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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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ذكر �شرقي 

منقر�ض 

فــي كتابه »ذكـــر شــرقــي مــنــقــرض« قــال الــدكــتــور محمد طه 
من  العديد  يوجد  كــان  الماضي  فــي  إنــه  النفسي  الطب  أســتــاذ 
الصفات التي تحمل معنى الرجولة، وأنه يبقى الذكر كما ولد 
الذكورة، ومن يتصف  وليس  الرجولة،  إلى  يتحول  ومنها  ذكــرا، 
بالذكورة وليس الرجولة يخسر العديد من العالقات الحقيقية، 

ويعيش في عالقة متوترة مع شريك الحياة«!
وكأن الكاتب قد المس الجرح في هذا الكتاب، واقترب كثيرا 
من حياة الكثير من الزوجات اليوم، والالتي اضطررن كرها إلى 
أراد تقريب صورة الرجل  إنه  القيام بأدوار الرجال، حيث يقول 
من نفسه، واكتشافها من جديد، ومحاولة التغيير من الذكورة 

إلى الرجولة.
)مع  بنفسي  واقــعــيــة صادفتها  حـــاالت  مــن  وانــطــالقــا  نــعــم، 
هناك  وفعال(،  اسما  الحقيقيين  الرجال  من  للكثير  احترامي 
بالشهامة  يتعلق  فيما  رجـــال،  إلــى  فعليا  الــيــوم  تحولن  نــســاء 

وبتحمل المسؤولية، ليبقى السؤال:
أين الرجل الشرقي من صفاته التي عرف بها؟

أين الرجل الشهم الذي يتمتع بالنخوة والمروءة؟ 
لـــمـــاذا انــقــلــبــت وتــبــدلــت األدوار فــيــمــا بــيــن بــعــض الــرجــال 

وزوجاتهم؟ 
على من تقع المسؤولية في ذلك؟ 

على األم؟ 
أم المدرسة؟ 

أم المجتمع وأفكاره وتقاليده؟
باختصار، هل خرج الرجل الشرقي ولم يعد؟

ــة واالخـــتـــصـــاصـــيـــة  ــ ــريـ ــ مــــؤخــــرا كـــشـــفـــت الـــمـــســـتـــشـــارة األسـ
من   %42 أن  أثبتت  الــدراســات  أن  الــســكــران  منيرة  االجتماعية 
أسباب الطالق ترجع إلى الزوج المدلل، موضحة أن هذا الزوج 
االستجابة  وعلى  الـــدالل،  على  وتربى  نشأ  فقد  ذنــب،  له  ليس 
لكل طلباته، وعلى عدم تحمله أي مسؤولية تجعله يعتمد على 
التي  شريكته،  معه  ويــصــدم  بالحياة،  ينصدم  فجأة  ثــم  نفسه، 

تكتشف بأنها ارتبطت بطفل كبير مدلل. 
هناك رأي شهير للزعيم هتلر يقول فيه: »البعض يعتقدون 

أنهم رجال لمجرد أنهم ليسوا نساء«!!
بالفعل، الرجولة ليست اسم مذكر، بل فعال يذكر، وموقفا 
ويبحث  المسؤولية،  يتهرب من تحمل  الذي  الرجل  أما  يشكر، 

دائما عمن يغطيه، ليس له من الرجولة أكثر من االسم!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

أشـــــاد الــســيــد ســلــمــان بن 
ــنــــدي مــحــافــظ  عـــيـــســـى بــــن هــ
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق بــتــوجــه 
رجاالت المحافظة إلى توثيق 
نــجــاحــاتــهــم وســيــرهــم الــذاتــيــة 
التي  الــمــنــاصــب  مختلف  فــي 
في  عملهم  وفــتــرات  تــقــلــدوهــا 
خــدمــة الــوطــن والــمــواطــنــيــن، 
الـــمـــؤلـــفـــات  تـــلـــك  أن  ــدا  ــ ــؤكـ ــ مـ
خالصة  القادم  للجيل  تحمل 
تجارب الرواد بالعمل الوطني 

في مختلف المجاالت.
جاء ذلك خالل استقباله 
جاسم  الــســيــد  التحكيم  ــد  رائـ
مندي الذي يعتبر من األوائل 
ــي الـــــمـــــجـــــال الـــتـــحـــكـــيـــمـــي  ــ ــ فـ

ومـــثـــل الــمــمــلــكــة فـــي الــعــديــد 
ــافـــل  ــمـــحـ ــن الــــبــــطــــوالت والـ ــ مـ
كأس  منها  الدولية،  الرياضية 
العالم، باإلضافة الى عضويته 

باالتحاد الدولي لكرة القدم.
وقــــــــــدم األســـــــتـــــــاذ جـــاســـم 
الذي  كتابه  من  نسخة  مندي 
مندي..  )جــاســم  عــنــوان  حمل 
ســفــيــر الــتــحــكــيــم الــبــحــريــنــي( 
ــي الــمــحــرق  ــالـ لــلــمــحــافــظ وأهـ
خــــالل الــمــجــلــس األســبــوعــي، 
معبرا عن أمنياته بأن يحافظ 
الــجــيــل الـــقـــادم عــلــى الــمــكــانــة 
ــتـــي وصــــل إلــيــهــا الــتــحــكــيــم  الـ
ــتـــوى  ــي عــــلــــى مـــسـ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

العالم.

وأشـــاروا إلــى أنــه إلــى جانب 
المرأة  إسهامات  على  تركيزهم 
الوطني  الــبــنــاء  فــي  البحرينية 
حرص المشاركون على استلهام 
البحرينية  الــمــرأة  صــرح  معاني 
وتضمين  لــوحــاتــهــم،  فـــي  »أثـــــر« 
االنسيابية  الهندسية  المالمح 
يجسد  الذي  للصرح  والجميلة 
الــمــرأة كمكّون أصيل في  بــدوره 

المجتمع البحريني. 
ــالـــت األســــتــــاذ الــمــســاعــد  وقـ
ــي قــســم الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم  فـ
ــة  ــدسـ ــنـ ــهـ ــة الـ ــيـ ــلـ ــكـ الـــــداخـــــلـــــي بـ
جامعة البحرين السيدة تماضر 
الفحل إنها قدمت بالتعاون مع 
العبار  البحريني محمد  الفنان 
رقــمــيــة للمعرض  أعــمــال  ثــالثــة 
ــات  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ومــــــســــــتــــــوحــــــاة مــــــــن مـ
قصصية كتبتها والدتها، الكاتبة 
غلوم،  عبداهلل  عائشة  والمؤلفة 
ــات  ــدايـ ــاب بـ ــتـ ــا فــــي كـ ــهــ وأصــــدرتــ
ــرن الـــمـــاضـــي  ــ ــقـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ
حمل عنوان »امرأة في الذاكرة«، 

لوحات  بثالث  »تقدمت  وقــالــت: 
نسائية  ــول شــخــصــيــات  حـ ــدور  تــ
بــحــريــنــيــة حــقــيــقــيــة عــايــشــتــهــا 

الوالدة وكتبت عنها«.
الثالث  لوحاتها  أن  وذكـــرت 
المعرض  فــي  بها  شــاركــت  الــتــي 
تـــــعـــــكـــــس شــــخــــصــــيــــة الـــــــمـــــــرأة 
ــة وقـــدرتـــهـــا  ــويـ ــقـ الــبــحــريــنــيــة الـ
لسنوات  والعطاء  التحمل  على 
ــي تـــربـــيـــة  ــ طــــويــــلــــة، ودورهــــــــــــا فــ
األجـــــيـــــال وإثــــــــــراء الــمــجــتــمــع، 
الــرجــل في  إغــفــال دور  مــن دون 
مساندة المرأة لتتكامل أدوارهم 

في نهوض المجتمع والوطن.
ريــم العمري  كــذلــك قــدمــت 
ريــادة  حــول  األول  أعمال،  ثالثة 
التعليم  مجال  في  البحرينيات 
أما  وغيرها،  والهندسة  والــطــب 
الـــثـــانـــي فــقــد ركــــز عــلــى دورهــــن 
ــة صــيــد  ــبـ ــقـ الــــتــــاريــــخــــي فـــــي حـ
الــــلــــؤلــــؤ، أمــــــا الـــعـــمـــل الـــثـــالـــث 
وهو  »بــحــريــنــهــا«،  عــنــوان  فحمل 
ــوان زاهـــيـــة،  ــ ــألـ ــ عـــمـــل عـــصـــري بـ

التجاري  الــمــركــز  خلفيته  وفــي 
مساهمة  عــن  كتعبير  الــعــالــمــي 

المرأة في تنمية وطنها.
الــــــعــــــمــــــري، الــــــتــــــي درســـــــت 
التصميم الداخلي بجامعة زايد 
إن هذه األعمال  دبــي، قالت  في 
الفن  مــن  انــتــقــالــهــا  ذروة  تــمــثــل 
ــى الــفــن الــرقــمــي،  الــتــقــلــيــدي إلـ
وقالت: »كنت دائمًا أرسم بيدي، 
لــكــن خــــالل الــجــائــحــة انــتــقــلــت 
الكمبيوتر،  بــاســتــخــدام  لــلــرســم 
ــذه الــمــشــاركــة فـــي الــمــعــرض  وهــ
تعد أول مشاركة لي وأنا فخورة 
جــــدًا بـــهـــا«. وأشــــــارت أيــضــا إلــى 
الرسم  بجانب  هواياتها  من  أن 
الــكــتــابــة حــيــث قـــامـــت بــتــألــيــف 

كتاب اسمه »بين النجوم«.
أمـــــــــــا عــــــائــــــشــــــة عـــــــبـــــــداهلل، 
ــن الـــحـــديـــث  ــفــ ــي تـــــــدرس الــ ــتــ الــ
فـــي جــامــعــة لـــيـــدز بــبــريــطــانــيــا، 
أيــضــا ثالث  قــدمــت  إنــهــا  فقالت 
لــــوحــــات، وجــمــيــعــهــا تـــركـــز على 
ــلـــى الــتــغــلــب  إصــــــــرار الـــــمـــــرأة عـ
على  وتصميمها  الصعاب  على 
ــا تــلــمــســه فــي  ــو مــ ــ ــاز، وهـ ــ ــجـ ــ اإلنـ
الــمــســيــرة الــحــافــلــة بــاإلنــجــازات 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة تــاريــخــيــًا  ــمـ ــلـ لـ
وحاضرًا، وركزت لوحاتها كذلك 
التي  الــمــرأة  تقدير  أهمية  على 
تــعــمــل بــكــل هــــدوء لـــتـــوازن بين 

مسؤولياتها المتعددة. 
كـــــــذلـــــــك، ســـــجـــــل الــــفــــنــــان 
الــرقــمــي أحــمــد فــــؤاد مــشــاركــتــه 
فــي مــعــرض »أثــــر« لــيــبــرهــن من 
أن موضوعات  على  ذلــك  خــالل 

المرأة  على  ليست حكرا  المرأة 
أيضا،  الرجال  تهم  وإنما  فقط، 
وقال: »أنا أعيش بين أمي وثالث 
ــتـــمـــد الــكــثــيــر مــن  أخــــــــوات، وأسـ
وأنطلق  منهن،  الفنية  أفــكــاري 
من هذا الواقع ألقدم من خالل 
فــنــي رســـائـــل حـــول أهــمــيــة دعــم 
الرجل للمرأة، وإيمانه بعطائها 
عـــلـــى صــعــيــد األســــــــرة والــعــمــل 

والمجتمع ككل«.
ــــالل  ــدم خـ ــ ــقــ ــ وقـــــــــــال إنـــــــــه يــ
الـــمـــعـــرض لــوحــتــيــن عـــن نصب 
ــة لــجــســر  ــثـ ــالـ ــثـ »أثــــــــر« ذاتــــــــه، والـ
تشير  ســيــارة،  مــرآة  في  المحرق 
نــســاء  الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن،  أن  إلــــــى 
ورجــاال، ال ينظرون إلى الخلف 
تــقــدمــهــم  مـــقـــدار  لــيــقــيــســوا  إال 
الــذي عليهم فعله  لــأمــام، ومــا 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذا زخــــم هــذا 

التقدم«.
الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة لــيــنــا 
ــوبــــي قـــدمـــت أربـــــع لـــوحـــات،  األيــ
ثـــــالث مـــنـــهـــا خــــاصــــة بـــالـــمـــرأة، 
والـــرابـــعـــة خــاصــة بــنــصــب »أثـــر« 
أيضا، وقالت إن اللوحة األخيرة 
كـــونـــتـــهـــا بــــاســــتــــخــــدام الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي، حــيــث قــامــت بــرســم 
نــصــب أثـــر يـــدويـــا، واســتــخــدمــت 
»تعلم اآللة« وما يمثله النصب، 
بتوليد  الصناعي  الذكاء  ليقوم 

باقي اللوحة.
وأشـــــــــــــــــــــــارت أيــــــــضــــــــا أنـــــهـــــا 
اســـتـــخـــدمـــت تــقــنــيــة الـــــــــ»إن إف 
الــقــابــلــة  تــــي« أو األصــــــول غــيــر 
لــالســتــبــدال فــي لــوحــاتــهــا، التي 

ــســـت أيــــضــــا الـــــــتـــــــوازن بــيــن  ــكـ عـ
الــجــنــســيــن، وقــالــت: »مـــن خــالل 
أصبح  الحديثة  التقنيات  تلك 
ــالـــي الــرقــمــيــة  ــمـ ــأعـ الـــــوصـــــول بـ
لــلــعــالــم أكــثــر ســـهـــولـــة«، ولــفــتــت 
إلى أنها كانت البحرينية األولى 
البحرين  مثلت  التي  والوحيدة 
في معرض بمدينة نيويورك في 

تلك األعمال.
ــود،  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــمـ ــ أمــــــــــا نــــــجــــــود الـ
رقــمــيــة متخصصة  فــنــانــة  ــي  وهـ
والشخصيات  األطفال  بقصص 
الــخــيــالــيــة، فــقــالــت إنــهــا قدمت 
لــمــعــرض »أثــــــر« ثــــالث لـــوحـــات، 
األولــى بعنوان »ارفــِع راســج فوق 
ــن خــــــالل رمــــــز عــلــم  ــ ــيــــم« مـ ــغــ الــ
عن  وكتعبير  وكــتــاب،  الــبــحــريــن 
المرأة،  إليه  وصلت  لما  الفخر 
أول  كانت  البحرين  أن  وخــاصــة 
ــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي تقّر  دولــ
التعليم اإللزامي لإلناث، كما أن 
المرأة  اللوحة تجسد شعار يوم 
تعلمت..  »قـــــرأت..  الــبــحــريــنــيــة: 
شــــــاركــــــت«، والــــلــــوحــــة الـــثـــالـــثـــة 
من  تراثية  قصة  من  مستوحاة 
بحرينيات  نــســاء  عـــرض  خـــالل 
يــنــتــظــرن عــــــودة أزواجـــــهـــــن مــن 

رحلة صيد اللؤلؤ.
كـــذلـــك اســتــقــطــب مــعــرض 
الفنانة  الــرقــمــيــة«  للفنون  »أثـــر 
والــمــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة رانــــدا 
بتقديم  الــمــهــتــمــة  ــداديـــن،  الـــحـ
ــة عـــــــن الـــــــمـــــــرأة،  ــيــ ــنــ أعـــــــمـــــــال فــ
إدخال  على  بقدرتها  والمعروفة 
أعــمــال  انــتــاج  فــي  التكنولوجيا 

فــنــيــة يــصــعــب عــمــلــهــا بـــــاألدوات 
التقليدية، وقد شاركت راندا في 
ثالثة أعمال فنية رقمية أيضا.

مــن  »أردت  رانـــــــــدا:  وقــــالــــت 
أعبر  أن  الــمــشــاركــة  هـــذه  خـــالل 
عــمــا أحــمــلــه فـــي ذهـــنـــي وقــلــبــي 
احــتــرام  مــن  البحرينية  لــلــمــرأة 
على  أيـــضـــا  ــز  ــ أركـ وأن  وتـــقـــديـــر، 
من  عليه  تحصل  الـــذي  الــدعــم 
إعجابها  عن  وأعــربــت  قيادتها«، 
بــمــســتــوى األعــــمــــال الــمــقــدمــة 
الــمــعــرض، وأيــضــا بمستوى  فــي 
ــيــــس بــيــن  الــــنــــقــــاش الــــــدائــــــر لــ
الــفــنــانــيــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــقــط، 
ــزائـــريـــن  بـــل بــيــن الــفــنــانــيــن والـ
أيـــضـــا، والــــــذي يــنــم عـــن تــجــذر 
في  به  االهتمام  ومستوى  الفن 
البحرين من جهة، والدعم الذي 
تحظى به موضوعات المرأة من 

قبل الجميع من جهة أخرى.

م�شاركو معر�ض »اأثر« للفنون الرقمية:

�أعمالنا �لفنية ��ستوحت �أفكارها من م�سيرة عطاء �لمر�أة
قال الفنانون المشاركون في »معرض أثر للفنون الرقمية« 
إن تنظيم األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة بمبادرة من 
للمرأة  العالمي  اليوم  بمناسبة  المعرض  لهذا  الشباب  لجنة 
أتاح لهم فرصة عرض أعمالهم الفنية المستوحاة من مسيرة 
الرقمية  التقنيات  أحــدث  استخدام  خــالل  مــن  الــمــرأة  عطاء 
في الفن، معربين عن الفخر واالعتزاز لكون أعمالهم الفنية 
فنية مختارة  أعمال  إلى جوار  المعرض  في  الرقمية عرضت 
بلمسات إبداعية وفنية لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
رئيسة  المعظم  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

المجلس األعلى للمرأة.

محاف���ظ �لمحرق ي�س���يد بعط���اء�ت و�إبد�ع���ات �أبن���اء �لمحافظة

} استقبال محافظ المحرق لجاسم مندي.

