية، 
على المدى البعي��د، حيث يعاني المرضى من 
االلتهابات ومش��اكل في العظام، فيما يحتاج 

المريض إلى تناول هذا الدواء طوال حياته. 
وق��ال إن��ه متخصص ف��ي ع��الج أورام الجهاز 
الهضم��ي عن طري��ق المنظار وب��دون تدخل 
جراح��ي، باإلضاف��ة إلى عالج ارتج��اع المريء، 
أيض��ًا، ع��ن طري��ق المنظ��ار، وب��دون تدخل 
جراح��ي، وعالج الس��منة بالمنظار »كرمش��ة 
المعدة«، وعالج صعوبة البلع بالمنظار، فيما 
نصح البروفيسور بانداري بضرورة عدم إهمال 
ع��الج الم��رض نظ��رًا ألن له تأثيرات س��لبية 
على الحياة اليومي��ة للمريض، حيث ال يعيش 

المريض حياة طبيعية.
وفيما يتعلق بزيارته لمملكة البحرين، أوضح 
أنه��ا تتعلق بتقديم الخدم��ات المتطورة في 
ع��الج أم��راض الجه��از الهضم��ي بالمناظير 
المتقدم��ة، دون العملي��ات الجراحي��ة، حيث 
تس��تغرق فترة العملية من نصف س��اعة إلى 

نحو ساعتين تقريبًا.
وفي رد على س��ؤال حول أبرز أم��راض الجهاز 
الهضم��ي ش��يوعًا، وأب��رز التقني��ات الطبي��ة 
الحديثة في عالجها، أفاد البروفيسور بانداري، 
بأن أبرز تلك األمراض هي، آالم ارتجاع المريء، 

باإلضافة إل��ى آالم المع��دة، موضحًا أن 
العالج عن طريق العقاقير واألدوية، ربما 
يكون لها أعراض جانبية، وسابقًا، كان 

العالج بالتدخل الجراحي، لكن اآلن في 

الوق��ت الحالي، هناك تط��ور طبي ملحوظ في 
عالج تلك األم��راض، خاصة ما يتعلق بالعالج 
بالمناظير، حي��ث يتم عالج المريض بالمنظار 

من خالل تضييق الفتحة المسببة لالرتجاع.
وذكر أن نحو 80% من المرضى الذي يخضعون 
للعالج بالمنظار ال يحتاجون إلى تناول األدوية 
والعقاقي��ر بعد إجراء العملي��ة، في حين أن 
نح��و 20% منه��م ربما يحتاج��ون إلى تقليل 
جرعة الدواء، منوهًا إلى نجاح تلك العمليات 

وليس هناك أية مخاطر أو مخاوف.
وش��دد على أن األدوي��ة والعقاقير التي تعالج 
ارتج��اع الم��ريء فيه��ا العديد من المش��اكل 
واألعراض الجانبي��ة، على المدى البعيد، حيث 
يعانون من االلتهابات ومش��اكل في العظام، 
حي��ث يحتاج المري��ض إلى تناول ه��ذا الدواء 

طوال حياته.
أب��رز المضاعف��ات  وم��ن 

المرضي��ة المتعلق��ة بارتج��اع الم��ريء، هي 
اإلصابة بااللتهابات، وضيق التنفس، وبنسبة 
بسيطة يمكن أن يصاب المريض بالسرطان، 
وهي نس��بة قليلة، لك��ن االحتمال قائم، حيث 
تعتمد اإلصابة على التاريخ العائلي للمريض، 
والطع��ام ال��ذي يتناول��ه، حي��ث تبلغ نس��بة 
اإلصابة بالس��رطان نتيجة إهمال عالج ارتجاع 

المريء نحو أقل من %5.
وقال إن م��دة العملية تس��تغرق من نحو 45 
دقيق��ة إل��ى نحو س��اعة تقريبًا، حي��ث يصرح 
للمريض بالخروج سواء في نفس يوم العملية، 
أو صب��اح الي��وم التال��ي، وبالتالي، يس��تطيع 
المري��ض أن يغادر المستش��فى بعد نحو 24 

ساعة من إجراء العملية بحد أقصى.
وتطرق البروفيس��ور بانداري إلى عالج السمنة 
غير الجراحي، مؤكدًا أن نجاح العملية مضمون، 
مشيرًا إلى أنه ليس هناك أية تأثيرات جانبية 

أو مضاعفات جراء العالج.
م��ن جانبه، قال استش��اري الجه��از الهضمي 
والكب��د والمناظي��ر، د. جه��اد القمي��ش، إن 
هناك تطورات كبي��رة في عالج أمراض الجهاز 
الهضمي، خصوصا، مسألة العالج بالمناظير، 
حي��ث أصب��ح اآلن باإلم��كان ع��الج الكثير من 
الح��االت الت��ي كان��ت تتح��ول إل��ى الجراحة 

باس��تخدام المناظي��ر، الس��يما ع��الج ارتجاع 
المريء م��ن الدرجة األول��ى، والدرجة الثانية، 
ولي��س الدرجة الثالث��ة أو الرابع��ة، وبالتالي 
هناك ط��رق حديث��ة لعالجه��ا، باإلضافة إلى 
ع��الج األورام الحميدة وكذل��ك األورام الخبيثة 
في بدايتها حيث يمكن اس��تئصالها بالمنظار 
ب��دون اللج��وء إل��ى الجراح��ة، وه��ي مناظير 
متقدم��ة وتحت��اج إلى تدريب طوي��ل، ولذلك 
نح��ن نق��دم خدم��ة برنام��ج الطبي��ب الزائر 
واستعنا بالبروفيسور براديب بانداري وهو من 
أش��هر األطباء في هذا التخصص على مستوى 
العالم، وقد اس��تفاد الكثي��ر من المرضى من 
خبرته، ونأمل أن نستفيد من خبراته في عالج 
المرضى في البحرين، حي��ث نوفر عليهم عناء 
الس��فر أو التعرض إل��ى جراحات كبي��رة ربما 

يكون لديها مضاعفات خطيرة.
من جانبها، قالت استش��ارية أم��راض الجهاز 
الهضمي والكبد والمناظير، في مستشفى ابن 
النفيس، د. مهيبة عب��داهلل، »نحن نقدم عدة 
خدمات طبية للمرضى والخدمة اإلضافية التي 
نقدمها هي استضافة طبيب من بريطانيا في 
إطار خدمة برنامج الطبيب الزائر، وقد استضفنا 
البروفيس��ور براديب بان��داري، وهو متخصص 
ف��ي أم��راض الجه��از الهضم��ي والمناظي��ر 
الدقيق��ة، باإلضافة إلى منظار المعدة ومنظار 
القول��ون وإزالة اللحميات وإزال��ة أورام الجهاز 
الهضمي وعالج حركة المريء والمعدة وعالج 
ارتجاع المريء غير الجراحي وعالج السمنة غير 

الجراحي وفحص السرطان«.
وتابعت »تس��تغرق مدة زيارته للبحرين نحو 
3 أي��ام من تاري��خ 24 فبراير إل��ى 26 فبراير، 
وم��ن المتوقع إجراء نح��و 10 عمليات تختص 
بأمراض الجهاز الهضمي والمناظير الدقيقة، 
حيث قام خ��الل يوم الس��بت بإج��راء عمليات 
جراحي��ة قام خاللها باس��تئصال أورام حميدة 
وربم��ا تتحول إلى أورام خبيث��ة، مع العلم، أن 
األورام أو اللحميات التي تم اس��تئصالها يتم 
خضوعه��ا للفحص المجه��ري للتأكد من أنه 

ليس هناك أورام خبيثة أو سرطانية«.
وذك��رت أن م��ن أب��رز األمراض الت��ي يختص 
البروفيس��ور بمعالجتها وهي مرصودة، أورام 
الجه��از الهضمي س��واء كانت ف��ي المعدة أو 
األمعاء أو القولون، باإلضافة إلى عالج أمراض 
السمنة المختلفة خاصة مع زيادتها في الفترة 
األخيرة، وم��رض ارتجاع الم��ريء، وهو مرض 
شائع، ويش��كو منه الكثيرون، وبالتالي هناك 
عالج عن طريق المنظ��ار، وأهمية المنظار في 
الوق��ت الحالي هو أن الش��خص لدي��ه البديل 
لألدوية والعقاقير، وربما يعاني من األعراض 
الجانبي��ة المختلف��ة، ج��راء تل��ك العقاقي��ر، 
وبالتال��ي المناظي��ر تعال��ج ه��ذه المش��كلة 
العالجية المتفاقمة والمنتشرة بين كثيرين.

م��ن جهته، ق��ال استش��اري الجراح��ة العامة 
وجراحة المناظير المتقدمة وجراحة الس��منة، 
د. أحم��د ج��واد، إن هناك تط��ورًا ملحوظًا في 
العالج بالمناظير، سواء عن طريق الفم، أو عن 
طريق فتحة الش��رج، حيث تجرى لعالج األورام 
غي��ر المتقدم��ة، وه��ذا يعتبر ث��ورة في عالج 
أم��راض الجه��از الهضم��ي، حيث تبلغ نس��بة 

النجاح نحو أكثر من %95.
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 البروفيسور بانداري: 
80٪ من عمليات ارتجاع المريء بالمنظار ال تحتاج ألدوية

5٪ احتمال اإلصابة بالسرطان نتيجة إهمال ارتجاع المريء

ال تأثيرات جانبية جراء عالج السمنة غير الجراحي بالمنظار

عالج ارتجاع المريء بالمنظار يستغرق ساعة تقريبًا

عالج السمنة بالمنظار من خالل كرمشة المعدة

القميش: استئصال األورام الحميدة بالمناظير دون جراحة

البرفيسور البريطاني براديب بانداري خالل حواره لـ»الوطن الطبية« »تصوير: سهيل وزير«

د. جهاد القميش والبروفيسور البريطاني براديب بانداري ود. أحمد جواد ود. مهيبة عبداهلل

مهيبة عبداهلل: المناظير تعالج مشاكل متفاقمة بالجهاز الهضمي

جواد: المناظير ثورة علمية في عالج أمراض المعدة

طبيب األسنان المتخصص في 

الفم والوجه والفكين المؤهل 

للتعامل مع أضراس العقل

ضرس العقل المدفون يسبب 

آالمًا في الوجه وحول األذن 

وصداعًا مجهول السبب
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أضراس العقل.. كابوس عيادات األسنان
أض��راس العقل مش��كلة ت��ؤرق كثيرًا م��ن المرضى 

واألطباء وتعتبر كابوس عيادات األسنان. 
وطبيب األس��نان المتخصص في جراحة الفم والوجه 
والفكين هو أكثر ش��خص مؤهل وقادر على التعامل 

مع أضراس العقل.
وأض��راس العقل هي األس��نان األخي��رة التي تقع في 
الج��زء الخلفي م��ن الفك التي تبزغ ف��ي عمر 21-17 
سنة وتسمى أسنان الحكمة »wisdom teeth« ألنها 
تب��زغ في فترة يعتبر فيها أن الش��خص اكتمل عقله 
وفك��ره وبلغ رش��ده، وفي كثير من الح��االت فإن هذه 
األضراس ال تب��زغ وتبقى منطمرة ومدفونة في عظم 

الفك، لسببين:
* إما ألن محورها يكون خاطئًا، األمر الذي يمنعها من 

البزوغ بشكل طبيعي.
* أو ألنه ليس لها مكان كاٍف للبزوغ بسبب صغر حجم 
الفك حيث يكون حجم الفك صغيرًا، وال يتس��ع لكامل 

األسنان.
فتبقى منطم��رة ومدفونة في عظ��م الفك ومع مرور 
الوقت تس��بب بي��ن الحين واآلخ��ر آالمًا ش��ديدة في 
اللثة والفك والوجه نتيجة لمحاوالت البزوغ المتكررة 
والفاش��لة؛ ألن ض��رس العقل المنطم��ر يبقى يحاول 

البزوغ. 
كما أنها تس��بب آالمًا مبهمة ف��ي الوجه وحول األذن 
وصداعًا مجهول السبب، حيث يقوم المريض بمراجعة 
طبيب العائلة أو طبي��ب األذن أو طبيب األعصاب من 
أجل البحث عن السبب ويظهر الحقًا أنه ضرس العقل.

