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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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مجل�س ال�ضحة الخليجي ين�ضر دليال عن اأهم ال�ضائعات ال�ضحية ويو�ضح الحقيقة 

���ص��خ�����ص��ي��ن« ع����ن  ت�����أك����ل  �أن  ي���ج���ب  »�ل����ح�����م����ل  �ل�������ش����ئ���ع����ت  م����ن 
لدول  الصحة  مجلس  نشر 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
ــاًل ألهـــم  ــامــ ــاًل تــفــاعــلــيــا شــ ــيــ دلــ
التي يتم تناقلها في  الشائعات 
الــعــديــد مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي، ولــــمــــا لـــهـــا مــن 
ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــر ســـلـــبـــي عـ ــ أثــ
الــنــاس  حـــرص الــمــجــلــس على 
المتضمن  الــدلــيــل  هـــذا  ــداد  إعــ
انتشارًا  الشائعات  اهــم  مــن   33
بأن  سمعت  )هــل  إشــاعــة  ومنها 
أخذ ملعقة من خل التفاح على 
استخدام  أن  أو  ينحف؟  الــريــق 
الهرمونـــات لتضخيم العضالت 
الــحــامــل  وأن  لـــه ضـــــرر؟  لــيــس 
يجب أن تأكل عن شخصين؟(.

هــي  األنــــســــان  صـــحـــة  والن 
اهداف  األول ضمن  المقام  في 
ــــرص عـــلـــى كــشــف  الــمــجــلــس حـ
وتــفــنــيــد الــكــثــيــر مــن الــشــائــعــات 
وان  االنــســان  بصحة  المتعلقة 

من  المعلومات  تــؤخــذ  أن  البــد 
وخصوصًا  الرسمية  مــصــادرهــا 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــصــحــة ومــن 
خالل هذا الدليل سيتم التعرف 
الشائعات ومدى  أبرز  أكثر على 
صحتها من خالل دليل تفاعلي 
ــات بــمــقــاطــع  ــعـ ــائـ ــشـ يــصــحــح الـ

فيديو مرئية.
ــل فـــي  ــ ــيــ ــ ــدلــ ــ ويــــتــــضــــمــــن الــ
الــكــثــيــر مــن  الــــــ 38  صــفــحــاتــه 
ــة  ــنـ ــمـ الــــــمــــــواضــــــيــــــع وهـــــــــــي  سـ
لتضخيم  والهرمونات  األطفال 
ــــالت والـــــعـــــطـــــور تــتــعــب  ــــضـ ــعـ ــ الـ
بشكل  والــمــســكــنــات  الـــمـــريـــض 
يومي غير ضارة  والمعجون حل 
اإللكترونية  والسجائر  للحروق 
أقــل ضـــررا والــمــضــادات ونــزالت 
الـــــبـــــرد والــــتــــوقــــف عـــــن تـــنـــاول 
ــادات  ــات الـــضـــغـــط ومــــضــ عــــالجــ
الـــتـــعـــرق والـــســـرطـــان ومــنــاطــق 
السن  الصداع واألمــراض وكبار 

والحاجة  والشتاء  النوم  وكثرة 
إلـــى الــمــاء وحــمــيــة الــديــتــوكــس 
والماء وظهور الكرش والجلسة 
عن  تأكل  والحامل  المستقيمة 
شخصين ومشد الخصر ينحف 
وانـــتـــقـــال مــــرض اإليـــــدز والــكــل 
ــى مــكــمــالت غــذائــيــة  يــحــتــاج الــ
وآالم  للتنحيف  الــتــفــاح  وخـــل 
والليزر  بالكلى  وعالقته  الظهر 
الـــمـــنـــزلـــي غـــيـــر آمــــــن وأضـــــــرار 
األكــــل وطقطقة  بــعــد  الــفــاكــهــة 
والثعلبة  وااللـــتـــهـــاب  األصـــابـــع 
مـــعـــديـــة والــــمــــاء الــــدافــــئ عــلــى 
الـــريـــق وجــرثــومــة الــمــعــدة غير 
مــعــديــة والــبــقــدونــس وحــصــوات 
الــــكــــلــــى والـــــــنـــــــوم بــــعــــد األكــــــل 
والــــحــــوامــــل وصـــبـــغـــات الــشــعــر 
والــطــفــل االنــطــوائــي والــتــوحــد 
من  صحة  أكــثــر  البني  والــســكــر 
ــيــــض ونـــتـــف شـــعـــر الــشــيــب  األبــ

يزيده.

ــيــــان مــــن كــلــيــة  ــاديــــمــ ــثـــل أكــ مـ
الـــطـــب والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة جــامــعــة 
ــامـــج  ــي فـــــي بـــرنـ ــربــ ــعــ ــج الــ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
تدريب الدارسين ببرنامج الزمالة 
األمــــريــــكــــيــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــطـــبـــي 
والــذي عقد مؤخرًا   ،)FAIMER(
المتوسط  شــرق  إقليم  معهد  فــي 
عين  بجامعة  الطب  كلية  ومــقــره 
الــقــاهــرة.. حيث أسهم  فــي  شمس 
العائلة  رئــيــس قسم طــب  مــن  كــل 
ــمـــع األســـــتـــــاذ الـــدكـــتـــور  ــتـ ــمـــجـ والـ
مــحــمــد هــانــي شــحــاتــة، والــدكــتــور 
التعليم  قسم  رئيس  عطوة  هاني 
لذي  التدريب  برنامج  في  الطبي 
وتدريبيًا  تعليميًا  بــرنــامــجــًا  يعد 
أسس  تطوير  إلــى  يــهــدف  عالميًا 
ومقره  الحديثة،  الطبي  التعليم 
الرئيسي في مدينة فيالدلفيا وله 
الــعــديــد مــن الــفــروع فــي مختلف 
البرنامج  ويهدف  العالم.  مناطق 
التغيير  وإدارة  الــقــادة  ــداد  إعـ إلــى 
ــم الـــمـــهـــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــات تـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــي مـ ــ فــ
ــى ذلــــك، تــبــلــغ مــدة  الــصــحــيــة.  إلـ

الــبــرنــامــج عــامــيــن يــقــوم خــاللــهــا 
عشرة  مدة  باالجتماع  المتدربون 
ــام لــتــلــقــي  ــ ــام فــــي بــــدايــــة كــــل عـ ــ أيــ
تــدريــب مكثف عــلــى مــحــاور عــدة، 
ثم يعكفون على إعداد مشاريعهم 
وتضمنت  الـــعـــام.  بــقــيــة  الــعــمــلــيــة 
مــشــاركــة كــل مــن الــدكــتــور شحاته 
والدكتور عطوة تدريب المشاركين 
على أسس إدارة مشروعات التعليم 
الــــطــــبــــي، وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــمـــنـــهـــج 
الــمــتــكــامــل فـــي الــتــعــلــيــم الــطــبــي 
والتكامل  الــتــداخــل  عــلــى  الــقــائــم 

في  واإلدارة  والقيادة  العلوم،  بين 
الصحية،  المهن  تعليم  مؤسسات 
وتــعــلــيــم الـــمـــهـــارات اإلكــلــيــنــيــكــيــة، 
ــى اإلشــــــــــراف عــلــى  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
مــشــاريــع بــعــض الـــدارســـيـــن. وقــد 
شارك في هذا البرنامج مجموعة 
ــن الـــدولـــيـــيـــن  ــريــ ــاضــ ــحــ ــمــ ــن الــ ــ مــ
مـــن الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة، مــصــر، 
إفريقيا،  وجنوب  الهند،  السودان، 
إلـــى جــانــب مــتــدربــيــن مـــن مــصــر، 
السودان، ليبيا، واإلمارات العربية 

المتحدة.

اأكاديمي�ان بجامع�ة ال�خ�لي��ج ال�ع��ربي �ضم�ن فري�ق

التدريب لبرنامج الزم�ال�ة الأمريكية للتعليم الطبي 

الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
بــن أحــمــد آل خليفة الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
البحرين العقيد الركن عيسى سلمان بن هندي 
الملحق العسكري البحريني لدى دولة اإلمارات 
تعيينه،  بمناسبة  الشقيقة  المتحدة  العربية 

وذلك صباح أمس اإلثنين 27 فبراير 2023م.

الــعــام لــقــوة دفـــاع البحرين  ورحـــب الــقــائــد 
ــــدى دولــــة  بــالــمــلــحــق الـــعـــســـكـــري الــبــحــريــنــي لـ
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيًا له 
الدبلوماسية  مهامه  أداء  في  والسداد  التوفيق 
ــالـــح مملكة  ــا فــيــه خــيــر وصـ الـــجـــديـــدة لــكــل مـ

البحرين.

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي�����ض��ت��ق��ب��ل ال��م��ل��ح��ق 

ال��ع�����ض��ك��ري ال��ب��ح��ري��ن��ي ل���دى الإم�����ارات

} القائد العام خالل اللقاء.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  تلقى 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
من  تهنئة  برقيات  الـــوزراء  رئيس مجلس 
عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار 
المسؤولين، بمناسبة تتويج سمو الشيخ 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
قائد الفريق الملكي للقدرة، بلقب بطولة 
والــتــي  كـــم،   160 لمسافة  لــلــقــدرة  الــعــالــم 
أقـــيـــمـــت فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي بـــدولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ــوا خــاللــهــا عـــن بـــالـــغ الــتــهــانــي  ــربــ أعــ
ــهـــذا اإلنــــجــــاز الــتــاريــخــي  والـــتـــبـــريـــكـــات بـ
الـــعـــالـــمـــي، مــشــيــديــن بــمــا يــحــقــقــه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشباب 
تعزز  متواصلة  نــجــاحــات  مــن  البحريني 
من مكانة مملكة البحرين في ظل قيادة 
بن  الملك حمد  الجاللة  حضرة صاحب 

المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
ــم ومــســانــدة صــاحــب الــســمــو الملكي  ودعـ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  تلقى   فــقــد 
الوزراء برقيات  ولي العهد رئيس مجلس 

التهاني من كل من: 
حميدان  إبراهيم  بــن  ياسر  السيد   -

وزير شؤون الكهرباء والماء.
جواد  السيد  بنت  جليلة  الدكتورة   - 

حسن وزيرة الصحة.
 - الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة مستشار جاللة الملك للشؤون 

الدبلوماسية.
- الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــلــي بـــن الــشــيــخ 
الملك  جاللة  مستشار  الستري  منصور 

لشؤون السلطة التشريعية.
الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف  السيد   -

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
- الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان 
العتيبي رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان 

البحرين.
ــيـــس  ــرئـ الـ الــــقــــائــــد  ــلــــي  ــد عــ ــمـ - مـــحـ
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي 

اإللكترونية.
ــور مـــحـــمـــد غــــســــان مــحــمــد  ــتــ ــدكــ - الــ
البحرين  مملكة  ســفــيــر  شــيــخــو،  عــدنــان 

لدى جمهورية الصين الشعبية.
- يــــارا رضـــا فـــرج الــمــنــســق فـــي مكتب 

رئيس مجلس الوزراء.
الــزيــانــي  عــبــدالــرحــمــن  دانـــة خميس   -
وكيل التخطيط والتوفيق األسري والنفقة 
بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. 
- مـــي مــحــمــد عـــاشـــور األمـــيـــن الــعــام 
لــألمــانــة الــعــامــة لــمــجــلــس الــــــوزراء بــــوزارة 

شؤون مجلس الوزراء. 

ــان األنـــــصـــــاري الــوكــيــل  ــدنــ - مـــريـــم عــ
المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس 

الوزراء.
الـــوكـــيـــل  ــي  ــوحــــجــ بــ ــد  ــ ــمـ ــ أحـ - ســـــــــارة 
المساعد لإلعالم والتواصل بمكتب رئيس 

مجلس الوزراء.
- منيرة أحمد فخري الوكيل المساعد 
للموارد والخدمات بمكتب رئيس مجلس 

الوزراء.
- زياد عادل درويش الوكيل المساعد 
رئيس  بمكتب  الحكومي  األداء  لتطوير 

مجلس الوزراء.
- آمنة علي العريض الوكيل المساعد 
للبحوث والدراسات بمكتب رئيس مجلس 

الوزراء.
- فاطمة عبدالغني إسماعيل األمين 
لمجلس  العامة  باألمانة  المساعد  العام 

الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

بمنا�ض�بة  ت��هنئة  ب�رقي��ات  يتلق�ى  ال�وزراء  رئي��س  العه�د  ول�ي 

ف��وز �ض��مو ال�ض��يخ نا�ض��ر ب��ن حم��د ببطول��ة العال��م للق��درة

محميد احملميد

وتــزداد  والمسؤوليات،  المهام  تتضاعف  البحرين  مملكة  فــي 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات، وتــكــثــر الــبــرامــج واألنــشــطــة فــي عــديــد من 
واإلنجاز  العمل  حجم  أن  لدرجة  معينة،  أشهر  خــال  المجاالت، 

فيها، يكاد يعادل )13( شهرا في العام، وليس )12( شهرا. 
خذ مثا في شهر فبراير أو مارس حيث تكثر الفعاليات، التي 
واألنشطة في  البرامج  وتــزداد  بالباد،  األجــواء جميلة  فيها  تكون 
مختلف المجاالت، السياحية، والرياضية الدولية، وكذلك البيئية.

ديــســمــبــر حــيــث تتضاعف  أو  نــوفــمــبــر  فـــي شــهــر  مــثــا  أو خـــذ 
الــمــنــامــة، واالحـــتـــفـــاالت الوطنية  كــحــوار  الــســيــاســيــة  الــمــنــاســبــات 
المشاركة  وتــكــون  والبهجة،  بــاألفــراح  الــبــاد  تـــزدان  حيث  وغيرها، 
المجتمعية كبيرة، سواء في احتفالية اليوم الوطني ويوم الجلوس، 

وكذلك يوم المرأة البحرينية.
خال تلك األشهر تتضاعف المهام والمسؤوليات لدى الوزارات 
والمؤسسات، وترى خلية النحل البحرينية تعمل بجد ونشاط في 
كل مكان، من أجل إبراز اسم مملكة البحرين في كل مجال، لدرجة 
أن »حسن التنظيم« أصبح ماركة بحرينية يتحدث عنها الجميع، 

وهي من عناصر )القوة الناعمة( التي يجب أن نهتم بها أكثر. 
ــارس الــمــقــبــل، ســنــكــون عــلــى مــوعــد مع  ــام فـــي شــهــر مــ بــعــد أيــ
معرض الحدائق الدولي، وبرامج سياحية مصاحبة، ثم مع سباقات 
الفورموال، ثم مع استضافة البحرين ألكبر تجمع برلماني دولي، 
وبعده سندخل في شهر رمضان، وكل تلك المناسبات والفعاليات، 
تؤكد قدرة مملكة البحرين على وضع اسمها على خارطة البرامج 

الدولية.
تمضي  والباد  الكبير،  والتفاعل  اإليجابي  الحراك  ذلــك  كل 
بكل  الــنــاس حياتهم  ويــواصــل  واإلنــجــاز،  العمل  فــي مسيرة  قــدمــا 
التطور واالزدهــار،  إلى مزيد من  أمن وطمأنينة واستقرار، وتطلع 
ويــمــارســون دورهــــم ومــســؤولــيــاتــهــم بــكــل حــريــة وأمــــان، مهما كانت 

التحديات والمنغصات.
هذا  حيوية  يؤكد  البحرين،  مملكة  في  الوطني  الحراك  هذا 
الوطن، ولربما ال نتوقف عنده كثيرا، ألننا أصبحنا متعودين عليه، 
وتحول إلى منهاج حياة طبيعي، ولكننا ندرك تماما أن هذا الحراك 
وغــبــن لدى  فــإنــه محل غيظ  البحرين،  أهــل  هــو يسعد  مــا  وبــقــدر 
جهات ال تريد الفرحة، وال تريد التقدم واألمان للبحرين وشعبها.

النشاط  من  الــعــام،  في  شهرا   )13( يعيش  البحريني  الشعب 
والــبــرامــج، ومــن العمل واإلخــــاص.. نــقــول فــي »الــعــام« ولــيــس في 
»السنة«، ألن لفظ »السنة« ال يأتي إاّل في الشّدة والحرب، أّما لفظ 

»العام« فهو يأتي في الخير والرخاء.
تبقى مسألة القروض التي يعاني منها الناس هي التي تعكر 
)13( شهرا  إلى  وتحولها  واالحتفاليات،  المناسبات  صفو كل هذه 
في السنة، وليس في العام، وبإمكان البنوك اليوم أن تجعل من شهر 
رمضان ضمن )13( شهرا في العام، من خال وقف األقساط على 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  قروض  وجدولة  الناس، 

بعد أن لجأ إليها الناس في تلك »السنوات«.  

malmahmeed7@gmail.com

البحرين.. )13( 

�شهرا في العام
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ــر الـــفـــريـــق الــــركــــن ذيـــــــاب بــــن صــقــر   حـــضـ
النعيمي رئيس هيئة األركان حفل تكريم عدد 
من ضباط قوة دفاع البحرين الحاصلين على 
بــن حــمــد لاستحقاق  األمــيــر ســلــمــان  »وســــام 
الطبي« في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
فبراير   27 اإلثنين  أمس  وذلــك صباح  الطبية، 

2023م. 

الذكر  من  آيــات عطرة  بتاوة  الحفل  وبــدأ 
الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها 
تفضل رئيس هيئة األركان بتسليم »وسام األمير 
سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي« لعدد من 
ضباط قوة دفاع البحرين، إنفاذًا لألمر الملكي 
السامي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم 

إطــار  وفـــي  المسلحة،  لــلــقــوات  األعــلــى  الــقــائــد 
توجيه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، لكافة 
الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في 
وقوة  الصحية،  الكوادر  من  األمامية  الصفوف 
دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات 

المساندة، وهنأهم على هذا التكريم. 
الشيخ  بروفيسور  الــلــواء  االحــتــفــال  حضر 
خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية 
راشــد  بــن  الشيخ علي  الــركــن  والــلــواء  الملكية، 
للقوى  األركــان  هيئة  رئيس  آل خليفة مساعد 
الـــبـــشـــريـــة، وعـــــدد مـــن كـــبـــار ضـــبـــاط قــــوة دفـــاع 

البحرين.

بح�ضور رئي�س الأركان:

تكريم عدد من ال�شباط الحا�شلين على و�شام الأمير �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي

التقى السيد جميل بن محمد علي 
حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة 
هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل، فـــي مكتبه 
برئاسة  أمريكيًا  حكوميًا  وفــدًا  بــالــوزارة، 
شــؤون  مكتب  مدير  ليفن،  ماثيو  السيد 
العمل األمريكية،  بوزارة  التجارة والعمل 
سفير  بـــونـــدي،  ستيفن  الــســيــد  بــحــضــور 
ــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة لـــدى  الـــــواليـــــات الـــمـ

المملكة.
ــم خـــال الــلــقــاء، بــحــث الــعــاقــات  وتـ
التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل 
بالتعاون  يتعلق  مــا  فــي  خاصة  تعزيزها 
الــعــمــالــي، حــيــث اســتــعــرض حــمــيــدان في 
التي  والسياسات  المبادرات  السياق  هذا 
تنتهجها مملكة البحرين الستدامة نمو 
الحقوق  وتــعــزيــز  العمل  ســوق  واســتــقــرار 
الــعــمــالــيــة، وإبــقــاء مــعــدالت الــبــطــالــة في 
ــار  حــــدودهــــا الــطــبــيــعــيــة، وذلــــــك فــــي إطــ
واستقطاب  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
المزيد من الفرص االستثمارية المولدة 
االجتماعي   الحوار  ان  مؤكدًا  للوظائف، 

ــراف اإلنـــتـــاج الــثــاثــة وتــرســيــخ  ــ بــيــن أطــ
قــيــم الــعــمــل الــنــقــابــي يــعــد مـــن الــمــبــادئ 
األساسية التي تعتمدها البحرين لتعزيز 

استقرار سوق العمل.
ــد األمــريــكــي  ــوفـ ــع حـــمـــيـــدان الـ ــلـ وأطـ
ــويـــر  عــــلــــى جـــــهـــــود الــــبــــحــــريــــن فــــــي تـــطـ
الوطنية  العمالية  والتشريعات  األنظمة 

الدولية،  العمل  معايير  مــع  المتماشية 
ومن ذلك  إدخال التعديات على بعض 
ــرار  الـــتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــالـــيـــة  وتــنــفــيــذ قــ
الجنس  بسبب  العمل  في  التمييز  حظر 
نــظــام حــمــايــة أجــور  الـــديـــن،  وتطبيق  أو 
الــعــمــال، إضــافــة إلــى قـــرار حــريــة انتقال 
الــعــمــالــة الـــوافـــدة، وقــانــون الــتــأمــيــن ضد 

حماية  مركز  إنــشــاء  عــن  فضًا  التعطل، 
االحترازية  واإلجــراءات  الوافدة،  العمالة 
ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــر الـــوقـــائـــيـــة الــ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ
)كوفيد- كورونا  جائحة  خال  الحكومة 

مــالــيــة  اقــتــصــاديــة  وإطـــاقـــهـــا حــــزم   ،)19
على  والمحافظة  الخاص  القطاع  لدعم 

استقرار العمالة. 

إلى  أشــار حميدان  السياق  وفــي هــذا 
محافظة البحرين على موقعها الريادي 
تـــقـــريـــر وزارة  فــــي  الـــفـــئـــة األولـــــــى  ضـــمـــن 
بتصنيف  المعني  األمريكية  الخارجية 
ــار  ــجــ ــال مـــكـــافـــحـــة االتــ ــجــ ــــي مــ الـــــــــدول فـ
باألشخاص للعام الخامس على التوالي، 
مؤكدًا اهتمام الحكومة المستمر بابتكار  
هــذه  مــن  الــحــد  فــي  الــتــي تسهم  األدوات 
الـــظـــاهـــرة  الــعــالــمــيــة، مـــشـــيـــرًا فـــي هــذا 
إقليمي  أول مــركــز  إلــى  تدشين  الــســيــاق 

لمكافحة االتجار باألشخاص.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد الـــوفـــد األمــريــكــي 
ــات الــتــي  ــاسـ ــيـ ــسـ ــادرات والـ ــبــ ــمــ بـــحـــزمـــة الــ
تــنــفــذهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مــعــتــبــرًا أن 
الــبــحــريــن شــريــك اســتــراتــيــجــي لــلــواليــات 
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، مـــنـــوهـــًا فـــي هــذا 
ــــوق الـــعـــمـــل فــي  الـــســـيـــاق بـــمـــا يـــشـــهـــده سـ
ونماء، مؤكدًا حرص  البحرين من تطور 
باده على تعزيز التعاون في إطار اتفاقية 
البلدين  بــيــن  الــمــوقــعــة  الــحــرة  الــتــجــارة 

الصديقين. 

حميدان يطلع وف���دا اأمريكيا على تجربة البحري���ن العمالية الرائدة
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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{
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السامية  للتوجيهات  تنفيذًا 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
مملكة البحرين المعظم في إطار 
لمواجهة  اإلنــســانــيــة  االســتــجــابــة 

سببها  التي  واألضــرار  التداعيات 
له سوريا،  تعرضت  الذي  الزلزال 
ــع الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــســيــد  وقــ
الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة الـــرئـــيـــس 

لدعم  الوطنية  للجنة  التنفيذي 
ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع نــقــيــب أطــبــاء 
ــان فــنــدي  ــور غــــســ ــتــ ــدكــ ســــوريــــا الــ
األطــبــاء  رئــيــس جمعية  بــحــضــور 

البحرينية الدكتور عامر الدرازي 
ومجموعة من األطباء السوريين 

في مقر النقابة في دمشق. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
الملكية  المؤسسة  وفد  بها  يقوم 
ــيـــة والــلــجــنــة  ــانـ لـــأعـــمـــال االنـــسـ
الــزلــزال  ضحايا  لــدعــم  الوطنية 
في سوريا وتركيا لدمشق إليصال 
شــحــنــة الــمــســاعــدات األولـــــى من 
الجمهورية  إلى  البحرين  مملكة 

العربية السورية. 
وبـــــّيـــــن الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الــــســــيــــد أنــــــــه بــــــنــــــاًء عــــلــــى هــــذه 
ــم الـــتـــنـــســـيـــق  ــتــ ــيــ االتـــــفـــــاقـــــيـــــة ســ
ــال مــجــمــوعــة مـــن األطـــبـــاء  ــ إلرســ
البحرينيين المتطوعين من قبل 
جمعية األطباء البحرينية، وذلك 
المصابين  عــالج  فــي  للمساهمة 
من ضحايا الزلزال المدمر الذي 
لــه ســوريــا، والـــذي خلف  تعرضت 
كبيرًا  ودمـــارًا  الضحايا  من  عــددًا 
في البنية التحتية للمناطق التي 

تعرضت للزلزال في سوريا. 
ووضــــــح الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الــســيــد بــأنــه وعــلــى ضـــوء مــذكــرة 
ــة مــــع نــقــابــة  ــعـ ــوقـ ــمـ ــم الـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
أطــبــاء ســوريــا، ســـوف يــتــم العمل 
المستلزمات  بــعــض  تــوفــيــر  عــلــى 
تحتاجها  الــتــي  الــالزمــة  الطبية 
ســوريــا فــي الــوقــت الــراهــن والتي 
الخدمة  كــفــاءة  رفــع  فــي  ستسهم 
الطبية المقدمة للمتضررين من 

الزلزال. 
مــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب الـــدكـــتـــور 
غــســان فــنــدي عــن خــالــص شكره 
قدمته  بــمــا  العميقين  وتــقــديــره 
وحكومًة  قــيــادًة  البحرين  مملكة 
ــي ســـوريـــا،  ــًا ألشـــقـــائـــهـــم فــ ــبـ ــعـ وشـ
ــزاز الــشــعــب الــســوري  ــتـ ــدًا اعـ ــؤكـ مـ

والصداقة  التاريخية  بالعالقات 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، والــمــوقــف 
ــن الـــبـــحـــريـــن خـــالل  ــمـــشـــرف مــ الـ
ــي تـــمـــر بــهــا  ــتـ ــيـــمـــة الـ األزمـــــــة األلـ
سوريا جراء هذا الحادث األليم. 

وأكد نقيب أطباء سوريا على 
الموقعة،  التفاهم  مذكرة  أهمية 
الطبي  الــفــريــق  حــيــث ســيــســاهــم 
آالم  عــن  تخفيف  فــي  البحريني 
الطبي  الــدعــم  وتــوفــيــر  الضحايا 
لــعــالج الــمــصــابــيــن والــمــتــضــرريــن 
ــم  ــتـ ــيـ مــــــــن الــــــــــــزلــــــــــــزال، كــــــمــــــا سـ
االســتــفــادة مــن الــخــبــرات الطبية 
الــبــحــريــنــيــة فــــي عـــــالج الــعــديــد 
مــن الــحــاالت واإلصـــابـــات إضــافــة 
إلـــى الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة التي 
قائمة  على  بــنــاء  توفيرها  سيتم 
االحتياجات التي سترفع للفريق 
الـــطـــبـــي الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــى ضـــوء 
الزيارة الميدانية للفريق للعديد 
العالج  ومراكز  المستشفيات  من 

في مواقع الزلزال في سوريا. 
ــتـــور  ــرح الـــدكـ ــ مــــن جـــهـــتـــه صــ
الــدرازي بأن جهود جمعية  عامر 
ــزء  ــ األطــــــــبــــــــاء الــــبــــحــــريــــنــــيــــة جـ
ــن ضـــمـــن حــــزمــــة الــــمــــبــــادرات  ــ مـ
ــــدات الــــتــــي تــضــطــلــع  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
فــيــهــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وأشــــار 
إلــى أنــه على ضــوء هــذه الــزيــارة، 
األطــبــاء  نــقــابــة  مــع  التنسيق  تــم 
المؤسسة  مع  بالتعاون  السورية 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
واللجنة الوطنية إلغاثة ضحايا 
ــا إلرســـــال  ــ ــوريـ ــ ــيـــا وسـ زلــــــــزال تـــركـ
الراغبين  البحرينيين  األطــبــاء 
ــوع لـــمـــســـاعـــدة إخـــوانـــهـــم  ــطــ ــتــ الــ
ــذه الــــكــــارثــــة  ــ ــ ــن فـــــي هـ ــيــ ــوريــ ــســ الــ
اإلنسانية وإغاثة منكوبي الزلزال 

المدمر.
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العمل  ســوق  متطلبات  مــع  تماشيا 
األمــانــة  نّظمت  الحديثة،  والمتغيرات 
ــالـــي  ــعـ ــة لـــمـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــامــ ــعــ الــ
بالتعاون مع مكتب االستثمار المالئكي 
في مملكة البحرين وعدد من مؤسسات 
ــي ورشــــــة عـــمـــل لــبــحــث  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
المناهج  تطوير  آلية  في  التعاون  سبل 
مــقــررات االستثمار  وادمـــاج  األكــاديــمــيــة 
إدارة  فـــي تــخــصــصــات  وريــــــادة االعـــمـــال 

األعمال لمرحلة البكالوريوس.
وخالل اللقاء، أكدت د. الشيخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
نائب  الــعــالــي،  التعليم  لمجلس  الــعــام 
التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
ــدريـــس مــنــاهــج  الـــعـــالـــي، عــلــى أهــمــيــة تـ
االستثمار في الجامعات ودوره األساسي 
في رفد االقتصاد الوطني وتطوير ريادة 
األعـــمـــال فـــي الــبــحــريــن، الفــتــة إلـــى ان 
اهتمامًا  تولي  البحرين  مملكة  حكومة 
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة  بتعزيز 
النمو  تحسين  في  يسهم  بما  والخاص 

االقتصادي لمملكة البحرين.

تــبــنــي مــؤســســات  ان  ــى  ــ الـ وأشــــــــارت 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــمــنــاهــج االســتــثــمــار 
تحديدًا  المالئكي  واالستثمار  عمومًا، 
ــة والـــخـــريـــجـــيـــن مــن  ــبـ ــلـ ســـيـــمـــكـــن الـــطـ
ــارات األســـــاســـــيـــــة فــي  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــالك الــ ــتــ ــ امــ
المناسبة  الخطط  ووضـــع  االســتــثــمــار، 
ــار االقــتــصــاديــة الــتــي تــســهــم في  ــكـ واألفـ
تعزيز النمو االقتصادي بما يتواكب مع 
فقد   .2030 االقتصادية  البحرين  رؤيــة 
حرصت األمانة العامة لمجلس التعليم 
تشجيع  على  عملها  خــالل  مــن  العالي 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــتــطــويـــــر 
ــة لـــإســـــــهـــام فـــــي  الـــمـــنـــاهـــــــج الــتــعــلــيــمــيـــ
وربطهـا  الطلبـة،  ومهـارات  قـدرات  صقـل 
ــل، مـــن خــالل  بــمــتــطــلــبـــــات ســـــــوق الــعــمـــ
اســـتـــحـــداث الـــبـــرامـــج االكــاديــمــيــة الــتــي 
تلبي رغبات الطلبة، وتفي باالحتياجات 

المستقبلية لسوق العمل.
التانتوس  بايبارس  ذكر  جانبه،  من 
رئــيــس الــمــنــتــدى الــعــالــمــي لــالســتــثــمــار 
مــعــظــم  أن   ،)WBAF( الــــمــــالئــــكــــي 
الــمــشــاريــع الــنــاجــحــة فـــي مــجــال ريـــادة 

يطرحها  أفــكــار  نتيجة  تــكــون  االعـــمـــال 
ــهــــم لـــمـــقـــررات  ــتــ الـــطـــلـــبـــة نــتــيــجــة دراســ
االستثمار في تخصصات إدارة االعمال، 
الفتًا إلى ان الطلبة يتمكنون من خالل 
لــمــقــررات االســتــثــمــار بمعرفة  دراســتــهــم 
ــتــــي يــتــبــنــاهــا الــمــســتــثــمــر  الـــخـــطـــط الــ
ــتـــثـــمـــر لـــبـــنـــاء  والـــــتـــــفـــــاوض مـــــع الـــمـــسـ

استراتيجية واضحة لالستثمار.
فــريــال ناس  السيدة  أكــدت  بــدورهــا، 
رئـــيـــس الــمــؤســســة الــبــحــريــنــيــة لـــريـــادة 
ــبـــحـــريـــن  األعــــــمــــــال مـــــديـــــرة مـــكـــتـــب الـ
طرح  أهمية  على  المالئكي،  لالستثمار 
المناهج  في  المالئكي  االستثمار  مقرر 
لــمــا لــه مــن دور فــي دعـــم رواد األعــمــال 
ــئــــة فــي  ــنــــاشــ ــع الــ ــاريــ ــشــ ــمــ وأصــــــحــــــاب الــ
مشيرة  الذكي،  التمويل  على  الحصول 
في الوقت ذاته إلى ان هذه المبادرة هي 
إحدى توصيات المؤتمر العالمي لريادة 
تاريخ 4-5 من  الــذي نظم في  األعــمــال 

شهر فبراير الجاري.
وبينت ناس أن اللقاء مع مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي جــــاء مـــن اجــــل شــرح 

منهج االستثمار المالئكي، وفكرة ادامج 
المقرر ضمن متطلبات التخرج لبعض 
الخريجين  لدعم  وذلــك  التخصصات، 
األساسية  المهارات  على  الحصول  في 

من اجل تجهيزهم لعالم ريادة األعمال، 
الــمــدنــي حريص  الــمــجــتــمــع  ان  مــؤكــدة 
على دعــم ريـــادة االعــمــال وتــطــويــره في 

مملكة البحرين.

اأمني جمل�س التعليم العايل:

�ص�ت�ص��ه����م ف����ي ت�ط�����وير االقت�صاد مناه����ج اال�ص���تثمار 

فري�ق طب�ي بحرين�ي للم�س�اهمة ف�ي ع�اج �سحاي�ا الزل�زال ب�س�وريا

البلدي���ن ب���ني  التاريخي���ة  بالعالق���ات  ي�ش���يد  �ش���وريا  اأطب���اء  نقي���ب 

شــــــــــارك الــــمــــهــــنــــدس عــلــي 
المؤسسة  رئيس  الــدرازي  أحمد 
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق اإلنـ ــقــ ــحــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
ــال الـــمـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  ــمــ ــي أعــ فــ
»الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة وحــقــوق 
اإلنـــــــــســـــــــان« الــــــــــــذي عـــــقـــــد فـــي 
العاصمة القطرية الدوحة على 
مدى يومين متتاليين، بتنظيم 
مـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
بالتعاون مع مفوضية  اإلنسان، 
األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــســـامـــيـــة 
لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم 
الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي، وجــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــحـــالـــف 
الوطنية  لــلــمــؤســســات  الــعــالــمــي 

لحقوق اإلنسان.
ونــاقــش الــمــؤتــمــر عـــددا من 
القضايا التي تواجهها البشرية 
ــوق  ــقـ ــنــــاخ وحـ ــأن تـــغـــيـــر الــــمــ ــشــ بــ
ــار وااللــتــزامــات،  ــ اإلنـــســـان، واآلثـ
والـــدور الــذي تضطلع بــه األمــم 

النهوض  في  وآلياتها  المتحدة 
على  الــقــائــم  الــمــنــاخــي  بالعمل 

حقوق اإلنسان.
ودعـــــــــــــا الـــــمـــــؤتـــــمـــــر خـــــالل 
توصياته العامة الدول وأصحاب 
من  معا  العمل  إلــى  المصلحة 
أجل التأكد من أن قانون حقوق 
ــه ومـــعـــايـــيـــره  ــادئــ ــبــ اإلنـــــســـــان ومــ
ــة فــــي جــهــود  ــ ــزاويـ ــ هــــي حـــجـــر الـ

الحكومات المتعلقة بالتخفيف 
والتكيف  المناخ  تغير  آثـــار  مــن 
مــــعــــه لــــلــــحــــّد مــــــن الـــخـــســـائـــر 
واألضــرار، ودراســة سبل التكيف 
مـــع تــغــيــر الـــمـــنـــاخ والــتــخــفــيــف 
ــن آثـــــــــاره بـــطـــريـــقـــة طــمــوحــة  ــ مـ
وشاملة قائمة على الحقوق بما 
يــتــمــاشــى مــع الــهــدف الـــــ16 من 

أهداف التنمية المستدامة.

الوطني�ة لحق�وق الإن�س�ان ت�س�ارك ف�ي الموؤتم�ر 

الدول�ي »التغي�رات المناخي�ة وحق�وق الإن�س�ان«
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شاركت مملكة البحرين في 
للكتاب  الدولي  معرض مسقط 
ــه الــســابــعــة والــعــشــريــن  ــ فـــي دورتـ
هذا العام والذي يقام ما بين 22 
فبراير و7 مارس 2023م في مركز 
عــمــان لــلــمــؤتــمــرات والــمــعــارض، 
حـــيـــث تـــنـــّظـــم هــيــئــة الــبــحــريــن 
لــلــثــقــافــة واآلثـــــار بــالــتــعــاون مع 
وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
ثقافيًا  أســبــوعــًا  عمان  بسلطنة 

بعنوان »األيام البحرينية«.
البحرينية«  »األيــــام  وكــانــت 
ــقـــت يـــوم  ــلـ ــعــــرض انـــطـ ــمــ فـــــي الــ
السبت الماضي برعاية وحضور 
ــان  ــلـــطـ ــد بــــــن سـ ــيــ ــعــ الــــســــيــــد ســ
الثقافة  وزارة  وكيل  البوسعيدي 
والـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب لــلــثــقــافــة، 
البحرين  مملكة  سفير  وحضور 
لـــــدى ســلــطــنــة عـــمـــان الـــدكـــتـــور 
جمعة بــن أحــمــد الــكــعــبــي. هــذا 
ــيــــات األســــبــــوع  ــالــ ــر فــــعــ ــمـ ــتـ ــسـ وتـ
الــبــحــريــنــي الــثــقــافــي حــتــى يــوم 
الــخــمــيــس الــــقــــادم الـــمـــوافـــق 2 

مارس 2023م.
وفــي بــاكــورة أعــمــال أنشطة 
»األيام البحرينية«، قّدم الشاعر 
الــبــحــريــنــي صـــالـــح يـــوســـف يــوم 
الـــســـبـــت أمـــســـيـــة شـــعـــريـــة ألــقــى 
ــوء عــلــى تــجــربــتــه  خــاللــهــا الـــضـ
مـــع الــكــتــابــة وألـــقـــى عــــــددًا من 
ــان جــمــهــور  ــ ــاره. كــــذلــــك كــ ــ ــعــ ــ أشــ
المعرض على موعد مع فقرات 

من  متنوعة  وغنائية  موسيقية 
أســيــري  مــحــمــد  الــفــنــانــيــن  أداء 

وعنبر فاضل.
الموافق  األحـــد  يــوم  وشــهــد 
ــة  ــامــ إقــ الــــــجــــــاري  فــــبــــرايــــر   26
»السلطان  كــتــاب  تــدشــيــن  حــفــل 
السلطنة  مـــن  بـــن حـــمـــود،  عــلــي 
إلـــى الــمــنــفــى« لــلــدكــتــور عــبــداهلل 
المتحف  فــي  وذلـــك  السليطي 
الــوطــنــي بــمــســقــط، حــيــث ألقى 
ــور الــســلــيــطــي مــــن بــعــد  ــتــ ــدكــ الــ
توقيع الكتاب، محاضرة تناولت 
مــضــمــون الــكــتــاب والــعــديــد من 
ــمـــت فــي  ــاهـ ــتــــي سـ ــب الــ ــوانــ ــجــ الــ
كــتــابــتــه وتــجــمــيــعــه، حــيــث يــوّثــق 
لجزء مهم من تاريخ السلطنة. 

الــدكــتــور يوسف  قــّدم  مــن جهته 
ــرة بــــعــــنــــوان  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ مــــحــــمــــد مــ
»العالقات البحرينية العمانية«، 
ــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــوة  وفـــيـــهـــا تــ
الــــعــــالقــــات مـــــا بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 
الشقيقين من خالل استعراض 
مـــحـــّطـــات مــهــمــة ســـاهـــمـــت فــي 
ــات األخـــــويـــــة  ــ ــالقــ ــ ــعــ ــ تــــقــــويــــة الــ

والحضارية والثقافية.
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج »األيـــــام 
البحرينية« في معرض مسقط 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب حــتــى خــتــامــه 
نهاية األسبوع عددًا من األنشطة 
ــة، حــيــث  ــيـ ــقـ ــيـ ــوسـ ــمـ الـــفـــنـــيـــة والـ
ســتــقــام أمــســيــتــان مــوســيــقــّيــتــان 
وعنبر  أسيري  محمد  للفنانين 

الــــفــــاضــــل، كـــمـــا ســـيـــتـــم عـــرض 
أفـــــــالم بـــحـــريـــنـــيـــة وهـــــــي: فــيــلــم 
لــلــفــنــان الـــراحـــل عــلــي بــحــر من 
ــالم الـــزغـــبـــي وفــيــلــم  ــ ـــراج إســ ــ إخــ
»صوت الريشة« للمخرجة مريم 

عبدالغفار.
وتشارك في معرض مسقط 
ــي نــســخــتــه  ــــي لـــلـــكـــتـــاب فــ ــدولـ ــ الـ
دارا   826 والــعــشــريــن  الــســابــعــة 
ــة، تـــقـــّدم ما  ــ لــلــنــشــر مـــن 32 دولـ
عنوان  مليون  نصف  على  يزيد 
ــعـــرض  ــمـ وإصـــــــــــــدار. ويــــــقــــــّدم الـ
برنامجًا ثقافيًا حافاًل بمشاركة 
العربية، إضافة  الــدول  عدد من 
إلى األسبوع الثقافي البحريني 

بعنوان »األيام البحرينية«.

م�سقط  م�����ع��ر���ض  ف�����ي  ت�����س��ارك  ال��ب��ح��ري��ن 

ال����دول����ي ل��ل��ك��ت��اب ف����ي دورت�������ه ال������27
ــة  ــيـ ــلــــصــــت دراســــــــــــة عـــالجـ خــ
ــود  بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن إلـــــى وجــ
تــحــســن مـــلـــحـــوظ لـــــدى الــنــســاء 
في  مزمنة  آالمـــًا  يعانين  الــالتــي 
المفصل العجزي الحرقفي وآالم 
أسلوب  الــدراســة  بــت  وجــرَّ الركبة. 
عــــالج طــبــيــعــي، تــضــمــن تــمــاريــن 
ــي،  ــبـ ــطـ مـــعـــيـــنـــة مـــــع الـــــالصـــــق الـ
الــنــســاء مصابات  مــن  عينة  عــلــى 
بـــاعـــتـــالل مــــزمــــن فــــي الــمــفــصــل 
أثبتت  حيث  الحرقفي،  العجزي 

التجربة هذا التحسن.
والمفصل العجزي الحرقفي 
الجزء  هي عظمة عريضة تشكل 
الــعــلــوي لــمــفــصــل الــفــخــذ، وهــي 

أحد أجزاء عظم الورك.
الــــدراســــة - الــتــي  وتـــوصـــلـــت 
السيد  فضيلة  الباحثة،  أجرتها 

ــة مــاجــســتــيــر  ــ حــســيــن، لــنــيــل درجـ
العلوم  كلية  في  الطبيعي  العالج 
والموسومة  والرياضية،  الصحية 
ــوان »فــــعــــالــــيــــة األســــالــــيــــب  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
العجزي  المفصل  إلــى  الموجهة 
الــركــبــة في  الــحــرقــفــي عــلــى آالم 
اآلالم  من  يعانين  الالتي  النساء 
العجزي  المفصل  فــي  الــمــزمــنــة 
الحرقفي« - إلى وجود تحسن في 
آالم الركبة المماثلة، لدى النساء 
الالتي شملهن العالج، حيث أدى 
عــــالج الــمــفــصــل الــحــرقــفــي إلــى 
الـــثـــبـــات نــتــيــجــة تــقــويــة عــضــالت 
البطن وعضالت الورك، باإلضافة 
يوفر  الـــذي  الطبي  الــالصــق  إلــى 
ــراف  األطـ لمفاصل  قــويــة  قــاعــدة 
الــســفــلــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك مفصل 

الركبة.

ــة الـــتـــجـــربـــة،  ــنـ ــيـ ــلــــت عـ وشــــمــ
فــحــص 72 مــريــضــة، يــعــانــيــن من 
ــتـــخـــدمـــت  ــة. واسـ ــلـ ــكـ ــشـ ــمـ هــــــذه الـ
الباحثة قياس شدة ألم المفصل، 
الــعــددي،  األلـــم  تصنيف  مقياس 
وتلقت المريضات ثماني جلسات 
الطبي  والـــالصـــق  الــتــمــاريــن  مـــن 
ــة لــلــمــفــصــل الـــعـــجـــزي  ــهـ الـــمـــوجـ
تدخل  أي  دون  فــقــط،  الــحــرقــفــي 
المماثلة  للركبة  مــوجــه  عــالجــي 

على مدار أربعة أسابيع. 
إلى معرفة  الدراسة،  وهدفت 
الوظيفي  االعــتــالل  شــيــوع  مـــدى 
الــــمــــزمــــن لـــلـــمـــفـــصـــل الـــعـــجـــزي 
ــم  ــألـ ــوب بـ ــحــ ــصــ ــمــ ــي الــ ــفــ ــرقــ ــحــ الــ
مــفــصــل الـــركـــبـــة الــمــمــاثــلــة لــدى 
ــاث الــالتــي تـــتـــراوح أعــمــارهــن  اإلنــ
تأثير  وقياس  عــامــًا،  و65   40 بين 

عالج المفصل العجزي الحرقفي 
ــم الــنــاتــج عــن االعــتــالل  عــلــى األلـ
آالم  ــلــــى  عــ وكـــــذلـــــك  ــيــــفــــي  الــــوظــ

مفصل الركبة المماثلة. 

طبيعي��ا عالج��ا  تج��رب  البحري��ن  بجامع��ة  درا�س��ة 

الن�س�اء ل�دى  والركب�ة  العج�زي  المف�س�ل  اآالم  يخف�ف 

} الباحثة فضيلة السيد.

ــنـــة الـــمـــرافـــق  عــــقــــدت لـــجـ
العامة والبيئة بمجلس النواب 
عشر  الحادي  اجتماعها  أمس 
مــن  األول  ــاد  ــقـ ــعـ االنـ دور  مــــن 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســادس، 
ــب بـــــدر صــالــح  ــائـ ــنـ ــة الـ ــاسـ ــرئـ بـ
الــتــمــيــمــي، وبـــحـــضـــور الـــنـــواب 

أعضاء اللجنة.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة فــي بند 
ــروع  ــشـ ــانــــون مـ ــقــ الــــمــــشــــاريــــع بــ
قانون بالتصديق على اتفاقية 
ــادئ الـــتـــعـــاون  ــبــ ــمــ ــيــــس لــ ــمــ آرتــ
فــــي االســـتـــكـــشـــافـــات الــمــدنــيــة 
واســــتــــخــــدام الـــقـــمـــر والـــمـــريـــخ 
والـــــمـــــذنـــــبـــــات والــــكــــويــــكــــبــــات 
المرافق  السلمية،  لــأغــراض 
لــســنــة   )17( رقــــــم  لـــلـــمـــرســـوم 
رأي  اســتــعــرضــت  حــيــث   ،2022
ــئــــون الــتــشــريــعــيــة  لـــجـــنـــة الــــشــ
المستشار  ورأي  والــقــانــونــيــة، 
الخارجية،  وزارة  ورد  القانوني، 
االجتماع  اللجنة  قررت  وعليه 
والهيئة  الــخــارجــيــة  وزارة  مــع 
الوطنية لعلوم الفضاء لطلب 
مــزيــد مــن الــتــوضــيــحــات حــول 

االتفاقية.
بعدها انتقلت اللجنة إلى 
حيث  بقانون  االقتراحات  بند 
بشأن  بقانون  االقتراح  ناقشت 
المرسوم  أحــكــام  بعض  تعديل 
 2002 لسنة   )20( رقــم  بقانون 
واستغالل  صيد  تنظيم  بشأن 
ــبـــحـــريـــة،  ــة الـــــثـــــروة الـ ــايــ ــمــ وحــ
الشئون  لجنة  رأي  مستعرضًة 
ورأي  والــقــانــونــيــة،  التشريعية 
والدراسة  القانوني،  المستشار 
الداخلية،  وزارة  ورد  القانونية، 
وجــمــعــيــة قـــاللـــي لــلــصــيــاديــن، 
وعـــلـــيـــه ارتـــــــأت الــلــجــنــة طــلــب 
شـــئـــون  وزارة  ــع  ــ مـ االجــــتــــمــــاع 
من  لمزيد  والــزراعــة  البلديات 

الدراسة.

مــا يستجد من  بــنــد  وفـــي 
اللجنة الطلب  أعمال، ناقشت 
والوارد إليها من رئيس مجلس 
ــة رئـــيـــس  ــبــ ــأن رغــ ــشــ الـــــنـــــواب بــ
ــاء الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي  ــ ــضـ ــ وأعـ
بلقاء  الجنوبية  بالمحافظة 
العامة  المرافق  لجنة  أعضاء 
والبيئة بمجلس النواب، وذلك 
ــة  ــامـ ــهـ ــع الـ ــاريــ ــشــ ــمــ لــــعــــرض الــ
وطلب  الجنوبية  بالمحافظة 
دعــمــهــم لــتــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
قــررت  الــمــشــاريــع، حــيــث  لتلك 
اللجنة االجتماع مع المجلس 
الجنوبية  بالمنطقة  الــبــلــدي 
الــنــواب ممثلي  وذلــك بحضور 
المحافظة الجنوبية للتباحث 

حول هذا الشأن.

م����راف����ق ال����ن����واب ت��ن��اق�����ض االق����ت����راح 

ب����ق����ان����ون ب���������س����اأن ت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ي��د

كتب محمد القصاص:

وجه ممثل ثامنة مجلس بلدي الشمالية 
جــاســم هــجــرس نـــداء إلــى الــجــهــات المعنية 
بالتحرك السريع لحل مشكلة تسرب المياه 
ــلـــوزي(  فـــي مــنــطــقــة الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة )الـ
بمجمع 1016 بالمحافظة الشمالية موضحا 
أن حياة عدد كبير من المواطنين القاطنين 
فــي خطر مالم تتحرك  الــعــمــارات  فــي شقق 

الجهات المعنية بإيجاد الحل.
وقال ناشدنا غير مرة من مشكلة تسرب 
وكل   - المنطقة  فــي  األرض  ولــيــونــة  الــمــيــاه 
جهة ترمي الكرة في ملعب األخــرى- وحتى 
يومنا هذا لم نفلح في معرفة سبب مصدر 
بلوغ  المرجوة في  الحلول  المياه وال  تسرب 

الهدف.
الذين هجر  المنطقة  أهالي  أن  وأضاف 
لبحيرة  الــمــجــاورة  الــعــمــارات  شقق  بعضهم 
اللوزي في حيرة من أمرهم بسبب استمرار 
تسربها  سبب  يعرف  لــم  التي  المياه  تسرب 

وقد تكون هذه العمارات تعوم تحت بركة ماء 
دون أن يدري أحد مما يعرض السكان لخطر 

حدوث كارثة ال سمح اهلل.
وناشد هجرس الجهات المعنية بالبحث 
السريع  الــحــل  وإيــجــاد  المشكلة  أســـاس  عــن 
قبل ازدياد التصدعات وانهيار العمارات على 

رؤوس سكانها.
ــان شــقــق  ــكـ ــد سـ ــ ــدر( أحـ ــ ــو بــ ــ وأضـــــــاف )أبــ
عمارات اللوزي بالقول إن تسرب المياه وصل 
وكــّون حفرة في أساس  المصاعد  إلــى غــرف 
بعض العمارات الواقعة في الجانب الشرقي 
غــــادروا  ــالـــي  األهـ بــعــض  وإن   1016 لــمــجــمــع 
التسربات  هــذه  مــن  تخوفهم  بسبب  الشقق 
لدينا  واضحة  كانت  التصدعات  أن  مضيفا 
أنشئت منذ 2017 إضافة  التي  العمارات  في 
نأمن من  التي ال  المجاورة  البحيرة  أن  إلى 
ارتــفــع منسوب  وقــوارضــهــا  مــســاوئ حشراتها 

المياه فيها مما يثير القلق والتخوف.
من  ليست  المتسربة  المياه  أن  وأوضــح 
نــعــرف نوعيتها  الــمــجــاري ولــأســف ال  مــيــاه 

وال مصدرها حتى اآلن وتساءل هل أن هذه 
فيها  الــســكــن  قــبــل  لــلــبــنــاء  صــالــحــة  األرض 
البناء  اشــتــراطــات  جميع  فيها  نــفــذت  وهـــل 
الجهات  الموافقة عليها من قبل  التي تمت 

المعنية؟
وصل  المياه  تسرب  بــأن  فوجئنا  وأردف 
إلـــى مــحــطــة الــكــهــربــاء وعــمــل عــلــى إفــراغــه 
أن  إلى  إضافة  اإلسمنتية  بالخرسانة  وسده 
النتوءات  فيه  حــدثــت  حديثا  شــارعــا  هــنــاك 
للمباني  المياه متسائال كيف  بسبب تسرب 
لــم نعرف  الــتــي  الــتــســربــات  هــذه  أن تتحمل 

مصدرها حتى اآلن؟
لهذه  توقعات  عــدة  هناك  أن  إلــى  ولفت 
الــمــشــكــلــة أحـــدهـــم يــقــول إن تــســرب الــمــيــاه 
البحيرة  بسبب األمطار وغيره يقول بسبب 
في  كونها  األرض  ليونة  بسبب  يقول  وآخــر 
الــســابــق كــانــت مــــزارع ونــحــن فــي حــيــرة من 
أمرنا ال نعرف إلى من نلجأ فلماذا ال نعمل 
على استباق حدوث ما ال يحسب عقباه من 

اآلن؟

�س�كان »عم�ارات الل�وزي« ي�س�تنجدون م�ن ت�س�رب المي�اه

ــة بــنــت  ــنــ ــيــــدة آمــ أكـــــــدت الــــســ
اإلســكــان  وزيـــرة  الرميحي  أحــمــد 
والتخطيط العمراني على الدور 
الـــرائـــد لــبــرنــامــج رئــيــس مجلس 
الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، 
الطموحة  الـــرؤى  يجسد  والـــذي 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  الـــعـــهـــد رئـ
لـــتـــطـــويـــر الــــــكــــــوادر الــحــكــومــيــة 
لتعزيز  أمامها  الفرصة  وإتــاحــة 
ومشاركتها  ومــهــاراتــهــا  خــبــراتــهــا 
فــــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة لمملكة البحرين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لــقــائــهــا 
من  الــثــامــنــة  الــدفــعــة  بمنتسبي 
بــرنــامــج رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الحكومية، حيث  الكوادر  لتنمية 
في  بمشاركتهم  الـــوزيـــرة  ــادت  أشــ
مــخــتــلــف الـــمـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج 

تعزز  الــتــي  التدريبية،  والــــدورات 
ــلـــهـــا وتـــنـــمـــي  ــم وتـــصـــقـ ــهــ ــاراتــ ــهــ مــ
ــا يــعــزز  ــمـ ــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة بـ ــراتـ ــبـ خـ
األداء  تــطــويــر  فـــي  إســهــامــاتــهــم 

التوفيق  لهم  متمنيًة  الحكومي، 
العلمية  مسيرتهم  فــي  والــســداد 

والعملية.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء اســتــعــرضــت 

الــــــوزيــــــرة آمــــنــــة الـــرمـــيـــحـــي مــع 
مــنــتــســبــي الـــدفـــعـــة الــثــامــنــة من 
الصلة  ذات  المواضيع  البرنامج 
ــكــــن االجـــتـــمـــاعـــي  ــســ ــاع الــ ــطــ ــقــ بــ
الحكومة  تبذله  ومــا  بالمملكة، 
ــيــــر خــــدمــــات  ــتــــوفــ مــــــن جـــــهـــــود لــ
ــة  ــ ــمـ ــ ــــالئـ إســـــكـــــانـــــيـــــة الئـــــــقـــــــة ومـ
مسلطًة  لــلــمــواطــنــيــن،  ومــتــمــيــزة 
ــلـــى بــــرامــــج الـــشـــراكـــة  الــــضــــوء عـ
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، كــبــرنــامــج 
الجديدة  اإلسكانية  التمويالت 
األراضــي  تطوير  حقوق  وبرنامج 
الــحــكــومــيــة، وهـــي الــبــرامــج التي 
توفير  اســتــدامــة  تحقيق  تضمن 
للمواطنين  اإلسكانية  الخدمات 

على المدى البعيد.
كـــمـــا تـــطـــرقـــت الـــــوزيـــــرة إلـــى 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي آلـــت إلــى 
السامي  الملكي  التوجيه  تنفيذ 
سكنية  ــدة  ــ وحـ ألــــف   40 بــتــوفــيــر 

خـــالل الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، وهــو 
فــارقــة  عــالمــة  يمثل  كبير  إنــجــاز 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــكــ ــي الـــمـــســـيـــرة اإلســ ــ فـ
ستينيات  منذ  الممتدة  المملكة 
أن جهود  الماضي، مؤكدة  القرن 
الــحــكــومــة فـــي تــوفــيــر الــخــدمــات 
اإلسكانية تشهد تطورًا مستمرًا.