�ل��ن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
)�ل����ق����ي����ادة( ب���ع���ن���و�ن  دورة  ت��ع��ق��د 

ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة  عـــــقـــــدت 
مع  بالتعاون  النسائية  للشرطة 
رئــاســة  لـــشـــؤون  الــعــامــة  اإلدارة 
األمن العام دورة »القيادة« قدمها 
محمد  أســامــة  الــدكــتــور  العقيد 
من  ضابطة   33 بمشاركة  بــحــر، 

مختلف إدارات وزارة الداخلية.
ــدورة إلــى تطوير  وتــهــدف الــ
الفكر  وتنمية  الــقــيــادة  مــهــارات 
ــابــــطــــات،  ــادي لـــــــدى الــــضــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

ــرق الــعــمــل  مـــن مــــهــــارات بـــنـــاء فــ
أنماط  واســتــخــدام  والتخطيط 
اإلداري  ــل  ــمـ ــعـ الـ فــــي  ــادة  ــيــ ــقــ الــ
ــر  ــويـ ــطـ واألمـــــــنـــــــي مــــــن أجــــــــل تـ
مهارات القيادة لدى المشاركات، 
وتخللت الدورة تطبيقات عملية 
الــشــرطــي  بــالــعــمــل  عـــالقـــة  ذات 
ــع تــلــك  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ وكـــيـــفـــيـــة الــ
المشاركة  إلــى  إضافة  الــحــاالت، 
الوقائع  بعض  حالة  دراســـة  فــي 

الممارسات  إلى أفضل  للوصول 
في القيادة.

الــــدورة  ــذه  هـ تنظيم  ويــأتــي 
تدريب  مركز  عمل  خطة  ضمن 
تهدف  الــتــي  النسائية  الشرطة 
ــدرات  إلـــى االرتـــقـــاء بــمــهــارات وقـ
الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي وتــحــقــيــق 
ــادة الــقــصــوى مـــن هــذه  ــفـ ــتـ االسـ
واإلدارات  والــــــــــــدورات  الــــــــورش 

المعاونة للشرطة النسائية. 

أكد العميد محمد بن دينه مدير عام اإلدارة 
التدريب  أن  األمنية،  والثقافة  لإلعالم  العامة 
الحديثة  المهنية  والممارسات  الــقــدرات  وبــنــاء 
في مجال اإلعالم األمني، يمثل رافدا مهما في 
أطلقها  التي  والتحديث،  التطوير  استراتيجية 
آل خليفة  بن عبداهلل  راشد  الشيخ  أول  الفريق 
وزيــــر الــداخــلــيــة، بــكــافــة قــطــاعــات الــــــوزارة، منذ 

حوالي عشرين عاما.
دينه، في مستهل  بن  العميد محمد  وأشــار 
ــــذي أطــلــقــتــه  الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الــمــكــثــف الـ
وتطوير  تــدريــب  الــحــرص على  اطــار  فــي  اإلدارة 
التطور  مــواكــبــة  أهــمــيــة  إلـــى  منتسبيها،  كــفــاءة 
الدائم في مجال اإلعالم الرقمي بكافة وسائله 
جديرة  الرقمية  والمعرفة  فالمهارات  ــه،  وأدواتــ
األمني،  االعــالم  في مجال  فاعلة  رسالة  بإنتاج 
تـــصـــل الــمــتــلــقــي وتـــحـــقـــق األهــــــــداف الـــمـــرجـــوة 
بـــالـــكـــفـــاءة والـــســـرعـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، مــضــيــفــا أن 
العملي  التدريب  على  قائم  التدريبي  البرنامج 
ــاز الــعــمــل  ــجــ واإلنـــــتـــــاج اإلعـــــالمـــــي، وكـــيـــفـــيـــة إنــ
وتطوير  الــقــدرات  بناء  إلــى  باإلضافة  بفعالية، 
االستراتيجيات اإلعالمية، بما من شأنه تزويد 
وتطوير  الضرورية  بالمهارات  باالتصال  القائم 

الخدمات التي يقدمها اإلعالم األمني.
ــانـــت الــــــدورة الــتــدريــبــيــة األولــــــى، والــتــي  وكـ
قــدمــتــهــا اإلعــالمــيــة نـــاديـــة الــتــركــي، قـــد عــقــدت 
عــلــى مـــدى 3 أيــــام واســتــهــدفــت تــنــمــيــة مــهــارات 
المشاركين باستخدام تقنيات وأساليب التقديم 
والعرض باإلضافة إلى كيفية اإلقناع من خالل 
تقديم عرض فعال يساعد في توصيل الرسالة 
ــــالوة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــثــقــة  لــمــخــتــلــف الـــفـــئـــات عــ

للمشاركين في كل جوانب العمل.
العملية،  الـــمـــهـــارات  الــــــدورة،  تــضــمــنــت  كــمــا 
ومنها مفاهيم فن اإللقاء الحديثة ومواصفات 
المتحدث المتميز وسبل تنمية الثقة في الذات 
تحقيق  أجــل  مــن  القلق  مواجهة  على  والــقــدرة 
توافق مع  قاعدة  الجمهور وخلق  االنسجام مع 

الشخصيات المختلفة.
وقام المشاركون خالل الدورة بإعداد وتقديم 
خاللها  مــن  طــبــقــوا  متنوعة  تقديمية  عـــروض 
المحاور التي تطرقت لها الدورة من التخطيط 
باإلضافة  المناسب  الموضوع  واختيار  للعرض 
إلى اإللمام بجميع جوانب الموضوع، إلى جانب 
التحكم في الوقت خالل التقديم والتركيز على 

اللغة الحركية والتعامل مع المواقف الصعبة.

�لإعالم  مجال  في  �لقدر�ت  وبناء  �لتدريب  دينه:  بن 
�لأمن���ي ر�ف���د مه���م ف���ي ��س���تر�تيجية �لتطوي���ر

} العميد محمد بن دينه.

ــام  ــ ــعـ ــ ــل األمـــــــيـــــــن الـ ــ ــصـ ــ حـ
ــر  ــمــ ــــالل األحــ ــهــ ــ لـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الــبــحــريــنــي األســــتــــاذ مـــبـــارك 
الحادي على تكريم خاص في 
القاهرة،  المصرية  العاصمة 
الحافلة  مسيرته  لقاء  وذلــك 
ــي مـــجـــال الـــعـــمـــل اإلغـــاثـــي  فــ
لنحو  تمتد  والتي  واإلنساني، 

خمسين عاما.
»مـــؤســـســـة مصر  وأعـــلـــنـــت 
للصحة والتنمية المستدامة« 
ــرة تـــكـــريـــم األســــتــــاذ  ــاهــ ــقــ ــالــ بــ
ــتـــدى  ــنـ ــمـ الـــــــحـــــــادي خــــــــالل الـ
ــئـــة  ــيـ ــبـ ــلـــصـــحـــة والـ الــــعــــربــــي لـ

ــال اإلنــســانــيــة بــرعــايــة  ــمـ واألعـ
لجامعة  السابق  العام  األمين 
الــــدول الــعــربــيــة الــســيــد عمرو 
السيد محمد  موسى وحضور 
الــعــرابــي وزيـــر خــارجــيــة مصر 

السابق.
وجـــــاء هــــذا الــتــكــريــم من 
ــعــــام  ــنــــح األمـــــيـــــن الــ خـــــــالل مــ
ــر  ــمــ ــــالل األحــ ــهــ ــ لـــجـــمـــعـــيـــة الــ
ــزة الــتــمــيــز  ــ ــائـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي »جـ
واإلبــداع في العمل اإلنساني« 
الــــــــتــــــــي تــــــمــــــنــــــح ألصـــــــحـــــــاب 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــــمـــــــبـــــــادرات االجــ

والخيرية واإلنسانية.

تك���رم  �لم�س���تد�مة«  و�لتنمي���ة  لل�سح���ة  »م�س���ر 
�لأم���ي���ن �ل���ع���ام ل��ل��ه��الل �لأح���م���ر �ل��ب��ح��ري��ن��ي

} مبارك الحادي.
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
بريثفيير  الــرئــيــس  فــخــامــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 
موريشيوس  جمهورية  رئيس  روبــون،  اجسينغ 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه مـــوفـــور الــصــحــة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ــعــــث حـ بــ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  الــمــعــظــم 
شاندرا  رام  الرئيس  فخامة 
ــل، بــمــنــاســبــة انــتــخــابــه  ــوديـ بـ
ــًا لــجــمــهــوريــة نــيــبــال  ــيـــسـ رئـ

الديمقراطية الفيدرالية.
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــــاللـ وأعـــــــــــــرب جـ
تهانيه  خالص  عن  البرقية 
ــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، مــتــمــنــيــًا  بـ
ــق  ــيـ ــوفـ ــتـ لـــفـــخـــامـــتـــه كــــــل الـ
ــي مـــهـــام عــمــلــه  والـــــســـــداد فــ

الرئاسي لتحقيق طموحات 
وتــطــلــعــات شــعــب جــمــهــوريــة 
نـــــيـــــبـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــيــــة فـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
المزيد من التقدم والتطور 

واالزدهار.
وبـــعـــث  صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
رئيس مجلس الوزراء برقية 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة 
بمناسبة  بوديل،  شاندرا  رام 
لجمهورية  رئــيــســًا  انتخابه 

نـــــيـــــبـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الفيدرالية.

وأعرب سموه في البرقية 
ــالــــص  لــــفــــخــــامــــتــــه عـــــــن خــ
ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة،  تـــهـــانـــيـــه بــ
مـــتـــمـــنـــيـــًا لــــه كــــل الــتــوفــيــق 
ــي مـــهـــام عــمــلــه  والـــــســـــداد فــ
الرئاسي لتحقيق طموحات 
وتــطــلــعــات شــعــب جــمــهــوريــة 
نـــــيـــــبـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــيــــة فـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
والنماء  التقدم  من  المزيد 

واالزدهار.

الملك يهنئ رئي�س موري�سيو�س بذكرى اال�ستقالل

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
انتخاب���ه بمنا�س���بة  النيب���ال  رئي����س  يهنئ���ان 

بن  سلمان  السيد  رفــع 
المناعي  هندي  بن  عيسى 
مــــــــحــــــــافــــــــظ مـــــحـــــافـــــظـــــة 
الـــمـــحـــرق بـــاســـمـــه وبـــاســـم 
ــالـــي خــالــص الــتــهــانــي  األهـ
والـــتـــبـــريـــكـــات الــــى الــمــقــام 
الـــســـامـــي لـــجـــاللـــة الــمــلــك 
السمو  وصــاحــب  الــمــعــظــم 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
بمناسبة  الــــــوزراء  مــجــلــس 
المملكة  اســتــضــافــة  نــجــاح 
لسباقات  االفــتــتــاح  لجولة 
الــــــفــــــورمــــــوال1، مـــشـــيـــديـــن 
ــيــــم وبــــــالــــــكــــــوادر  ــنــــظــ ــتــ ــالــ بــ

البحرينية.
جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك خـــــــالل 
ــي  ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ الـــــمـــــجـــــلـــــس األســ
لـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــمـــــحـــــرق 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــمـــحـــرق الـــبـــلـــدي الــســيــد 
عــبــدالــعــزيــز الـــنـــعـــار الـــذي 

استمع لمداخالت األهالي 
تلقى  المجلس  أن  مــؤكــدا 
ــد مــــــن الــــشــــكــــاوى  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــورش إصــــالح  ــ الــمــتــعــلــقــة بــ
ــدة  ــواجــ ــتــ ــمــ الــــــســــــيــــــارات الــ
السكنية،  األحــيــاء  بــوســط 
تلوث  من  تسببه  ما  مؤكدا 
بــيــئــي وبـــصـــري بــاإلضــافــة 
الى استمرارية عملها حتى 
ساعات متأخرة من الليل.

واقــــــــــتــــــــــرح عــــــــــــدد مـــن 
ــالــــي الــــديــــر وســمــاهــيــج  أهــ
وضـــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــمــنــاطــق 
الـــــقـــــديـــــمـــــة والـــــتـــــراثـــــيـــــة 

بالمنطقة.
وأثـــــــــــــــــــــــــار الـــــــنـــــــاشـــــــط 
االجــتــمــاعــي أحــمــد جمعة 
مهمة  مــالحــظــة  الـــغـــريـــب 
مــتــعــلــقــة بـــتـــأجـــيـــر بــعــض 
لشركات  القديمة  المنازل 

خــــاصــــة بـــتـــربـــيـــة الــــكــــالب، 
مــشــيــرا الــــى خـــطـــورة تلك 
ــالــــي  ــلـــى األهــ ــرة عـ ــاهــ ــظــ الــ

والمقيمين.
ــرض الـــــرائـــــد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
محمد سمير الفايز جهود 
محافظة  شــرطــة  مــديــريــة 
استضافة  خــالل  الــمــحــرق 
الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة لـــــســـــبـــــاقـــــات 
ــيــــث تــم  الـــــــفـــــــورمـــــــوال1، حــ
وشرطة  الـــدوريـــات  تكثيف 
ــــع  ــواقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع بـ
ــة والــــتــــراثــــيــــة  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ

واألسواق القديمة.
ــافـــظ  واخــــتــــتــــم الـــمـــحـ
ــــس األســـــبـــــوعـــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
البناء  بــالــتــعــاون  بــاإلشــادة 
بين المحافظة والمجلس 
الــبــلــدي واألهـــالـــي لــكــل ما 
ــن شـــأنـــه خـــدمـــة الــوطــن  مـ

والمواطنين.

} جانب من المجلس األسبوعي للمحافظة.

اأه�����ال�����ي ال���م���ح���رق ي���ه���ن���ئ���ون ب��ال��ن��ج��اح 
ال����م����ت����م����ي����ز ل���������س����ب����اق ال�����ف�����ورم�����وال

} اجتماع رئيس األمن العام مع الفريق عبداهلل المري.

اجــتــمــع الــفــريــق طــــارق بن 
ــيـــس األمــــن  حـــســـن الـــحـــســـن رئـ
ــالـــفـــريـــق عــــبــــداهلل بــن  الــــعــــام بـ
خــلــيــفــة الـــمـــري الــقــائــد الــعــام 
ــــدى  ــة دبـــــــــي وذلـــــــــــك لـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ لـ
العالمية  القمة  فــي  مشاركته 
أقيمت  الــتــي   2023 الــشــرطــيــة 
في مركز دبي التجاري العالمي 
بـــاســـتـــضـــافـــة الــــقــــيــــادة الــعــامــة 
ــارات  ــ لــشــرطــة دبـــي بـــدولـــة اإلمـ

العربية المتحدة الشقيقة.
ــاع أعــــرب  ــمــ ــتــ وخــــــالل االجــ
العام عن خالص  رئيس األمــن 
شــكــره وتــقــديــره لــلــقــائــد الــعــام 
ــلــــى الــــدعــــوة  لــــشــــرطــــة دبـــــــي عــ
العالمية  القمة  في  للمشاركة 
الشرطية والتي تهدف لالرتقاء 
بـــالـــعـــمـــل الـــشـــرطـــي وتــحــقــيــق 
أهمية  والسالمة، مؤكدًا  األمن 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الـ
وتبادل الخبرات واالطالع على 
األمنية  والممارسات  التجارب 
القائد  مهنئًا  الجانبين،  بين 
نجاح  على  دبــي  لشرطة  الــعــام 
اإلعداد والتنظيم لهذه القمة.

كما قام رئيس األمن العام 
بزيارة لمركز شرطة الخوانيج، 
اللواء  استقباله  في  كــان  حيث 
ــم الـــمـــنـــصـــوري  ــيــ ــراهــ خـــلـــيـــل إبــ
مــســاعــد الــقــائــد الــعــام لــشــؤون 
الــبــحــث الــجــنــائــي فـــي شــرطــة 
ــع عـــلـــى آلــيــة  ــلـ دبــــــي، حـــيـــث اطـ
التقنيات  وأبرز  بالمركز  العمل 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
الــمــســتــخــدمــة الــتــي تــســهــم في 
تــعــزيــز الـــوقـــايـــة مـــن الــجــريــمــة 
ــيــــق األمــــــــــن واألمــــــــــــان،  ــقــ وتــــحــ
في  شاهده  بما  إعجابه  مبديًا 
المركز وما يحتويه من تقنيات 
يقدمها  إلــكــتــرونــيــة  وخـــدمـــات 
ــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ ــيــــن والـ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
والزوار، متمنيًا للقائمين على 

المركز التوفيق والسداد.
وقــــد ضـــم الـــوفـــد الــمــرافــق 
العميد  الـــعـــام  األمــــن  لــرئــيــس 
بـــســـام مــحــمــد الـــمـــعـــراج مــديــر 
لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام 
ــن االقـــتـــصـــادي  ــ ــ الـــفـــســـاد واألمـ
واإللكتروني وعددا من ضباط 

الوزارة.

لدى اجتماعه مع القائد العام ل�شرطة دبي

رئ���ي�������س االأم�������ن ال����ع����ام ي����وؤك����د اأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز 
ال����ت����ع����اون ال���م�������س���ت���رك وت�����ب�����ادل ال���خ���ب���رات

} اجتماع وكيل الخارجية مع بانجيران نورهاشيما.

بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  اجتمع 
أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
ــع بــانــجــيــران  ــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، مــ ــشـ ــلـ لـ
السكرتيرة  حــســن،  محمد  نورهاشيما 
الدولية  والمنظمات  للسياسة  الدائمة 
بوزارة خارجية بروناي دار السالم، وذلك 
سري  لبندر  الرسمية  زيــارتــه  بمناسبة 

بكاوان.
وخــــالل االجـــتـــمـــاع، تـــم اســتــعــراض 

عــالقــات الــتــعــاون والــصــداقــة الــوطــيــدة 
ــاي دار  ــ ــرونـ ــ بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وبـ
تــعــزيــزهــا فـــي مختلف  الـــســـالم، وســبــل 
ــاالت الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــجـ ــمـ الـ
والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة والــثــقــافــيــة 
مصالحهما  يــحــقــق  بــمــا  ــيـــة،  واإلعـــالمـ
الــمــتــبــادلــة، ويــلــبــي تــطــلــعــات الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك وأوجه 
ــار مــنــظــمــة الــتــعــاون  ــ ــي إطـ الــتــنــســيــق فـ
والتعاون  الصداقة  ومعاهدة  اإلسالمي 
الحوار  وتفعيل  آســيــا،  شــرق  فــي جنوب 
االســتــراتــيــجــي بــيــن مــجــلــس الــتــعــاون 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة ورابـــطـــة دول  ــ لـ
جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، بما يدعم 
في  البلدين  لكال  المشتركة  األهـــداف 
ودعم  الدوليين  والسلم  األمــن  ترسيخ 

أهداف التنمية المستدامة.
شارك في االجتماع السفير فاطمة 
الشؤون  قطاع  رئيس  الظاعن،  عبداهلل 
ــادئ بـــــوزارة  ــهــ ــيـــويـــة والــمــحــيــط الــ اآلسـ
يـــوســـف محمد  والـــدكـــتـــور  الـــخـــارجـــيـــة، 
إدارة وســائــل اإلعــالم  إســمــاعــيــل، مــديــر 
ــالم، والــســيــد هــانــي  ــ ــوزارة شــــؤون اإلعــ ــ بــ
المسرح  إدارة  مدير  بهزاد،  جمال  علي 
الوطني بهيئة البحرين للثقافة واآلثار.