وسبب هذه اآلالم هو أن جذور ضرس العقل تتموضع 
على مسافة قريبة جدًا وأحيانًا مالصقة وضاغطة على 
الف��روع الفكية »الثان��ي والثالث« للعص��ب القحفي 
الخام��س »العصب مثلث التوائ��م« والذي يتفرع في 

منطقة الرأس والوجه إلى ثالثة فروع: 
* الفرع العيني.

* فرع الفك العلوي.
* فرع الفك السفلي. 

فعند حصول ضغط على أي نقطة على مسار العصب 
فإن إحس��اس األلم ينتش��ر على كامل مسار العصب، 
لذلك يشعر المريض بأن األلم يمتد إلى الوجه كاماًل.

لذلك كل ش��خص بلغ من العم��ر 21 عامًا أو أكثر ولم 
تبزغ عنده أضراس العقل كاملة يجب عليه أن يتحرى 
 OPG عنها، وذل��ك بإجراء صورة ش��عاعية بانورامية

والتي يظهر فيها كامل األسنان والفكين. 
فعند وجود األضراس غير البازغة في الصورة، وخصوصا 
إذا كان��ت محاوره��ا غير صحيحة يج��ب على المريض 
إزالة هذه األض��راس عند طبيب متخصص في جراحة 
الف��م والوجه والفكين، وذلك م��ن خالل عمل جراحي 
غالبًا ما يكون بسيطًا وتحت التخدير الموضعي ويتم 

التماثل للشفاء خالل بضعة أيام.
حيث إننا نشاهد العديد من الحاالت والمحاوالت التي 
يقوم بها أطباء األس��نان العاُم��ون أو االختصاصيون 
اآلخرون من غير الجراحين، حيث يكون العمل الجراحي 
غير احترافي وفيه تورم كبير وألم شديد وأحيانًا ال تتم 
اإلزالة كامل��ة، وفي النهاية يقوم��ون بتحويل الحالة 

إلى الجراح.
لذلك أكثر م��ا يجب تأكيده في إزال��ة أضراس العقل 
وخصوص��ًا غير البازغة أو المنطم��رة أو المدفونة هو 
أن يك��ون الطبيب متخصصًا ف��ي جراحة الفم والوجه 
والفكي��ن؛ ألن هذا العمل من صل��ب اختصاصه وهو 

األقدر واألكفأ من بين كل أطباء األسنان على ذلك. 

* اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين 
وزراعة األسنان

د. محمد قحطان جبر 

تحت المجهر
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5248
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د. حامد العريض

"تمكين" يستقطب ويدعم كل ما 

هو جديد في عالم الطب

تصفحوا العدد

17 سببا لزيادة الوزن السريعة

في اليوم العالمي لإليدز...

لنوقف وصمة العار

د. رانيــة بوقري

»جوري« فيلر تجميلي 

صيحة ٢٠٢٣

د. أريــج الميــر

أفضل المهارات الطبية 

االستشارية في »هيفاء للعيون«

د. تيجال شاه
استشارية األشعة بمستشفى اإلرسالية األمريكية 

متى كانت آخر مرة أجريتم فيها فحصا صحيا شامال؟

سرطان القولون 
يعد ثاني أكثر 

أنواع السرطانات 
انتشارا في 

العالم

د. تيجال شاه

يتعيــن علينــا جميًعــا دون اســتثناء إجــراء الفحــص الــدوري 
الصحــي علــى فتــرات منتظمــة كل 6 أو 3 أشــهر، إال أننا جميعا 
نميــل إلــى تأخيرهــا نظــرا ألســباب مختلفــة. وفي الوقــت الذي 
يلتــزم فيــه البعض بهذه التحاليــل، إال أن التزامه يكون ناقًصا، 
فقد يعتقد أن الفحص الدوري هو عبارة عن تحاليل دم تجرى 

بين فترات متباعدة.

األشــعة  استشــارية  وقالــت 
بمستشــفى اإلرســالية األمريكيــة د. 
تيجــال شــاه قالت:يعتقــد عديــدون 
أن الفحــص الــدوري هــو عبــارة عــن 
تحليــل دم للكشــف عــن نســبة الســكر 
وتحليــل  والكلــى  الكبــد  ووظائــف 
للــدم، إال أن ذلــك  الشــاملة  الصــورة 
الــدوري  فالفحــص  صحيــح.  غيــر 
عبــارة عــن كشــف لمــدى صحــة الفــرد 
الســريري،  بالفحــص  القيــام  عبــر 

الالزمــة. األشــعة  بعــض  وإجــراء 
وأضافت:

يتجاهــل عديــدون الفحــص الــدوري 
ألســباب مثــل ضيــق الوقــت، إال أن 
تواجههــا  التــي  المشــكالت  بعــض 
أحياًنــا خــالل يومــك يمكــن الكشــف 
عنه بالتحاليل المخبرية واألشــعة،إذ 
إن الفحــص العــام ســيوضح الســبب 
الصحيــة  مشــكالتك  وراء  الكامــن 
التــي تعانــي وبالتالــي يمكنــك تلقــي 

العــالج فــي مرحلــة مبكــرة.
مستشــفى  فــي  :نحــرص  وتابعــت 

توفيــر  علــى  األمريكيــة  اإلرســالية 
كمــا  المخبريــة،  التحاليــل  جميــع 
نحــرص علــى توفيــر مختلــف أنــواع 
األمــراض  عــن  للكشــف  األشــعة 
تــم  وقــد  المبكــرة،  المراحــل  فــي 
توفيــر جميــع خدمــات األشــعة فــي 
حمد-اإلرســالية  الملــك  مستشــفى 
األمريكيــة، إيماًنــا منــا بأهميــة توفيــر 
جميــع الخدمــات تحــت ســقف واحد، 
عــن  الكشــف  فــي  تســاهم  والتــي 
وضــع  مــع  تفاقمهــا  قبــل  األمــراض 
للمريــض.  المناســبة  العــالج  خطــة 
وأكــدت أن إجــراء الفحــص باألشــعة 
اإلنســان  بلــوغ  عنــد  دورًيــا  يكــون 
ــا، إذ يســاعد علــى تشــخيص  45 عاًم
العديــد مــن األمــراض فــي المراحــل 
المبكــرة بمســاعدة تقنيــات التصويــر 
المعمليــة  واالختبــارات  المتقدمــة 
علــى  القضــاء  يمكــن  وبالتالــي 
تتطــور  أن  يمكــن  التــي  األمــراض 

الحقــا.
 45 اإلنســان  بلــوغ  :عنــد  وقالــت 

عاًمــا يكــون معرًضــا لإلصابــة ببعــض 
ينصــح  لــذا  الســرطانات،  أنــواع 
دائمــا بإجــراء فحــص دوري للمــرأة 
فــي  الثــدي،  ســرطان  عــن  للكشــف 
حيــن ينصــح الرجــل بإجــراء األشــعة 
إلــى البروســتات وذلــك للكشــف عــن 

الســرطان.
:علــى  شــاه  تيجــال  د.  وأضافــت 
الرغــم مــن حرصنــا علــى نشــر الوعــي 
الدوريــة  بالفحوصــات  يتعلــق  فينــا 
45 عاًمــا، إال أن  باألشــعة فــي عمــر 
هنــاك بعــض النــاس يكــون وضعهــم 

ببعــض  لإلصابــة  خطــورة  أشــد 
أنــواع الســرطانات التــي يلعــب 

العامــل الجينــي والوراثــي دوًرا فيها، 
الفحوصــات  بإجــراء  ننصــح  لــذا 

الثالثيــن. فــي عمــر  الدوريــة 
قــد  أحياًنــا  اإلنســان  أن  وأكــدت 
أو  أعــراض  أي  مــن  يشــتكي  ال 
النتائــج  وتكــون  صحيــة  مشــكالت 
المخبريــة ســليمة، موضحــة أنــه فــي 
ــاء إجــراء  العديــد مــن الحــاالت وأثن

أمــراض  عــن  الكشــف  يتــم  األشــعة 
خصوًصــا األمــراض الســرطانية فــي 
أنــه  إلــى  مشــيرة  األولــى،  المراحــل 
فــي حــال الكشــف عــن المــرض فــي 
المريــض  ســيتمكن  األولــى  مراحلــه 
مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
بشــكل مبكــر، مــا يســاهم أيًضــا فــي 

العــالج. نجــاح 
وتابعــت:ال يقتصــر الفحــص الــدوري 
الســرطان،  أمــراض  عــن  الكشــف 
مــن  العديــد  عــن  الكشــف  يتــم  إذ 
األمــراض األخــرى التــي مــن الســهل 
وغيرهــا  الرئــة  كالتهابــات  عالجهــا 
مــن االلتهابــات التــي تكــون أعراضهــا 
قــد  عالجهــا  إهمــال  أن  إال  بســيطة 

اإلنســان.  إلــى  بــأذى  يتســبب 
وشددت د. تيجال شاه على ضرورة 
الشــامل  الــدوري  الفحــص  إجــراء 
إن  إذ  واألشــعة،  الــدم  تحاليــل  مــن 

الفحوصــات الروتينيــة تســاعد فــي 
الصحيــة  المشــكالت  عــن  الكشــف 
أعراضها.وأكــدت  تظهــر  أن  قبــل 
ألن  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــذا  أن 
فــي  سيســاعد  الُمبكــر  التشــخيص 
تخفيــف شــدة المــرض وُيعــزز فــرص 

العــالج. نجــاح 
حيــال  بقلــق  المريــض  يشــعر  وقــد 
أعــراض محــددة يعانــي منهــا، أو قــد 
تســاوره شــكوك تجــاه خلــل مــا فــي 
حالتــه الصحيــة. لــذا فــإن مــن المهــم 
الشــامل  الــدوري  الفحــص  إجــراء 

المــرض. لتشــخيص 
قــد  الســنوية  الفحوصــات  أن  يذكــر 
الشــخص،  ُعمــر  باختــالف  تختلــف 
وجنســه، وتاريــخ عائلتــه، وصحتــه 
الضــروري  مــن  لذلــك  عــام.  بشــكل 
موعــد  لحجــز  بالطبيــب  االتصــال 
مــا  ومعرفــة  الســنوية  للفحوصــات 

إلــى  مشــيرة  تتضمنــه،  أن  يمكــن 
تاريــخ  لديهــم  الذيــن  المرضــى  أن 
األمــراض  لبعــض  وجينــي  وراثــي 
الفحوصــات  بإجــراء  ينصــح 
بلوغهــم  قبــل  واألشــعة  المخبريــة 
ســن 45 عاًمــا، للكشــف عــن المــرض 
فــي مراحلــه المبكــرة ووضــع خطــة 
أن  إال  المــرض،  تفاقــم  قبــل  العــالج 
بالفحــص  االلتــزام  اإلنســان  علــى 
ــا،  ــدوري الشــامل فــي عمــر 45 عاًم ال
مــع ضــرورة إجــراء األشــعة وعــدم 
االكتفــاء بالتحاليــل المخبريــة فقــط، 
إضافــة إلــى أهميــة مناقشــة طبيــب 
العائلــة خــالل الفحــص إلعــداد خطــة 
واللياقــة  الصحــة  علــى  للمحافظــة 

البدنيــة.