منتسبو  أعـــرب  جانبهم  مــن 
الدفعة الثامنة من برنامج رئيس 
الــكــوادر  لتنمية  الــــوزراء  مجلس 
الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
لــــوزيــــرة اإلســــكــــان والــتــخــطــيــط 
االستقبال  حسن  على  العمراني 
ــانــــدة  وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم والــــمــــســ
والــتــشــجــيــع عــلــى تــقــديــم أفــضــل 
المستويات من العمل والمشاركة 
والعملية  العلمية  الــتــجــارب  فــي 
ومسؤولية  بكفاءة  لهم  المتاحة 
المستويات  بها ألفضل  لالرتقاء 
خدمة لمملكة البحرين وشعبها.

وزي������رة االإ����س���ك���ان ت�����س��ي��د ب��م��خ��رج��ات ب��رن��ام��ج 
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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
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بدعوة كريمة من مجلس السفراء 
العرب في لندن، وبحضور كل السفراء 
وعـــددهـــم 22 ســـفـــيـــًرا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عن  تحدثت  العربية؛  الجامعة  سفير 
تجربة عمل مجلس السفراء العرب، في 
التي كنت فيها سفيًرا لجامعة  الفترة 
الدول العربية في لندن، ودبلن، خالل 
الفترة من عام 1979 حتى 1983.. هذه 
الــدعــوة أعــادتــنــي إلــى الــزمــن الجميل 
الذي كانت األمة تعيشه برغم ما كان 
ذكــرتــنــي  كــمــا  وآالم،  مـــن حـــســـرات  بــهــا 
العمل  في  مدرسة  كانوا  بزمالء  أيًضا 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي واالنـــتـــمـــاء 
وبتوجيهاتهم،  معهم  عملت  الــعــربــي، 
الــتــي كـــان لــهــا دور فـــي نــجــاح وتــعــزيــز 
الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك، وخـــدمـــة 
الساحة  هــذه  على  العربية  المصالح 
التي  )بريطانيا(،  العالم  مــن  المهمة 
ممتدة  تاريخية  معها عالقات  لنا  كان 

بحلوها ومرها.
بدأت كلمتي باإلشارة إلى أن ظروف 
الــعــرب،  الــســفــراء  ومــهــام مجلس  عمل 
في ذلك الوقت كانت تتسم بالصعوبة 
الــبــالــغــة، بــعــد تــجــمــيــد عــضــويــة مصر 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، ونــقــل مقرها 
ذلك  كــان  عــام 1979، حيث  تونس  إلــى 
تاريخ  في  الفاصلة  العالمات  أهــم  من 
إنشاء  منذ  المشترك،  العربي  العمل 
مصر  أن  باعتبار   ،1945 عــام  الجامعة 
عضو مهم له عالقات واتصاالت دولية 
يصعب أليـــة دولـــة عــربــيــة أخـــرى مــلء 
الــفــراغ الـــذي تــركــتــه.. ومـــع ذلـــك فقد 
المعوقات  مــن  كثير  عــلــى  التغلب  تــم 
ــات، وتـــحـــقـــقـــت الــــعــــديــــد مــن  ــبــ ــقــ ــعــ والــ
النجاحات واإلنجازات من خالل تعاون 
يؤمنون  كــانــوا  ممن  الجميع،  وتكاتف 

بأهداف العمل العربي المشترك. 
الــتــي  األدوار  عـــن  حــديــثــي  وقـــبـــل 
قـــام بــهــا الــمــجــلــس، أشـــرت إلـــى هيكله 
في  بــه  معمول  هــو  فكما  التنظيمي.. 
كـــل الـــعـــواصـــم األوروبــــيــــة واألمــريــكــيــة 
ــان الــمــجــلــس يـــتـــكـــون مــن  ــ ــا، كـ ــرهـ ــيـ وغـ
ــاره الــســفــيــر األقـــــدم  ــبـ ــتـ الـــعـــمـــيـــد، بـــاعـ
في  الدبلوماسي  السلك  في  المعتمد 
لندن، إضافة إلى أربع لجان؛ إعالمية 
وسياسية واقتصادية ومالية، يرأس كل 
أعضاء  وثالثة  بالتزكية،  سفير  لجنة 

من السفراء. 
ــتـــي، بـــيـــنـــت أن  ــربـ ــن واقـــــــع تـــجـ ــ ومــ
لــشــخــصــيــة الــعــمــيــد ومــؤهــلــه الــعــلــمــي 
دورا  والسياسية  الدبلوماسية  وخبرته 
المنوطة  المهمات  إنــجــاز  فــي  أساسيا 
كان  المجلس  وأن  الــســفــراء،  بمجلس 
دور  فيها  عضو  لكل  كمؤسسة،  يعمل 
يــؤديــه ورســـالـــة قــومــيــة يــمــارســهــا، وفــق 
خطط ودراســات وبحوث أعدها، وعلى 
أســاســهــا كـــان يــقــوم بــأنــشــطــتــه، بــعــيــًدا 
ردود  أو  االرتــجــالــيــة  أو  العشوائية  عــن 
يقتدى  نموذًجا  أصبح  ولهذا  األفعال، 
بـــه عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وفـــق قـــرار 
لمجلس وزراء اإلعالم العرب عام 1981 
الذي توجه بالشكر إلى المجلس وإلى 

سفير الجامعة. 
اخــتــصــاص  إن  ــقـــول  ــالـ بـ ــعـــت  ــابـ وتـ
ــداد  ــ ــو إعـ ــان هــ ــ ــة، كـ ــيــ الــلــجــنــة اإلعــــالمــ
ــة،  ــويــ ــنــ مــــــشــــــروع خــــطــــة إعـــــالمـــــيـــــة ســ
التي سيدعو  والجهات  الــدول  تتضمن 
ونواب مجلسي  الصحفيين  المجلس، 
خاصة  زيارتها  إلى  والــلــوردات،  العموم 
األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، 
وسوريا، وتونس باعتبارها مقر األمانة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، والـــعـــراق 
ــيـــة،  بــســبــب الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة اإليـــرانـ
الــلــقــاءات  عـــن  فــضــال  الــخــلــيــج.  ودول 
ــالـــس األحـــــــزاب  ــجـ الـــمـــقـــتـــرحـــة مــــع مـ
ــرق األوســـــــط )الـــعـــمـــال،  ــشــ ــؤون الــ ــشــ لــ
الديمقراطي(،  األحـــرار  المحافظين، 
ومديري  الصحف،  تحرير  رؤســاء  ومع 
 ،)ITV(و  ،)BBC( الــتــلــيــفــزيــون  هــيــئــتــي 
وبــرلــمــانــيــة،  أو شــخــصــيــات حــكــومــيــة 
رئـــيـــس  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزيــــــــــر  مــــثــــل 
العمال  حــزب  زعيمي  وكذلك  الـــوزراء، 
ــرار الــديــمــقــراطــي، وبــعــض وزراء  واألحــ
أو  هيلي،  دينيس  مثل  الــظــل،  حكومة 
إدوارد  مثل  سابقين،  بارزين  مسؤولين 
ــوزراء األســبــق، وديفيد  هــيــث، رئــيــس الــ
وعليه،  األســبــق،  الخارجية  وزيــر  أويــن 
تــقــدم الــخــطــة، إلـــى مــجــلــس الــســفــراء 
األعضاء؛  جميع  يحضره  اجتماع  في 
مناسًبا  يرونه  ما  واعتماد  لمناقشتها، 
مــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر واعــتــمــاد 
من  دراســتــهــا  بعد  المطلوبة  الــمــوازنــة 

قبل اللجنة المالية. 
الــســيــاســيــة،  الـــلـــجـــنـــة  أن  وبـــيـــنـــت 
إلى  اإلعــالمــيــة  الخطة  بترجمة  تقوم 
واقــــع عــمــلــي مــن خـــالل وضـــع بــرنــامــج 
ــارات الــــنــــواب والــصــحــفــيــيــن إلـــى  ــ ــزيـ ــ لـ
وتحديد  المقترحة،  والــجــهــات  الـــدول 
المواعيد والتواريخ، التي سيتم اللقاء 
بها سنوًيا، مثل المجالس البرلمانية، 
والعمال،  المحافظين  حــزب  مــن  لكل 
الشرق  لشؤون  الديمقراطي،  واألحــرار 
األوســـــــط، ومــجــلــس تــعــزيــز الــتــفــاهــم 
العربي البريطاني )CABO(، والجمعية 
البرلمانية األوروبية العربية، وجمعية 
 Arab non فاونديشن  اراب  نــان  )أراب 
Arab Foundation( المعنية بالعالقات 

العربية األوروبية.
المجلس،  لقاءات  أن  أوضحت  ثم 
مــع مجالس األحــــزاب، كــانــت مــن أهم 
أنــشــطــتــه، بــاعــتــبــارهــا حــلــقــة االتــصــال 
ــه وبــــيــــن رؤســــــــــاء وأعــــــضــــــاء تــلــك  ــنـ ــيـ بـ
األحـــــــزاب، حــيــث كـــانـــت صـــوتـــا داعـــمـــا، 
في  العربية  القضايا  جانب  إلــى  يقف 
الــعــمــوم،  مجلس  فــي  مناقشتها  حـــال 
كــانــت تعقد في  الــتــي  الـــنـــدوات  فــي  أو 
مبناه، كما كانت تقوم بترتيب اللقاءات 
ــذاك- الــلــورد  ــ مــع وزيــــر الــخــارجــيــة -آنــ
جلمور،  الــلــورد  بعده  ومــن  كارينغتون، 
اللورد دوجــالس هيرد، ومــع رؤســاء  ثم 
ــنــــاء مـــؤتـــمـــرات  األحـــــــــزاب، وتـــنـــشـــط أثــ
األحزاب السنوية، كما كانت تقوم أيضا 
بتنسيب أسماء أعضاء النواب المقترح 
وكان هذا  العربية.  الــدول  إلى  زيارتهم 
التوجه واضًحا من الدور الكبير الذي 
ــزب الــمــحــافــظــيــن  ــ ــام بــــه مــجــلــس حـ ــ قـ
لشؤون الشرق األوسط -الذي كان عدد 
أعــضــائــه يــقــارب 60 نــائــبــا- فــي إنــجــاح 
بقرار  ُشكل  الــذي  العربي  الوفد  مهمة 
من قمة فاس عام 1983، إلى قادة الدول 
الدائمين في مجلس األمن؛  األعضاء 
أطلقها  التي  العربية  الــمــبــادرة  لشرح 
العزيز،  عبد  بن  فهد  الملك  المرحوم 
العاهل السعودي، إليجاد حل للصراع 
إلى  الوفد  ورأس  اإلسرائيلي.  العربي 
ــاهـــل الـــمـــغـــربـــي الـــمـــرحـــوم  ــعـ ــنــــدن، الـ لــ
الملك الحسن الثاني، وكان من ضمن 
أعضائه السيد فاروق القدومي، رئيس 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
رئيسة  اعــتــرضــت  حيث  الفلسطينية، 
الوزراء مارجريت تاتشر، على مشاركته؛ 
وبالتعاون والتنسيق بين مجلس حزب 
األوســط،  الشرق  لشؤون  المحافظين 
العربي  الــدبــلــومــاســي  الــســلــك  وعــمــيــد 
الشيخ ناصر المنقور، ممثاًل لمجلس 
ــعــــرب، مـــع مــكــتــب رئــيــســة  الـــســـفـــراء الــ
الوزراء، ووزارة الخارجية، تم استبداله 
فلسطينية  بــشــخــصــيــة  مــقــبــول  كــحــل 
الخالدي،  وليد  د.  أخــرى هي  مرموقة 

األكاديمي المعروف.
وتــابــعــت قــائــاًل: كــذلــك، كـــان لهذه 
وفــد  إنــجــاح مهمة  فــي  دور  الــمــجــالــس 
مــجــلــس جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، إلــى 
بن  محمد  الشيخ  سمو  برئاسة  لندن، 
مبارك، وزير خارجية البحرين –آنذاك- 
المشكل وفق قرار مجلس الجامعة عام 
1982، بإرسال وفود إلى الدول األعضاء 
الدائمين في مجلس األمن للمساعدة 
فــــي إخــــــــراج قـــــــادة وأعـــــضـــــاء مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن بـــيـــروت 
ســالــمــيــن، والـــتـــي كــانــت مــحــاصــرة من 
الوفد  وضم  اإلسرائيلية؛  القوات  قبل 
الباجي  المرحوم  تونس  خارجية  وزير 
قايد السبسي، وفاروق القدومي، رئيس 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 

الــحــســن سفير  الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــمـــر 
وقد  لندن،  في  العربية  الــدول  جامعة 
اعــتــرضــت رئــيــســة الـــــــوزراء مــارجــريــت 
ولكن  الــقــدومــي،  مشاركة  على  تاتشر، 
ــاالت أدارهــــــا  ــ ــصـ ــ ــد مـــفـــاوضـــات واتـ ــعـ وبـ
ــارك،  ــ ــبـ ــ ــد بـــــن مـ ــمـ ــحـ ــيــــخ مـ ــو الــــشــ ــمــ ســ
حزب  مجلس  مع  والتنسيق  بالتشاور 
األوســط،  الشرق  لشؤون  المحافظين 
ــع عــمــيــد مــجــلــس الــــســــفــــراء نــاصــر  مــ
تــم االتــفــاق عــلــى أن يلتقي  الــمــنــقــور؛ 
الخارجية  للشؤون  الدولة  وزيــر  الوفد 
دوجالس هيرد، آنذاك، بكامل أعضائه، 
ــوزراء مــارجــريــت تــاتــشــر،  ــ ثــم رئــيــســة الــ
من دون مشاركة القدومي، مقابل رفع 
مستوى االتصال بين منظمة التحرير 
البريطانية  والــحــكــومــة  الفلسطينية 

إلى رتبة وزير دولة فيما بعد.
وأشرت إلى عالقة مجلس السفراء، 
وبعثة جامعة الدول العربية، مع وزارة 
الــخــارجــيــة، والــتــي كــانــت جــيــدة، ففي 
مــشــهــد يــعــكــس مــتــانــة هـــذه الــعــالقــات، 
للجامعة  الــعــام  األمــيــن  تلبية  جـــاءت 
وزير  دعــوة  القليبي،  الشاذلي  العربية 
الــلــورد  األســبــق  البريطاني  الخارجية 
التقى  والتي  لندن،  لــزيــارة  كارينغتون 
خاللها رئيسة الوزراء، ورؤساء األحزاب 
وبالمقابل  العربية.  والجالية  الثالثة 
العربية،  للجامعة  الــعــام  األمــيــن  دعــا 
دوجـــالس هــيــرد، وزيـــر الــدولــة للشؤون 
األمــانــة  ــارة  ــزيـ لـ –آنذاك-  الــخــارجــيــة 
تونس.  فــي  العربية  للجامعة  الــعــامــة 
وزير  حضور  كــان  أيضا،  المعنى  وبهذا 
الخارجية البريطاني، اللورد كارينغتون 
عام 1980، حفل تأسيس النادي العربي 
ــــن 600  ــر مـ ــثــ ــور أكــ ــحـــضـ ــــدن، بـ ــنـ ــ ــــي لـ فـ
شخصية عربية وبريطانية، بدعوة من 
يــدل على  الــســفــراء، مــا  عميد مجلس 

عمق هذه الروابط والعالقات.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الــبــريــطــانــيــة، كــانــت تــتــشــاور دائــًمــا مع 
مــجــلــس الـــســـفـــراء فـــي الــقــضــايــا ذات 
االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك وتـــتـــعـــاون مــعــه. 
على  حادثتين  ذكــرت  المناسبة  وبهذه 
أقوله:  مــا  على  وكدليل  المثال  سبيل 
األولى، في عام 1981، حينما قام عدد 
ــاص يــحــمــلــون الــجــنــســيــة  ــخــ مـــن األشــ
ــيـــة بـــاقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــســـفـــارة  الـــعـــراقـ
واحتجاز عدد من  لندن،  في  اإليرانية 
مــوظــفــي الـــســـفـــارة كـــرهـــائـــن، وبــعــد أن 
متتالية  أيام  ثالثة  احتجازهم  استمر 
البريطانية  الحكومة  تتمكن  أن  دون 
مـــن إيـــجـــاد مــخــرج لــهــم، طــلــبــت وزارة 
ــــن مـــجـــلـــس الـــســـفـــراء  ــة، مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــنــــاع الــمــحــتــجــزيــن  الـــمـــســـاعـــدة فــــي إقــ
وافق  وعليه،  سلمًيا،  عمليتهم  بإنهاء 
الــمــجــلــس عــلــى الــطــلــب، وقــــرر تكليف 
رئــيــس بــعــثــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة عمر 
الحسن، للقيام بمهمة التفاوض، غير 
ــــك، هــاجــمــت  ــه قــبــل الـــشـــروع فـــي ذلـ أنــ
الـــقـــوات الــخــاصــة الــبــريــطــانــيــة، مبنى 
واعتقلت  الــرهــائــن  وحــــررت  الــســفــارة، 

المهاجمين.
 ،1982 عــام  كانت  فقد  الثانية  أمــا 
حينما اجتمع مجلس السفراء، واتخذ 
مارجريت  الـــوزراء  رئيسة  بدعوة  قــراًرا 
رحبت  والتي  عمل،  غــداء  على  تاتشر، 
بها من دون تــردد، وبعد أن تم تحديد 
ــلـــب مــكــتــبــهــا  ــا ومـــكـــانـــهـــا، طـ مــــوعــــدهــ
بــالــحــضــور، وكــــان مـــن ضمنها  قــائــمــة 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ممثل 
ــلــــى مــــشــــاركــــتــــه، لــكــن  ــتــــرضــــت عــ ــاعــ فــ
ــر عــلــى حـــضـــوره، وهــنــا  الــمــجــلــس أصــ
بأن  بــاقــتــراح  الخارجية  وزارة  تقدمت 
يسافر ممثل المنظمة في ذلك اليوم، 
الموافقة  اعتبر  السفراء  لكن مجلس 
خروج عن الثوابت ولهذا ألغى الدعوة.

اهــتــمــام  أن  حـــول  كلمتي  وتــابــعــت 
امتد ليشمل  العرب،  السفراء  مجلس 
الــجــالــيــة الــعــربــيــة وجــمــعــيــاتــهــا والــتــي 
كــــان عـــددهـــا يـــتـــجـــاوز ثـــالثـــة مــاليــيــن 
نــســمــة، والــصــحــافــة الــعــربــيــة الــصــادرة 
فـــي لـــنـــدن، فــقــد أجــــرت بــعــثــة جــامــعــة 
تضمن  كــامــاًل،  مسًحا  العربية  الـــدول 
قائمة بأسماء أعضاء الجالية العربية 
الــعــامــلــة فــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، في 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات: الــتــعــلــيــمــيــة 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــطــبــيــة  ــيـ واإلعـــالمـ
والحقوقية والبنكية، معظمهم حصل 
وأصــبــح  الــبــريــطــانــيــة،  الجنسية  عــلــى 
المجالس  انــتــخــابــات  فــي  الــحــق  لــهــم 
المحلية والتشريعية انتخاًبا وترشًحا، 
حيث قام المجلس ببناء عالقات قوية 

معها، واستثمار إمكانياتها بكل فئاتها 
العربي  العمل  خدمة  في  وجنسياتها 

المشترك على الساحة البريطانية. 
ــان يـــقـــوم به  ــذي كــ ــ ــذا الــعــمــل الـ هــ
الجامعة،  ومــكــتــب  الــســفــراء،  مجلس 
وتــنــوعــه فــي خدمة  لــنــدن وتشعبه  فــي 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة كــــان يــحــتــاج إلــى 
اعــتــمــادات مالية؛ وهــنــا أشـــرت إلــى أن 
البريطانية،   – العربية  التجارة  غرفة 
وافقت بناء على طلب مجلس السفراء 
على تخصيص جزء من الرسوم التي 
نظير تصديقها على  تتقاضاها  كانت 
البريطانية  للسلع  الــمــنــشــأ  شـــهـــادات 
لصالح  العربي،  العالم  إلى  المصدرة 
فأصبحت  المشترك؛  الــعــربــي  العمل 
الـــغـــرفـــة نـــمـــوذجـــا اقــــتــــدت بــــه الـــغـــرف 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة فــــي الـــعـــواصـــم 
ــنــــاء عــلــى  ــة، بــ ــيــ ــكــ ــريــ األوروبــــــيــــــة واألمــ
قـــرار صــدر عــن المجلس االقــتــصــادي 
واالجــتــمــاعــي الــتــابــع لــجــامــعــة الـــدول 

العربية.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب غـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
الدور  إلى  أشــرت  العربية،  البريطانية 
دول مجلس  بـــه  قــامــت  الــــذي  ــرائـــد  الـ
الدعم  خــالل  مــن  الخليجي،  التعاون 
الــســيــاســي وتـــوفـــيـــر الــــمــــوارد الــمــالــيــة 
الالزمة لنشاط المجلس على الساحة 
ــا الـــســـعـــوديـــة،  ــهــ ــة، وعـــلـــى رأســ ــيــ الــــدولــ
واإلمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، 
ــده  ــواهــ ــذا الـــــدعـــــم، شــ ــهــ حـــيـــث كــــــان لــ
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــدة عـ ــديــ ــعــ ــره الــ ــاهــ ــظــ ومــ

البريطانية. 
من  المستفيدة  الــجــهــات  عــن  أمــا 
مجالس  جــانــب  إلــى  فكانت  التمويل، 
هناك  كانت   - الذكر  أنفة   – األحـــزاب 
جــمــعــيــات أخــــــرى، مــثــل مـــركـــز تــعــزيــز 
 ،)CABO( البريطاني  العربي  التفاهم 
ورابــــطــــة الــــمــــرأة الـــعـــربـــيـــة، وجــمــعــيــة 
ــبـــرلـــمـــان  ــي الـ ــ أصـــــدقـــــاء فــلــســطــيــن فـ
فلسطين،  طلبة  واتــحــاد  الــبــريــطــانــي، 
في  والبحوث  الدراسات  مراكز  وبعض 
الــجــامــعــات، الــتــي لــديــهــا أقــســام تهتم 
بـــقـــضـــايـــا الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــثـــل )اكـــســـتـــر، 
ســـواس(،  كــامــبــريــدج،  اكــســفــورد،  دارام، 
ــا، فــضــال عـــن تــغــطــيــة نــفــقــات  ــيـــرهـ وغـ
زيارات النواب والصحفيين للمنطقة، 
يقيمها  ــان  كــ الـــتـــي  الــــغــــداء  ــفـــالت  وحـ
وأعــضــاء  ــاء  رؤسـ شــرف  على  المجلس 
البريطانية، ومديري هيئتي  الصحف 
 ITVوBBC الـــبـــريـــطـــانـــي  الــتــلــيــفــزيــون 

وغيرها.
ــد لــــي مــن  ــ ــان البــ ــ ــي كــلــمــتــي كــ ــ وفــ
عربية  صــداقــة  جمعية  إلـــى  أشــيــر  أن 
-أوروبــــيــــة مــســجــلــة فـــي جــنــيــف، وهــي 
جمعية )أناف(، كان لها دور مهم وفاعل 
المشترك  الــعــربــي  الــعــمــل  تــعــزيــز  فــي 
عــلــى الــســاحــة األوروبـــيـــة، حــيــث كانت 
تشرف على تمويل أنشطة 65 جمعية 
خطة  وفـــق  –أوروبية،  عــربــيــة  صــداقــة 
عمل سنوية تتقدم بها كل جمعية في 
شهر ديسمبر من كل عام إلى مجلس 
جلساته  يعقد  كــان  الـــذي  أنـــاف،  إدارة 
ــورد كــريــســتــوفــر مــاهــيــو،  ــلــ بـــرئـــاســـة الــ
السير  وعضوية  سابق،  بريطاني  وزيــر 
ديــنــيــس وولـــتـــرز رئــيــس مــجــلــس حــزب 
األوســط،  الشرق  لشؤون  المحافظين 
بريطانيا  سفير  بيلي  هارولد  والسيد 
األســـبـــق فـــي الـــقـــاهـــرة، وروبـــــرت ســـوان 
البرلمانية  للمجموعة  الــعــام  األمــيــن 
الــعــربــيــة األوروبـــيـــة ومــقــرهــا بــروكــســل، 
األسبق  لبنان  سفير  دمشقية  ونــديــم 
ــواري وزيــــر  ــ ــكــ ــ ــيـــســـى الــ فــــي لــــنــــدن، وعـ
اإلعــــالم رئــيــس الـــديـــوان األمــيــري في 
الجامعة  سفير  الحسن  وعــمــر  قــطــر، 
الــعــربــيــة ومــمــثــل لــمــجــلــس الــســفــراء 
الجمعية  هــذه  تمويل  كــان  لــنــدن.  فــي 
الخليجية  الـــــدول  مـــن  يـــأتـــي  ـــا  ســـنـــوّيً
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  وهي 
دوالر من  مــلــيــون  بنصف  قــطــر  ودولــــة 
دينار من  ألــف  و25  واحــدة منهما،  كل 

دولة الكويت.
الشكر  بتوجيه  كلمتي  واختتمت 
الــتــعــاون وتــرحــمــت  إلـــى دول مــجــلــس 
على قادته الذين كانوا في ذلك الوقت 
وبهم  المشترك  العربي  العمل  عــمــاد 
وبـــدعـــمـــهـــم نـــجـــح مـــجـــلـــس الـــســـفـــراء 
ــرب، فـــي لـــنـــدن، الــــذي كــــان مــنــبــرًا  ــعـ الـ
ــازات  عــربــيــا فـــاعـــاًل، فـــي تــحــقــيــق إنـــجـ
إلى  باقية  أصداؤها  زالــت  ما  ملموسة 
عــاصــروا  الــذيــن  جميع  بــشــهــادة  اآلن، 

تلك الفترة الصعبة.

في خطر  هو  ككل  اإلنساني  النوع  أن  الواضح  } من 
كبير اليوم وذلك ألول مرة، وكما لم يحدث قط في تاريخ 
الحروب  كـــوارث  مــن  سابقا  يعاني  اإلنــســان  كــان  البشرية! 
والصراعات والكوارث الطبيعية، وحروب اإلبادة التي تقوم 
إفناء  فــي  يــدخــل  مما  ذلــك  وغــيــر  المتسلطة،  الـــدول  بها 
أعداد كبيرة من البشر دفعة واحدة! ولكن اليوم المعاناة 
الحروب  السابقة ومنها  المكابدات  تلك  بين  أصبحت ما 
الــبــيــولــوجــيــة والــكــيــمــاويــة، وخــطــر جــديــد يــحــاصــر الــنــوع 
اإلنساني، ومنها ما سبق وتحدثنا عنه من مشاريع علمية 
وبحوث سرية تتالعب بالجينات البشرية وتقوم بتهجينها 
بالغذاء  التالعب  ومنها  أخــرى!  كائنات  بجينات  ودمجها 
دفة  وتغيير  الزراعية،  البذور  وتهجين  لإلنسان،  الطبيعي 
عبر  كامل  بشكل  المصنوع  الــغــذاء  إلــى  الطبيعي  الــغــذاء 
بالبعد  آلية  )أغذية  إلكترونية معدة علميا إلنتاج  أجهزة 
في  وأنزيمات  كيماوية  معايير  إدخــال  خــالل  من  الثالث( 
الكومبيوتر المنظور لتحل تلك األغذية المصنعة بديال 

عن الغذاء الطبيعي لإلنسان!
الناتجة  المخاطر  الذي ال يراعي  العلمي  التطور   {
من تجاربه على الوجود اإلنساني والنوع اإلنساني، هو في 
النهاية )علم شرير شيطاني أو متطرف( ألن العلم أساسه 
خدمة البشرية ال إفناؤها وإفناء طبيعتها بالتدريج! ولكن 
اإلنسانية  الطبيعة  على  القضاء  إلــى  العلم  يصل  حين 
الـــســـويـــة كـــنـــوع! وإلـــــى طــبــيــعــتــه االجــتــمــاعــيــة واألســـريـــة 
أخرى  أنــواع  بصناعة  البيولوجية  وهويته  والسيكولوجية 
الشواذ  من  المختلطة  لألنواع  وضع مشروع  عبر  هجينة 
والــمــتــحــولــيــن والــســلــوكــيــات الــجــنــســيــة مـــع الــبــهــائــم إلــى 
اإلنسانية  الطبيعة  تستهدف  الــتــي  الــصــرعــات  تلك  آخــر 
منه  األخــالقــيــة  الفطرة  مــن  فيها  وجعل  اهلل  خلقها  كما 
كل شيء  الــشــاذة في  االنــحــرافــات  ما يحميها من  والقيم 
الذي يصفه  العلم  ولكن هذا  وحينها يكون علما شريرا! 
كثيرون اليوم بأنه علم شيطاني. يستخدم الصفة العلمية 
لممارسة الكثير من الشرور ضد النوع اإلنساني الطبيعي!
الـــدخـــول فــي عــالــم الجينات  الــيــوم نــحــن بــصــدد   {
الدقيق  الــتــوازن  وعلى  الخالق  على  والــتــطــاول  الــخــارقــة 
الذي أوجده في كل مخلوقاته وفي الطبيعة حوله! بعد 
والطب  الحديث  العلم  إعــالنــات  وبحسب  قليلة  ســنــوات 

الــحــديــث، وبــاســم الــجــمــال الــخــالــد مــن بــشــرة ال تشيخ 
البشري  بالحلم  والتالعب  مرتفع،  ذكاء  بمعدل  وأطفال 
إلى حقيقة  العلمي  الخيال  أبطال  ليتحول  الخلود،  في 
على األرض! ولكن ما الثمن؟! )الثمن هو تجريد اإلنسان 
والجينات    DNAبالـ والتالعب  البيولوجية  من طبيعته 
إلى  اليوم  وصــوال  عليها(،  للتعديل  الوراثية  الشيفرة  أو 
الدمج ما بين اإلنسان والتكنولوجيا لينتج )نصف إنسان 
ونصف آلة(! وهكذا تنشأ فئة جديدة هي فئة )المعدلين 
كيف  أمــا  الطبيعيين!  البشير  على  والمتفوقين  وراثــيــًا( 
مشاريع  وصناع  الــحــروب  فصناع  هــؤالء  استخدام  سيتم 
تــقــلــيــص الــبــشــريــة إلــــى الــمــلــيــار الـــذهـــبـــي، هـــم أنــفــســهــم 
معارك  في  استخدامهم  بإمكانهم  الحديث!  العلم  وراء 
المهم هو تحكمهم   ... أو  تكنولوجية  أو حروب  عسكرية 
فــي الــعــالــم حتى لــو أصــبــح هــذا الــعــالــم مــن دون إنــســان! 
قــد يــبــدو هــذا ضــرب مــن الــخــيــال، ولكنه لــألســف هــو ما 
يتحقق على أرض الواقع! حتى أصبح )العلم الشيطاني( 
)التطوير  وبــاســم  هــو طبيعي  مــا  كــل  على  الــقــضــاء  وراء 
فــي اإلنـــســـان( ليصبح قــالــبــا آلــيــا ولــيــس إنــســانــيــًا! حتى 
إجــراء  وبالتدريج  الــيــوم  يتم  )الــمــبــدع(  اإلنــســانــي  العقل 
البحوث للقضاء عليه وتهميشه بصناعة األجهزة الذكية 
والقصص  الــروايــات  كتابة  بإمكانها  الــتــي  االصطناعية 
والشعر والمسرحيات، ورسم اللوحات التشكيلية، وصناعة 

الدراما التكنولوجية واآللية!
التكنولوجيا  وشــركــات  العلمية  الــمــخــتــبــرات  هــي   {
العمالقة التي ترسم بدأب على تشكيل ورسم عالم ما بعد 
المختبرات  في  التجارب  تلك  كل  عن  لينتج  اإلنسانية! 
السرية، عالمًا اصطناعيًا ما بين اآلالت وأنصاف البشر، 
وعــالــم »الــمــيــتــا« االفــتــراضــي، والــشــيــفــرات الــمــزروعــة في 
فيها،  المتحكم  والمعارف  بالمعلومات  لتلقينه  اإلنسان 
الطبيعة  وال  إنــســانــًا،  النهاية  فــي  اإلنــســان  يعود  ال  حتى 

طبيعة، وال الحياة حياة طبيعية!
وباسم التطور والقوة واالرتقاء يتم التعدي على كل 
ما خلقه اهلل! إنه التعدي على طبيعة أسمى المخلوقات 
العلمية  ــثـــورة  الـ إنــهــا  اإلنـــســـان!  وهـــو  األرض  وجـــه  عــلــى 
إلى  البشرية  حياة  لتغيير  شيطانية  بأصابع  المرسومة 

غير رجعة!

ما بعد الإن�سانية!

فوزية رشيد

كلمتي اأمام مجل�س ال�سفراء العرب في لندن

بقلم:
 السفير د. عمر احلسن

الــمــعــرفــة  يـــنـــابـــيـــع  أن  أعــــتــــرف 
وأعترف  المجاالت  كل  في  تفجرت 
أن هـــذا الــعــصــر هــو عــصــر األفــكــار، 
بمعنى أن العصر يشير إلى الزمان 
إلى  يشير  العصر  اآلخـــر،  والمعنى 
جديدة  أفكار  لتوليد  األفكار  عصر 

كعصير البرتقال.
في  موجودة  الثروة  أن  وأعترف 
المدبر  الناهض  المستنير  العقل 
والمعرفة واألفكار قلبت العالم رأسا 
على عقب. وأن شركات مثل جوجل 
وأمـــــازون لــيــس لــديــهــا مـــواد خـــام ال 
وإنما هي عبارة عن  نفط وال ذهب 
برنامج كمبيوتر اعتمد على العقل.
ــيــــرا مـــــن الــــمــــقــــاالت  ــثــ قــــــــرات كــ

ــول  ــعــــض الـــــــنـــــــدوات حــ ــــت بــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
والسؤال  والرقمنة  الرقمي  التحول 
هو هل نحن مستعدون لهذه القفزة 
هل  الثاني  والسؤال  التكنولوجية؟ 
القفزة  لــهــذه  جــاهــز  التعليم  نــظــام 

التكنولوجية؟ 
كـــان  ــدا مــــا  ــ ــ لــــو أن أحـ وأقـــــــــول: 
مـــع طــــارق بـــن زيــــاد أو أحـــد طــالب 
الــخــوارزمــي أو ابــن سينا ودخــل في 
سبات عميق واستيقظ على اآليفون 
فإنه  والعشرين  الــواحــد  الــقــرن  فــي 
عالم  فــي  غريبا  نفسه  سيجد  كــان 
يتعذر فهمه وربما يسأل نفسه هل 

هذه الجنة أو النار.
والــعــلــم الــحــديــث يــعــتــرف بأننا 
شـــيء  ــل  كــ نـــعـــرف  ال  أي  نـــعـــرف  ال 
التي  بــأن األشــيــاء  واألهـــم أن نقبل 
يثبت  أن  يمكن  نــعــرفــهــا  أنــنــا  نــظــن 
خطؤها وعندما نكتشف المزيد من 
الــمــعــرفــة بــأنــه ال يــوجــد مــفــهــوم أو 

قابلة  غير  مقدسة  نظرية  أو  فكرة 
الــتــحــول الرقمي  لــلــدحــض. وأقـــول 

بحاجة إلى تعليم مواكب.
التعليم يضع في رأس المتعلم 
نــوافــذ  يفتح  التعليم  فــتــاكــا،  عــقــال 
يطلق  التعليم  المتعلم،  عقل  أمــام 
التعليم  المتعلم،  لــقــدرات  الــعــنــان 
على  يــقــوم  التعليم  الــعــقــل،  يــوقــظ 
التعليم  والتنوع،  والمرونة  الحرية 
يقنع المتعلم أال ينام بنفس العقل 

الذي استيقظ به.
وكما يقول اإلمام محمد عبده: 
باستعدادها  تقوم  أمة  كل  »إن حياة 
لــكــل زمـــان بــمــا يــنــاســبــه«، ومـــا قاله 
سيدنا اإلمام علي )كرم اهلل وجهه(: 
»علموا أوالدكم لزمان غير زمانكم« 

.
ومــــا قـــالـــه األديــــــب الــفــيــلــســوف 
ــران خــلــيــل جــــبــــران: »أوالدكـــــــم  ــبــ جــ

خلقوا لزمان غير زمانكم.»

ــي  ــ ــروسـ ــ ــه األديـــــــــــب الـ ــ ــالـ ــ ومـــــــا قـ
صالح  »ال  دوستويفسكي:  العالمي 

ألمة فسدت منابت أطفالها«.
وهذا التعليم بحاجة إلى معلم 
توليد  عــلــى  الــطــالــب  يقنع  مــواكــب 
وبــنــاء مــعــارف جــديــدة وإلـــى منهاج 
يزود المتعلم بمهارات القرن الواحد 
والعشرين وإلى طالب مواكب وإلى 
بيئة صفية مواكبة وتوفير إمكانات 

لهذا التحول.
الـــــرقـــــمـــــي أو  الـــــتـــــحـــــول  هـــــــــذا 
التكنولوجي يجب أن يرافقه تطور 
ــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة  ــتـــوى الـــقـ ــلـــى مـــسـ عـ
والـــــــروحـــــــيـــــــة. وضـــــــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل 
إطــــار أخـــالقـــي لــتــحــفــيــز اســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــحــكــمــة. وهــنــا أقــول 
أوال  تربويا  تعليمك  اجعل  للمعلم 

وتعليميا ثانيا.
} باحث أكاديمي في
 شؤون التعليم والتعلم

مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــمــلــوثــات 
ُيطلق عليها اآلن بعد أن بدأْت ُصورتها 
تتضح يوما بعد يوم بالملوثات األبدية، 
 forever( الــــخــــالــــدة  ــات  ــوثـ ــلـ ــمـ الـ أو 
الــتــي  الــمــلــوثــات  أي   ،)chemicals
على  وستجثم  طــويــاًل،  معنا  ستمكث 
مكونات  جميع  فــي  وستبقى  صــدورنــا، 
بيئتنا وفي أعضاء وخاليا أجسادنا أبد 
الــدهــر، وربــمــا إلــى أن يــرث اهلل األرض 

ومن عليها.
ــذا االكـــتـــشـــاف الـــجـــديـــد لــيــس  ــ وهــ
مـــخـــتـــبـــرات  أروقـــــــــة  عـــلـــى  اآلن  ــرًا  ــ ــكـ ــ حـ
ــى الـــذيـــن  ــلـ الـــعـــلـــمـــاء الــمــخــتــصــيــن وعـ
يــبــحــثــون فـــي أعـــمـــاق مــخــتــلــف مــصــادر 
ــذه الــمــلــوثــات بــعــد ولــوجــهــا  ومــصــيــر هـ
الموضوعات  مــن  يعد  ولــم  بيئتنا،  فــي 
يهتم  الــتــي  البحتة  والبيئية  العلمية 
بــهــا الــعــلــمــاء فــقــط، فــيــســبــرون غــورهــا 
وتفاصيلها، ويتناقشون فيها مع بعض 
في مؤتمراتهم ومجالتهم وفي دائرتهم 
وإنما  والمتخصصة،  الضيقة  العلمية 

نــطــاق جغرافي  عــلــى  عــالــمــي  عـــام  رأي  إلـــى قضية  تــحــولــت 
واسع شمل معظم دول العالم، فوصلت إلى وسائل اإلعالم 
ــدول الــصــنــاعــيــة  ــ الــجــمــاهــيــريــة الــشــعــبــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الــ
البسطاء من  المتطورة، فأصبحت حديث  وغير  المتقدمة 
الــشــعــوب وتــحــولــت إلـــى هـــٍم جــديــد يــضــاف إلـــى همومهم 
فقد  ولــذلــك  والسياسية.  واالجتماعية  الصحية  األخـــرى 
»لوموْند«  صحيفة  مثل  المرموقة،  الصحف  بعض  قامت 
الفرنسية )Le Monde( بتخصيص صفحات كثيرة، وفي 
عدة أعداد منها وفي الصفحات األولى لتغطية آخر أخبار 
هذه الملوثات، وأماكن وجودها وتركيزها في القارة األوروبية 

بشكٍل خاص، وفي القارات األخرى بشكل عام.
تقريرا  »لــومــونــد«  َنــشــرْت جــريــدة  الــمــثــال،  فعلى سبيل 
»التلوث  عنوان:  تحت   2023 فبراير   23 في  ومطواًل  معمقًا 
الخالد: اْكَتشْف خارطة التلوث بمركبات الفلورين العضوية 
 17 بالتعاون مع  »العلمي«  التقرير  هــذا  أوروبـــا«، وصــدر  في 
الــقــارة  مــن  بحثية  ومــؤســســة  وجــامــعــة،  متخصصة،  وكــالــة 
األوروبـــيـــة، وهـــذه الــخــارطــة ُتــعــد األولــــى مــن نــوعــهــا وتبين 
اتساع رقعة تلوث المدن والدول األوروبية بهذه المجموعة 

الخالدة والمستقرة من الملوثات.
فما هذه الملوثات التي ال تموت؟

تحتوي  التي  العضوية  المركبات  من  المجموعة  هــذه 
إنتاجها  تــم  الــتــي  الــفــلــوريــن  عنصر  مــن  كثيرة  ــداٍد  أعــ على 
وتسويقها منذ أكثر من ستين عامًا، ونجحت في أن تدخل 
في مكونات اآلالف من المنتجات االستهالكية الشخصية، 
»السحرية«  خــواصــهــا  بسبب  كــان  والــصــنــاعــيــة،  والــمــنــزلــيــة، 
وخمولها  وثباتها  استقرارها  نوعها، من حيث  الفريدة من 
للماء.  الشديدة  مقاومتها  إلــى  إضــافــة  وحــيــويــًا،  كيميائيًا 
حياتنا  في  كثيرة  تطبيقات  في  المواد  هــذه  دخلت  ولذلك 
أوانــي  هي  الناس  عامة  لــدى  شيوعًا  أكثرها  ومــن  اليومية، 
التي عند استخدامها  والقدور وغيرها  المقالة  الطبخ من 
ال تلتصق عليها المواد الغذائية فيسهل تنظيفها، وُيطلق 
عليها بالِتيَفاْل، أو الِتْفُلون. كذلك استخدمت هذه المركبات 
المواد  وتغليف  واألصــبــاغ،  واألقــمــشــة،  األثـــاث،  فــي صناعة 
الغذائية، والمبيدات، إضافة إلى استخدامها كرغوة إلطفاء 
الحرائق، ما ساعد على انتقالها ودخولها بكل سهولة ويسر 
في جميع مكونات البيئة وانتشارها في مساحات جغرافية 
من  الضخمة  األعــــداد  لــهــذه  العلمي  االســـم  وأمـــا  واســعــة. 
»المركبات  هــي  اآلالف  عــشــرات  على  تــزيــد  الــتــي  المركبات 
 Per- and( »العضوية متعددة الفورين« أو »بي إف أي إس

.))polyfluoroalkyl substances )PFAS
ولــكــن هـــذه الــصــفــات الــســحــريــة الــتــي كــانــت تتميز بها 
إنتاجها واستخدامها في  اإلنــســان في  وأفــرط  الــمــواد  هــذه 
بيئية  أزمة  إلى  الوقت  مع  تحولت  كثيرة،  عملية  تطبيقات 
ــاء الــعــالــم مـــن دون  وصــحــيــة لــجــمــيــع الــبــشــر فـــي كـــل أنـــحـ
عنه.  غنى  فــي  هــو  جــديــدًا  وبـــاًء  لإلنسان  وشكلت  استثناء، 
تمثل  أصبحت  المواد  لهذه  العجيبة  اإليجابية  فالخواص 
تهديدًا لكل مكونات بيئتنا من ماء وهواء وتربة والكائنات 
كارثية  سلبيات  إلـــى  فتحولت  عليها،  تعيش  الــتــي  الــحــيــة 
يحصد اإلنسان اليوم ثمرات سوء إدارته وتخطيطه وجهله 
بالتعامل مع المواد التي ُيدخلها طواعية وبيديه إلى بيئته.
فمن مميزات هذه المواد ثباتها واستقرارها عند دخولها 
في البيئة، وهذا االستقرار بسبب الرابطة القوية جدًا التي 

الفلورين،  وعنصر  الكربون  بين  تربط 
والتي لها القدرة على مقاومة التحلل 
على  الكامنة  القوة  ولها  الطبيعة،  في 
مــواجــهــة أي عــامــل طــبــيــعــي حــيــوي أو 
ــاول كـــســـرهـــا وتــحــلــلــهــا،  ــحــ فـــيـــزيـــائـــي يــ
ولذلك فهي تبقى موجودة في عناصر 
كل  تركيزها  زيــادة  في  وتستمر  البيئة، 
التراكم  فــي  سنة  بعد  سنة  وتــبــدأ  يـــوم، 
والــتــضــخــم فـــي تــركــيــزهــا فـــي مــكــونــات 
الــبــيــئــة غــيــر الــحــيــة، ثـــم تــنــتــقــل وعــبــر 
وبــعــيــدة عن  واســعــة  مــســافــات جغرافية 
ــــى مـــكـــونـــات الــبــيــئــة  أنـــشـــطـــة الـــبـــشـــر إلـ
الحية بتراكيز أعلى، وأخيرًا تصل عبر 

السلسلة الغذائية إلى اإلنسان. 
هذه  فيها  طــرق تصل  عــدة  فهناك 
جسم  إلــى  الثابتة  العضوية  الملوثات 
اإلنسان، منها عن طريق الهواء الجوي 
الملوث بهذه  الهواء الجوي  واستنشاق 
الـــمـــركـــبـــات، ومــنــهــا عـــن طـــريـــق صــرف 
والمنزلية  الصناعية  المعالجة  المياه 
المائية،  المسطحات  إلى  بها  الملوثة 
ثــم إلـــى الــحــيــاة الــفــطــريــة فــي هـــذه الــمــســطــحــات الــمــائــيــة، 
ــان مــن خـــالل تــنــاول  ــرًا إلـــى الــطــيــور الــمــائــيــة واإلنـــسـ ــيـ وأخـ
المنشور  بحسب  ملوثة،  وطــيــور  أســمــاك  مــن  غذائية  مــواد 
تحت   ،2019 أكتوبر  في  البريطانية  البيئة  وكالة  تقرير  في 
المصادر،  الــفــلــوريــن:  متعدد  العضوية  »الــمــركــبــات  عــنــوان: 

وطرق تحركها والمعلومات البيئية«.
وهذه الطرق التي تؤدي إلى تسمم اإلنسان بهذه المواد 
ليست نظرية، أو مبنية على تكهنات وتوقعات غير حقيقية، 
وإنما أثبتت الدراسات العلمية المخبرية والميدانية وجود 
الشرب،  ومــيــاه  الــجــوي،  الــهــواء  فــي  المنتشرة  السموم  هــذه 
أعضاء  وفــي  والبحر،  البر  فــي  الفطرية  الكائنات  وأجــســام 
بها صحيفة  قامت  التي  العلمية  فالدراسة  اإلنسان.  جسم 
»لوموند« تحت إشراف المراكز العلمية المتخصصة تحت 
عــنــوان »مـــشـــروع الــتــلــوث الــخــالــد« خلصت إلـــى وجـــود هــذا 
المياه  فــي  الــقــارة األوروبــيــة  فــي  ألــف موقع  فــي 17  التلوث 
وتــراوح  الحية،  والكائنات  والــتــربــة،  والجوفية،  السطحية، 
التركيز بين 10 إلى أكثر من 10 آالف نانوجرام من الملوثات 

في الكيلوجرام، أو جزء في البليون. 
كــذلــك ُنــشــرت دراســــة أكـــدت ُقــــدرة هـــذه الــمــلــوثــات على 
المدن  فــي  التلوث  مصدر  مــن  واالنــتــقــال  السريع  التحرك 
البحث  مثل  األرضــيــة،  كرتنا  مــن  ونائية  بعيدة  مــواقــع  إلــى 
 Science( الكلية«  البيئة  »علوم  مجلة  في  سُينشر  الــذي 
مايو  مــن  األول  فــي   )of The Total Environment
العضوية  الــمــواد  وانــتــشــار  »مستويات  عــنــوان:  تحت   ،2023
حيث  الشمالي«،  القطب  فــي  الثلج  فــي  الفلورين  متعددة 
اكتشف البحث 26 نوعا من هذه الملوثات في ثلج القطب 
الشمالي من منطقة )Svalbard( النائية والمرتفعة عن 
متعددة  انتقلت من مصادر  الملوثات  وهــذه  األرض،  سطح 

في المدن الحضرية التي تبعد آالف الكيلومترات. 
وجـــديـــر بــالــذكــر فـــإن هـــذه الــمــلــوثــات الــشــائــعــة ليست 
وإنما هي موجودة  الخارجية فحسب،  البيئات  موجودة في 
الصينية  الــدراســة  حسب  منازلنا،  في  دارنــا  عقر  في  أيضًا 
وتقنية  »عـــلـــوم  مــجــلــة  فــــي 26 مــــارس 2021 فــــي  الــمــنــشــورة 
البيئة« تحت عنوان: »المركبات العضوية متعددة الفلور في 
غبار البيئات الخارجية والداخلية في الصين«، حيث تراوح 
التركيز في الغبار الخارجي من 105 إلى 321 نانوجراما من 
البيئة  الغبار في  وفي  الغبار،  لكل جرام من  الملوثات  هذه 

الداخلية تراوح من 185 إلى 913.
ــرًا إلــــى واقــعــيــة هــــذه األزمـــــة الـــراهـــنـــة وتــهــديــدهــا  ــظـ ونـ
الــعــامــة لــإلنــســان والــحــيــوان، فـــإن بعض  الــمــبــاشــر للصحة 
على  الصحية  البيئية  األزمــة  هــذه  أخــذت  العالم  حكومات 
مــحــمــل الـــجـــد، ووضـــعـــت بـــرامـــج وخـــطـــطـــًا لــلــكــشــف عنها 
ومكافحتها من ضمن مجموعة »الملوثات العضوية الثابتة 
 .2009 لعام  في معاهدة ستوكهولم  وردت  التي  والمستقرة« 
الــحــصــر، »خطة  الــمــثــال ال  الــبــرامــج على سبيل  ومــن هــذه 
العمل الحكومية« التي أعلنتها الحكومة الفرنسية، إضافة 
البيئة،  وكالة حماية  في  ممثلة  بايدن،  إعــالن حكومة  إلــى 
في 15 فبراير 2023 عن مبلغ 19 مليون دوالر لدراسة بعض 
العضوية  المركبات  مجموعة  مثل  المستجدة  الملوثات 

متعددة الفلور في مياه الشرب بوالية إيوا وواليات أخرى.
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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
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فترة صعبة نمر بها بشأن أخبار مقلقة نسمعها بصورة 
شبه يومية عن الزلزال في المناطق المجاورة لنا ما أصاب 
بعضنا بالقليل من القلق والبعض اآلخر بات يشعر بالهلع.

يتفق الخبراء أن من شأن الكوارث الطبيعية أن تخلق 
والنفسي  الجسدي  الصعيدين  على  »متطرفة«  فعل  ردات 

عند اإلنسان.
تــجــربــة لــيــســت ســهــلــة، ومــتــابــعــة األخـــبـــار ونــقــل الــصــور 
والفيديوهات التي تحوطنا لها دور كبير في تعب األعصاب 
وخــلــق ضــغــط نــفــســي، كــمــا لــو كــنــا عــايــشــنــا الــحــدث بشكل 
يضعنا  ما  وهو  أرضية  هزة  لتوقع  عرضة  ويجعلنا  مباشر، 

في ضيق مستمر ويقظة مفرطة. 
لديهم  من  أو  حساسية  األكثر  األشخاص  يتعرض  قد 
ــات الــنــفــســيــة مــثــل الــقــلــق  ــرابـ تـــاريـــخ عــائــلــي ألحــــد االضـــطـ
واالكتئاب، وتظهر عليهم أعراض مؤقتة. من المهم التأكيد 
الوقت  أّن جميع هذه األعــراض قد تخف وطأتها مع مرور 

إذا ما جرى التعامل معها بالشكل السليم.
األطــفــال  على  الــحــدث  وطـــأة  بتخفيف  نــبــدأ  أن  علينا 
ــبـــاب، ووفـــقـــا لــمــركــز الــســيــطــرة  وايـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـ
المعاناة  عــرضــة لخطر  أكــثــر  الــشــبــاب  فــإن  ــراض  األمــ على 
واالكــتــئــاب  الــقــلــق  مــثــل  أعــــراض  فــي  العقلية  مــن صحتهم 
احتياجا  أكثر األشخاص  الصدمة، فهم  بعد  واضطراب ما 

إلى الدعم في هذا الوقت الصعب.
وكـــبـــار الــســن أيـــضـــا.. فــإحــســاســهــم بــعــدم األمـــــان وهــم 
فــي مــنــازلــهــم ســـوف يــؤثــر عليهم، لـــذا احـــرص تــمــامــا على 
إبعادهم عن األخبار السيئة المنتشرة في وسائل التواصل 
استشارة  لهم.. مع ضــرورة  هــادئ  االجتماعي مع خلق جو 
إلـــى مــســاعــدة طبية  ــر واحــتــجــنــا  الــطــبــيــب إذا تــطــلــب األمــ
القلق  مــشــاعــر  مــع  والــتــعــامــل  األمــــر  ــأة  وطــ مــن  للتخفيف 

والخوف بطريقة أكثر إيجابية.
ونصيحة أنا أتبعها شخصيا، توقف عن التصفح الذي 
لديك  السلبية  المشاعر  من  يزيد  أو  باالضطراب  يصيبك 

وابتعد عن األحداث المؤلمة.

قلق ما بعد الزلزال 

العدد )16412( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء 8 شعبان 1444هـ - 28 فبراير 2023م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يهدد أطفال العالم
حذرت دراسة جديدة من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين، 
تهدد  قــد  قلبية  ألمــــراض  بتعرضهم  الصحية  المشكلة  هـــذه  وارتـــبـــاط 

حياتهم.
الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت قد سبقتها أبحاث عديدة 
ضغط  بارتفاع  وعالقته  لألطفال  الصحي  غير  الحياة  نمط  من  تحذر 
كــان مقرونا بتعرض كبار  الــذي  الــدم  ارتــفــاع ضغط  الــدم لديهم. مــرض 
الــســن لـــه.. الــيــوم هــذا االعــتــقــاد أصــبــح مــن الــمــاضــي، إذ يــحــذر األطــبــاء 
إلى  إضافة  أيضا  الــدم  ضغط  بارتفاع  والمراهقين  األطفال  إصابة  من 

المضاعفات التي تنجم عنه فيما بعد.
وفي إحصائيات حديثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
في الواليات المتحدة، وجد الخبراء أن واحدا من بين خمسة وعشرين 

من  يعاني  عشرة  والتاسعة  عشرة  الثانية  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شابا 
ارتفاع ضغط الدم فعليا.