بحث تعزيز التعاون بين البحرين وبروناي في المجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية

إيمان أحمد حاجي  الدكتورة  شاركت 
لالختصاصات  الــعــربــي  المجلس  عــضــو 
اجتماع  فــي  النفسي  الــطــب  فــي  الطبية 
المجلس العربي الذي أقيم في المملكة 

األردنية الهاشمية.
وقد شارك في هذا االجتماع أعضاء 
ــرأس االجــتــمــاع  ــــدول الــعــربــيــة، حــيــث تــ الـ
رئــيــس المجلس  الـــــرواس  الــدكــتــور عــمــر 
الــعــربــي لــالخــتــصــاصــات الــطــبــيــة؛ الـــذي 
ــدور األعـــضـــاء فـــي تــطــويــر جـــودة  ــ ــاد بـ ــ أشـ
االستثمار  خــالل  مــن  الطبية  الــخــدمــات 
فـــي الــتــدريــب وتــمــكــيــن األطـــبـــاء والــعــمــل 
على تعزيز االمكانيات والقدرات لألطباء 
مقعدا  البحرين  نــالــت  وقــد  الــمــتــدربــيــن، 
واالمــتــحــانــات؛  التقييم  لجنة  لــعــضــويــة 
وتطوير  تقييم  ركــائــز  احــدى  تعتبر  التي 
البورد  ببرنامج  الملتحقين  األطباء  أداء 
ــاور مــخــرجــات  ــم مــــحــ ــ ــربـــي وأحــــــد أهـ ــعـ الـ

التدريب.
وأكــــــدت الـــدكـــتـــور إيـــمـــان حـــاجـــي أنــه 
ــع الــمــجــلــس سيتم  مـــن خــــالل الــعــمــل مـ
التدريبية  البرامج  تطوير  على  التركيز 

االكــلــيــنــيــكــيــة والــتــركــيــز عــلــى مــخــرجــاتــه 
وربطه بالتقييم المرحلي لضمان تمكين 
التنافسية  إلى  والوصول  األطباء  جميع 
فــي مــجــال تــطــويــر وتـــدريـــب األطـــبـــاء في 

على  والــتــركــيــز  النفسي  الــطــب  تخصص 
التخصصات الفرعية المهمة مثل الطب 
ــئـــة والـــطـــب  ــنـــاشـ ــال والـ ــفـ الــنــفــســي لـــألطـ
النفسي لكبار السن وطب عالج اإلدمان.

تدريب الأطباء في مجال الطب النف�شي للأطفال وكبار ال�شن

الطبية العربي لالخت�سا�سات  المجل�س  ت�سارك في اجتماع  البحرين 

ــة الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــــرطـ ــظـــمـــت مــــديــــريــــة شـ نـ
الجنوبية بالتعاون مع الموارد البشرية بوزارة 
تنفيذ  آلــيــات  حـــول  تــدريــبــيــة  دورة  الــداخــلــيــة 
االستراتيجي  والتخطيط  الحوكمة  مــبــادئ 

للمراكز األمنية والشعب التابعة لها.
ــذه الــــــــــدورة فــــي إطــــار  ــ ويــــأتــــي تــنــظــيــم هــ
والتطور  الــتــقــدم  فــي  الجنوبية  شــرطــة  سعي 

تنظيم  تم  حيث  األمنية،  التحديات  لمواكبة 
بالمفاهيم  المشاركين  تــزويــد  بــهــدف  الـــدورة 
ــات تنفيذ  ــيـ آلـ ــن  والــمــنــهــجــيــات األســـاســـيـــة عـ
ــات الــتــخــطــيــط  ــيــ ــاســ ــة وعـــــــرض أســ ــمـ ــوكـ ــحـ الـ
الناجح وأهمية مؤشرات قياس  االستراتيجي 
العمل  مجال  في  المؤسسية  والنتائج  األداء 

األمني.

�سرطة الجنوبية تنظم دورة تدريبية حول اآليات 
تنفيذ مبادئ الحوكمة والتخطيط اال�ستراتيجي
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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
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مــائــتــي  مـــن  ــثـــر  أكـ دعــــا  ب(:  )أ ف   - جــنــيــف   
إلــى  الــعــالــم  قـــادة  الــســبــت  أمـــس  عالمية  شخصية 
الــمــســاواة في  الــقــضــاء على عــدم  العمل مــن أجــل 
الحصول على اللقاحات، الذي لوحظ منذ بداية 
جــائــحــة كــوفــيــد-19. وكــتــب الــمــوّقــعــون مــن بينهم 
األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون 
للسالم  نوبل  جائزة  حائز  الشرقية  تيمور  ورئيس 
»نطلب  رامــوس-هــورتــا:  مانويل  خوسي   1996 عــام 
من قادة العالم االلتزام بالقول إّن ذلك لن يحصل 
ــدًا«. وانــضــم حــائــزون جــوائــز نــوبــل آخـــرون وقــادة  أبــ
في  ومسؤولون  دولــة  أربعين  من  أكثر  من  سابقون 
تولت  الــذي  المشترك  النداء  إلى  المتحدة  األمــم 
)بيبل  للشعب«  الــلــقــاح  »تــحــالــف  منظمة  تنسيقه 
ــنــــس(، لــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة  فــاكــســيــن أاليــ
الثالثة لــبــدء الــوبــاء. وقــالــوا فــي الــرســالــة إنــه مع 
اقتراب نهاية الوباء »يمر العالم بلحظة حاسمة«. 
»الـــشـــعـــب«، ألّن  تــخــص  الــلــقــاحــات  أّن  ــدوا  ــ وأكــ
»الــحــكــومــات أنــفــقــت مـــلـــيـــارات مـــن أمـــــوال دافــعــي 
الضرائب في البحث والتطوير والطلبات المسبقة« 
الــتــي ســمــحــت لــلــمــخــتــبــرات بـــ»تــقــلــيــل الــمــخــاطــر« 
الــمــالــيــة. لــكــنــهــم عـــبـــروا عـــن شــجــبــهــم ألنـــه »بـــداًل 
بناء  والعالجات  واالخــتــبــارات  اللقاحات،  نشر  من 
عــلــى الــحــاجــة، ضــاعــفــت شــركــات األدويــــة أربــاحــهــا 

أواًل«.  الدول األكثر ثراًء  إلى  الجرعات  إرسال  عبر 
وتستند الرسالة إلى دراسة ُنشرت في عام 2022 في 
أنه كان يمكن  إلى  اشارت  العلمية  »نايتشر«  مجلة 
إنقاذ مليون شخص لو تّم توزيع اللقاحات بشكل 

عادل في 2021«. 
 ودعا الموقعون الحكومات إلى الموافقة على 
التلقائي  الــرفــع  فــي  المتمّثلة  الــشــائــكــة  القضية 
لـــبـــراءات االخـــتـــراع فــي حـــال حـــدوث حــالــة طـــوارئ 
العالم  »قـــادة  أّن  واعــتــبــروا  الــعــامــة.  دولــيــة للصحة 
العالمية  الــصــحــة  مــشــاكــل  بــحــل  يــبــدأوا  أن  يمكن 
الــهــيــكــلــيــة الــتــي أعـــاقـــت االســتــجــابــة لــكــوفــيــد-19، 
ولفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وأمراض 
أخرى«. وقالوا إّن »القرارات التي يتم اتخاذها اآلن 
الصحية  لألزمات  العالم  استعداد  كيفية  ستحدد 

العالمية في المستقبل واالستجابة لها«. 
 كــذلــك دعـــا الــمــوّقــعــون إلـــى اســتــثــمــارات على 
نــطــاق واســــع لــتــطــويــر االبــتــكــار الــعــلــمــي والـــقـــدرة 
لضمان  األرضــيــة،  الكرة  جنوب  في  التصنيع  على 
في  بسرعة  والعالجات  اللقاحات  تطوير  إمكانية 
جميع المناطق. وبحسب األمم المتحدة فإّن ثلث 
السكان في الدول الفقيرة تلّقوا جرعة واحدة على 
األقل من اللقاح، في مقابل ثالثة أرباع السكان في 

الدول الغنية. 

�ض�خ��ض�ي��ات ع�ال�م��ية تدع�و �إل�ى و�ض�ع ح�د 
لع�دم �لم�ض�او�ة ف�ي �لح�ض�ول عل�ى �للقاحات 

تشيانغ  لــي  اخــتــيــر  ب(:  ف  )أ   - بكين 
الــــذي يــعــد أحـــد الــمــقــربــيــن جـــدا مـــن شي 
الــوزراء بعد  السبت لرئاسة  جينبينغ أمس 
يوم من فوز الرئيس الصيني بوالية ثالثة. 
ــاز شـــي جــيــنــبــيــنــغ )69 عـــامـــًا( الــجــمــعــة  ــ وفـ
بــواليــة جــديــدة لــمــدة خــمــس ســنــوات، بعد 
تصويت باإلجماع في البرلمان فيما يشّكل 
للبالد  رئيس  أقــوى  جعله  لصعود  تتويجًا 
عمليا  تــابــع  الــبــرلــمــان  وألّن  أجـــيـــال.  مــنــذ 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الــحــاكــم، فــإّن 

نتيجة االقتراع لم تكن موضع شّك. 
تصويت  عملية  خــالل  السبت  وأمـــس   
قصر  فــي  المجتمعين  الـــنـــواب  مــن  أخـــرى 
ــل لــــي تــشــيــانــغ  ــن، حـــصـ ــيـ ــكـ ــعـــب فــــي بـ ــشـ الـ
ــوزراء  الــ رئــاســة  الــوحــيــد لمنصب  الــمــرّشــح 
نــّواب  فيما صــّوت ثالثة  2936 صــوتــًا،  على 
ضّده، وامتنع ثمانية عن التصويت. وُطلب 
المجلس  قــاعــدة  مــغــادرة  الصحفيين  مــن 
في  بأصواتهم  بـــاإلدالء  الــنــواب  قــام  عندما 

صناديق االقتراع. 
الـــمـــســـؤول  هــــو  عــــامــــًا(   63( وتـــشـــيـــانـــغ 
السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد 
تضّررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء 
الَحْجر الفوضوي في مدينته. وهو يخلف 
لي كه تشيانغ الموجود في منصبه منذ عام 
2013. بعد تعيينه، أدى لي تشيانغ اليمين 
الدستورية. وأقسم على »العمل الجاد لبناء 
دولــــة اشــتــراكــيــة حــديــثــة عــظــيــمــة«. يـــرأس 
الدولة.  مجلس  الصينية  الحكومة  رئيس 

اليومية  بــاإلدارة  تقليديًا  وظيفته  وترتبط 
للبالد وتسيير السياسات االقتصادية. 

ولـــي تــشــيــانــغ الــــذي تــمــت تــرقــيــتــه إلــى 
في  الشيوعي  الــحــزب  فــي  الثانية  المرتبة 
أكــتــوبــر لــيــســت لـــديـــه خـــبـــرة عــلــى مــســتــوى 
رؤســاء  لجميع  خالفًا  المركزية،  الحكومة 
يتمتع  أنــه  غير  تقريبًا،  السابقين  الـــوزراء 
د  وتقلَّ المحلية  الحكومة  كبيرة في  بخبرة 
ــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة مـــهـــمـــة فــــي مــقــاطــعــتــي  مـ
ــرق(  ــ تــشــيــجــيــانــغ )شـــــــرق( وجــيــانــغــســو )شـ

تشيانغ  لــي  وكـــان  الغنيتين.  الساحليتين 
رئـــيـــس مــكــتــب شـــي جــيــنــبــيــنــغ عــنــدمــا كــان 
هـــذا األخــيــر يــــرأس الــحــزب الــشــيــوعــي في 

تشجيانغ بين عامي 2004 و2007. 
وتــعــكــس تــرقــيــاتــه الــســريــعــة مــنــذ ذلــك 
يوليها  التي  العالية  الثقة  مستوى  الحين 
تشيانغ  لي  ويتولى  الصيني.  الرئيس  إيــاه 
اقتصاد  أكبر  ثاني  يواجه  وقت  في  منصبه 
فـــي الــعــالــم تـــبـــاطـــؤًا حــــــادًا، وقــــد أضــعــفــتــه 
سياسة »صفر كوفيد« غير المرنة. وبالنسبة 

إلى عام 2023، حّددت الحكومة هدفًا لنمو 
ــالـــي إلــــى حــوالــي  ــي اإلجـــمـ الـــنـــاتـــج الــمــحــّل
خمسة فــي الــمــائــة، وهـــي واحــــدة مــن أدنــى 

المستويات منذ عقود. 
ومشاريع اإلصالحات االقتصادية التي 
وضعها رئيس الحكومة المنتهية واليته لي 
اقتصادية،  الذي يتمّتع بخبرة  كه تشيانغ، 
عرقلتها السلطة المتنامية لشي جينبينغ. 
الـــســـيـــاســـي ويـــلـــي الم مــن  الـــخـــبـــيـــر  وقــــــال 
لوكالة  كونج  هونج  في  الصينية  الجامعة 
فرانس برس: »من غير المحتمل أن يتمتع 
لي تشيانغ بالسلطة لتطوير )هذا المسار( 
قــدمــًا«. وأشـــار إلــى أّن مـــرّد ذلــك خصوصًا 
الحاجة  على  »يــصــّر  جينبينغ  شــي  أّن  إلــى 
إلى تحّكم أكثر صرامة باالقتصاد من قبل 
الـــدولـــة والــــحــــزب«، عــلــى عــكــس الــمــمــارســة 
الـــســـاريـــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 

الماضي. 
ــار الـــنـــواب أيــضــًا  ــتـ ــــس الــســبــت، اخـ وأمـ
لرئيس  نائبين  ويدونغ  وهــي  يوشيا  تشانغ 
يرأسها  )التي  المركزية  العسكرية  اللجنة 
في  تشانغ جون  عّين  فيما  شي جينبينغ(، 
وانُتخب  العليا.  المحكمة  رئــيــس  منصب 
يــيــنــغ يــونــغ الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــزب في 
إقليم هوبي )وسط( حيث اكُتشفت الحاالت 
للنيابة  لــكــوفــيــد-19 مــدعــيــًا عــامــًا  ــى  األولــ
الشعبية العليا. من جهته، بات ليو جينغو 
مسؤواًل عن لجنة اإلشراف الوطنية، الهيئة 

التي ُتعنى بمكافحة الفساد. 

جنيف – الوكاالت: باشر ممثلون عن الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، أمس 
في جنيف، مفاوضات حول تبادل أسرى فيما دعت األمم المتحدة طرفي النزاع إلى 
إجراء محادثات »جدية«.  وصرح المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن هانس 
جروندبرج في بيان »آمل أن يكون الطرفان على استعداد للدخول في محادثات جدية.. 
لالتفاق على إطالق سراح أكبر عدد ممكن من األســرى«.  وذكرت األمم المتحدة أنه 
سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل األسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمس 
والمفقودين  والمعتقلين  األســرى  ســراح جميع  »إطــالق  االتــفــاق على  ونــص  ســنــوات. 
والمحتجزين اعتباطيا وضحايا االختفاء القسري واألشخاص قيد اإلقامة الجبرية« 
اليمن »بدون استثناء وبال شــرط«.  وأشارت  النزاع المستمر منذ 2014 في  في سياق 
التي جرت  أن االجتماعات  إلى  الدولية للصليب األحمر لوكالة فرانس برس  اللجنة 
في الماضي بوساطة األمم المتحدة »أفضت إلى إطالق سراح أسرى من الجانبين«.  
ففي آخر عملية تبادل أسرى جرت في أكتوبر 2020 أطلق الجانبان سراح 1056 سجينا، 
الــجــديــدة بعد حــوالــي عــام مــن إعــالن  الــمــحــادثــات  بحسب الصليب األحــمــر.   ُتعقد 
الحوثيين موافقتهم على تبادل جديد لألسرى سيشهد إطالق سراح 1400 حوثيا في 
سودانيين.   مواطنين  وثالثة  سعودًيا   16 بينهم  للحكومة،  موالًيا  مقاتاًل   823 مقابل 
وعقدت األطراف المتحاربة منذ ذلك الحين سلسلة محادثات في العاصمة األردنية 
عّمان لم تسفر عن نتائج.  وبدأت المفاوضات في جنيف والتي تستمر 11 يوما غداة 

إعالن السعودية وإيران استئناف عالقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016. 

الخرطوم - ) د ب أ(: أكدت القوات المسلحة السودانية، أمس السبت، التزامها 
بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه 
في االتفاق اإلطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة 
بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة االنتقالية لحين قيام االنتخابات بنهايتها. 
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان نشر بموقع »فيسبوك« 
أمس: »ظلت قواتكم المسلحة منذ ما يقارب القرن من الزمان متالحمة مع شعبها 
مناصرة لقضاياه حامية ألرضه وعرضه وسمائه وبحره، ومدافعة عن وحدته وأمنه«. 
وأضاف أن »هذه القوات تشكلت وتكونت، واستمدت قوتها وشرعيتها من صوت 

وهتاف الشعب السوداني شعب واحد جيش واحد«.
بــادر  مــن  أول  وهــي   - المسلحة  الــقــوات  بــمــواقــف  البعض  مــزايــدة  »إن  وأضـــاف 
إكمال  فــي  قيادتها  رغــبــة  عــدم  عــن  والــحــديــث   - السياسية  العملية  مــن  بــالــخــروج 
السياسي  للتكسب  مكشوفة  محاوالت  في  الديمقراطي،  والتحول  التغيير  مسيرة 
الشعب  ــاء  وذكــ عــلــى فطنة  لــن تنطلي  االنــتــقــال،  مــســيــرة  وعــرقــلــة  واالســتــعــطــاف، 
ثــورة ديسمبر المجيدة«.  ثــورة الشعب  بــالدنــا، حــراس  وثــائــرات وشباب  ثــوار  ووعــي 
وتابع: »ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أماّل مستدامًا 

ومرتجى، ورفيقًا وفيًا الستكمال مسيرة الثورة«. 