هنــاك العديــد مــن األمراض التــي قد ُتلحق الضرر بالقولــون وتعمل على اإلخــال بوظيفته، وقد يصاب 
البعــض منــا باألمــراض الهضميــة التــي قــد تنتج عن النظــام الغذائــي، أو التوتــر والضغــط العصبي، أو 

تناول بعض األدوية، ما يعرض 

القولــون إلــى العديــد مــن المشــكات الصحيــة واألمراض، ألســباب وعوامــل عديــدة، إال أن العديد من 
الناس يهملون أمراض القولون متجاهلين المضاعفات التي يمكن أن يسببها على المدى البعيد.

متعــددة  القولــون  أمــراض  وألن 
حيــن  فــي  نــوع،  مــن  أكثــر  وهــي 
أن أعراضهــا متشــابهة بشــكل عــام، 
الجهــاز  أمــراض  استشــاري  ذكــر 
الملكــي  المستشــفى  فــي  الهضمــي 
كامــل  حــازم  مــازن  التخصصــي د. 
أن أمــراض القولــون شــأنها كباقــي 
إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  األمــراض 
العديــد مــن المضاعفــات فــي حــال 
أن  يمكــن  والتــي  عالجهــا  إهمــال 
المبكــر،  بالكشــف  تفاديهــا  يتــم 
أن  كامــل  حــازم  مــازن  د.  أكــد  إذ 
التخصصــي  الملكــي  المستشــفى 
بتوفيــر  الخدمــات  مختلــف  يقــدم 
جميــع الفحوصــات المخبريــة التــي 

لهــا عالقــة بعــالج أمــراض الجهــاز 
الهضمــي، إضافــة إلــى إرســال بعــض 
والحصــول  الخــارج  إلــى  العينــات 
علــى النتائــج خــالل فتــرة قصيــرة، 
إلــى جانــب توافــر مختلــف خدمــات 
التشــخيصية  والمناظيــر  األشــعة 

والعالجيــة.
القولــون  أمــراض  أكثــر  أن  وذكــر 
القولــون  مــرض  هــو  شــيوعا 
مــن  كبيــرة  فئــة  إن  إذ  العصبــي، 

منــه. تعانــي  النــاس 
العصبــي  القولــون  أن  وأوضــح 
مــرض وظيفــي أكثــر مــن أنــه مــرض 
عضــوي فهــو اضطــراب فــي حركــة 
األمعــاء وتغييــر فــي حركتهــا فقــد 

يكــون هــذا االضطــراب علــى هيئــة 
إمســاك. أو  إســهال 

وأشــار إلــى أن العضــو ظاهريــا يبــدو 
طبيعيا، إال أن الحالة النفســية التي 
يتعــرض لهــا اإلنســان باإلضافــة إلــى 
فــي  كبيــر  لهــا دور  الطعــام  نوعيــة 
اإلصابــة بالقولــون العصبــي والــذي 
شــكل  علــى  أعراضــه  تظهــر  قــد 
انتفــاخ وألــم فــي البطــن يصاحبــه 
اإلســهال  أو  شــديد  إمســاك  إمــا 

شــديد. 
وقال:مــن أمــراض القولــون الشــائعة 
التــي  التقرحيــة  القولــون  أمــراض 
التقرحــي  القولــون  التهــاب  تشــمل 
إلــى  إضافــة  كرونــز،  مــرض  أو 

شــائعة  أخــرى  أمــراض  هنــاك  أن 
أو  الجرثوميــة  االلتهابــات  وهــي 
البكتيريــة، التهــاب القولــون الجيبــي 
)diverticulitis(، ومــرض الســالئل 
هــي  التــي  القولــون  فــي  اللحميــة 
يمكــن  حميــدة  أورام  عــن  عبــارة 
فــي  مــرض خبيــث  إلــى  تطــور  أن 
القولــون، إضافــة إلــى النزيــف أســفل 
الجهــاز الهضمــي واإلمســاك المزمــن 

المزمــن.  واإلســهال 
أن  كامــل  حــازم  مــازن  د.  وأكــد 
بوجــود  تنــذر  عــدة  أعراضــا  هنــاك 
ــون، موضحــا أنــه  مشــكلة فــي القول
علــى الرغــم مــن اختــالف أمــراض 
القولــون، إال إن معظمهــا أعراضهــا 
البطــن  ألــم  أهمهــا  مــن  متشــابهة 
حركــة  فــي  واضطــراب  واالنتفــاخ 
ــراز  األمعــاء وتغيــر فــي طبيعيــة الب
واإلســهال  الشــديد  اإلمســاك  بيــن 
نزيــف،  يصاحبــه  وقــد  الشــديد 
إضافــة إلــى تغيــر الــوزن وخســارة 
مبينــا  ملحوظــة،  بطريقــة  الــوزن 

أن هــذه األعــراض تكــون أعراضــا 
عامــة للقولــون وال تحــدد طبيعيــة 

المــرض الموجــود فــي القولــون.
وقال: 

بســبب تشــابه األعراض مع العديد 
مــن  فــإن  القولــون،  أعــراض  مــن 

الســريري،  الفحــص  إجــراء  المهــم 
المخبريــة  الفحوصــات  إجــراء  مــع 
يتطلــب  وقــد  واألشــعة،  الالزمــة 
أحيانــا الفحــص بالمنظــار لتحديــد 
والــذي  وعالجــه  المــرض  طبيعيــة 

المــرض. نوعيــة  حســب  يختلــف 
القولــون  فحــص  كان  إذا  وعمــا 
يكــون  الفحــص  أن  أكــد  ضروريــا 
المريــض  كان  حــال  فــي  ضروريــا 
األعــراض،  بعــض  مــن  يشــتكي 
وذلــك ال يقتصــر علــى عمــر معيــن، 
القولــون  بفحــص  ُينصــح  أنــه  إال 
كان  وإن  حتــى  الخمســين  بعمــر 
المريــض ال يشــتكي مــن أي أعراض، 
وذلــك للكشــف المبكــر عــن ســرطان 
القولــون، مبينــا أنــه فــي حــال كان 

لــدى إلنســان تاريــخ مرضــي عائلــي 
كان  أو  القولــون  ســرطان  يخــص 
أو  الســالئل  وجــود  مــن  يشــتكي 
اللحميــات فــي القولــون فإنــه ينصح 
للكشــف  القولــون،  فحــص  بإجــراء 

الســرطان. أمــراض  المبكــر عــن 
إلــى  مــازن  د.  دعــا  الختــام  وفــي 
الضروريــة  الفحوصــات  إجــراء 
األعــراض  ظهــور  انتظــار  وعــدم 
تاريــخ  وجــود  كان  حــال  فــي 
لــدى اإلنســان، لتجنــب أي  مرضــي 
مضاعفــات وللكشــف عــن ســرطان 
األولــى  مراحلــه  فــي  القولــون 
القولــون  ســرطان  أن  خصوصــا 
ــواع الســرطانات  ــي أكثــر أن يعــد ثان

العالــم. فــي  انتشــارا 
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د. تيجال شاه

يتعيــن علينــا جميًعــا دون اســتثناء إجــراء الفحــص الــدوري 
الصحــي علــى فتــرات منتظمــة كل 6 أو 3 أشــهر، إال أننا جميعا 
نميــل إلــى تأخيرهــا نظــرا ألســباب مختلفــة. وفي الوقــت الذي 
يلتــزم فيــه البعض بهذه التحاليــل، إال أن التزامه يكون ناقًصا، 
فقد يعتقد أن الفحص الدوري هو عبارة عن تحاليل دم تجرى 

بين فترات متباعدة.

األشــعة  استشــارية  وقالــت 
بمستشــفى اإلرســالية األمريكيــة د. 
تيجــال شــاه قالت:يعتقــد عديــدون 
أن الفحــص الــدوري هــو عبــارة عــن 
تحليــل دم للكشــف عــن نســبة الســكر 
وتحليــل  والكلــى  الكبــد  ووظائــف 
للــدم، إال أن ذلــك  الشــاملة  الصــورة 
الــدوري  فالفحــص  صحيــح.  غيــر 
عبــارة عــن كشــف لمــدى صحــة الفــرد 
الســريري،  بالفحــص  القيــام  عبــر 

الالزمــة. األشــعة  بعــض  وإجــراء 
وأضافت:

يتجاهــل عديــدون الفحــص الــدوري 
ألســباب مثــل ضيــق الوقــت، إال أن 
تواجههــا  التــي  المشــكالت  بعــض 
أحياًنــا خــالل يومــك يمكــن الكشــف 
عنه بالتحاليل المخبرية واألشــعة،إذ 
إن الفحــص العــام ســيوضح الســبب 
الصحيــة  مشــكالتك  وراء  الكامــن 
التــي تعانــي وبالتالــي يمكنــك تلقــي 

العــالج فــي مرحلــة مبكــرة.
مستشــفى  فــي  :نحــرص  وتابعــت 

توفيــر  علــى  األمريكيــة  اإلرســالية 
كمــا  المخبريــة،  التحاليــل  جميــع 
نحــرص علــى توفيــر مختلــف أنــواع 
األمــراض  عــن  للكشــف  األشــعة 
تــم  وقــد  المبكــرة،  المراحــل  فــي 
توفيــر جميــع خدمــات األشــعة فــي 
حمد-اإلرســالية  الملــك  مستشــفى 
األمريكيــة، إيماًنــا منــا بأهميــة توفيــر 
جميــع الخدمــات تحــت ســقف واحد، 
عــن  الكشــف  فــي  تســاهم  والتــي 
وضــع  مــع  تفاقمهــا  قبــل  األمــراض 
للمريــض.  المناســبة  العــالج  خطــة 
وأكــدت أن إجــراء الفحــص باألشــعة 
اإلنســان  بلــوغ  عنــد  دورًيــا  يكــون 
ــا، إذ يســاعد علــى تشــخيص  45 عاًم
العديــد مــن األمــراض فــي المراحــل 
المبكــرة بمســاعدة تقنيــات التصويــر 
المعمليــة  واالختبــارات  المتقدمــة 
علــى  القضــاء  يمكــن  وبالتالــي 
تتطــور  أن  يمكــن  التــي  األمــراض 