أعداد  أن  إلى  أشار  وتقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز 
األطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ باالرتفاع، 
األطــفــال على  واعــتــمــاد  كبير،  الــغــذاء بشكل  عـــادات  تغيير  مــع  وخــاصــة 

الوجبات السريعة كنمط غذاء يومي.
كثيرة  صحية  بمشكالت  األطــفــال  لـــدى  السمنة  الــبــاحــثــون  ويــربــط 
كارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري، لكنهم 
األطفال  إصابة  وراء  الحقيقي  السبب  تقييم  أهمية  إلى  يشيرون  أيضا 
بارتفاع ضغط الدم، إذ من الممكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب في 

إصابتهم بهذه المشكلة الصحية المهددة للحياة الحقا.
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ضـــعـــف عــضــلــة الـــقـــلـــب هــو 
تــصــيــب عضلة  مـــَرضـــيـــة  حـــالـــة 
صعوبة  تسبب  بطريقة  القلب 
فـــي َضـــخ الــــدم مـــن الــقــلــب إلــى 

باقي أعضاء وأجزاء الجسم.
وفي حالة لو لم يتم عالجه 
قد يكون له أثر وخيم على صحة 
الــشــخــص الــمــصــاب، ولــنــتــعــرف 
ــذا الـــمـــرض، حــاور  أكــثــر عــلــى هـ
شانع  الــدكــتــور  الطبي  الخليج 
عــلــي شــانــع اســتــشــاري أمـــراض 
المتقدم  القلب  وتصوير  القلب 

بالمستشفى العسكري. 
مــــا أســــبــــاب ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب؟ 
أسباب ضعف عضلة القلب 
كثيرة، ويمكن تقسيمها بحسب 

العمر.
فـــي الــبــالــغــيــن يــأتــي مــرض 
ــن الـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــرايــ ــشــ ــلـــب الــ تـــصـ
مقدمة  فــي   )atherosclerosis(
األســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
كاف  بشكل  الـــدم  وصـــول  نقص 
ــى عــضــلــة الـــقـــلـــب وبــالــتــالــي  ــ إلـ
أن  نعرف  وكما  العضلة،  ضعف 
التدخين والسمنة وداء السكري 
وتـــراكـــم الـــدهـــون هـــي الــمــســبــب 

األساسي لتصلب الشرايين.
األســـــــــبـــــــــاب االخـــــــــــــــرى فـــي 
ــات  ــروســ ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــبــــالــــغــــيــــن هــ الــ

وأمــــــــــــراض اخـــــتـــــالل الـــمـــنـــاعـــة 
للسموم  والتعرض  والهرمونات 

البيئية وغيرها.
ــز عـــلـــى ضــــــرورة  ــركــ ــا نــ ــنــ وهــ
للقلب  الــدوري  الفحص  أهمية 
عند مــرضــى الــســكــري واعــتــالل 

الغدة الدرقية.

في صغار السن يأتي التهاب 
عضلة القلب واألسباب الوراثية 
مقدمة  فــي  الخلقية  والــعــيــوب 
إلى ضعف  تــؤدي  التي  األسباب 

عضلة القلب.
يمكن  الــقــلــب  عضلة  أيــضــا 
ــود  ــ وجـ حــــالــــة  ــي  ــ فـ تـــضـــعـــف  أن 

صــــمــــامــــات  فـــــــي  اعـــــــتـــــــالل  أي 
الــرثــويــة  الــحــمــى  الــقــلــب بسبب 

الروماتزمية.
أعــــــراض ضــعــف عضلة  مـــا 

القلب؟
عضلة  ضعف  أعـــراض  تبدأ 
بالتعب  بــالــشــعــور  ــادة  عــ الــقــلــب 
ــى تــحــمــل  ــلــ وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
المجهود البدني، ثم تتطور إلى 
الشعور بكتمة النفس عند بذل 
مــجــهــود بــســيــط. بــعــدهــا تظهر 
ــراض الــشــديــدة وهـــي تــورم  ــ األعـ
األقدام واإلجهاد الشديد وكتمة 
الــنــفــس وخــصــوصــا فـــي الــلــيــل. 
والــتــي قــد تــتــطــور ال ســمــح اهلل 
إلى احتقان شديد في السوائل 
في الرئتين ونقص األكسجين.

مــن هــم األشـــخـــاص األكــثــر 
لـــمـــرض ضــعــف عضلة  عـــرضـــة 

القلب؟
كـــمـــا أســـلـــفـــت ســـابـــقـــا فــي 
ــبــــاب الــــمــــرض، الــمــدخــنــون  أســ
ــكـــري والــضــغــط  ومــــرضــــى الـــسـ
واعـــتـــالل الـــغـــدة الــدرقــيــة ومــن 
يـــعـــانـــون مـــن ســمــنــة أو ارتـــفـــاع 
هم  الجسم  فــي  الــدهــون  نسبة 
ــثـــر عـــرضـــة لـــمـــرض ضعف  األكـ

عضلة القلب في البالغين.
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص بالفحص 

الــــــــــدوري لــــألشــــخــــاص األكـــثـــر 
مــن  يــــعــــانــــون  مـــــن  أو  ــة  ــ ــــرضـ عـ
األعــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــق ذكــــرهــــا 
بالفحص  الطبيب  ــارة  زيــ عــنــد 
ــل تـــحـــالـــيـــل دم  ــ ــمـ ــ ــبــــي وعـ ــطــ الــ
وتخطيط القلب ويبقى تصوير 
الـــقـــلـــب بـــالـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــفــحــص   Echocardiography

األساسي في التشخيص.
مـــا هـــي مــضــاعــفــات ضعف 

عضلة القلب؟
مــــــريــــــض ضـــــعـــــف عـــضـــلـــة 
القلب إذا تأخر في التشخيص 
يــمــكــن ال ســـمـــح اهلل  والــــعــــالج 
القلبية  السكتة  إلــى  يـــؤدي  أن 
الــســوائــل  تـــراكـــم  الــمــفــاجــئــة أو 
استعمال  ثم  ومن  الجسم،  في 
البول بشكل يومي وقد  مــدرات 
المتقدمة  المراحل  فــي  يــؤدي 
ــلــــى والـــفـــشـــل  ــ ــُك ــعـــف الــ الــــــى ضـ
وفـــي  اهلل،  ســـمـــح  ال  ــلــــوي،  ــكــ الــ
ربما  جــدا  المتأخرة  الــمــراحــل 
لألدوية  المريض  يستجيب  ال 
ــد يــضــطــر الــفــريــق  وحــيــنــهــا قــ
الـــطـــبـــي إلــــــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
أو  قــلــب صــنــاعــي  أو  صــنــاعــيــة 

زراعة القلب.
هــــل يــمــكــن تـــقـــويـــة عــضــلــة 

القلب؟
المبكرة  المراحل  فــي  نعم 

لــلــمــرض هــنــاك بــعــض االدويــــة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــقـــويـــة 
ــاءة عـــضـــلـــة الــقــلــب  ــ ــفـ ــ ورفــــــــع كـ

واستقرارها.
لـــكـــن الـــمـــهـــم هـــــو مــعــرفــة 
ألن  للمرض،  الرئيسي  السبب 
هـــنـــاك أســبــابــا يــمــكــن عــالجــهــا 
عضلة  أداء  يتحسن  وبــالــتــالــي 

القلب.
ما هو العالج؟

بالتشخيص  يــبــدأ  الــعــالج 
الــصــحــيــح والــمــبــكــر ثــم معرفة 
السبب وعالجه وصرف األدوية 

المساعدة للقلب.
الجدير بالذكر في السنوات 
ــرة تــــم اكـــتـــشـــاف أدويـــــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الشريحة  هــذه  تساعد  جــديــدة 
 Entresto من المرضى مثل دواء

 SGLT2i وأدوية
نقطة  عــلــى  أركـــــز  أن  وأود 
ــعــــة مــع  ــابــ ــتــ ــمــ مـــهـــمـــة وهــــــــي الــ
األدويــة  ألن  المعالج،  الطبيب 
ــلـــمـــريـــض فــي  ــرف لـ ــصــ ــي تــ ــتــ الــ
ــــى لــيــســت الــعــالج  ــارة األولـ ــزيـ الـ
الــنــهــائــي، أثـــنـــاء الــمــتــابــعــة مع 
الطبيب المعالج يقوم بتعديل 
الــجــرعــة، وإدخـــال أدويـــة أخــرى 
األدويــــــــــة  بــــعــــض  تــــوقــــيــــف  أو 
ونتائج  المريض  حالة  بحسب 

التحاليل والتصوير الطبي.

أو  نمط حياة صحي  على  للحفاظ  متزن  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
الخاطئة حول هذا  المعتقدات  العديد من  ولكن هناك  الــوزن،  لفقدان 
األمر، في المقال التالي مع الدكتورة أسيل الصالح اختصاصية التغذية 
في  مشارك  وأســتــاذ  الجامعي  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  العالجية 
طب العائلة بجامعة الخليج العربي سنتعرف على أبرز هذه المعتقدات 

الخاطئة وتصحيحها.
يظنون  فقد  للبعض،  ومحبًطا  أمـــًرا صعًبا  الـــوزن  فــقــدان  يكون  قــد 
لهم  تتحقق  ذلك ال  ومع  ومغذية  الغذائية صحية  أن خياراتهم  أحياًنا 
نتائج مرضية، وربما يتبعون نصيحة مضللة وغير صحيحة فال يفقدون 

الوزن الالزم.
فيما يلي ثالثة معتقدات غذائية مضللة عند محاولة إنقاص الوزن:
الــســعــرات«  »قليلة  أو  الــدســم  قليلة  األطــعــمــة  ُتعتبر  مــا  غــالــًبــا  أواًل: 
خيارات صحية يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يكون 

لها تأثير عكسي في بعض الحاالت.
»خفيف«  أو  الــدســم«  »قليل  أنــه  على  المصنف  الــطــعــام  يحتوي  إذ 
على دهون أقل بنسبة 30% من المنتج األصلي ولكنه مضاف إليه نسبة 
)245 جراما(  واحــد  كوب  يحتوي  المثال،  على سبيل  السكر،  من  عالية 
من الزبادي خالي الدسم بنكهة الفاكهة على 31 جراًما من السكر )7.7 

مكعبات(، وهو أعلى بكثير من الكمية اليومية الموصى بها من السكر.
)غير  السادة  الــزبــادي  باختيار  ينصح  الــزبــادي،  بفوائد  لالستمتاع   
المنكه( قليل الدسم، ثم إضافة الفاكهة الطبيعية إليه، كما يمكن إضافة 

القليل من العسل أو شراب القيقب للتحلية.
 ثانًيا: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين مثبت علميا أنه يحّسن 
الهضمية  االضطرابات  مــرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األعــراض 
فقط، بمعنى أنه ال يوجد دليل يثبت أنه فعال في إنقاص الوزن أو أن له 
أي اضطرابات  يعانون من  الذين ال  فوائد صحية عامة لألشخاص  أي 

هضمية.
غــالــًبــا مـــا تــفــتــقــر األطــعــمــة الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــيــن إلـــى الــعــنــاصــر 
مضاعفات  إلــى  يــؤدي  مــا  والــمــعــادن،  والفيتامينات  األساسية  الغذائية 
ويمكن  طويلة،  فترة  النظام  هــذا  على  اعتمدوا  إذا  لألصحاء  محتملة 
أن تحتوي هذه الحميات أيًضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية 

والدهون مما قد يسبب زيادة الوزن.
ثالًثا: عبارة »من دون سكر مضاف« هي األكثر تضلياًل على اإلطالق، 
ويمكن أن تذكر شركات األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه 
ومنتجات األلبان أنها ال تحتوي على سكر مضاف، ألنها فعاًل ال تحتوي 
على سكر مضاف، ولكن مثاًل كوب من عصير البرتقال الطازج )المسمى 
منه،  مكعبات   6  - السكر  على  يحتوي  سيظل   - مضاف(  سكر  دون  من 
ووفًقا لجمعية القلب األمريكية فإن الحد اليومي هو للنساء واألطفال 
مكعبات(،   9( جــراًمــا   36 ولــلــرجــال  مكعبات(   6( السكر  مــن  جــراًمــا   24
الغذائي  الملصق  فــي  بالتدقيق  ينصح  الــفــخ  هــذا  فــي  الــوقــوع  لتجنب 
وألن السكر قد يكون موجوًدا بأسماء أخرى مثل شراب القيقب وشراب 
المهم  من  سكر.  كلها  النهاية  وفي  الفاكهة،  ومهروس  والعسل  الجوافة 
على  للحصول  بدقة  الغذائية  الملصقات  قــراءة  وكيفية  أهمية  إدراكــك 

معلومات كاملة عن الطعام.
والنفسية  الجسدية  التغيرات  من  العديد  الحامل  السيدة  تواجه 
من  واحــدة  الجلد  على  تطرأ  التي  التغيرات  وتعد  الحمل،  فترة  خــالل 
األعراض الشائعة خالل هذه الفترة، في الحوار التالي مع الدكتور أمين 
السلمانية  بمجمع  والتناسلية  الجلدية  األمـــراض  استشاري  العوضي 

الطبي.
*ما مشاكل الجلد األكثر شيوعا أثناء الحمل؟

فئتين:  إلــى  تقسم  عـــادة  الحمل  وقــت  بالجلد  المتعلقة  األمـــور   -
الطبيعية  الجلدية  والتغييرات  للحمل  المصاحبة  الجلدية  األمــراض 

التي تحدث في الحمل.
األفقي  الخط  الحمل هي  وقت  الطبيعية  التغييرات  على  األمثلة   
البني الذي يمتد من منتصف الصدر إلى أسفل البطن وأيضا الخطوط 
هذه  والفخذ،  البطن  منطقة  تصيب  مــا  عــادة  التي  الحملية  الحمراء 
من  ينتج  التي  الجلد  أنسجة  في  داخلية  تشققات  عبارة عن  الخطوط 
التمدد السريع في الجلد في منطقة البطن بسبب نمو الجنين وتوسع 
الرحم، وهذه الخطوط بالعادة تكون حمراء وقت الحمل ومن ثم تصبح 

بيضاء بعد مرور فترة من الزمن بعد الوالدة. 
الحمل  تــصــاحــب  الــتــي  ــرى  األخــ الطبيعية  الــتــغــيــيــرات  ومـــن ضــمــن 
التعرق،  كــثــرة  الــخــال،  وحــبــوب  الحلمات  اغــمــقــاق  الكفين،  احــمــرار  هــي 
تعتبر طبيعية وال  التي  التغييرات  الوجه وغيرها من  الدهون في  زيادة 

تستدعي القلق أو التدخل الطبي.
فهي  الحمل،  تصاحب  التي  المرضية  التغييرات  إلــى  بالنسبة  امــا 
للحمل،  المصاحب  األظــافــر  هشاشة  هــي  أمثلتها  وبعض  كثيرة،  أيضا 
الثالث  الشهر  بين  مستوياته  أســـوأ  فــي  يــكــون  ــذي  )والــ الشعر  تساقط 
الوجه  )مثل  الذكورية  المناطق  الشعر في  نمو  الــوالدة(،  بعد  والسادس 
أنــواع طفح  وبعض  الوعائية،  التورمات  القدم،  دوالــي  والصدر(،  والذقن 

الجلد.
الــطــفــوح الجلدية  أنــــواع  أكــثــر  الــمــتــعــدد الحملي هــو  الــطــفــح  ويــعــد 
الجلد  انتفاخات حمراء في  بالعادة يتمثل في  الحمل، وهو  حدوثا في 
متركزة في منطقة البطن والفخذ والذراع، وتكون مثيرة جدا للحكة ما 
يؤدي إلى تعب كثير على المرأة الحامل، وهذا الطفح عادة ما يحدث في 
نهاية الحمل ويزداد في وقت الوالدة ومن ثم يبدأ بالتحسن السريع في 
فترة ما بعد الوالدة والمثير لالهتمام بخصوص هذا النوع من الطفح 

أنه في أغلب األوقات يحدث في أول حمل فقط للمرأة.

الدكتورة أسيل الصالح
 توضح معتقدات خاطئة عن التغذية في إنقاص الوزن

أمراض  تجاه  نهجها  غيرت  تركيبة  هي  والتكنولوجيا  الصحة 
مثل مرض السكري في السنوات األخيرة، ومثلما هو الحال مع أي 
المرضى  لتخدم  تتطور  أن  تحاول  ومستجدة،  مبتكرة  تكنولوجيا 
العال  خديجة  الــدكــتــورة  تــشــرح  التالي  المقال  فــي  الــطــرق،  بشتى 
استشاري طب األطفال وأمراض السكري تأثير التطور التكنولوجي 

على مرض السكري، والتي بدأت حديثها قائلة:
بــأن حــوالــي 537 مليون   )IDF( للسكري  الــدولــي  االتــحــاد  أفــاد 
وقد  السكري.  مــرض  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
ويتوقع  الماضية،  القليلة  العقود  مــدى  على  الــحــاالت  عــدد  تزايد 
االتحاد الدولي أن 783 مليون شخص سيعانون من مرض السكري 

بحلول عام 2045 – بزيادة قدرها %46.
الــدم،  في  طبيعية  سكر  معدالت  على  السكريون  يحافظ  لكي 
من  يعاني  مــن  ويــحــتــاج  كبير،  مجهود  بــذل  إلــى  يحتاجون  فإنهم 
الدم 6 مرات على  إلى فحص معدل السكر في  النوع األول  السكر 
أو انخفاض معدل  ارتــفــاع  بــالــالزم فــي حــال  والــقــيــام  األقــل يوميا، 

السكر في الدم. 
التقليل  في  كبيرا  دورا  يلعب  التكنولوجي  التطور  فــإن  لذلك 
من عبء التعايش مع مرض السكري، مما يؤدي إلى تحسين جودة 
السيطرة على معدالت  تساعد على  والتكنولوجيا  الحياة،  ونوعية 
تقليل مضاعفات  الـــى  يـــؤدي  مــمــا  أفــضــل  بشكل  الـــدم  فــي  الــســكــر 

المرض.
التطور التكنولوجي في أجهزة قياس معدل السكر في الدم

تـــطـــورت أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ خــــالل الــســنــوات 
إبـــرة صغيرة  باستخدام  اإلصــبــع  شــك  يتم  السابق  فــي  األخــيــرة، 
الــدم فــي شريط ومــن ثــم وضــع الشريط فــي جهاز  ووضــع قطرة 
يزال  وال  الجهاز  شاشة  في  السكر  مستوى  وقـــراءة  السكر  قياس 
اليوم،  في  مــرات عديدة  العملية  وتكرر هذه  النوع يستخدم،  هذا 
في  تثبيت مستشعر  يــتــم  فمثال  مــتــطــورة  أجــهــزة  ظــهــرت  أنـــه  إال 
قراءة  ويمكن  بشكل مستمر  السكر  معدل  بقياس  ويقوم  الجسم 
برامج  طريق  عن  أو  نفسه  المستشعر  جهاز  من  السكر  مستوى 
تنزل في جهاز التليفون أو الساعة الذكية ومراقبة معدل السكر 
يتم  أيضا  آخــر  نــوع  وهــنــاك  الــيــوم،  فــي  ساعة  والعشرين  لألربعة 
أو  القراءة  أو المجس في الجسم ويمرر جهاز  تثبيت المستشعر 
الهاتف المحمول على الجهاز ليسجل معدل السكر، وتمتاز هذه 
األجهزة بإطالق رنة تنبيهية في حال هبوط معدل السكر لتنبيه 
الطفل قياس معدل  لــذوي  كما يمكن  الــالزم،  لعمل  الطفل  أهــل 
السكر أثناء النوم من دون الحاجة الى الوخز أو إيقاظ الطفل، 
كما يمكن لوالدي الطفل معرفة القراءات من هواتفهم حتى في 
حال وجود الطفل في المدرسة أو في بلد آخر، كما يمكن لطبيب 

الطفل أيضا متابعة معدالت السكر من جهازه.
التطور التكنولوجي في أدوات ضخ اإلنسولين في الجسم

في بداياتها كانت حقن اإلنسولين معدنية، وال يتم تبديل 
اإلبرة بل يتكرر استعمالها وتحتاج إلى تعقيم بالماء الساخن 
مع  يتفلطح  المسنن  اإلبــرة  وحــد  التهابات،  تسبب  أن  ويمكن 
تطورت  ثم  ومن  الجلد،  تلف  إلى  يــؤدي  مما  االستخدام  تكرار 

بعد  اإلبــرة  واستبدال  استبدالها  يمكن  بالستيكية  إلى  الحقن 
الحقن  لتسهل عملية  األقــــالم  جـــاءت  وبــعــدهــا  اســتــخــدام،  كــل 
وحفظ اإلنسولين، واألقالم نفسها تطورت إلى أنواع بها ذاكرة 
تتحسس  يمكنها  وأنـــواع  الــذكــيــة،  األقـــالم  وتسمى  االســتــخــدام 
درجــة الحرارة وإعطاء تنبيه في حال كانت درجــة حــرارة الجو 
إلى تلف اإلنسولين، كما يمكنها االتصال  مرتفعة ألنها تؤدي 
باألجهزة الذكية لتقوم بحساب الكربوهيدرات وحساب جرعات 
اإلنسولين المناسبة. وهناك أقالم تعاطي اإلنسولين عن طريق 
خاصية الضغط على الجلد بدون وجود إبرة ويعيب هذا النوع 

السعر الباهظ.
الجسم  فــي  تلصق  بــــورت(  )آي  سيليكونية  قطعة  وهــنــاك 
إلى حقن  الحاجة  بها بدون  اإلبر  ويتم حقن  أيام  وتبقى ستة 

الجلد مباشرة.
وتطورت أدوات ضخ اإلنسولين لتظهر المضخة التي بدأت 
بحجم  كبيرة  وكــانــت  الــمــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي  صناعتها 

حقيبة المدرسة وتطورت إلى حجمها الحالي.

مرض السكري والتطور التكنولوجي 

الدكتورة خديجة العال:
 التطور التكنولوجي شمل أجهزة قياس السكر وأدوات ضخ اإلنسولين 

هل يمكن تقوية عضلة القلب؟ 
الدكتور شانع علي: هناك بعض األدوية تساعد على تقوية ورفع كفاءة عضلة القلب

فترة صعبة نمر بها بشأن أخبار مقلقة نسمعها بصورة 
شبه يومية عن الزلزال في المناطق المجاورة لنا ما أصاب 
بعضنا بالقليل من القلق والبعض اآلخر بات يشعر بالهلع.
يتفق الخبراء أن من شأن الكوارث الطبيعية أن تخلق 
والنفسي  الجسدي  الصعيدين  على  »متطرفة«  فعل  ردات 

عند اإلنسان.
تــجــربــة لــيــســت ســهــلــة، ومــتــابــعــة األخـــبـــار ونــقــل الــصــور 
والفيديوهات التي تحوطنا لها دور كبير في تعب األعصاب 
وخــلــق ضــغــط نــفــســي، كــمــا لــو كــنــا عــايــشــنــا الــحــدث بشكل 
يضعنا  ما  وهو  أرضية  هزة  لتوقع  عرضة  ويجعلنا  مباشر، 

في ضيق مستمر ويقظة مفرطة. 
لديهم  من  أو  حساسية  األكثر  األشخاص  يتعرض  قد 
ــات الــنــفــســيــة مــثــل الــقــلــق  ــرابـ تـــاريـــخ عــائــلــي ألحــــد االضـــطـ
واالكتئاب، وتظهر عليهم أعراض مؤقتة. من المهم التأكيد 
الوقت  أّن جميع هذه األعــراض قد تخف وطأتها مع مرور 

إذا ما جرى التعامل معها بالشكل السليم.
األطــفــال  على  الــحــدث  وطـــأة  بتخفيف  نــبــدأ  أن  علينا 
ــبـــاب، ووفـــقـــا لــمــركــز الــســيــطــرة  وايـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـ
المعاناة  عــرضــة لخطر  أكــثــر  الــشــبــاب  فــإن  ــراض  األمــ على 
واالكــتــئــاب  الــقــلــق  مــثــل  أعــــراض  فــي  العقلية  مــن صحتهم 
احتياجا  أكثر األشخاص  الصدمة، فهم  بعد  واضطراب ما 

إلى الدعم في هذا الوقت الصعب.
وكـــبـــار الــســن أيـــضـــا.. فــإحــســاســهــم بــعــدم األمـــــان وهــم 
فــي مــنــازلــهــم ســـوف يــؤثــر عليهم، لـــذا احـــرص تــمــامــا على 
إبعادهم عن األخبار السيئة المنتشرة في وسائل التواصل 
استشارة  لهم.. مع ضــرورة  هــادئ  االجتماعي مع خلق جو 
إلـــى مــســاعــدة طبية  ــر واحــتــجــنــا  الــطــبــيــب إذا تــطــلــب األمــ
القلق  مــشــاعــر  مــع  والــتــعــامــل  األمــــر  ــأة  وطــ مــن  للتخفيف 

والخوف بطريقة أكثر إيجابية.
ونصيحة أنا أتبعها شخصيا، توقف عن التصفح الذي 
لديك  السلبية  المشاعر  من  يزيد  أو  باالضطراب  يصيبك 

وابتعد عن األحداث المؤلمة.

قلق ما بعد الزلزال 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يهدد أطفال العالم
حذرت دراسة جديدة من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين، 
تهدد  قــد  قلبية  ألمــــراض  بتعرضهم  الصحية  المشكلة  هـــذه  وارتـــبـــاط 

حياتهم.
الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت قد سبقتها أبحاث عديدة 
ضغط  بارتفاع  وعالقته  لألطفال  الصحي  غير  الحياة  نمط  من  تحذر 
كــان مقرونا بتعرض كبار  الــذي  الــدم  ارتــفــاع ضغط  الــدم لديهم. مــرض 
الــســن لـــه.. الــيــوم هــذا االعــتــقــاد أصــبــح مــن الــمــاضــي، إذ يــحــذر األطــبــاء 
إلى  إضافة  أيضا  الــدم  ضغط  بارتفاع  والمراهقين  األطفال  إصابة  من 

المضاعفات التي تنجم عنه فيما بعد.
وفي إحصائيات حديثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
في الواليات المتحدة، وجد الخبراء أن واحدا من بين خمسة وعشرين 

من  يعاني  عشرة  والتاسعة  عشرة  الثانية  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شابا 
ارتفاع ضغط الدم فعليا.

أعداد  أن  إلى  أشار  وتقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز 
األطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ باالرتفاع، 
األطــفــال على  واعــتــمــاد  كبير،  الــغــذاء بشكل  عـــادات  تغيير  مــع  وخــاصــة 

الوجبات السريعة كنمط غذاء يومي.
كثيرة  صحية  بمشكالت  األطــفــال  لـــدى  السمنة  الــبــاحــثــون  ويــربــط 
كارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري، لكنهم 
األطفال  إصابة  وراء  الحقيقي  السبب  تقييم  أهمية  إلى  يشيرون  أيضا 
بارتفاع ضغط الدم، إذ من الممكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب في 

إصابتهم بهذه المشكلة الصحية المهددة للحياة الحقا.
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ضـــعـــف عــضــلــة الـــقـــلـــب هــو 
تــصــيــب عضلة  مـــَرضـــيـــة  حـــالـــة 
صعوبة  تسبب  بطريقة  القلب 
فـــي َضـــخ الــــدم مـــن الــقــلــب إلــى 

باقي أعضاء وأجزاء الجسم.
وفي حالة لو لم يتم عالجه 
قد يكون له أثر وخيم على صحة 
الــشــخــص الــمــصــاب، ولــنــتــعــرف 
ــذا الـــمـــرض، حــاور  أكــثــر عــلــى هـ
شانع  الــدكــتــور  الطبي  الخليج 
عــلــي شــانــع اســتــشــاري أمـــراض 
المتقدم  القلب  وتصوير  القلب 

بالمستشفى العسكري. 
مــــا أســــبــــاب ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب؟ 
أسباب ضعف عضلة القلب 
كثيرة، ويمكن تقسيمها بحسب 

العمر.
فـــي الــبــالــغــيــن يــأتــي مــرض 
ــن الـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــرايــ ــشــ ــلـــب الــ تـــصـ
مقدمة  فــي   )atherosclerosis(
األســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
كاف  بشكل  الـــدم  وصـــول  نقص 
ــى عــضــلــة الـــقـــلـــب وبــالــتــالــي  ــ إلـ
أن  نعرف  وكما  العضلة،  ضعف 
التدخين والسمنة وداء السكري 
وتـــراكـــم الـــدهـــون هـــي الــمــســبــب 

األساسي لتصلب الشرايين.
األســـــــــبـــــــــاب االخـــــــــــــــرى فـــي 
ــات  ــروســ ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــبــــالــــغــــيــــن هــ الــ

وأمــــــــــــراض اخـــــتـــــالل الـــمـــنـــاعـــة 
للسموم  والتعرض  والهرمونات 

البيئية وغيرها.
ــز عـــلـــى ضــــــرورة  ــركــ ــا نــ ــنــ وهــ
للقلب  الــدوري  الفحص  أهمية 
عند مــرضــى الــســكــري واعــتــالل 

الغدة الدرقية.

في صغار السن يأتي التهاب 
عضلة القلب واألسباب الوراثية 
مقدمة  فــي  الخلقية  والــعــيــوب 
إلى ضعف  تــؤدي  التي  األسباب 

عضلة القلب.
يمكن  الــقــلــب  عضلة  أيــضــا 
ــود  ــ وجـ حــــالــــة  ــي  ــ فـ تـــضـــعـــف  أن 

صــــمــــامــــات  فـــــــي  اعـــــــتـــــــالل  أي 
الــرثــويــة  الــحــمــى  الــقــلــب بسبب 

الروماتزمية.
أعــــــراض ضــعــف عضلة  مـــا 

القلب؟
عضلة  ضعف  أعـــراض  تبدأ 
بالتعب  بــالــشــعــور  ــادة  عــ الــقــلــب 
ــى تــحــمــل  ــلــ وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
المجهود البدني، ثم تتطور إلى 
الشعور بكتمة النفس عند بذل 
مــجــهــود بــســيــط. بــعــدهــا تظهر 
ــراض الــشــديــدة وهـــي تــورم  ــ األعـ
األقدام واإلجهاد الشديد وكتمة 
الــنــفــس وخــصــوصــا فـــي الــلــيــل. 
والــتــي قــد تــتــطــور ال ســمــح اهلل 
إلى احتقان شديد في السوائل 
في الرئتين ونقص األكسجين.

مــن هــم األشـــخـــاص األكــثــر 
لـــمـــرض ضــعــف عضلة  عـــرضـــة 

القلب؟
كـــمـــا أســـلـــفـــت ســـابـــقـــا فــي 
ــبــــاب الــــمــــرض، الــمــدخــنــون  أســ
ــكـــري والــضــغــط  ومــــرضــــى الـــسـ
واعـــتـــالل الـــغـــدة الــدرقــيــة ومــن 
يـــعـــانـــون مـــن ســمــنــة أو ارتـــفـــاع 
هم  الجسم  فــي  الــدهــون  نسبة 
ــثـــر عـــرضـــة لـــمـــرض ضعف  األكـ

عضلة القلب في البالغين.
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص بالفحص 

الــــــــــدوري لــــألشــــخــــاص األكـــثـــر 
مــن  يــــعــــانــــون  مـــــن  أو  ــة  ــ ــــرضـ عـ
األعــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــق ذكــــرهــــا 
بالفحص  الطبيب  ــارة  زيــ عــنــد 
ــل تـــحـــالـــيـــل دم  ــ ــمـ ــ ــبــــي وعـ ــطــ الــ
وتخطيط القلب ويبقى تصوير 
الـــقـــلـــب بـــالـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــفــحــص   Echocardiography

األساسي في التشخيص.
مـــا هـــي مــضــاعــفــات ضعف 

عضلة القلب؟
مــــــريــــــض ضـــــعـــــف عـــضـــلـــة 
القلب إذا تأخر في التشخيص 
يــمــكــن ال ســـمـــح اهلل  والــــعــــالج 
القلبية  السكتة  إلــى  يـــؤدي  أن 
الــســوائــل  تـــراكـــم  الــمــفــاجــئــة أو 
استعمال  ثم  ومن  الجسم،  في 
البول بشكل يومي وقد  مــدرات 
المتقدمة  المراحل  فــي  يــؤدي 
ــلــــى والـــفـــشـــل  ــ ــُك ــعـــف الــ الــــــى ضـ
وفـــي  اهلل،  ســـمـــح  ال  ــلــــوي،  ــكــ الــ
ربما  جــدا  المتأخرة  الــمــراحــل 
لألدوية  المريض  يستجيب  ال 
ــد يــضــطــر الــفــريــق  وحــيــنــهــا قــ
الـــطـــبـــي إلــــــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
أو  قــلــب صــنــاعــي  أو  صــنــاعــيــة 

زراعة القلب.
هــــل يــمــكــن تـــقـــويـــة عــضــلــة 

القلب؟
المبكرة  المراحل  فــي  نعم 

لــلــمــرض هــنــاك بــعــض االدويــــة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــقـــويـــة 
ــاءة عـــضـــلـــة الــقــلــب  ــ ــفـ ــ ورفــــــــع كـ

واستقرارها.
لـــكـــن الـــمـــهـــم هـــــو مــعــرفــة 
ألن  للمرض،  الرئيسي  السبب 
هـــنـــاك أســبــابــا يــمــكــن عــالجــهــا 
عضلة  أداء  يتحسن  وبــالــتــالــي 

القلب.
ما هو العالج؟

بالتشخيص  يــبــدأ  الــعــالج 
الــصــحــيــح والــمــبــكــر ثــم معرفة 
السبب وعالجه وصرف األدوية 

المساعدة للقلب.
الجدير بالذكر في السنوات 
ــرة تــــم اكـــتـــشـــاف أدويـــــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الشريحة  هــذه  تساعد  جــديــدة 
 Entresto من المرضى مثل دواء

 SGLT2i وأدوية
نقطة  عــلــى  أركـــــز  أن  وأود 
ــعــــة مــع  ــابــ ــتــ ــمــ مـــهـــمـــة وهــــــــي الــ
األدويــة  ألن  المعالج،  الطبيب 
ــلـــمـــريـــض فــي  ــرف لـ ــصــ ــي تــ ــتــ الــ
ــــى لــيــســت الــعــالج  ــارة األولـ ــزيـ الـ
الــنــهــائــي، أثـــنـــاء الــمــتــابــعــة مع 
الطبيب المعالج يقوم بتعديل 
الــجــرعــة، وإدخـــال أدويـــة أخــرى 
األدويــــــــــة  بــــعــــض  تــــوقــــيــــف  أو 
ونتائج  المريض  حالة  بحسب 

التحاليل والتصوير الطبي.

أو  نمط حياة صحي  على  للحفاظ  متزن  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
الخاطئة حول هذا  المعتقدات  العديد من  ولكن هناك  الــوزن،  لفقدان 
األمر، في المقال التالي مع الدكتورة أسيل الصالح اختصاصية التغذية 
في  مشارك  وأســتــاذ  الجامعي  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  العالجية 
طب العائلة بجامعة الخليج العربي سنتعرف على أبرز هذه المعتقدات 

الخاطئة وتصحيحها.
يظنون  فقد  للبعض،  ومحبًطا  أمـــًرا صعًبا  الـــوزن  فــقــدان  يكون  قــد 
لهم  تتحقق  ذلك ال  ومع  ومغذية  الغذائية صحية  أن خياراتهم  أحياًنا 
نتائج مرضية، وربما يتبعون نصيحة مضللة وغير صحيحة فال يفقدون 

الوزن الالزم.
فيما يلي ثالثة معتقدات غذائية مضللة عند محاولة إنقاص الوزن:
الــســعــرات«  »قليلة  أو  الــدســم  قليلة  األطــعــمــة  ُتعتبر  مــا  غــالــًبــا  أواًل: 
خيارات صحية يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يكون 

لها تأثير عكسي في بعض الحاالت.
»خفيف«  أو  الــدســم«  »قليل  أنــه  على  المصنف  الــطــعــام  يحتوي  إذ 
على دهون أقل بنسبة 30% من المنتج األصلي ولكنه مضاف إليه نسبة 
)245 جراما(  واحــد  كوب  يحتوي  المثال،  على سبيل  السكر،  من  عالية 
من الزبادي خالي الدسم بنكهة الفاكهة على 31 جراًما من السكر )7.7 

مكعبات(، وهو أعلى بكثير من الكمية اليومية الموصى بها من السكر.
)غير  السادة  الــزبــادي  باختيار  ينصح  الــزبــادي،  بفوائد  لالستمتاع   
المنكه( قليل الدسم، ثم إضافة الفاكهة الطبيعية إليه، كما يمكن إضافة 

القليل من العسل أو شراب القيقب للتحلية.
 ثانًيا: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين مثبت علميا أنه يحّسن 
الهضمية  االضطرابات  مــرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األعــراض 
فقط، بمعنى أنه ال يوجد دليل يثبت أنه فعال في إنقاص الوزن أو أن له 
أي اضطرابات  يعانون من  الذين ال  فوائد صحية عامة لألشخاص  أي 

هضمية.
غــالــًبــا مـــا تــفــتــقــر األطــعــمــة الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــيــن إلـــى الــعــنــاصــر 
مضاعفات  إلــى  يــؤدي  مــا  والــمــعــادن،  والفيتامينات  األساسية  الغذائية 
ويمكن  طويلة،  فترة  النظام  هــذا  على  اعتمدوا  إذا  لألصحاء  محتملة 
أن تحتوي هذه الحميات أيًضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية 

والدهون مما قد يسبب زيادة الوزن.
ثالًثا: عبارة »من دون سكر مضاف« هي األكثر تضلياًل على اإلطالق، 
ويمكن أن تذكر شركات األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه 
ومنتجات األلبان أنها ال تحتوي على سكر مضاف، ألنها فعاًل ال تحتوي 
على سكر مضاف، ولكن مثاًل كوب من عصير البرتقال الطازج )المسمى 
منه،  مكعبات   6  - السكر  على  يحتوي  سيظل   - مضاف(  سكر  دون  من 
ووفًقا لجمعية القلب األمريكية فإن الحد اليومي هو للنساء واألطفال 
مكعبات(،   9( جــراًمــا   36 ولــلــرجــال  مكعبات(   6( السكر  مــن  جــراًمــا   24
الغذائي  الملصق  فــي  بالتدقيق  ينصح  الــفــخ  هــذا  فــي  الــوقــوع  لتجنب 
وألن السكر قد يكون موجوًدا بأسماء أخرى مثل شراب القيقب وشراب 
المهم  من  سكر.  كلها  النهاية  وفي  الفاكهة،  ومهروس  والعسل  الجوافة 
على  للحصول  بدقة  الغذائية  الملصقات  قــراءة  وكيفية  أهمية  إدراكــك 

معلومات كاملة عن الطعام.
والنفسية  الجسدية  التغيرات  من  العديد  الحامل  السيدة  تواجه 
من  واحــدة  الجلد  على  تطرأ  التي  التغيرات  وتعد  الحمل،  فترة  خــالل 
األعراض الشائعة خالل هذه الفترة، في الحوار التالي مع الدكتور أمين 
السلمانية  بمجمع  والتناسلية  الجلدية  األمـــراض  استشاري  العوضي 

الطبي.
*ما مشاكل الجلد األكثر شيوعا أثناء الحمل؟

فئتين:  إلــى  تقسم  عـــادة  الحمل  وقــت  بالجلد  المتعلقة  األمـــور   -
الطبيعية  الجلدية  والتغييرات  للحمل  المصاحبة  الجلدية  األمــراض 

التي تحدث في الحمل.
األفقي  الخط  الحمل هي  وقت  الطبيعية  التغييرات  على  األمثلة   
البني الذي يمتد من منتصف الصدر إلى أسفل البطن وأيضا الخطوط 
هذه  والفخذ،  البطن  منطقة  تصيب  مــا  عــادة  التي  الحملية  الحمراء 
من  ينتج  التي  الجلد  أنسجة  في  داخلية  تشققات  عبارة عن  الخطوط 
التمدد السريع في الجلد في منطقة البطن بسبب نمو الجنين وتوسع 
الرحم، وهذه الخطوط بالعادة تكون حمراء وقت الحمل ومن ثم تصبح 

بيضاء بعد مرور فترة من الزمن بعد الوالدة. 
الحمل  تــصــاحــب  الــتــي  ــرى  األخــ الطبيعية  الــتــغــيــيــرات  ومـــن ضــمــن 
التعرق،  كــثــرة  الــخــال،  وحــبــوب  الحلمات  اغــمــقــاق  الكفين،  احــمــرار  هــي 
تعتبر طبيعية وال  التي  التغييرات  الوجه وغيرها من  الدهون في  زيادة 

تستدعي القلق أو التدخل الطبي.
فهي  الحمل،  تصاحب  التي  المرضية  التغييرات  إلــى  بالنسبة  امــا 
للحمل،  المصاحب  األظــافــر  هشاشة  هــي  أمثلتها  وبعض  كثيرة،  أيضا 
الثالث  الشهر  بين  مستوياته  أســـوأ  فــي  يــكــون  ــذي  )والــ الشعر  تساقط 
الوجه  )مثل  الذكورية  المناطق  الشعر في  نمو  الــوالدة(،  بعد  والسادس 
أنــواع طفح  وبعض  الوعائية،  التورمات  القدم،  دوالــي  والصدر(،  والذقن 

الجلد.
الــطــفــوح الجلدية  أنــــواع  أكــثــر  الــمــتــعــدد الحملي هــو  الــطــفــح  ويــعــد 
الجلد  انتفاخات حمراء في  بالعادة يتمثل في  الحمل، وهو  حدوثا في 
متركزة في منطقة البطن والفخذ والذراع، وتكون مثيرة جدا للحكة ما 
يؤدي إلى تعب كثير على المرأة الحامل، وهذا الطفح عادة ما يحدث في 
نهاية الحمل ويزداد في وقت الوالدة ومن ثم يبدأ بالتحسن السريع في 
فترة ما بعد الوالدة والمثير لالهتمام بخصوص هذا النوع من الطفح 

أنه في أغلب األوقات يحدث في أول حمل فقط للمرأة.

الدكتورة أسيل الصالح
 توضح معتقدات خاطئة عن التغذية في إنقاص الوزن

أمراض  تجاه  نهجها  غيرت  تركيبة  هي  والتكنولوجيا  الصحة 
مثل مرض السكري في السنوات األخيرة، ومثلما هو الحال مع أي 
المرضى  لتخدم  تتطور  أن  تحاول  ومستجدة،  مبتكرة  تكنولوجيا 
العال  خديجة  الــدكــتــورة  تــشــرح  التالي  المقال  فــي  الــطــرق،  بشتى 
استشاري طب األطفال وأمراض السكري تأثير التطور التكنولوجي 

على مرض السكري، والتي بدأت حديثها قائلة:
بــأن حــوالــي 537 مليون   )IDF( للسكري  الــدولــي  االتــحــاد  أفــاد 
وقد  السكري.  مــرض  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
ويتوقع  الماضية،  القليلة  العقود  مــدى  على  الــحــاالت  عــدد  تزايد 
االتحاد الدولي أن 783 مليون شخص سيعانون من مرض السكري 

بحلول عام 2045 – بزيادة قدرها %46.
الــدم،  في  طبيعية  سكر  معدالت  على  السكريون  يحافظ  لكي 
من  يعاني  مــن  ويــحــتــاج  كبير،  مجهود  بــذل  إلــى  يحتاجون  فإنهم 
الدم 6 مرات على  إلى فحص معدل السكر في  النوع األول  السكر 
أو انخفاض معدل  ارتــفــاع  بــالــالزم فــي حــال  والــقــيــام  األقــل يوميا، 

السكر في الدم. 
التقليل  في  كبيرا  دورا  يلعب  التكنولوجي  التطور  فــإن  لذلك 
من عبء التعايش مع مرض السكري، مما يؤدي إلى تحسين جودة 
السيطرة على معدالت  تساعد على  والتكنولوجيا  الحياة،  ونوعية 
تقليل مضاعفات  الـــى  يـــؤدي  مــمــا  أفــضــل  بشكل  الـــدم  فــي  الــســكــر 

المرض.
التطور التكنولوجي في أجهزة قياس معدل السكر في الدم

تـــطـــورت أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ خــــالل الــســنــوات 
إبـــرة صغيرة  باستخدام  اإلصــبــع  شــك  يتم  السابق  فــي  األخــيــرة، 
الــدم فــي شريط ومــن ثــم وضــع الشريط فــي جهاز  ووضــع قطرة 
يزال  وال  الجهاز  شاشة  في  السكر  مستوى  وقـــراءة  السكر  قياس 
اليوم،  في  مــرات عديدة  العملية  وتكرر هذه  النوع يستخدم،  هذا 
في  تثبيت مستشعر  يــتــم  فمثال  مــتــطــورة  أجــهــزة  ظــهــرت  أنـــه  إال 
قراءة  ويمكن  بشكل مستمر  السكر  معدل  بقياس  ويقوم  الجسم 
برامج  طريق  عن  أو  نفسه  المستشعر  جهاز  من  السكر  مستوى 
تنزل في جهاز التليفون أو الساعة الذكية ومراقبة معدل السكر 
يتم  أيضا  آخــر  نــوع  وهــنــاك  الــيــوم،  فــي  ساعة  والعشرين  لألربعة 
أو  القراءة  أو المجس في الجسم ويمرر جهاز  تثبيت المستشعر 
الهاتف المحمول على الجهاز ليسجل معدل السكر، وتمتاز هذه 
األجهزة بإطالق رنة تنبيهية في حال هبوط معدل السكر لتنبيه 
الطفل قياس معدل  لــذوي  كما يمكن  الــالزم،  لعمل  الطفل  أهــل 
السكر أثناء النوم من دون الحاجة الى الوخز أو إيقاظ الطفل، 
كما يمكن لوالدي الطفل معرفة القراءات من هواتفهم حتى في 
حال وجود الطفل في المدرسة أو في بلد آخر، كما يمكن لطبيب 

الطفل أيضا متابعة معدالت السكر من جهازه.
التطور التكنولوجي في أدوات ضخ اإلنسولين في الجسم

في بداياتها كانت حقن اإلنسولين معدنية، وال يتم تبديل 
اإلبرة بل يتكرر استعمالها وتحتاج إلى تعقيم بالماء الساخن 
مع  يتفلطح  المسنن  اإلبــرة  وحــد  التهابات،  تسبب  أن  ويمكن 
تطورت  ثم  ومن  الجلد،  تلف  إلى  يــؤدي  مما  االستخدام  تكرار 

بعد  اإلبــرة  واستبدال  استبدالها  يمكن  بالستيكية  إلى  الحقن 
الحقن  لتسهل عملية  األقــــالم  جـــاءت  وبــعــدهــا  اســتــخــدام،  كــل 
وحفظ اإلنسولين، واألقالم نفسها تطورت إلى أنواع بها ذاكرة 
تتحسس  يمكنها  وأنـــواع  الــذكــيــة،  األقـــالم  وتسمى  االســتــخــدام 
درجــة الحرارة وإعطاء تنبيه في حال كانت درجــة حــرارة الجو 
إلى تلف اإلنسولين، كما يمكنها االتصال  مرتفعة ألنها تؤدي 
باألجهزة الذكية لتقوم بحساب الكربوهيدرات وحساب جرعات 
اإلنسولين المناسبة. وهناك أقالم تعاطي اإلنسولين عن طريق 
خاصية الضغط على الجلد بدون وجود إبرة ويعيب هذا النوع 

السعر الباهظ.
الجسم  فــي  تلصق  بــــورت(  )آي  سيليكونية  قطعة  وهــنــاك 
إلى حقن  الحاجة  بها بدون  اإلبر  ويتم حقن  أيام  وتبقى ستة 

الجلد مباشرة.
وتطورت أدوات ضخ اإلنسولين لتظهر المضخة التي بدأت 
بحجم  كبيرة  وكــانــت  الــمــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي  صناعتها 

حقيبة المدرسة وتطورت إلى حجمها الحالي.

مرض السكري والتطور التكنولوجي 

الدكتورة خديجة العال:
 التطور التكنولوجي شمل أجهزة قياس السكر وأدوات ضخ اإلنسولين 

هل يمكن تقوية عضلة القلب؟ 
الدكتور شانع علي: هناك بعض األدوية تساعد على تقوية ورفع كفاءة عضلة القلب
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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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فترة صعبة نمر بها بشأن أخبار مقلقة نسمعها بصورة 
شبه يومية عن الزلزال في المناطق المجاورة لنا ما أصاب 
بعضنا بالقليل من القلق والبعض اآلخر بات يشعر بالهلع.
يتفق الخبراء أن من شأن الكوارث الطبيعية أن تخلق 
والنفسي  الجسدي  الصعيدين  على  »متطرفة«  فعل  ردات 

عند اإلنسان.
تــجــربــة لــيــســت ســهــلــة، ومــتــابــعــة األخـــبـــار ونــقــل الــصــور 
والفيديوهات التي تحوطنا لها دور كبير في تعب األعصاب 
وخــلــق ضــغــط نــفــســي، كــمــا لــو كــنــا عــايــشــنــا الــحــدث بشكل 
يضعنا  ما  وهو  أرضية  هزة  لتوقع  عرضة  ويجعلنا  مباشر، 

في ضيق مستمر ويقظة مفرطة. 
لديهم  من  أو  حساسية  األكثر  األشخاص  يتعرض  قد 
ــات الــنــفــســيــة مــثــل الــقــلــق  ــرابـ تـــاريـــخ عــائــلــي ألحــــد االضـــطـ
واالكتئاب، وتظهر عليهم أعراض مؤقتة. من المهم التأكيد 
الوقت  أّن جميع هذه األعــراض قد تخف وطأتها مع مرور 

إذا ما جرى التعامل معها بالشكل السليم.
األطــفــال  على  الــحــدث  وطـــأة  بتخفيف  نــبــدأ  أن  علينا 
ــبـــاب، ووفـــقـــا لــمــركــز الــســيــطــرة  وايـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـ
المعاناة  عــرضــة لخطر  أكــثــر  الــشــبــاب  فــإن  ــراض  األمــ على 
واالكــتــئــاب  الــقــلــق  مــثــل  أعــــراض  فــي  العقلية  مــن صحتهم 
احتياجا  أكثر األشخاص  الصدمة، فهم  بعد  واضطراب ما 

إلى الدعم في هذا الوقت الصعب.
وكـــبـــار الــســن أيـــضـــا.. فــإحــســاســهــم بــعــدم األمـــــان وهــم 
فــي مــنــازلــهــم ســـوف يــؤثــر عليهم، لـــذا احـــرص تــمــامــا على 
إبعادهم عن األخبار السيئة المنتشرة في وسائل التواصل 
استشارة  لهم.. مع ضــرورة  هــادئ  االجتماعي مع خلق جو 
إلـــى مــســاعــدة طبية  ــر واحــتــجــنــا  الــطــبــيــب إذا تــطــلــب األمــ
القلق  مــشــاعــر  مــع  والــتــعــامــل  األمــــر  ــأة  وطــ مــن  للتخفيف 

والخوف بطريقة أكثر إيجابية.
ونصيحة أنا أتبعها شخصيا، توقف عن التصفح الذي 
لديك  السلبية  المشاعر  من  يزيد  أو  باالضطراب  يصيبك 

وابتعد عن األحداث المؤلمة.

قلق ما بعد الزلزال 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يهدد أطفال العالم
حذرت دراسة جديدة من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين، 
تهدد  قــد  قلبية  ألمــــراض  بتعرضهم  الصحية  المشكلة  هـــذه  وارتـــبـــاط 

حياتهم.
الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت قد سبقتها أبحاث عديدة 
ضغط  بارتفاع  وعالقته  لألطفال  الصحي  غير  الحياة  نمط  من  تحذر 
كــان مقرونا بتعرض كبار  الــذي  الــدم  ارتــفــاع ضغط  الــدم لديهم. مــرض 
الــســن لـــه.. الــيــوم هــذا االعــتــقــاد أصــبــح مــن الــمــاضــي، إذ يــحــذر األطــبــاء 
إلى  إضافة  أيضا  الــدم  ضغط  بارتفاع  والمراهقين  األطفال  إصابة  من 

المضاعفات التي تنجم عنه فيما بعد.
وفي إحصائيات حديثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
في الواليات المتحدة، وجد الخبراء أن واحدا من بين خمسة وعشرين 

من  يعاني  عشرة  والتاسعة  عشرة  الثانية  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شابا 
ارتفاع ضغط الدم فعليا.

أعداد  أن  إلى  أشار  وتقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز 
األطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ باالرتفاع، 
األطــفــال على  واعــتــمــاد  كبير،  الــغــذاء بشكل  عـــادات  تغيير  مــع  وخــاصــة 

الوجبات السريعة كنمط غذاء يومي.
كثيرة  صحية  بمشكالت  األطــفــال  لـــدى  السمنة  الــبــاحــثــون  ويــربــط 
كارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري، لكنهم 
األطفال  إصابة  وراء  الحقيقي  السبب  تقييم  أهمية  إلى  يشيرون  أيضا 
بارتفاع ضغط الدم، إذ من الممكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب في 

إصابتهم بهذه المشكلة الصحية المهددة للحياة الحقا.
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ضـــعـــف عــضــلــة الـــقـــلـــب هــو 
تــصــيــب عضلة  مـــَرضـــيـــة  حـــالـــة 
صعوبة  تسبب  بطريقة  القلب 
فـــي َضـــخ الــــدم مـــن الــقــلــب إلــى 

باقي أعضاء وأجزاء الجسم.
وفي حالة لو لم يتم عالجه 
قد يكون له أثر وخيم على صحة 
الــشــخــص الــمــصــاب، ولــنــتــعــرف 
ــذا الـــمـــرض، حــاور  أكــثــر عــلــى هـ
شانع  الــدكــتــور  الطبي  الخليج 
عــلــي شــانــع اســتــشــاري أمـــراض 
المتقدم  القلب  وتصوير  القلب 

بالمستشفى العسكري. 
مــــا أســــبــــاب ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب؟ 
أسباب ضعف عضلة القلب 
كثيرة، ويمكن تقسيمها بحسب 

العمر.
فـــي الــبــالــغــيــن يــأتــي مــرض 
ــن الـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــرايــ ــشــ ــلـــب الــ تـــصـ
مقدمة  فــي   )atherosclerosis(
األســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
كاف  بشكل  الـــدم  وصـــول  نقص 
ــى عــضــلــة الـــقـــلـــب وبــالــتــالــي  ــ إلـ
أن  نعرف  وكما  العضلة،  ضعف 
التدخين والسمنة وداء السكري 
وتـــراكـــم الـــدهـــون هـــي الــمــســبــب 

األساسي لتصلب الشرايين.
األســـــــــبـــــــــاب االخـــــــــــــــرى فـــي 
ــات  ــروســ ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــبــــالــــغــــيــــن هــ الــ

وأمــــــــــــراض اخـــــتـــــالل الـــمـــنـــاعـــة 
للسموم  والتعرض  والهرمونات 

البيئية وغيرها.
ــز عـــلـــى ضــــــرورة  ــركــ ــا نــ ــنــ وهــ
للقلب  الــدوري  الفحص  أهمية 
عند مــرضــى الــســكــري واعــتــالل 

الغدة الدرقية.

في صغار السن يأتي التهاب 
عضلة القلب واألسباب الوراثية 
مقدمة  فــي  الخلقية  والــعــيــوب 
إلى ضعف  تــؤدي  التي  األسباب 

عضلة القلب.
يمكن  الــقــلــب  عضلة  أيــضــا 
ــود  ــ وجـ حــــالــــة  ــي  ــ فـ تـــضـــعـــف  أن 

صــــمــــامــــات  فـــــــي  اعـــــــتـــــــالل  أي 
الــرثــويــة  الــحــمــى  الــقــلــب بسبب 

الروماتزمية.
أعــــــراض ضــعــف عضلة  مـــا 

القلب؟
عضلة  ضعف  أعـــراض  تبدأ 
بالتعب  بــالــشــعــور  ــادة  عــ الــقــلــب 
ــى تــحــمــل  ــلــ وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
المجهود البدني، ثم تتطور إلى 
الشعور بكتمة النفس عند بذل 
مــجــهــود بــســيــط. بــعــدهــا تظهر 
ــراض الــشــديــدة وهـــي تــورم  ــ األعـ
األقدام واإلجهاد الشديد وكتمة 
الــنــفــس وخــصــوصــا فـــي الــلــيــل. 
والــتــي قــد تــتــطــور ال ســمــح اهلل 
إلى احتقان شديد في السوائل 
في الرئتين ونقص األكسجين.