قائد مجموعة فاجنر يوؤكد �أن مقاتليه قريبون من و�ضط باخموت

�ل�ضينية  للحكومة  رئي�ضا  �ضي جينبينغ  �لمقرب من  ت�ضيانغ  لي  تعيين 

ب��ي��ن  ج�ن�ي��ف  ف���ي  م�ح�ادث��ات  ب���دء 
�أط��ر�ف �ل�ن��ز�ع �ليمن�ي لتب�ادل �أ�ض�رى

توؤك�د  �ل��ض��ود�نية  �ل�م��ض�ل�ح����ة  �ل�ق��و�ت 
�ل�ت�ز�م�ه��ا ب�م�ج��ريات �لتفاق �لإط����اري

} لي تشيانغ يؤدي اليمين الدستورية بعد تعيينه. )أ ف ب( 

} بان كي مون من بين الموقعين على النداء. 

الــقــادة  يجتمع  ب(:  ف  )أ   - واشــنــطــن 
واألســتــرالــيــون  والبريطانيون  األمــريــكــيــون 
ُيتوّقع  حيث  كاليفورنيا،  فــي  االثنين  غــدا 
لكانبيرا،  غــواصــات  بيع  بشأن  اتــفــاق  إبـــرام 
القلق  تزايد  وســط  غير مسبوق  تــعــاوٍن  في 

من النفوذ الصيني المتنامي. 
ويــلــتــقــي جـــو بـــايـــدن وريـــشـــي ســونــاك 
وأنتوني ألبانيزي في سان دييغو، حيث توجد 
الواليات  في  البحرية  القواعد  أهــم  إحــدى 
المتحدة، من أجل عقد هذه القمة الثالثية 
في إطار تحالفهم األمني »أوكــوس«.  وبعد 
أستراليا  تستعد  الــمــداوالت  مــن  شــهــرًا   18
ثماني  على  للحصول  للكشف عن خطتها 
إطار  في  النووية،  بالطاقة  تعمل  غواصات 
مــا وصــفــه رئــيــس الـــــوزراء األســتــرالــي بأنه 
ــام« فــي تــاريــخ الــبــالد  ــ »أكــبــر قــفــزة إلـــى األمـ
العام  عــام ونصف  الــدفــاع. ومنذ  في مجال 
الــكــوالــيــس بين  نــقــاشــات معّمقة فــي  جــرت 
واشــنــطــن وكــانــبــيــرا ولـــنـــدن بــشــأن حــصــول 
أســـتـــرالـــيـــا عــلــى تــكــنــولــوجــيــا حـــّســـاســـة في 
مــجــال الـــدفـــع الـــنـــووي. غــيــر أّن أســتــرالــيــا 

اســتــبــعــدت امــتــالك أســلــحــة نـــوويـــة.  وتبلغ 
الــمــلــيــارات  الــغــواصــات عــشــرات  قيمة عــقــد 
مــن الــــــدوالرات، لــكــن الــخــبــراء يــقــولــون إّن 
ــائــــف الـــتـــي ســتــنــشــأ  أهـــمـــيـــتـــه تـــفـــوق الــــوظــ
بموجبه واالستثمارات الموعودة في إطاره. 
ويصعب رصد الغواصات ذات الدفع النووي، 
كما يمكنها السفر مسافات طويلة وفترات 
طــويــلــة ويــمــكــن أن تــحــمــل صـــواريـــخ عــابــرة 
الــصــيــن عن  أعــربــت  مــتــطــّورة. مــن جهتها، 
الذي  المشروع،  لهذا  الشديدة  معارضتها 
اعتبرته »خطيرًا« ويهدف إلى محاصرتها. 

ثالثي  عسكري  تحالف  هــو  و»أوكــــوس« 
األطـــــــــراف شـــّكـــلـــتـــه أســـتـــرالـــيـــا والــمــمــلــكــة 
إلى  ويهدف  المتحدة  والــواليــات  المتحدة 
والتطّورات  العسكرية  التكنولوجيا  مشاركة 
ــــدل مـــن »مــركــز  األخـــــــرى.  لــكــن تــشــارلــز ايـ
ــة« في  ــيـ ــات االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـ ــدراســ الــ
واشــنــطــن أشـــار إلـــى أنـــه »رغـــم أّن كـــّل دولــة 
أوكوس،  بشأن  قليال  منطق مختلف  لديها 
فإّنه يتلّخص أساسًا في الصين... نظرًا إلى 
ومواقفها  العسكرية  لقوتها  الهائل  النمو 

األكـــثـــر عــدوانــيــة خـــالل الــعــقــد الــمــاضــي«. 
إلـــى تثبيت وجــــود هــذه  الــتــحــالــف  ويــهــدف 
والمحيط  آسيا  منطقة  في  الثالث  الــدول 
الهادئ االستراتيجية، وهي منطقة شاسعة 
تمتد من سواحل شرق إفريقيا إلى سواحل 
ــزء مــهــم من  ــرب أمــريــكــا يـــمـــّر عــبــرهــا جــ غــ
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة ويــتــنــامــى فــيــهــا الــنــفــوذ 

الصيني. 
وكانت بكين، التي ال تستبعد استخدام 
على  وافقت  قد  إليها،  تايوان  إلعــادة  القوة 
الدفاعية  ميزانيتها  في   %7.2 بنسبة  زيــادة 
لعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ عام 2019. 
فــإّن  البريطانية  »تــايــمــز«  لصحيفة  ووفــقــًا 
مصّنعة  غــواصــات  على  ستحصل  أستراليا 
الواليات  في  وليس  المتحدة  المملكة  في 
الــمــتــحــدة. وأدى إنــشــاء تــحــالــف »أوكــــوس«، 
إلــغــاء كانبيرا عقد شــراء 12  بــالــتــوازي مــع 
مع  دبلوماسية  أزمــة  إلــى  فرنسية،  غــواصــة 

باريس التي وصفت األمر بأنه »خيانة«. 
أّن الــقــضــيــة ُحــســمــت مــنــذ ذلــك  غــيــر 
الحين، في ظّل تحّركات دبلوماسية مكّثفة 

بــيــن بـــاريـــس وواشـــنـــطـــن ولـــنـــدن وكــانــبــيــرا، 
ــارة دولـــة قـــام بــهــا الرئيس  بــمــا فــي ذلـــك زيــ
ــويـــل مــــاكــــرون لـــلـــواليـــات  ــانـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
مصدر  وقــال  ديسمبر.  أوائـــل  فــي  المتحدة 
انتهى«،  لقد  شأننا.  يعد  لم  »هــذا  فرنسي: 
المتحالفة  الــثــالث  الــــدول  أّن  إلـــى  مــشــيــرًا 
»أبــلــغــت« بــاريــس بــالــقــرارات الــجــاريــة والتي 

سُتتخذ خالل القمة. 
ــى خــــســــارة عـــقـــد أســلــحــة  ــ ــة إلــ ــ ــافـ ــ وإضـ
ضـــخـــم، غــضــبــت فــرنــســا مـــن فــــرض األمـــر 
ورغم  المقّربين.  حلفائها  قبل  من  الواقع 
أّن باريس قلبت الصفحة فإنها تستمر في 
أّنـــه كـــان »خـــطـــًأ«، كــمــا ستحافظ  االعــتــقــاد 
االنتشار  عدم  قضايا  بشأن  »يقظتها«  على 
ــًا لــلــمــصــدر الــفــرنــســي الـــذي  ــنــــووي، وفـــقـ الــ
تـــحـــّدث شــــرط عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه. 
بين  كثيرة  اتصاالت  جــرت  األثناء  هــذه  في 
بايدن  آخرها تحّدث  وواشنطن، في  باريس 
مثلما  الــثــالثــاء،  يــوم  الفرنسي  نظيره  مــع 
بلينكن مع  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة  وزيــــر  فــعــل 

نظيرته كاترين كولونا.

الروسية  الوكاالت: قال قائد مجموعة فاجنر  موسكو- 
يفجيني بريغوجين أمس إن قواته قريبة من وسط مدينة 
فيما شدد  أشهر،  منذ  تشهد معارك طاحنة  التي  باخموت 
الوقت«  »كسب  ضــرورة  على  األوكرانية  البرية  القوات  قائد 

استعدادا لهجوم مضاد قريب. 
الــبــريــطــانــيــة في  ــاع  ــدفـ الـ وزارة  أوضـــحـــت  مـــن جــهــتــهــا، 
تحديث حول وضع الجبهة في باخموت التي تشهد المعركة 
األطول واألكثر دموية منذ بدء النزاع في أوكرانيا »القوات 
األوكـــرانـــيـــة تــســيــطــر عــلــى غـــرب الــمــديــنــة وهـــدمـــت جــســورا 
الجنوب  إلــى  الشمال  يــمــر... من  الــذي  النهر  فــوق  رئيسية 
المنطقة  هــذه  »أصــبــحــت  وتــابــعــت  مــفــتــوحــة«.  عبر مساحة 
كبيرا  تحديا  تشكل  األرجــح  على  يجعلها  ما  قتل،  منطقة 
لقوات فاجنر التي تحاول مواصلة هجومها األمامي غربا«. 
من  الــهــدف  حــول  العسكريين  الخبراء  بعض  وتــســاءل 
اســتــمــرار الــقــتــال مـــن أجـــل هـــذه الــمــديــنــة الـــمـــدمـــرة، لــكــّن 
يؤدي  قد  باخموت  إن سقوط  يقولون  أوكرانيين  مسؤولين 

إلى مزيد من التقدم الروسي في الشرق. 
يمكن  تــلــجــرام،  على  السبت  نــشــره  فيديو  مقطع  وفــي 
مكان  في  شاهق  مبنى  سطح  على  واقفا  بريجوجين  رؤيــة 

قيل إنه باخموت. 
على  مبنى  إلــى  مشيرا  الفيديو  فــي  بريجوجين  وقــال 
مسافة من المكان الذي يقف فيه »هذا مبنى إدارة المدينة، 
ــاف »يــبــعــد مــن هــنــا مسافة  هـــذا هــو وســـط الــمــديــنــة«. وأضــ
كيلومتر و200 متر«، مشيرا إلى أن أهم شيء اآلن هو »تلّقي 

الذخيرة« و»مواصلة التقدم«. 
في  مــدن  ضد  هجمات  فاجنر  مجموعة  مقاتلو  ويقود 
شرق أوكرانيا، بما فيها باخموت. وقد تكبد الطرفان خسائر 

فادحة في محيط هذه المدينة. 
وفـــي وقـــت ســابــق األســبــوع الــمــاضــي، أعــلــنــت فــاجــنــر أن 

مقاتليها سيطروا على الجزء الشرقي من باخموت. 
من جهته، قال قائد القوات البرية األوكرانية أولكسندر 
بــاخــمــوت يساعد في  أجــل  مــن  الــقــتــال  إن  أمـــس،  سيرسكي 

كسب الوقت استعدادا لهجوم مضاد »لم يعد بعيدا«. 
ونقل عن سيرسكي قوله في بيان »األبطال الحقيقيون 
اآلن هــم الــجــنــود الــذيــن يــحــمــلــون الــجــبــهــة الــشــرقــيــة على 
أكــتــافــهــم ويــتــســبــبــون بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــخــســائــر في 

صفوف العدو مع مقدار كبير من التضحيات«. 

احتياطات  لجمع  الــوقــت  كسب  الــضــروري  »مــن  وتــابــع 
وشن هجوم مضاد لم يعد بعيدا«. 

»أهــم منطقة« على  وقــال الجيش إن سيرسكي كان في 
الجبهة من دون تقديم المزيد من التفاصيل. 

ُقتل ثالثة أشخاص على األقل وأصيب اثنان آخران في 
ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب ما 

أعلنت السلطات أمس. 

تقريرا  الخليج«  »أخــبــار  فــي  نشرنا  أيـــام  قبل 
لصحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية بمناسبة 
ــعــــراق. ما  مــــرور 20 عــامــا عــلــى غــــزو واحـــتـــالل الــ
يــطــرحــه الــتــقــريــر يــتــلــخــص فـــي أنــــه رغــــم مـــرور 
ــــذي حـــل بــالــعــراق  ــم كـــل الـــدمـــار الـ ــ 20 عـــامـــا ورغـ
اإلرهابية  والجماعات  داعــش  وصــعــود  والمنطقة 
وتفجر الصراعات الطائفية، فإن الغرب لم يتغير. 
مواقعهم  في  بقوا  الغزو  نفذوا  الذين  الــقــادة  كل 
تتبع نفس  الغربية  الدول  دون محاسبة، ومازالت 
النهج المدمر باستخدام البطش والقوة الغاشمة 

في العالم.. وهكذا.
من  ولــغــز  غــريــب  أمــر  هــذا  أن  يعتبر  التقرير 
منطلق االفتراض بأنه كان من المفروض أن يتعلم 
الغرب دروس غزو واحتالل العراق والمصائب التي 
نهجه  فــي  النظر  بالتالي  يعيد  وأن  عليه  ترتبت 
وفي حساباته وفي سياساته وممارساته في العالم.
لــغــز على  لــيــس هــنــاك أي  أنـــه  حقيقة األمـــر 
إليه  ذهـــب  مــا  يعتبر  الــبــعــض  كـــان  وإن  ــــالق.  اإلطـ

التقرير لغزا فتفسيره واضح جدا.
التقرير  عليه  يــقــوم  الـــذي  االفـــتـــراض  أصـــال 
خاطئ. بمعنى أن افتراض أن الغرب أخطأ وأساء 
الجرائم  كل  وأن  الــعــراق،  واحــتــالل  بغزو  التقدير 
التي ارتبطت بالغزو وترتبت عليه كانت مفاجئة أو 
غير متوقعة، وأنه بالتالي من المفروض أن يراجع 
وممارساته،  وسياساته  نهجه  ويغير  نفسه  الغرب 

ليس صحيحا بالمرة.
ــراق جــريــمــة تــاريــخــيــة تم  ــعـ ــتـــالل الـ غـــزو واحـ
ارتــكــابــهــا عـــن عــمــد عـــن ســبــق إصـــــرار وتــخــطــيــط 

وبمعرفة كاملة مسبقة بما ستقود إليه.
والمنطقة  بالعراق  الذي حل  الشامل  الدمار 

كان بالضبط هو ما أراده الغرب وما خطط له.
العراق شرعت فورا  أمريكا  أن احتلت  بمجرد 
الدولة  وأســس  ومقومات  مؤسسات  كل  تدمير  في 
العراقية، وشرعت فورا في إرساء النظام الطائفي 
ــراع الــطــائــفــي  ــراق فـــي الـــصـ ــعـ ــراق الـ ــ الــمــجــرم وإغــ

إليه حال  وصــل  ما  النتيجة هي  وكانت  الــدمــوي، 
ــراب وضــيــاع. هـــذا دون أن نتحدث  الــعــراق مــن خـ
الذين قتلوا واألكثر من خمسة  عن مئات اآلالف 

ماليين الذين تشردوا من ديارهم.. إلى آخره.
ــذا عـــلـــى ســبــيــل الـــخـــطـــأ أو ســـوء  ــ لــــم يـــكـــن هـ
التقدير بل تنفيذا لمخطط مدروس بعناية. وقل 
مثل هذا عن كل الدمار الذي حل بالوطن العربي 
الذي  الغزو واالحتالل من غرق في اإلرهــاب  بعد 
مارسته جماعات أمريكا والدول الغربية هي التي 
شجعتها وقوتها، ومن صراعات طائفية.. إلى آخر 

ما نعرفه.
ــادة الــغــزو  وهــــذا هــو الــــذي يــفــســر لــمــاذا أن قــ
واالحتالل وباألخص جورج بوش وتوني بلير رغم 
ــادة وفــق الــقــانــون الــدولــي  أنــهــم مجرمو حــرب وإبــ
لم  أو سياسي  أخالقي  أو  إنساني  أي معيار  ووفــق 
يتعرضوا ألي محاسبة أو مساءلة أو عقاب. هؤالء 
في نظر الغرب ليسوا مجرمين ولم يرتكبوا خطأ، 

بل أدوا المهمة على أكمل وجه وبنجاح كبير.
والتقرير حين يستغرب كيف أن الغرب مازال 
حتى اليوم يلجأ إلى القوة الغاشمة وإلى البطش 
والعنف واإلرهاب مع مختلف دول العالم، يتحدث 
أو  الــعــراق حدثا عارضا  كــان ما حــدث في  لو  كما 
أن  يتناسى  التقرير  الــغــرب.  تاريخ  في  استثنائيا 
هذا العنف واإلرهاب هو في صلب عقيدة الهيمنة 

الغربية على العالم.
ــذا بــــدوره يــفــســر مــا الحــظــه الــتــقــريــر من  وهــ
أن غــزو واحــتــالل الــعــراق لــم يثر بشكل عــام على 
مــســتــوى الــــــدول والــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة حــركــة 
ــرب فيتنام  نــقــد مــثــلــمــا حـــدث مـــع حـ أو  مــراجــعــة 
التفسيرات  أحــد  أن  ننسى  أال  ينبغي  كما  مــثــال. 
يتمثل في النظرة العنصرية المتأصلة في الغرب 
حالهم  لسان  هم  العربية.  والشعوب  الــدول  تجاه 
أن كل الجرائم بحق العرب وما يحل بهم من دمار 

وخراب أمور ال تستحق االهتمام.
للحديث بقية بإذن اهلل.