الحقــا.
 45 اإلنســان  بلــوغ  :عنــد  وقالــت 

عاًمــا يكــون معرًضــا لإلصابــة ببعــض 
ينصــح  لــذا  الســرطانات،  أنــواع 
دائمــا بإجــراء فحــص دوري للمــرأة 
فــي  الثــدي،  ســرطان  عــن  للكشــف 
حيــن ينصــح الرجــل بإجــراء األشــعة 
إلــى البروســتات وذلــك للكشــف عــن 

الســرطان.
:علــى  شــاه  تيجــال  د.  وأضافــت 
الرغــم مــن حرصنــا علــى نشــر الوعــي 
الدوريــة  بالفحوصــات  يتعلــق  فينــا 
45 عاًمــا، إال أن  باألشــعة فــي عمــر 
هنــاك بعــض النــاس يكــون وضعهــم 

ببعــض  لإلصابــة  خطــورة  أشــد 
أنــواع الســرطانات التــي يلعــب 

العامــل الجينــي والوراثــي دوًرا فيها، 
الفحوصــات  بإجــراء  ننصــح  لــذا 

الثالثيــن. فــي عمــر  الدوريــة 
قــد  أحياًنــا  اإلنســان  أن  وأكــدت 
أو  أعــراض  أي  مــن  يشــتكي  ال 
النتائــج  وتكــون  صحيــة  مشــكالت 
المخبريــة ســليمة، موضحــة أنــه فــي 
ــاء إجــراء  العديــد مــن الحــاالت وأثن

أمــراض  عــن  الكشــف  يتــم  األشــعة 
خصوًصــا األمــراض الســرطانية فــي 
أنــه  إلــى  مشــيرة  األولــى،  المراحــل 
فــي حــال الكشــف عــن المــرض فــي 
المريــض  ســيتمكن  األولــى  مراحلــه 
مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
بشــكل مبكــر، مــا يســاهم أيًضــا فــي 

العــالج. نجــاح 
وتابعــت:ال يقتصــر الفحــص الــدوري 
الســرطان،  أمــراض  عــن  الكشــف 
مــن  العديــد  عــن  الكشــف  يتــم  إذ 
األمــراض األخــرى التــي مــن الســهل 
وغيرهــا  الرئــة  كالتهابــات  عالجهــا 
مــن االلتهابــات التــي تكــون أعراضهــا 
قــد  عالجهــا  إهمــال  أن  إال  بســيطة 

اإلنســان.  إلــى  بــأذى  يتســبب 
وشددت د. تيجال شاه على ضرورة 
الشــامل  الــدوري  الفحــص  إجــراء 
إن  إذ  واألشــعة،  الــدم  تحاليــل  مــن 

الفحوصــات الروتينيــة تســاعد فــي 
الصحيــة  المشــكالت  عــن  الكشــف 
أعراضها.وأكــدت  تظهــر  أن  قبــل 
ألن  األهميــة  بالــغ  أمــر  هــذا  أن 
فــي  سيســاعد  الُمبكــر  التشــخيص 
تخفيــف شــدة المــرض وُيعــزز فــرص 

العــالج. نجــاح 
حيــال  بقلــق  المريــض  يشــعر  وقــد 
أعــراض محــددة يعانــي منهــا، أو قــد 
تســاوره شــكوك تجــاه خلــل مــا فــي 
حالتــه الصحيــة. لــذا فــإن مــن المهــم 
الشــامل  الــدوري  الفحــص  إجــراء 

المــرض. لتشــخيص 
قــد  الســنوية  الفحوصــات  أن  يذكــر 
الشــخص،  ُعمــر  باختــالف  تختلــف 
وجنســه، وتاريــخ عائلتــه، وصحتــه 
الضــروري  مــن  لذلــك  عــام.  بشــكل 
موعــد  لحجــز  بالطبيــب  االتصــال 
مــا  ومعرفــة  الســنوية  للفحوصــات 

إلــى  مشــيرة  تتضمنــه،  أن  يمكــن 
تاريــخ  لديهــم  الذيــن  المرضــى  أن 
األمــراض  لبعــض  وجينــي  وراثــي 
الفحوصــات  بإجــراء  ينصــح 
بلوغهــم  قبــل  واألشــعة  المخبريــة 
ســن 45 عاًمــا، للكشــف عــن المــرض 
فــي مراحلــه المبكــرة ووضــع خطــة 
أن  إال  المــرض،  تفاقــم  قبــل  العــالج 
بالفحــص  االلتــزام  اإلنســان  علــى 
ــا،  ــدوري الشــامل فــي عمــر 45 عاًم ال
مــع ضــرورة إجــراء األشــعة وعــدم 
االكتفــاء بالتحاليــل المخبريــة فقــط، 
إضافــة إلــى أهميــة مناقشــة طبيــب 
العائلــة خــالل الفحــص إلعــداد خطــة 
واللياقــة  الصحــة  علــى  للمحافظــة 

البدنيــة.

هنــاك العديــد مــن األمراض التــي قد ُتلحق الضرر بالقولــون وتعمل على اإلخــال بوظيفته، وقد يصاب 
البعــض منــا باألمــراض الهضميــة التــي قــد تنتج عن النظــام الغذائــي، أو التوتــر والضغــط العصبي، أو 

تناول بعض األدوية، ما يعرض 

القولــون إلــى العديــد مــن المشــكات الصحيــة واألمراض، ألســباب وعوامــل عديــدة، إال أن العديد من 
الناس يهملون أمراض القولون متجاهلين المضاعفات التي يمكن أن يسببها على المدى البعيد.

متعــددة  القولــون  أمــراض  وألن 
حيــن  فــي  نــوع،  مــن  أكثــر  وهــي 
أن أعراضهــا متشــابهة بشــكل عــام، 
الجهــاز  أمــراض  استشــاري  ذكــر 
الملكــي  المستشــفى  فــي  الهضمــي 
كامــل  حــازم  مــازن  التخصصــي د. 
أن أمــراض القولــون شــأنها كباقــي 
إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  األمــراض 
العديــد مــن المضاعفــات فــي حــال 
أن  يمكــن  والتــي  عالجهــا  إهمــال 
المبكــر،  بالكشــف  تفاديهــا  يتــم 
أن  كامــل  حــازم  مــازن  د.  أكــد  إذ 
التخصصــي  الملكــي  المستشــفى 
بتوفيــر  الخدمــات  مختلــف  يقــدم 
جميــع الفحوصــات المخبريــة التــي 

لهــا عالقــة بعــالج أمــراض الجهــاز 
الهضمــي، إضافــة إلــى إرســال بعــض 
والحصــول  الخــارج  إلــى  العينــات 
علــى النتائــج خــالل فتــرة قصيــرة، 
إلــى جانــب توافــر مختلــف خدمــات 
التشــخيصية  والمناظيــر  األشــعة 

والعالجيــة.
القولــون  أمــراض  أكثــر  أن  وذكــر 
القولــون  مــرض  هــو  شــيوعا 
مــن  كبيــرة  فئــة  إن  إذ  العصبــي، 

منــه. تعانــي  النــاس 
العصبــي  القولــون  أن  وأوضــح 
مــرض وظيفــي أكثــر مــن أنــه مــرض 
عضــوي فهــو اضطــراب فــي حركــة 
األمعــاء وتغييــر فــي حركتهــا فقــد 

يكــون هــذا االضطــراب علــى هيئــة 
إمســاك. أو  إســهال 

وأشــار إلــى أن العضــو ظاهريــا يبــدو 
طبيعيا، إال أن الحالة النفســية التي 
يتعــرض لهــا اإلنســان باإلضافــة إلــى 
فــي  كبيــر  لهــا دور  الطعــام  نوعيــة 
اإلصابــة بالقولــون العصبــي والــذي 
شــكل  علــى  أعراضــه  تظهــر  قــد 
انتفــاخ وألــم فــي البطــن يصاحبــه 
اإلســهال  أو  شــديد  إمســاك  إمــا 

شــديد. 
وقال:مــن أمــراض القولــون الشــائعة 
التــي  التقرحيــة  القولــون  أمــراض 
التقرحــي  القولــون  التهــاب  تشــمل 
إلــى  إضافــة  كرونــز،  مــرض  أو 

شــائعة  أخــرى  أمــراض  هنــاك  أن 
أو  الجرثوميــة  االلتهابــات  وهــي 
البكتيريــة، التهــاب القولــون الجيبــي 
)diverticulitis(، ومــرض الســالئل 
هــي  التــي  القولــون  فــي  اللحميــة 
يمكــن  حميــدة  أورام  عــن  عبــارة 
فــي  مــرض خبيــث  إلــى  تطــور  أن 
القولــون، إضافــة إلــى النزيــف أســفل 
الجهــاز الهضمــي واإلمســاك المزمــن 

المزمــن.  واإلســهال 
أن  كامــل  حــازم  مــازن  د.  وأكــد 
بوجــود  تنــذر  عــدة  أعراضــا  هنــاك 
ــون، موضحــا أنــه  مشــكلة فــي القول
علــى الرغــم مــن اختــالف أمــراض 
القولــون، إال إن معظمهــا أعراضهــا 
البطــن  ألــم  أهمهــا  مــن  متشــابهة 
حركــة  فــي  واضطــراب  واالنتفــاخ 
ــراز  األمعــاء وتغيــر فــي طبيعيــة الب
واإلســهال  الشــديد  اإلمســاك  بيــن 
نزيــف،  يصاحبــه  وقــد  الشــديد 
إضافــة إلــى تغيــر الــوزن وخســارة 
مبينــا  ملحوظــة،  بطريقــة  الــوزن 

أن هــذه األعــراض تكــون أعراضــا 
عامــة للقولــون وال تحــدد طبيعيــة 

المــرض الموجــود فــي القولــون.
وقال: 

بســبب تشــابه األعراض مع العديد 
مــن  فــإن  القولــون،  أعــراض  مــن 

الســريري،  الفحــص  إجــراء  المهــم 
المخبريــة  الفحوصــات  إجــراء  مــع 
يتطلــب  وقــد  واألشــعة،  الالزمــة 
أحيانــا الفحــص بالمنظــار لتحديــد 
والــذي  وعالجــه  المــرض  طبيعيــة 

المــرض. نوعيــة  حســب  يختلــف 
القولــون  فحــص  كان  إذا  وعمــا 
يكــون  الفحــص  أن  أكــد  ضروريــا 
المريــض  كان  حــال  فــي  ضروريــا 
األعــراض،  بعــض  مــن  يشــتكي 
وذلــك ال يقتصــر علــى عمــر معيــن، 
القولــون  بفحــص  ُينصــح  أنــه  إال 
كان  وإن  حتــى  الخمســين  بعمــر 
المريــض ال يشــتكي مــن أي أعراض، 
وذلــك للكشــف المبكــر عــن ســرطان 
القولــون، مبينــا أنــه فــي حــال كان 