مــن هــم األشـــخـــاص األكــثــر 
لـــمـــرض ضــعــف عضلة  عـــرضـــة 

القلب؟
كـــمـــا أســـلـــفـــت ســـابـــقـــا فــي 
ــبــــاب الــــمــــرض، الــمــدخــنــون  أســ
ــكـــري والــضــغــط  ومــــرضــــى الـــسـ
واعـــتـــالل الـــغـــدة الــدرقــيــة ومــن 
يـــعـــانـــون مـــن ســمــنــة أو ارتـــفـــاع 
هم  الجسم  فــي  الــدهــون  نسبة 
ــثـــر عـــرضـــة لـــمـــرض ضعف  األكـ

عضلة القلب في البالغين.
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص بالفحص 

الــــــــــدوري لــــألشــــخــــاص األكـــثـــر 
مــن  يــــعــــانــــون  مـــــن  أو  ــة  ــ ــــرضـ عـ
األعــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــق ذكــــرهــــا 
بالفحص  الطبيب  ــارة  زيــ عــنــد 
ــل تـــحـــالـــيـــل دم  ــ ــمـ ــ ــبــــي وعـ ــطــ الــ
وتخطيط القلب ويبقى تصوير 
الـــقـــلـــب بـــالـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــفــحــص   Echocardiography

األساسي في التشخيص.
مـــا هـــي مــضــاعــفــات ضعف 

عضلة القلب؟
مــــــريــــــض ضـــــعـــــف عـــضـــلـــة 
القلب إذا تأخر في التشخيص 
يــمــكــن ال ســـمـــح اهلل  والــــعــــالج 
القلبية  السكتة  إلــى  يـــؤدي  أن 
الــســوائــل  تـــراكـــم  الــمــفــاجــئــة أو 
استعمال  ثم  ومن  الجسم،  في 
البول بشكل يومي وقد  مــدرات 
المتقدمة  المراحل  فــي  يــؤدي 
ــلــــى والـــفـــشـــل  ــ ــُك ــعـــف الــ الــــــى ضـ
وفـــي  اهلل،  ســـمـــح  ال  ــلــــوي،  ــكــ الــ
ربما  جــدا  المتأخرة  الــمــراحــل 
لألدوية  المريض  يستجيب  ال 
ــد يــضــطــر الــفــريــق  وحــيــنــهــا قــ
الـــطـــبـــي إلــــــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
أو  قــلــب صــنــاعــي  أو  صــنــاعــيــة 

زراعة القلب.
هــــل يــمــكــن تـــقـــويـــة عــضــلــة 

القلب؟
المبكرة  المراحل  فــي  نعم 

لــلــمــرض هــنــاك بــعــض االدويــــة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــقـــويـــة 
ــاءة عـــضـــلـــة الــقــلــب  ــ ــفـ ــ ورفــــــــع كـ

واستقرارها.
لـــكـــن الـــمـــهـــم هـــــو مــعــرفــة 
ألن  للمرض،  الرئيسي  السبب 
هـــنـــاك أســبــابــا يــمــكــن عــالجــهــا 
عضلة  أداء  يتحسن  وبــالــتــالــي 

القلب.
ما هو العالج؟

بالتشخيص  يــبــدأ  الــعــالج 
الــصــحــيــح والــمــبــكــر ثــم معرفة 
السبب وعالجه وصرف األدوية 

المساعدة للقلب.
الجدير بالذكر في السنوات 
ــرة تــــم اكـــتـــشـــاف أدويـــــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الشريحة  هــذه  تساعد  جــديــدة 
 Entresto من المرضى مثل دواء

 SGLT2i وأدوية
نقطة  عــلــى  أركـــــز  أن  وأود 
ــعــــة مــع  ــابــ ــتــ ــمــ مـــهـــمـــة وهــــــــي الــ
األدويــة  ألن  المعالج،  الطبيب 
ــلـــمـــريـــض فــي  ــرف لـ ــصــ ــي تــ ــتــ الــ
ــــى لــيــســت الــعــالج  ــارة األولـ ــزيـ الـ
الــنــهــائــي، أثـــنـــاء الــمــتــابــعــة مع 
الطبيب المعالج يقوم بتعديل 
الــجــرعــة، وإدخـــال أدويـــة أخــرى 
األدويــــــــــة  بــــعــــض  تــــوقــــيــــف  أو 
ونتائج  المريض  حالة  بحسب 

التحاليل والتصوير الطبي.

أو  نمط حياة صحي  على  للحفاظ  متزن  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
الخاطئة حول هذا  المعتقدات  العديد من  ولكن هناك  الــوزن،  لفقدان 
األمر، في المقال التالي مع الدكتورة أسيل الصالح اختصاصية التغذية 
في  مشارك  وأســتــاذ  الجامعي  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  العالجية 
طب العائلة بجامعة الخليج العربي سنتعرف على أبرز هذه المعتقدات 

الخاطئة وتصحيحها.
يظنون  فقد  للبعض،  ومحبًطا  أمـــًرا صعًبا  الـــوزن  فــقــدان  يكون  قــد 
لهم  تتحقق  ذلك ال  ومع  ومغذية  الغذائية صحية  أن خياراتهم  أحياًنا 
نتائج مرضية، وربما يتبعون نصيحة مضللة وغير صحيحة فال يفقدون 

الوزن الالزم.
فيما يلي ثالثة معتقدات غذائية مضللة عند محاولة إنقاص الوزن:

الــســعــرات«  »قليلة  أو  الــدســم  قليلة  األطــعــمــة  ُتعتبر  مــا  غــالــًبــا  أواًل: 
خيارات صحية يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يكون 

لها تأثير عكسي في بعض الحاالت.
»خفيف«  أو  الــدســم«  »قليل  أنــه  على  المصنف  الــطــعــام  يحتوي  إذ 
على دهون أقل بنسبة 30% من المنتج األصلي ولكنه مضاف إليه نسبة 
)245 جراما(  واحــد  كوب  يحتوي  المثال،  على سبيل  السكر،  من  عالية 
من الزبادي خالي الدسم بنكهة الفاكهة على 31 جراًما من السكر )7.7 

مكعبات(، وهو أعلى بكثير من الكمية اليومية الموصى بها من السكر.
)غير  السادة  الــزبــادي  باختيار  ينصح  الــزبــادي،  بفوائد  لالستمتاع   
المنكه( قليل الدسم، ثم إضافة الفاكهة الطبيعية إليه، كما يمكن إضافة 

القليل من العسل أو شراب القيقب للتحلية.
 ثانًيا: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين مثبت علميا أنه يحّسن 
الهضمية  االضطرابات  مــرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األعــراض 
فقط، بمعنى أنه ال يوجد دليل يثبت أنه فعال في إنقاص الوزن أو أن له 
أي اضطرابات  يعانون من  الذين ال  فوائد صحية عامة لألشخاص  أي 

هضمية.
غــالــًبــا مـــا تــفــتــقــر األطــعــمــة الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــيــن إلـــى الــعــنــاصــر 
مضاعفات  إلــى  يــؤدي  مــا  والــمــعــادن،  والفيتامينات  األساسية  الغذائية 
ويمكن  طويلة،  فترة  النظام  هــذا  على  اعتمدوا  إذا  لألصحاء  محتملة 
أن تحتوي هذه الحميات أيًضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية 

والدهون مما قد يسبب زيادة الوزن.
ثالًثا: عبارة »من دون سكر مضاف« هي األكثر تضلياًل على اإلطالق، 
ويمكن أن تذكر شركات األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه 
ومنتجات األلبان أنها ال تحتوي على سكر مضاف، ألنها فعاًل ال تحتوي 
على سكر مضاف، ولكن مثاًل كوب من عصير البرتقال الطازج )المسمى 
منه،  مكعبات   6  - السكر  على  يحتوي  سيظل   - مضاف(  سكر  دون  من 
ووفًقا لجمعية القلب األمريكية فإن الحد اليومي هو للنساء واألطفال 
مكعبات(،   9( جــراًمــا   36 ولــلــرجــال  مكعبات(   6( السكر  مــن  جــراًمــا   24
الغذائي  الملصق  فــي  بالتدقيق  ينصح  الــفــخ  هــذا  فــي  الــوقــوع  لتجنب 
وألن السكر قد يكون موجوًدا بأسماء أخرى مثل شراب القيقب وشراب 
المهم  من  سكر.  كلها  النهاية  وفي  الفاكهة،  ومهروس  والعسل  الجوافة 
على  للحصول  بدقة  الغذائية  الملصقات  قــراءة  وكيفية  أهمية  إدراكــك 

معلومات كاملة عن الطعام.
والنفسية  الجسدية  التغيرات  من  العديد  الحامل  السيدة  تواجه 
من  واحــدة  الجلد  على  تطرأ  التي  التغيرات  وتعد  الحمل،  فترة  خــالل 
األعراض الشائعة خالل هذه الفترة، في الحوار التالي مع الدكتور أمين 
السلمانية  بمجمع  والتناسلية  الجلدية  األمـــراض  استشاري  العوضي 

الطبي.
*ما مشاكل الجلد األكثر شيوعا أثناء الحمل؟

فئتين:  إلــى  تقسم  عـــادة  الحمل  وقــت  بالجلد  المتعلقة  األمـــور   -
الطبيعية  الجلدية  والتغييرات  للحمل  المصاحبة  الجلدية  األمــراض 

التي تحدث في الحمل.
األفقي  الخط  الحمل هي  وقت  الطبيعية  التغييرات  على  األمثلة   
البني الذي يمتد من منتصف الصدر إلى أسفل البطن وأيضا الخطوط 
هذه  والفخذ،  البطن  منطقة  تصيب  مــا  عــادة  التي  الحملية  الحمراء 
من  ينتج  التي  الجلد  أنسجة  في  داخلية  تشققات  عبارة عن  الخطوط 
التمدد السريع في الجلد في منطقة البطن بسبب نمو الجنين وتوسع 
الرحم، وهذه الخطوط بالعادة تكون حمراء وقت الحمل ومن ثم تصبح 

بيضاء بعد مرور فترة من الزمن بعد الوالدة. 
الحمل  تــصــاحــب  الــتــي  ــرى  األخــ الطبيعية  الــتــغــيــيــرات  ومـــن ضــمــن 
التعرق،  كــثــرة  الــخــال،  وحــبــوب  الحلمات  اغــمــقــاق  الكفين،  احــمــرار  هــي 
تعتبر طبيعية وال  التي  التغييرات  الوجه وغيرها من  الدهون في  زيادة 

تستدعي القلق أو التدخل الطبي.
فهي  الحمل،  تصاحب  التي  المرضية  التغييرات  إلــى  بالنسبة  امــا 
للحمل،  المصاحب  األظــافــر  هشاشة  هــي  أمثلتها  وبعض  كثيرة،  أيضا 
الثالث  الشهر  بين  مستوياته  أســـوأ  فــي  يــكــون  ــذي  )والــ الشعر  تساقط 
الوجه  )مثل  الذكورية  المناطق  الشعر في  نمو  الــوالدة(،  بعد  والسادس 
أنــواع طفح  وبعض  الوعائية،  التورمات  القدم،  دوالــي  والصدر(،  والذقن 

الجلد.
الــطــفــوح الجلدية  أنــــواع  أكــثــر  الــمــتــعــدد الحملي هــو  الــطــفــح  ويــعــد 
الجلد  انتفاخات حمراء في  بالعادة يتمثل في  الحمل، وهو  حدوثا في 
متركزة في منطقة البطن والفخذ والذراع، وتكون مثيرة جدا للحكة ما 
يؤدي إلى تعب كثير على المرأة الحامل، وهذا الطفح عادة ما يحدث في 
نهاية الحمل ويزداد في وقت الوالدة ومن ثم يبدأ بالتحسن السريع في 
فترة ما بعد الوالدة والمثير لالهتمام بخصوص هذا النوع من الطفح 

أنه في أغلب األوقات يحدث في أول حمل فقط للمرأة.

الدكتورة أسيل الصالح
 توضح معتقدات خاطئة عن التغذية في إنقاص الوزن

أمراض  تجاه  نهجها  غيرت  تركيبة  هي  والتكنولوجيا  الصحة 
مثل مرض السكري في السنوات األخيرة، ومثلما هو الحال مع أي 
المرضى  لتخدم  تتطور  أن  تحاول  ومستجدة،  مبتكرة  تكنولوجيا 
العال  خديجة  الــدكــتــورة  تــشــرح  التالي  المقال  فــي  الــطــرق،  بشتى 
استشاري طب األطفال وأمراض السكري تأثير التطور التكنولوجي 

على مرض السكري، والتي بدأت حديثها قائلة:
بــأن حــوالــي 537 مليون   )IDF( للسكري  الــدولــي  االتــحــاد  أفــاد 
وقد  السكري.  مــرض  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
ويتوقع  الماضية،  القليلة  العقود  مــدى  على  الــحــاالت  عــدد  تزايد 
االتحاد الدولي أن 783 مليون شخص سيعانون من مرض السكري 

بحلول عام 2045 – بزيادة قدرها %46.
الــدم،  في  طبيعية  سكر  معدالت  على  السكريون  يحافظ  لكي 
من  يعاني  مــن  ويــحــتــاج  كبير،  مجهود  بــذل  إلــى  يحتاجون  فإنهم 
الدم 6 مرات على  إلى فحص معدل السكر في  النوع األول  السكر 
أو انخفاض معدل  ارتــفــاع  بــالــالزم فــي حــال  والــقــيــام  األقــل يوميا، 

السكر في الدم. 
التقليل  في  كبيرا  دورا  يلعب  التكنولوجي  التطور  فــإن  لذلك 
من عبء التعايش مع مرض السكري، مما يؤدي إلى تحسين جودة 
السيطرة على معدالت  تساعد على  والتكنولوجيا  الحياة،  ونوعية 
تقليل مضاعفات  الـــى  يـــؤدي  مــمــا  أفــضــل  بشكل  الـــدم  فــي  الــســكــر 

المرض.
التطور التكنولوجي في أجهزة قياس معدل السكر في الدم

تـــطـــورت أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ خــــالل الــســنــوات 
إبـــرة صغيرة  باستخدام  اإلصــبــع  شــك  يتم  السابق  فــي  األخــيــرة، 
الــدم فــي شريط ومــن ثــم وضــع الشريط فــي جهاز  ووضــع قطرة 
يزال  وال  الجهاز  شاشة  في  السكر  مستوى  وقـــراءة  السكر  قياس 
اليوم،  في  مــرات عديدة  العملية  وتكرر هذه  النوع يستخدم،  هذا 
في  تثبيت مستشعر  يــتــم  فمثال  مــتــطــورة  أجــهــزة  ظــهــرت  أنـــه  إال 
قراءة  ويمكن  بشكل مستمر  السكر  معدل  بقياس  ويقوم  الجسم 
برامج  طريق  عن  أو  نفسه  المستشعر  جهاز  من  السكر  مستوى 
تنزل في جهاز التليفون أو الساعة الذكية ومراقبة معدل السكر 
يتم  أيضا  آخــر  نــوع  وهــنــاك  الــيــوم،  فــي  ساعة  والعشرين  لألربعة 
أو  القراءة  أو المجس في الجسم ويمرر جهاز  تثبيت المستشعر 
الهاتف المحمول على الجهاز ليسجل معدل السكر، وتمتاز هذه 
األجهزة بإطالق رنة تنبيهية في حال هبوط معدل السكر لتنبيه 
الطفل قياس معدل  لــذوي  كما يمكن  الــالزم،  لعمل  الطفل  أهــل 
السكر أثناء النوم من دون الحاجة الى الوخز أو إيقاظ الطفل، 
كما يمكن لوالدي الطفل معرفة القراءات من هواتفهم حتى في 
حال وجود الطفل في المدرسة أو في بلد آخر، كما يمكن لطبيب 

الطفل أيضا متابعة معدالت السكر من جهازه.
التطور التكنولوجي في أدوات ضخ اإلنسولين في الجسم

في بداياتها كانت حقن اإلنسولين معدنية، وال يتم تبديل 
اإلبرة بل يتكرر استعمالها وتحتاج إلى تعقيم بالماء الساخن 
مع  يتفلطح  المسنن  اإلبــرة  وحــد  التهابات،  تسبب  أن  ويمكن 
تطورت  ثم  ومن  الجلد،  تلف  إلى  يــؤدي  مما  االستخدام  تكرار 

بعد  اإلبــرة  واستبدال  استبدالها  يمكن  بالستيكية  إلى  الحقن 
الحقن  لتسهل عملية  األقــــالم  جـــاءت  وبــعــدهــا  اســتــخــدام،  كــل 
وحفظ اإلنسولين، واألقالم نفسها تطورت إلى أنواع بها ذاكرة 
تتحسس  يمكنها  وأنـــواع  الــذكــيــة،  األقـــالم  وتسمى  االســتــخــدام 
درجــة الحرارة وإعطاء تنبيه في حال كانت درجــة حــرارة الجو 
إلى تلف اإلنسولين، كما يمكنها االتصال  مرتفعة ألنها تؤدي 
باألجهزة الذكية لتقوم بحساب الكربوهيدرات وحساب جرعات 
اإلنسولين المناسبة. وهناك أقالم تعاطي اإلنسولين عن طريق 
خاصية الضغط على الجلد بدون وجود إبرة ويعيب هذا النوع 

السعر الباهظ.
الجسم  فــي  تلصق  بــــورت(  )آي  سيليكونية  قطعة  وهــنــاك 
إلى حقن  الحاجة  بها بدون  اإلبر  ويتم حقن  أيام  وتبقى ستة 

الجلد مباشرة.
وتطورت أدوات ضخ اإلنسولين لتظهر المضخة التي بدأت 
بحجم  كبيرة  وكــانــت  الــمــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي  صناعتها 

حقيبة المدرسة وتطورت إلى حجمها الحالي.

مرض السكري والتطور التكنولوجي 

الدكتورة خديجة العال:
 التطور التكنولوجي شمل أجهزة قياس السكر وأدوات ضخ اإلنسولين 

هل يمكن تقوية عضلة القلب؟ 
الدكتور شانع علي: هناك بعض األدوية تساعد على تقوية ورفع كفاءة عضلة القلب

فترة صعبة نمر بها بشأن أخبار مقلقة نسمعها بصورة 
شبه يومية عن الزلزال في المناطق المجاورة لنا ما أصاب 
بعضنا بالقليل من القلق والبعض اآلخر بات يشعر بالهلع.

يتفق الخبراء أن من شأن الكوارث الطبيعية أن تخلق 
والنفسي  الجسدي  الصعيدين  على  »متطرفة«  فعل  ردات 

عند اإلنسان.
تــجــربــة لــيــســت ســهــلــة، ومــتــابــعــة األخـــبـــار ونــقــل الــصــور 
والفيديوهات التي تحوطنا لها دور كبير في تعب األعصاب 
وخــلــق ضــغــط نــفــســي، كــمــا لــو كــنــا عــايــشــنــا الــحــدث بشكل 
يضعنا  ما  وهو  أرضية  هزة  لتوقع  عرضة  ويجعلنا  مباشر، 

في ضيق مستمر ويقظة مفرطة. 
لديهم  من  أو  حساسية  األكثر  األشخاص  يتعرض  قد 
ــات الــنــفــســيــة مــثــل الــقــلــق  ــرابـ تـــاريـــخ عــائــلــي ألحــــد االضـــطـ
واالكتئاب، وتظهر عليهم أعراض مؤقتة. من المهم التأكيد 
الوقت  أّن جميع هذه األعــراض قد تخف وطأتها مع مرور 

إذا ما جرى التعامل معها بالشكل السليم.
األطــفــال  على  الــحــدث  وطـــأة  بتخفيف  نــبــدأ  أن  علينا 
ــبـــاب، ووفـــقـــا لــمــركــز الــســيــطــرة  وايـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـ
المعاناة  عــرضــة لخطر  أكــثــر  الــشــبــاب  فــإن  ــراض  األمــ على 
واالكــتــئــاب  الــقــلــق  مــثــل  أعــــراض  فــي  العقلية  مــن صحتهم 
احتياجا  أكثر األشخاص  الصدمة، فهم  بعد  واضطراب ما 

إلى الدعم في هذا الوقت الصعب.
وكـــبـــار الــســن أيـــضـــا.. فــإحــســاســهــم بــعــدم األمـــــان وهــم 
فــي مــنــازلــهــم ســـوف يــؤثــر عليهم، لـــذا احـــرص تــمــامــا على 
إبعادهم عن األخبار السيئة المنتشرة في وسائل التواصل 
استشارة  لهم.. مع ضــرورة  هــادئ  االجتماعي مع خلق جو 
إلـــى مــســاعــدة طبية  ــر واحــتــجــنــا  الــطــبــيــب إذا تــطــلــب األمــ
القلق  مــشــاعــر  مــع  والــتــعــامــل  األمــــر  ــأة  وطــ مــن  للتخفيف 

والخوف بطريقة أكثر إيجابية.
ونصيحة أنا أتبعها شخصيا، توقف عن التصفح الذي 
لديك  السلبية  المشاعر  من  يزيد  أو  باالضطراب  يصيبك 

وابتعد عن األحداث المؤلمة.

قلق ما بعد الزلزال 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يهدد أطفال العالم
حذرت دراسة جديدة من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين، 
تهدد  قــد  قلبية  ألمــــراض  بتعرضهم  الصحية  المشكلة  هـــذه  وارتـــبـــاط 

حياتهم.
الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت قد سبقتها أبحاث عديدة 
ضغط  بارتفاع  وعالقته  لألطفال  الصحي  غير  الحياة  نمط  من  تحذر 
كــان مقرونا بتعرض كبار  الــذي  الــدم  ارتــفــاع ضغط  الــدم لديهم. مــرض 
الــســن لـــه.. الــيــوم هــذا االعــتــقــاد أصــبــح مــن الــمــاضــي، إذ يــحــذر األطــبــاء 
إلى  إضافة  أيضا  الــدم  ضغط  بارتفاع  والمراهقين  األطفال  إصابة  من 

المضاعفات التي تنجم عنه فيما بعد.
وفي إحصائيات حديثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
في الواليات المتحدة، وجد الخبراء أن واحدا من بين خمسة وعشرين 

من  يعاني  عشرة  والتاسعة  عشرة  الثانية  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شابا 
ارتفاع ضغط الدم فعليا.

أعداد  أن  إلى  أشار  وتقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز 
األطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ باالرتفاع، 
األطــفــال على  واعــتــمــاد  كبير،  الــغــذاء بشكل  عـــادات  تغيير  مــع  وخــاصــة 

الوجبات السريعة كنمط غذاء يومي.
كثيرة  صحية  بمشكالت  األطــفــال  لـــدى  السمنة  الــبــاحــثــون  ويــربــط 
كارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري، لكنهم 
األطفال  إصابة  وراء  الحقيقي  السبب  تقييم  أهمية  إلى  يشيرون  أيضا 
بارتفاع ضغط الدم، إذ من الممكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب في 

إصابتهم بهذه المشكلة الصحية المهددة للحياة الحقا.
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ضـــعـــف عــضــلــة الـــقـــلـــب هــو 
تــصــيــب عضلة  مـــَرضـــيـــة  حـــالـــة 
صعوبة  تسبب  بطريقة  القلب 
فـــي َضـــخ الــــدم مـــن الــقــلــب إلــى 

باقي أعضاء وأجزاء الجسم.
وفي حالة لو لم يتم عالجه 
قد يكون له أثر وخيم على صحة 
الــشــخــص الــمــصــاب، ولــنــتــعــرف 
ــذا الـــمـــرض، حــاور  أكــثــر عــلــى هـ
شانع  الــدكــتــور  الطبي  الخليج 
عــلــي شــانــع اســتــشــاري أمـــراض 
المتقدم  القلب  وتصوير  القلب 

بالمستشفى العسكري. 
مــــا أســــبــــاب ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب؟ 
أسباب ضعف عضلة القلب 
كثيرة، ويمكن تقسيمها بحسب 

العمر.
فـــي الــبــالــغــيــن يــأتــي مــرض 
ــن الـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــرايــ ــشــ ــلـــب الــ تـــصـ
مقدمة  فــي   )atherosclerosis(
األســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
كاف  بشكل  الـــدم  وصـــول  نقص 
ــى عــضــلــة الـــقـــلـــب وبــالــتــالــي  ــ إلـ
أن  نعرف  وكما  العضلة،  ضعف 
التدخين والسمنة وداء السكري 
وتـــراكـــم الـــدهـــون هـــي الــمــســبــب 

األساسي لتصلب الشرايين.
األســـــــــبـــــــــاب االخـــــــــــــــرى فـــي 
ــات  ــروســ ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــبــــالــــغــــيــــن هــ الــ

وأمــــــــــــراض اخـــــتـــــالل الـــمـــنـــاعـــة 
للسموم  والتعرض  والهرمونات 

البيئية وغيرها.
ــز عـــلـــى ضــــــرورة  ــركــ ــا نــ ــنــ وهــ
للقلب  الــدوري  الفحص  أهمية 
عند مــرضــى الــســكــري واعــتــالل 

الغدة الدرقية.

في صغار السن يأتي التهاب 
عضلة القلب واألسباب الوراثية 
مقدمة  فــي  الخلقية  والــعــيــوب 
إلى ضعف  تــؤدي  التي  األسباب 

عضلة القلب.
يمكن  الــقــلــب  عضلة  أيــضــا 
ــود  ــ وجـ حــــالــــة  ــي  ــ فـ تـــضـــعـــف  أن 

صــــمــــامــــات  فـــــــي  اعـــــــتـــــــالل  أي 
الــرثــويــة  الــحــمــى  الــقــلــب بسبب 

الروماتزمية.
أعــــــراض ضــعــف عضلة  مـــا 

القلب؟
عضلة  ضعف  أعـــراض  تبدأ 
بالتعب  بــالــشــعــور  ــادة  عــ الــقــلــب 
ــى تــحــمــل  ــلــ وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
المجهود البدني، ثم تتطور إلى 
الشعور بكتمة النفس عند بذل 
مــجــهــود بــســيــط. بــعــدهــا تظهر 
ــراض الــشــديــدة وهـــي تــورم  ــ األعـ
األقدام واإلجهاد الشديد وكتمة 
الــنــفــس وخــصــوصــا فـــي الــلــيــل. 
والــتــي قــد تــتــطــور ال ســمــح اهلل 
إلى احتقان شديد في السوائل 
في الرئتين ونقص األكسجين.

مــن هــم األشـــخـــاص األكــثــر 
لـــمـــرض ضــعــف عضلة  عـــرضـــة 

القلب؟
كـــمـــا أســـلـــفـــت ســـابـــقـــا فــي 
ــبــــاب الــــمــــرض، الــمــدخــنــون  أســ
ــكـــري والــضــغــط  ومــــرضــــى الـــسـ
واعـــتـــالل الـــغـــدة الــدرقــيــة ومــن 
يـــعـــانـــون مـــن ســمــنــة أو ارتـــفـــاع 
هم  الجسم  فــي  الــدهــون  نسبة 
ــثـــر عـــرضـــة لـــمـــرض ضعف  األكـ

عضلة القلب في البالغين.
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص بالفحص 

الــــــــــدوري لــــألشــــخــــاص األكـــثـــر 
مــن  يــــعــــانــــون  مـــــن  أو  ــة  ــ ــــرضـ عـ
األعــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــق ذكــــرهــــا 
بالفحص  الطبيب  ــارة  زيــ عــنــد 
ــل تـــحـــالـــيـــل دم  ــ ــمـ ــ ــبــــي وعـ ــطــ الــ
وتخطيط القلب ويبقى تصوير 
الـــقـــلـــب بـــالـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــفــحــص   Echocardiography

األساسي في التشخيص.
مـــا هـــي مــضــاعــفــات ضعف 

عضلة القلب؟
مــــــريــــــض ضـــــعـــــف عـــضـــلـــة 
القلب إذا تأخر في التشخيص 
يــمــكــن ال ســـمـــح اهلل  والــــعــــالج 
القلبية  السكتة  إلــى  يـــؤدي  أن 
الــســوائــل  تـــراكـــم  الــمــفــاجــئــة أو 
استعمال  ثم  ومن  الجسم،  في 
البول بشكل يومي وقد  مــدرات 
المتقدمة  المراحل  فــي  يــؤدي 
ــلــــى والـــفـــشـــل  ــ ــُك ــعـــف الــ الــــــى ضـ
وفـــي  اهلل،  ســـمـــح  ال  ــلــــوي،  ــكــ الــ
ربما  جــدا  المتأخرة  الــمــراحــل 
لألدوية  المريض  يستجيب  ال 
ــد يــضــطــر الــفــريــق  وحــيــنــهــا قــ
الـــطـــبـــي إلــــــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
أو  قــلــب صــنــاعــي  أو  صــنــاعــيــة 

زراعة القلب.
هــــل يــمــكــن تـــقـــويـــة عــضــلــة 

القلب؟
المبكرة  المراحل  فــي  نعم 

لــلــمــرض هــنــاك بــعــض االدويــــة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــقـــويـــة 
ــاءة عـــضـــلـــة الــقــلــب  ــ ــفـ ــ ورفــــــــع كـ

واستقرارها.
لـــكـــن الـــمـــهـــم هـــــو مــعــرفــة 
ألن  للمرض،  الرئيسي  السبب 
هـــنـــاك أســبــابــا يــمــكــن عــالجــهــا 
عضلة  أداء  يتحسن  وبــالــتــالــي 

القلب.
ما هو العالج؟

بالتشخيص  يــبــدأ  الــعــالج 
الــصــحــيــح والــمــبــكــر ثــم معرفة 
السبب وعالجه وصرف األدوية 

المساعدة للقلب.
الجدير بالذكر في السنوات 
ــرة تــــم اكـــتـــشـــاف أدويـــــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الشريحة  هــذه  تساعد  جــديــدة 
 Entresto من المرضى مثل دواء

 SGLT2i وأدوية
نقطة  عــلــى  أركـــــز  أن  وأود 
ــعــــة مــع  ــابــ ــتــ ــمــ مـــهـــمـــة وهــــــــي الــ
األدويــة  ألن  المعالج،  الطبيب 
ــلـــمـــريـــض فــي  ــرف لـ ــصــ ــي تــ ــتــ الــ
ــــى لــيــســت الــعــالج  ــارة األولـ ــزيـ الـ
الــنــهــائــي، أثـــنـــاء الــمــتــابــعــة مع 
الطبيب المعالج يقوم بتعديل 
الــجــرعــة، وإدخـــال أدويـــة أخــرى 
األدويــــــــــة  بــــعــــض  تــــوقــــيــــف  أو 
ونتائج  المريض  حالة  بحسب 

التحاليل والتصوير الطبي.

أو  نمط حياة صحي  على  للحفاظ  متزن  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
الخاطئة حول هذا  المعتقدات  العديد من  ولكن هناك  الــوزن،  لفقدان 
األمر، في المقال التالي مع الدكتورة أسيل الصالح اختصاصية التغذية 
في  مشارك  وأســتــاذ  الجامعي  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  العالجية 
طب العائلة بجامعة الخليج العربي سنتعرف على أبرز هذه المعتقدات 

الخاطئة وتصحيحها.
يظنون  فقد  للبعض،  ومحبًطا  أمـــًرا صعًبا  الـــوزن  فــقــدان  يكون  قــد 
لهم  تتحقق  ذلك ال  ومع  ومغذية  الغذائية صحية  أن خياراتهم  أحياًنا 
نتائج مرضية، وربما يتبعون نصيحة مضللة وغير صحيحة فال يفقدون 

الوزن الالزم.
فيما يلي ثالثة معتقدات غذائية مضللة عند محاولة إنقاص الوزن:
الــســعــرات«  »قليلة  أو  الــدســم  قليلة  األطــعــمــة  ُتعتبر  مــا  غــالــًبــا  أواًل: 
خيارات صحية يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يكون 

لها تأثير عكسي في بعض الحاالت.
»خفيف«  أو  الــدســم«  »قليل  أنــه  على  المصنف  الــطــعــام  يحتوي  إذ 
على دهون أقل بنسبة 30% من المنتج األصلي ولكنه مضاف إليه نسبة 
)245 جراما(  واحــد  كوب  يحتوي  المثال،  على سبيل  السكر،  من  عالية 
من الزبادي خالي الدسم بنكهة الفاكهة على 31 جراًما من السكر )7.7 

مكعبات(، وهو أعلى بكثير من الكمية اليومية الموصى بها من السكر.
)غير  السادة  الــزبــادي  باختيار  ينصح  الــزبــادي،  بفوائد  لالستمتاع   
المنكه( قليل الدسم، ثم إضافة الفاكهة الطبيعية إليه، كما يمكن إضافة 

القليل من العسل أو شراب القيقب للتحلية.
 ثانًيا: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين مثبت علميا أنه يحّسن 
الهضمية  االضطرابات  مــرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األعــراض 
فقط، بمعنى أنه ال يوجد دليل يثبت أنه فعال في إنقاص الوزن أو أن له 
أي اضطرابات  يعانون من  الذين ال  فوائد صحية عامة لألشخاص  أي 

هضمية.
غــالــًبــا مـــا تــفــتــقــر األطــعــمــة الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــيــن إلـــى الــعــنــاصــر 
مضاعفات  إلــى  يــؤدي  مــا  والــمــعــادن،  والفيتامينات  األساسية  الغذائية 
ويمكن  طويلة،  فترة  النظام  هــذا  على  اعتمدوا  إذا  لألصحاء  محتملة 
أن تحتوي هذه الحميات أيًضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية 

والدهون مما قد يسبب زيادة الوزن.
ثالًثا: عبارة »من دون سكر مضاف« هي األكثر تضلياًل على اإلطالق، 
ويمكن أن تذكر شركات األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه 
ومنتجات األلبان أنها ال تحتوي على سكر مضاف، ألنها فعاًل ال تحتوي 
على سكر مضاف، ولكن مثاًل كوب من عصير البرتقال الطازج )المسمى 
منه،  مكعبات   6  - السكر  على  يحتوي  سيظل   - مضاف(  سكر  دون  من 
ووفًقا لجمعية القلب األمريكية فإن الحد اليومي هو للنساء واألطفال 
مكعبات(،   9( جــراًمــا   36 ولــلــرجــال  مكعبات(   6( السكر  مــن  جــراًمــا   24
الغذائي  الملصق  فــي  بالتدقيق  ينصح  الــفــخ  هــذا  فــي  الــوقــوع  لتجنب 
وألن السكر قد يكون موجوًدا بأسماء أخرى مثل شراب القيقب وشراب 
المهم  من  سكر.  كلها  النهاية  وفي  الفاكهة،  ومهروس  والعسل  الجوافة 
على  للحصول  بدقة  الغذائية  الملصقات  قــراءة  وكيفية  أهمية  إدراكــك 

معلومات كاملة عن الطعام.
والنفسية  الجسدية  التغيرات  من  العديد  الحامل  السيدة  تواجه 
من  واحــدة  الجلد  على  تطرأ  التي  التغيرات  وتعد  الحمل،  فترة  خــالل 
األعراض الشائعة خالل هذه الفترة، في الحوار التالي مع الدكتور أمين 
السلمانية  بمجمع  والتناسلية  الجلدية  األمـــراض  استشاري  العوضي 

الطبي.
*ما مشاكل الجلد األكثر شيوعا أثناء الحمل؟

فئتين:  إلــى  تقسم  عـــادة  الحمل  وقــت  بالجلد  المتعلقة  األمـــور   -
الطبيعية  الجلدية  والتغييرات  للحمل  المصاحبة  الجلدية  األمــراض 

التي تحدث في الحمل.
األفقي  الخط  الحمل هي  وقت  الطبيعية  التغييرات  على  األمثلة   
البني الذي يمتد من منتصف الصدر إلى أسفل البطن وأيضا الخطوط 
هذه  والفخذ،  البطن  منطقة  تصيب  مــا  عــادة  التي  الحملية  الحمراء 
من  ينتج  التي  الجلد  أنسجة  في  داخلية  تشققات  عبارة عن  الخطوط 
التمدد السريع في الجلد في منطقة البطن بسبب نمو الجنين وتوسع 
الرحم، وهذه الخطوط بالعادة تكون حمراء وقت الحمل ومن ثم تصبح 

بيضاء بعد مرور فترة من الزمن بعد الوالدة. 
الحمل  تــصــاحــب  الــتــي  ــرى  األخــ الطبيعية  الــتــغــيــيــرات  ومـــن ضــمــن 
التعرق،  كــثــرة  الــخــال،  وحــبــوب  الحلمات  اغــمــقــاق  الكفين،  احــمــرار  هــي 
تعتبر طبيعية وال  التي  التغييرات  الوجه وغيرها من  الدهون في  زيادة 

تستدعي القلق أو التدخل الطبي.
فهي  الحمل،  تصاحب  التي  المرضية  التغييرات  إلــى  بالنسبة  امــا 
للحمل،  المصاحب  األظــافــر  هشاشة  هــي  أمثلتها  وبعض  كثيرة،  أيضا 
الثالث  الشهر  بين  مستوياته  أســـوأ  فــي  يــكــون  ــذي  )والــ الشعر  تساقط 
الوجه  )مثل  الذكورية  المناطق  الشعر في  نمو  الــوالدة(،  بعد  والسادس 
أنــواع طفح  وبعض  الوعائية،  التورمات  القدم،  دوالــي  والصدر(،  والذقن 

الجلد.
الــطــفــوح الجلدية  أنــــواع  أكــثــر  الــمــتــعــدد الحملي هــو  الــطــفــح  ويــعــد 
الجلد  انتفاخات حمراء في  بالعادة يتمثل في  الحمل، وهو  حدوثا في 
متركزة في منطقة البطن والفخذ والذراع، وتكون مثيرة جدا للحكة ما 
يؤدي إلى تعب كثير على المرأة الحامل، وهذا الطفح عادة ما يحدث في 
نهاية الحمل ويزداد في وقت الوالدة ومن ثم يبدأ بالتحسن السريع في 
فترة ما بعد الوالدة والمثير لالهتمام بخصوص هذا النوع من الطفح 

أنه في أغلب األوقات يحدث في أول حمل فقط للمرأة.

الدكتورة أسيل الصالح
 توضح معتقدات خاطئة عن التغذية في إنقاص الوزن

أمراض  تجاه  نهجها  غيرت  تركيبة  هي  والتكنولوجيا  الصحة 
مثل مرض السكري في السنوات األخيرة، ومثلما هو الحال مع أي 
المرضى  لتخدم  تتطور  أن  تحاول  ومستجدة،  مبتكرة  تكنولوجيا 
العال  خديجة  الــدكــتــورة  تــشــرح  التالي  المقال  فــي  الــطــرق،  بشتى 
استشاري طب األطفال وأمراض السكري تأثير التطور التكنولوجي 

على مرض السكري، والتي بدأت حديثها قائلة:
بــأن حــوالــي 537 مليون   )IDF( للسكري  الــدولــي  االتــحــاد  أفــاد 
وقد  السكري.  مــرض  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
ويتوقع  الماضية،  القليلة  العقود  مــدى  على  الــحــاالت  عــدد  تزايد 
االتحاد الدولي أن 783 مليون شخص سيعانون من مرض السكري 

بحلول عام 2045 – بزيادة قدرها %46.
الــدم،  في  طبيعية  سكر  معدالت  على  السكريون  يحافظ  لكي 
من  يعاني  مــن  ويــحــتــاج  كبير،  مجهود  بــذل  إلــى  يحتاجون  فإنهم 
الدم 6 مرات على  إلى فحص معدل السكر في  النوع األول  السكر 
أو انخفاض معدل  ارتــفــاع  بــالــالزم فــي حــال  والــقــيــام  األقــل يوميا، 

السكر في الدم. 
التقليل  في  كبيرا  دورا  يلعب  التكنولوجي  التطور  فــإن  لذلك 
من عبء التعايش مع مرض السكري، مما يؤدي إلى تحسين جودة 
السيطرة على معدالت  تساعد على  والتكنولوجيا  الحياة،  ونوعية 
تقليل مضاعفات  الـــى  يـــؤدي  مــمــا  أفــضــل  بشكل  الـــدم  فــي  الــســكــر 

المرض.
التطور التكنولوجي في أجهزة قياس معدل السكر في الدم

تـــطـــورت أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ خــــالل الــســنــوات 
إبـــرة صغيرة  باستخدام  اإلصــبــع  شــك  يتم  السابق  فــي  األخــيــرة، 
الــدم فــي شريط ومــن ثــم وضــع الشريط فــي جهاز  ووضــع قطرة 
يزال  وال  الجهاز  شاشة  في  السكر  مستوى  وقـــراءة  السكر  قياس 
اليوم،  في  مــرات عديدة  العملية  وتكرر هذه  النوع يستخدم،  هذا 
في  تثبيت مستشعر  يــتــم  فمثال  مــتــطــورة  أجــهــزة  ظــهــرت  أنـــه  إال 
قراءة  ويمكن  بشكل مستمر  السكر  معدل  بقياس  ويقوم  الجسم 
برامج  طريق  عن  أو  نفسه  المستشعر  جهاز  من  السكر  مستوى 
تنزل في جهاز التليفون أو الساعة الذكية ومراقبة معدل السكر 
يتم  أيضا  آخــر  نــوع  وهــنــاك  الــيــوم،  فــي  ساعة  والعشرين  لألربعة 
أو  القراءة  أو المجس في الجسم ويمرر جهاز  تثبيت المستشعر 
الهاتف المحمول على الجهاز ليسجل معدل السكر، وتمتاز هذه 
األجهزة بإطالق رنة تنبيهية في حال هبوط معدل السكر لتنبيه 
الطفل قياس معدل  لــذوي  كما يمكن  الــالزم،  لعمل  الطفل  أهــل 
السكر أثناء النوم من دون الحاجة الى الوخز أو إيقاظ الطفل، 
كما يمكن لوالدي الطفل معرفة القراءات من هواتفهم حتى في 
حال وجود الطفل في المدرسة أو في بلد آخر، كما يمكن لطبيب 

الطفل أيضا متابعة معدالت السكر من جهازه.
التطور التكنولوجي في أدوات ضخ اإلنسولين في الجسم

في بداياتها كانت حقن اإلنسولين معدنية، وال يتم تبديل 
اإلبرة بل يتكرر استعمالها وتحتاج إلى تعقيم بالماء الساخن 
مع  يتفلطح  المسنن  اإلبــرة  وحــد  التهابات،  تسبب  أن  ويمكن 
تطورت  ثم  ومن  الجلد،  تلف  إلى  يــؤدي  مما  االستخدام  تكرار 

بعد  اإلبــرة  واستبدال  استبدالها  يمكن  بالستيكية  إلى  الحقن 
الحقن  لتسهل عملية  األقــــالم  جـــاءت  وبــعــدهــا  اســتــخــدام،  كــل 
وحفظ اإلنسولين، واألقالم نفسها تطورت إلى أنواع بها ذاكرة 
تتحسس  يمكنها  وأنـــواع  الــذكــيــة،  األقـــالم  وتسمى  االســتــخــدام 
درجــة الحرارة وإعطاء تنبيه في حال كانت درجــة حــرارة الجو 
إلى تلف اإلنسولين، كما يمكنها االتصال  مرتفعة ألنها تؤدي 
باألجهزة الذكية لتقوم بحساب الكربوهيدرات وحساب جرعات 
اإلنسولين المناسبة. وهناك أقالم تعاطي اإلنسولين عن طريق 
خاصية الضغط على الجلد بدون وجود إبرة ويعيب هذا النوع 

السعر الباهظ.
الجسم  فــي  تلصق  بــــورت(  )آي  سيليكونية  قطعة  وهــنــاك 
إلى حقن  الحاجة  بها بدون  اإلبر  ويتم حقن  أيام  وتبقى ستة 

الجلد مباشرة.
وتطورت أدوات ضخ اإلنسولين لتظهر المضخة التي بدأت 
بحجم  كبيرة  وكــانــت  الــمــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي  صناعتها 

حقيبة المدرسة وتطورت إلى حجمها الحالي.

مرض السكري والتطور التكنولوجي 

الدكتورة خديجة العال:
 التطور التكنولوجي شمل أجهزة قياس السكر وأدوات ضخ اإلنسولين 

هل يمكن تقوية عضلة القلب؟ 
الدكتور شانع علي: هناك بعض األدوية تساعد على تقوية ورفع كفاءة عضلة القلب
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 ´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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فترة صعبة نمر بها بشأن أخبار مقلقة نسمعها بصورة 
شبه يومية عن الزلزال في المناطق المجاورة لنا ما أصاب 
بعضنا بالقليل من القلق والبعض اآلخر بات يشعر بالهلع.

يتفق الخبراء أن من شأن الكوارث الطبيعية أن تخلق 
والنفسي  الجسدي  الصعيدين  على  »متطرفة«  فعل  ردات 

عند اإلنسان.
تــجــربــة لــيــســت ســهــلــة، ومــتــابــعــة األخـــبـــار ونــقــل الــصــور 
والفيديوهات التي تحوطنا لها دور كبير في تعب األعصاب 
وخــلــق ضــغــط نــفــســي، كــمــا لــو كــنــا عــايــشــنــا الــحــدث بشكل 
يضعنا  ما  وهو  أرضية  هزة  لتوقع  عرضة  ويجعلنا  مباشر، 

في ضيق مستمر ويقظة مفرطة. 
لديهم  من  أو  حساسية  األكثر  األشخاص  يتعرض  قد 
ــات الــنــفــســيــة مــثــل الــقــلــق  ــرابـ تـــاريـــخ عــائــلــي ألحــــد االضـــطـ
واالكتئاب، وتظهر عليهم أعراض مؤقتة. من المهم التأكيد 
الوقت  أّن جميع هذه األعــراض قد تخف وطأتها مع مرور 

إذا ما جرى التعامل معها بالشكل السليم.
األطــفــال  على  الــحــدث  وطـــأة  بتخفيف  نــبــدأ  أن  علينا 
ــبـــاب، ووفـــقـــا لــمــركــز الــســيــطــرة  وايـــضـــا بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـ
المعاناة  عــرضــة لخطر  أكــثــر  الــشــبــاب  فــإن  ــراض  األمــ على 
واالكــتــئــاب  الــقــلــق  مــثــل  أعــــراض  فــي  العقلية  مــن صحتهم 
احتياجا  أكثر األشخاص  الصدمة، فهم  بعد  واضطراب ما 

إلى الدعم في هذا الوقت الصعب.
وكـــبـــار الــســن أيـــضـــا.. فــإحــســاســهــم بــعــدم األمـــــان وهــم 
فــي مــنــازلــهــم ســـوف يــؤثــر عليهم، لـــذا احـــرص تــمــامــا على 
إبعادهم عن األخبار السيئة المنتشرة في وسائل التواصل 
استشارة  لهم.. مع ضــرورة  هــادئ  االجتماعي مع خلق جو 
إلـــى مــســاعــدة طبية  ــر واحــتــجــنــا  الــطــبــيــب إذا تــطــلــب األمــ
القلق  مــشــاعــر  مــع  والــتــعــامــل  األمــــر  ــأة  وطــ مــن  للتخفيف 

والخوف بطريقة أكثر إيجابية.
ونصيحة أنا أتبعها شخصيا، توقف عن التصفح الذي 
لديك  السلبية  المشاعر  من  يزيد  أو  باالضطراب  يصيبك 

وابتعد عن األحداث المؤلمة.

قلق ما بعد الزلزال 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

دراسة تحذر: ارتفاع ضغط الدم يهدد أطفال العالم
حذرت دراسة جديدة من ارتفاع ضغط الدم لدى األطفال والمراهقين، 
تهدد  قــد  قلبية  ألمــــراض  بتعرضهم  الصحية  المشكلة  هـــذه  وارتـــبـــاط 

حياتهم.
الدراسة التي نشرتها مجلة ألمانية كانت قد سبقتها أبحاث عديدة 
ضغط  بارتفاع  وعالقته  لألطفال  الصحي  غير  الحياة  نمط  من  تحذر 
كــان مقرونا بتعرض كبار  الــذي  الــدم  ارتــفــاع ضغط  الــدم لديهم. مــرض 
الــســن لـــه.. الــيــوم هــذا االعــتــقــاد أصــبــح مــن الــمــاضــي، إذ يــحــذر األطــبــاء 
إلى  إضافة  أيضا  الــدم  ضغط  بارتفاع  والمراهقين  األطفال  إصابة  من 

المضاعفات التي تنجم عنه فيما بعد.
وفي إحصائيات حديثة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
في الواليات المتحدة، وجد الخبراء أن واحدا من بين خمسة وعشرين 

من  يعاني  عشرة  والتاسعة  عشرة  الثانية  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  شابا 
ارتفاع ضغط الدم فعليا.

أعداد  أن  إلى  أشار  وتقرير حديث لمستشفى جامعة جونز هوبكينز 
األطفال والمراهقين المصابين بهذه المشكلة الصحية آخذ باالرتفاع، 
األطــفــال على  واعــتــمــاد  كبير،  الــغــذاء بشكل  عـــادات  تغيير  مــع  وخــاصــة 

الوجبات السريعة كنمط غذاء يومي.
كثيرة  صحية  بمشكالت  األطــفــال  لـــدى  السمنة  الــبــاحــثــون  ويــربــط 
كارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري، لكنهم 
األطفال  إصابة  وراء  الحقيقي  السبب  تقييم  أهمية  إلى  يشيرون  أيضا 
بارتفاع ضغط الدم، إذ من الممكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب في 

إصابتهم بهذه المشكلة الصحية المهددة للحياة الحقا.
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ضـــعـــف عــضــلــة الـــقـــلـــب هــو 
تــصــيــب عضلة  مـــَرضـــيـــة  حـــالـــة 
صعوبة  تسبب  بطريقة  القلب 
فـــي َضـــخ الــــدم مـــن الــقــلــب إلــى 

باقي أعضاء وأجزاء الجسم.
وفي حالة لو لم يتم عالجه 
قد يكون له أثر وخيم على صحة 
الــشــخــص الــمــصــاب، ولــنــتــعــرف 
ــذا الـــمـــرض، حــاور  أكــثــر عــلــى هـ
شانع  الــدكــتــور  الطبي  الخليج 
عــلــي شــانــع اســتــشــاري أمـــراض 
المتقدم  القلب  وتصوير  القلب 

بالمستشفى العسكري. 
مــــا أســــبــــاب ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب؟ 
أسباب ضعف عضلة القلب 
كثيرة، ويمكن تقسيمها بحسب 

العمر.
فـــي الــبــالــغــيــن يــأتــي مــرض 
ــن الـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــرايــ ــشــ ــلـــب الــ تـــصـ
مقدمة  فــي   )atherosclerosis(
األســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
كاف  بشكل  الـــدم  وصـــول  نقص 
ــى عــضــلــة الـــقـــلـــب وبــالــتــالــي  ــ إلـ
أن  نعرف  وكما  العضلة،  ضعف 
التدخين والسمنة وداء السكري 
وتـــراكـــم الـــدهـــون هـــي الــمــســبــب 

األساسي لتصلب الشرايين.
األســـــــــبـــــــــاب االخـــــــــــــــرى فـــي 
ــات  ــروســ ــيــ ــفــ ــي الــ ــ ــبــــالــــغــــيــــن هــ الــ

وأمــــــــــــراض اخـــــتـــــالل الـــمـــنـــاعـــة 
للسموم  والتعرض  والهرمونات 

البيئية وغيرها.
ــز عـــلـــى ضــــــرورة  ــركــ ــا نــ ــنــ وهــ
للقلب  الــدوري  الفحص  أهمية 
عند مــرضــى الــســكــري واعــتــالل 

الغدة الدرقية.

في صغار السن يأتي التهاب 
عضلة القلب واألسباب الوراثية 
مقدمة  فــي  الخلقية  والــعــيــوب 
إلى ضعف  تــؤدي  التي  األسباب 

عضلة القلب.
يمكن  الــقــلــب  عضلة  أيــضــا 
ــود  ــ وجـ حــــالــــة  ــي  ــ فـ تـــضـــعـــف  أن 

صــــمــــامــــات  فـــــــي  اعـــــــتـــــــالل  أي 
الــرثــويــة  الــحــمــى  الــقــلــب بسبب 

الروماتزمية.
أعــــــراض ضــعــف عضلة  مـــا 

القلب؟
عضلة  ضعف  أعـــراض  تبدأ 
بالتعب  بــالــشــعــور  ــادة  عــ الــقــلــب 
ــى تــحــمــل  ــلــ وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
المجهود البدني، ثم تتطور إلى 
الشعور بكتمة النفس عند بذل 
مــجــهــود بــســيــط. بــعــدهــا تظهر 
ــراض الــشــديــدة وهـــي تــورم  ــ األعـ
األقدام واإلجهاد الشديد وكتمة 
الــنــفــس وخــصــوصــا فـــي الــلــيــل. 
والــتــي قــد تــتــطــور ال ســمــح اهلل 
إلى احتقان شديد في السوائل 
في الرئتين ونقص األكسجين.

مــن هــم األشـــخـــاص األكــثــر 
لـــمـــرض ضــعــف عضلة  عـــرضـــة 

القلب؟
كـــمـــا أســـلـــفـــت ســـابـــقـــا فــي 
ــبــــاب الــــمــــرض، الــمــدخــنــون  أســ
ــكـــري والــضــغــط  ومــــرضــــى الـــسـ
واعـــتـــالل الـــغـــدة الــدرقــيــة ومــن 
يـــعـــانـــون مـــن ســمــنــة أو ارتـــفـــاع 
هم  الجسم  فــي  الــدهــون  نسبة 
ــثـــر عـــرضـــة لـــمـــرض ضعف  األكـ

عضلة القلب في البالغين.
كيف يكون التشخيص؟

يبدأ التشخيص بالفحص 

الــــــــــدوري لــــألشــــخــــاص األكـــثـــر 
مــن  يــــعــــانــــون  مـــــن  أو  ــة  ــ ــــرضـ عـ
األعــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــق ذكــــرهــــا 
بالفحص  الطبيب  ــارة  زيــ عــنــد 
ــل تـــحـــالـــيـــل دم  ــ ــمـ ــ ــبــــي وعـ ــطــ الــ
وتخطيط القلب ويبقى تصوير 
الـــقـــلـــب بـــالـــمـــوجـــات الــصــوتــيــة 
الــفــحــص   Echocardiography

األساسي في التشخيص.
مـــا هـــي مــضــاعــفــات ضعف 

عضلة القلب؟
مــــــريــــــض ضـــــعـــــف عـــضـــلـــة 
القلب إذا تأخر في التشخيص 
يــمــكــن ال ســـمـــح اهلل  والــــعــــالج 
القلبية  السكتة  إلــى  يـــؤدي  أن 
الــســوائــل  تـــراكـــم  الــمــفــاجــئــة أو 
استعمال  ثم  ومن  الجسم،  في 
البول بشكل يومي وقد  مــدرات 
المتقدمة  المراحل  فــي  يــؤدي 
ــلــــى والـــفـــشـــل  ــ ــُك ــعـــف الــ الــــــى ضـ
وفـــي  اهلل،  ســـمـــح  ال  ــلــــوي،  ــكــ الــ
ربما  جــدا  المتأخرة  الــمــراحــل 
لألدوية  المريض  يستجيب  ال 
ــد يــضــطــر الــفــريــق  وحــيــنــهــا قــ
الـــطـــبـــي إلــــــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة 
أو  قــلــب صــنــاعــي  أو  صــنــاعــيــة 

زراعة القلب.
هــــل يــمــكــن تـــقـــويـــة عــضــلــة 

القلب؟
المبكرة  المراحل  فــي  نعم 

لــلــمــرض هــنــاك بــعــض االدويــــة 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــقـــويـــة 
ــاءة عـــضـــلـــة الــقــلــب  ــ ــفـ ــ ورفــــــــع كـ

واستقرارها.
لـــكـــن الـــمـــهـــم هـــــو مــعــرفــة 
ألن  للمرض،  الرئيسي  السبب 
هـــنـــاك أســبــابــا يــمــكــن عــالجــهــا 
عضلة  أداء  يتحسن  وبــالــتــالــي 

القلب.
ما هو العالج؟

بالتشخيص  يــبــدأ  الــعــالج 
الــصــحــيــح والــمــبــكــر ثــم معرفة 
السبب وعالجه وصرف األدوية 

المساعدة للقلب.
الجدير بالذكر في السنوات 
ــرة تــــم اكـــتـــشـــاف أدويـــــة  ــ ــيـ ــ األخـ
الشريحة  هــذه  تساعد  جــديــدة 
 Entresto من المرضى مثل دواء

 SGLT2i وأدوية
نقطة  عــلــى  أركـــــز  أن  وأود 
ــعــــة مــع  ــابــ ــتــ ــمــ مـــهـــمـــة وهــــــــي الــ
األدويــة  ألن  المعالج،  الطبيب 
ــلـــمـــريـــض فــي  ــرف لـ ــصــ ــي تــ ــتــ الــ
ــــى لــيــســت الــعــالج  ــارة األولـ ــزيـ الـ
الــنــهــائــي، أثـــنـــاء الــمــتــابــعــة مع 
الطبيب المعالج يقوم بتعديل 
الــجــرعــة، وإدخـــال أدويـــة أخــرى 
األدويــــــــــة  بــــعــــض  تــــوقــــيــــف  أو 
ونتائج  المريض  حالة  بحسب 

التحاليل والتصوير الطبي.