لغز له تف�ضير
السيد زهره

} قائد فاجنر متحدثا من على سطح مبنى في باخموت. )رويترز(

�تف�اق و�ض�يك ف�ي قم�ة بالولي�ات �لمتح�دة لتزوي�د �أ�ض�تر�ليا بغو��ضات

الــرئــيــس  ــن  ــلـ أعـ ب(:  ف  )أ   - ــونـــس  تـ
ــاء الــجــمــعــة  ــسـ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد مـ
الدبلوماسية  العالقات  إعـــادة  على  عزمه 
الــمــقــطــوعــة مــع ســوريــا مــنــذ 2012. وقــال 
نبيل  الخارجية  وزيــر  لقائه  خــالل  سعيد 
ــا يـــبـــرر أال يــكــون  عـــمـــار »لـــيـــس هـــنـــاك مــ
وسفير  دمــشــق  لــدى  لتونس  هــنــاك سفير 
للجمهورية العربية السورية لدى تونس«، 
بحسب مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي 
للرئاسة التونسية. وأضاف »مسألة النظام 
في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس 
لها  دخــل  وال  السورية  الدولة  مع  تتعامل 

إطالقا في اختيارات الشعب السوري«.

»تعزيز  نيته  سعيد  أعلن  فــبــرايــر،  فــي 
التمثيل الدبلوماسي« التونسي في سوريا. 
كانت تونس طردت سفير دمشق عام 2012 
ــوري  ــسـ ــنـــظـــام الـ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى قـــمـــع الـ
ــيـــة.  ــلـ خـــصـــومـــه فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب األهـ
في  السورية  التونسية  العالقات  وُقِطعت 
المنصف  األسبق  التونسي  الرئيس  عهد 
بانتقادات  قــوِبــَلــت  فــي خــطــوة  الــمــرزوقــي، 

شديدة من المعارضة. 
فــي 2015 اتــخــذت تــونــس خــطــوة نحو 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــبــر  ــعـــالقـ ــادة الـ ــعـ ــتـ اسـ
تعيين ممثل قنصلي لدى النظام السوري 

»لمتابعة« أوضاع التونسيين في سوريا. 

�ل�رئ�ي���س �ل�ت�ون��ض��ي ي�ع�ت��زم �إع�����ادة 
�ل�ع�الق��ات �ل�دب�ل�وم�ا�ض�ي��ة م��ع دم���ض�ق 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16424/pdf/1-Supplime/16424.pdf?fixed2790
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325550
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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 
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»�لأيام« يف زيارة للموطن �جلديد لإنتاج مقاتالت »�إف - 16«

�عتبار�ت �أمنية و�سيرب�نية م�سددة.. ل كامري�ت ول �أجهزة ت�سجيل 

متام اأبو�شايف - جرينفيل - اأمريكا:

اأ�ش�س   ،1912 اأغ�شط�س   16 يف  وحتديدا  عام،  مائة  من  اأكرث  منذ 

جلني اإل مارتن �شركة جلني اإل مارتن يف لو�س اأجنلو�س - كاليفورنيا، 

حيث بداأت ال�شركة اأعمالها بعد بناء طائرته الأوىل يف كني�شة م�شتاأجرة، 

املحفوف  اجلديد  ت�شميمه  اإىل  الو�شول  باإمكانية  الإميان  على  م�شتندا 

اأورفيل  العامل  يف  الطريان  ريادي  اأحد  من  اإحلاح  على  بناء  باملخاطر 

رايت.

اآلن  اأ�ش�س   ،1912 دي�شمرب   19 يف  وحتديدا  اأ�شهر  اأربعة  بعد 

اأعيدت  التي   ،Alco Hydro-Airplane �شركة  لوكهيد  ومالكومل 

Lockheed Aircraft Company من  ت�شميتها فيما بعد با�شم �شركة 

اأقاموا متجرا خارج مراآب لت�شنيع الطائرات  قبل ميكانيكيني موهوبني، 

للرحالت  القيا�شية  وامل�شافات  ال�شرعة  حتطيم  �شاأنها  من  التي  املائية 

فوق املاء.

هوؤلء  لكن  وكني�شة،  ماأرب  بني  جمعت  متوا�شعة  بداية  كانت  لقد 

يتزعزع.  فيها مع هدف ل  بروؤية ل هوادة  يتمتعون  اأي�شا رجال  كانوا 

فريدة  قدرة  هي  لوكهيد  والأخوان  مارتن  �شاركها  التي  الهدية  كانت 

وكانوا  اإ�شراقا.  اأكرث  بغد  الوعد  اإىل  للو�شول  اليوم  عقبات  على جتاوز 

يعرفون - منذ 100 عام - اأن البتكار والأداء والغر�س كانت جميعها 

مفاتيح ت�شريع ذلك نحو م�شتقبل اأكرث تطورا! 

�شركة  اأكرب   - مارتن  لوكهيد  �شركة  افتتحت   2019 اأبريل  يف 

لطائراتها  جديد  اإنتاج  خط   - العامل  يف  الدفاعي  باملجال  متخ�ش�شة 

F-16 يف جرينفيل بولية �شاوث كارولينا على اأن يبداأ اإنتاج طائراتها 
من الطراز اجلديد بلوك-70 يف نهاية ذلك العام.

كانت ال�شركة قد قامت بتجديد حظرية لإنتاج الطائرات يف موقعها 

يف جرينفيل، ونقلت اإليها جميع املعدات اخلا�شة بذلك من فورت وورث 

املوطن  جرينفيل  لت�شبح   -  »16  - لـ»اف  الأم  املوطن   - تك�شا�س  يف 

اجلديد لإنتاج املقاتلة الأكرث جناحا يف العامل »اف - 16«، فيما جهز هذا 

اخلط اجلديد لت�شنيع اأحدث طراز من مقاتالت اجليل الرابع بلوك-70.

يف ال�شاعة العا�شرة �شباحا كانت »الأيام« قد و�شلت اإىل مقر لوكهيد 

مارتن يف جرينفيل، هنا حيث تقع من�شاآت ال�شركة على م�شاحة وا�شعة 

من الأرا�شي لت�شم حظائر، ومدرجات للطائرات، وم�شتودعات ع�شكرية 

يتم حمايتها ع�شكريا ب�شكل لفت، اإذ مل ي�شمح لنا بالدخول بدون وثائق 

ر�شمية. انتقلنا مع مرافقتنا اإىل داخل املقر، حيث وقفنا ن�شتمع لتعليمات 

تتعلق بعدم مل�س اأي �شيء والتقيد بال�شري مع مرافقينا الذين طلبوا منا 

عدم ا�شطحاب اأي اأجهزة ت�شجيل اأو كامريات داخل حظرية ت�شنيع »اف 

- 16« بلوك 70، ليكون القلم والورقة الو�شيلة الوحيدة املتاحة لنقل 

امل�شاهدات. كما يتطلب الأمر نزع ال�شاعات الإلكرتونية اأو احللي فيما اإذا 

لم�شت اأيدينا اأي من املعدات، وهو الأمر الذي ي�شري اإىل اعتبارات امنية 

احلظرية  داخل  فقط.  دقيقة   30 �شوى  ت�شتمر  مل  زيارة  حيال  م�شددة 

املكان حممي على نحو م�شدد، ووفق معايري من�شبطة، وكيف ل ونحن 

نتحدث عن حجرة ولدة اأقوى مقاتلة يف العامل.

م�شموح  ولي�س  اإنرتنت  يوجد  ل  �شوابط،  وفق  ي�شري  العمل  هنا 

ال�شيربانية،  الخرتاقات  خ�شية  ال�شركة  �شبكات  من  اأي  ا�شتخدام  لك 

لهم  خول  من  املرافقون  ووحدهم  �شوتهم،  ت�شمع  فبالكاد  الفنيني  اأما 

اإعطاء املعلومات، وب�شياق ل يخلو من احلذر. وعندما طلبنا احل�شول 

على �شور، ح�شلنا عليها وفق ترتيبات اأمنية تطلبت خ�شوعها للق�شم 

احلذر  مع  اإعالم  لو�شيلة  باإعطائها  الت�شريح  قبل  املخت�س  الأمني 

ال�شديد باإظهار الكثري.  

يقول مدير عمليات الإنتاج لـ»اف - 16« كليب هندريك لـ»الأيام«: 

»كان من املقرر اأن يبداأ الإنتاج يف مطلع 2020، لكن جائحة كورونا 

تركت تداعياتها لذلك تعطل برنامج الإنتاج«. 

ويتابع: »لقد كانت البحرين اأول عميل �شيح�شل على اأحدث طراز 

طائرة   16 لت�شليم  الزمني  باخلط  ملتزمون  ونحن   ،»16  - »اف  من 

على اأربع مراحل«.

كما  داخل هذه احلظرية،  يعمل نحو 400 موظف  »هنا  واأ�شاف: 

يعمل باإنتاج »اف - 16« اأي�شا املئات من املهند�شني والفنيني. لقد بداأنا 

�شلبا  اأثرت  التي  اجلائحة  ثم جاءت  العام 2019،  70 يف  بلوك  بناء 

على عملية الإنتاج، والآن هناك �شقف زمني حول 19 �شهرا«.

داخل احلظرية التي زارتها »الأيام« توجد اأجهزة حماكاة، وكوابل، 

ومواد معدنية جتعل الدخول اإىل احلظرية اأمرا يتطلب ال�شري يف خط 

حمدد وعدم جتاوز اخلطوط التي تو�شع كم�شار لل�شري.

يقول هندريك: »يعمل يف لوكهيد مارتن اآلف املوظفني، واأكرث من 

400 موظف من بينهم يعملون يف خط الإنتاج، بالإ�شافة اإىل اأكرث من 

400 مورد اأمريكي يف 41 ولية«.

وتابع: »حتى الآن مت اإنتاج 4588 طائرة من طراز »اف - 16«، 

وهناك ما يقرب من 3000 طائرة من طراز »اف - 16« قيد الت�شغيل 

اليوم يف 25 دولة«.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

تعوي�ض زوجني 9 �آلف دينار بعد 

�إ�سابة �بنهم بعاهة يف حادث مروري 

املحكمة  باأن  ال�شندي  ريا�س  املحامي  ذكر 

األزمت �شركة  الكربى اجلنائية العا�شرة املدنية 

وذلك  لزوجني،  دينار  اآلف   9 بدفع  تاأمني 

عنه  نتج  حلادث  ابنهما  تعر�س  عن  تعوي�شا 

عاهة م�شتدمية قدرت ٪15.

اأو�شح  الدعوى  تفا�شيل  وبخ�شو�س 

اأقام  قد  املدعي  اإن  قالت  املحكمة  باأن  ال�شندي 

الذي حلق  ال�شرر  عن  التعوي�س  بطلب  دعواه 

الذي  املروري  احلادث  يف  اإ�شابته  جراء  به 

ت�شبب به قائد املركبة املوؤمنة لدى املدعى عليها، 

وحتديدا  الأوراق  مطالعة  من  الثابت  كان  وملا 

اعتباري  بح�شور  وال�شادر  اجلنائي  احلكم 

الت�شبب  يف  خطئه  عن  املركبة  �شائق  باإدانة 

بامل�شا�س ب�شالمة ج�شم ابن املدعي والذي اأ�شبح 

نهائيا وباتا. 

تقرير  من  الثابت  اأن  اإىل  املحكمة  واأ�شارت 

اللجنة الطبية املوؤرخ اخلا�س بابن املدعي الأول 

من  بـ٪15  امل�شتدمية  العجز  ن�شبة  قدر  والذي 

العجز الكلي، وكان ذلك نتيجة احلادث املروري 

املحكمة  معه  تقدر  ما  وهو  له،  تعر�س  الذي 

تعوي�س جمموعة 9000 دينار لوالديه.

بر�ءة خمل�ض جمركي من �ختال�ض 17 �ألف دينار
قال املحامي يو�شف غنيم باأن املحكمة الكربى 

اجلنائية ال�شتئنافية الثانية األغت حكم اأول درجة 

ملدة  جمركي(  )خمل�س  موكله  بحب�س  القا�شي 

و20  دينارا  و119  األفا   17 بدفع  واإلزامه  �شنة 

اختال�س  ق�شية  من  موكله  بتربئة  وق�شت  فل�شا، 

وتزوير احتيال. 

حيثيات  يف  ذكرت  املحكمة  باأن  غنيم  وذكر 

خمل�س  بوظيفة  يعمل  كان  موكله  باأن  حكمها 

عام  منذ  عليها  املجني  ال�شركة  لدى  جمركي 

عمله  �شميم  وباأن   ،2019 عام  ولغاية   2016

تخلي�س الب�شائع يف جميع منافذ البالد بعد دفعه 

للر�شوم اجلمركية يف برنامج اأفق اخلا�س باإدارة 

اجلمارك مبوجب رخ�شة التخلي�س اجلمركي التي 

ال�شركة  معامالت  واإجناز  للنظام  الولوج  تخوله 

ح�شابه  طريق  عن  ر�شومها  و�شداد  عليها  املجني 

ال�شخ�شي. 

ومن ثم يتم اإيداع مبلغ ما �شدده من معامالت 

يف ح�شابه البنكي من قبل ق�شم احل�شابات اخلا�س 

بال�شركة املجني عليها، وهو ما جرى عليه العرف 

الر�شوم  دفع  اآلية  تكون  باأن  الأخرية  ال�شركة  يف 

اجلمركية بتقدمي املخل�س اجلمركي اإي�شال يحتوي 

امل�شتحقة للجمارك من  العملية واملبالغ  على رقم 

الثقيلة  نقليات  فرع  اإىل  اللوج�شتية  �شركة  فرع 

لكي  الفاتورة  قيمة  املحا�شب  ت�شليم  يتم  ثم  ومن 

ليت�شلم  اجلمركي  املخل�س  حل�شاب  بدفعها  يقوم 

الأخري املبالغ نقدا. 

دون  املخول  هو  املتهم  اأن  املحكمة  وتابعت 

غريه من املوظفني بدفع املبالغ التي تتجاوز املائة 

الإثبات  �شاهدة  واأفادت  العمليات،  لتلك  دينار 

اجلمركي يف  التخلي�س  مدير  بوظيفة  تعمل  التي 

ال�شركة املجني عليها باأن مدير احل�شابات اخلا�س 

بجميع فروع ال�شركة املذكورة قد اأفاد لها باأن فرع 

 - عليها  املجني  ال�شركة   - اللوج�شتية  ال�شركة 

الثقيلة مببلغ وقدره  النقليات  مدينة لفرع �شركة 

احل�شابات  مراجعة  وبعد  تقريبا،  دينار  األف   16

احل�شابات  يف  اختالف  وجود  ثبت  وامللفات 

والذي  اجلمركي  بالتخلي�س  اخلا�شة  والأر�شدة 

اإثر  على  املتهم  توقيف  فتم  ال�شركة  مدقق  اأكده 

ذلك عن العمل واإبالغ وكيل ال�شركة القانوين ومت 

ت�شكيل بالغ جنائي بحق املتهم. 

املوازنة بني  املحكمة وهي ب�شدد   واأو�شحت 

اأدلة الثبوت التي عول عليها احلكم امل�شتاأنف يف 

واقعة الختال�س يف القطاع الأهلي والتي ارتكنت 

املجني عليها  اأقوال وكيل  اإىل  العامة  النيابة  فيها 

ال�شركة  يف  اجلمركي  التخلي�س  مدير  و�شهادة 

املحا�شبي  اخلبري  اإليه  انتهى  وما  عليها  املجني 

عليها  املجني  قبل  من  املدنية  الدعوى  املنتدب يف 

مع اأدلة النفي التي عمادها اعت�شام املتهم بالنكار 

منذ فجر التحقيقات، فاإنها يخاجلها ال�شك والريب 

النيابة العامة ول  التي قدمتها  اأ�شانيد التهام  يف 

تطمئن اإليها. 

تبنى  اجلنائية  الأحكام  اأن  املحكمة  واأكدت 

املعترب  الدليل  يثبته  الذي  واليقني  اجلزم  على 

الفرو�س  من  والحتمال  الظن  على  توؤ�ش�س  ول 

والعتبارات املجردة، واأنه ل ي�شري العدالة تربئة 

حقوق  على  اللتفاف  ي�شريها  ما  بقدر  جمرم 

يف  ت�شككت  قد  املاثلة  املحكمة  كانت  وملا  النا�س، 

واقعة ارتكاب املتهم جلرمية الختال�س التي اأدين 

بيانه،  �شلف  ملا  وفقا  امل�شتاأنف  احلكم  يف  عليها 

 255 املادة  بن�س  وعمال  معه  تنتهي  الذي  الأمر 

من قانون الإجراءات اجلنائية الق�شاء برباءته من 

جميع التهم امل�شندة اإليه. 

LinkLink
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https://www.alayam.com/alayam/local/1003261/News.html
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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:  6301
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 دراسة فتح مراكز 
الرعاية الصحية األولية 24 ساعة

ياسمينا صالح  «

لمراكز  التنفي��ذي  الرئيس  كش��فت 
الدكتورة  االولي��ة  الصحية  الرعاي��ة 
لولوة ش��ويطر، بشأن مرئيات مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولي��ة بخصوص 
االقتراح بفتح مركز المحرق الشمالي 
الصح��ي على م��دار 24 س��اعة، عن 
وج��ود 6 مراكز صحية ف��ي المحرق، 
حيث يتم دراس��ة فت��ح المراكز على 
مدار 24 س��اعة، مع األخ��ذ باالعتبار 
التوس��ع العمران��ي والس��كاني بما 
يتناس��ب مع مس��احة مبن��ى المركز 
الصحي الستيعاب أكبر عدد لضمان 
الحص��ول على الرعاي��ة العاجلة بما 
يتماشى مع برنامج الضمان الصحي.
وأضاف��ت أن��ه ت��م توزي��ع المراك��ز 
المح��رق  محافظ��ة  ف��ي  الصحي��ة 

لضم��ان س��هولة الوص��ول وتلق��ي 
الخدمة الطبية بكل يس��ر وسهولة، 
ويتم تقدي��م خدمة الرعاية الصحية 
العاجل��ة عل��ى م��دار 24 س��اعة في 

مرك��ز حال��ة بوماهر الصح��ي، حيث 
كان االتفاق بالتشاور مع األهالي في 
عدة لقاءات بفتح المركز لما فيه من 
مميزات من حيث المساحة الستقبال 
ع��دد أكبر من الحاالت العاجلة وعدد 
أكب��ر م��ن عي��ادات األطب��اء، وذلك 
تناس��بًا مع مس��احة المرك��ز وتوفير 
ع��دد أكب��ر م��ن غ��رف االستش��ارة 
للعيادات االعتيادية، منها 16 عيادة 
استش��ارية وأيضًا 12 عيادة أس��نان 

في الوقت الحالي.
وقالت ش��ويطر: »بينما يحتوي مركز 
المح��رق الصحي بع��د الصيانة على 
عدد أس��رة محدود للحاالت العاجلة، 
باإلضاف��ة إلى أن محافظ��ة المحرق 
تتميز بأحد أهم الصروح الطبية في 
البحرين وهو مستش��فى الملك حمد 
الجامعي والذي يتميز بمستوى عال 

والمقيمين  للمواطني��ن  الجودة  من 
وال��زوار كم��ا يت��م اس��تقبال جميع 
الح��االت الطارئة في قس��م الطوارئ 

بالمستشفى على مدار 24 ساعة«.
ونوهت إل��ى أن المراكز الصحية ال�6 
ف��ي محافظ��ة المحرق مقس��مة إلى 
3 مراكز تعمل من الس��اعة ال�7:00 
صباحًا إلى ال�7:00 مساًء، وهي مركز 
المحرق الصحي، ومركز بنك البحرين 
الوطن��ي الصح��ي في الدي��ر، ومركز 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي الصحي في 
عراد، ومركز الش��يخ سلمان الصحي 
ال��ذي يق��دم الخدم��ة الصحي��ة من 
ال���7:00 صباح��ا إلى ال�2:00 مس��اًء 
ومركزان صحي��ان يعمالن على مدار 
24 س��اعة، وهما مركز حالة بوماهر 
الصحي ومركز بنك البحرين والكويت 

الصحي في الحد.