لــدى إلنســان تاريــخ مرضــي عائلــي 
كان  أو  القولــون  ســرطان  يخــص 
أو  الســالئل  وجــود  مــن  يشــتكي 
اللحميــات فــي القولــون فإنــه ينصح 
للكشــف  القولــون،  فحــص  بإجــراء 

الســرطان. أمــراض  المبكــر عــن 
إلــى  مــازن  د.  دعــا  الختــام  وفــي 
الضروريــة  الفحوصــات  إجــراء 
األعــراض  ظهــور  انتظــار  وعــدم 
تاريــخ  وجــود  كان  حــال  فــي 
لــدى اإلنســان، لتجنــب أي  مرضــي 
مضاعفــات وللكشــف عــن ســرطان 
األولــى  مراحلــه  فــي  القولــون 
القولــون  ســرطان  أن  خصوصــا 
ــواع الســرطانات  ــي أكثــر أن يعــد ثان

العالــم. فــي  انتشــارا 

د. مازن حازم 
استشاري أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الملكي التخصصي

عندك تاريخ مرضي وعائلي وعمرك فوق الـ 50؟

حان وقت فحص القولون 

معلومة طبية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الركض فقط في الصباح
فــي  ســواء  نفســها  بالدرجــة  مفيــد  الركــض 
الصبــاح أو فــي المســاء. لذلــك إذا لــم يكن لديك 
الوقــت أو النيــة للركــض فــي الصبــاح الباكــر، 
ال تفعــل ذلــك. ويجــب أن تتــرك جســمك يســتيقظ 
ــاح. مــن  بالشــكل الصحيــح قبــل الركــض فــي الصب
األفضــل تنــاول وجبــة اإلفطــار واالنتظــار مــدة 40 
دقيقــة علــى األقــل قبــل القيــام بــأي تماريــن بدنيــة، 
أو قــد تعانــي مــن الصــداع أو عــدم انتظــام فــي 

دقــات القلــب.

السكر البني يساعد على تخفيف 
الوزن 

التخســيس،  علــى  يســاعد  ال  البنــي  الســكر   
وهــو ال يختلــف عــن الســكر األبيــض. كمــا أن 
الســكر البنــي يرفــع ســكر الــدم مثــل الســكر األبيــض، 
إضافــة إلــى أنــه يتــم هضــم الســكر البنــي بنفــس 

الطريقــة التــي يتــم بهــا هضــم الســكر األبيــض.

نتف   الشيب   يؤدي   لنمو   عدد   أكبر   من  
 الشيب   مكانه        

يوجــد   للشــعر   لــون   ألن   الخاليــا   الموجــودة   فــي  
 بصيــالت   الشــعر   لدينــا   والتــي   تســمى   الخاليــا  
علــى  الشــعر،   وعندمــا    الصباغيــة،   تنتــج    اللــون 
 تتوقــف   هــذه   الخاليــا   عــن   إنتــاج   هــذا   الصبــاغ،  
 فــإن   الشــعر   يفقــد   لونــه،   لذلــك   إزالــة   شــيبه   واحــدة  
 ال   تؤثــر   علــى   الخاليــا   الصباغيــة   الموجــودة   فــي  
 بصيــالت   الشــعر   األخــرى،   وبالتالــي   فــإن   لــون  
 الشــعرات   األخــرى   ال   يصبــح   رمادًيــا   نتيجــة   لذلــك .                                                     

فرقعة   األصابع   تسبب   التهاب  
 المفاصل    

ال توجــد أدلــة طبيــة علــى أن فرقعــة األصابــع 
التهــاب   إن  إذ  المفاصــل،  فــي  التهابــا  تســبب 
 المفاصــل   يحــدث   ألن   الجهــاز   المناعــي   يهاجــم  
 المفاصــل   عندمــا   يكــون   خــارج   ســيطرتك.  لــذا  
 كــن   حــذًرا   عنــد   فرقعــة   األصابــع   ألنــك   قــد   تجــرح  

 مفصلــك  .                       

صحح
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2

3

4

معلوماتك!
استشارية طب الفم واألسنان 

د. أمل السمك

عصــب  عــالج  عــدم  يتســبب 
فــي مضاعفــات صحيــة  األســنان 
مثــل تكــون الخراج وصديد أســفل 
جــذر الســن وتــورم فــي الوجــه قــد 
يمتــد إلــى الرقبــة وحــول منطقــة 
العين متســببا بآالم، كما أن إهمال 
تــآكل  فــي  يتســبب  قــد  العــالج 
باألســنان.  المحيطــة  العظــام 
وقــد شــهد عــالج العصــب تطــورا 
التقنيــات  تطــور  بســبب  كبيــرا 
المســتخدمة فــي العــالج والمــواد 
تطــور  وبســبب  المســتخدمة. 
عــالج  فــي  الحديثــة  التقنيــات 
نجــاح  نســبة  أصبحــت  العصــب 
العــالج أكبــر وأفضــل من الســابق. 

إلــى  التســوس  يصــل  وعندمــا 
أقصــى المراحــل ويلتهــب العصــب 
فــأول حــل هــو عــالج العصــب. ال 
إذ  األســنان  خلــع  بعمليــة  ننصــح 
عنــد فقــدان الســن يكــون اإلنســان 
قــد فقــد جــزءا مــن نفســه. وينبغــي 
عــدم التقليــل مــن قيمــه األســنان 
فهــي جــزء مهــم للمضــغ والنطــق 
فــي  الفــرد  قبــول  فــي  دور  ولهــا 
المجتمــع، فالمجتمــع يتأثــر بشــكل 
لهــا  لمــا  واالبتســامة  األســنان 
مــن تأثيــر اجتماعــي علــى الفــرد. 
صحــة  بإهمــال  ينصــح  ال  لــذا 
مــن  جــزء  فهــي  واألســنان،  الفــم 
الصحــه العامــة ولهــا ارتبــاط وثيــق 

الجســم،  فــي  كثيــرة  بأمــراض 
تعتبــر  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي 
أمــراض الفــم واألســنان إشــارة أو 
مدخــال إلــى باقــي األمــراض التــي 
يكتشــفها طبيب األســنان ويحولها 
ــى باقــي االختصاصييــن، فالفــم  إل
بوابــة الجســم للكشــف عــن بقيــه 
كل  علــى  يجــب  لــذا  األمــراض. 
شــخص عمــل الفحوصــات المبكــرة 
لألســنان لتجنــب وصــول التســوس 
ضــرورة  مــع  العصــب  لمنطقــة 
اختيــار طبيــب االســنان المختــص 
الــذي لديــه خبــرة طويلــة فــي هــذا 

العــالج. جــودة  لضمــان  المجــال 

تطور تقنيات عالج العصب وارتفاع نسبة نجاح العالج

الفم   بوابة  
 الجسم   للكشف  

 عن   بقية  
 األمراض 

د. أمل السمك

أطعمة تحسن من مستوى هرمون األنوثة وهرمون الذكورة... فما هي؟
وتصنيــع  تغذيــة  اختصاصيــة  أكــدت 
 10 هنــاك  أن  رضــي  آل  حــوراء  غذائــي 
أطعمــة تســاعد علــى تحســين مســتوى 
أخــرى  أطعمــة  و10  األنوثــة  هرمــون 
تســاعد علــى تحســين مســتوى هرمــون 

الذكــورة.
ومــن أهــم األطعمــة التــي تســاعد علــى 
تحســين مســتوى األنوثــة التــي يمكــن 

تناولهــا هــي: 
رفــع  فــي  كبيــر  لهــا دور  الكتــان:  بــذور 
األســتروجين  هرمــون  مســتويات 
مركبــات  علــى  تحتــوي  ألنهــا  بالجســم، 
كيميائيــة تعمــل كإســتروجينات نباتيــة.

الفواكــه  مــن  التــوت  يعتبــر  التوتيــات: 
الغنيــة بعناصــر غذائيــة عديــدة، بمــا فــي 
وينطبــق  النباتــي،  األســتروجين  ذلــك 
المختلفــة  التــوت  أصنــاف  علــى  هــذا 
مثــل؛ الفراولــة والتــوت البــري وغيرهــا.

الخــوخ: يعتبــر الخــوخ مــن أبــرز مصــادر 
األســتروجين النباتــي. 

فــي  السمســم  بــذور  تســاعد  السمســم: 
األســتروجين  هرمــون  نشــاط  زيــادة 
أخــرى  فوائــد  إلــى  باإلضافــة  بالجســم، 
الكوليســترول  تحســين  مثــل؛  عديــدة 

الدهــون. حــرق  وتعزيــز  الــدم  فــي 
لهرمــون  قويــا  مصــدرا  تعتبــر  التوفــو: 
ــذي يماثــل هرمــون  الفيتويســتروجنز، ال

الجســم. فــي  الطبيعــي  االســتروجين 
الفواكــه  تــوازن   : المجففــة  الفواكــه 
األســتروجين  مســتويات  المجففــة 
بالجســم، الحتوائهــا علــى األســتروجين 
والمشــمش  الخــوخ  ويعــد  النباتــي، 
والتمــر مــن أبــرز أنــواع الفواكــه المجففــة 
نســبة  لرفــع  بتناولهــا  ينصــح  التــي 

بالجســم. األســتروجين 

العشــبة  هــذه  تحتــوي  الشــمر:  عشــبة 
األســتروجين  مــن  جيــدة  نســب  علــى 
تنظيــم  عــن  المســؤول  الهرمــون  وهــو 
الخصوبــة  وتحديــد  الشــهرية  الــدورة 

النســاء. لــدى 
علــى  يحتــوي  ألفــا:  األلفــا  مســتنبت 
الــذي  األســتروجين  مــن  جيــدة  نســب 

المــرأة. تحتاجــه 
البروتيــن  علــى  يحتــوي  الحمــص: 
األمــراض  مــن  تقــي  التــي  واألليــاف 
الخطيــرة مثــل الســرطان ويســاعد فــي 
وهــو  األســتروجين  هرمــون  اســتقرار 
مباشــر  بشــكل  ويؤثــر  األنوثــة  هرمــون 
عنــد  الجنســية  الصفــات  تطــور  علــى 

اإلنــاث.
الثــوم: يعتبــر مثــاال علــى أطعمــة تعــزز 
يســاهم  حيــث  األســتروجين  هرمــون 
فــي زيــادة نســبة هرمــون األســتروجين 
مــن  الجســم  يقــي  أنــه  كمــا  بالــدم، 
عــن  تنتــج  التــي  الصحيــة  المشــكالت 
مثــل  األســتروجين  مســتويات  نقــص 

العظــام. وهشاشــة  ضعــف 

ومــن أهــم األطعمــة التــي تســاعد علــى 
والتــي  الذكــورة  مســتوى  تحســين 

هــي:  تناولهــا  يمكــن 
إنزيــم  علــى  المــوز  يحتــوي  المــوز: 
زيــادة  فــي  يســاهم  الــذي  البروميليــن 
مســتويات هرمــون التستوســتيرون عنــد 

الرجــال.