أو  نمط حياة صحي  على  للحفاظ  متزن  غذائي  نظام  اتباع  يجب 
الخاطئة حول هذا  المعتقدات  العديد من  ولكن هناك  الــوزن،  لفقدان 
األمر، في المقال التالي مع الدكتورة أسيل الصالح اختصاصية التغذية 
في  مشارك  وأســتــاذ  الجامعي  اهلل  عبد  الملك  مستشفى  في  العالجية 
طب العائلة بجامعة الخليج العربي سنتعرف على أبرز هذه المعتقدات 

الخاطئة وتصحيحها.
يظنون  فقد  للبعض،  ومحبًطا  أمـــًرا صعًبا  الـــوزن  فــقــدان  يكون  قــد 
لهم  تتحقق  ذلك ال  ومع  ومغذية  الغذائية صحية  أن خياراتهم  أحياًنا 
نتائج مرضية، وربما يتبعون نصيحة مضللة وغير صحيحة فال يفقدون 

الوزن الالزم.
فيما يلي ثالثة معتقدات غذائية مضللة عند محاولة إنقاص الوزن:
الــســعــرات«  »قليلة  أو  الــدســم  قليلة  األطــعــمــة  ُتعتبر  مــا  غــالــًبــا  أواًل: 
خيارات صحية يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، ومع ذلك، قد يكون 

لها تأثير عكسي في بعض الحاالت.
»خفيف«  أو  الــدســم«  »قليل  أنــه  على  المصنف  الــطــعــام  يحتوي  إذ 
على دهون أقل بنسبة 30% من المنتج األصلي ولكنه مضاف إليه نسبة 
)245 جراما(  واحــد  كوب  يحتوي  المثال،  على سبيل  السكر،  من  عالية 
من الزبادي خالي الدسم بنكهة الفاكهة على 31 جراًما من السكر )7.7 

مكعبات(، وهو أعلى بكثير من الكمية اليومية الموصى بها من السكر.
)غير  السادة  الــزبــادي  باختيار  ينصح  الــزبــادي،  بفوائد  لالستمتاع   
المنكه( قليل الدسم، ثم إضافة الفاكهة الطبيعية إليه، كما يمكن إضافة 

القليل من العسل أو شراب القيقب للتحلية.
 ثانًيا: النظام الغذائي الخالي من الغلوتين مثبت علميا أنه يحّسن 
الهضمية  االضطرابات  مــرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص  األعــراض 
فقط، بمعنى أنه ال يوجد دليل يثبت أنه فعال في إنقاص الوزن أو أن له 
أي اضطرابات  يعانون من  الذين ال  فوائد صحية عامة لألشخاص  أي 

هضمية.
غــالــًبــا مـــا تــفــتــقــر األطــعــمــة الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــيــن إلـــى الــعــنــاصــر 
مضاعفات  إلــى  يــؤدي  مــا  والــمــعــادن،  والفيتامينات  األساسية  الغذائية 
ويمكن  طويلة،  فترة  النظام  هــذا  على  اعتمدوا  إذا  لألصحاء  محتملة 
أن تحتوي هذه الحميات أيًضا على نسبة عالية من السعرات الحرارية 

والدهون مما قد يسبب زيادة الوزن.
ثالًثا: عبارة »من دون سكر مضاف« هي األكثر تضلياًل على اإلطالق، 
ويمكن أن تذكر شركات األطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه 
ومنتجات األلبان أنها ال تحتوي على سكر مضاف، ألنها فعاًل ال تحتوي 
على سكر مضاف، ولكن مثاًل كوب من عصير البرتقال الطازج )المسمى 
منه،  مكعبات   6  - السكر  على  يحتوي  سيظل   - مضاف(  سكر  دون  من 
ووفًقا لجمعية القلب األمريكية فإن الحد اليومي هو للنساء واألطفال 
مكعبات(،   9( جــراًمــا   36 ولــلــرجــال  مكعبات(   6( السكر  مــن  جــراًمــا   24
الغذائي  الملصق  فــي  بالتدقيق  ينصح  الــفــخ  هــذا  فــي  الــوقــوع  لتجنب 
وألن السكر قد يكون موجوًدا بأسماء أخرى مثل شراب القيقب وشراب 
المهم  من  سكر.  كلها  النهاية  وفي  الفاكهة،  ومهروس  والعسل  الجوافة 
على  للحصول  بدقة  الغذائية  الملصقات  قــراءة  وكيفية  أهمية  إدراكــك 

معلومات كاملة عن الطعام.
والنفسية  الجسدية  التغيرات  من  العديد  الحامل  السيدة  تواجه 
من  واحــدة  الجلد  على  تطرأ  التي  التغيرات  وتعد  الحمل،  فترة  خــالل 
األعراض الشائعة خالل هذه الفترة، في الحوار التالي مع الدكتور أمين 
السلمانية  بمجمع  والتناسلية  الجلدية  األمـــراض  استشاري  العوضي 

الطبي.
*ما مشاكل الجلد األكثر شيوعا أثناء الحمل؟

فئتين:  إلــى  تقسم  عـــادة  الحمل  وقــت  بالجلد  المتعلقة  األمـــور   -
الطبيعية  الجلدية  والتغييرات  للحمل  المصاحبة  الجلدية  األمــراض 

التي تحدث في الحمل.
األفقي  الخط  الحمل هي  وقت  الطبيعية  التغييرات  على  األمثلة   
البني الذي يمتد من منتصف الصدر إلى أسفل البطن وأيضا الخطوط 
هذه  والفخذ،  البطن  منطقة  تصيب  مــا  عــادة  التي  الحملية  الحمراء 
من  ينتج  التي  الجلد  أنسجة  في  داخلية  تشققات  عبارة عن  الخطوط 
التمدد السريع في الجلد في منطقة البطن بسبب نمو الجنين وتوسع 
الرحم، وهذه الخطوط بالعادة تكون حمراء وقت الحمل ومن ثم تصبح 

بيضاء بعد مرور فترة من الزمن بعد الوالدة. 
الحمل  تــصــاحــب  الــتــي  ــرى  األخــ الطبيعية  الــتــغــيــيــرات  ومـــن ضــمــن 
التعرق،  كــثــرة  الــخــال،  وحــبــوب  الحلمات  اغــمــقــاق  الكفين،  احــمــرار  هــي 
تعتبر طبيعية وال  التي  التغييرات  الوجه وغيرها من  الدهون في  زيادة 

تستدعي القلق أو التدخل الطبي.
فهي  الحمل،  تصاحب  التي  المرضية  التغييرات  إلــى  بالنسبة  امــا 
للحمل،  المصاحب  األظــافــر  هشاشة  هــي  أمثلتها  وبعض  كثيرة،  أيضا 
الثالث  الشهر  بين  مستوياته  أســـوأ  فــي  يــكــون  ــذي  )والــ الشعر  تساقط 
الوجه  )مثل  الذكورية  المناطق  الشعر في  نمو  الــوالدة(،  بعد  والسادس 
أنــواع طفح  وبعض  الوعائية،  التورمات  القدم،  دوالــي  والصدر(،  والذقن 

الجلد.
الــطــفــوح الجلدية  أنــــواع  أكــثــر  الــمــتــعــدد الحملي هــو  الــطــفــح  ويــعــد 
الجلد  انتفاخات حمراء في  بالعادة يتمثل في  الحمل، وهو  حدوثا في 
متركزة في منطقة البطن والفخذ والذراع، وتكون مثيرة جدا للحكة ما 
يؤدي إلى تعب كثير على المرأة الحامل، وهذا الطفح عادة ما يحدث في 
نهاية الحمل ويزداد في وقت الوالدة ومن ثم يبدأ بالتحسن السريع في 
فترة ما بعد الوالدة والمثير لالهتمام بخصوص هذا النوع من الطفح 

أنه في أغلب األوقات يحدث في أول حمل فقط للمرأة.

الدكتورة أسيل الصالح
 توضح معتقدات خاطئة عن التغذية في إنقاص الوزن

أمراض  تجاه  نهجها  غيرت  تركيبة  هي  والتكنولوجيا  الصحة 
مثل مرض السكري في السنوات األخيرة، ومثلما هو الحال مع أي 
المرضى  لتخدم  تتطور  أن  تحاول  ومستجدة،  مبتكرة  تكنولوجيا 
العال  خديجة  الــدكــتــورة  تــشــرح  التالي  المقال  فــي  الــطــرق،  بشتى 
استشاري طب األطفال وأمراض السكري تأثير التطور التكنولوجي 

على مرض السكري، والتي بدأت حديثها قائلة:
بــأن حــوالــي 537 مليون   )IDF( للسكري  الــدولــي  االتــحــاد  أفــاد 
وقد  السكري.  مــرض  من  يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
ويتوقع  الماضية،  القليلة  العقود  مــدى  على  الــحــاالت  عــدد  تزايد 
االتحاد الدولي أن 783 مليون شخص سيعانون من مرض السكري 

بحلول عام 2045 – بزيادة قدرها %46.
الــدم،  في  طبيعية  سكر  معدالت  على  السكريون  يحافظ  لكي 
من  يعاني  مــن  ويــحــتــاج  كبير،  مجهود  بــذل  إلــى  يحتاجون  فإنهم 
الدم 6 مرات على  إلى فحص معدل السكر في  النوع األول  السكر 
أو انخفاض معدل  ارتــفــاع  بــالــالزم فــي حــال  والــقــيــام  األقــل يوميا، 

السكر في الدم. 
التقليل  في  كبيرا  دورا  يلعب  التكنولوجي  التطور  فــإن  لذلك 
من عبء التعايش مع مرض السكري، مما يؤدي إلى تحسين جودة 
السيطرة على معدالت  تساعد على  والتكنولوجيا  الحياة،  ونوعية 
تقليل مضاعفات  الـــى  يـــؤدي  مــمــا  أفــضــل  بشكل  الـــدم  فــي  الــســكــر 

المرض.
التطور التكنولوجي في أجهزة قياس معدل السكر في الدم

تـــطـــورت أجـــهـــزة الـــقـــيـــاس بــشــكــل مــلــحــوظ خــــالل الــســنــوات 
إبـــرة صغيرة  باستخدام  اإلصــبــع  شــك  يتم  السابق  فــي  األخــيــرة، 
الــدم فــي شريط ومــن ثــم وضــع الشريط فــي جهاز  ووضــع قطرة 
يزال  وال  الجهاز  شاشة  في  السكر  مستوى  وقـــراءة  السكر  قياس 
اليوم،  في  مــرات عديدة  العملية  وتكرر هذه  النوع يستخدم،  هذا 
في  تثبيت مستشعر  يــتــم  فمثال  مــتــطــورة  أجــهــزة  ظــهــرت  أنـــه  إال 
قراءة  ويمكن  بشكل مستمر  السكر  معدل  بقياس  ويقوم  الجسم 
برامج  طريق  عن  أو  نفسه  المستشعر  جهاز  من  السكر  مستوى 
تنزل في جهاز التليفون أو الساعة الذكية ومراقبة معدل السكر 
يتم  أيضا  آخــر  نــوع  وهــنــاك  الــيــوم،  فــي  ساعة  والعشرين  لألربعة 
أو  القراءة  أو المجس في الجسم ويمرر جهاز  تثبيت المستشعر 
الهاتف المحمول على الجهاز ليسجل معدل السكر، وتمتاز هذه 
األجهزة بإطالق رنة تنبيهية في حال هبوط معدل السكر لتنبيه 
الطفل قياس معدل  لــذوي  كما يمكن  الــالزم،  لعمل  الطفل  أهــل 
السكر أثناء النوم من دون الحاجة الى الوخز أو إيقاظ الطفل، 
كما يمكن لوالدي الطفل معرفة القراءات من هواتفهم حتى في 
حال وجود الطفل في المدرسة أو في بلد آخر، كما يمكن لطبيب 

الطفل أيضا متابعة معدالت السكر من جهازه.
التطور التكنولوجي في أدوات ضخ اإلنسولين في الجسم

في بداياتها كانت حقن اإلنسولين معدنية، وال يتم تبديل 
اإلبرة بل يتكرر استعمالها وتحتاج إلى تعقيم بالماء الساخن 
مع  يتفلطح  المسنن  اإلبــرة  وحــد  التهابات،  تسبب  أن  ويمكن 
تطورت  ثم  ومن  الجلد،  تلف  إلى  يــؤدي  مما  االستخدام  تكرار 

بعد  اإلبــرة  واستبدال  استبدالها  يمكن  بالستيكية  إلى  الحقن 
الحقن  لتسهل عملية  األقــــالم  جـــاءت  وبــعــدهــا  اســتــخــدام،  كــل 
وحفظ اإلنسولين، واألقالم نفسها تطورت إلى أنواع بها ذاكرة 
تتحسس  يمكنها  وأنـــواع  الــذكــيــة،  األقـــالم  وتسمى  االســتــخــدام 
درجــة الحرارة وإعطاء تنبيه في حال كانت درجــة حــرارة الجو 
إلى تلف اإلنسولين، كما يمكنها االتصال  مرتفعة ألنها تؤدي 
باألجهزة الذكية لتقوم بحساب الكربوهيدرات وحساب جرعات 
اإلنسولين المناسبة. وهناك أقالم تعاطي اإلنسولين عن طريق 
خاصية الضغط على الجلد بدون وجود إبرة ويعيب هذا النوع 

السعر الباهظ.
الجسم  فــي  تلصق  بــــورت(  )آي  سيليكونية  قطعة  وهــنــاك 
إلى حقن  الحاجة  بها بدون  اإلبر  ويتم حقن  أيام  وتبقى ستة 

الجلد مباشرة.
وتطورت أدوات ضخ اإلنسولين لتظهر المضخة التي بدأت 
بحجم  كبيرة  وكــانــت  الــمــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي  صناعتها 

حقيبة المدرسة وتطورت إلى حجمها الحالي.

مرض السكري والتطور التكنولوجي 

الدكتورة خديجة العال:
 التطور التكنولوجي شمل أجهزة قياس السكر وأدوات ضخ اإلنسولين 

هل يمكن تقوية عضلة القلب؟ 
الدكتور شانع علي: هناك بعض األدوية تساعد على تقوية ورفع كفاءة عضلة القلب

اأ�س�راب طي�ور ت��غزو المك�س�يك.. 

للظاه��رة م�تن�وع���ة  وتف�سي���رات 
ــه مـــؤخـــرا فـــي الــمــكــســيــك،  ــداولـ أظــهــر مــقــطــع فــيــديــو تـــم تـ
مواقع  رواد  أرجـــع  حيث  الــشــوارع،  فــي  الطيور  آلالف  تجمعات 
وقال  متنوعة.  ألسباب  الغريبة  الظاهرة  االجتماعي  التواصل 
على  مــؤشــرا  يعتبر  الفيديو  إن  التواصل  مــواقــع  رواد  مــن  عــدد 
كارثة قادمة كزلزال مثال، ألن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف 
أرجــعــوا  آخـــرون  غريبة.  بطريقة  الــكــوارث  تلك  مثل  وقـــوع  قبل 
الظاهرة الغريبة إلى هروب الطيور من منطقة حدث فيها خلل 
بيئي كبير أو كارثة مناخية. فريق آخر اعتبر هذا التجمع الكبير 
للطيور مؤشرا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرا إلى 
مشاهدة كثيرين تدفقا كبيرا من الطيور إلى المكسيك أخيرًا. 
وأشارت تقارير محلية إلى أن التفسير العلمي الوحيد لهذا 
الظهور الكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم 

التكاثر بالنسبة إليها. 

مطاعم بريطانيا ت�ستثني الطماطم 

من و�سفات البيتزا الرتفاع اأ�سعارها
الــمــطــاعــم اإليــطــالــيــة في  أن  »الـــجـــارديـــان«  ذكـــرت صحيفة 
ــدأت طــهــي الــبــيــتــزا الــبــيــضــاء الــخــالــيــة مـــن مــكــون  بــريــطــانــيــا بــ
الطماطم، بعد أن استبعد الطهاة الطماطم من الطبق المميز 
الــكــهــربــاء في  ارتـــفـــاع أســعــار  الــعــالــيــة. وتــســبــب  بــســبــب كلفتها 
بدأت  السبب  ولهذا  المتحدة.  المملكة  في  الخضراوات  نقص 
المطاعم بالتخلي عن الطماطم في إعداد البيتزا والمعكرونة 

والصلصات. 
وقررت إدارات العديد من المطاعم استبعاد طبق المعكرونة 
موجة  المطاعم  اجتاحت  كما  القائمة.  من  تماما  البومودورو 
مــن ارتــفــاع أســعــار الــوجــبــات. وارتــفــعــت أســعــار الــطــمــاطــم على 
مــــدار الـــعـــام فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 4 مــــرات فـــي حــيــن تــوقــع 
أوليفيري،  إنزو  بريطانيا،  للطهاة في  اإليطالي  االتحاد  رئيس 
ارتفاع األسعار في البالد وخروج  إغالق بعض المطاعم بسبب 
بريطانيا من االتحاد األوروبي. ويستخدم الطهاة الجبن، مثل 
بــدون  ولــكــن  للبيتزا،  رئيسية  كــمــكــونــات  الــخــضــار  أو  الــريــكــوتــا 

الطماطم.

تمث�ال عل�ى �س�كل حب�ة ف�ول �س�وداني

 اأ�سبح رمزا لم�سقط راأ�س جيمي كارتر 
بات تمثال على شكل حبة فول سوداني ضخمة رمزًا لبلدة 
بــاليــنــز )جــنــوب شـــرق الـــواليـــات الــمــتــحــدة( الــتــي يــتــحــدر منها 
النصب  يستقطب  إذ  كــارتــر،  جيمي  السابق  األمريكي  الرئيس 
العلوي  فــي قسمه  والــــذي تظهر  أمــتــار  أربــعــة  ارتــفــاعــه  الــبــالــغ 

ابتسامة عريضة، عددًا كبيرًا من السياح سنويًا. 
أشهر  بضعة  المنطقة  تــرتــاد  التي  ليسكوتي  ديــبــرا  وتــقــول 
»إّن  التمثال  تقع خلف  داخل مركبة في حديقة  لتخّيم  سنويًا 
حبة الفول هذه تبدو مع ابتسامتها وكأنها تسهر علينا«. وُنصب 
معدنية  وشبكة  يــوريــثــان  الــبــولــي  مـــادة  مــن  المصنوع  التمثال 
رقيقة في مدينة بالينز، عقب أحد االجتماعات التي ُعقدت في 
االنتخابية  الحملة  خالل  المتحدة(  الواليات  )شمال  إنديانا 

لجيمي كارتر عام 1976. 
وتحمل حبة الفول السوداني التي ُتظهر ابتسامة مشابهة 
رمزيًا مرتبطًا  السابق، معنى  الديموقراطي  الرئيس  البتسامة 
بــالــفــول  ــًا متخصصًا  كـــان مـــزارعـ الــــذي  كــارتــر  بــمــاضــي جــيــمــي 
السوداني في بالينز. ونشأ كارتر في هذه المنطقة من جورجيا 
كمزارع، قبل أن يصل إلى البيت األبيض ويتولى رئاسة الواليات 
كارتر  المتحدة بين عامي 1977 و1981. وحاليًا، يتلقى جيمي 
أعلنت  مــا  على  منزله،  داخــل  تلطيفية  رعــايــة  عــامــًا   98 البالغ 

مؤسسته في 18 فبراير. 

} أسراب الطيور تغطي الشوارع.

}  تعبيرية.
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الحضارة  صنع  فــي  تــشــارك  البحرين 
وتــدخــل إلـــى الــســوق الــعــالــمــي فــي مجال 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة واألدويـــــة 
مطورة بذلك القطاع الصناعي بأكثر من 
تجاوزت  صناعية  لمشاريع  مقترحات   10
األولية  لالستثمارات  التقديرية  القيمة 
البحرين  انضمام  فيها 2 مليار دوالر عبر 
كل  مع  التكاملية  الصناعية  الشراكة  إلى 

من مصر واإلمارات واألردن.
ــارة أن  ــتــــجــ ــر الـــصـــنـــاعـــة والــ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
الصناعية  الشراكة  إلى  البحرين  انضمام 
مستدامة  اقــتــصــاديــة  لتنمية  التكاملية 
ــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــطــ ــقــ ــي تـــعـــزيـــز الــ ــ أســــهــــم فـ
بــالــمــمــلــكــة بــأكــثــر مـــن عـــشـــرة مــقــتــرحــات 
الــتــي  األبــــــــواب  وإن  لـــمـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة 
فتحتها هذه الشراكة تكمن في الصناعات 
للمرة  البحرين  مملكة  فيها  تدخل  التي 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيـ األولـــــى كــصــنــاعــة الـــسـ
وتــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا حــديــثــة فـــي مــجــال 
الطبية  والمحاليل  الــدوائــيــة  الــصــنــاعــات 
والـــتـــي تــعــد نــتــاج بــحــث وتــطــويــر وابــتــكــار 
صناعي عكف فريق العمل على اكتشافها 

تمهيدا إلعالنها.
عــدد من  الشراكات  هــذه  نتج عن  كما 
المشاريع أهمها توريد صفائح األلمونيوم 

لتصنيع السيارات الكهربائية.
 وذكـــر وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة لــدى 
تــرؤســه وفـــد مملكة الــبــحــريــن فــي أعــمــال 
واللجنة  التنفيذية  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات 
الــعــلــيــا لــلــشــراكــة الــصــنــاعــيــة الــتــكــامــلــيــة 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــنــاعــة  قــطــاع  أن 
ــاره أحـــد  ــبـ ــتـ ــاعـ يــحــظــى بـــدعـــم مــســتــمــر بـ
التعافي  خطة  ضمن  الــواعــدة  القطاعات 
والتي تسهم بشكل أساسي في رفد أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
ــبـــالد الــمــعــظــم  صـــاحـــب الــجــاللــة مــلــك الـ
ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ تــــــــــواجــــــــــه مـ
الــبــنــدقــيــة الــشــهــيــرة في 
أزمة  اإليطالي  الشمال 
أشهر  أحــد  تهدد  كبيرة، 
ــل مــعــالــمــهــا، أال  ــمــ وأجــ
المائية  الــمــمــرات  وهـــي 
الــصــغــيــرة بــيــن الــبــيــوت، 
حــيــث يــجــري الــجــنــدول 
يشكل  ــــذي  الـ الـــســـاحـــر، 
لــلــســيــاح  األول  ــهـــدف  الـ
ــم. فــبــعــد  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ عــــبــــر الــ
ـــة  ـــنـ ــديـ ــمــ الــ كــــــانــــــت  أن 
ــق تـــعـــانـــي  ــ ــابــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
مــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، بـــات 
الــجــفــاف أحـــد أكــبــر ما 
انخفاض  بالها.  يشغل 
الــمــيــاه جــــراء الــجــفــاف 
األمــطــار  تساقط  وعـــدم 
الماضية،  الفترة  خالل 
ــدول  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ تـــــحـــــركـــــات الـ
وسيارات األجرة المائية 
اإلسعاف  ســيــارات  حتى 
بعض  فــي  تتنقل  الــتــي 

قنوات المدينة.

ــــس«  ــبـ ــ ــقـ ــ ــة »الـ ــفــ ــيــ ذكـــــــــــرت صــــحــ
الــكــويــتــيــة أن اســتــخــدام مــســدســات 
الــمــاء خــالل االحتفاالت  وبــالــونــات 
بــــاألعــــيــــاد الـــوطـــنـــيـــة تـــســـبـــبـــت فــي 
عــيــون  ــي  فــ ــة  ــابــ إصــ ــن 167  مــ أكـــثـــر 
المتواجدين بمواقع االحتفاالت أو 

قائدي السيارات.
وأبلغت مصادر صحية »القبس« 
أن أقسام الطوارئ في المستشفيات 

عيونهم  فــي  الــمــصــابــيــن  استقبلت 
ــم عـــــــولـــــــج فــــــــي مـــــواقـــــع  ــ ــهـ ــ ــضـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــاد الــوطــنــيــة،  ــيـ ــاألعـ االحــــتــــفــــاالت بـ
مــشــيــرة إلـــى أن تــصــويــب الــبــالــونــات 
ورشـــــاشـــــات الـــمـــيـــاه الــمــســتــخــدمــة 
ــن قـــبـــل األطــــفــــال والـــمـــراهـــقـــيـــن  مــ
والـــمـــوجـــهـــة مــــن مـــســـافـــات قــريــبــة 
بداخل  أو من هم  المارة  جــدا نحو 
ــدوث  ــ ــي حــ ــ ــم، تـــســـبـــب فــ ــهــ ــاتــ ــبــ ــركــ مــ

بالعين،  وخطيرة  مباشرة  إصــابــات 
ما أدى إلى نقل عشرات المصابين 
إلـــى الــمــســتــشــفــيــات، وتــطــلــب األمــر 
العاجلة  الطبية  ــراءات  اإلجــ بعض 
إلى  نقلهم  فور  المصابين  إلسعاف 

أقسام الطوارئ. 
وحــــــذر رئـــيـــس مــجــلــس أقـــســـام 
أحــمــد  الــصــحــة  وزارة  ــي  فـ الـــعـــيـــون 
ــر بـــعـــض  ــ ــاطـ ــ ــــخـ ـــــن مـ الـــــــــفـــــــــودري مــ

الـــمـــظـــاهـــر الـــســـلـــبـــيـــة، تــعــبــيــرا عــن 
االحـــتـــفـــال بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة في 
واستخدام  البالونات  كرمي  البالد، 
من  المائية  )الــرشــاشــات(  األلــعــاب 
مسافة قريبة على وجه أي شخص، 
سواء على من كان داخل مركبته أو 
سيرا على األقـــدام، ألن ذلــك يؤدي 
أن  الممكن  عواقب وخيمة من  إلى 

يستمر تأثيرها مدى الحياة.

ب�سبب  ال��ع��ي��ون  ف��ي  اإ���س��اب��ة   167 م��ن  اأك��ث��ر 

ب���ال���ون���ات وم�����س��د���س��ات ال���م���اء ف���ي ال��ك��وي��ت

ــــف بـــريـــطـــانـــيـــة  ــــحـ ــــت صـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
أديــل  اإلنجليزية  المغنية  خطوبة 
ــال  ــ ــمـ ــ األعـ رجـــــــل  مـــــن  عـــــامـــــا(   34(
بـــول )41 عــامــا(،  األمــريــكــي ريــتــش 
في  لــلــزواج  أنهما يخططان  مــؤكــدة 
ــادم. وتــأكــيــدا لــأخــبــار  ــقـ الــصــيــف الـ
لــســان مقربين  الــتــي خــرجــت عــلــى 
من مغنية »رولينغ إن ذا ديب«، كانت 
أديل قد ظهرت بخاتم ماسي ضخم 
الــذي أحيته  خــالل حفلها األخــيــر، 

في الس فيغاس. 
وأكـــــدت وقــتــهــا عــــدة صــحــف أن 

أديل سبق أن ظهرت بالخاتم نفسه 
عام  »بــريــت«  جوائز  توزيع  حفل  في 
2022. وعلى الرغم من تداول أخبار 
عام  منذ  بــول  وريتش  أديــل  خطوبة 
تـــقـــريـــبـــا، فــإنــهــمــا لــــم يــعــلــنــا األمــــر 

رسميا عبر أي وسيلة رسمية. 
وريــتــش قد  أديـــل  الثنائي  وكـــان 
ظهرا معا آخر مرة في حفل السوبر 
وبينما  الــجــاري.  الشهر  بــدايــة  بــول 
الخاصة  حياتها  إلبقاء  أديــل  تميل 
بعيدة عن األضواء، إال أنها صدمت 
مغرمة  أنها  كشفت  حين  جمهورها 

الماضي،  ديسمبر  فــي  بــول  بريتش 
ــدى حــفــالتــهــا في  ــ ــــك خــــالل إحـ وذلـ
أديــــــل عــلــى  ــالــــت  وقــ ــغـــاس.  ــيـ فـ الس 
ــه أكـــثـــر من  ــبـ الــمــســرح حــيــنــهــا: »أحـ
معا  لــه  نتمنى  هــل  نفسها،  الــحــيــاة 

عيد ميالد سعيدا؟.. اسمه ريتش«.
يذكر أن أديل كانت متزوجة من 
رجل األعمال سايمون كوينكي، بعد 
عام  بينهما  بــدأت  رومانسية  عالقة 
الوحيد  طفلها  منه  وأنجبت   ،2012
»أنجيلو«، قبل أن ينفصال عام 2019.

خ����ط����وب����ة اأدي�����������ل م������ن رج����ل 

االأع���م���ال االأم���ري���ك���ي ري��ت�����س ب��ول 

} أديل وريتش بول.

المقررة  الف�ساء  رحلة  اإطالق  تاأجيل 

النيادي �سلطان  االإماراتي  بم�ساركة 
أعلنت وكالة ناسا أمس اإلثنين تأجيل انطالق مهمة »كرو-
6« حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مشكلة في األنظمة األرضية. 
وتــعــد هــذه الــرحــلــة أطـــول مهمة فضائية فــي تــاريــخ الــعــرب، إذ 
النيادي،  سلطان  اإلمــاراتــي  الفضاء  رائـــد  متنها  على  سيكون 
وسيبقى برفقة طاقم »كرو-6« مدة 6 أشهر في محطة الفضاء 

الدولية. 
في  محلية  إعــالم  وسائل  بثتها  قد  مباشرة  لقطات  وكانت 
اإلمارات في وقت سابق أظهرت وصول رواد الفضاء، من بينهم 
سلطان النيادي، إلى مجمع اإلطالق 39 أيه في مركز كينيدي، 
تم  والحًقا،  الدولية.  الفضاء  محطة  إلى  لالنطالق  استعداًدا 
إلى  النيادي  اإلمــاراتــي سلطان  الفضاء  رائــد  بث لحظة دخــول 
قبل  وذلــك  العرب،  تاريخ  في  أطــول مهمة فضاء  في  الكبسولة 
يطلقها  التي   ،»2 زايــد  »طموح  والمهمة  الرحلة.  تأجيل  إعــالن 
لــرواد  اإلمـــارات  برنامج  للفضاء ضمن  راشــد  بــن  مركز محمد 
الفضاء، هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية. 
وتستمر المهمة الفضائية 6 أشهر سيجري خاللها رائد الفضاء 
بتأثيرات  متصلة  علمية  تجربة   19 النيادي  سلطان  اإلمــاراتــي 

الفضاء على اإلنسان.
اإلمــارات،  األمــد،  الطويلة  الفضائية  المهمة  وستضع هذه 

ا. ا، واألول عربّيً في الترتيب الحادي عشر عالمّيً

ــدة حـــتـــفـــهـــا مــخــتــنــقــة خـــالل  ــيــ لـــقـــيـــت ســ
ــام الــفــطــائــر  ــهـ ــتـ مــشــاركــتــهــا فــــي مــســابــقــة اللـ
فـــي مــديــنــة أومـــســـك الــروســيــة بــمــنــاســبــة عيد 
»مــاســلــنــيــتــســا«، عــشــيــة الــــصــــوم الــكــبــيــر عــنــد 

المسيحيين األرثوذوكس في روسيا. 
ــة تــــــاس يــــــوم األحـــــــد نــقــال  ــ ــالـ ــ وأفــــــــــادت وكـ
عــــــن أجــــــهــــــزة إنــــــفــــــاذ الـــــقـــــانـــــون بــــــــأن ســـيـــدة 
تــوفــيــت فـــي مــصــحــة، ويـــجـــري حــالــيــا إجــــراء 

فحوصات وتحريات لمعرفة تفاصيل الحادث. 
بــحــســب الــمــعــلــومــات: تــوفــيــت الــســيــدة بسبب 
اخــتــنــاقــهــا بــفــطــيــرة، وقـــد تــم اســتــدعــاء ســيــارة 
للمعلومات  الحادث. وفقا  إلى مكان  اإلسعاف 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  المتداولة 
كانت  عــامــا   38 العمر  مــن  تبلغ  الــتــي  الــســيــدة 
نزيلة في مصحة »كومونالنيك«، حيث أقيمت 
فــي 25 فــبــرايــر مــســابــقــات لــتــنــاول أكــبــر كمية 

هذه  وكانت  مــحــددة،  فترة  خــالل  الفطائر  من 
السيدة واحدة من المشاركين في السباق. 

ــن جــهــتــه أعـــلـــن مــكــتــب الـــمـــدعـــي الــعــام  مـ
في  تحقيقا  يــجــري  أنـــه  أومــســك  منطقة  فــي 
ستحدد  التفتيش  عملية  أن  مضيفا  الحادث، 
لسلوك  تقييما  وتــعــطــي  الـــحـــادث،  مــالبــســات 
اتخاذ  حيث  مــن  الطبية،  المؤسسة  مسؤولي 

اإلجراءات الالزمة لقضاء عطالت آمنة.

}  طاقم الرحلة.

نحو   2050 عــام  عــن  تفصلنا 
27 عـــامـــا ســتــتــغــيــر فــيــهــا أشــيــاء 
كــثــيــرة، مــنــهــا وســـائـــل الــنــقــل من 
ــائـــرات، لكن  ــات إلــــى الـــطـ ــدراجــ الــ
كــيــف ســيــكــون شــكــل الــتــنــقــل في 
ــخ؟ طـــرحـــت شــبــكــة  ــاريــ ــتــ ذلـــــك الــ
األمريكية  اإلخبارية  إن«  إن  »سي 
هـــذا الــســؤال عــلــى خــبــيــرة النقل 

الحضري أليسين مالك. 
وقالت مالك: »كلما أفكر في 
عام 2050 وكيف سنتنقل فيه، فإن 
أكثر شيء يثير حماستي هو تعدد 
بحوزتنا  ستكون  الــتــي  الــخــيــارات 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت«. وأضـــافـــت: إن 
الناس سيواصلون قيادة الدراجات 
الــهــوائــيــة واســتــخــدام الــحــافــالت، 

لكن سيكون األمر متعلقا بالقدرة 
على انتقاء أفضل الخيارات التي 
يحتاجون إليها من أجل الخروج 
في رحلة ما. وعبرت الخبيرة عن 
الـــعـــالـــم سيشهد  ــأن  بــ اعــتــقــادهــا 
»تكرارا« لأشياء الموجودة حاليا، 
مثل جعل األدوات تعمل بالطاقة 

الكهربائية. 
ــت إنــــــه مــن  ــالــ ومــــــع ذلـــــــك، قــ
الـــمـــتـــوقـــع رؤيــــــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
ــا هــو  ــنـ ــم هـ ــهـ ــمـ ــن الـ ــكـ جـــــديـــــدة، لـ
مــع  ــاشـــى  ــمـ ــتـ تـ فــــرصــــة  تـــجـــد  أن 
خبيرة  ورأت  التجارية.  الحاجات 
الــمــركــبــات  أن  الـــحـــضـــري  الــنــقــل 
وُتختبر  تــتــطــور  الــقــيــادة  الــذاتــيــة 
المثير  مـــن  أنـــه  مــعــتــبــرة  حــالــيــا، 

تقدمها في  رؤية  للغاية مشاهدة 
هذا المجال. لكن، بما أن التطلع 
هو نحو عام 2050، فستكون هذه 

الــمــركــبــات الـــذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة قد 
مشيرة  التجاري،  الميدان  دخلت 
إلى أنها ستقلل من وقت التنقل.

وف�������اة ����س���ي���دة اخ���ت���ن���اق���ا ب���ف���ط���ي���رة خ���الل 

م�����س��اب��ق��ة الل���ت���ه���ام ال�����س��ط��ائ��ر ف����ي رو���س��ي��ا

2050؟  ع���ام  التنق���ل  �س���كل  �س���يكون  كي���ف 

} التكنولوجيا الجديدة ستقلل من وقت التنقل.

27 العدد )16412( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء 8 شعبان 1444هـ - 28 فبراير 2023م

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16412/pdf/1-Supplime/16412.pdf?fixed3132
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324366
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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https://www.alqabas.com/article/5907061
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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

العدد:  12379
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د. جمعة يطلع النائب الدو�سري 

على م�ستجدات تطوير العملية التعليمية

يف  الوزارة  مبقر  جمعة  مبارك  بن  حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  ا�شتقبل 

مدينة عي�شى النائب علي �شقر الدو�شري ع�شو جمل�س النواب.

خالل اللقاء، اأطلع الوزير النائب على م�شتجدات تطوير العملية التعليمية، وم�شاريع 

الوزارة وبراجمها لالرتقاء مبخرجات التعليم.

ومن جانبه، تقدم النائب علي الدو�شري بال�شكر والتقدير اإىل وزير الرتبية والتعليم 

وجميع منت�شبي الوزارة على جهودهم املثمرة.

النعيمي ي�سلم عدًدا من ال�سباط 

و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

عدد  تكرمي  الأركان حفل  هيئة  رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ح�شر 

من �شباط قوة دفاع البحرين احلا�شلني على »و�شام الأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق 

الطبي« يف مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية، وذلك �شباح اأم�س.

وبداأ احلفل بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم، ثم األقيت كلمة بهذه املنا�شبة، بعدها 

الطبي«  لال�شتحقاق  بن حمد  �شلمان  الأمري  »و�شام  بت�شليم  الأركان  هيئة  رئي�س  تف�شل 

لعدد من �شباط قوة دفاع البحرين، اإنفاًذا لالأمر امللكي ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ويف اإطار 

توجيه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س الوزراء، لكل اجلهات املعنية بت�شليم الو�شام للعاملني يف 

ال�شفوف الأمامية من الكوادر ال�شحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وجميع 

اجلهات امل�شاندة، وهناأهم �شعادته على هذا التكرمي.

اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  بروفي�شور  اللواء  الحتفال  وح�شر 

الطبية امللكية، واللواء الركن ال�شيخ علي بن را�شد اآل خليفة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان 

للقوى الب�شرية، وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

الرميحي تلتقي الدفعة الثامنة من برنامج رئي�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية 

ا�ستعرا�س قطاع ال�سكن الجتماعي وجهود توفري اخلدمات الإ�سكانية 

وزيرة  الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة  اأكدت 

الدور  على  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان 

الرائد لربنامج رئي�س جمل�س الوزراء لتنمية 

الروؤى  يج�شد  الذي  احلكومية،  الكوادر 

الطموحة ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء حفظه اهلل لتطوير الكوادر احلكومية 

خرباتها  لتعزيز  اأمامها  الفر�شة  واإتاحة 

اأهداف  حتقيق  يف  وم�شاركتها  ومهاراتها 

التنمية امل�شتدامة ململكة البحرين.

الإ�شكان  وزيرة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

الدفعة  مبنت�شبي  العمراين  والتخطيط 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  برنامج  من  الثامنة 

اأ�شادت  حيث  احلكومية،  الكوادر  لتنمية 

والربامج  امل�شاريع  خمتلف  يف  مب�شاركتهم 

مهاراتهم  تعزز  التي  التدريبية،  والدورات 

يعزز  مبا  العملية  خرباتهم  وتنمي  وت�شقلها 

اإ�شهاماتهم يف تطوير الأداء احلكومي، متمنيًة 

العلمية  م�شريتهم  يف  وال�شداد  التوفيق  لهم 

والعملية.

اآمنة  الوزيرة  ا�شتعر�شت  اللقاء  وخالل 

من  الثامنة  الدفعة  منت�شبي  مع  الرميحي 

الربنامج، املوا�شيع ذات ال�شلة بقطاع ال�شكن 

من  احلكومة  تبذله  وما  باململكة،  الجتماعي 

جهود لتوفري خدمات اإ�شكانية لئقة ومالئمة 

على  ال�شوء  م�شلطة  للمواطنني،  ومتميزة 

برامج ال�شراكة مع القطاع اخلا�س، كربنامج 

التمويالت الإ�شكانية اجلديدة وبرنامج حقوق 

الربامج  وهي  احلكومية،  الأرا�شي  تطوير 

ا�شتدامة توفري اخلدمات  التي ت�شمن حتقيق 

الإ�شكانية للمواطنني على املدى البعيد.

الكبرية  اجلهود  اإىل  الوزيرة  تطرقت  كما 

ال�شامي  امللكي  التوجيه  تنفيذ  اإىل  اآلت  التي 

املرحلة  األف وحدة �شكنية خالل  بتوفري 40 

املا�شية، وهو اإجناز كبري ميثل عالمة فارقة 

منذ  املمتدة  اململكة  يف  الإ�شكانية  امل�شرية  يف 

جهود  اأن  موؤكدة  املا�شي،  القرن  �شتينيات 

احلكومة يف توفري اخلدمات الإ�شكانية ت�شهد 

تطوًرا م�شتمًرا.

من جانبهم، اأعرب منت�شبو الدفعة الثامنة 

لتنمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  برنامج  من 

وتقديرهم  �شكرهم  عن  احلكومية  الكوادر 

ل�شعادة وزيرة الإ�شكان والتخطيط العمراين 

على ُح�شن ال�شتقبال وتقدمي الدعم وامل�شاندة 

امل�شتويات  اأف�شل  تقدمي  على  والت�شجيع 

العلمية  التجارب  يف  وامل�شاركة  العمل  من 

وم�شوؤولية  بكفاءة  لهم  املتاحة  والعملية 

ململكة  خدمة  امل�شتويات  لأف�شل  بها  لالرتقاء 

البحرين و�شعبها.

وزيرة الإ�سكان

البحرين  لهيئة  التابع  الفنون  مركز  �شهد 

»الن�شبة  معر�س  افتتاح  والآثار  للثقافة 

ال�شويدي  ميا�شة  الدكتورة  للفنانة  الذهبية« 

اآل  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  من  كرمية  برعاية 

حيث  للفنون،  الوطني  املجل�س  رئي�س  خليفة 

الفن  خبرية  املعر�س  تن�شيق  على  اأ�شرفت 

وذلك  تيم�شيت،  كورين  الفرن�شية  احلديث 

اآل  اأحمد بن عبداهلل  ال�شيخ خليفة بن  بح�شور 

تواجد  اإىل  اإ�شافة  الثقافة،  هيئة  رئي�س  خليفة 

الت�شكيليني واملهتمني بال�شاأن  الفنانني  عدد من 

الثقايف يف البحرين والإعالميني.

العالقة  على  ال�شوء  املعر�س  هذا  ويلقي 

عاملان  وهما  والريا�شيات،  الفنون  بني  ما 

اأنه  اإل  الأوىل،  الوهلة  من  متناق�شني  يبدوان 

وعند التعمق والبحث ميكن اإيجاد ت�شابه كبري 

الريا�شيات  اإدراك اجلمال يف  اإن  بينهما، حيث 

ت�شكلها  التي  الأمناط  يف  التمعن  يف  يكمن 

الأرقام.

الت�شل�شل  على  الذهبية  الن�شبة  وتعتمد 

الريا�شي الذي يطلق عليه ا�شم »فيبونات�شي« 

وذلك ن�شبة اإىل عامل الريا�شيات الذي اكت�شفه، 

حيث يكون الرقم يف هذا الت�شل�شل هو جمموع 

الرقمني الثنني اللذين ي�شبقانه، وعند ق�شمة اأي 

الناجت  فاإن  ال�شل�شلة،  هذه  متتابعني يف  رقمني 

هو ن�شبة »فاي«، التي يطلق عليها اأي�شا: الرقم 

الذهبي.

من  الكثري  فيبونات�شي يف  ت�شل�شل  ويظهر 

يف  وخ�شو�شا  الطبيعي،  العامل  يف  الأمناط 

الأ�شجار والنباتات والأزهار.

قالت  وفكرته  املعر�س  عنوان  وحول 

الدكتورة ال�شويدي: »بحكم درا�شتي للريا�شيات 

املعادلت  ت�شتهويني  كانت  بها،  وتخ�ش�شي 

ل  واأجدين  الهند�شية،  والأ�شكال  احل�شابية 

�شعورًيا اأتبعها يف اأ�شلوب الر�شم اخلا�س بي، 

ويف التكوين والتلوين، والت�شكيل، لذلك مل تخل 

فالريا�شيات  الأرقام واحل�شابات،  من  لوحاتي 

ومهمتنا  العظيمة،  الفنية  الأعمال  يف  خمتبئة 

هي البحث عنها وحماولة اإدراكها«. واأ�شافت: 

مو�شوعا  الذهبية  الن�شبة  تكون  اأن  »اخرتت 

ملعر�شي اخلا�س يف مركز الفنون، فهي �شيغة 

الذهبي،  الرقم  يج�شدها  مميزة،  جمالية  فنية 

لكنه  الأوىل،  للوهلة  قد يبدو رقًما عادًيا  الذي 

للجدل  اإثارة  الأرقام  اأكرث  الأمر، من  يف حقيقة 

على مر التاريخ، فهو ن�شبة متنح كل عمل نقوم 

واإتقاًنا  جمالً  احلياة،  جمالت  �شتى  يف  به، 

اإبداعًيا«. وحول هذا املعر�س  يجعل منه عمالً 

باأن  عانا  غازي  ال�شوري  الت�شكيلي  الناقد  قال 

اأول ما نالحظه يف معر�س »الن�شبة الذهبية« 

الفنانة  اختيار  من  احلرية  هام�س  »ات�شاع  هو 

اإ�شكالًيا  الأوىل  للوهلة  يبدو  الذي  للعنوان 

اإغناء  العمق  الفهم، لكنه يف  و�شعًبا من حيث 

لقيمة اجلماليات يف العمل الفني من خالل تناغم 

اأو منطق على نف�س ال�شطح يف  اأكرث من �شكل 

اللوحة ذاتها، وبالتايل توظيف كل ما توفر لها 

الذي هو يف  التعبري  ومواد خلدمة  اأدوات  من 

اإبداعي  منتج  اأي  من  الأ�شا�شية  الغاية  النهاية 

اأو لوحة«. يذكر اأن الدكتورة ميا�شة ال�شويدي 

البتكار  مركز  وع�شو  واأكادميية  فنانة  هي 

ونقل التكنولوجيا يف جامعة البحرين حا�شلة 

جرنوبل  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على 

لالإدارة يف فرن�شا عام 2019م، وحا�شلة على 

من جامعة  ريا�شيات  تخ�ش�س  البكالوريو�س 

البحرين.

وور�س  املعار�س  من  الكثري  يف  �شاركت 

وح�شلت  والعاملية  والإقليمية  املحلية  العمل 

على العديد من اجلوائز الفنية.

الريا�شيات،  يف  الفنانة  خلفية  وبحكم 

مهمة  مكونات  والنظام  التوازن  يعترب 

ملمار�شتها الفنية.

يقام �سمن ربيع الثقافة ال�سابع ع�سر وي�ستمر حتى 17 مار�س 

معر�س للفنانة ال�سويدي يك�سف عن اجلمال الكامن يف الريا�سيات

 خالل ور�سة مع مكتب ال�ستثمار املالئكي.. رنا بنت عي�سى:

 مناهـــج ال�ستثمـــار ت�سهـــم يف تطويـــر القت�ســاد
العايل  التعليم  العامة ملجل�س  الأمانة  نّظمت 

بالتعاون مع مكتب ال�شتثمار املالئكي يف مملكة 

العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات  من  وعدد  البحرين، 

ور�شة عمل؛ لبحث �ُشبل التعاون يف اآلية تطوير 

ال�شتثمار  مقررات  واإدماج  الأكادميية  املناهج 

الأعمال  اإدارة  تخ�ش�شات  يف  الأعمال  وريادة 

ملرحلة البكالوريو�س، وذلك متا�شياً مع متطلبات 

�شوق العمل واملتغريات احلديثة.

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  اأكدت  اللقاء،  وخالل   

ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

التعليم العايل، نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س 

ال�شتثمار  مناهج  تدري�س  اأهمية  العايل،  التعليم 

يف اجلامعات ودوره الأ�شا�شي يف رفد القت�شاد 

البحرين،  يف  الأعمال  ريادة  وتطوير  الوطني 

لفتة اإىل اأن حكومة مملكة البحرين تويل اهتماًما 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  بتعزيز 

ململكة  القت�شادي  النمو  حت�شني  يف  ي�شهم  مبا 

البحرين.

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  تبّني  اإن  وقالت   

املالئكي  وال�شتثمار  عموًما،  ال�شتثمار  ملناهج 

امتالك  من  واخلريجني  الطلبة  �شيمكن  حتديًدا 

املهارات الأ�شا�شية يف ال�شتثمار، وو�شع اخلطط 

يف  ت�شهم  التي  القت�شادية  والأفكار  املنا�شبة 

روؤية  مع  يتواكب  مبا  القت�شادي  النمو  تعزيز 

البحرين القت�شادية 2030، فقد حر�شت الأمانة 

عملها  خالل  من  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة 

لتطويـر  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ت�شجيع  على 

قـدرات  فـي �شقـل  لالإ�شـهام  التعليميـة  املناهـج 

�شـوق  مبتطلبـات  وربطهـا  الطلبـة،  ومهـارات 

الأكادميية  الربامج  ا�شتحداث  خالل  من  العمـل، 

بالحتياجات  وتفي  الطلبة،  رغبات  تلبي  التي 

امل�شتقبلية ل�شوق العمل.

رئي�س  التانتو�س  بايبار�س  اأكد  جانبه،  من   

 ،»WBAF« املالئكي  لال�شتثمار  العاملي  املنتدى 

ريادة  جمال  يف  الناجحة  امل�شاريع  معظم  اأن 

الأعمال تكون نتيجة اأفكار يطرحها الطلبة نتيجة 

درا�شتهم ملقررات ال�شتثمار يف تخ�ش�شات اإدارة 

خالل  من  يتمكنون  الطلبة  اإن  اإىل  لفتاً  الأعمال، 

درا�شتهم ملقررات ال�شتثمار مبعرفة اخلطط التي 

لبناء  امل�شتثمر  مع  والتفاو�س  امل�شتثمر  يتبناها 

ا�شرتاتيجية وا�شحة لال�شتثمار.

اإقامة  من  الهدف  اأن  التانتو�س  واأو�شح   

هو  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات  مع  العمل  ور�شة 

لطرح منهج جديد لريادة الأعمال واإدماجه �شمن 

مقررات تخ�ش�س اإدارة الأعمال، موؤكًدا اأنه يلعب 

دوًرا اأ�شا�شًيا يف رفع القت�شاد واإدماج اخلريجني 

حت�شني  يف  ت�شاعد  كما  ال�شتثمار،  جمال  يف 

واأن  الأعمال  ريادة  وحتقيق  القت�شادي  الو�شع 

العديد من اجلامعات العاملية اأ�شبحت تتبنى مثل 

هذه مقررات يف مناهجها الأكادميية.

املوؤ�ش�شة  اأكدت فريال نا�س رئي�س   بدورها، 

البحرين  الأعمال مديرة مكتب  لريادة  البحرينية 

ال�شتثمار  مقرر  اأهمية طرح  املالئكي،  لال�شتثمار 

رواد  دعم  دور يف  من  له  ملا  املناهج  املالئكي يف 

الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة يف احل�شول 

على التمويل الذكي، مو�شحة اأن هذه املبادرة هي 

الأعمال  لريادة  العاملي  املوؤمتر  تو�شيات  اإحدى 

الذي نظم يف �شهر فرباير اجلاري.

رنا بنت عي�سى
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وزير التنمية االجتماعية ي�صارك يف م�ؤمتر �صيا�صات الرعاية االجتماعية مب�صر

الع�صف�ر يدع� ل�ص�غ �صيا�صات لدعم الفئات االأكرث احتياًجا

بن  اأ�شامة  االجتماعية  التنمية  وزير  �شارك 

االأول  االإقليمي  امل�ؤمتر  الع�شف�ر يف  خلف  اأحمد 

يف  االجتماعي  الت�شامن  وزارة  نظمته  الذى 

جمه�رية م�شر العربية ح�ل »�شيا�شات الرعاية 

حتت  املجتمعي«،  االأمن  وحتقيق  االجتماعية 

ال�شي�شي،  عبدالفتاح  اجلمه�رية  رئي�س  رعاية 

االجتماعية  �ش�ؤون  وزراء  من  عدد  ومب�شاركة 

ذات  واجلهات  العربية،  الدول  وجامعة  العرب 

واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شلة 

واأوروبا.

واالأفكار  الروؤى  تبادل  اإىل  امل�ؤمتر  ويهدف 

االجتماعية  الرعاية  �شيا�شات  ح�ل  العملية 

و�شبل حتقيق االأمن االجتماعي يف ظل املتغريات 

املعا�شرة، اإىل جانب االأهداف الفرعية التي تتمثل 

للفئات  االجتماعية  الرعاية  �شيا�شات  واقع  يف 

كما  االإعاقة.  ذوي  واالأطفال  بالرعاية،  االأوىل 

يف  واالإقليمية  الدولية  املمار�شات  امل�ؤمتر  تناول 

وخربات  االجتماعية،  الرعاية  �شيا�شات  تطبيق 

الدول ح�ل نظم الرعاية البديلة، و�شياغة روؤية 

م�شتقبلية ل�شيا�شات الرعاية االجتماعية لتحقيق 

ال�زير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه  االجتماعي.  االأمن 

تعزيز  نح�  الدفع  يف  امل�ؤمتر  اأهمية  الع�شف�ر 

االجتماعية  الرعاية  �شيا�شات  ل�شياغة  اجله�د 

لدعم الفئات االأكرث احتياًجا يف املجتمعات، معرًبا 

لرعايته  العربية  اجلمه�رية  لرئي�س  �شكره  عن 

مفه�م  تبني  اإطار  يف  ياأتي  الذي  امل�ؤمتر  لهذا 

اأف�شل  وحتقيق  امل�شتدامة،  االجتماعية  التنمية 

املمار�شات للمبادرات التنم�ية يف جمال احلماية 

املجتمع،  �شرائح  ملختلف  االجتماعية  والرعاية 

التي  احلثيثة  اجله�د  اإىل  ال�شياق  هذا  م�شرًيا يف 

اأهداف  وتنفيذ  لتحقيق  البحرين  مملكة  بذلتها 

التنمية امل�شتدامة، اإىل جانب املبادرات االجتماعية 

بال�شراكة  وذلك  املعنية  اجلهات  تقدمها  التي 

والرعاية  احلماية  لتعزيز  الفاعلة،  املجتمعية 

االجتماعية، م�ؤكًدا على دعم كل اجله�د وال�شبل 

التنمية  تعزيز  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها  من  التي 

االجتماعية امل�شتدامة مبفه�مها ال�شامل.

ويذكر اأن امل�ؤمتر ياأتي فى اإطار تبني مفه�م 

التنمية امل�شتدامة، التي تعنى بتط�ير ال�شيا�شات 

االجتماعية بهدف تنمية املجتمع ومب�شاركة اأفراده، 

اأو  حك�مة  اأو  �شعًبا  كان  �ش�اء  طرف  كل  وقيام 

م�ؤ�ش�شات جمتمع مدين بدوره، ف�شالً عن م�شاركة 

القطاع اخلا�س تعبرًيا عن م�ش�ؤوليته االجتماعية 

والعمل على حتقيق التنمية امل�شتدامة.

رئي�س االأمن العام ي�صتقبل

 الرئي�س التنفيذي للم�صت�صفيات احلك�مية

اأحمد حممد  الدكت�ر  العام،  االأمن  رئي�س  احل�شن  بن ح�شن  الفريق طارق  ا�شتقبل 

االأن�شاري الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات احلك�مية.

الداخلية  وزارة  بني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

وامل�شت�شفيات احلك�مية، بهدف رفع ج�دة وكفاءة اخلدمات التي يتم تقدميها عرب مركز 

االإ�شعاف ال�طني للمر�شى وامل�شابني قبل نقلهم اإىل امل�شت�شفيات.

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  اأكد 

االإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدال�هاب 

لت�جيهات  تنفيذا  اأنه  للمرور،  العامة 

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

خليفة، وزير الداخلية، الإجناح ا�شت�شافة 

مملكة البحرين ل�شباقات جائزة البحرين 

االنتهاء  مت  فقد   ،)1 )الف�رم�ال  الكربى 

املرورية ل�شمان  اال�شتعدادات  من جميع 

ان�شيابية احلركة املرورية وت�شهيل عملية 

البحرين  حلبة  من  واخلروج  الدخ�ل 

على  املرورية  ال�شالمة  وتاأمني  الدولية، 

الطريق من خالل الت�اجد املروري املكثف 

على مدى 3 اأيام ال�شباق.

العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�شار 

املرورية �ش�ف  الدوريات  اأن  اإىل  للمرور 

ثابتة ومتحركة  نقاط  ت�زيعها على  يتم 

احللبة،  واإىل  من  امل�ؤدية  ال�ش�ارع  على 

اإ�شافة اإىل جتهيز غرفة املراقبة املرورية 

ال�ش�ارع  على  احلركة  ملتابعة  باالإدارة 

الدوريات  وجتهيز  للحلبة،  امل�ؤدية 

باالأجهزة واملعدات وتخ�شي�س  واالآليات 

يف  املرورية  احل�ادث  ملبا�شرة  مكتب 

احللبة.

حلدث  االأخري  بالي�م  اأنه  واأ�شاف 

�شالمة  تاأمني  اإطار  ويف   ،1 الف�رم�ال 

قد  فاإنه  اجلمه�ر،  خروج  وان�شيابية 

�شري  بخط  املرورية  احلركة  يتم حت�يل 

امل�شارات  وحت�يل  ال�احد«  »االجتاه 

الدوريات  انت�شار  مع  واملنعطفات 

حمددة  لفرتة  وذلك  املرورية،  والنقاط 

االإعالم  و�شائل  عرب  عنها  االإعالن  �شيتم 

وم�اقع الت�ا�شل االجتماعي.

 املرور: اجراءات لتنظيم

 احلركة املرورية خالل »الف�رم�ال«

�صفري البحرين يف برازيليا يلتقي 

وزيرة التخطيط وامليزانية الربازيلية

التقى ال�شفري بدر عبا�س احلليبي �شفري مملكة البحرين 

وزيرة  ثابت  �شيم�ن  االحتادية  الربازيل  جمه�رية  لدى 

بالعا�شمة  التخطيط  وزارة  مبقر  وامليزانية  التخطيط 

برازيليا.

التي  ال�طيدة  ال�شداقة  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  مت 

جتمع بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيز التعاون الثنائي 

وجماالت  والتجاري  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شعيد  على 

اأخرى عديدة، واالرتقاء بالعالقات امل�شرتكة اإىل اآفاق اأ�شمل 

ملا فيه خدمة امل�شالح املتبادلة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

خ�ص�مات مكتبة »الك�صك�ل« 

على خمتلف االإ�صدارات م�صتمرة لغاية 4 مار�س

الك�شك�ل  مكتبة  خ�ش�مات  زالت  ال 

والن�شر  للطباعة  »االأيام«  مل�ؤ�ش�شة  التابعة 

م�شتمرة على جمم�عة خمتارة من خمتلف 

التخ�ش�شات  منمختلف  والروايات  الكتب 

املجم�عة  على   %90 اإىل  ت�شل  بن�شبة 

املحددة والتي ُتعر�س يف املكتبة.

واملعار�س  الكتب  ق�شم  رئي�س  وقال 

علي:  ح�شن  للن�شر  »االأيام«  مب�ؤ�ش�شة 

عن  الكرمي  جلمه�رنا  نعلن  اأن  »ي�شرنا 

ت�شملمختلف  التي  اخل�ش�مات  ع�دة 

 ،%90 اىل  ت�شل  بن�شبة  والروايات  الكتب 

من  الكثيف  باالإقبال  للغاية  �شعداء  ونحن 

العديد  ح�شر  حيث  القراءة،  ع�شاق  قبل 

بهدف  االول  الي�م  منذ  القراءة  حمبي  من 

الفئات  خمتلف  من  الكتب،  على  احل�ش�ل 

العمرية«. 

واأ�شاف ح�شن علي: »حتر�س م�ؤ�ش�شة 

»االأيام« للطباعة والن�شر على اإثراء ال�شاحة 

جميع  متناول  يف  الكتاب  وجعل  الثقافية 

ال�شرائح، وذلك �شمن م�شاعي امل�ؤ�ش�شة يف 

ف�شاءات  وخلق  والثقافة  القراءة  ت�شجيع 

هذه  تخ�شي�س  يتم  لذلك  حمفزة،  معرفية 

يف  ونحن  الكرمي،  للجمه�ر  اخل�ش�مات 

ب�شكل  الكتب  من  كمية  ن�فر  الك�شك�ل 

ا  ي�مي بعد بيع جزء كبري من الكتب حر�شً

على  القراءة  حمبي  ح�ش�ل  على  منا 

التي  الكتب�الروايات مبختلف تخ�ش�شاتها 

يبحث عنها ب�شعر ب�شيط«.

الكتب  على  اخل�ش�مات  وت�شتمر 

اجلاري  فرباير   25 تاريخ  من  والروايات 

رواد  ون�شتقبل  القادم،  مار�س  من   4 حتى 

ال�شاعة  من  قاعةاالأيام  الك�شك�ل يف  مكتبة 

مبقر  م�شاًء   9 ال�شاعة  حتى  �شباًحا   9

�شحيفة االأيام باجلنبية.

ح�سن علي

ال�شركة  مع  بالتعاون  ال�شيرباين  لالأمن  ال�طني  املركز  نظم 

حلقات  �شل�شلة  �شمن  عمل  ور�شة  اأول  والغاز  للنفط  القاب�شة 

وال�ش�ابط  ال�شيرباين  االأمن  اأهمية  مناق�شة  اإىل  تهدف  نقا�شية 

جاهزية  على  ال�ر�شة  ركزت  حيث  بذلك،  املتعلقة  واالإجراءات 

يف  الالزمة  االأنظمة  وم�شتخدمي  املن�شاآت  يف  العاملني  امل�ظفني 

ت�شغيل واإدارة �شل�شلة ت�ريد الطاقة.

وتاأتي هذه ال�ر�شة �شمن جه�د املركز ال�طني لالأمن ال�شيرباين 

ل�شمان بيئة �شيربانية اآمنة ململكة البحرين وامل�اطنني، حيث ط�ر 

لدى  ال�عي  م�شت�ى  رفع  اإىل  تهدف  متكاملة  ا�شرتاتيجية  املركز 

امل�ؤ�ش�شات واالأفراد، باالأخ�س العاملني يف قطاعات البنى التحتية 

احل�شا�شة للمملكة مثل قطاع النفط والغاز.

مركز االأمن ال�صيرباين و»القاب�صة للنفط« 

ينظمان اأول ور�صة ب�صاأن االأمن ال�صيرباين

امل�قع  اإطالق  الب�عينني، حفل  الدكت�ر علي بن ف�شل  العام  النائب  �شهد 

االإلكرتوين ل�حدة التحقيق اخلا�شة وتقريرها ال�شن�ي الثاين، بح�ش�ر فرا�س 

غرايبة املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي مبملكة البحرين، واخلبري 

اخلا�شة،  التحقيق  ل�حدة  اخلارجي  امل�شت�شار  فرنانديز  كارل��س  االإ�شباين 

ورئي�س واأع�شاء ومنت�شبي ال�حدة.

واأ�شاد النائب العام بامل�شت�ى الفني والتقني للم�قع االإلكرتوين لل�حدة 

والتقدم  الرقمي  التح�ل  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  ا�شتمرار  اإطار  يف  ياأتي  الذي 

التكن�ل�جي، وتهدف اإىل تط�ير اخلدمات العدلية والق�شائية. كما اأثنى على 

حلق�ق  الكافلة  الد�شت�رية  املبادئ  تطبيق  يف  ال�حدة  به  تق�م  الذي  الدور 

االإن�شان، وا�شطالعها بدور بالغ االأثر يف حتقيق العدالة اجلنائية، حتى باتت 

العامة  واحلريات  احلق�ق  حماية  جمال  يف  ال�طنية  املنجزات  اأبرز  اإحدى 

لالإن�شان. ومن جانبه، تقدم القائم باأعمال املحامي العام رئي�س وحدة التحقيق 

العام على دعمه  للنائب  ال�شكر والتقدير  الهزاع بجزيل  اخلا�شة حممد خالد 

الدولية  املمار�شات  وفق  اأعمالها  ملبا�شرة  اخلا�شة  التحقيق  ل�حدة  امل�شتمر 

يف  ي�شاهم  ما  كل  لتقدمي  ومنت�شبيها  الأع�شائها  الدائم  وت�شجيعه  املعتمدة، 

حتقيق ر�شالة الدولة االأ�شا�شية واإعمال �شيادة الق�انني ب�شكل حا�شم.

LinkLinkالنائب العام ي�صهد اإطالق امل�قع االإلكرتوين ل�حدة التحقيق اخلا�صة

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12379/PDF/INAF_20230228022040065.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1001506/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1001505/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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عبدالكرمي  يو�شف  الدكتور  ال�شفري  �شارك 

بوجريي املندوب الدائم ململكة البحرين لدى االمم 

يف جنيف، يف املوؤمتر رفيع امل�شتوى ب�شاأن االأزمة 

اأم�س،  الذي عقد يف جنيف  اليمن،  االإن�شانية يف 

بدعوة من الوفد الدائم لكل من �شوي�شرا وال�شويد 

ومكتب االأمم املتحدة.

العام  هذا  امل�شتوى  رفيع  احلدث  وي�شعى 

عّدة  يف  الدويل  املجتمع  دعم  على  للح�شول 

جماالت ذات اأولوية، حيث �شيوا�شل ال�شركاء يف 

ل�شمان  و�شعهم  يف  ما  كل  بذل  االإن�شاين  املجال 

بطريقة  النا�س  اإىل  املبدئية  امل�شاعدات  اإي�شال 

وتو�شيع  وحماية  عوائق،  ودون  وموثوقة  اآمنة 

عام  يف  اإجراوؤها  مت  التي  املحدودة  التح�شينات 

2022، وح�شد الدعم ملعاجلة الدوافع االأ�شا�شية 

اإنهاء  اإىل  الدعوة  ثم  االإن�شانية،  لالحتياجات 

ينهي  اأن  ميكن  الذي  ال�شالم  واحياء  ال�شراع 

االأزمة االإن�شانية التي طال اأمدها يف اليمن.

بيانا  اجلل�شة  يف  الدائم  املندوب  األقى  وقد 

ا�شتهله بنقل حتيات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املعظم، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

مملكة  دعوة  على  ال�شكر  بخال�س  وتقّدم 

البحرين للم�شاركة يف هذا االجتماع املهم لتقدمي 

الدعم لالأ�شقاء يف اليمن، للتخفيف من معاناتهم 

للجهود  ال�شكر  خال�س  عن  معرباً  االإن�شانية، 

الإحالل  املتحدة  االأمم  بها  تقوم  التي  املتوا�شلة 

االأمن وال�شلم يف اليمن.

واملتوا�شلة  املخل�شة  باجلهود  اأ�شاد  كما 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  تبذلها  التي 

االأمن  وحتقيق  اليمن،  يف  االأ�شقاء  مل�شاعدة 

وما  ال�شقيق،  البلد  هذا  يف  وال�شالم  واال�شتقرار 

خالل  من  اإن�شانية  وم�شاعدات  دعم  من  تقّدمه 

االن�شانية،  واالأعمال  لالإغاثة  �شلمان  امللك  مركز 

م�شيداً باإعالن اململكة حزمة من امل�شاريع التنموية 

ينفذها  التي  اليمنية،  اجلمهورية  لدعم  احليوية 

الربنامج ال�شعودي لتنمية واإعمار اليمن، وموؤكداً 

الذي يقدمه  االإن�شاين  الدعم  الوقت ذاته على  يف 

واالإن�شانية  االإغاثية  امل�شاعدات  تن�شيق  مكتب 

ومبا  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�س 

اإن�شانية  تقدمه كافة دول املجل�س من م�شاعدات 

وتنموية لليمن. كما ثّمن جهود االأمم املتحدة وكل 

لتنظيم  ال�شويد  ال�شوي�شري ومملكة  من االحتاد 

عقد هذا االجتماع رفيع امل�شتوى، الذي ينعقد يف 

ظروف بالغة احل�شا�شية.

بوجريي  يو�شف  الدكتور  ال�شفري  وقال 

الثابت،  البحرين  مملكة  موقف  من  انطالقا  اإنه 

املعظم،  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  وجه  فقد 

بكامل  القلب  بوحدة  خا�س  �شحي  مركز  ببناء 

موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ال�شقيق  باليمن  معداته 

االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

بدولة االإمارات العربية املتحدة، وكذلك ا�شتمرار 

التوا�شل والتن�شيق ب�شاأن تقدمي الدعم الفني من 

امل�شرفية  املجاالت  يف  التدريبية  الربامج  خالل 

يف  اليمنيني  املر�شى  وعالج  الطبية  وامل�شاعدة 

مملكة البحرين، وتقدمي االإغاثة املمكنة من خالل 

والطبية  االإغاثية  امل�شاعدات  من  العاجل  الدعم 

امللكية  املوؤ�ش�شة  بها  تقوم  التي  واملعي�شية 

لالأعمال االن�شانية يف مملكة البحرين.

واأ�شاف اأن مملكة البحرين توؤكد على دعمها 

القيادة الرئا�شي برئا�شة الدكتور  الكامل ملجل�س 

لتمكينه  له  امل�شاندة  واالأجهزة  العليمي،  ر�شاد 

االأمن واال�شتقرار  من ممار�شة مهاّمه يف حتقيق 

لال�شتجابة  احلوثي  جماعة  حّث  كما  اليمن،  يف 

اإىل الدعوة التي وّجهها جمل�س القيادة الرئا�شي، 

املتحدة  االأمم  اإ�شراف  حتت  التفاو�س  يف  للبدء 

املرجعيات  وفق  �شيا�شي،  حّل  اإىل  ل  للتو�شّ

املعتمدة.

االمم  لدى  الدائم  املندوب  اأّكد  اخلتام،  ويف 

البحرين  م�شاندة مملكة  املتحدة يف جنيف على 

للم�شاعي التي يقوم بها مبعوث االأمني العام اإىل 

لتجديد  جهوده  مثّمناً  جروندبرج،  هانز  اليمن 

الهدنة، وذلك متا�شياً مع مبادرة اململكة العربية 

الإنهاء  2021م،  مار�س  يف  املعلنة  ال�شعودية 

�شيا�شي  حل  اإىل  والو�شول  اليمن  يف  االأزمة 

�شامل، كما اأعرب عن اأمل مملكة البحرين الكبري 

االأهداف  حتقيق  يف  املهم  املوؤمتر  هذا  جناح  يف 

ال�شامية التي عقد من اأجلها.

ل حلّل �سيا�سي اأكدت م�ساندة الأمم املتحدة للتو�سّ

البحرين توؤكد ا�ستمرار موقفها الداعم للأ�سقاء يف اليمن

د. يو�سف بوجريي

تبنى التقرير الأمني ملديرية املحرق ب�ساأن املرافق العامة واحلدائق

جمل�ض بلدي املحرق يرف�ض م�سودة ال�سكن اجلماعي امل�سرتك

خديجة العرادي:

وافق جمل�س البلدي املحرق على خمرجات 

االجتماع التن�شيقي بني روؤ�شاء جلان اخلدمات 

واملجال�س  العا�شمة  بامانة  العامة  واملرافق 

م�شرتك  مقرتح  املجل�س  رفع  حيث  البلدية، 

برفع  العا�شمة  واأمانة  البلدية  املجال�س  بني 

 600 اىل  الرتميم  مل�شروع  �شنوية  ميزانية 

منف�شلة  ميزانية  وتخ�شي�س  دينار،  الف 

وتعديل  الطارئة  واحلاالت  االمطار  لعوازل 

بع�س اال�شرتاطات بخ�شو�س طلب الرتميم.

�شنوية  ميزانية  تخ�شي�س  واقرتح 

االمطار  لعوازل  دينار  الف   250 مقدارها 

كمميزانية  )احلريق(  الطارئة  واحلاالت 

جانب  اىل  املحافظات،  جلميع  م�شرتكة 

الطلب  ملقدم  فقط  اال�شا�شي  الراتب  احت�شاب 

دون احت�شاب العالوة االجتماعية ورفع �شقف 

الدخل حلاالت احلريق فقط اىل 1000 دينار 

التنمية  وزارة  يف  به  معمول  هو  مبا  ا�شوة 

االجتماعية يف حتديد فئة الدخل املحدود.

م�شودة  املحرق  بلدي  جمل�س  ورف�س 

ب�شوابط  املتعلقة  امل�شرتك  اجلماعي  ال�شكن 

الواقع  اجلماعي  ال�شكن  اإيجار  عقود  ت�شجيل 

يف حمافظة املحرق املقدم من قبل الوزارة ولك 

البلدي  املحرق  جمل�س  مرئيات  قبول  لعدم 

والتعديالت عليه.

من  املقدم  املقرتح  على  املجل�س  ووافق 

ممثل  املقهوي  حممد  البلدي  الع�شو  قبل 

الدائرة الثامنة واملتعلق با�شتبدال �شوق احلد 

القدمي لالأ�شماك اىل �شوق حديث على الطراز 

العمراين القدمي.

كما ناق�س املجل�س يف جل�شته االعتيادية 

رئي�س  من  املقدم  الطلب  ام�س،  ال�شاد�شة 

بع�س  باإ�شافة  النعار  عبدالعزيز  املجل�س 

من  املمتد  بوماهر  حالة  �شاحل  اىل  اخلدمات 

خفر ال�شواحل اىل م�شروع �شعادة ال�شتخدام 

مرتاديه.

احلد  مم�شى  بتطوير  املجل�س  واو�شى 

ا�شوة  �شلمان(،  بن  خليفة  ال�شيخ  )ج�شر 

مبم�شى اجلفري وام احل�شم.

البحرية،  الرثوة  بقانون  يتعلق  وفيما 

املجل�س  مرئيات  طلب  املجل�س  ناق�س 

تعديل  ب�شاأن  بقانون  االقرتاح  بخ�شو�س 

اأحكام املر�شوم بقانون رقم 20 ل�شنة  بع�س 

2020 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية 

الرثوة البحرية.

مبا  االمني  التقرير  املجل�س  وتبنى 

املحرق  مبحافظة  العامة  املرفقات  يخ�س 

واملرفقات  احلدائق  �شيانة  يف  واال�شتعجال 

العامة يف حمافطة املحرق.

وذكر املجل�س بان ابرز التو�شيات املتعلقة 

بالتقرير االمني ملديرية املحرق كانت لو�شع 

حرا�س امن للحدائق وتركيب كامريات امنية 

و�شيانة االبواب و�شوار احلدائق.

تاأييد عقوبة 3 متهمني بواقعة اجتار بالب�سر وبراءة 4 اآخرين

علي طريف: 

اأّيدت حمكمة اال�شتئناف العليا اجلنائية اأم�س 

االثنني حكم اأول درجة يف واقعة اجتار باالأ�شخا�س 

مبعاقبة املتهم االأول ملدة ع�شر �شنوات واملتهمتني 

�شنوات  خم�س  ملدة  بال�شجن  والثالثة  الثانية 

من  اإليهم  اأ�شند  عما  دينار  األفي  منهم  كل  وتغرمي 

اإعادة  مب�شاريف  مت�شامنني  اإلزامهم  مع  اتهامات 

املجني عليهن اإىل بالدهن واإبعاد املتهمتني الثانية 

املتهمتات  براءة  اأّيدت  كما  البالد،  عن  والثالثة 

اأُ�شند  عما  وال�شابع  وال�شاد�شة  الرابعة واخلام�شة 

اإليهم من اتهامات.

جماعَة  وجود  عن  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 

والقانوين،  املنا�شب  العمل  بتوفري  تقوم  اإجرام 

للفتيات  ال�شعيف  املادي  الو�شع  م�شتغلنّي 

وحاجتهن للمال. وبعد جلبهّن اإىل مملكة البحرين 

واإجبارهن  ال�شقق  يف  وتوزيعهن  ا�شتقبالهن  يتم 

ال�شرب  الدعارة حتت وطاأة  العمل يف جمال  على 

الرئي�شي  املتهم  قيام  اإىل  باالإ�شافة  والتهديد، 

بغري  عر�شهن  على  واالعتداء  الفتيات  مبواقعه 

ر�شاهن.

فور  حتقيقاتها  العامة  النيابة  با�شرت  حيث 

املجني  اأقوال  اإىل  وا�شتمعت  بالواقعة،  اإبالغها 

عليهن واأمرت باإيداعهن يف دار االإيواء التابع للجنة 

ليتلّقني  باالأ�شخا�س  االإجتار  ملكافحة  الوطنية 

وا�شتجوبت  الالزمة،  والنف�شية  الطبية  الرعاية 

واأمرت  �شدهم  القائمة  باالأدلة  وواجهتهم  املتهمني 

بحب�شهم احتياطًيا على ذمة التحقيق، واأ�شدرت اأمًرا 

نيابة  اأخطرت  املتهمني، كما  باقي  ب�شبط واإح�شار 

االإجراءات  التخاذ  االأموال  وغ�شل  املالية  اجلرائم 

ب�شاأن جرمية  االأوراق  اأثري يف  ما  حيال  القانونية 

غ�شل االأموال، وطلبت حتريات ال�شرطة وا�شتمعت 

اإىل اأقوال �شهود الواقعة، كما طلبت النيابة العامة 

املتهمني  وا�شتجواب  ل�شبط  دولية  ق�شائية  اإنابة 

القولية  باالأدلة  ومواجهتهم  البالد  خارج  الهاربني 

واملادية، واإحالة املتهمني اإىل املحاكمة اجلنائية.

اإىل  ح�شرت  اإنها  عليهن  املجني  اإحدى  وقالت 

فر�س عمل يف  توفري  اآخرين عن  زعِم  بعد  اململكة 

البحرين وتوا�شلت معها اإحدى املتهمات وا�شتقبلتها 

اأن  واأخربتها  الفنادق  اأحد  اإىل  ونقلتها  املطار  يف 

رف�شتها  وحني  الدعارة،  جمال  يف  �شيكون  العمل 

اأخربتها املتهمة اأن عليها دفع مبالغ مالية للح�شول 

اإجباُرها على ممار�شة  على جواز �شفرها، حتى مت 

ل  تتح�شّ املتهمة  كانت  مايل  مبلغ  مبقابل  الدعارة 

عليه، كما اأ�شارت اإىل تعّر�شها اإىل التهديد من قبل 

املتهم الرئي�شي واعتدائه على عر�شها بالقوة، فيما 

اأ�شارت احدى املجني عليهن بنف�س االأقوال.

ودلــّت التحريات االأمنية على اأن املتهم االأول 

نفوذه  بزعم  االإجرامي  الت�شكيل  يتزعم  من  هو 

وتوفري احلماية لباقي املتهمني، فيما تتوزع االأدوار 

من  الفتيات  توريد  بني  ما  املتهمني  بــاقي  على 

االأموال  وجمع  الزبائن  وجلب  االتفاق  اأو  اخلارج 

اأ�شبوعًيا واالإ�شراف على املجني  من املجني عليهن 

عليهن منًعا لهروبهن.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

البحرين تبتعث فريًقا طبًيا 

للم�ساهمة يف علج �سحايا الزلزال ب�سوريا

حل�شرة  ال�شامية  للتوجيهات  تنفيذاً 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

ملواجهة  االإن�شانية  اال�شتجابة  اإطار  يف 

الزلزال  �شببها  التي  واالأ�شرار  التداعيات 

الدكتور  وقع  �شوريا،  له  تعر�شت  الذي 

للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  ال�شيد  م�شطفى 

امللكية لالأعمال االإن�شانية الرئي�س التنفيذي 

يف  الزلزال  �شحايا  لدعم  الوطنية  للجنة 

�شوريا وتركيا، مذكرة تفاهم مع نقيب اأطباء 

�شوريا الدكتور غ�شان فندي بح�شور رئي�س 

عامر  الدكتور  البحرينية  االأطباء  جمعية 

الدرازي وجمموعة من االأطباء ال�شوريني يف 

مقر النقابة يف دم�شق.

بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  وفد 

الزلزال  �شحايا  لدعم  الوطنية  واللجنة 

�شحنة  الإي�شال  لدم�شق  وتركيا  �شوريا  يف 

اإىل  البحرين  مملكة  من  االأوىل  امل�شاعدات 

اجلمهورية العربية ال�شورية.

وبني الدكتور م�شطفى ال�شيد باأنه بناًء 

الإر�شال  التن�شيق  �شيتم  االتفاقية  هذه  على 

املتطوعني  البحرينيني  االأطباء  جمموعة من 

وذلك  البحرينية،  االأطباء  جمعية  قبل  من 

�شحايا  من  امل�شابني  عالج  يف  للم�شاهمة 

�شوريا  له  تعر�شت  الذي  املدمر  الزلزال 

والذي خلّف عدًدا من ال�شحايا ودماراً كبرياً 

تعر�شت  التي  للمناطق  التحتية  البنية  يف 

للزلزال يف �شوريا.

اأنه  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  واأو�شح 

مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  �شوء  على 

العمل على  يتم  اأطباء �شوريا، �شوف  نقابة 

الالزمة  الطبية  امل�شتلزمات  بع�س  توفري 

الراهن  الوقت  يف  �شوريا  حتتاجها  التي 

التي �شت�شهم يف رفع كفاءة اخلدمة الطبية 

املقدمة للمت�شررين من الزلزال.

فندي  غ�شان  الدكتور  اأعرب  جانبه  من 

مبا  العميقني  وتقديره  �شكره  خال�س  عن 

قدمته مملكة البحرين قيادًة وحكومًة و�شعًبا 

ال�شعب  اعتزاز  موؤكًدا  �شوريا،  الأ�شقائهم يف 

وال�شداقة  التاريخية  بالعالقات  ال�شوري 

من  امل�شرف  واملوقف  البلدين،  تربط  التي 

بها  التي متر  االأليمة  االأزمة  البحرين خالل 

�شوريا جراء هذا احلادث االأليم.

منحت �شركة AsiaOne االإعالمية ال�شفري منى عبا�س حممود ر�شي، �شفري مملكة البحرين 

لدى مملكة تايالند، جائزة )Knight of Honor( اإىل جانب عدد من ال�شفراء املتميزين املعتمدين 

يف بانكوك ورجال و�شيدات االأعمال البارزين يف اآ�شيا واأفريقيا ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

جاء ذلك يف موؤمتر قمة االأعمال التجاري واالجتماعي االآ�شيوي التا�شع ع�شر )19( الذي عقد 

الدبلوما�شية  العالقات  عاما على  االحتفال مبرور 75  بانكوك، مبنا�شبة  التايلندية  العا�شمة  يف 

الدول  قادة  بني  والتعاون  التوا�شل  خالل  من  للنمو  جديدة  �شبل  ولتعزيز  التايالندية،  الهندية 

االآ�شيوية واخلليجية واالأفريقية.

عالقات  من  تايالند  ومملكة  البحرين  مملكة  بني  يربط  ما  �شوء  يف  التكرمي  هذا  وياأتي 

دبلوما�شية، وعالقات اقت�شادية، وثقافية وثيقة. وقد �شارك 121 دبلوما�شيا من خمتلف البلدان 

الهند  االإعالمية ومقرها نيودلهي بجمهورية   AsiaOne ل�شركة  الـ18  االأعمال  يف موؤمترات قمة 

والتي عقدت يف �شنغافورة وبانكوك ودبي واأبو ظبي ومومباي ونيودلهي ولندن، والتي تعترب 

من�شة ممتازة للرتويج لهذه البلدان كوجهات اقت�شادية و�شياحية وا�شتثمارية. وخالل موؤمتر قمة 

االعمال الـ19 التجاري واالجتماعي االآ�شيوي مت تكرمي �شفراء كل من الفلبني واملغرب والبحرين 

ونيجرييا  وكينيا  وكمبوديا  وبنما وكو�شوفو  ومنغوليا  وكازاخ�شتان  واإ�شرائيل والو  والربازيل 

وبولندا واملجر وتيمور ال�شرقية وجورجيا وبنغالدي�س.

�سفري البحرين يف بانكوك 

Knight of Honor حت�سد جائزة

�سور على »في�سبوك« تنهي علقة حب اآ�سيوي باأفريقية بقتلها

العليا  اال�شتئناف  حمكمة  اأيدت 

درجة  اأول  حكم  االإثنني  اأم�س  اجلنائية 

قتل  اآ�شيوي  ثالثيني  بحق  املوؤبد  بال�شجن 

العمد،  )اأفريقية( عن طريق  املجني عليها 

ن�شر  ب�شبب  وخنقها،  مل�شكنها  توجه  اإذ 

الفي�شبوك  اإىل عائلته عرب  االأخرية �شورة 

يف  يعملن  باأنهن  ال�شورة  على  وتعليق 

الدعارة. كما ق�شت املحكمة بحب�س  جمال 

�شرقة  بتهمة  اأ�شهر   6 ملدة  الثاين  املتهم 

هواتف املجني عليها.

 11 يف  باأنه  املتهم  املحكمة  واأدانت 

عليها،  املجني  عمًدا  قتل  اأغ�شط�س 2022 

قرابة 5  وانتظر هناك  مل�شكنها  باأن توجه 

وقام  الزوار،  من  م�شكنها  خللّو  �شاعات 

عنقها،  حول  قما�س  قطعة  ولّف  بالدخول 

احلركة،  عن  توقفت  حتى  ب�شدة  و�شغط 

واأحدث  روحها،  اإزهاق  ذلك  من  قا�شًدا 

الطبي  بالتقرير  املو�شوفة  االإ�شابات  بها 

هذا  وارتكب  بحياتها،  اأودت  اإذ  ال�شرعي، 

عن  عليها  املجني  عجز  منتهًزا  الفعل 

املقاومة لكونها يف حالة �شكر ويف ظروف 

نف�شها  عن  الدفاع  من  الغري  يتمكن  ال 

لكونها وحيدة، بينما اأدانت املحكمة املتهم 

الثاين باأنه �شرق الهواتف النقالة اململوكة 

للمجني عليها.

املتهم  اأن  اإىل  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 

برنامج  عرب  عليها  املجني  اإىل  تعّرف 

تبادل  اإىل  عالقتها  وتطورت  الفي�شبوك، 

العالقة  وممار�شة  وااللتقاء  االأرقام 

اجلن�شية بينهما، اإىل اأن �شافر املتهم لدولته 

االآ�شيوية.

وبعد اأ�شهر عاد املتهم ومل يتوا�شل مع 

املجني عليها، اإىل اأن قام املتهم باأحد االأيام 

باأنه  الفي�شبوك  برنامج  عرب  اإعالن  بن�شر 

املجني  فات�شلت  النقال،  هاتفه  بيع  يوّد 

عليها وقامت ب�شراء ذلك الهاتف.
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جمل�س  رئي�س  امل�شلم  �شلمان  بن  اأحمد  اأكد 

النواب اأن الدرا�شات القانونية والتقارير العلمية 

الت�شريعية،  ال�شلطة  اأعمال  لدعم  مهًما  رافًدا  ُتعد 

االطالع  لزيادة  حيوًيا  بحثًيا  م�شدًرا  وت�شكل 

النيابي والوعي الربملاين، ومن اأجل تطوير االأداء 

واالإجناز، وممار�شة املهام وامل�شوؤوليات.

من  البحرين  مملكة  به  تزخر  مبا  واأ�شاد 

فعاليات ودرا�شات قانونية ت�شهم يف اإثراء العمل 

يف  النيابي،  املجل�س  اأع�شاء  ودعم  الربملاين، 

�شاحب  حل�شرة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  ظل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

امل�شت�شار  اأم�س  ا�شتقباله  لدى  ذلك  جاء 

را�شد حممد بوجنمة االأمني العام ملجل�س النواب، 

مبنا�شبة اإ�شدار العدد اجلديد من جملة »درا�شات 

قانونية«، بح�شور د. �شالح الغثيث رئي�س هيئة 

حترير  رئي�س  باملجل�س  القانونيني  امل�شت�شارين 

احلقوق  كلية  عميد  دياب  �شالح  ود.  املجلة، 

اال�شت�شارية  الهيئة  واأع�شاء  البحرين،  بجامعة 

احلقوق  كلية  عميد  يا�شني  ن�شال  د.  للمجلة 

ق�شم  رئي�س  جناحي  وفاء  ود.  اململكة،  بجامعة 

القانون اخلا�س بجامعة البحرين، وهيئة حترير 

بجهود  وتقديره  اعتزازه  عن  واأعرب  املجلة. 

الكوادر البحرينية واخلربات القانونية يف مملكة 

ا،  خ�شو�شً النواب  وجمل�س  عموًما،  البحرين 

املحكمة،  العلمية  والبحوث  باالإ�شدارات  م�شيًدا 

والتقارير والر�شائل التي تقدمها جملة »درا�شات 

ومتميزة  م�شافة  قيمة  باعتبارها  قانونية«، 

ومرجًعا  البحرين،  مملكة  يف  الربملانية  للمكتبة 

مهًما للباحثني والدار�شني.

رئيــــ�س جملـــ�س النـــــواب: 

الدرا�شات القانونية رافٌد لدعم اأعمال ال�شلطة الت�شريعية

بعد توقفه قرابة ال�شنة والن�شف

مقرتح م�شتعجل ال�شتئناف �شرف تعوي�س الديزل لل�شيادين

فاطمة �شلمان: 

ب�شفة  برغبة  باقرتاح  التقدم  النواب  من  عدد  يعتزم 

الديزل  تعوي�س  مبالغ  �شرف  ا�شتئناف  ب�شاأن  ا�شتعجال 

لل�شيادين التي توقف �شرفها قرابة ال�شنة والن�شف، ومن 

مقدمي املقرتح كل من النائب خالد بوعنق، ه�شام العو�شي، 

حم�شن الع�شبول، جليلة ال�شيد، حممد العليوي.

ابرز مقدمي املقرتح  اأحد  النائب خالد بوعنق  اأكد  حيث 

على مربراته التي تاأتي بهدف االإ�شراع يف ا�شتئناف �شرف 

اجلهة  توقفت  حيث  لل�شيادين،  الديزل  تعوي�س  مبالغ 

والن�شف،  ال�شنة  قرابة  التعوي�شات  هذه  دفع  عن  املعنية 

االأمر الذي ادى لتعطل م�شالح ال�شيادين الذين مل ت�شرف 

لهم هذه التعوي�شات.

احلايل  االقت�شادي  الو�شع  »اأن  قائال  بوعنق  واو�شح 

الذي بطبيعة احلال يوؤثر على الو�شع املعي�شي لل�شيادين 

اإعانة ال�شيادين على حتمل  ي�شتدعي �شرعة �شرفها بهدف 

ا�شتمرارية  فان  اآخر  جانب  ومن  املعي�شية،  االأو�شاع  هذه 

وا�شتدامه هذه املهنة تتطلب كل اأوجه الدعم ملمتهنيها ومن 

بني هذه االأوجه �شرف تعوي�شات الديزل لهم«.

من  البع�س  توقف  من  تخوفا  مبديا  حديثه  وختم 

ال�شيادين عن مهنتهم ب�شبب عدم �شرف هذه التعوي�شات 

خالد بوعنقاالأمر الذي قد يوؤثر على االأمن الغذائي للمملكة البحرين.

* نورة النعيمي

العالقات االإقليمية ململكة البحرين.. 

حتركات ن�شطة و�شراكات 

اإ�شرتاتيجية واعدة

مع  دبلوما�شية  تاريخية  بعالقات  البحرين  مملكة  ترتبط 

لطبيعة  امل�شرتك  والفهم  بالوعي  ات�شمت  العامل،  و�شعوب  دول 

املنطقة،  وت�شهدها  �شهدتها  التي  والدولية،  االإقليمية  املتغريات 

ومتكاملة،  مت�شقة  ومواقف  ب�شيا�شات  معها  التعامل  واأهمية 

التنمية  ا�شتدامة  واالإقليمي، وحتافظ على  العربي  االأمن  تر�شخ 

يف املنطقة.

وحتظى مملكة البحرين بح�شور ومكانة دولية خا�شة مع 

ومواقف  ومعتدلة  حكيمة  توجهات  من  �شيا�شتهما  به  تتميز  ما 

وا�شحة يف مواجهة التحديات االإقليمية املرتبطة باإر�شاء ال�شالم، 

واالإرهاب،  التطرف  ومكافحة  املنطقة،  ا�شتقرار  جهود  ودعم 

وتعزيز احلوار بني احل�شارات والثقافات، بعد اأن عززت البيئة 

الدولية املواتية من دورها االإقليمي.

من  بالعديد  البحرين  ململكة  اخلارجية  العالقات  وتت�شم 

اخل�شائ�س التي اأك�شبتها اأهمية خا�شة ودفعتها با�شتمرار نحو 

النمو والتقدم اإىل اأن بلغت م�شتوى ال�شراكات اال�شرتاتيجية التي 

عززها تقارب الروؤى بني الدول ال�شديقة للمملكة حيال الق�شايا 

االإقليمية والعاملية الراهنة واالتفاق على تعزيز االأمن واال�شتقرار 

الدوليني ف�شال عن التعاون امل�شرتك يف كافة املجاالت.

ويف اجتاه �شعيها وحر�شها على تطوير عالقاتها مع دول 

و�شعوب العامل ات�شعت عالقات اململكة مع دول العامل من خالل 

ممار�شاتها والتزاماتها املختلفة فان�شمت اإىل العديد من االتفاقيات 

االقت�شادية والتجارية وال�شناعية الدولية كما �شملت االتفاقات 

ال�شعد  جميع  على  كبريا  وتطوًرا  منًوا  ت�شهد  التي  وال�شراكات 

االجتماعية،  اأو  الريا�شية  اأو  االقت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  �شواء 

اال�شرتاتيجية  اخلطط  وتنفيذ  اململكة  جهود  مع  بالتظافر 

وامل�شروعات الوطنية.

�شيا�شية  لعالقات  متينة  قاعدة  البحرين  مملكة  واأر�شت 

واتفاقيات  تفاهمات  اإىل  باالإ�شافة  متميزة  ودولية  اإقليمية 

ململكة  اخلارجية  ال�شيا�شة  ات�شمت  كما  عميقة،  و�شراكات 

البحرين، التي و�شع نهجها �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة، باحلكمة واالعتدال وارتكزت على قواعد ا�شرتاتيجية 

ثابتة تتمثل يف احلراك الدبلوما�شي البحريني يف خمتلف اأنحاء 

من  ر�شيد  من  كونته  ما  اإىل  م�شتندة  فيه،  الثقل  ومراكز  العامل 

الروؤية  والتعاون وعرب و�شوح  ال�شداقة  دوليا وعالقات  الثقة 

يف  الفعال  واالإ�شهام  والعدل  احلق  ق�شايا  جانب  اإىل  والوقوف 

مملكة  دبلوما�شية  وحققت  الدوليني.  وال�شلم  اال�شتقرار  دعم 

اإقامة  عن  اأثمر  اخلارجي  العامل  على  وا�شعاً  انفتاحاً  البحرين 

وثقافية  وجتارية  واقت�شادية  �شيا�شية  ا�شرتاتيجية  �شراكات 

وعلمية واأمنية و�شحية مع العديد من الدول يف خمتلف قارات 

العامل، مبا عزز املكانة املرموقة التي تتبواأها يف املجتمع الدويل.

* �سحافية �سعودية دولية تكتب عن مكت�سبات املجتمع امل�سائل 

االجتماعية واالجتاهات احلالية

حمرر ال�شوؤون النيابية: 

ا�شتعجال  ب�شفة  برغبة  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

االأجور  معاجلة  اآلية  لو�شع  عاجلة  درا�شة  اجراء  ب�شاأن 

املتدنية والعقود املو�شمية لعامالت املواطنات بدور احل�شانة 

خالد  النائب  من  كل  املقرتح  مقدمي  ومن  االطفال،  وريا�س 

ابراهيم،  ح�شن  عبداالأمري،  زينب  ال�شالح،  ممدوح  بوعنق، 

جنيب الكواري.

العامالت  اأجور  بان  عبداالأمري  زينب  النائب  اكدت  حيث 

دينـارا،  بع�شها 120  يبلغ  االأطفال واحل�شانات  ريا�س  يف 

مما  االأجور،  عدالة  ومبداأ  يتفق  ال  االمر  هذا  ان  على  منوها 

يتطلب معاجلتـه علـى اأ�شرع وجـه مـن اأجـل تـوفري العي�س 

الكرمي للعامالت واأ�شرهن يف ظل االرتفاع الكبري يف االأ�شعار 

وفر�س �شريبة القيمة امل�شافة وال�شيما اأن العقـود املو�شمية 

معهـن تنتهي يف نهاية 31 مايو من كل �شنة.

التعليم  موؤ�ش�شات  عـدد  »يبلغ  قائلة  النائب  وتابعت 

رو�شـة(،  و156  ح�شـانة،   83( موؤ�ش�شـة   )239( املبكـر 

االأطفال  ريـا�س  فـي  امل�شجلني  االأطفال  عـدد  ويبلـغ  كما 

للعـام الدرا�شي 2020-2021 - )35779( طفال، وللعام 

يوؤكد  ما  وهذا  طفال،   )20746( 2022-2021م  الدرا�شي 

يـتم  عاجلـة  درا�شـة  مـن خـالل  اأو�شـاعهن  معاجلـة  اأهمية 

التو�شـل مـن خاللها اإىل احللول الالزمة«.

زينب 

عبداالأمري

للعامالت املواطنات بدور احل�شانة وريا�س االأطفال.. عبداالأمري:

اإجراء درا�شة عاجلة ملعاجلة االأجور املتدنية والعقود املو�شمية 

دعم اأول 10 منظمات عربية معنية برعاية االأيتام 

انطالق فعاليات موؤمتر رعاية االأيتام وتوزيع جوائز التميز 

»املوؤمتر  فعاليات  اأم�س  يوم  انطلقت 

االأيتام لعام 2023م«  الرابع لرعاية  العاملي 

الفريق  من  برعاية  البحرينية  العا�شمة  يف 

طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س االأعلى لل�شحة مبملكة البحرين.

وعقدت احلدث بدعم من »كر�شي �شاحبة 

ابراهيم  بنت  اجلوهرة  االأمرية  امللكي  ال�شمو 

مبوؤ�ش�شات  الب�شرية  القدرات  لبناء  الرباهيم 

وبتنظيم  العربية«،  بالدول  االأيتام  رعاية 

امل�شتدامة«  للتنمية  العاملي  »املركز  من 

للم�شوؤولية  االإقليمية  »ال�شبكة  مع  بال�شراكة 

االجتماعية«.

�شتتاح  املوؤمتر  هذا  تنظيم  ومبنا�شبة 

معنية  عربية  منظمات   10 الأول  الفر�شة 

اأعمالها  ملواءمة  دعمها  االأيتام  برعاية 

وخدماتها مع هذا املعيار املهني الدويل. كذلك 

ي�شعدنا اأن ن�شتثمر هذا املحفل العلمي اأي�شا، 

ال�شبكة  مابني  ال�شراكة  عن  الر�شمي  لالإعالن 

ومربة  االجتماعية  للم�شوؤولية  االإقليمية 

الطالق«  اخلريية  الكوهجي  عبدالرحيم 

اخلريية  الكوهجي  عبدالرحيم  مربة  برنامج 

لبناء قدرات العاملني مبنظمات رعاية االأيتام 

مبملكة البحرين.

العربية  اجلهات  تكرمي  مرا�شم  بداأت  ثم 

رعاية  جمال  يف  التميز  بجوائز  الفائزة 

تكرمي:  مت  حيث   . 2023م  لعام  االأيتام 

مبملكة  االن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

اإبراهيم  بن  ح�شن  الدكتور  ومثلها  البحرين 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  ع�شو  كمال 

اخلريية  اجلمعية  االن�شانية.وكذلك  لالأعمال 

من  )بناء(  ال�شرقية  باملنطقة  االأيتام  لرعاية 

بن  عبداهلل  ومثلها  ال�شعودية  العربية  اململكة 

تكرمي  وكذلك مت  العام.  املدير  اخلالدي  را�شد 

موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني االجتماعي من دولة 

�شيخة  ومثلتها  املتحدة،  العربية  االإمارات 

االجتماعية.  اخلدمة  ق�شم  رئي�شة  الطنيجي- 

كما مت تكرمي اجلمعية اخلريية لرعاية االأيتام 

العربية  اململكة  من  املكرمة)كهاتني(  مبكة 

ال�شعودية والتي مثلها حممد بن علي اآل مانع 

املدير العام.

االإعالن اطالق  االفتتاح  ثم مت خالل حفل 

»برنامج مربة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية 

لبناء قدرات العاملني مبنظمات رعاية االأيتام 

�شيوجه  الربنامج  هذا  البحرين«.  مبملكة 

ذات  واجلمعيات  للمنظمات  مبا�شر  ب�شكل 

ال�شلة برعاية االأيتام مبملكة البحرين وبدعم 

من »مربة عبدالرحيم الكوهجي اخلريية«.

ثم مت تكرمي �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية 

اجلوهرة بنت ابراهيم الرباهيم لبناء القدرات 

بالدول  االأيتام  رعاية  مبوؤ�ش�شات  الب�شرية 

املوؤمتر  هذا  رعاية ودعم  لدورها يف  العربية 

حفل  مرا�شم  واختتمت  الرابعة.  دورته  يف 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  قام   حينما  االفتتاح 

 – االجتماعية  للم�شوؤولية  االإقليمية  ال�شبكة 

املدير العام للمركز العاملي للتنمية امل�شتدامة 

بن  حممد  ال�شيخ  املعايل  �شاحب  بتكرمي   –
عبداهلل اآل خليفة لرعايته الفخرية لهذا املوؤمتر.

د. وليد  املانع  جانب من ح�سور املوؤمتر

االأمني العام للمجل�س االأعلى 

للق�شاء يلتقي وفًدا ق�شائًيا اإماراتًيا

مبكتبه  الكعبي،  اأحمد  علي  القا�شي  للق�شاء  االأعلى  للمجل�س  العام  االأمني  التقى 

مبقر االأمانة، وفًدا ق�شائًيا اإماراتًيا برئا�شة االأ�شتاذ الدكتور �شيف غامن ال�شويدي االأمني 

العام للمجل�س الق�شائي بدبي، ورحب القا�شي الكعبي بالوفد االإماراتي ال�شقيق، م�شيًدا 

مبدى عمق العالقات االأخوية التاريخية التي جتمع بني مملكة البحرين ودولة االإمارات 

العربية املتحدة ال�شقيقة، وما ت�شهده من تطور م�شتمر يف املجاالت كافة.

بهزاد ي�شارك يف اجتماع 

»التنوع والوحدة من خالل الفيدرالية«

على هام�س االحتفال مبرور خم�شني عاًما على اإقامة العالقات الدبلوما�شية بني مملكة 

اخلارجية  وزارة  وكيل  بهزاد،  علي  الدكتور حممد  �شارك  ال�شوي�شري،  واالحتاد  البحرين 

لل�شوؤون القن�شلية واالإدارية، يف اجتماع الطاولة امل�شتديرة، بعنوان: »التنوع والوحدة من 

خالل الفيدرالية«، �شمن موؤمتر �شل�شلة ال�شفراء، الذي ينظمه معهد ال�شالم الدويل، مبقره 

يف املنامة، ومب�شاركة ما�شيمو باجي �شفري االحتاد ال�شوي�شري لدى مملكة البحرين واملقيم 

اأول ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا يف املعهد، وذلك  اأبوظبي، وجنيب الفريجي، مدير  يف 

بح�شور عدد من كبار امل�شوؤولني واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6289
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دعا الحوثيين لبدء التفاوض.. بوجيري: 

البحرين تدعم جهود رئيس مجلس 
القيادة اليمني لتحقيق األمن واالستقرار

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم في 
جنيف الدكتور يوس��ف بوجيري، أن مملكة البحرين 
تؤكد على دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي 
برئاسة الدكتور رشاد العليمي، واألجهزة المساندة 
له لتمكينه من ممارس��ة مهاّمه في تحقيق األمن 
واالس��تقرار ف��ي اليمن، كم��ا حّث جماع��ة الحوثي 
لالس��تجابة إلى الدعوة التي وّجهها مجلس القيادة 
الرئاس��ي، للبدء ف��ي التفاوض تحت إش��راف األمم 
المتحدة للتوّصل إلى حّل سياسي، وفق المرجعيات 

المعتمدة.
ج��اء ذل��ك، ل��دى مش��اركته، ف��ي المؤتم��ر رفيع 
المستوى بشأن األزمة اإلنس��انية في اليمن، الذي 
عقد في جنيف أم��س، بدعوة من الوفد الدائم لكل 

من سويسرا والسويد ومكتب األمم المتحدة.
ويسعى الحدث رفيع المس��توى هذا العام للحصول 
عل��ى دعم المجتم��ع الدولي في ع��ّدة مجاالت ذات 
أولوية، حيث سيواصل الشركاء في المجال اإلنساني 
بذل كل ما في وسعهم لضمان إيصال المساعدات 
المبدئية إلى الن��اس بطريقة آمنة وموثوقة ودون 
عوائق، وحماية وتوسيع التحسينات المحدودة التي 
تم إجراؤها في عام 2022، وحش��د الدعم لمعالجة 
الدوافع األساسية لالحتياجات اإلنسانية، ثم الدعوة 
إل��ى إنه��اء الصراع وإحياء الس��الم ال��ذي يمكن أن 

ينهي األزمة اإلنسانية التي طال أمدها في اليمن.
 ونقل بوجيري، تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك الب��الد المعظم، 
 وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 

مقدمًا الش��كر على دع��وة البحرين للمش��اركة في 
ه��ذا االجتماع المه��م لتقديم الدعم لألش��قاء في 
اليم��ن، للتخفيف من معاناتهم اإلنس��انية، معربًا 
عن الشكر للجهود المتواصلة التي تقوم بها األمم 

المتحدة إلحالل األمن والسلم في اليمن.
كم��ا أش��اد بالجه��ود المخلص��ة والمتواصلة التي 
تبذله��ا المملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة 
لمس��اعدة األش��قاء ف��ي اليم��ن، وتحقي��ق األم��ن 
واالس��تقرار والس��الم في ه��ذا البلد الش��قيق، وما 
تقّدمه من دعم ومساعدات إنسانية من خالل مركز 

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وأش��اد بإع��الن المملك��ة حزم��ة م��ن المش��اريع 
التنموي��ة الحيوية لدع��م الجمهورية اليمنية، التي 
ينفذها البرنامج الس��عودي لتنمي��ة وإعمار اليمن، 
مؤك��دًا على الدعم اإلنس��اني ال��ذي يقدمه مكتب 
تنسيق المس��اعدات اإلغاثية واإلنس��انية بمجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربي��ة، وبما تقدمه كافة 
دول المجل��س م��ن مس��اعدات إنس��انية وتنموية 
لليم��ن. كما ثّم��ن جهود األمم المتح��دة وكل من 
االتحاد السويس��ري ومملكة الس��ويد لتنظيم عقد 
هذا االجتماع رفيع المستوى، الذي ينعقد في ظروف 

بالغة الحساسية.
وأوض��ح بوجي��ري، أن��ه انطالقًا من موق��ف مملكة 
البحري��ن الثابت، فقد وجه حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك المعظم، ببن��اء مركز صحي خ��اص بوحدة 
القلب بكامل معداته باليمن الشقيق بالتعاون مع 
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك اس��تمرار 
التواصل والتنسيق بش��أن تقديم الدعم الفني من 
خ��الل البرامج التدريبي��ة في المج��االت المصرفية 
والمس��اعدة الطبي��ة وعالج المرض��ى اليمنيين في 
مملكة البحرين، وتقديم اإلغاثة الممكنة من خالل 
الدع��م العاجل من المس��اعدات اإلغاثي��ة والطبية 
والمعيش��ية الت��ي تقوم به��ا المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية في البحرين.
وأّكد المندوب الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف 
على مس��اندة البحرين للمس��اعي الت��ي يقوم بها 
مبعوث األمي��ن العام إلى اليمن هان��ز جروندبرج، 
مثّمن��ًا جه��وده لتجديد الهدنة، وذلك تماش��يًا مع 
مب��ادرة المملك��ة العربية الس��عودية المعلنة في 
م��ارس 2021، إلنه��اء األزمة في اليم��ن والوصول 
إلى حل سياس��ي ش��امل، كما أعرب عن أمل مملكة 
البحري��ن الكبير في نجاح ه��ذا المؤتمر المهم في 

تحقيق األهداف السامية التي عقد من أجلها.

 رئيس األمن العام 
 يبحث واألنصاري رفع جودة
 خدمات »اإلسعاف الوطني«

اس��تقبل رئيس األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري، 
حي��ث ت��م بحث س��بل تعزي��ز التعاون والتنس��يق بي��ن وزارة 
الداخلية والمستش��فيات الحكومي��ة، بهدف رفع جودة وكفاءة 
الخدم��ات الت��ي يت��م تقديمها عب��ر مركز اإلس��عاف الوطني 

للمرضى والمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

عبداهلل الدوسري سفيرًا للبحرين بالدنمارك
قدم س��فير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا عبداهلل 
الدوس��ري أوراق اعتم��اده إل��ى صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي   Frederick André Henrick Christian األمي��ر 
عهد مملك��ة الدنمارك، كس��فير البحرين ل��دى مملكة 
الدنمارك والمقيم في بروكس��ل. ونقل الدوسري تحيات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
 Margrethe مجلس الوزراء، إل��ى صاحبة الجاللة الملكة
مملك��ة  ملك��ة   Alexandrine Thorhildur Ingrid
الدنمارك، وتمنياتهما لجاللتها بدوام الصحة والعافية، 

مؤكدًا أهمية دعم وتعزيز العالقات الثنائية التي تربط 
بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، وتنمية التعاون 
المش��ترك ف��ي مختلف المج��االت بما يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
م��ن جانبه، كلف س��مو ول��ي عه��د مملك��ة الدنمارك 
الس��فير بنقل خال��ص تحيات جاللة الملك��ة إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، معربًا ع��ن اعتزازه 
بالعالق��ات المتمي��زة بي��ن مملكة الدنم��ارك ومملكة 
البحرين، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون والعمل الثنائي 

في العديد من المجاالت.

رئيس األركان يسلِّم 
عددًا من ضباط قوة الدفاع 

وسام االستحقاق الطبي

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي أمس حفل 
تكريم عدد من ضباط قوة دفاع البحرين الحاصلين على »وس��ام 
األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« في مركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية. بدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر 
الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام رئيس هيئة 
األركان بتسليم »وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« 
لعدد من ضباط قوة دفاع البحرين، إنفاذًا لألمر الملكي الس��امي 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم القائد األعلى للقوات المس��لحة، وفي إطار توجيه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوسام للعاملين في الصفوف األمامية 
م��ن الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 

الجهات المساندة، وهنأهم على هذا التكريم.
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النائب العام يشهد إطالق الموقع 
اإللكتروني لوحدة التحقيق الخاصة

ش��هد النائب العام الدكتور علي بن فض��ل البوعينين، حفل إطالق الموقع 
اإللكتروني لوحدة التحقيق الخاصة وتقريرها السنوي الثاني، وذلك بحضور 
كل م��ن ف��راس غرايبة الممثل المقي��م لبرنامج األم��م المتحدة اإلنمائي 
بمملكة البحرين، والخبير اإلس��باني كارلوس فرنانديز المستشار الخارجي 
لوحدة التحقيق الخاص��ة، حيث انعقدت فعاليات الحفل بقاعة المغفور له 
ب��إذن اهلل تعالى األس��تاذ إبراهيم الكواري بمقر الوح��دة، وبحضور رئيس 

وأعضاء ومنتسبي الوحدة.
وق��د أش��اد النائب العام بالمس��توى الفن��ي والتقني للموق��ع اإللكتروني 
للوحدة ال��ذي يأتي في إطار اس��تمرار تنفيذ اس��تراتيجية التحول الرقمي 
والتقدم التكنلوجي، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية والقضائية، 
كما أثنى س��عادته عل��ى الدور الذي تقوم به الوحدة ف��ي تطبيق المبادئ 
الدستورية الكافلة لحقوق اإلنسان، واضطالعها بدور بالغ األثر في تحقيق 
العدالة الجنائية؛ حتى باتت إحدى أبرز المنجزات الوطنية في مجال حماية 

الحقوق والحريات العامة لإلنسان.
ومن جانبه، تقدم محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس 
وح��دة التحقيق الخاصة بجزيل الش��كر والتقدير للنائ��ب العام على دعمه 
المس��تمر لوح��دة التحقي��ق الخاصة لمباش��رة أعمالها وفق الممارس��ات 
الدولية المعتمدة، وتشجيعه الدائم ألعضائها ومنتسبيها لتقديم كل ما 
يس��اهم في تحقيق رسالة الدولة األساسية وإعمال سيادة القوانين بشكل 

حاسم.