د. لولوة شويطر

 »المرور«: حجز 200 دراجة 
نارية للتوصيل خالل شهر

أعلنت اإلدارة العام��ة للمرور أنها تمكنت 
خالل شهر واحد من رصد واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال أكثر من 200 دراجة نارية 
تابع��ة لخدمة توصي��ل المطاعم وحجزها 
لمدة 30 يومًا، بسبب عدم التزام قائديها 
المرورية وتعريض  والقواني��ن  باألنظمة 

حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وأوضح��ت اإلدارة أنها مس��تمرة في رصد 
كافة المخالفات والتجاوزات الخاطئة التي 
تعتبر تعديًا على حق��وق الغير، وتعطيل 
للحرك��ة المروري��ة بش��كل ع��ام، داعي��ة 
جميع الس��واق االلتزام باألنظمة والقواعد 
المروري��ة حفاظ��ًا عل��ى س��المة ومصالح 

جميع مستخدمي الطريق.

الشرطة النسائية تنظم دورة »القيادة«

النس��ائية  للش��رطة  العام��ة  اإلدارة  عق��دت 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لش��ؤون رئاس��ة 
األمن الع��ام، دورة »القي��ادة« قدمها العقيد 
الدكتور أسامة بحر، بمشاركة 33 ضابطة من 

مختلف إدارات وزارة الداخلية.
وتهدف ال��دورة، إلى تطوير مه��ارات القيادة 
وتنمية الفك��ر القيادي ل��دى الضابطات، من 

مهارات بناء فرق العمل والتخطيط واستخدام 
أنم��اط القيادة في العمل اإلداري واألمني من 

أجل تطوير مهارات القيادة لدى المشاركات.
وتخلل��ت الدورة، تطبيق��ات عملية ذات عالقة 
بالعم��ل الش��رطي وكيفية التعام��ل مع تلك 
الحاالت، إضافة إلى المشاركة في دراسة حالة 
بعض الوقائع للوصول إلى أفضل الممارسات 

في القيادة.
ويأتي تنظي��م الدورة، ضمن خطة عمل مركز 
تدريب الش��رطة النس��ائية الت��ي تهدف إلى 
االرتق��اء بمه��ارات وقدرات العنصر النس��ائي 
وتحقيق االس��تفادة القصوى من هذه الورش 
للش��رطة  المعاون��ة  واإلدارات  وال��دورات 

النسائية.

توفير 8339 طنًا من اللحوم الحمراء والدواجن المبّردة والمجّمدة

 »الزراعة والثروة البحرية«: 
استيراد 27 ألف رأس مواٍش حّية لرمضان

أك��د القائ��م بأعم��ال وكي��ل الزراعة 
والث��روة البحري��ة ف��ي وزارة ش��ؤون 
البلدي��ات والزراع��ة د. خال��د حس��ن، 
اس��تكمال جميع االستعدادات الالزمة 
لضمان تواف��ر الكمي��ات الكافية من 
الحيوان��ات الحّي��ة واللح��وم الحم��راء 
والبيضاء لش��هر رمضان المبارك من 
خالل تس��هيل منح أذونات االس��تيراد 
حس��ب النظام وقانون الَحجر البيطري 

الموّحد والئحته التنفيذية.
وبّي��ن أن توس��عة الَمحج��ر البيطري 
ف��ي منطق��ة ب��وري بزي��ادة الطاق��ة 
رأس   3000 بمق��دار  االس��تيعابية 
من األغن��ام لترتف��ع مجم��ل الطاقة 
م��ن  رأس   9500 إل��ى  االس��تيعابية 
األغنام، انعكس��ت على رف��ع المخزون 
من المواشي الحية في األسواق وذلك 
لمواكبة الطلب المتزايد في اس��تيراد 
المواش��ي اس��تعدادًا لتجهيزات شهر 

رمضان.
وكش��ف ع��ن إجمالي األبق��ار واألغنام 
الحية التي تم اس��تيرادها لفترة شهر 
رمضان المبارك وقال »يصل مجموعها 
إلى 11611 رأس��ًا من األغنام واألبقار 
والجمال، موزعة على 10500 رأس من 

األغنام، و1077 رأس��ًا من األبقار و40 
رأسًا من الجمال، وأشار إلى أن كميات 
اللحوم الحم��راء »المبّردة والمجّمدة« 
التي ت��م توفيرها ُتق��در بنحو 2569 
طن��ًا، أم��ا لح��وم الدواج��ن »المبّردة 

والُمجّمدة« فتصل إلى 5770 طنًا«.
ونّوه إلى أنه م��ن المتوقع وصول 16 
أل��ف رأس من المواش��ي خ��الل األيام 
القادم��ة باإلضافة إل��ى كميات كبيرة 
من اللح��وم الحمراء والبيضاء لتغطية 
متطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر 
السعيد حيث تم اعتماد 330 تصريحًا 

لالستيراد.
وأوضح أن شهر رمضان المبارك وعيد 
الفط��ر، ُيع��ّدان م��ن المواس��م التي 
يتزايد الطلب فيها على اللحوم س��واء 
لالس��تهالك المنزلي أو على مس��توى 
المطاعم، وهو األم��ر الذي دفع وكالة 
الزراع��ة لالس��تعداد ُمبك��رًا لضم��ان 
تواف��ر الكميات التي تلب��ي احتياجات 
الس��وق المحل��ي، الفت��ًا إل��ى أنه تم 
اس��تيراد أكثر من 11 ألفًا و500 رأس 
من المواش��ي، باإلضاف��ة إلى 16 ألفًا 
متوق��ع وصوله��ا وبمجم��وع 27 ألف 

رأس خصيصًا لشهر رمضان المبارك.

وبي��ن أن ش��حنات الحيوان��ات الحي��ة 
س��تصل إل��ى مملك��ة البحري��ن م��ن 
مناطق اس��تيراد متع��ّددة، منوهًا إلى 
أن التج��ار يعتمدون بش��كل أساس��ي 
على االس��تيراد، ولفت في ذات الوقت 
إل��ى أن هن��اك أس��واقًا كثي��رة عربية 
وأوروبي��ة مس��موح باالس��تيراد منها 
سواء للمواشي الحية أو اللحوم الحمراء 
والبيضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى 
ع��دة  م��ن  االس��تيراد  لفت��ح  دائم��ًا 
دول باإلضاف��ة إلى الدول المس��موح 

االستيراد منها.
عل��ى صعيد متص��ل، ذك��ر أن »إدارة 
اإلنت��اج الحيوان��ي المحل��ي تضاع��ف 
عمله��ا في هذه الفت��رة، للتحقق من 
اإلرس��اليات الحيواني��ة التي تصل إلى 
مملك��ة البحري��ن«، مش��ددًا عل��ى أن 
»المحجر البيطري يعتب��ر خط الدفاع 
األول لضم��ان س��المة واردات ه��ذه 
الحي��ة  س��واء  بأنواعه��ا  اإلرس��اليات 
م��ن  انطالق��ًا  وذل��ك  المذبوح��ة،  أو 
اإلجراءات واألنظمة المعمول بها في 
قس��م المحاجر البيطري��ة، ويتم ذلك 
من خ��الل أطب��اء بيطريين م��ن ذوي 

الخبرات العالية«.
وش��دد على أن »ش��حنات اللحوم التي 
تصل إلى البحري��ن، يتطلب للتصريح 
تحم��ل  أن  البحري��ن  إل��ى  بدخوله��ا 
ش��هادتين، األول��ى ش��هادة صحي��ة 
واألخرى ش��هادة الحالل تكون صادرة 
عن مركز إس��المي معتمد في الدولة 
المص��درة لتلك اللح��وم«، منوهًا إلى 
أنه »م��ع إرفاق الش��هادة الصحية مع 
ش��حنات اللح��وم ف��إن إدارة اإلنت��اج 
المحل��ي تقوم بعملي��ة الفحص وأخذ 
العينات للمختبر والتحقق من س��المة 

اللح��وم قبل الس��ماح بتداولها، وذلك 
لمزيد من االطمئنان لما تشكله هذه 
الخطوة م��ن أهمية عل��ى صعيد منع 
انتقال األم��راض الحيوانية والوبائية 
المعدية إلى مملكة البحرين وحفاظًا 

على صحة المستهلك«.
الح��رص عل��ى  أن ه��ذا  وأك��د عل��ى 
التحقق من س��المة ش��حنات اللحوم، 
يأتي التزامًا بأولوي��ات وكالة الزراعة 
بضم��ان س��المة الغذاء الذي يش��كل 
مرتكزًا رئيسًا في عملها، ويتمثل ذلك 
في التشديد على عدم مرور أية شحنة 
مخالف��ة للقوانين واألنظمة من خالل 
المنافذ الرس��مية حفاظًا على سالمة 

المواطنين والمقيمين.
وق��ال: »نح��رص عل��ى أن تس��توفي 
جميع اإلرساليات الحيوانية لمتطلبات 
االستيراد حسب قانون الحجر البيطري 
الموح��د رقم 8 لس��نة 2003 والئحته 
التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 باإلضافة 
إل��ى الدلي��ل االسترش��ادي الخليج��ي 
للحج��ر البيط��ري الذي تم إق��راره من 
لجن��ة التعاون الزراع��ي في اجتماعها 

رقم 28 المنعقد في المنامة«.
وش��دد على تجار المواش��ي استشارة 

المعنيي��ن ف��ي وكال��ة الزراع��ة قبل 
الس��تيراد  تعاق��دات  ف��ي  الدخ��ول 
الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء 
أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد 
التصدير وأخذ الموافقات والتراخيص 
المس��تندات  ومعرف��ة  المناس��بة 
المطلوب��ة لتيس��ير وتس��هيل حركة 

انسياب اإلرساليات في المنافذ.
كم��ا ثّم��ن الجه��ود المبذول��ة م��ن 
تجار المواش��ي في االلتزام بالشروط 
الصحي��ة المطلوبة من قب��ل الوكالة 
وق��در له��م التع��اون البن��اء في ضخ 
س��لعة اللح��وم الحيواني��ة باألس��واق 
لخل��ق ت��وازن في ه��ذا الموس��م في 

األسواق المحلية.
من جانب آخر، ش��دد على المواطنين 
والمقيمي��ن بض��رورة الح��رص عل��ى 
التعام��ل مع المس��لخين المعتمدين 
الذي يق��ع أحدهما في منطقة الهملة 
واآلخر يقع في منطقة س��ترة، مؤكدًا 
أهمي��ة االبتع��اد ع��ن التعام��ل م��ع 
أماكن الذبح العش��وائية لما تش��كله 
من خطورة كبيرة على الصحة العامة، 
فضاًل عن انعكاس��اتها الس��لبية على 

البيئة.

البحرين عضوًا بلجنة 
التقييم في المجلس العربي 

لالختصاصات الطبية

ش��اركت عضو المجل��س العربي لالختصاص��ات الطبية 
في الطب النفس��ي الدكتورة إيمان حاج��ي، في اجتماع 
المجل��س العرب��ي ال��ذي أقيم  ف��ي المملك��ة األردنية 

الهاشمية.
وت��رأس االجتماع رئيس المجلس العربي لالختصاصات 
الطبي��ة  الدكتور عمر الرواس؛ حيث أش��اد بدور األعضاء 
في تطوير جودة الخدمات الطبية من خالل االستثمار في 
التدريب وتمكين األطباء والعمل على تعزيز اإلمكانيات 

والقدرات لألطباء المتدربين.
ونالت مملك��ة البحرين، مقعدًا لعضوي��ة لجنة التقييم 
واالمتحان��ات؛ والتي تعتبر إحدى ركائ��ز تقييم وتطوير 
أداء األطباء الملتحقين ببرنامج البورد العربي وأحد أهم 

محور لمخرجات التدريب.
 وأك��دت حاجي أنه من خالل العمل مع المجلس س��يتم 
التركي��ز عل��ى تطوي��ر البرام��ج التدريبي��ة اإلكلينيكية 
والتركي��ز عل��ى مخرجات��ه وربط��ه بالتقيي��م المرحلي 
لضم��ان تمكين جميع األطباء والوصول إلى التنافس��ية 
في مج��ال تطوي��ر وتدريب األطباء ف��ي تخصص الطب 
النفس��ي والتركيز على التخصصات الفرعية الهامة مثل 
الطب النفس��ي لألطفال والناشئة والطب النفسي لكبار 

السن وطب عالج اإلدمان.

د. خالد حسن

حمزة يستعرض »الخط 
الصعربي« بمركز الشيخ إبراهيم

الش��يخ  مركز  يس��تضيف 
إبراهي��م ب��ن محم��د آل 
والبحوث،  للثقافة  خليفة 
جعف��ر  الكات��ب  الي��وم، 
أمس��ية  ف��ي  حم��زة، 
قرائي��ة لكت��اب »الخ��ط 
ال��ذي  الصعرب��ي«، 
ش��رح  في��ه  س��يتناول 
أساسيات الخط الصعربي 
العملّي��ة،  وتطبيقات��ه 
المازج بين الحرف العربي 
وروح ش��رق آس��يا، وذلك 
الثقافي  الموس��م  ضمن 
للمرك��ز »على قدر حلمك 
تتسع األرض« وتزامنًا مع 
فعاليات ربيع الثقافة في 

نسخته ال�17.
يش��ار إل��ى أن الكاتب جعف��ر حمزة كرس جه��وده ومهارته 
في مس��ار التفكير اإلبداعي، والعمل ف��ي صناعة المحتوى، 
من خالل عمله في ش��ركات عالمي��ة وإقليمية ومحلية، ونال 
الجائ��زة الفضية من تأليفه لكتابين ومش��اركته في كتاب 
ثالث من أمري��كا، Creativity Award، وهو مدير مؤسس��ة 
BOXOBIA المعنية بصناعة الهويات البصرية واستش��ارات 
التس��ويق وصناع��ة المحت��وى، ومبتك��ر للخ��ط الصعربي، 
ومحاضر وله كتابات عديدة في مجال التسويق واإلبداع، وله 
حضور واس��ع في العديد من األنشطة والمشاركات الثقافية 

على الصعيدين المحلي والعربي.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Sun 12 Mar 2023   |  الســنة 18  |   العــدد 6301   |   األحــد 20 شــعبان 1444هـــ

 دراسة فتح مراكز 
الرعاية الصحية األولية 24 ساعة

ياسمينا صالح  «

لمراكز  التنفي��ذي  الرئيس  كش��فت 
الدكتورة  االولي��ة  الصحية  الرعاي��ة 
لولوة ش��ويطر، بشأن مرئيات مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولي��ة بخصوص 
االقتراح بفتح مركز المحرق الشمالي 
الصح��ي على م��دار 24 س��اعة، عن 
وج��ود 6 مراكز صحية ف��ي المحرق، 
حيث يتم دراس��ة فت��ح المراكز على 
مدار 24 س��اعة، مع األخ��ذ باالعتبار 
التوس��ع العمران��ي والس��كاني بما 
يتناس��ب مع مس��احة مبن��ى المركز 
الصحي الستيعاب أكبر عدد لضمان 
الحص��ول على الرعاي��ة العاجلة بما 
يتماشى مع برنامج الضمان الصحي.

وأضاف��ت أن��ه ت��م توزي��ع المراك��ز 
المح��رق  محافظ��ة  ف��ي  الصحي��ة 

لضم��ان س��هولة الوص��ول وتلق��ي 
الخدمة الطبية بكل يس��ر وسهولة، 
ويتم تقدي��م خدمة الرعاية الصحية 
العاجل��ة عل��ى م��دار 24 س��اعة في 

مرك��ز حال��ة بوماهر الصح��ي، حيث 
كان االتفاق بالتشاور مع األهالي في 
عدة لقاءات بفتح المركز لما فيه من 
مميزات من حيث المساحة الستقبال 
ع��دد أكبر من الحاالت العاجلة وعدد 
أكب��ر م��ن عي��ادات األطب��اء، وذلك 
تناس��بًا مع مس��احة المرك��ز وتوفير 
ع��دد أكب��ر م��ن غ��رف االستش��ارة 
للعيادات االعتيادية، منها 16 عيادة 
استش��ارية وأيضًا 12 عيادة أس��نان 

في الوقت الحالي.
وقالت ش��ويطر: »بينما يحتوي مركز 
المح��رق الصحي بع��د الصيانة على 
عدد أس��رة محدود للحاالت العاجلة، 
باإلضاف��ة إلى أن محافظ��ة المحرق 
تتميز بأحد أهم الصروح الطبية في 
البحرين وهو مستش��فى الملك حمد 
الجامعي والذي يتميز بمستوى عال 

والمقيمين  للمواطني��ن  الجودة  من 
وال��زوار كم��ا يت��م اس��تقبال جميع 
الح��االت الطارئة في قس��م الطوارئ 

بالمستشفى على مدار 24 ساعة«.
ونوهت إل��ى أن المراكز الصحية ال�6 
ف��ي محافظ��ة المحرق مقس��مة إلى 
3 مراكز تعمل من الس��اعة ال�7:00 
صباحًا إلى ال�7:00 مساًء، وهي مركز 
المحرق الصحي، ومركز بنك البحرين 
الوطن��ي الصح��ي في الدي��ر، ومركز 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي الصحي في 
عراد، ومركز الش��يخ سلمان الصحي 
ال��ذي يق��دم الخدم��ة الصحي��ة من 
ال���7:00 صباح��ا إلى ال�2:00 مس��اًء 
ومركزان صحي��ان يعمالن على مدار 
24 س��اعة، وهما مركز حالة بوماهر 
الصحي ومركز بنك البحرين والكويت 

الصحي في الحد.