جرامــا   14 علــى  يحتــوي  األفــوكادو: 
ــة غيــر المشــبعة، و  مــن الدهــون األحادي
2.7 جــرام فقــط مــن الدهــون المتعــددة 
غيــر المشــبعة لــكل كــوب. لــذا قــد يعــد 

األفــوكادو خيــارا جيــدا للرجــال لتعزيــز 
التستوســتيرون. هرمــون  مســتوى 

الزنجبيــل: اســتهالك مكمــالت الزنجبيــل 
أدى إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مســتويات 

هرمــون التستوســتيرون.
المكســرات  بعــض  المكســرات: تحتــوي 
الســيلينيوم  مــن  كبيــرة  كميــة  علــى 
الُمحفــز إلنتــاج هرمــون التستوســتيرون.
التونــة: تنــاول األســماك يمكــن أن يكــون 
طريقــة طبيعيــة ومفيــدة لزيــادة هرمــون 

التستوستيرون.
المدعــم  الدســم  قليــل  الحليــب 
بفيتاميــن د: تحتــوي الحصــة الواحــدة 
النباتيــة  الحليــب  أنــواع  مــن  للعديــد 
علــى 25 % مــن احتياجــات الجســم مــن 

د. فيتاميــن 
غنــي  البيــض  صفــار  البيــض:  صفــار 
والبروتيــن  الصحيــة  بالدهــون 
والســيلينيوم، وهــو معــدن يعمــل كمضــاد 
البيــض  يعتبــر  الجســم.  فــي  لألكســدة 
مصــدًرا رائًعــا للبروتيــن والكوليســترول 
وفيتاميــن د وأوميغــا 3 ، وكلهــا تســاعد 
التستوســتيرون. هرمــون  إنتــاج  فــي 

كميــة  علــى  المحــار  يحتــوي  المحــار: 
كبيــرة مــن الزنــك مقارنــًة بأي طعــام آخر.
الشــحم:  منزوعــة  الحمــراء  اللحــوم 
تحتــوي بعــض أجــزاء اللحم على عناصر 
غذائيــة ُتعــزز هرمــون التستوســتيرون، 
ُيعــد مصــدًرا  والــذي  البقــر؛  كبــد  ومنهــا 
جيــًدا لفيتاميــن د، كمــا تحتــوي بعــض 
اللحــم علــى كميــات ممتــازة مــن  قطــع 

الزنــك.
البقوليــات: تعــد العديــد مــن البقوليــات 
الحمــص،  مثــل:  للزنــك،  جيــًدا  مصــدًرا 

المطبوخــة. والفاصوليــا  والعــدس، 

حوراء آل رضي
اختصاصية تغذية وتصنيع غذائي 

د. حسن عبدالجبار  

يشــعر اإلنســان بالتعــب بيــن الحيــن واآلخــر، وقــد تكــون هنــاك أســباب معروفــة إلــى هــذا التعــب، إال إن بعــض 
الفحوصــات والتحاليــل واألدويــة  مــن  فــي دوامــة  يعيــش  الشــخص  ممــا يجعــل  تكــون مجهولــة  األســباب 

باعتقــاده بأنــه قــد تســاعده علــى التغلــب علــى الشــعور بالتعــب والعيــش حيــاة طبيعيــة.

العائلــة  طــب  اختصاصــي  وكشــف 
د. حســن عبدالجبــار عــن أن العديــد 
يتــرددون  الذيــن  المرضــى  مــن 
مــن  يتشــكون  العيــادات  علــى 
كشــفت  قائالً:لقــد  والوهــن،  التعــب 
مــا  أي  خمــس  أن  عــن  الدراســات 
يعــادل 20 % مــن المتردديــن علــى 
التعــب،  مــن  يتشــكون  العيــادات 
يعــادل  مــا  أي  هــؤالء  ثلــث  ولكــن 
33 % تكــون أســباب التعــب لديهــم 

 . لــة مجهو
المريــض  يشــتكي  وأضاف:عندمــا 
عــن  نبحــث  المتكــرر  التعــب  مــن 
التعــب  إلــى  تــؤدي  التــي  األســباب 
نقــص  فقــر،  أهمهــا  مــن  والتــي 
باالكتئــاب،  اإلصابــة  د،  فيتاميــن 
التــي يكــون  بعــض األدويــة  تنــاول 

التعــب. تســبب  مضاعفــات  لهــا 
والتحاليــل  الفحوصــات  أن  وأكــد 

قــد تكــون ســليمة وال يوجــد ســبب 
مشــيرا  التعــب،  لهــذا  منطقــي 
ينصــح  الحالــة  هــذه  فــي  أنــه  إلــى 
المرضــى المتــرددون علــى العيــادات 
تحليــل  بإجــراء  الذكــور  خصوصــا 
أكثــر  مــن  فهــو  الذكــورة،  لهرمــون 
األســباب شــيوعا لــدى الرجــال التــي 
تــؤدي إلــى الشــعور بالتعــب، وذلــك 
التحاليــل  باقــي  كانــت  حــال  فــي 

ســليمة.  المخبريــة 
بفحــص  دائمــا  وأضاف:ننصــح 
هرمــون الذكــورة فــي حــال الشــعور 
فــي  كان  إذا  ممــا  للتأكــد  بالتعــب 
إذ  ال،  أو  الطبيعيــة  المســتويات 
بالتعــب  الشــعور  يســبب  نقصــه  إن 

الرجــال.  عنــد  خصوصــا 
وأكــد أن نقــص هرمــون الذكــورة أو 
عنــد  بالتستوســتيرون  يســمى  مــا 
فــي  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  الرجــال 

الطاقــة والشــعور بالتعــب واإلرهــاق 
أهــم  مــن  وهــذه  مســتمر،  بشــكل 
هرمــون  لنقــص  الشــائعة  األعــراض 

الرجــال. عنــد  التستوســتيرون 
هرمــون  نقــص  أن  يذكــر 
التستوســتيرون يســبب اضطرابــات 
فــي النــوم، حيــث إن هنــاك عالقــة 
مســتوى  انخفــاض  بيــن  قويــة 
وتدنــي  التستوســتيرون  هرمــون 
ــى  عــدد ســاعات النــوم، مــا يــؤدي إل
فــي  وانخفــاض  بالتعــب  الشــعور 
الرجال.كمــا  لــدى  الطاقــة  مســتوى 
الشــعور  إلــى  يــؤدي  قــد  نقصــه  أن 
بالحــزن أو االكتئــاب، أو حالــة مــن 
عــدم الرضــا، أو قلــة الثقــة بالنفــس.
نســبة  بفحــص  دائمــا  وينصــح 
تجنبــا  التستوســتيرون  هرمــون 
أن  يمكــن  قــد  التــي  للمضاعفــات 

بهــا. يتســبب 

اختصاصي طب العائلة  

نقص هرمون الذكورة سيشعرك بالتعب

تعــد ممارســة رياضــة الدراجــات الهوائيــة مــن الرياضــات الممتعــة خصوًصــا إذا مــا كانــت فــي الطرقــات. وُيوصــي الخبــراء بتخصيــص 
30 دقيقــة يوميــا لركــوب الدراجــات الهوائيــة فــي الُطرقــات، كحــد أدنــى للبقــاء فــي حالــة جيــدة، وجنــي فوائــد ال يمكــن إنكارهــا لتحســين 
الحيــاة، واالســتمتاع بمزايــا غايــة فــي األهميــة، ويمكــن أن يســاعد ركــوب الدراجــات فــي حمايتــك مــن األمــراض المختلفــة، فهــو يســاعد 
فــي مرونــة عضالتــك، وتحســين صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة، وتعزيــز الــدورة الدمويــة. وأثبــت أن ممارســة رياضــة الدراجــة 

الهوائيــة تجعلــك تشــعر بتحســن فــي صحــة عقلــك وقلبــك، فهــي تحقــق العديــد مــن الفوائــد، منهــا:

مرونة العضالت
 ينطــوي ركــوب الدراجــات بانتظــام علــى الكثيــر 
مــن دواســة القــدم، مــا يقــوي عضــالت الســاق، 
ليــس ذلــك فحســب، ولكنــه يســاعد أيًضــا فــي 
عضــالت  ومرونــة  بأكملهــا،  عضالتــك  مرونــة 
لتحقيــق  الممنوحــة  القــوة  بســبب  ذراعــك، 
أن  يمكــن  ذلــك،  عــن  النظــر  بصــرف  التــوازن، 
يكــون ركــوب الدراجــات مفيــًدا لألطفــال ألنــه 
يســاعد علــى تحســين صحــة العضــالت وزيــادة 

العضــالت. مرونــة 

تعزز صحة القلب واألوعية الدموية
ــاء ركــوب الدراجــات، ينبــض القلــب بشــكل   أثن
أســرع مــن المعــدل الطبيعــي، مــا يعــزز صحــة 
أســرع  بشــكل  يضــخ  الــدم  ألن  ذلــك  القلــب، 
وهــو مــا يحســن أداء القلــب، األشــخاص الذيــن 
أماكــن  فــي  أو  العمــل،  إلــى  يــوم  يتنقلــون كل 
أخــرى هــم أقــل عرضــة لإلصابــة بأمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم.

زيادة قوة الجسم
جســمك  عمــل  يتطلــب  بدنــي  نشــاط  أي  إن 
بالكامل ال د أن يزيد من قوة جســمك باإلضافة 
إلــى مســتويات الطاقــة لديــك، يســاعد ركــوب 
الدراجــات فــي زيــادة القــدرة علــى التحمــل فــي 
الجســم ويعــزز قــدرة التحمــل للشــخص، تمريــن 
طريــق  عــن  الجســم  يفيــد  الدراجــات  ركــوب 

زيــادة مســتويات الطاقــة لديــك.

تخلصك من اإلجهاد 
الرئيســة  العقليــة  الصحــة  فوائــد  مــن  واحــدة 
لركــوب الدراجــات هــو التخلــص مــن اإلجهــاد، 
ركــوب الدراجــات يســاعد فــي مكافحــة اإلجهــاد 
والقلــق، وإذا تــم المداومــة عليــه بانتظــام فإنــه 
يمكــن عــالج مختلــف األمــراض العقليــة، هــذا 
ألن ركــوب الدراجــات هــو نشــاط ممتــع يجلــب 

تأثيــرات إيجابيــة علــى الجســم.

يحسن من حركة المفاصل
للتمريــن  مثاليــة  طريقــة  الدراجــات  تعتبــر   
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن هشاشــة العظــام، 
إنهــا أحــد أفضــل التماريــن لمنــع ظهــور التهــاب 
المفاصــل، ألن ضغــط المفاصــل فــي الســاقين 
أقــل، ركــوب الدراجــات معــروف أيًضــا بتحســين 

قــوة وتــوازن الجســم.