 القائد العام: تطور العالقات 
مع مصر في المجال العسكري والدفاعي

اس��تقبل القائ��د الع��ام لقوة دف��اع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، العميد أركان 
حرب س��امر السيد أحمد شعبان ملحق الدفاع المصري 
المعتم��د لدى مملك��ة البحرين والمقي��م في الرياض 
وذلك بمناس��بة تعيينه، بحضور سعادة الفريق الركن 

عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.
وفي بداية اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بملح��ق الدفاع المصري المعتمد لدى مملكة البحرين 
الجدي��د، متمنيًا ل��ه دوام التوفيق والس��داد في مهام 

عمله الجديدة.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعمق العالقات 
األخوية القائمة بين البلدين الش��قيقين والتي تشهد 
على الدوام تقدمًا وتطورًا في مختلف المجاالت، خاصة 

في المجال العسكري والتعاون الدفاعي المشترك.
حض��ر اللق��اء الل��واء الركن حس��ن محمد س��عد مدير 
دي��وان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

القائد العام يستقبل الملحق 
العسكري البحريني لدى اإلمارات

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الشيخ خليفة بن 
أحم��د آل خليفة، أم��س، الملحق العس��كري البحريني لدى دول��ة اإلمارات 

العقيد الركن عيسى سلمان بن هندي بمناسبة تعيينه.
ورحب القائد العام بالملحق العسكري البحريني لدى دولة اإلمارات، متمنيًا 
له التوفيق والس��داد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لكل ما فيه خير 

وصالح مملكة البحرين.

 السيد: إرسال فريق طبي بحريني متطوع
للمساهمة في عالج ضحايا زلزال سوريا

وقع األمين العام للمؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية الرئي��س التنفيذي للجن��ة الوطنية 
لدعم ضحايا الزلزال في س��وريا وتركيا الدكتور 
مصطفى الس��يد مذكرة تفاهم مع نقيب أطباء 
س��وريا الدكت��ور غس��ان فندي بحض��ور رئيس 
جمعية األطباء البحرينية الدكتور عامر الدرازي 
ومجموع��ة م��ن األطب��اء الس��وريين ف��ي مقر 

النقابة في دمشق. 
جاء ذل��ك تنفيذًا للتوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك مملك��ة البحري��ن المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه في إطار االس��تجابة اإلنسانية لمواجهة 
التداعي��ات واألضرار التي س��ببها الزلزال الذي 

تعرضت له سوريا.
وبين الدكتور الس��يد خالل الزي��ارة التي يقوم 
بها وفد المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا 
وتركي��ا لدمش��ق إليصال ش��حنة المس��اعدات 
األولى م��ن مملك��ة البحرين إل��ى الجمهورية 
العربية الس��ورية بأنه بناًء على هذه االتفاقية 
سيتم التنس��يق إلرس��ال مجموعة من األطباء 
البحرينيي��ن المتطوعي��ن م��ن قب��ل جمعي��ة 
األطب��اء البحرينية، وذلك للمس��اهمة في عالج 
المصابي��ن م��ن ضحاي��ا الزل��زال المدمر الذي 
تعرضت له سوريا والذي خلف عددًا من الضحايا 
ودمارًا كبيرًا في البني��ة التحتية للمناطق التي 

تعرضت للزلزال في سوريا. 
ووض��ح بأن��ه وعل��ى ض��وء مذك��رة التفاه��م 
الموقع��ة مع نقابة أطباء س��وريا، س��وف يتم 
العمل على توفير بعض المس��تلزمات الطبية 

الالزمة التي تحتاجها سوريا في الوقت الراهن 
والتي ستس��اهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية 

المقدمة للمتضررين من الزلزال. 
م��ن جانبه أع��رب الدكتور غس��ان فن��دي عن 
خالص ش��كره وتقدي��ره العميقين بما قدمته 
وش��عبًا  وحكوم��ًة  قي��ادًة  البحري��ن  مملك��ة 
ألش��قائهم في س��وريا، مؤكدًا اعتزاز الش��عب 
الس��وري بالعالقات التاريخي��ة والصداقة التي 
تربط البلدين، والموقف المشرف من البحرين 
خالل األزمة األليمة التي تمر بها س��وريا جراء 

هذا الحادث األليم. 
وأك��د نقيب أطباء س��وريا على أهمي��ة مذكرة 
التفاه��م الموقع��ة، حي��ث سيس��اهم الفريق 
الطب��ي البحريني في التخفيف عن آالم الضحايا 
المصابي��ن  لع��الج  الطب��ي  الدع��م  وتوفي��ر 
والمتضررين من الزلزال، كما سيتم االستفادة 
من الخبرات الطبية البحرينية في عالج العديد 

من الحاالت واإلصابات إضافة إلى المستلزمات 
الطبية التي س��يتم توفيرها بن��اء على قائمة 
الطب��ي  للفري��ق  س��ترفع  الت��ي  االحتياج��ات 
البحرين��ي على ضوء الزي��ارة الميدانية للفريق 
للعديد من المستش��فيات ومراك��ز العالج في 

مواقع الزلزال في سوريا. 
من جهت��ه أعرب الدكت��ور عامر ال��درازي بأن 
جه��ود جمعي��ة األطب��اء البحريني��ة ج��زء من 
ضم��ن حزم��ة المب��ادرات والمس��اعدات التي 
تضطل��ع فيها مملكة البحرين، وأش��ار إلى أنه 
عل��ى ضوء هذه الزيارة، تم التنس��يق مع نقابة 
األطب��اء الس��ورية بالتع��اون م��ع المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية واللجن��ة الوطنية 
إلغاث��ة ضحايا زل��زال تركيا وس��وريا إلرس��ال 
األطباء البحرينيين الراغبين التطوع لمس��اعدة 
إخوانهم الس��وريين في هذه الكارثة اإلنسانية 

وإغاثة منكوبي الزلزال المدمر.

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقيات 
تهنئة لفوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، برقي��ات تهنئ��ة من ع��دد من كبار 
المس��ؤولين، بمناسبة تتويج س��مو الشيخ 
ناص��ر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد 
الفري��ق الملكي للقدرة، بلقب بطولة العالم 
للقدرة لمس��افة 160 كم، والتي أقيمت في 
العاصم��ة أبوظبي بدولة اإلم��ارات العربية 

المتحدة. 
أعربوا خاللها عن بال��غ التهاني والتبريكات 
بهذا اإلنجاز التاريخي العالمي، مشيدين بما 
يحققه س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والش��باب البحرين��ي من نجاح��ات متواصلة 
تعزز م��ن مكان��ة مملكة البحري��ن في ظل 
قي��ادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، ودعم ومس��اندة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء. فقد تلقى 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء برقيات التهاني من: 
- ياس��ر ب��ن إبراهي��م حميدان وزير ش��ؤون 

الكهرباء والماء.
- الدكت��ورة جليلة بنت الس��يد جواد حس��ن 

وزيرة الصحة.
- الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية.
- الدكت��ور محم��د عل��ي بن الش��يخ منصور 
الس��تري مستش��ار جالل��ة المل��ك لش��ؤون 

السلطة التشريعية.
- ن��واف ب��ن محمد المع��اودة وزي��ر العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
- الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي 

رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين.
- محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
- الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين 

الشعبية.
- ي��ارا رضا فرج المنس��ق ف��ي مكتب رئيس 

مجلس الوزراء.

- دان��ة خمي��س عبدالرحم��ن الزياني وكيل 
التخطيط والتوفيق األس��ري والنفقة بوزارة 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. 
- م��ي محمد عاش��ور األمين الع��ام لألمانة 
العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس 

الوزراء. 
- مريم عدن��ان األنصاري الوكيل المس��اعد 

للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- س��ارة أحم��د بوحج��ي الوكي��ل المس��اعد 
لإلع��الم والتواص��ل بمكت��ب رئيس مجلس 

الوزراء.
- منيرة أحمد فخري الوكيل المساعد للموارد 

والخدمات بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- زياد عادل درويش الوكيل المساعد لتطوير 
األداء الحكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- آمن��ة عل��ي العري��ض الوكي��ل المس��اعد 
للبحوث والدراس��ات بمكت��ب رئيس مجلس 

الوزراء.
- فاطمة عبدالغني إس��ماعيل األمين العام 
المس��اعد باألمان��ة العامة لمجل��س الوزراء 

بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

العصفور: تعزيز التنمية االجتماعية 
المستدامة بمفهومها الشامل

ش��ارك وزي��ر التنمي��ة االجتماعي��ة أس��امة العصفور ف��ي المؤتمر 
اإلقليم��ي األول الذي نظمت��ه وزارة التضام��ن االجتماعي المصرية 
ح��ول »سياس��ات الرعاية االجتماعي��ة وتحقيق األم��ن المجتمعي«، 
تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي، وبمش��اركة عدد 
من وزراء شؤون االجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، والجهات 

ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا.
ويه��دف المؤتمر إلى تب��ادل الرؤى واألفكار العملية حول سياس��ات 
الرعاي��ة االجتماعي��ة وس��بل تحقي��ق األم��ن االجتماع��ي ف��ي ظل 
المتغي��رات المعاصرة، إلى جانب األه��داف الفرعية التي تتمثل في 
واقع سياس��ات الرعاية االجتماعية للفئات األولى بالرعاية، واألطفال 
ذوي اإلعاقة، كما تناول المؤتمر الممارس��ات الدولية واإلقليمية في 
تطبيق سياسات الرعاية االجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية 
البديل��ة، وصياغة رؤية مس��تقبلية لسياس��ات الرعاي��ة االجتماعية 

لتحقيق األمن االجتماعي.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير العصفور أهمية المؤتمر في الدفع نحو 
تعزي��ز الجهود لصياغة سياس��ات الرعاية االجتماعي��ة لدعم الفئات 
األكث��ر احتياجًا في المجتمعات، معربًا عن ش��كره للرئيس المصري 
لرعايت��ه له��ذا المؤتمر الذي يأت��ي في إطار تبني مفه��وم التنمية 
االجتماعي��ة المس��تدامة، وتحقي��ق أفض��ل الممارس��ات للمبادرات 
التنموية ف��ي مجال الحماي��ة والرعاية االجتماعية لمختلف ش��رائح 
المجتمع، مش��يرًا في هذا الس��ياق إلى الجه��ود الحثيثة التي بذلتها 
مملك��ة البحري��ن لتحقيق وتنفيذ أه��داف التنمية المس��تدامة، إلى 
جان��ب المبادرات االجتماعي��ة التي تقدمها الجه��ات المعنية وذلك 
بالشراكة المجتمعية الفاعلة، لتعزيز الحماية والرعاية االجتماعية، 
مؤكدًا على دعم كافة الجهود والسبل التي من شأنها أن تساهم في 

تعزيز التنمية االجتماعية المستدامة بمفهومها الشامل.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/28/watan-20230228.pdf?1677559365
https://alwatannews.net/article/1054270
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054239
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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النباتيون ولكن..!!
أنماط الحياة وأنماط الس��لوك البش��ري ال شك بأنها 
تتغير مع الزمن، لذا فكل فترة نسمع عن أشياء تدخل 
ب��اب الغراب��ة والعجب!! ولك��ن مؤخرًا أث��ار انتباهي 
الجدال الحاد بين ش��خصين؛ األول ارتأى أن يتجه نحو 
الحي��اة النباتي��ة الخالية من كل أن��واع اللحوم وحتى 
البيض ومشتقات الحليب، وهم ما يطلق عليهم اسم 

»فيغان«. 
فكان يتحاور بأس��لوب متعاٍل وجارح مع صديقه الذي 
قرر أن يعيش الحياة بكل ملذاتها الغذائية، مستنكرًا 

قراره وكأنه يتناول لحوم البشر! 
وال أخف��ي عليك��م، فق��د الحظ��ت بأن هذا األس��لوب 
المتعجرف ال يقتصر على ذاك الشخص وحسب، وإنما 
على األغلبية الس��احقة ممن يتبع��ون هذا النوع من 
األنظمة الغذائية األحادية. فهم ينظرون على الناس 

العاديين الطبيعيين في اختيار أطباق الطعام لديهم 
عل��ى أنهم أناس فّظة، قاس��ية قلوبه��م، ال يملكون 
رأف��ة أو حنّية تجاه الحيوانات التي ُأحّل ذبحها وأكلها 
م��ن اهلل عز وج��ل، وأن متبع��ي هذا النظ��ام عرضة 
ألم��راض القل��ب والش��رايين والس��منة وغيرها لهذا 

السبب أعمارهم قصيرة. 
ف��ي حي��ن أن الصدي��ق اآلخ��ر كان ينظ��ر عل��ى أن 
األشخاص النباتيين هم أكثر شراسة، وإن فرط زراعة 
المحاصي��ل الزراعي��ة يض��ر بالتربة، ع��دا أن عملية 
حص��اد المزروع��ات بالمكائ��ن الضخم��ة تقتل آالف 
الحيوان��ات اللبون��ة وتطلق غاز ثاني أكس��يد كربون 
أكثر، إضافة إلى أن نقل المنتجات الزراعية بوس��ائل 
النقل المختلفة تش��كل الضرر األساسي على البيئة. 
وأضاف بأن االعتماد على األكل النباتي فقط، ش��أنه 

أن يؤثر على نمو األطفال، وأن النباتيين أكثر عرضة 
لالكتئاب واألمراض المزمنة.. والقائمة تطول. 

طبعًا الحوار ش��أنه أن يضع الس��امع ف��ي حيرة!! ولو 
أراد أن يلتف��ت إلى الدراس��ات واألبحاث لوجد تذبذبًا 
كبيرًا من مؤيدين ومعارضين سواء للنظام النباتي أو 
النظ��ام المتعدد، وأثر كل نظام على الفرد، المجتمع 

وأيضًا البيئة.  
ولكن على المستوى الش��خصي فأنا مع حديث رسول 
اهلل علي��ه أفضل الصالة والس��الم: »بحس��ب ابن آدم 
لقيمات يقم��ن صلبه، فإن كان ال محالة فاعاًل، فثلث 
لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه«. ويؤكد طبيب 
أمريكي قائاًل: »إن هذا الحديث يش��مل أصول الطب، 
ول��و أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد«.. وأنت من 

تؤيد؟؟!!

هل يمنح »بهلوي« ُقبلة الحياة للنظام اإليراني؟
انتفاضة الش��عب اإليراني المس��تمرة ألكثر من ستة 
ش��هور والتي دفع الش��عب ثمنًا باهظًا الس��تمرارها، 
وضحى أكثر من 750 مواطنًا بأرواحهم فداًء لحرياتهم 
ورفضه��م النظام الحالي، واعتق��ل كذلك أكثر من 30 
أل��ف متظاهر بحس��ب إحصائيات المقاوم��ة اإليرانية 
في الخارج، وه��ذه اإلحصائية تزيد كل يوم، ولكن في 
المقابل انتفاضة الش��عب تزي��د وطأتها على النظام 
الذي ب��دا متهالكًا ومنه��كًا، خاص��ة وأن العالم يقف 

بقوة مع الشعب ضد النظام.
وبالرغم من تل��ك االنتفاضة الباس��لة التي مصدرها 
الش��عب اإليران��ي وحده، وخلف��ه مقاومة ف��ي الخارج 
عمل��ت وال ت��زال على دعم الش��عب وإيص��ال مطالبه 
المش��روعة، إاّل أن هناك أمرًا ما يل��وح في األفق، وهو 
ظهور المدعو رضا بهلوي ابن شاه إيران السابق، الذي 
بدأ يتحدث باس��م الش��عب اإليراني بجمل وعبارات ال 
تختلف في أهدافها وتوجهاتها عن مطالبات الش��عب 
اإليراني نفسه، والمتمثلة في اإلطاحة بنظام الماللي.

وهناك تس��اؤالت هامة بشأن بهلوي، ومنها: أين كان 
ابن الش��اه ه��ذا قبل انتفاض��ة الش��عب؟ وهل أصبح 
منافس��ًا لجماعة »مجاهدي خلق« رغم تش��ابه أهداف 
الطرفي��ن وه��و اإلطاح��ة بنظ��ام الماللي؟ ث��م لماذا 
يتصدر ابن الش��اه المش��هد في أوروب��ا وتتم دعوته 
لمؤتمرات دولية وآخرها مؤتمر ميونخ لألمن؟ ما هي 
مساعي الغرب ومخططاته بشأن بهلوي؟ وهل وجوده 
في الساحة اآلن يعتبر محاولة إلعادة نظام حكم والده 
إلي��ران؟ ولكن أين دور جماع��ة مجاهدي خلق؟ وما هو 
وضعه��م في المش��هد الذي كانت له��م الصدارة في 
مقاومة النظام؟ هل هناك تنس��يق وتب��ادل أدوار بين 
هذه الجماعة، وبين بهلوي الذي كان شبه متخفيًا عن 

المشهد والحراك اإليراني.
تلك تساؤالت تجعلنا نتوجس من مستقبل إيران الذي 
كان ُينظر إليه بتفاؤل أكبر في ظل اس��تمرار انتفاضة 
الش��عب ضد نظام المالل��ي، وتحقيقها نجاح��ًا كبيرًا 
ومتصاع��دًا، في مقابل تراج��ع وتقهقر النظام الذي ال 

ُيستبعد أن ُيطاح به في أي وقت، بسبب قوة الشعب 
وإصراره أكثر من أي وقت مضى على اإلطاحة بالنظام 

الحالي.
إن بروز ابن الش��اه في الساحة حاليًا، والتحدث باسم 
الش��عب اإليراني يجع��ل بعض المراقبين في ش��ك 
وت��ردد ح��ول دوره الفعل��ي ف��ي المش��هد اإليراني، 
فه��ل ه��و دور تكميل��ي أم دور مختلف تمام��ًا؟ وإن 
كان مختلف��ًا فما هو هذا االخت��الف؟ في اعتقادي أن 
ظهور ابن الشاه ليس مناسبًا اآلن، بل أعتبره تشتيتًا 
لجهود جماعة »مجاهدي خلق« الكبيرة والبارزة طوال 
الس��نوات الماضية، وال أس��تبعد أن مع وجود بهلوي 
قد تأت��ي »ُقبلة الحي��اة« لنظام المالل��ي المحتضر، 
فبهلوي قد يفتح جبهات صراع مع جماعة »مجاهدي 
خل��ق«، ويكون النظ��ام الحالي هو المس��تفيد األكبر 
في إحكام قبضت��ه على إيران، وبالتالي القضاء التام 
على انتفاضة الشعب، وضياع كل تضحياته وذهابها 

سدى.

عندما تكون األفعال كالمًا

الف��ارق بي��ن ما تقوم ب��ه الحكومة وما يق��وم به أولئك 
الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة وف��ي ثورة« هو أن 
الحكوم��ة تترجم ما تقول إلى عمل يلمس��ه الجميع بكل 
حواس��هم وينتج مفيدًا بينما يترج��م أولئك كالمهم إلى 
كالم، فأفعالهم ليست إال الكالم والكالم فقط، لذا فإنهم 
يفقدون في كل يوم العديد من الذين تمكنوا لس��بب أو 
آلخر الس��يطرة على عقولهم وجعلهم متعاطفين معهم 
لبعض الوق��ت، وهذا يعني أنهم ب��داًل أن ينفعوا الذين 
وثقوا فيه��م يربك��ون حياتهم ويضيعون مس��تقبلهم. 
وباختص��ار فإنهم باكتفائه��م ترجمة كالمهم إلى كالم 
يخس��رهم بينما تزداد ثقة المواطنين في الحكومة ألنها 
تق��ول كالم��ًا وتترجمه إلى أفعال تش��غل حيزًا في أرض 
الواق��ع. وهذا يعني أن الحكوم��ة تعمل وهم ال يعملون، 
وإن عملوا فإن عملهم ال يكون إال كالمًا، والكالم في هذه 

الحالة ال يسمن وال يغني.  
الحكومة ال ترفع الش��عارات وال تضيع وقتها في تأليفها 
بينم��ا يقض��ي أولئ��ك ج��ل وقتهم ف��ي تألي��ف وترديد 
الش��عارات التي لم تحقق حتى اآلن ول��ن تحقق ما ينفع 
الذين يعانون اليوم بسببهم بعدما أوهموهم بأن األمر 

ليس إال صبر ساعة.
هن��اك أم��ر آخ��ر، فأولئ��ك الذين اخت��اروا الخ��ارج موئاًل 
ويعتبرون أنفس��هم قياديين ال يزال��ون دون القدرة على 
التفريق بي��ن الممكن وغير الممكن ويعيش��ون الفراغ. 
م��ن ذلك على س��بيل المث��ال ال الحص��ر دعوتهم من ال 
عالق��ة لهم به��م وال باألمر وال تس��مح له��م وظائفهم 
ومهامه��م إلى اتخ��اذ موقف من هذا المس��ؤول أو تلك 
المؤسسة وإصدار اإلدانات ويتعاطفون معهم، وهو أمر 
يوفر مثااًل جديدًا على أنهم غريبون على العمل السياسي 

ودخالء عليه.
كل ما »يقومون« به من كالم وما يرفعونه من شعارات 
ال قيم��ة لها ف��ي أرض الواق��ع وال يخرجهم م��ن المأزق 
الذي أوقعوا أنفس��هم فيه بسبب سوء تقديرهم لعواقب 

األمور.
الحل في الداخل وهو ال يأتي بالكالم وإنما بتوفير المثال 

العملي على صدق النوايا.

أرقام في السياحة والدور المؤمل من القطاع الخاص
تفاؤل كبير يعيش��ه القطاع الس��ياحي في المملكة بعد 
صدور تقرير »المؤش��رات الس��ياحية الرئيس��ية 2022«، 
والذي أظهر النجاح في تحقيق األهداف المرسومة لتنمية 
القط��اع، بل وتجاوز هذه األهداف بنس��بة كبيرة في عدد 

من المؤشرات الرئيسية.
والحكوم��ة  المعلوم��ات  هيئ��ة  ع��ن  الص��ادر  التقري��ر 
اإللكترونية تضمن الكثير من األرقام والنس��ب والجداول 
البياني��ة، والتي يمكنن��ي أن ألخصها في نقاط بس��يطة 
لتوضي��ح حجم اإلنجاز؛ تش��ير األرق��ام إل��ى أن اإليرادات 
السياحية للعام 2022 وصلت إلى حوالي 1.5 مليار دينار، 

وبزيادة تصل إلى 50% من الرقم المستهدف.
أما عدد الس��ياح للعام 2022 فقد وصل إلى ما يقرب من 
10 ماليين سائح، وبزيادة تصل إلى حوالي 20% من الرقم 
المس��تهدف، وأقل قلياًل من أعداد السياح ما قبل جائحة 
كورون��ا، والذي تجاوز ال� 11 مليونًا، م��ا يعني أن القطاع 
حق��ق نجاحًا كبي��رًا في تج��اوز تداعي��ات الجائحة، ودخل 
مرحلة التعافي الحقيقية، والتي س��يكون لها انعكاساته 

على مجمل القطاعات االقتصادية في المملكة.
كل م��ا تحقق يمث��ل إنجازًا جدي��دًا لالقتص��اد البحريني، 
عملت عليه ب��كل حرفية وزارة الس��ياحة وهيئة البحرين 
للسياحة عبر إطالق العديد من المبادرات داخليًا وخارجيًا، 
إلى جانب ما تنظمه من فعاليات وبرامج متنوعة، هدفها 

األساس استقطاب السائحين من الداخل والخارج.
لك��ن الس��ؤال ال��ذي يج��ب أن يط��رح هنا؛ هل م��ن دور 
للشركات والمؤسس��ات الخاصة في هذا الجهد؟ وما هي 
انعكاسات كل ذلك على المواطن من ناحية توفير فرص 

عمل حقيقية ومجزية؟
أس��ئلة هامة برس��م اإلجابة؛ ق��د ال أمتل��ك إجابتها في 
الوقت الراهن، ولكنها تفتح الباب إلى أهمية إجراء نقاش 
عام وجاد يتعلق بتحول القطاع الخاص إلى فاعل حقيقي 
في المس��اهمة مع الدولة في اس��تقطاب السياح وتعزيز 
االقتصاد، وأن ال يقتصر دوره على االستفادة من كل هذه 

المبادرات والبرامج دون مساهمة حقيقية في صنعها.

إضاءة.. البحريني بطل دائمًا
»هذا البطل..«، كلمة ملكية س��امية بحق س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، تحمل في طياتها معاني الفخر 
واالعت��زاز األب��وي باإلنج��از البحريني الكبير ف��ي بطولة 
العالم للقدرة في أبوظبي، والتي تمثل وس��ام شرف على 
صدر كل منجٍز بحريني شاب في جميع المجاالت وبمختلف 

القطاعات.
فطالم��ا كانت توجيهات وكلمات جالل��ة الملك المعظم 
التش��جيعية ألبنائ��ه الش��باب وقود لالنط��الق واإلبداع، 
وتحقيق مزيد من المكتس��بات لهذا الوطن الغالي الذي 

نعتز ونفخر باالنتماء له.
مب��روك لجالل��ة الملك المعظم.. مبروك لس��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة.. مبروك لكل أبناء البحرين بهذا 
اإلنج��از العالمي، والذي يضيف وس��امًا جدي��دًا على صدر 
الوطن ويحملنا مزيدًا من المسؤولية والعزم على التميز 

واإلبداع دائمًا.

 الهدر التربوي الناتج
 عن األفكار المغلوطة

عن الموهوبين

يمثل األطفال الموهوبون والمتفوقون ثروة وطنية 
ف��ي غاية األهمية ومن الواج��ب أن ال يتم تبديدها 
باإلهم��ال وانع��دام الرعاي��ة ألن العال��م كله اآلن 
مشغول بقياس قوته على النحو العسكري والتقني 
واالقتصادي ولذلك يجب المحافظة على الموهوبين 
والمتفوقي��ن ألنهم ه��م الذين يس��همون في دور 
رف��اه المجتم��ع وتنميته وضم��ان أمنه أم��ا الزعم 
بأن الطفل الموهوب والمتفوق ال يحتاج مس��اعدة 
ويس��تطيع النجاح باالعتماد على نفسه فقد أثبتت 
الدراس��ات عدم صحته لوجود نسبة ال بأس بها من 
الموهوبين والمتفوقين المتس��ربين من المدارس 

قبل إكمال دراساتهم.
لذا تب��رز المجتمعات الديمقراطية في دس��اتيرها 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  ونظمه��ا  وقوانينه��ا 
والتربوية مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 
وتحرص عل��ى تطبيقها بين أفراده��ا وهناك خلط 
بين مفهوم المس��اواة ومفهوم تكافؤ الفرص من 
ناحي��ة التطبيق ومبدأ تكافؤ الفرص يعني أن تهيأ 
الظ��روف المالئم��ة لكل طالب ك��ي يتقدم بأقصى 
طاقات��ه وأن يحق��ق ذات��ه والموه��وب والمتفوق 
وينتم��ي األطف��ال الموهوب��ون والمتفوق��ون إلى 
مجتم��ع ذوي االحتياجات الخاص��ة مثلهم مثل ذوي 
اإلعاق��ات الذهني��ة وصعوبات التعل��م بل هم أهم 
الفئ��ات الخاصة التي تحت��اج إلى رعاية خاصة ومن 
حقهم أن يحصلوا على فرص متكافئة كغيرهم من 

ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية.
ل��ذا يحت��اج الطلب��ة الموهوب��ون والمتفوقون إلى 
رعاي��ة تربوي��ة وخدم��ات متماي��زة ع��ن البرام��ج 
والخدم��ات التقليدي��ة المتواف��رة ف��ي الم��دارس 
العادية وتس��تند فلسفة إنشاء برامج خاصة لتربية 
وتعلي��م الموهوبي��ن والمتفوقي��ن إل��ى مجموعة 
مب��ررات من أهمه��ا التعليم المدرس��ي العام التي 
تتص��ف بطبيعته��ا بأنها جماعي��ة التوج��ه نظرًا 
لمحدودي��ة المخص��ص لكل م��ادة دراس��ية وطول 
المناهج المقرر لها وأن الفروق الفردية في مستوى 
التحصيل الدراس��ي بين طلبة الصف العادي تتراوح 
بين 4-8 س��نوات ومن الطبيعي أن ت��زداد الفروق 
الفردية مع تحسن نوعية التعليم وإذا كان االتفاق 
واس��عًا بين المربين والباحثين ومتخذي القرار على 
ضرورة إدخال التعدي��الت على النظام التربوي لحل 
مش��كلة الطلبة الذين يقعون في أدنى سلم القدرة 
فم��ن باب أولى أن تق��دم الرعاي��ة الخاصة للطلبة 

الموهوبين والمتفوقين.
وهن��اك ع��دة سياس��ات وبرام��ج لرعاي��ة الطلب��ة 
الموهوبين والمتفوقين يعرفها كل المختصين في 
ه��ذه المجال ولكنها بحاجة إلى من يقوم بتفعيلها 

ووضعها موضع التطبيق.
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على بالي

البطل.. قاهر المستحيل
إنج��از عالمي وفريد من نوعه الذي حققه س��مو الش��يخ 
ناصر ب��ن حمد نجل جاللة الملك، الش��اب الملهم دائمًا 
لش��باب البحرين، والذي يثبت لهم دائما أنك كلما بذلت 
واجته��دت حقق��ت وأنج��زت، وكم يك��ون اإلنج��از جمياًل 

وعظيمًا لو اقترن اسمه برفع راية البحرين عالية. 
جاللة الملك المعظم حفظه اهلل قال وهو يحتضن س��مو 
الش��يخ ناصر بعد نهاية س��باق العالم للقدرة: »هذا هو 
البط��ل«، وهي أغلى ش��هادة من رمز بالدن��ا األول لنجله 
الذي عرفناه منذ صغره كإنس��ان طموح يتحدى الصعاب 

ويجتهد حتى يكسر حواجز المستحيل. 
س��مو الشيخ محمد بن راش��د نائب رئيس دولة اإلمارات 
ورئي��س ال��وزراء حاكم دبي قال عن الش��يخ ناصر إنه »ال 
يعرف المس��تحيل«، وهو تأكيد لل��كالم والتحدي الدائم 
الذي يصدر عن الش��يخ ناصر في كثي��ر من المحافل وفي 
س��عي منه إللهام الش��باب بأنه ال يوجد مس��تحيل، وأن 
المس��تحيل مج��رد ه��دف لو وضعن��اه أمامن��ا واجتهدنا 

وعملنا بإخالص فإننا »سنكسره«.
ليس اليوم فقط، لكنه اجته��اد وعمل وعطاء يمتد أكثر 

م��ن ثالثة عقود، فيها قدم ناص��ر بن حمد صورة جميلة 
ومش��رقة للشاب البحريني الطموح. الشاب الذي ال ينتظر 
كل شيء جاهزًا أمامه، بل يعمل بشكل يومي منذ الصباح 
الباكر، يتدرب ويطور من نفس��ه، ويق��دم العطاء لملكه 
ووطن��ه ف��ي كل مس��ؤولية يتوالها. كيف يقس��م وقته، 
وكي��ف يهت��م وال يته��اون، وف��وق كل ذلك كي��ف يتابع 

الشباب البحريني ويعمل ألجلهم ويستمر في إلهامهم. 
الجمي��ع س��عداء بإنج��از هذا البط��ل، وخاصة أنه س��عى 
لتحقيق��ه في م��رات س��ابقة متحديًا الصعوب��ات، ورغم 
كل ش��يء لم يخف��ت عزمه ول��م يركن لله��دوء، بل أكد 
أنه س��يعود وس��يثبت جدارته، وكيف أن المستحيل ليس 
بحرينيًا، وها هو يحقق لقب بطل العالم بذهبيات ثالثية 
مستحقة، مثلما حقق إنجازات عالمية سابقة كان المميز 

فيها رفعه راية البحرين عالية في أكبر المحافل. 
لك��ن المثير في المس��ألة هنا أن الفرح��ة الكبرى تجدها 
ل��دى جمه��ور الش��باب، نع��م ه��ؤالء الصغار والش��بان 
اليافع��ون الذين كبروا وهم يرون الش��اب حمد بن ناصر 
مث��ااًل ونموذجًا، وجدوه معه��م وبجوارهم، وجدوه داعمًا 

لهم ومحفزًا، وكم من شاب وشابة سطع نجمهم وتألقوا 
فيم��ا يقومون ب��ه ألن ناصر بن حمد س��ند لهم ومصدر 

إلهام وتحفيز دائم لهم. 
ليس��ت فقط رياضة الق��درة البحرينية التي قادها س��مو 
الش��يخ ناص��ر بن حم��د إلى مس��توى عالم��ي مميز، بل 
بصماته وروحه الطموحة وإص��راره العنيد كانت مصادر 
إله��ام لجمي��ع الش��باب ف��ي كاف��ة المحاف��ل الرياضية 
والعملية. ومازلنا نذكر استش��رافه المس��تقبل وتحديه 
ب��أن منتخب البحري��ن األول لك��رة القدم س��يحقق لقب 
كأس الخليج العربي الغائب عنا، وبالفعل حقق المنتخب 
اإلنج��از وكش��ف العبونا كي��ف أن لكلم��ات »البطل قاهر 
المستحيل« تأثيرًا قويًا جعلهم يبذلون الغالي والنفيس 

ألجل البحرين. 
مب��روك للبحرين وملكها الغالي، ومبروك لس��مو الش��يخ 
ناص��ر ه��ذا اإلنج��از نتيجة صب��ر وجهد وعط��اء ومثابرة 
وإصرار، وأيضًا نتيجة عزم عنيد لرجل ال يعترف بالفش��ل 

وال يخشى المستحيل. 
مبروك يا بطل العالم، وإنجازاتك لن تتوقف هنا أبدًا.
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دعا الحوثيين لبدء التفاوض.. بوجيري: 

البحرين تدعم جهود رئيس مجلس 
القيادة اليمني لتحقيق األمن واالستقرار

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم في 
جنيف الدكتور يوس��ف بوجيري، أن مملكة البحرين 
تؤكد على دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي 
برئاسة الدكتور رشاد العليمي، واألجهزة المساندة 
له لتمكينه من ممارس��ة مهاّمه في تحقيق األمن 
واالس��تقرار ف��ي اليمن، كم��ا حّث جماع��ة الحوثي 
لالس��تجابة إلى الدعوة التي وّجهها مجلس القيادة 
الرئاس��ي، للبدء ف��ي التفاوض تحت إش��راف األمم 
المتحدة للتوّصل إلى حّل سياسي، وفق المرجعيات 

المعتمدة.
ج��اء ذل��ك، ل��دى مش��اركته، ف��ي المؤتم��ر رفيع 
المستوى بشأن األزمة اإلنس��انية في اليمن، الذي 
عقد في جنيف أم��س، بدعوة من الوفد الدائم لكل 

من سويسرا والسويد ومكتب األمم المتحدة.
ويسعى الحدث رفيع المس��توى هذا العام للحصول 
عل��ى دعم المجتم��ع الدولي في ع��ّدة مجاالت ذات 
أولوية، حيث سيواصل الشركاء في المجال اإلنساني 
بذل كل ما في وسعهم لضمان إيصال المساعدات 
المبدئية إلى الن��اس بطريقة آمنة وموثوقة ودون 
عوائق، وحماية وتوسيع التحسينات المحدودة التي 
تم إجراؤها في عام 2022، وحش��د الدعم لمعالجة 
الدوافع األساسية لالحتياجات اإلنسانية، ثم الدعوة 
إل��ى إنه��اء الصراع وإحياء الس��الم ال��ذي يمكن أن 

ينهي األزمة اإلنسانية التي طال أمدها في اليمن.
 ونقل بوجيري، تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك الب��الد المعظم، 
 وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 

مقدمًا الش��كر على دع��وة البحرين للمش��اركة في 
ه��ذا االجتماع المه��م لتقديم الدعم لألش��قاء في 
اليم��ن، للتخفيف من معاناتهم اإلنس��انية، معربًا 
عن الشكر للجهود المتواصلة التي تقوم بها األمم 

المتحدة إلحالل األمن والسلم في اليمن.
كم��ا أش��اد بالجه��ود المخلص��ة والمتواصلة التي 
تبذله��ا المملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة 
لمس��اعدة األش��قاء ف��ي اليم��ن، وتحقي��ق األم��ن 
واالس��تقرار والس��الم في ه��ذا البلد الش��قيق، وما 
تقّدمه من دعم ومساعدات إنسانية من خالل مركز 

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وأش��اد بإع��الن المملك��ة حزم��ة م��ن المش��اريع 
التنموي��ة الحيوية لدع��م الجمهورية اليمنية، التي 
ينفذها البرنامج الس��عودي لتنمي��ة وإعمار اليمن، 
مؤك��دًا على الدعم اإلنس��اني ال��ذي يقدمه مكتب 
تنسيق المس��اعدات اإلغاثية واإلنس��انية بمجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربي��ة، وبما تقدمه كافة 
دول المجل��س م��ن مس��اعدات إنس��انية وتنموية 
لليم��ن. كما ثّم��ن جهود األمم المتح��دة وكل من 
االتحاد السويس��ري ومملكة الس��ويد لتنظيم عقد 
هذا االجتماع رفيع المستوى، الذي ينعقد في ظروف 

بالغة الحساسية.
وأوض��ح بوجي��ري، أن��ه انطالقًا من موق��ف مملكة 
البحري��ن الثابت، فقد وجه حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك المعظم، ببن��اء مركز صحي خ��اص بوحدة 
القلب بكامل معداته باليمن الشقيق بالتعاون مع 
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك اس��تمرار 
التواصل والتنسيق بش��أن تقديم الدعم الفني من 
خ��الل البرامج التدريبي��ة في المج��االت المصرفية 
والمس��اعدة الطبي��ة وعالج المرض��ى اليمنيين في 
مملكة البحرين، وتقديم اإلغاثة الممكنة من خالل 
الدع��م العاجل من المس��اعدات اإلغاثي��ة والطبية 
والمعيش��ية الت��ي تقوم به��ا المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية في البحرين.
وأّكد المندوب الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف 
على مس��اندة البحرين للمس��اعي الت��ي يقوم بها 
مبعوث األمي��ن العام إلى اليمن هان��ز جروندبرج، 
مثّمن��ًا جه��وده لتجديد الهدنة، وذلك تماش��يًا مع 
مب��ادرة المملك��ة العربية الس��عودية المعلنة في 
م��ارس 2021، إلنه��اء األزمة في اليم��ن والوصول 
إلى حل سياس��ي ش��امل، كما أعرب عن أمل مملكة 
البحري��ن الكبير في نجاح ه��ذا المؤتمر المهم في 

تحقيق األهداف السامية التي عقد من أجلها.

 رئيس األمن العام 
 يبحث واألنصاري رفع جودة
 خدمات »اإلسعاف الوطني«

اس��تقبل رئيس األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن، الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري، 
حي��ث ت��م بحث س��بل تعزي��ز التعاون والتنس��يق بي��ن وزارة 
الداخلية والمستش��فيات الحكومي��ة، بهدف رفع جودة وكفاءة 
الخدم��ات الت��ي يت��م تقديمها عب��ر مركز اإلس��عاف الوطني 

للمرضى والمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات.

عبداهلل الدوسري سفيرًا للبحرين بالدنمارك
قدم س��فير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا عبداهلل 
الدوس��ري أوراق اعتم��اده إل��ى صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي   Frederick André Henrick Christian األمي��ر 
عهد مملك��ة الدنمارك، كس��فير البحرين ل��دى مملكة 
الدنمارك والمقيم في بروكس��ل. ونقل الدوسري تحيات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
 Margrethe مجلس الوزراء، إل��ى صاحبة الجاللة الملكة
مملك��ة  ملك��ة   Alexandrine Thorhildur Ingrid
الدنمارك، وتمنياتهما لجاللتها بدوام الصحة والعافية، 

مؤكدًا أهمية دعم وتعزيز العالقات الثنائية التي تربط 
بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، وتنمية التعاون 
المش��ترك ف��ي مختلف المج��االت بما يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
م��ن جانبه، كلف س��مو ول��ي عه��د مملك��ة الدنمارك 
الس��فير بنقل خال��ص تحيات جاللة الملك��ة إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، معربًا ع��ن اعتزازه 
بالعالق��ات المتمي��زة بي��ن مملكة الدنم��ارك ومملكة 
البحرين، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون والعمل الثنائي 

في العديد من المجاالت.

رئيس األركان يسلِّم 
عددًا من ضباط قوة الدفاع 

وسام االستحقاق الطبي

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي أمس حفل 
تكريم عدد من ضباط قوة دفاع البحرين الحاصلين على »وس��ام 
األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي« في مركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية. بدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر 
الحكيم، ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام رئيس هيئة 
األركان بتسليم »وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« 
لعدد من ضباط قوة دفاع البحرين، إنفاذًا لألمر الملكي الس��امي 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم القائد األعلى للقوات المس��لحة، وفي إطار توجيه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوسام للعاملين في الصفوف األمامية 
م��ن الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 

الجهات المساندة، وهنأهم على هذا التكريم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/28/watan-20230228.pdf?1677559365
https://alwatannews.net/article/1054353
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054372
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6289

P  12P  19

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تحقيق البحريــن المرتبة األولى في الحرية االقتصاديــــة 
مؤشــــــر يعكــس قــدرة المملكــــة علــى اســتقطــــاب 

االستثمارات الخارجية. 
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زيارة وزير الخارجية السعودي 
ألوكرانيا.. هل هي تغير موقف؟

تقّدم��ت الصي��ن بمب��ادرة من اثنتْي عش��رَة نقط��ًة لحل األزم��ة األوكرانية 
الروس��ية، وش��اركتها البحرين بدعوة للحوار الس��لمي أطلقها وزير الخارجية 
الدكتور عبداللطي��ف الزياني قبل يومين، أما زيارة وزير الخارجية الس��عودي 
ألوكراني��ا فتعد نقطة تحّول. فهل هي للمس��اعدة اإلنس��انية فقط أم إنها 
رس��الة لروس��يا أيضًا؟! فتلك خطوة بالغة األهمية ال ب��دَّ من الوقوف عندها 

لمعرفة أبعادها وتبعاتها.
ال شك في أن الجميع يسعون إليقاف هذه الحرب، فال أحد يتمنى استمراريتها 
أب��دًا، وقد اتخذت دول مجلس التع��اون جميعها موقفًا حياديًا، ودعت للحوار 
من��ذ األي��ام األولى، كما أنها لم تش��ارك في الدعوة الت��ي أطلقتها الواليات 
المتحدة األمريكية لمقاطعة روس��يا، ولم تقبل المملكة العربية السعودية 
الضغ��وط األمريكي��ة بزيادة اإلنت��اج النفطي م��ن أجل عزل روس��يا وزيادة 

خسائرها.
كل ذل��ك كان واضحًا منذ بداية الحرب إل��ى اآلن، ناهيك عن عدم اقتناع أحد 
ب��أن موقف الناتو وعلى رأس��هم الوالي��ات المتحدة األمريكية من مس��اعدة 

أوكرانيا هو الدفاع عن الديمقراطية، بل هي حرب بالوكالة ضد روسيا.
استمرار الحرب له آثار سلبية على الجميع بما في ذلك دول خارج اإلقليم، وهي 
مؤث��رة على التضخم، وعلى سلس��لة اإلمدادات، وعلى األمن الدولي بش��كل 
عام، وكذلك يؤلمنا جميعًا ما يعانيه الش��عب األوكراني الذي اسُتْخِدم كبَش 

فداء من أجل مصالح أمنية ال عالقة له بها.
لذا، الجميع متفقون على أهمية وقف الحرب، كما أن المس��اعدات اإلنس��انية 
ه��ي ديدن الموقف الخليجي عمومًا، وباألخص المملكة العربية الس��عودية، 
ف��ال أحد يختلف على أن المس��اعدات الس��عودية للش��عب األوكراني ليس��ت 

بمستغربة.
إنما هي الزيارة األولى التي يقوم بها مس��ؤول سعودي كبير المستوى كوزير 
الخارجي��ة مصطحب��ًا معه وف��دًا من مركز الملك س��لمان لإلغاث��ة واألعمال 
اإلنسانية من أجل التفاهم واالتفاق على كيفية إنفاق 400 مليون دوالر هي 

حجم المساعدات التي وعدت بها المملكة في أكتوبر الماضي.
واصطح��اب الوفد والتفاهم وتوقيع االتفاقيات تؤكد من جهة أن السياس��ة 
الس��عودية لمنح المس��اعدات هي التوّث��ق من إنفاقها على من يس��تحقها 

وضمان وصولها لألهداف المحددة لها وعدم استخدامها في أغراض أخرى.
كم��ا أن للس��عودية دورًا في عمليات تبادل األس��رى بين الطرفين الروس��ي 
واألوكران��ي مما عّزز من موقفها الحيادي، وهي واح��دة من 141 دولة دعت 

النسحاب روسيا في بداية الحرب.
هذا من جهة، إنما هناك من جهة أخرى احتمال أن تكون هذه رسالة موجهة 
لروس��يا أيضًا بأن اندفاعها تجاه إيران مفهوم في حدود المصالح الروس��ية، 
َل هذا االندفاع خطرًا على أم��ن المنطقة فال بد من أن تكون له  إنما إْن ش��كَّ

تبعات!!
فروس��يا وفق��ًا لمعلوم��ات اس��تخبارية أمريكية وإس��رائيلية س��تزود إيران 
بطائرات س��وخوي 35، كما طالبت إيران بشراء معدات عسكرية إضافية من 
روسيا من بينها مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية. وإجمااًل 

تسعى إيران للحصول على معدات عسكرية بمليارات الدوالرات«. 
ه��ذه الطلبات -إن تحققت- فإنها تش��كل تهديدًا ألم��ن منطقتنا الخليجية 
حتم��ًا، وه��و موقف ال يتف��ق أبدًا مع موق��ف المملكة الذي بس��ببه تعرضت 
لضغوط أمريكية، ويضر كثيرًا بنا، فهذا التعاون ال يراعي أبدًا أمن المنطقة 

وال مصالحنا المشتركة.
ل��ذا قد تك��ون تلك الزي��ارة هي من أج��ل إنف��اذ تدابير إنفاق المس��اعدات 
اإلنس��انية فقط، ولكنها قد تكون أيضًا رسالة لروسيا مفادها أّن التحالفات 

قابلة للتغير إن لم تضمن معها المصالح المشتركة.

 ال أساس علميًا 
لمنتجات »الديتوكس«

ش��هدت منتجات »الديتوكس« انتش��ارًا كبي��رًا، وتتوافر في 
صورة ش��اي أو عصير يحتوي على خالصات خضراوات وفواكه 

أو مكمالت غذائية، فما جدواها؟
وأوضحت خبيرة التغذية األلمانية أنابيل ديركس، أن الوعود 
التي تقدمها منتجات الديتوكس ال تقوم على أس��اس علمي 

حتى اآلن.
وأضافت ديركس أن هذه المنتج��ات قد يكون لها تأثير ضار 
عل��ى الصحة، حيث إنها تعمل على إدرار البول، ومن ثم يقوم 
الجسم بتصريف كمية كبيرة من السوائل ومعها كمية كبيرة 
من »اإللكتروليتات«، ما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث 
خلل في التوازن اإللكتروليتي بالجسم، والذي يمكن االستدالل 
عليه مثاًل من خالل الشعور المستمر بالتعب والهزال وضعف 

التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود وجفاف الجلد.

 »ناسا« تأجل إطالق 
مهمة Crew 6 حتى إشعار آخر

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، االثنين، 
تأجي��ل إطالق مهم��ة Crew6، التي تضم رائد 
الفضاء اإلماراتي س��لطان الني��ادي، إلى محطة 
الفض��اء الدولي��ة، وذلك بعد لحظ��ات من بدء 

العد العكسي إلطالق المهمة.
وأف��اد مراس��لنا ب��أن المهم��ة Crew6 كان��ت 
تس��تعد لالنط��الق باتج��اه محط��ة الفض��اء 
الدولية، قب��ل أن يتوقف العد العكس��ي، وبعد 
دقائق أعلنت وكالة ناسا تأجيل عملية اإلطالق 

حتى وقت آخر.
تحت عنوان »طموح زاي��د«، كان من المقرر أن 
ينطلق رائد الفضاء اإلماراتي، سلطان النيادي، 
االثني��ن، إلى محطة الفض��اء الدولية في أطول 
مهمة فضائية بتاريخ العرب، وذلك في الساعة 
10:45 صباح االثنين بتوقيت اإلمارات العربية 
المتح��دة. غي��ر أن العد العكس��ي توقف، األمر 
الذي اضطر وكالة ناسا لتأجيل العملية دون أن 

تحدد موعدًا جديدًا لها.
وكان من المقرر أن ينقل مركز محمد بن راش��د 
للفضاء البث المباش��ر لما اعتب��ر أطول مهمة 

عربية إلى الفضاء.
وتع��د مهمة Crew6 أول مهم��ة طويلة األمد 

ألي رائ��د من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة 
إماراتي��ة إلى محطة الفض��اء الدولية، وأطلقها 
مرك��ز محمد بن راش��د للفضاء ضم��ن برنامج 

اإلمارات لرواد الفضاء.
ومنذ أيام كان فريق من مركز محمد بن راش��د 
للفض��اء، ووكال��ة الفض��اء األمريكية »ناس��ا« 

قد اس��تقبلوا النيادي وزم��الءه من أعضاء فريق 
مهمة Crew6، فور وصولهم إلى مركز كينيدي 

للفضاء التابع لناسا.
وس��يجري النيادي أكث��ر من 19 تجرب��ة بحثية 
متقدمة في 10 مج��االت مختلفة بالتعاون مع 

وكالة ناسا وشركاء آخرين.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ممسكًا بالجياد خالل االحتفال  باستقبال 
الجياد المشاركة في بطولة العالم للقدرة.

قناع للوجه يشحن نفسه ذاتيًا بالنفس
ط��ور باحثون قناع��ًا للوجه يحم��ي من الفيروس��ات مثل 
كورونا سارس 2، ويعمل بالكهرباء ويتم شحنه ذاتيا عبر 
أنف��اس من يرتديه، م��ن خالل تقنية الكهرباء الس��اكنة 

»الكهروستاتيكية«.
وتوفر تقنية الشحن الذاتي في القناع، التي طورها باحثون 
م��ن جامعة هون��غ كونغ، فت��رة حماية أط��ول بكثير من 

األقنعة التقليدية، حسب ما أورده موقع »ميدغادغيت«.
ومن شأن ذلك، أن يعزز سالمة موظفي الرعاية الصحية، 
ويقل��ل م��ن النفاي��ات الناجم��ة ع��ن اس��تخدام األقنعة 
التقليدية التي تحتاج استبدالها كل 4 ساعات في محيط 
ش��ديد الخطورة بينما يت��م تغيير القن��اع الجديد كل 60 
س��اعة. وذكر الموقع أن القناع الجديد يعتمد على ش��كل 
من أش��كال الكهرب��اء تس��مى الكهرباء الس��اكنة والتي 
تحدث عندما يكون هناك انتقال للجس��يمات المش��حونة 

من جسم إلى آخر كلما تم حكها ببعضها البعض.
وتعتبر خامات قماش النايلون أكثر األقمش��ة فاعلية في 
هذا الصدد حيث تتراكم الشحنات بسهولة، وتحدث طبقة 
من الشحنات عندما يتم حك أقمشة النايلون ببعض مواد 

القماش األخرى.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/28/watan-20230228.pdf?1677559365
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054362
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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:  5250
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الرفاع - قوة الدفاع

حضر رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمي، 
حفـــل تكريم عدد مـــن ضباط قوة 
دفـــاع البحريـــن الحاصليـــن علـــى 
“وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
لالستحقاق الطبي” في مركز ولي 
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية، 
وذلـــك صبـــاح أمـــس اإلثنيـــن 27 

فبراير 2023م.
وبـــدأ الحفـــل بتالوة آيـــات عطرة 
مـــن الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة 
بهذه المناســـبة، بعدها سلم رئيس 
هيئة األركان “وسام األمير سلمان 
بن حمد لالســـتحقاق الطبي” لعدد 
مـــن ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين؛ 
الســـامي  الملكـــي  لألمـــر  إنفـــاذًا 
لملك البـــالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

وفي إطار توجيه ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لكافـــة الجهـــات 
المعنية بتســـليم الوســـام للعاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 
ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات 
هـــذا  علـــى  وهنأهـــم  المســـاندة، 

التكريم.
حضـــر االحتفـــال قائـــد الخدمـــات 
الطبية الملكية اللواء بروفيســـور 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة، 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد 
الركـــن  اللـــواء  البشـــرية  للقـــوى 
الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة، 
وعدد مـــن كبار ضبـــاط قوة دفاع 

البحرين.

تسليم عدد من الضباط “وسام األمير سلمان بن حمد”

local@albiladpress.com
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عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  مثـــل  تلقـــى 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب قائد الفريق 
الملكـــي للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وكيل 
الـــوزارة للتخطيـــط والتوثيـــق األســـري 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  والنفقـــة 
الزيانـــي  دانـــة  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
بمناســـبة فوز ســـموه بالمركز األول في 
بطولـــة العالـــم لســـباقات القـــدرة التـــي 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  أقيمـــت 

المتحدة الشقيقة.
وجاء في البرقية:

يشـــرفني أن أرفـــع إلى ســـموكم أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة فوز 
ســـموكم بالمركز األول بتتويجكم بلقب 
بطولـــة العالم للقـــدرة لمســـافة 160 كم 

والتي أقيمـــت في العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبي.

نيـــل  فـــي  التاريخـــي  النجـــاح  هـــذا  إن 
هـــذا اللقـــب العالمي يأتي ليجســـد روح 
العزيمـــة واإلصرار واإلمكانـــات الكبيرة 
التي يتمتع بها ســـموكم، في ظل رعاية 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
داعية المولى ســـبحانه وتعالى أن ينعم 
على ســـموكم بموفـــور الصحة والعافية 
والنجـــاح  التوفيـــق  ودوام  والســـعادة 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الرياضية 

العالمية.

الزياني: النجاح التاريخي تجسيد لروح العزيمة واإلصرار

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
العقيـــد  اإلثنيـــن،  أمـــس  صبـــاح 
الركن عيســـى ســـلمان بن هندي 
الملحق العسكري البحريني لدى 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

الشقيقة بمناسبة تعيينه، 

ورحـــب القائـــد العام لقـــوة دفاع 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن 
البحرينـــي لـــدى دولـــة اإلمارات 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
والســـداد  التوفيـــق  لـــه  متمنيـــًا 
الدبلوماســـية  مهامـــه  أداء  فـــي 
خيـــر  فيـــه  مـــا  لـــكل  الجديـــدة 

وصالح مملكة البحرين.

القائد العام يتمنى التوفيق لملحقنا العسكري باإلمارات

تعيين ملحق دفاع مصري جديد لدى البحرين
استقبـــــل القائــــد العـــــــام لقــــــــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــــد آل خليفــة، ملحــق الدفــاع المصــري 
المعتمــد لــدى مملكــة البحريـــــــن والمقيـــــم فــي الريــاض العميـــــد 
أركان حــرب ســــامر شــعبان؛ وذلــك بمناسبــــة تعيينــه، بحضــور 
وزيـــــر شؤون الدفـــــاع الفريــــق الركن عبدهللا النعيـمـــــي ، وذلـــك 

صبــــاح أمس.

وفي بداية اللقـــاء، رحب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بملحق 
الدفـــاع المصـــري المعتمـــد لـــدى 
مملكـــة البحرين الجديد، متمنيًا 
لـــه دوام التوفيـــق والســـداد في 

مهام عمله الجديدة.
وخالل اللقاء أشـــاد القائد العام 
بعمـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
العالقـــات األخويـــة القائمة بين 

البلدين الشـــقيقين والتي تشهد 
علـــى الدوام تقدمـــًا وتطورًا في 
خصوصـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
في المجال العســـكري والتعاون 

الدفاعي المشترك.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
العامة اللواء الركن حسن محمد 
سعد، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

الرميحي تشيد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
الرائـــد  الـــدور  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
لبرنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنمية 
الكـــوادر الحكوميـــة، والذي يجســـد الرؤى 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الطموحـــة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة لتطوير الكوادر 
الحكومية وإتاحة الفرصـــة أمامها لتعزيز 
فـــي  ومشـــاركتها  ومهاراتهـــا  خبراتهـــا 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة 

البحرين. 
جـــاء ذلك خـــالل لقائهـــا منتســـبي الدفعة 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكوادر الحكومية، حيث أشـــادت 
الوزيرة بمشاركتهم في مختلف المشاريع 
التـــي  التدريبيـــة،  والـــدورات  والبرامـــج 
تعـــزز مهاراتهم وتصقلهـــا وتنمي خبراتهم 
العمليـــة بما يعزز إســـهاماتهم فـــي تطوير 
األداء الحكومـــي، متمنيـــًة لهـــم التوفيـــق 

والسداد في مسيرتهم العلمية والعملية.