د. لولوة شويطر

 »المرور«: حجز 200 دراجة 
نارية للتوصيل خالل شهر

أعلنت اإلدارة العام��ة للمرور أنها تمكنت 
خالل شهر واحد من رصد واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال أكثر من 200 دراجة نارية 
تابع��ة لخدمة توصي��ل المطاعم وحجزها 
لمدة 30 يومًا، بسبب عدم التزام قائديها 
المرورية وتعريض  والقواني��ن  باألنظمة 

حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وأوضح��ت اإلدارة أنها مس��تمرة في رصد 
كافة المخالفات والتجاوزات الخاطئة التي 
تعتبر تعديًا على حق��وق الغير، وتعطيل 
للحرك��ة المروري��ة بش��كل ع��ام، داعي��ة 
جميع الس��واق االلتزام باألنظمة والقواعد 
المروري��ة حفاظ��ًا عل��ى س��المة ومصالح 

جميع مستخدمي الطريق.

الشرطة النسائية تنظم دورة »القيادة«

النس��ائية  للش��رطة  العام��ة  اإلدارة  عق��دت 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لش��ؤون رئاس��ة 
األمن الع��ام، دورة »القي��ادة« قدمها العقيد 
الدكتور أسامة بحر، بمشاركة 33 ضابطة من 

مختلف إدارات وزارة الداخلية.
وتهدف ال��دورة، إلى تطوير مه��ارات القيادة 
وتنمية الفك��ر القيادي ل��دى الضابطات، من 

مهارات بناء فرق العمل والتخطيط واستخدام 
أنم��اط القيادة في العمل اإلداري واألمني من 

أجل تطوير مهارات القيادة لدى المشاركات.
وتخلل��ت الدورة، تطبيق��ات عملية ذات عالقة 
بالعم��ل الش��رطي وكيفية التعام��ل مع تلك 
الحاالت، إضافة إلى المشاركة في دراسة حالة 
بعض الوقائع للوصول إلى أفضل الممارسات 

في القيادة.
ويأتي تنظي��م الدورة، ضمن خطة عمل مركز 
تدريب الش��رطة النس��ائية الت��ي تهدف إلى 
االرتق��اء بمه��ارات وقدرات العنصر النس��ائي 
وتحقيق االس��تفادة القصوى من هذه الورش 
للش��رطة  المعاون��ة  واإلدارات  وال��دورات 

النسائية.

توفير 8339 طنًا من اللحوم الحمراء والدواجن المبّردة والمجّمدة

 »الزراعة والثروة البحرية«: 
استيراد 27 ألف رأس مواٍش حّية لرمضان

أك��د القائ��م بأعم��ال وكي��ل الزراعة 
والث��روة البحري��ة ف��ي وزارة ش��ؤون 
البلدي��ات والزراع��ة د. خال��د حس��ن، 
اس��تكمال جميع االستعدادات الالزمة 
لضمان تواف��ر الكمي��ات الكافية من 
الحيوان��ات الحّي��ة واللح��وم الحم��راء 
والبيضاء لش��هر رمضان المبارك من 
خالل تس��هيل منح أذونات االس��تيراد 
حس��ب النظام وقانون الَحجر البيطري 

الموّحد والئحته التنفيذية.
وبّي��ن أن توس��عة الَمحج��ر البيطري 
ف��ي منطق��ة ب��وري بزي��ادة الطاق��ة 
رأس   3000 بمق��دار  االس��تيعابية 
من األغن��ام لترتف��ع مجم��ل الطاقة 
م��ن  رأس   9500 إل��ى  االس��تيعابية 
األغنام، انعكس��ت على رف��ع المخزون 
من المواشي الحية في األسواق وذلك 
لمواكبة الطلب المتزايد في اس��تيراد 
المواش��ي اس��تعدادًا لتجهيزات شهر 

رمضان.
وكش��ف ع��ن إجمالي األبق��ار واألغنام 
الحية التي تم اس��تيرادها لفترة شهر 
رمضان المبارك وقال »يصل مجموعها 
إلى 11611 رأس��ًا من األغنام واألبقار 
والجمال، موزعة على 10500 رأس من 

األغنام، و1077 رأس��ًا من األبقار و40 
رأسًا من الجمال، وأشار إلى أن كميات 
اللحوم الحم��راء »المبّردة والمجّمدة« 
التي ت��م توفيرها ُتق��در بنحو 2569 
طن��ًا، أم��ا لح��وم الدواج��ن »المبّردة 

والُمجّمدة« فتصل إلى 5770 طنًا«.
ونّوه إلى أنه م��ن المتوقع وصول 16 
أل��ف رأس من المواش��ي خ��الل األيام 
القادم��ة باإلضافة إل��ى كميات كبيرة 
من اللح��وم الحمراء والبيضاء لتغطية 
متطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر 
السعيد حيث تم اعتماد 330 تصريحًا 

لالستيراد.
وأوضح أن شهر رمضان المبارك وعيد 
الفط��ر، ُيع��ّدان م��ن المواس��م التي 
يتزايد الطلب فيها على اللحوم س��واء 
لالس��تهالك المنزلي أو على مس��توى 
المطاعم، وهو األم��ر الذي دفع وكالة 
الزراع��ة لالس��تعداد ُمبك��رًا لضم��ان 
تواف��ر الكميات التي تلب��ي احتياجات 
الس��وق المحل��ي، الفت��ًا إل��ى أنه تم 
اس��تيراد أكثر من 11 ألفًا و500 رأس 
من المواش��ي، باإلضاف��ة إلى 16 ألفًا 
متوق��ع وصوله��ا وبمجم��وع 27 ألف 

رأس خصيصًا لشهر رمضان المبارك.

وبي��ن أن ش��حنات الحيوان��ات الحي��ة 
س��تصل إل��ى مملك��ة البحري��ن م��ن 
مناطق اس��تيراد متع��ّددة، منوهًا إلى 
أن التج��ار يعتمدون بش��كل أساس��ي 
على االس��تيراد، ولفت في ذات الوقت 
إل��ى أن هن��اك أس��واقًا كثي��رة عربية 
وأوروبي��ة مس��موح باالس��تيراد منها 
سواء للمواشي الحية أو اللحوم الحمراء 
والبيضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى 
ع��دة  م��ن  االس��تيراد  لفت��ح  دائم��ًا 
دول باإلضاف��ة إلى الدول المس��موح 

االستيراد منها.
عل��ى صعيد متص��ل، ذك��ر أن »إدارة 
اإلنت��اج الحيوان��ي المحل��ي تضاع��ف 
عمله��ا في هذه الفت��رة، للتحقق من 
اإلرس��اليات الحيواني��ة التي تصل إلى 
مملك��ة البحري��ن«، مش��ددًا عل��ى أن 
»المحجر البيطري يعتب��ر خط الدفاع 
األول لضم��ان س��المة واردات ه��ذه 
الحي��ة  س��واء  بأنواعه��ا  اإلرس��اليات 
م��ن  انطالق��ًا  وذل��ك  المذبوح��ة،  أو 
اإلجراءات واألنظمة المعمول بها في 
قس��م المحاجر البيطري��ة، ويتم ذلك 
من خ��الل أطب��اء بيطريين م��ن ذوي 

الخبرات العالية«.
وش��دد على أن »ش��حنات اللحوم التي 
تصل إلى البحري��ن، يتطلب للتصريح 
تحم��ل  أن  البحري��ن  إل��ى  بدخوله��ا 
ش��هادتين، األول��ى ش��هادة صحي��ة 
واألخرى ش��هادة الحالل تكون صادرة 
عن مركز إس��المي معتمد في الدولة 
المص��درة لتلك اللح��وم«، منوهًا إلى 
أنه »م��ع إرفاق الش��هادة الصحية مع 
ش��حنات اللح��وم ف��إن إدارة اإلنت��اج 
المحل��ي تقوم بعملي��ة الفحص وأخذ 
العينات للمختبر والتحقق من س��المة 

اللح��وم قبل الس��ماح بتداولها، وذلك 
لمزيد من االطمئنان لما تشكله هذه 
الخطوة م��ن أهمية عل��ى صعيد منع 
انتقال األم��راض الحيوانية والوبائية 
المعدية إلى مملكة البحرين وحفاظًا 

على صحة المستهلك«.
الح��رص عل��ى  أن ه��ذا  وأك��د عل��ى 
التحقق من س��المة ش��حنات اللحوم، 
يأتي التزامًا بأولوي��ات وكالة الزراعة 
بضم��ان س��المة الغذاء الذي يش��كل 
مرتكزًا رئيسًا في عملها، ويتمثل ذلك 
في التشديد على عدم مرور أية شحنة 
مخالف��ة للقوانين واألنظمة من خالل 
المنافذ الرس��مية حفاظًا على سالمة 

المواطنين والمقيمين.
وق��ال: »نح��رص عل��ى أن تس��توفي 
جميع اإلرساليات الحيوانية لمتطلبات 
االستيراد حسب قانون الحجر البيطري 
الموح��د رقم 8 لس��نة 2003 والئحته 
التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 باإلضافة 
إل��ى الدلي��ل االسترش��ادي الخليج��ي 
للحج��ر البيط��ري الذي تم إق��راره من 
لجن��ة التعاون الزراع��ي في اجتماعها 

رقم 28 المنعقد في المنامة«.
وش��دد على تجار المواش��ي استشارة 

المعنيي��ن ف��ي وكال��ة الزراع��ة قبل 
الس��تيراد  تعاق��دات  ف��ي  الدخ��ول 
الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء 
أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد 
التصدير وأخذ الموافقات والتراخيص 
المس��تندات  ومعرف��ة  المناس��بة 
المطلوب��ة لتيس��ير وتس��هيل حركة 

انسياب اإلرساليات في المنافذ.
كم��ا ثّم��ن الجه��ود المبذول��ة م��ن 
تجار المواش��ي في االلتزام بالشروط 
الصحي��ة المطلوبة من قب��ل الوكالة 
وق��در له��م التع��اون البن��اء في ضخ 
س��لعة اللح��وم الحيواني��ة باألس��واق 
لخل��ق ت��وازن في ه��ذا الموس��م في 

األسواق المحلية.
من جانب آخر، ش��دد على المواطنين 
والمقيمي��ن بض��رورة الح��رص عل��ى 
التعام��ل مع المس��لخين المعتمدين 
الذي يق��ع أحدهما في منطقة الهملة 
واآلخر يقع في منطقة س��ترة، مؤكدًا 
أهمي��ة االبتع��اد ع��ن التعام��ل م��ع 
أماكن الذبح العش��وائية لما تش��كله 
من خطورة كبيرة على الصحة العامة، 
فضاًل عن انعكاس��اتها الس��لبية على 

البيئة.

البحرين عضوًا بلجنة 
التقييم في المجلس العربي 

لالختصاصات الطبية

ش��اركت عضو المجل��س العربي لالختصاص��ات الطبية 
في الطب النفس��ي الدكتورة إيمان حاج��ي، في اجتماع 
المجل��س العرب��ي ال��ذي أقيم  ف��ي المملك��ة األردنية 

الهاشمية.
وت��رأس االجتماع رئيس المجلس العربي لالختصاصات 
الطبي��ة  الدكتور عمر الرواس؛ حيث أش��اد بدور األعضاء 
في تطوير جودة الخدمات الطبية من خالل االستثمار في 
التدريب وتمكين األطباء والعمل على تعزيز اإلمكانيات 

والقدرات لألطباء المتدربين.
ونالت مملك��ة البحرين، مقعدًا لعضوي��ة لجنة التقييم 
واالمتحان��ات؛ والتي تعتبر إحدى ركائ��ز تقييم وتطوير 
أداء األطباء الملتحقين ببرنامج البورد العربي وأحد أهم 

محور لمخرجات التدريب.
 وأك��دت حاجي أنه من خالل العمل مع المجلس س��يتم 
التركي��ز عل��ى تطوي��ر البرام��ج التدريبي��ة اإلكلينيكية 
والتركي��ز عل��ى مخرجات��ه وربط��ه بالتقيي��م المرحلي 
لضم��ان تمكين جميع األطباء والوصول إلى التنافس��ية 
في مج��ال تطوي��ر وتدريب األطباء ف��ي تخصص الطب 
النفس��ي والتركيز على التخصصات الفرعية الهامة مثل 
الطب النفس��ي لألطفال والناشئة والطب النفسي لكبار 

السن وطب عالج اإلدمان.

د. خالد حسن

حمزة يستعرض »الخط 
الصعربي« بمركز الشيخ إبراهيم

الش��يخ  مركز  يس��تضيف 
إبراهي��م ب��ن محم��د آل 
والبحوث،  للثقافة  خليفة 
جعف��ر  الكات��ب  الي��وم، 
أمس��ية  ف��ي  حم��زة، 
قرائي��ة لكت��اب »الخ��ط 
ال��ذي  الصعرب��ي«، 
ش��رح  في��ه  س��يتناول 
أساسيات الخط الصعربي 
العملّي��ة،  وتطبيقات��ه 
المازج بين الحرف العربي 
وروح ش��رق آس��يا، وذلك 
الثقافي  الموس��م  ضمن 
للمرك��ز »على قدر حلمك 
تتسع األرض« وتزامنًا مع 
فعاليات ربيع الثقافة في 

نسخته ال�17.
يش��ار إل��ى أن الكاتب جعف��ر حمزة كرس جه��وده ومهارته 
في مس��ار التفكير اإلبداعي، والعمل ف��ي صناعة المحتوى، 
من خالل عمله في ش��ركات عالمي��ة وإقليمية ومحلية، ونال 
الجائ��زة الفضية من تأليفه لكتابين ومش��اركته في كتاب 
ثالث من أمري��كا، Creativity Award، وهو مدير مؤسس��ة 
BOXOBIA المعنية بصناعة الهويات البصرية واستش��ارات 
التس��ويق وصناع��ة المحت��وى، ومبتك��ر للخ��ط الصعربي، 
ومحاضر وله كتابات عديدة في مجال التسويق واإلبداع، وله 
حضور واس��ع في العديد من األنشطة والمشاركات الثقافية 

على الصعيدين المحلي والعربي.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/12/watan-20230312.pdf?1678595099
https://alwatannews.net/article/1056356
https://www.alayam.com/online/local/1003168/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1056399
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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ـــر ـــهر فأكث ـــن 6 أش ـــال م ـــا لألطف ـــا صحي ـــدم طعام ـــة تق ـــركة بحريني أول ش

استشاري جراحة التجميل في المستشفى الملكي التخصصي 

د. أندرس بويكس: الثعلبة األندروجينية تصيب 80 % من الرجال و40 % من النساء

ما أسباب تساقط الشعر؟
الــشــعــر  تــســاقــط  يـــكـــون  يــمــكــن أن 
لها، تتراوح  نتيجة ألسباب ال حصر 
)البكتيريا،  الــمــعــديــة  الخلقية،  مــن 
ــة،  ــيـ ــذاتـ ــريــــات(، الـــمـــنـــاعـــة الـ ــطــ ــفــ ــ ال
الهرمونات، األمراض الجلدية، نقص 
ــمــغــذيــات والــفــيــتــامــيــنــات، بعض  ال
األدوية، الصدمات الجسدية، اإلجهاد 
لنوع  )التعرض  الخارجية  واألسباب 
األكثر  ولكن  الكيميائية(.  المواد  من 
األندروجينية  الثعلبة  هــو  شــيــوًعــا 
ــتــي تــصــيــب مـــا يــصــل إلــى  AGA ال
من   % و40  ــال  ــرجــ ــ ال مـــن   %  80
النساء، إذ إن هذا النوع من الثعلبة 
يــحــدث بــســبــب تــأثــيــر الــهــرمــونــات 

االندروجينية والعوامل الوراثية.

مرًضا  الشعر  تساقط  يعتبر  متى 
ينبغي عالجه؟

على  تقتصر  الشعر  تساقط  أعــراض 
تساقط الشعر، وسيعتمد التشخيص 
عــلــى ســرعــة ونــمــط تــســاقــط الشعر 
وسيعتمد العالج أيًضا على السبب. 
كان  وكلما  الشعر  تساقط  زاد  وكلما 

رؤيــة  فــي  بـــدأت  كلما  أرق،  الــشــعــر 
فروة الرأس.

ــون تـــســـاقـــط الــشــعــر  ــكـ ــا يـ ــا مــ ــًبـ ــالـ غـ
مصحوًبا بفرط إفراز دهني، أو تقشر 
)تقشر( لفروة الرأس، وأحياًنا يكون 
أي  الشعر،  هشاشة  في  زيــادة  هناك 
االنطباع  فيعطي  هــش،  الشعر  أن 

بأنه ال ينمو.
ــاالت الــثــعــلــبــة، يــكــون  فـــي بــعــض حــ
وموضعًيا  مــفــاجــًئــا  الــشــعــر  تــســاقــط 
هو  كــمــا  مكتملة  غــيــر  مــنــاطــق  فـــي 
الحال في داء الثعلبة، وفي الحاالت 
من  يعانون  مــرضــى  هــنــاك  القصوى 
تساقط الشعر بالكامل؛ لمعاناتهم من 

ضغوط نفسية كبيرة.