تحسن حركة األمعاء
التماريــن  مــن  نــوع  هــو  الدراجــات  ركــوب 
الرياضيــة التــي تســرع التنفــس، ومعــدل ضربــات 
القلــب، مــا يســاعد علــى تحفيــز تقلــص العضــالت 
المعويــة، ســيمنعك ذلــك مــن الشــعور باالنتفــاخ، 

ويســاعد علــى تحســين حركــة األمعــاء.

جسم قوي
يعتمــد ركــوب الدراجــات علــى مقاومــة طبيعيــة 
قــوة  وتحســين  العضــالت  بنــاء  فــي  تســاعد 

الجــزء األســفل مــن الجســم.

ركوب الدراجة الهوائية يحسن من صحة عقلك وقلبك

نصيحة طبية

هل تعلم؟تغذيــــة

رشاقة
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في

صحتنــا

الركض فقط في الصباح
فــي  ســواء  نفســها  بالدرجــة  مفيــد  الركــض 
الصبــاح أو فــي المســاء. لذلــك إذا لــم يكن لديك 
الوقــت أو النيــة للركــض فــي الصبــاح الباكــر، 
ال تفعــل ذلــك. ويجــب أن تتــرك جســمك يســتيقظ 
ــاح. مــن  بالشــكل الصحيــح قبــل الركــض فــي الصب
األفضــل تنــاول وجبــة اإلفطــار واالنتظــار مــدة 40 
دقيقــة علــى األقــل قبــل القيــام بــأي تماريــن بدنيــة، 
أو قــد تعانــي مــن الصــداع أو عــدم انتظــام فــي 

دقــات القلــب.

السكر البني يساعد على تخفيف 
الوزن 

التخســيس،  علــى  يســاعد  ال  البنــي  الســكر   
وهــو ال يختلــف عــن الســكر األبيــض. كمــا أن 
الســكر البنــي يرفــع ســكر الــدم مثــل الســكر األبيــض، 
إضافــة إلــى أنــه يتــم هضــم الســكر البنــي بنفــس 

الطريقــة التــي يتــم بهــا هضــم الســكر األبيــض.

نتف   الشيب   يؤدي   لنمو   عدد   أكبر   من  
 الشيب   مكانه        

يوجــد   للشــعر   لــون   ألن   الخاليــا   الموجــودة   فــي  
 بصيــالت   الشــعر   لدينــا   والتــي   تســمى   الخاليــا  
علــى  الشــعر،   وعندمــا    الصباغيــة،   تنتــج    اللــون 
 تتوقــف   هــذه   الخاليــا   عــن   إنتــاج   هــذا   الصبــاغ،  
 فــإن   الشــعر   يفقــد   لونــه،   لذلــك   إزالــة   شــيبه   واحــدة  
 ال   تؤثــر   علــى   الخاليــا   الصباغيــة   الموجــودة   فــي  
 بصيــالت   الشــعر   األخــرى،   وبالتالــي   فــإن   لــون  
 الشــعرات   األخــرى   ال   يصبــح   رمادًيــا   نتيجــة   لذلــك .                                                     

فرقعة   األصابع   تسبب   التهاب  
 المفاصل    

ال توجــد أدلــة طبيــة علــى أن فرقعــة األصابــع 
التهــاب   إن  إذ  المفاصــل،  فــي  التهابــا  تســبب 
 المفاصــل   يحــدث   ألن   الجهــاز   المناعــي   يهاجــم  
 المفاصــل   عندمــا   يكــون   خــارج   ســيطرتك.  لــذا  
 كــن   حــذًرا   عنــد   فرقعــة   األصابــع   ألنــك   قــد   تجــرح  

 مفصلــك  .                       

صحح
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معلوماتك!
استشارية طب الفم واألسنان 

د. أمل السمك

عصــب  عــالج  عــدم  يتســبب 
فــي مضاعفــات صحيــة  األســنان 
مثــل تكــون الخراج وصديد أســفل 
جــذر الســن وتــورم فــي الوجــه قــد 
يمتــد إلــى الرقبــة وحــول منطقــة 
العين متســببا بآالم، كما أن إهمال 
تــآكل  فــي  يتســبب  قــد  العــالج 
باألســنان.  المحيطــة  العظــام 
وقــد شــهد عــالج العصــب تطــورا 
التقنيــات  تطــور  بســبب  كبيــرا 
المســتخدمة فــي العــالج والمــواد 
تطــور  وبســبب  المســتخدمة. 
عــالج  فــي  الحديثــة  التقنيــات 
نجــاح  نســبة  أصبحــت  العصــب 
العــالج أكبــر وأفضــل من الســابق. 

إلــى  التســوس  يصــل  وعندمــا 
أقصــى المراحــل ويلتهــب العصــب 
فــأول حــل هــو عــالج العصــب. ال 
إذ  األســنان  خلــع  بعمليــة  ننصــح 
عنــد فقــدان الســن يكــون اإلنســان 
قــد فقــد جــزءا مــن نفســه. وينبغــي 
عــدم التقليــل مــن قيمــه األســنان 
فهــي جــزء مهــم للمضــغ والنطــق 
فــي  الفــرد  قبــول  فــي  دور  ولهــا 
المجتمــع، فالمجتمــع يتأثــر بشــكل 
لهــا  لمــا  واالبتســامة  األســنان 
مــن تأثيــر اجتماعــي علــى الفــرد. 
صحــة  بإهمــال  ينصــح  ال  لــذا 
مــن  جــزء  فهــي  واألســنان،  الفــم 
الصحــه العامــة ولهــا ارتبــاط وثيــق 

الجســم،  فــي  كثيــرة  بأمــراض 
تعتبــر  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي 
أمــراض الفــم واألســنان إشــارة أو 
مدخــال إلــى باقــي األمــراض التــي 
يكتشــفها طبيب األســنان ويحولها 
ــى باقــي االختصاصييــن، فالفــم  إل
بوابــة الجســم للكشــف عــن بقيــه 
كل  علــى  يجــب  لــذا  األمــراض. 
شــخص عمــل الفحوصــات المبكــرة 
لألســنان لتجنــب وصــول التســوس 
ضــرورة  مــع  العصــب  لمنطقــة 
اختيــار طبيــب االســنان المختــص 
الــذي لديــه خبــرة طويلــة فــي هــذا 

العــالج. جــودة  لضمــان  المجــال 

تطور تقنيات عالج العصب وارتفاع نسبة نجاح العالج

الفم   بوابة  
 الجسم   للكشف  

 عن   بقية  
 األمراض 

د. أمل السمك

أطعمة تحسن من مستوى هرمون األنوثة وهرمون الذكورة... فما هي؟
وتصنيــع  تغذيــة  اختصاصيــة  أكــدت 
 10 هنــاك  أن  رضــي  آل  حــوراء  غذائــي 
أطعمــة تســاعد علــى تحســين مســتوى 
أخــرى  أطعمــة  و10  األنوثــة  هرمــون 
تســاعد علــى تحســين مســتوى هرمــون 

الذكــورة.
ومــن أهــم األطعمــة التــي تســاعد علــى 
تحســين مســتوى األنوثــة التــي يمكــن 

تناولهــا هــي: 
رفــع  فــي  كبيــر  لهــا دور  الكتــان:  بــذور 
األســتروجين  هرمــون  مســتويات 
مركبــات  علــى  تحتــوي  ألنهــا  بالجســم، 
كيميائيــة تعمــل كإســتروجينات نباتيــة.

الفواكــه  مــن  التــوت  يعتبــر  التوتيــات: 
الغنيــة بعناصــر غذائيــة عديــدة، بمــا فــي 
وينطبــق  النباتــي،  األســتروجين  ذلــك 
المختلفــة  التــوت  أصنــاف  علــى  هــذا 
مثــل؛ الفراولــة والتــوت البــري وغيرهــا.

الخــوخ: يعتبــر الخــوخ مــن أبــرز مصــادر 
األســتروجين النباتــي. 

فــي  السمســم  بــذور  تســاعد  السمســم: 
األســتروجين  هرمــون  نشــاط  زيــادة 
أخــرى  فوائــد  إلــى  باإلضافــة  بالجســم، 
الكوليســترول  تحســين  مثــل؛  عديــدة 

الدهــون. حــرق  وتعزيــز  الــدم  فــي 
لهرمــون  قويــا  مصــدرا  تعتبــر  التوفــو: 
ــذي يماثــل هرمــون  الفيتويســتروجنز، ال

الجســم. فــي  الطبيعــي  االســتروجين 
الفواكــه  تــوازن   : المجففــة  الفواكــه 
األســتروجين  مســتويات  المجففــة 
بالجســم، الحتوائهــا علــى األســتروجين 
والمشــمش  الخــوخ  ويعــد  النباتــي، 
والتمــر مــن أبــرز أنــواع الفواكــه المجففــة 
نســبة  لرفــع  بتناولهــا  ينصــح  التــي 

بالجســم. األســتروجين 

العشــبة  هــذه  تحتــوي  الشــمر:  عشــبة 
األســتروجين  مــن  جيــدة  نســب  علــى 
تنظيــم  عــن  المســؤول  الهرمــون  وهــو 
الخصوبــة  وتحديــد  الشــهرية  الــدورة 

النســاء. لــدى 
علــى  يحتــوي  ألفــا:  األلفــا  مســتنبت 
الــذي  األســتروجين  مــن  جيــدة  نســب 

المــرأة. تحتاجــه 
البروتيــن  علــى  يحتــوي  الحمــص: 
األمــراض  مــن  تقــي  التــي  واألليــاف 
الخطيــرة مثــل الســرطان ويســاعد فــي 
وهــو  األســتروجين  هرمــون  اســتقرار 
مباشــر  بشــكل  ويؤثــر  األنوثــة  هرمــون 
عنــد  الجنســية  الصفــات  تطــور  علــى 

اإلنــاث.
الثــوم: يعتبــر مثــاال علــى أطعمــة تعــزز 
يســاهم  حيــث  األســتروجين  هرمــون 
فــي زيــادة نســبة هرمــون األســتروجين 
مــن  الجســم  يقــي  أنــه  كمــا  بالــدم، 
عــن  تنتــج  التــي  الصحيــة  المشــكالت 
مثــل  األســتروجين  مســتويات  نقــص 

العظــام. وهشاشــة  ضعــف 

ومــن أهــم األطعمــة التــي تســاعد علــى 
والتــي  الذكــورة  مســتوى  تحســين 

هــي:  تناولهــا  يمكــن 
إنزيــم  علــى  المــوز  يحتــوي  المــوز: 
زيــادة  فــي  يســاهم  الــذي  البروميليــن 
مســتويات هرمــون التستوســتيرون عنــد 

الرجــال.