وخـــالل اللقاء اســـتعرضت الوزيـــرة آمنة 
الرميحـــي مـــع منتســـبي الدفعـــة الثامنـــة 
الصلـــة  ذات  المواضيـــع  البرنامـــج،  مـــن 
بالمملكـــة،  االجتماعـــي  الســـكن  بقطـــاع 
ومـــا تبذلـــه الحكومـــة مـــن جهـــود لتوفير 
خدمات إســـكانية الئقة ومالئمة ومتميزة 
للمواطنيـــن، مســـلطًة الضوء علـــى برامج 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، كبرنامـــج 
التمويالت اإلســـكانية الجديـــدة وبرنامج 
حقوق تطوير األراضـــي الحكومية، وهي 
البرامـــج التـــي تضمـــن تحقيـــق اســـتدامة 

توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية للمواطنيـــن 
على المدى البعيد.

كمـــا تطرقت الوزيرة إلـــى الجهود الكبيرة 
التـــي آلـــت إلـــى تنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي 
الســـامي بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
خـــالل المرحلة الماضيـــة، وهو إنجاز كبير 
يمثل عالمة فارقة في المسيرة اإلسكانية 
في المملكة الممتدة منذ ســـتينيات القرن 
الماضـــي، مؤكـــدة أن جهـــود الحكومة في 
توفير الخدمات اإلســـكانية تشـــهد تطورًا 

مستمرًا.

من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة الثامنة 
من برنامـــج رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  لوزيـــرة 
علـــى حســـن االســـتقبال وتقديـــم الدعـــم 
والمساندة والتشـــجيع على تقديم أفضل 
المســـتويات مـــن العمـــل والمشـــاركة فـــي 
التجـــارب العلميـــة والعمليـــة المتاحة لهم 
بكفـــاءة ومســـؤولية لالرتقاء بهـــا ألفضل 
البحريـــن  لمملكـــة  خدمـــة  المســـتويات 

وشعبها.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

البحرين تبتعث فريقا طبيا للمساهمة في عالج ضحايا الزلزال
بموجب مذكرة تفاهم مع نقيب أطباء سوريا

تنفيـــذًا للتوجيهات الســـامية لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي إطار االســـتجابة 
اإلنســـانية لمواجهة التداعيـــات واألضرار 
التـــي ســـببها الزلـــزال الـــذي تعرضـــت لـــه 
سوريا، وقع األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية الرئيس التنفيذي للجنة 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيا مصطفى الســـيد، مذكرة تفاهم مع 
نقيب أطباء ســـوريا غسان فندي بحضور 
رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة عامر 
الدرازي ومجموعة من األطباء السوريين 

في مقر النقابة في دمشق.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التي يقـــوم بها 
وفد المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واللجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلزال 
في ســـوريا وتركيا لدمشق إليصال شحنة 
المســـاعدات األولـــى مـــن مملكـــة البحرين 

إلى الجمهورية العربية السورية.
وبين لســـيد بأنه بناًء علـــى هذه االتفاقية 
أنه ســـيتم التنسيق إلرســـال مجموعة من 

األطباء البحرينييـــن المتطوعين من قبل 
جمعية األطباء البحرينية؛ للمســـاهمة في 
عالج المصابين من ضحايا الزلزال المدمر 
الـــذي تعرضـــت لـــه ســـوريا والـــذي خلـــف 
عددًا من الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتيـــة للمناطـــق التي تعرضـــت للزلزال 
في ســـوريا. وأوضح السيد أنه على ضوء 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعة مـــع نقابة أطباء 
ســـوريا، ســـوف يتـــم العمـــل علـــى توفيـــر 
بعـــض المســـتلزمات الطبيـــة الالزمة التي 
تحتاجها ســـوريا في الوقـــت الراهن التي 
ستســـاهم في رفع كفـــاءة الخدمة الطبية 

المقدمة للمتضررين من الزلزال.
من جانبه، أعرب فندي عن خالص شـــكره 
بمـــا قدمتـــه مملكـــة  العميقيـــن  وتقديـــره 
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا ألشقائهم 
في سوريا، مؤكدًا اعتزاز الشعب السوري 
التـــي  والصداقـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
تربـــط البلديـــن، والموقـــف المشـــرف مـــن 
البحرين خالل األزمة األليمة التي تمر بها 

سوريا جراء هذا الحادث األليم.
وأكـــد نقيب أطباء ســـوريا أهميـــة مذكرة 
التفاهـــم الموقعة، حيث سيســـاهم الفريق 
الطبـــي البحرينـــي في التخفيـــف عن آالم 

الضحايـــا وتوفيـــر الدعـــم الطبـــي لعـــالج 
المصابيـــن والمتضرريـــن من الزلـــزال، كما 
ســـيتم االســـتفادة مـــن الخبـــرات الطبيـــة 
البحرينيـــة في عالج العديـــد من الحاالت 
المســـتلزمات  إلـــى  إضافـــة  واإلصابـــات 
الطبيـــة التـــي ســـيتم توفيرهـــا بنـــاء على 
قائمـــة االحتياجـــات التي ســـترفع للفريق 
الزيـــارة  ضـــوء  علـــى  البحرينـــي  الطبـــي 
الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات 
ومراكـــز العـــالج فـــي مواقـــع الزلـــزال في 
ســـوريا. مـــن جهته، أعـــرب عامـــر الدرازي 
أن جهـــود جمعية األطباء البحرينية جزء 
من ضمـــن حزمة المبادرات والمســـاعدات 
التـــي تضطلع فيها مملكـــة البحرين، وقال 
إنـــه على ضـــوء هذه الزيارة، تم التنســـيق 
مـــع نقابـــة األطبـــاء الســـورية بالتعاون مع 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
واللجنـــة الوطنيـــة إلغاثـــة ضحايـــا زلزال 
تركيا وسوريا إلرسال األطباء البحرينيين 
إخوانهـــم  لمســـاعدة  التطـــوع؛  الراغبيـــن 
الســـوريين فـــي هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية 

وإغاثة منكوبي الزلزال المدمر.

المنامة - بنا

توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - بنا المنامة-وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

أكد مديـــر عـــام اإلدارة العامة للمرور 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة، أنـــه تنفيـــذا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
مملكـــة  اســـتضافة  إلنجـــاح  خليفـــة، 
البحريـــن لســـباقات جائـــزة البحريـــن 
الكبرى )الفورموال 1(، تم االنتهاء من 
كل االســـتعدادات لضمـــان انســـيابية 
عمليـــة  وتســـهيل  المـــرور  حركـــة 
الدخول والخروج من حلبة البحرين 
الدوليـــة، وتأمين الســـالمة المرورية 
علـــى الطريق عبـــر الوجـــود المروري 

المكثف على مدى 3 أيام السباق.
وأشار إلى أن دوريات المرور ستوزع 
علـــى نقـــاط ثابتـــة ومتحركـــة علـــى 
الشـــوارع المؤديـــة من وإلـــى الحلبة، 
إضافـــة إلـــى تجهيـــز غرفـــة المراقبة 
المروريـــة بـــاإلدارة لمتابعـــة الحركـــة 
للحلبـــة،  المؤديـــة  الشـــوارع  علـــى 
وتجهيز الدوريات واآلليات باألجهزة 

مكتـــب  وتخصيـــص  والمعـــدات 
لمباشرة حوادث المرور في الحلبة.

وأضاف أنه فـــي اليوم األخير لحدث 
الفورموال 1 وفي إطار تأمين سالمة 
يتـــم  الجمهـــور  خـــروج  وانســـيابية 
تحويـــل حركـــة المـــرور بخـــط ســـير 
“االتجاه الواحد” وتحويل المســـارات 
والمنعطفـــات مـــع انتشـــار الدوريـــات 
محـــددة  لفتـــرة  المروريـــة  والنقـــاط 
سيعلن عنها بوسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الحســـن،  طـــارق 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري. وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بين 

والمستشـــفيات  الداخليـــة  وزارة 
الحكومية؛ بهـــدف رفع جودة وكفاءة 
الخدمات التي يتم تقديمها عبر مركز 
اإلسعاف الوطني للمرضى والمصابين 

قبل نقلهم إلى المستشفيات.

شـــهد النائـــب العام علـــي البوعينين، 
اإللكترونـــي  الموقـــع  إطـــالق  حفـــل 
لوحدة التحقيـــق الخاصة وتقريرها 
الســـنوي الثانـــي، وذلـــك بحضور كل 
مـــن فـــراس غرايبـــة الممثـــل المقيم 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
بمملكة البحرين، والخبير اإلســـباني 
المستشـــار  فرنانديـــز  كارلـــوس 
الخارجـــي لوحدة التحقيق الخاصة، 
حيث انعقدت فعاليات الحفل بقاعة 

المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى إبراهيم 
الوحـــدة، وبحضـــور  بمقـــر  الكـــواري 

رئيس وأعضاء ومنتسبي الوحدة.
وأشـــاد النائب العام بالمستوى الفني 
والتقني للموقـــع اإللكتروني للوحدة 
الـــذي يأتي في إطار اســـتمرار تنفيذ 
الرقمـــي  التحـــول  اســـتراتيجية 
والتقـــدم التكنلوجـــي، والتي تهدف 
العدليـــة  الخدمـــات  تطويـــر  إلـــى 

والقضائية.

تأهب مروري كبير إلنجاح الفورموال 1 رفع كفاءة خدمات “اإلسعاف الوطني”

إطالق الموقع اإللكتروني لـ “التحقيق الخاصة”
مدير عام المرور

الرفاع - قوة الدفاع

حضر رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمي، 
حفـــل تكريم عدد مـــن ضباط قوة 
دفـــاع البحريـــن الحاصليـــن علـــى 
“وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
لالستحقاق الطبي” في مركز ولي 
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية، 
وذلـــك صبـــاح أمـــس اإلثنيـــن 27 

فبراير 2023م.
وبـــدأ الحفـــل بتالوة آيـــات عطرة 
مـــن الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة 
بهذه المناســـبة، بعدها سلم رئيس 
هيئة األركان “وسام األمير سلمان 
بن حمد لالســـتحقاق الطبي” لعدد 
مـــن ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين؛ 
الســـامي  الملكـــي  لألمـــر  إنفـــاذًا 
لملك البـــالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

وفي إطار توجيه ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لكافـــة الجهـــات 
المعنية بتســـليم الوســـام للعاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 
ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات 
هـــذا  علـــى  وهنأهـــم  المســـاندة، 

التكريم.
حضـــر االحتفـــال قائـــد الخدمـــات 
الطبية الملكية اللواء بروفيســـور 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة، 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد 
الركـــن  اللـــواء  البشـــرية  للقـــوى 
الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة، 
وعدد مـــن كبار ضبـــاط قوة دفاع 

البحرين.

تسليم عدد من الضباط “وسام األمير سلمان بن حمد”

local@albiladpress.com
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عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  مثـــل  تلقـــى 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب قائد الفريق 
الملكـــي للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وكيل 
الـــوزارة للتخطيـــط والتوثيـــق األســـري 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  والنفقـــة 
الزيانـــي  دانـــة  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
بمناســـبة فوز ســـموه بالمركز األول في 
بطولـــة العالـــم لســـباقات القـــدرة التـــي 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  أقيمـــت 

المتحدة الشقيقة.
وجاء في البرقية:

يشـــرفني أن أرفـــع إلى ســـموكم أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة فوز 
ســـموكم بالمركز األول بتتويجكم بلقب 
بطولـــة العالم للقـــدرة لمســـافة 160 كم 

والتي أقيمـــت في العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبي.

نيـــل  فـــي  التاريخـــي  النجـــاح  هـــذا  إن 
هـــذا اللقـــب العالمي يأتي ليجســـد روح 
العزيمـــة واإلصرار واإلمكانـــات الكبيرة 
التي يتمتع بها ســـموكم، في ظل رعاية 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
داعية المولى ســـبحانه وتعالى أن ينعم 
على ســـموكم بموفـــور الصحة والعافية 
والنجـــاح  التوفيـــق  ودوام  والســـعادة 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الرياضية 

العالمية.

الزياني: النجاح التاريخي تجسيد لروح العزيمة واإلصرار

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
العقيـــد  اإلثنيـــن،  أمـــس  صبـــاح 
الركن عيســـى ســـلمان بن هندي 
الملحق العسكري البحريني لدى 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

الشقيقة بمناسبة تعيينه، 

ورحـــب القائـــد العام لقـــوة دفاع 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن 
البحرينـــي لـــدى دولـــة اإلمارات 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
والســـداد  التوفيـــق  لـــه  متمنيـــًا 
الدبلوماســـية  مهامـــه  أداء  فـــي 
خيـــر  فيـــه  مـــا  لـــكل  الجديـــدة 

وصالح مملكة البحرين.

القائد العام يتمنى التوفيق لملحقنا العسكري باإلمارات

تعيين ملحق دفاع مصري جديد لدى البحرين
استقبـــــل القائــــد العـــــــام لقــــــــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــــد آل خليفــة، ملحــق الدفــاع المصــري 
المعتمــد لــدى مملكــة البحريـــــــن والمقيـــــم فــي الريــاض العميـــــد 
أركان حــرب ســــامر شــعبان؛ وذلــك بمناسبــــة تعيينــه، بحضــور 
وزيـــــر شؤون الدفـــــاع الفريــــق الركن عبدهللا النعيـمـــــي ، وذلـــك 

صبــــاح أمس.

وفي بداية اللقـــاء، رحب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بملحق 
الدفـــاع المصـــري المعتمـــد لـــدى 
مملكـــة البحرين الجديد، متمنيًا 
لـــه دوام التوفيـــق والســـداد في 

مهام عمله الجديدة.
وخالل اللقاء أشـــاد القائد العام 
بعمـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
العالقـــات األخويـــة القائمة بين 

البلدين الشـــقيقين والتي تشهد 
علـــى الدوام تقدمـــًا وتطورًا في 
خصوصـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
في المجال العســـكري والتعاون 

الدفاعي المشترك.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
العامة اللواء الركن حسن محمد 
سعد، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

الرميحي تشيد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
الرائـــد  الـــدور  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
لبرنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنمية 
الكـــوادر الحكوميـــة، والذي يجســـد الرؤى 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الطموحـــة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة لتطوير الكوادر 
الحكومية وإتاحة الفرصـــة أمامها لتعزيز 
فـــي  ومشـــاركتها  ومهاراتهـــا  خبراتهـــا 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة 

البحرين. 
جـــاء ذلك خـــالل لقائهـــا منتســـبي الدفعة 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكوادر الحكومية، حيث أشـــادت 
الوزيرة بمشاركتهم في مختلف المشاريع 
التـــي  التدريبيـــة،  والـــدورات  والبرامـــج 
تعـــزز مهاراتهم وتصقلهـــا وتنمي خبراتهم 
العمليـــة بما يعزز إســـهاماتهم فـــي تطوير 
األداء الحكومـــي، متمنيـــًة لهـــم التوفيـــق 

والسداد في مسيرتهم العلمية والعملية.

وخـــالل اللقاء اســـتعرضت الوزيـــرة آمنة 
الرميحـــي مـــع منتســـبي الدفعـــة الثامنـــة 
الصلـــة  ذات  المواضيـــع  البرنامـــج،  مـــن 
بالمملكـــة،  االجتماعـــي  الســـكن  بقطـــاع 
ومـــا تبذلـــه الحكومـــة مـــن جهـــود لتوفير 
خدمات إســـكانية الئقة ومالئمة ومتميزة 
للمواطنيـــن، مســـلطًة الضوء علـــى برامج 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، كبرنامـــج 
التمويالت اإلســـكانية الجديـــدة وبرنامج 
حقوق تطوير األراضـــي الحكومية، وهي 
البرامـــج التـــي تضمـــن تحقيـــق اســـتدامة 

توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية للمواطنيـــن 
على المدى البعيد.

كمـــا تطرقت الوزيرة إلـــى الجهود الكبيرة 
التـــي آلـــت إلـــى تنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي 
الســـامي بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
خـــالل المرحلة الماضيـــة، وهو إنجاز كبير 
يمثل عالمة فارقة في المسيرة اإلسكانية 
في المملكة الممتدة منذ ســـتينيات القرن 
الماضـــي، مؤكـــدة أن جهـــود الحكومة في 
توفير الخدمات اإلســـكانية تشـــهد تطورًا 

مستمرًا.

من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة الثامنة 
من برنامـــج رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  لوزيـــرة 
علـــى حســـن االســـتقبال وتقديـــم الدعـــم 
والمساندة والتشـــجيع على تقديم أفضل 
المســـتويات مـــن العمـــل والمشـــاركة فـــي 
التجـــارب العلميـــة والعمليـــة المتاحة لهم 
بكفـــاءة ومســـؤولية لالرتقاء بهـــا ألفضل 
البحريـــن  لمملكـــة  خدمـــة  المســـتويات 

وشعبها.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

البحرين تبتعث فريقا طبيا للمساهمة في عالج ضحايا الزلزال
بموجب مذكرة تفاهم مع نقيب أطباء سوريا

تنفيـــذًا للتوجيهات الســـامية لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي إطار االســـتجابة 
اإلنســـانية لمواجهة التداعيـــات واألضرار 
التـــي ســـببها الزلـــزال الـــذي تعرضـــت لـــه 
سوريا، وقع األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية الرئيس التنفيذي للجنة 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيا مصطفى الســـيد، مذكرة تفاهم مع 
نقيب أطباء ســـوريا غسان فندي بحضور 
رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة عامر 
الدرازي ومجموعة من األطباء السوريين 

في مقر النقابة في دمشق.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التي يقـــوم بها 
وفد المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واللجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلزال 
في ســـوريا وتركيا لدمشق إليصال شحنة 
المســـاعدات األولـــى مـــن مملكـــة البحرين 

إلى الجمهورية العربية السورية.
وبين لســـيد بأنه بناًء علـــى هذه االتفاقية 
أنه ســـيتم التنسيق إلرســـال مجموعة من 

األطباء البحرينييـــن المتطوعين من قبل 
جمعية األطباء البحرينية؛ للمســـاهمة في 
عالج المصابين من ضحايا الزلزال المدمر 
الـــذي تعرضـــت لـــه ســـوريا والـــذي خلـــف 
عددًا من الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتيـــة للمناطـــق التي تعرضـــت للزلزال 
في ســـوريا. وأوضح السيد أنه على ضوء 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعة مـــع نقابة أطباء 
ســـوريا، ســـوف يتـــم العمـــل علـــى توفيـــر 
بعـــض المســـتلزمات الطبيـــة الالزمة التي 
تحتاجها ســـوريا في الوقـــت الراهن التي 
ستســـاهم في رفع كفـــاءة الخدمة الطبية 

المقدمة للمتضررين من الزلزال.
من جانبه، أعرب فندي عن خالص شـــكره 
بمـــا قدمتـــه مملكـــة  العميقيـــن  وتقديـــره 
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا ألشقائهم 
في سوريا، مؤكدًا اعتزاز الشعب السوري 
التـــي  والصداقـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
تربـــط البلديـــن، والموقـــف المشـــرف مـــن 
البحرين خالل األزمة األليمة التي تمر بها 

سوريا جراء هذا الحادث األليم.
وأكـــد نقيب أطباء ســـوريا أهميـــة مذكرة 
التفاهـــم الموقعة، حيث سيســـاهم الفريق 
الطبـــي البحرينـــي في التخفيـــف عن آالم 

الضحايـــا وتوفيـــر الدعـــم الطبـــي لعـــالج 
المصابيـــن والمتضرريـــن من الزلـــزال، كما 
ســـيتم االســـتفادة مـــن الخبـــرات الطبيـــة 
البحرينيـــة في عالج العديـــد من الحاالت 
المســـتلزمات  إلـــى  إضافـــة  واإلصابـــات 
الطبيـــة التـــي ســـيتم توفيرهـــا بنـــاء على 
قائمـــة االحتياجـــات التي ســـترفع للفريق 
الزيـــارة  ضـــوء  علـــى  البحرينـــي  الطبـــي 
الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات 
ومراكـــز العـــالج فـــي مواقـــع الزلـــزال في 
ســـوريا. مـــن جهته، أعـــرب عامـــر الدرازي 
أن جهـــود جمعية األطباء البحرينية جزء 
من ضمـــن حزمة المبادرات والمســـاعدات 
التـــي تضطلع فيها مملكـــة البحرين، وقال 
إنـــه على ضـــوء هذه الزيارة، تم التنســـيق 
مـــع نقابـــة األطبـــاء الســـورية بالتعاون مع 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
واللجنـــة الوطنيـــة إلغاثـــة ضحايـــا زلزال 
تركيا وسوريا إلرسال األطباء البحرينيين 
إخوانهـــم  لمســـاعدة  التطـــوع؛  الراغبيـــن 
الســـوريين فـــي هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية 

وإغاثة منكوبي الزلزال المدمر.

المنامة - بنا

توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - بنا المنامة-وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

أكد مديـــر عـــام اإلدارة العامة للمرور 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة، أنـــه تنفيـــذا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
مملكـــة  اســـتضافة  إلنجـــاح  خليفـــة، 
البحريـــن لســـباقات جائـــزة البحريـــن 
الكبرى )الفورموال 1(، تم االنتهاء من 
كل االســـتعدادات لضمـــان انســـيابية 
عمليـــة  وتســـهيل  المـــرور  حركـــة 
الدخول والخروج من حلبة البحرين 
الدوليـــة، وتأمين الســـالمة المرورية 
علـــى الطريق عبـــر الوجـــود المروري 

المكثف على مدى 3 أيام السباق.
وأشار إلى أن دوريات المرور ستوزع 
علـــى نقـــاط ثابتـــة ومتحركـــة علـــى 
الشـــوارع المؤديـــة من وإلـــى الحلبة، 
إضافـــة إلـــى تجهيـــز غرفـــة المراقبة 
المروريـــة بـــاإلدارة لمتابعـــة الحركـــة 
للحلبـــة،  المؤديـــة  الشـــوارع  علـــى 
وتجهيز الدوريات واآلليات باألجهزة 

مكتـــب  وتخصيـــص  والمعـــدات 
لمباشرة حوادث المرور في الحلبة.

وأضاف أنه فـــي اليوم األخير لحدث 
الفورموال 1 وفي إطار تأمين سالمة 
يتـــم  الجمهـــور  خـــروج  وانســـيابية 
تحويـــل حركـــة المـــرور بخـــط ســـير 
“االتجاه الواحد” وتحويل المســـارات 
والمنعطفـــات مـــع انتشـــار الدوريـــات 
محـــددة  لفتـــرة  المروريـــة  والنقـــاط 
سيعلن عنها بوسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الحســـن،  طـــارق 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري. وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بين 

والمستشـــفيات  الداخليـــة  وزارة 
الحكومية؛ بهـــدف رفع جودة وكفاءة 
الخدمات التي يتم تقديمها عبر مركز 
اإلسعاف الوطني للمرضى والمصابين 

قبل نقلهم إلى المستشفيات.

شـــهد النائـــب العام علـــي البوعينين، 
اإللكترونـــي  الموقـــع  إطـــالق  حفـــل 
لوحدة التحقيـــق الخاصة وتقريرها 
الســـنوي الثانـــي، وذلـــك بحضور كل 
مـــن فـــراس غرايبـــة الممثـــل المقيم 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
بمملكة البحرين، والخبير اإلســـباني 
المستشـــار  فرنانديـــز  كارلـــوس 
الخارجـــي لوحدة التحقيق الخاصة، 
حيث انعقدت فعاليات الحفل بقاعة 

المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى إبراهيم 
الوحـــدة، وبحضـــور  بمقـــر  الكـــواري 

رئيس وأعضاء ومنتسبي الوحدة.
وأشـــاد النائب العام بالمستوى الفني 
والتقني للموقـــع اإللكتروني للوحدة 
الـــذي يأتي في إطار اســـتمرار تنفيذ 
الرقمـــي  التحـــول  اســـتراتيجية 
والتقـــدم التكنلوجـــي، والتي تهدف 
العدليـــة  الخدمـــات  تطويـــر  إلـــى 

والقضائية.

تأهب مروري كبير إلنجاح الفورموال 1 رفع كفاءة خدمات “اإلسعاف الوطني”

إطالق الموقع اإللكتروني لـ “التحقيق الخاصة”
مدير عام المرور

LinkLink

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/525028003755.pdf
https://albiladpress.com/news/2023/5250/bahrain/797299.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://albiladpress.com/news/2023/5250/bahrain/797256.html
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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:  5250
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سمو الشيخ عيسى بن علي... اندفاع مخلص لكل ما هو نافع للمجتمع
إن تكريـــم جامعة الدول العربية ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفـــة، وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة، بجائزة رواد التنمية المســـتدامة في الوطن 
العربي، تقديرا لمبادرات سموه وجهوده البارزة في النهوض بالعمل 
التطوعـــي والتنمـــوي وتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030 
علـــى الصعيـــد العربي، يحمـــل دالالت كثيرة أهمها أن ســـموه أعطى 
نموذجـــا ناجحا وغير مســـبوق فـــي العمل التطوعـــي والوصول إلى 
اآلمـــال واألهـــداف بعزيمـــة وثبـــات، وترســـيخ مفهوم ثقافـــة العمل 
التطوعـــي والتنمـــوي، فقلة فـــي دولنا العربية في مثـــل ما يتمتع به 
ســـموه من موهبة وثقافة واندفاع مخلـــص لعمل الخير وكل ما هو 

نافع للمجتمع.
وتتميـــز مملكـــة البحريـــن بتنفيـــذ برامـــج متواصلـــة لصـــون العمـــل 
التطوعي بفضل جهود سمو الشيخ عيسى بن علي الذي أبهر العالم 
والمتابعيـــن بالنتائج المتكاملة للجائزة التي خصصها ســـموه للعمل 
التطوعـــي، والمثل العليـــا واألهداف التي تتطلـــع لتحقيقها، وكذلك 

المحفزات الجديدة التي تثري وتســـاهم في خلق جيل من الشباب 
يقدر ويهتم بالعمل التطوعي ويتمسك بكل ما هو نافع للمجتمع.

إن لســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، حضورا متميزا محليا 
وعربيـــا فيمـــا يتعلق بوضع العمـــل التطوعي والتنمـــوي في االتجاه 
الصحيـــح وتحفيـــز الطاقـــات المبدعة للنهـــوض به في بلدنـــا العزيز 
ومختلـــف الـــدول العربيـــة، فســـموه الدافـــع الرئيســـي إلـــى االرتقاء 
بالعمـــل التطوعي، وهـــذه الخصال الحميدة والشـــخصية الطموحة 
الواثقة اكتسبها من المغفور له بإذن هللا تعالى جده سيدي صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، 
ووالـــده ســـيدي ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليفة مستشـــار 

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بفضل سمو الشيخ عيسى بن علي انتعش العمل التطوعي في مملكة 

البحرين وأصبح جزءا ال يتجزأ من حياتنا الروحية والحضارية.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

صبر جميل
هللُا المســـتعاُن دائًما أمام ازدواجية بعض الوجوه البشـــرية، وهي قاعدة ليست 
اختيارية، تتواجد أينما تنوعت بنا محطات الحياة، وسنبقى مضطرين للتعامل 
معهـــا مهمـــا اعتلـــت نفوســـنا وتوســـعت مداركنـــا، وفـــي ذلـــك كانت لـــي وقفات 
اعتباريـــة مـــع شـــخصيات أراهـــا هنا وهنـــاك، ال أعلم مـــاذا تحمل إال مـــا أراه في 
الظاهـــر، وقدرتـــي على التحليل بعد جمع المعطيـــات والربط المنطقي للمواقف 
واألحـــداث، ومازلـــت في الحقيقة وحتى اليـــوم أردد اآلية الكريمة” صبٌر جميٌل 
وهللُا المســـتعاُن”، والســـبب يتمثل في حاجتي الماســـة للمزيد من الصبر، لوضع 
األمـــور فـــي ميزان أســـتخدمه دائًما لـــوزن القيمة واالســـتحقاق فيمـــا يمكن أن 
يعرض ليس حصًرا أو حكًرا، بل للمشـــاركة والطرح علنا نساهم في حلحلة تلك 
الحـــاالت المرضية النفســـية لمن يعانون منها، ألنها ال تنحصـــر بالعمر أو الخبرة، 
لكن في مستوى ما تمتلك تلك الشخصيات من قدرة على التوهم ولعب األدوار 
المتعـــددة بيـــن أكثر من شـــخصية، ومن ثم االبتعاد عن الســـاحة لممارســـة دور 
المتفـــرج أحياًنا والناصح أحياًنـــا أخرى، كما يمكن وصفهم بمن يرمون مكباتهم 
السامة على جرعات خفية، بغية نشر سمومهم إلعاقة ما ال يستطيعون تحقيقه.
ولمواجهـــة ذلك فإننا بحاجة ماســـة للتدبر فـــي أهمية تكرار تلك اآلية الكريمة “ 
صبـــٌر جميـــٌل” ألنها تحمل لنـــا معاني ومضامين الحياة، وهـــذا أكبر درس لنا في 
تربيـــة النفـــس وضبطها لتكـــون في غاية الحكمـــة والتروي، وبالتالي اســـتبصار 
الطريقـــة المثلـــى لمعالجـــة الحـــاالت، والتـــي تتطلب تكتيـــكا فنيا قياديـــا لقلب 
الموازنـــات واألوراق، واســـتعارة دور الموجـــه بـــكل حياديـــة، الختيـــار طريقـــة 
التعامل واســـتلهام اآللية المناســـبة لردع المواجهـــات والتحديات، في الحقيقة 
اســـتمتعت كثيًرا بالدور األخير، ألنني صممت على عدم السماح بتلقي العدوى، 
ومارســـت اســـتراتيجية المجـــاراة التـــي تطلبـــت منـــي الصبـــر الكثيـــر لمواجهة 
مراوغـــات وتضليـــل وإزعـــاج قد ال يتحملـــه الكثيرون، لكننـــي تفوقت واجتزت 
مـــن المراحـــل الكثير، وال أخفيكم فقد زال األثر بمجرد مروركم على هذا الطرح 
الـــذي أتمنـــى لكم منه الصبر الجميل على مـــا تحملون، فجميعنا في هذه الحياة 
أمـــام مدرســـة تعطي أروع الصور وأحكمها إن امتلكنـــا ميزان الحكمة والتروي، 

وهللا المستعان.

* كاتبة بحرينية

* د. حورية الديري

الدور التنموي للمستشفيات الخاصة
ــــ ولي العهد  تفضـــل صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفةـ 
رئيس مجلس الوزراء ــ نيابة عن ملك البالد المعظم ــ بافتتاح مستشفى الملك 
حمد/ اإلرســـالية األميركيـــة بمنطقة عالي مؤخرا، وللبحريـــن تاريخ حافل في 
الريادة الصحية، وفي طليعتها تأســـيس المستشـــفيات، وهـــي عديدة وممتدة 
علـــى جغرافيـــة البحريـــن، وتعمـــل على تقديـــم خدماتهـــا الصحيـــة والعالجية 
والوقائيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين من مختلف الـــدول، وذلك بفضل 
اجتهادهـــا وبفضل الرعاية الرســـمية مـــن الحكومة البحرينيـــة التي دأبت على 
تشجيع االستثمار في المجال الصحي والعالجي والوقائي، وهو استثمار جعل 

الحقل الصحي في البحرين جديًرا باإلشادة.
ومـــن هذه المستشـــفيات/ مستشـــفى الملك حمد ـــــ اإلرســـالية األميركية، الذي 
ُيعد امتداًدا للعالقة التي تجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، 
وجـــزءا ال يتجـــزأ من التعاون والشـــراكة الراســـخة بين البلديـــن. وتاريخًيا تم 
افتتاحـــه فـــي 26 ينايـــر 1903م، واكتمـــل بنـــاؤه بموقعـــه الحالـــي بالمنامة في 
نوفمبـــر 1902م بدعـــم وتبرعـــات مـــن الكنيســـة األم. وكان يضم آنـــذاك “أربعة 
أجنحة من بينها جناح خاص للنســـاء، وبلغت طاقته االســـتيعابية 21 ســـريًرا”، 
وقد منح حاكم البحرين “الشيخ عيسى بن علي آل خليفة” المستشفى األرض 
التي تم عليها بناء المستشـــفى وســـاهم في بنائه، وكان المستشفى يهدف إلى 
إيجاد بيئة صحية حديثة تقوم بتقديم الخدمات الطبية لكل ســـكان البحرين 

والنهوض بصحة المجتمع البحريني وأفراده.
وعلـــى مـــدى )120( عاًمـــا كان لهذا المستشـــفى دور مهم وريـــادي باعتباره من 
أوائـــل المستشـــفيات فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، ومـــازال ُيقـــدم الكثير من 
الخدمات الصحية والعالجية، وفرعه الجديد بمنطقة عالي َيشهد على مسيرة 
تطوره ومســـاهمته في تنميـــة القطاع الصحي بكفاءة وجـــودة عالية لمختلف 
خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية، وباستخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثـــة، فالمستشـــفى ُمجهـــز بأحدث المختبـــرات للتدريب الســـريري وُغرف 
المحـــاكاة، ويضـــم قاعـــة للمحاضـــرات تضـــم )270( مقعـــًدا ليكـــون مستشـــفى 
تعليمًيا. ويحرص المستشفى على تعزيز دوره كمركز لالبتكار من خالل توفير 

تقنيات عالمية المستوى تسهم في تقديم األبحاث والدراسات الطبية.
وتحظى المشاريع الصحية واالستثمار فيها برعاية دائمة من القيادة السياسية 

والحكومة البحرينية لدورها في نماء البحرين وتطورها.

* كاتب وتربوي بحريني

* عبدعلي الغسرة

نشـــرت الصحف المحلية تصريحات في غاية األهمية لحاكم الشارقة صاحب 
الســـمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي فيما يخص إصالح التعليم 
في إمارة الشارقة، وذلك فيما يخص منهجه بعدم جلب المعلمات من الخارج 
واالســـتعانة بالمواطنـــات المؤهـــالت والمدربـــات تربوًيا وضمهن إلـــى الكوادر 
التعليمية في إطار خطة تطوير المدارس الخاصة في اإلمارة، كما أكد وجود 
خبيـــرة متخصصة في اللغة العربية في المدارس وذلك لتطوير اللغة العربية، 
منوها بأن الجيل الحالي سيورث لغته الجميلة إلى الجيل الذي يليه وسيستمر 
هذا على مر األجيال، كما أكد سموه أن الحكومة منحت هبة 50 مليون درهم 
لهيئة إصالح التعليم بهدف تطوير التعليم، وانتقد حاكم الشـــارقة قرار وزارة 
التربية والتعليم بدمج منهج اللغة العربية مع التربية اإلســـالمية والدراســـات 

االجتماعية، األمر الذي يخل بالحالة النفسية ولغتنا العربية.
وال شـــك أننا نواجه تحديات مشـــابهة في البحرين، وكما هو الحال في كثير 
مـــن دولنـــا العربيـــة، إذ إن نســـبة المعلميـــن الوافديـــن العـــرب عاليـــة جدا في 
مدارســـنا الخاصـــة، مـــع العلم بوجود عـــدد كبير مـــن المدرســـات البحرينيات 
الالتـــي تحملـــن نفس الشـــهادات والمؤهـــالت العلمية المطلوبـــة! فمن واجب 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مراقبة هـــذه الظاهرة ووقفها، ومـــن الضروري وضع 

قانـــون أو نظام صارم يتطلب أخذ الموافقة الالزمة عند توظيف المدرســـات 
الوافـــدات، وال بـــأس فـــي ذلك إذا لـــم تتوافـــر التخصصات العلميـــة والعملية 
المطلوبـــة مـــن البحرينيـــات، فنحـــن ال ننكر حاجتنـــا لبعـــض التخصصات من 
الخـــارج، كما أنه ومن اإلنصاف عندما نتكلم عن المحافظة على لغتنا العربية 
أن يقـــع الـــدور المهم على أوليـــاء األمور، فليس من المعقـــول مخاطبة أبنائنا 
باللغـــة اإلنجليزيـــة وحرمانهـــم من لغتنـــا األم! وبعد دخولهم المدرســـة نواجه 
مشـــكلة كبيرة في عدم إتقانهم اللغة العربية فنضطر بعدها لجلب مدرســـين 

خصوصيين وندفع مبالغ مالية كبيرة لتقوية لغتهم العربية.
ومـــن أبـــرز التهديدات التي تواجـــه اللغة العربية الميل الشـــديد لتبني اللغات 
األجنبيـــة، خصوصا اإلنجليزية بشـــكل طاغ على العربية، في جانب رئيســـي 
فـــي اللغة المحكية فـــي الحياة العامة، نتيجة االعتقاد الســـائد لدى أبناء هذا 
الجيل بأن اســـتخدام اللغة األجنبية في أحاديثهم ســـيجعلهم أكثر “عصرية”، 
فالقضيـــة إذا تحتـــاج إلـــى جهود جبـــارة من قبـــل الجميع، يؤمنـــون بأهميتها 
وخطورة إهمالها، ويحملون على عاتقهم مهمة حماية اللغة وإعادة إحيائها.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

إصالح التعليم... الشارقة مثااًل

dr.ali.saegh 
@gmail.com

دشـــنت القرية التراثية في عســـكر في العام 2021، وتم إنشاؤها لتضم معالم مملكة 
البحريـــن التراثيـــة، وذلـــك بغيـــة إحيـــاء التـــراث وتصويـــر المسلســـالت ذات الطابع 
التراثـــي، وقـــد احتضنـــت القرية عددًا من البرامـــج التلفزيونيـــة، باإلضافة إلى عمل 
أو عـــدة أعمـــال درامية حتى يومنا هذا، وتصلح هـــذه القرية بطبيعتها لتناول حقبة 

زمنية معينة أو أكثر، مرت بها البالد والمنطقة.
نطمـــح في مملكـــة البحرين للذهاب إلـــى أبعد من هذا حقيقة، وذلك بإنشـــاء مدينة 
إنتـــاج متكاملة معنيـــة باإلنتاج اإلعالمي والفني، أســـوة بالكثير مـــن الدول األخرى 
التـــي بنـــت مدنًا لإلنتـــاج، تحتـــوي علـــى كل اإلمكانيـــات المتطورة، وعلى مســـتوى 

يواكب التقدم الحاصل في المجالين اإلعالمي والفني.
ومـــن المـــدن العربيـــة الرائدة مدينـــة اإلنتاج اإلعالمي فـــي جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة التي دشـــنت في العـــام 1997م، وكان لهـــا الدور البارز فـــي صناعة الدراما 
بشـــكل عام في مصـــر والمنطقة، وال تخفى علينا أيضًا مدينـــة اإلنتاج اإلعالمي في 
إمـــارة دبـــي في اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة التي دشـــنت فـــي العام 2003، 
وهي منطقة حرة تسمح بالتملك الحر ومخصصة لشركات اإلنتاج اإلعالمي، وتضم 

آالف الشـــركات اإلعالميـــة، وكان لها الســـبق فـــي الخليج العربي، هـــذا باإلضافة إلى 
مدينـــة )twofour54( فـــي إمارة أبوظبي التي تم افتتاحها في العام 2008، وحققت 
نجاحات وتقدمًا باهرًا بتوفيرها المساحات ومرافق اإلنتاج المختلفة لكل الشركات 
بمختلف أحجامها، وتضم اآلن أكثر من 600 شـــركة إعالمية، و5 آالف إعالمي، كما 
توفـــر هـــذه المدينة للمبدعيـــن عدة محفزات منها اســـترداد نقـــدي بقيمة 30 % من 
لجنة أبوظبي لألفالم من مصاريف اإلنتاج المنفقة داخل اإلمارة، إلى جانب المزيد 
مـــن االمتيـــازات األخرى. ونحن في مملكـــة البحرين، ألم يئن األوان ألن تنشـــأ لدينا 
مدينة إنتاج، والبحرين هي الرائدة والســـباقة في كل المجاالت، علمًا أن مدنًا كهذه 
تعتبر اســـتثمارًا مجديـــًا، خصوصا أن المجالين اإلعالمي والفنـــي يحضيان باهتمام 
عالمـــي كبير، وأن من خاللهما يمكـــن تحقيق الكثير من اإلنجازات وإبراز المنجزات، 
وإيصال صوت البحرين وإرثها وتاريخها العريق إلى العالم بأســـره، وذلك من خالل 

الكلمة اإلعالمية الصادقة، والحس اإلبداعي الفني الفريد الذي لطالما تميزت به. 

* كاتب وأكاديمي بحريني

* د. علي الصايغ

مدينة اإلنتاج البحرينية

LinkLink

الرفاع - قوة الدفاع

حضر رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمي، 
حفـــل تكريم عدد مـــن ضباط قوة 
دفـــاع البحريـــن الحاصليـــن علـــى 
“وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
لالستحقاق الطبي” في مركز ولي 
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية، 
وذلـــك صبـــاح أمـــس اإلثنيـــن 27 

فبراير 2023م.
وبـــدأ الحفـــل بتالوة آيـــات عطرة 
مـــن الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة 
بهذه المناســـبة، بعدها سلم رئيس 
هيئة األركان “وسام األمير سلمان 
بن حمد لالســـتحقاق الطبي” لعدد 
مـــن ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين؛ 
الســـامي  الملكـــي  لألمـــر  إنفـــاذًا 
لملك البـــالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

وفي إطار توجيه ولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لكافـــة الجهـــات 
المعنية بتســـليم الوســـام للعاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 
ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات 
هـــذا  علـــى  وهنأهـــم  المســـاندة، 

التكريم.
حضـــر االحتفـــال قائـــد الخدمـــات 
الطبية الملكية اللواء بروفيســـور 
الشـــيخ خالـــد بن علـــي آل خليفة، 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد 
الركـــن  اللـــواء  البشـــرية  للقـــوى 
الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة، 
وعدد مـــن كبار ضبـــاط قوة دفاع 

البحرين.

تسليم عدد من الضباط “وسام األمير سلمان بن حمد”

local@albiladpress.com
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عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  مثـــل  تلقـــى 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب قائد الفريق 
الملكـــي للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من وكيل 
الـــوزارة للتخطيـــط والتوثيـــق األســـري 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  والنفقـــة 
الزيانـــي  دانـــة  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
بمناســـبة فوز ســـموه بالمركز األول في 
بطولـــة العالـــم لســـباقات القـــدرة التـــي 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  أقيمـــت 

المتحدة الشقيقة.
وجاء في البرقية:

يشـــرفني أن أرفـــع إلى ســـموكم أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة فوز 
ســـموكم بالمركز األول بتتويجكم بلقب 
بطولـــة العالم للقـــدرة لمســـافة 160 كم 

والتي أقيمـــت في العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبي.

نيـــل  فـــي  التاريخـــي  النجـــاح  هـــذا  إن 
هـــذا اللقـــب العالمي يأتي ليجســـد روح 
العزيمـــة واإلصرار واإلمكانـــات الكبيرة 
التي يتمتع بها ســـموكم، في ظل رعاية 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
داعية المولى ســـبحانه وتعالى أن ينعم 
على ســـموكم بموفـــور الصحة والعافية 
والنجـــاح  التوفيـــق  ودوام  والســـعادة 
لتحقيق المزيد من اإلنجازات الرياضية 

العالمية.

الزياني: النجاح التاريخي تجسيد لروح العزيمة واإلصرار

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
العقيـــد  اإلثنيـــن،  أمـــس  صبـــاح 
الركن عيســـى ســـلمان بن هندي 
الملحق العسكري البحريني لدى 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 

الشقيقة بمناسبة تعيينه، 

ورحـــب القائـــد العام لقـــوة دفاع 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن 
البحرينـــي لـــدى دولـــة اإلمارات 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
والســـداد  التوفيـــق  لـــه  متمنيـــًا 
الدبلوماســـية  مهامـــه  أداء  فـــي 
خيـــر  فيـــه  مـــا  لـــكل  الجديـــدة 

وصالح مملكة البحرين.

القائد العام يتمنى التوفيق لملحقنا العسكري باإلمارات

تعيين ملحق دفاع مصري جديد لدى البحرين
استقبـــــل القائــــد العـــــــام لقــــــــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــــد آل خليفــة، ملحــق الدفــاع المصــري 
المعتمــد لــدى مملكــة البحريـــــــن والمقيـــــم فــي الريــاض العميـــــد 
أركان حــرب ســــامر شــعبان؛ وذلــك بمناسبــــة تعيينــه، بحضــور 
وزيـــــر شؤون الدفـــــاع الفريــــق الركن عبدهللا النعيـمـــــي ، وذلـــك 

صبــــاح أمس.

وفي بداية اللقـــاء، رحب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بملحق 
الدفـــاع المصـــري المعتمـــد لـــدى 
مملكـــة البحرين الجديد، متمنيًا 
لـــه دوام التوفيـــق والســـداد في 

مهام عمله الجديدة.
وخالل اللقاء أشـــاد القائد العام 
بعمـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
العالقـــات األخويـــة القائمة بين 

البلدين الشـــقيقين والتي تشهد 
علـــى الدوام تقدمـــًا وتطورًا في 
خصوصـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
في المجال العســـكري والتعاون 

الدفاعي المشترك.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة 
العامة اللواء الركن حسن محمد 
سعد، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

الرميحي تشيد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
الرائـــد  الـــدور  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
لبرنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنمية 
الكـــوادر الحكوميـــة، والذي يجســـد الرؤى 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الطموحـــة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة لتطوير الكوادر 
الحكومية وإتاحة الفرصـــة أمامها لتعزيز 
فـــي  ومشـــاركتها  ومهاراتهـــا  خبراتهـــا 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة 

البحرين. 
جـــاء ذلك خـــالل لقائهـــا منتســـبي الدفعة 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكوادر الحكومية، حيث أشـــادت 
الوزيرة بمشاركتهم في مختلف المشاريع 
التـــي  التدريبيـــة،  والـــدورات  والبرامـــج 
تعـــزز مهاراتهم وتصقلهـــا وتنمي خبراتهم 
العمليـــة بما يعزز إســـهاماتهم فـــي تطوير 
األداء الحكومـــي، متمنيـــًة لهـــم التوفيـــق 

والسداد في مسيرتهم العلمية والعملية.

وخـــالل اللقاء اســـتعرضت الوزيـــرة آمنة 
الرميحـــي مـــع منتســـبي الدفعـــة الثامنـــة 
الصلـــة  ذات  المواضيـــع  البرنامـــج،  مـــن 
بالمملكـــة،  االجتماعـــي  الســـكن  بقطـــاع 
ومـــا تبذلـــه الحكومـــة مـــن جهـــود لتوفير 
خدمات إســـكانية الئقة ومالئمة ومتميزة 
للمواطنيـــن، مســـلطًة الضوء علـــى برامج 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، كبرنامـــج 
التمويالت اإلســـكانية الجديـــدة وبرنامج 
حقوق تطوير األراضـــي الحكومية، وهي 
البرامـــج التـــي تضمـــن تحقيـــق اســـتدامة 

توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية للمواطنيـــن 
على المدى البعيد.

كمـــا تطرقت الوزيرة إلـــى الجهود الكبيرة 
التـــي آلـــت إلـــى تنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي 
الســـامي بتوفيـــر 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
خـــالل المرحلة الماضيـــة، وهو إنجاز كبير 
يمثل عالمة فارقة في المسيرة اإلسكانية 
في المملكة الممتدة منذ ســـتينيات القرن 
الماضـــي، مؤكـــدة أن جهـــود الحكومة في 
توفير الخدمات اإلســـكانية تشـــهد تطورًا 

مستمرًا.

من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة الثامنة 
من برنامـــج رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  لوزيـــرة 
علـــى حســـن االســـتقبال وتقديـــم الدعـــم 
والمساندة والتشـــجيع على تقديم أفضل 
المســـتويات مـــن العمـــل والمشـــاركة فـــي 
التجـــارب العلميـــة والعمليـــة المتاحة لهم 
بكفـــاءة ومســـؤولية لالرتقاء بهـــا ألفضل 
البحريـــن  لمملكـــة  خدمـــة  المســـتويات 

وشعبها.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

البحرين تبتعث فريقا طبيا للمساهمة في عالج ضحايا الزلزال
بموجب مذكرة تفاهم مع نقيب أطباء سوريا

تنفيـــذًا للتوجيهات الســـامية لملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي إطار االســـتجابة 
اإلنســـانية لمواجهة التداعيـــات واألضرار 
التـــي ســـببها الزلـــزال الـــذي تعرضـــت لـــه 
سوريا، وقع األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية الرئيس التنفيذي للجنة 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيا مصطفى الســـيد، مذكرة تفاهم مع 
نقيب أطباء ســـوريا غسان فندي بحضور 
رئيـــس جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة عامر 
الدرازي ومجموعة من األطباء السوريين 

في مقر النقابة في دمشق.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التي يقـــوم بها 
وفد المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
واللجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلزال 
في ســـوريا وتركيا لدمشق إليصال شحنة 
المســـاعدات األولـــى مـــن مملكـــة البحرين 

إلى الجمهورية العربية السورية.
وبين لســـيد بأنه بناًء علـــى هذه االتفاقية 
أنه ســـيتم التنسيق إلرســـال مجموعة من 

األطباء البحرينييـــن المتطوعين من قبل 
جمعية األطباء البحرينية؛ للمســـاهمة في 
عالج المصابين من ضحايا الزلزال المدمر 
الـــذي تعرضـــت لـــه ســـوريا والـــذي خلـــف 
عددًا من الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية 
التحتيـــة للمناطـــق التي تعرضـــت للزلزال 
في ســـوريا. وأوضح السيد أنه على ضوء 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعة مـــع نقابة أطباء 
ســـوريا، ســـوف يتـــم العمـــل علـــى توفيـــر 
بعـــض المســـتلزمات الطبيـــة الالزمة التي 
تحتاجها ســـوريا في الوقـــت الراهن التي 
ستســـاهم في رفع كفـــاءة الخدمة الطبية 

المقدمة للمتضررين من الزلزال.
من جانبه، أعرب فندي عن خالص شـــكره 
بمـــا قدمتـــه مملكـــة  العميقيـــن  وتقديـــره 
البحرين قيادًة وحكومًة وشعبًا ألشقائهم 
في سوريا، مؤكدًا اعتزاز الشعب السوري 
التـــي  والصداقـــة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
تربـــط البلديـــن، والموقـــف المشـــرف مـــن 
البحرين خالل األزمة األليمة التي تمر بها 

سوريا جراء هذا الحادث األليم.
وأكـــد نقيب أطباء ســـوريا أهميـــة مذكرة 
التفاهـــم الموقعة، حيث سيســـاهم الفريق 
الطبـــي البحرينـــي في التخفيـــف عن آالم 

الضحايـــا وتوفيـــر الدعـــم الطبـــي لعـــالج 
المصابيـــن والمتضرريـــن من الزلـــزال، كما 
ســـيتم االســـتفادة مـــن الخبـــرات الطبيـــة 
البحرينيـــة في عالج العديـــد من الحاالت 
المســـتلزمات  إلـــى  إضافـــة  واإلصابـــات 
الطبيـــة التـــي ســـيتم توفيرهـــا بنـــاء على 
قائمـــة االحتياجـــات التي ســـترفع للفريق 
الزيـــارة  ضـــوء  علـــى  البحرينـــي  الطبـــي 
الميدانية للفريق للعديد من المستشفيات 
ومراكـــز العـــالج فـــي مواقـــع الزلـــزال في 
ســـوريا. مـــن جهته، أعـــرب عامـــر الدرازي 
أن جهـــود جمعية األطباء البحرينية جزء 
من ضمـــن حزمة المبادرات والمســـاعدات 
التـــي تضطلع فيها مملكـــة البحرين، وقال 
إنـــه على ضـــوء هذه الزيارة، تم التنســـيق 
مـــع نقابـــة األطبـــاء الســـورية بالتعاون مع 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
واللجنـــة الوطنيـــة إلغاثـــة ضحايـــا زلزال 
تركيا وسوريا إلرسال األطباء البحرينيين 
إخوانهـــم  لمســـاعدة  التطـــوع؛  الراغبيـــن 
الســـوريين فـــي هـــذه الكارثـــة اإلنســـانية 

وإغاثة منكوبي الزلزال المدمر.

المنامة - بنا

توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - بنا المنامة-وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

أكد مديـــر عـــام اإلدارة العامة للمرور 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  العميـــد 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة، أنـــه تنفيـــذا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
مملكـــة  اســـتضافة  إلنجـــاح  خليفـــة، 
البحريـــن لســـباقات جائـــزة البحريـــن 
الكبرى )الفورموال 1(، تم االنتهاء من 
كل االســـتعدادات لضمـــان انســـيابية 
عمليـــة  وتســـهيل  المـــرور  حركـــة 
الدخول والخروج من حلبة البحرين 
الدوليـــة، وتأمين الســـالمة المرورية 
علـــى الطريق عبـــر الوجـــود المروري 

المكثف على مدى 3 أيام السباق.
وأشار إلى أن دوريات المرور ستوزع 
علـــى نقـــاط ثابتـــة ومتحركـــة علـــى 
الشـــوارع المؤديـــة من وإلـــى الحلبة، 
إضافـــة إلـــى تجهيـــز غرفـــة المراقبة 
المروريـــة بـــاإلدارة لمتابعـــة الحركـــة 
للحلبـــة،  المؤديـــة  الشـــوارع  علـــى 
وتجهيز الدوريات واآلليات باألجهزة 

مكتـــب  وتخصيـــص  والمعـــدات 
لمباشرة حوادث المرور في الحلبة.

وأضاف أنه فـــي اليوم األخير لحدث 
الفورموال 1 وفي إطار تأمين سالمة 
يتـــم  الجمهـــور  خـــروج  وانســـيابية 
تحويـــل حركـــة المـــرور بخـــط ســـير 
“االتجاه الواحد” وتحويل المســـارات 
والمنعطفـــات مـــع انتشـــار الدوريـــات 
محـــددة  لفتـــرة  المروريـــة  والنقـــاط 
سيعلن عنها بوسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الحســـن،  طـــارق 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصـــاري. وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بين 

والمستشـــفيات  الداخليـــة  وزارة 
الحكومية؛ بهـــدف رفع جودة وكفاءة 
الخدمات التي يتم تقديمها عبر مركز 
اإلسعاف الوطني للمرضى والمصابين 

قبل نقلهم إلى المستشفيات.

شـــهد النائـــب العام علـــي البوعينين، 
اإللكترونـــي  الموقـــع  إطـــالق  حفـــل 
لوحدة التحقيـــق الخاصة وتقريرها 
الســـنوي الثانـــي، وذلـــك بحضور كل 
مـــن فـــراس غرايبـــة الممثـــل المقيم 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج 
بمملكة البحرين، والخبير اإلســـباني 
المستشـــار  فرنانديـــز  كارلـــوس 
الخارجـــي لوحدة التحقيق الخاصة، 
حيث انعقدت فعاليات الحفل بقاعة 

المغفـــور له بـــإذن هللا تعالى إبراهيم 
الوحـــدة، وبحضـــور  بمقـــر  الكـــواري 

رئيس وأعضاء ومنتسبي الوحدة.
وأشـــاد النائب العام بالمستوى الفني 
والتقني للموقـــع اإللكتروني للوحدة 
الـــذي يأتي في إطار اســـتمرار تنفيذ 
الرقمـــي  التحـــول  اســـتراتيجية 
والتقـــدم التكنلوجـــي، والتي تهدف 
العدليـــة  الخدمـــات  تطويـــر  إلـــى 

والقضائية.

تأهب مروري كبير إلنجاح الفورموال 1 رفع كفاءة خدمات “اإلسعاف الوطني”

إطالق الموقع اإللكتروني لـ “التحقيق الخاصة”
مدير عام المرور
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