جرامــا   14 علــى  يحتــوي  األفــوكادو: 
ــة غيــر المشــبعة، و  مــن الدهــون األحادي
2.7 جــرام فقــط مــن الدهــون المتعــددة 
غيــر المشــبعة لــكل كــوب. لــذا قــد يعــد 

األفــوكادو خيــارا جيــدا للرجــال لتعزيــز 
التستوســتيرون. هرمــون  مســتوى 

الزنجبيــل: اســتهالك مكمــالت الزنجبيــل 
أدى إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مســتويات 

هرمــون التستوســتيرون.
المكســرات  بعــض  المكســرات: تحتــوي 
الســيلينيوم  مــن  كبيــرة  كميــة  علــى 
الُمحفــز إلنتــاج هرمــون التستوســتيرون.
التونــة: تنــاول األســماك يمكــن أن يكــون 
طريقــة طبيعيــة ومفيــدة لزيــادة هرمــون 

التستوستيرون.
المدعــم  الدســم  قليــل  الحليــب 
بفيتاميــن د: تحتــوي الحصــة الواحــدة 
النباتيــة  الحليــب  أنــواع  مــن  للعديــد 
علــى 25 % مــن احتياجــات الجســم مــن 

د. فيتاميــن 
غنــي  البيــض  صفــار  البيــض:  صفــار 
والبروتيــن  الصحيــة  بالدهــون 
والســيلينيوم، وهــو معــدن يعمــل كمضــاد 
البيــض  يعتبــر  الجســم.  فــي  لألكســدة 
مصــدًرا رائًعــا للبروتيــن والكوليســترول 
وفيتاميــن د وأوميغــا 3 ، وكلهــا تســاعد 
التستوســتيرون. هرمــون  إنتــاج  فــي 

كميــة  علــى  المحــار  يحتــوي  المحــار: 
كبيــرة مــن الزنــك مقارنــًة بأي طعــام آخر.
الشــحم:  منزوعــة  الحمــراء  اللحــوم 
تحتــوي بعــض أجــزاء اللحم على عناصر 
غذائيــة ُتعــزز هرمــون التستوســتيرون، 
ُيعــد مصــدًرا  والــذي  البقــر؛  كبــد  ومنهــا 
جيــًدا لفيتاميــن د، كمــا تحتــوي بعــض 
اللحــم علــى كميــات ممتــازة مــن  قطــع 

الزنــك.
البقوليــات: تعــد العديــد مــن البقوليــات 
الحمــص،  مثــل:  للزنــك،  جيــًدا  مصــدًرا 

المطبوخــة. والفاصوليــا  والعــدس، 

حوراء آل رضي
اختصاصية تغذية وتصنيع غذائي 

د. حسن عبدالجبار  

يشــعر اإلنســان بالتعــب بيــن الحيــن واآلخــر، وقــد تكــون هنــاك أســباب معروفــة إلــى هــذا التعــب، إال إن بعــض 
الفحوصــات والتحاليــل واألدويــة  مــن  فــي دوامــة  يعيــش  الشــخص  ممــا يجعــل  تكــون مجهولــة  األســباب 

باعتقــاده بأنــه قــد تســاعده علــى التغلــب علــى الشــعور بالتعــب والعيــش حيــاة طبيعيــة.

العائلــة  طــب  اختصاصــي  وكشــف 
د. حســن عبدالجبــار عــن أن العديــد 
يتــرددون  الذيــن  المرضــى  مــن 
مــن  يتشــكون  العيــادات  علــى 
كشــفت  قائالً:لقــد  والوهــن،  التعــب 
مــا  أي  خمــس  أن  عــن  الدراســات 
يعــادل 20 % مــن المتردديــن علــى 
التعــب،  مــن  يتشــكون  العيــادات 
يعــادل  مــا  أي  هــؤالء  ثلــث  ولكــن 
33 % تكــون أســباب التعــب لديهــم 

 . لــة مجهو
المريــض  يشــتكي  وأضاف:عندمــا 
عــن  نبحــث  المتكــرر  التعــب  مــن 
التعــب  إلــى  تــؤدي  التــي  األســباب 
نقــص  فقــر،  أهمهــا  مــن  والتــي 
باالكتئــاب،  اإلصابــة  د،  فيتاميــن 
التــي يكــون  بعــض األدويــة  تنــاول 

التعــب. تســبب  مضاعفــات  لهــا 
والتحاليــل  الفحوصــات  أن  وأكــد 

قــد تكــون ســليمة وال يوجــد ســبب 
مشــيرا  التعــب،  لهــذا  منطقــي 
ينصــح  الحالــة  هــذه  فــي  أنــه  إلــى 
المرضــى المتــرددون علــى العيــادات 
تحليــل  بإجــراء  الذكــور  خصوصــا 
أكثــر  مــن  فهــو  الذكــورة،  لهرمــون 
األســباب شــيوعا لــدى الرجــال التــي 
تــؤدي إلــى الشــعور بالتعــب، وذلــك 
التحاليــل  باقــي  كانــت  حــال  فــي 

ســليمة.  المخبريــة 
بفحــص  دائمــا  وأضاف:ننصــح 
هرمــون الذكــورة فــي حــال الشــعور 
فــي  كان  إذا  ممــا  للتأكــد  بالتعــب 
إذ  ال،  أو  الطبيعيــة  المســتويات 
بالتعــب  الشــعور  يســبب  نقصــه  إن 

الرجــال.  عنــد  خصوصــا 
وأكــد أن نقــص هرمــون الذكــورة أو 
عنــد  بالتستوســتيرون  يســمى  مــا 
فــي  انخفــاض  إلــى  يــؤدي  الرجــال 

الطاقــة والشــعور بالتعــب واإلرهــاق 
أهــم  مــن  وهــذه  مســتمر،  بشــكل 
هرمــون  لنقــص  الشــائعة  األعــراض 

الرجــال. عنــد  التستوســتيرون 
هرمــون  نقــص  أن  يذكــر 
التستوســتيرون يســبب اضطرابــات 
فــي النــوم، حيــث إن هنــاك عالقــة 
مســتوى  انخفــاض  بيــن  قويــة 
وتدنــي  التستوســتيرون  هرمــون 
ــى  عــدد ســاعات النــوم، مــا يــؤدي إل
فــي  وانخفــاض  بالتعــب  الشــعور 
الرجال.كمــا  لــدى  الطاقــة  مســتوى 
الشــعور  إلــى  يــؤدي  قــد  نقصــه  أن 
بالحــزن أو االكتئــاب، أو حالــة مــن 
عــدم الرضــا، أو قلــة الثقــة بالنفــس.

نســبة  بفحــص  دائمــا  وينصــح 
تجنبــا  التستوســتيرون  هرمــون 
أن  يمكــن  قــد  التــي  للمضاعفــات 

بهــا. يتســبب 

اختصاصي طب العائلة  

نقص هرمون الذكورة سيشعرك بالتعب

تعــد ممارســة رياضــة الدراجــات الهوائيــة مــن الرياضــات الممتعــة خصوًصــا إذا مــا كانــت فــي الطرقــات. وُيوصــي الخبــراء بتخصيــص 
30 دقيقــة يوميــا لركــوب الدراجــات الهوائيــة فــي الُطرقــات، كحــد أدنــى للبقــاء فــي حالــة جيــدة، وجنــي فوائــد ال يمكــن إنكارهــا لتحســين 
الحيــاة، واالســتمتاع بمزايــا غايــة فــي األهميــة، ويمكــن أن يســاعد ركــوب الدراجــات فــي حمايتــك مــن األمــراض المختلفــة، فهــو يســاعد 
فــي مرونــة عضالتــك، وتحســين صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة، وتعزيــز الــدورة الدمويــة. وأثبــت أن ممارســة رياضــة الدراجــة 

الهوائيــة تجعلــك تشــعر بتحســن فــي صحــة عقلــك وقلبــك، فهــي تحقــق العديــد مــن الفوائــد، منهــا:

مرونة العضالت
 ينطــوي ركــوب الدراجــات بانتظــام علــى الكثيــر 
مــن دواســة القــدم، مــا يقــوي عضــالت الســاق، 
ليــس ذلــك فحســب، ولكنــه يســاعد أيًضــا فــي 
عضــالت  ومرونــة  بأكملهــا،  عضالتــك  مرونــة 
لتحقيــق  الممنوحــة  القــوة  بســبب  ذراعــك، 
أن  يمكــن  ذلــك،  عــن  النظــر  بصــرف  التــوازن، 
يكــون ركــوب الدراجــات مفيــًدا لألطفــال ألنــه 
يســاعد علــى تحســين صحــة العضــالت وزيــادة 

العضــالت. مرونــة 

تعزز صحة القلب واألوعية الدموية
ــاء ركــوب الدراجــات، ينبــض القلــب بشــكل   أثن
أســرع مــن المعــدل الطبيعــي، مــا يعــزز صحــة 
أســرع  بشــكل  يضــخ  الــدم  ألن  ذلــك  القلــب، 
وهــو مــا يحســن أداء القلــب، األشــخاص الذيــن 
أماكــن  فــي  أو  العمــل،  إلــى  يــوم  يتنقلــون كل 
أخــرى هــم أقــل عرضــة لإلصابــة بأمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم.

زيادة قوة الجسم
جســمك  عمــل  يتطلــب  بدنــي  نشــاط  أي  إن 
بالكامل ال د أن يزيد من قوة جســمك باإلضافة 
إلــى مســتويات الطاقــة لديــك، يســاعد ركــوب 
الدراجــات فــي زيــادة القــدرة علــى التحمــل فــي 
الجســم ويعــزز قــدرة التحمــل للشــخص، تمريــن 
طريــق  عــن  الجســم  يفيــد  الدراجــات  ركــوب 

زيــادة مســتويات الطاقــة لديــك.

تخلصك من اإلجهاد 
الرئيســة  العقليــة  الصحــة  فوائــد  مــن  واحــدة 
لركــوب الدراجــات هــو التخلــص مــن اإلجهــاد، 
ركــوب الدراجــات يســاعد فــي مكافحــة اإلجهــاد 
والقلــق، وإذا تــم المداومــة عليــه بانتظــام فإنــه 
يمكــن عــالج مختلــف األمــراض العقليــة، هــذا 
ألن ركــوب الدراجــات هــو نشــاط ممتــع يجلــب 

تأثيــرات إيجابيــة علــى الجســم.

يحسن من حركة المفاصل
للتمريــن  مثاليــة  طريقــة  الدراجــات  تعتبــر   
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن هشاشــة العظــام، 
إنهــا أحــد أفضــل التماريــن لمنــع ظهــور التهــاب 
المفاصــل، ألن ضغــط المفاصــل فــي الســاقين 
أقــل، ركــوب الدراجــات معــروف أيًضــا بتحســين 

قــوة وتــوازن الجســم.

تحسن حركة األمعاء
التماريــن  مــن  نــوع  هــو  الدراجــات  ركــوب 
الرياضيــة التــي تســرع التنفــس، ومعــدل ضربــات 
القلــب، مــا يســاعد علــى تحفيــز تقلــص العضــالت 
المعويــة، ســيمنعك ذلــك مــن الشــعور باالنتفــاخ، 

ويســاعد علــى تحســين حركــة األمعــاء.

جسم قوي
يعتمــد ركــوب الدراجــات علــى مقاومــة طبيعيــة 
قــوة  وتحســين  العضــالت  بنــاء  فــي  تســاعد 

الجــزء األســفل مــن الجســم.

ركوب الدراجة الهوائية يحسن من صحة عقلك وقلبك
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