ــدث الـــعـــالجـــات لــتــســاقــط  ــ ــا أحــ مــ
الشعر؟

ــد حــبــوب  ــوجـ ــحــــظ، ال تـ ــ ــوء ال ــسـ لـ
عــالجــيــة شــامــلــة لــتــســاقــط الــشــعــر 
ــي(. ولـــكـــن لحسن  ــ ــوراثـ ــ الـ )الــصــلــع 
العالجات  من  العديد  هناك  الحظ، 
الـــجـــديـــدة الــتــي يــمــكــن أن تــوقــف 
تساقط الشعر وحتى استعادة جزء 

كبير من تلك البصيالت التي كانت 
يعمل  ولكي  االختفاء.  وشــك  على 
هناك  يكون  أن  يجب  الشعر،  عالج 
بصيلة من الشعر، وإذا لم يكن هناك 
بصيالت، أي إذا كانت هناك منطقة 
ينجح  فلن  كلًيا،  شعر  بها  يوجد  ال 

العالج.
ــبـــة ألحــــــــدث الــــعــــالجــــات،  ــنـــسـ ــالـ بـ
الــطــب  عــلــى  يــعــتــمــد  معظمها  فـــإن 
ــهــا: الـــعـــالج  ــن ــي ــدي، مــــن ب ــديـ ــجـ ــتـ الـ
بـــاألكـــســـوزومـــات، وعـــوامـــل الــنــمــو، 
ــة،  ــيـ ــذاتـ ــات الـــدقـــيـــقـــة الـ ــرســ ــغــ ــ وال
وأجــهــزة PRP الــجــديــدة )الــبــالزمــا 
والجيل  الدموية(،  بالصفائح  الغنية 
الثاني من البالزما الغنية بالصفائح 
الغني  الفيبرين  أو   PRF( الدموية 
بالصفائح الدموية(. والعالج بالليزر 

منخفض اإلضاءة.
األنسجة  العالجات  هــذه  تستخدم 
الدم  عينة  مثل  بالمريض،  الخاصة 
تتم  ــتـــي  والـ الــشــعــر،  بــصــيــالت  أو 
الــذاتــي،  الشفاء  وتعزيز  معالجتها 
ــهــا تــجــرى مـــرة واحـــدة  والــجــيــد أن

شهرًيا على األكثر.

يشتكي كثير من الناس من تساقط 
الشعر لكن كثيرين يهملون العالج، 

فما نصيحتك لهم؟
الحفاظ  جًدا  الصعب  من  أنه  نعلم 
بمرور  الشعر  تساقط  عــالج  على 
ــوقــت؛ وذلـــك نــظــًرا لــعــدم وجــود  ال
ــن مـــدى  ــزمـ ــالج مـ ــ عــــــالج، فـــهـــو عـ
العالج  يتكون  مــا  وعـــادة  الــحــيــاة. 
لالستخدام  غسول  أو  حبوب  من 
اليومي لذلك حتًما يتعب المريض 

ويستسلم.
لــكــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون في 
أبسط  بطريقة  شعرهم  اســتــعــادة 
وأســـهـــل وأكـــثـــر راحـــــة مـــن دون 
حــبــوب يــومــيــة أو مــســتــحــضــرات 
المستشفى  فــي  بــاإلمــكــان  دهنية، 
ــع عــالج  الــمــلــكــي الــتــخــصــصــي وضـ
لزيارة  خطة  يتم  إذ  الــعــيــادة،  فــي 
ــدة فــي الشهر  الــمــريــض مـــرة واحــ
مع  الــعــالج،  لتلقي  شهرين  كــل  أو 
إلى 30  تخصيص جلسات من 15 
دقيقة حسب العالج وبعدها يمكن 
للمريض مالحظة الفرق ومالحظة 

التغييرات بسرعة.

وأكـــــدت مــؤســس شــركــة رحــلــة 
الغذاء  أن  الشهابي  رزان  النمو 
حياة  مــن  يـــوم   1000 أول  فــي 
فإن  لــذا  للغاية،  مهم  أمــر  الطفل 
مشروع رحلة النمو انطلق لخلق 
صحية  حياة  تكوين  أساسيات 
للتقليل  إضـــافـــة  األمــــد  طــويــلــة 
تصيب  الــتــي  ــراض  األمــ مخاطر 

الطفل.
الصحي  الــطــعــام  أن  وأوضــحــت 
ــاة الطفل  يــعــتــبــر مــهــمــًا فـــي حــي
خصوصًا في السنوات األولى، إذ 
إن 80 % من دماغ الطفل يتشكل 
العمر، في  الثانية من  السنة  في 
الــســعــرات  مـــن   %  60 أن  حــيــن 
التي يتناولونها تذهب  الحرارية 

إلى نمو الدماغ.
ــالـــت مــؤســســة شــركــة رحــلــة  وقـ
نمط  مــع  الــشــهــابــي:  رزان  الــنــمــو 
حياتنا السريع، من غير الواقعي 
أن نتوقع من أولياء األمور طهو 
لذا مشروع  كل وجبة ألطفالهم، 
رحلة النمو هدفه تزويد الوالدين 
ــبــديــل جـــديـــر بــالــثــقــة ألطــعــمــة  ب
األطـــفـــال الـــتـــي تـــكـــون طــازجــة 
بــدالً  الــغــذائــيــة،  بالقيمة  ومليئة 
بــالــمــواد  المليئة  المنتجات  مــن 
الــحــافــظــة والــمــعــالــجــة بــالــحــرارة 
ــا عــلــى رفـــوف  ــًي الـــمـــوجـــودة حــال

السوبر ماركت.
وأضــــافــــت: مــطــبــخــنــا خــــال من 
البندق وال يستخدم مواد حافظة 
أو إضافات أو سكريات مضافة، 

من  الــوجــبــات  جميع  طهو  ويتم 
الصفر باستخدام مكونات عالية 
ــودة، كــمــا تــمــت الــمــوافــقــة  ــجــ ــ ال
عــلــى جــمــيــع الــوجــبــات مــن قبل 
معتمدين،  تــغــذيــة  اخــتــصــاصــي 
ويتم تسليم جميع الوجبات في 
شــاحــنــات يــتــم الــتــحــكــم بــدرجــة 
ــى ســالمــة  ــا حـــرصـــا عــل ــهـ حـــرارتـ

أطفالنا.
ــم “تــمــكــيــن” رحلة  ــعــت: دعـ ــاب وت
الــنــمــو فــي االنـــطـــالق مــن خــالل 
ــمــوقــع  ــا يــتــعــلــق بـــاألجـــهـــزة وال مـ
تنفيذ  في  ساهم  ما  اإللكتروني، 
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  الـــمـــشـــروع 
حرصنا  المشروع  انطالق  ومنذ 
أطفال  إلــى  وجبات  تقديم  على 
من عمر 6 أشهر، إذ نحرص على 
ومجمدة  طازجة  وجبات  تقديم 
من إعداد خبراء التغذية والطهاة 
مــراحــل  بــحــســب  المتخصصين 

تطور ونمو الطفل.
األمهات  الشهابي  رزان  ودعــت 
األفضل  هو  ما  بتقديم  لمحاولة 
ــالل الــحــرص  ــن خــ لـــأطـــفـــال، مـ
مــدار  على  الــطــعــام  نوعية  على 
األســـبـــوع ولــيــس خــــالل الــيــوم 
ــه قد  أن الــواحــد فــقــط، موضحة 
وأخـــرى سيئة،  أيـــام جــيــدة  تمر 
بنوع  األمـــر  يتعلق  عــنــدمــا  لــكــن 
األطفال  يستهلكه  الــذي  الطعام 
خالل فترة زمنية طويلة المدى 
فعلى األهل الحرص على تقديم 

الطعام الصحي النظيف.

أكد استشاري جراحة التجميل في المستشفى الملكي التخصصي د. أندرس بويكس أن هناك العديد من األسباب التي تقف وراء تساقط شعر اإلنسان يوميا، مشيرا إلى أن التشخيص يعتمد على سرعة ونمط 
تساقط الشعر وسيعتمد العالج أيًضا على السبب. وخالل لقاء مع »البالد« قال: من الصعب جًدا الحفاظ على عالج تساقط الشعر مع مرور الوقت. ونظًرا لعدم وجود عالج، فعالج تساقط الشعر عالج مزمن مدى 

الحياة، وعلى المريض اتباعه.

تعد شركة رحلة النمو »sprouting journey« أول شركة أغذية أطفال مرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى حصولها على ترخيص لتصنيع وبيع المواد الغذائية لألطفال من سن 6 أشهر فما فوق، إذ انطلقت 
بمشروع يهدف إلى تثقيف األهل واألطفال من خالل خلق عالقة جيدة مع الطعام الصحي.

د. أندرس بويكس  

األحد 12 مارس 2023 - 20 شعبان 1444 - العدد 045262

في

صحتنــا
تصفحوا العدد

Health Supplement | Issue No. 19| DEC 2022 

في

صحتنــا

د. حامد العريض

"تمكين" يستقطب ويدعم كل ما 

هو جديد في عالم الطب

تصفحوا العدد

17 سببا لزيادة الوزن السريعة

في اليوم العالمي لإليدز...

لنوقف وصمة العار

د. رانيــة بوقري

»جوري« فيلر تجميلي 

صيحة ٢٠٢٣

د. أريــج الميــر

أفضل المهارات الطبية 

االستشارية في »هيفاء للعيون«
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د. أندرس بويكس: الثعلبة األندروجينية تصيب 80 % من الرجال و40 % من النساء

ما أسباب تساقط الشعر؟
الــشــعــر  تــســاقــط  يـــكـــون  يــمــكــن أن 
لها، تتراوح  نتيجة ألسباب ال حصر 
)البكتيريا،  الــمــعــديــة  الخلقية،  مــن 
ــة،  ــيـ ــذاتـ ــريــــات(، الـــمـــنـــاعـــة الـ ــطــ ــفــ ــ ال
الهرمونات، األمراض الجلدية، نقص 
ــمــغــذيــات والــفــيــتــامــيــنــات، بعض  ال
األدوية، الصدمات الجسدية، اإلجهاد 
لنوع  )التعرض  الخارجية  واألسباب 
األكثر  ولكن  الكيميائية(.  المواد  من 
األندروجينية  الثعلبة  هــو  شــيــوًعــا 
ــتــي تــصــيــب مـــا يــصــل إلــى  AGA ال
من   % و40  ــال  ــرجــ ــ ال مـــن   %  80
النساء، إذ إن هذا النوع من الثعلبة 
يــحــدث بــســبــب تــأثــيــر الــهــرمــونــات 

االندروجينية والعوامل الوراثية.

مرًضا  الشعر  تساقط  يعتبر  متى 
ينبغي عالجه؟

على  تقتصر  الشعر  تساقط  أعــراض 
تساقط الشعر، وسيعتمد التشخيص 
عــلــى ســرعــة ونــمــط تــســاقــط الشعر 
وسيعتمد العالج أيًضا على السبب. 
كان  وكلما  الشعر  تساقط  زاد  وكلما 

رؤيــة  فــي  بـــدأت  كلما  أرق،  الــشــعــر 
فروة الرأس.

ــون تـــســـاقـــط الــشــعــر  ــكـ ــا يـ ــا مــ ــًبـ ــالـ غـ
مصحوًبا بفرط إفراز دهني، أو تقشر 
)تقشر( لفروة الرأس، وأحياًنا يكون 
أي  الشعر،  هشاشة  في  زيــادة  هناك 
االنطباع  فيعطي  هــش،  الشعر  أن 

بأنه ال ينمو.
ــاالت الــثــعــلــبــة، يــكــون  فـــي بــعــض حــ
وموضعًيا  مــفــاجــًئــا  الــشــعــر  تــســاقــط 
هو  كــمــا  مكتملة  غــيــر  مــنــاطــق  فـــي 
الحال في داء الثعلبة، وفي الحاالت 
من  يعانون  مــرضــى  هــنــاك  القصوى 
تساقط الشعر بالكامل؛ لمعاناتهم من 

ضغوط نفسية كبيرة.

ــدث الـــعـــالجـــات لــتــســاقــط  ــ ــا أحــ مــ
الشعر؟

ــد حــبــوب  ــوجـ ــحــــظ، ال تـ ــ ــوء ال ــسـ لـ
عــالجــيــة شــامــلــة لــتــســاقــط الــشــعــر 
ــي(. ولـــكـــن لحسن  ــ ــوراثـ ــ الـ )الــصــلــع 
العالجات  من  العديد  هناك  الحظ، 
الـــجـــديـــدة الــتــي يــمــكــن أن تــوقــف 
تساقط الشعر وحتى استعادة جزء 

كبير من تلك البصيالت التي كانت 
يعمل  ولكي  االختفاء.  وشــك  على 
هناك  يكون  أن  يجب  الشعر،  عالج 
بصيلة من الشعر، وإذا لم يكن هناك 
بصيالت، أي إذا كانت هناك منطقة 
ينجح  فلن  كلًيا،  شعر  بها  يوجد  ال 

العالج.
ــبـــة ألحــــــــدث الــــعــــالجــــات،  ــنـــسـ ــالـ بـ
الــطــب  عــلــى  يــعــتــمــد  معظمها  فـــإن 
ــهــا: الـــعـــالج  ــن ــي ــدي، مــــن ب ــديـ ــجـ ــتـ الـ
بـــاألكـــســـوزومـــات، وعـــوامـــل الــنــمــو، 
ــة،  ــيـ ــذاتـ ــات الـــدقـــيـــقـــة الـ ــرســ ــغــ ــ وال
وأجــهــزة PRP الــجــديــدة )الــبــالزمــا 
والجيل  الدموية(،  بالصفائح  الغنية 
الثاني من البالزما الغنية بالصفائح 
الغني  الفيبرين  أو   PRF( الدموية 
بالصفائح الدموية(. والعالج بالليزر 

منخفض اإلضاءة.
األنسجة  العالجات  هــذه  تستخدم 
الدم  عينة  مثل  بالمريض،  الخاصة 
تتم  ــتـــي  والـ الــشــعــر،  بــصــيــالت  أو 
الــذاتــي،  الشفاء  وتعزيز  معالجتها 
ــهــا تــجــرى مـــرة واحـــدة  والــجــيــد أن

شهرًيا على األكثر.

يشتكي كثير من الناس من تساقط 
الشعر لكن كثيرين يهملون العالج، 

فما نصيحتك لهم؟
الحفاظ  جًدا  الصعب  من  أنه  نعلم 
بمرور  الشعر  تساقط  عــالج  على 
ــوقــت؛ وذلـــك نــظــًرا لــعــدم وجــود  ال
ــن مـــدى  ــزمـ ــالج مـ ــ عــــــالج، فـــهـــو عـ
العالج  يتكون  مــا  وعـــادة  الــحــيــاة. 
لالستخدام  غسول  أو  حبوب  من 
اليومي لذلك حتًما يتعب المريض 

ويستسلم.
لــكــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون في 
أبسط  بطريقة  شعرهم  اســتــعــادة 
وأســـهـــل وأكـــثـــر راحـــــة مـــن دون 
حــبــوب يــومــيــة أو مــســتــحــضــرات 
المستشفى  فــي  بــاإلمــكــان  دهنية، 
ــع عــالج  الــمــلــكــي الــتــخــصــصــي وضـ
لزيارة  خطة  يتم  إذ  الــعــيــادة،  فــي 
ــدة فــي الشهر  الــمــريــض مـــرة واحــ
مع  الــعــالج،  لتلقي  شهرين  كــل  أو 
إلى 30  تخصيص جلسات من 15 
دقيقة حسب العالج وبعدها يمكن 
للمريض مالحظة الفرق ومالحظة 

التغييرات بسرعة.

وأكـــــدت مــؤســس شــركــة رحــلــة 
الغذاء  أن  الشهابي  رزان  النمو 
حياة  مــن  يـــوم   1000 أول  فــي 
فإن  لــذا  للغاية،  مهم  أمــر  الطفل 
مشروع رحلة النمو انطلق لخلق 
صحية  حياة  تكوين  أساسيات 
للتقليل  إضـــافـــة  األمــــد  طــويــلــة 
تصيب  الــتــي  ــراض  األمــ مخاطر 

الطفل.
الصحي  الــطــعــام  أن  وأوضــحــت 
ــاة الطفل  يــعــتــبــر مــهــمــًا فـــي حــي
خصوصًا في السنوات األولى، إذ 
إن 80 % من دماغ الطفل يتشكل 
العمر، في  الثانية من  السنة  في 
الــســعــرات  مـــن   %  60 أن  حــيــن 
التي يتناولونها تذهب  الحرارية 

إلى نمو الدماغ.
ــالـــت مــؤســســة شــركــة رحــلــة  وقـ
نمط  مــع  الــشــهــابــي:  رزان  الــنــمــو 
حياتنا السريع، من غير الواقعي 
أن نتوقع من أولياء األمور طهو 
لذا مشروع  كل وجبة ألطفالهم، 
رحلة النمو هدفه تزويد الوالدين 
ــبــديــل جـــديـــر بــالــثــقــة ألطــعــمــة  ب
األطـــفـــال الـــتـــي تـــكـــون طــازجــة 
بــدالً  الــغــذائــيــة،  بالقيمة  ومليئة 
بــالــمــواد  المليئة  المنتجات  مــن 
الــحــافــظــة والــمــعــالــجــة بــالــحــرارة 
ــا عــلــى رفـــوف  ــًي الـــمـــوجـــودة حــال

السوبر ماركت.
وأضــــافــــت: مــطــبــخــنــا خــــال من 
البندق وال يستخدم مواد حافظة 
أو إضافات أو سكريات مضافة، 

من  الــوجــبــات  جميع  طهو  ويتم 
الصفر باستخدام مكونات عالية 
ــودة، كــمــا تــمــت الــمــوافــقــة  ــجــ ــ ال
عــلــى جــمــيــع الــوجــبــات مــن قبل 
معتمدين،  تــغــذيــة  اخــتــصــاصــي 
ويتم تسليم جميع الوجبات في 
شــاحــنــات يــتــم الــتــحــكــم بــدرجــة 
ــى ســالمــة  ــا حـــرصـــا عــل ــهـ حـــرارتـ

أطفالنا.
ــم “تــمــكــيــن” رحلة  ــعــت: دعـ ــاب وت
الــنــمــو فــي االنـــطـــالق مــن خــالل 
ــمــوقــع  ــا يــتــعــلــق بـــاألجـــهـــزة وال مـ
تنفيذ  في  ساهم  ما  اإللكتروني، 
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  الـــمـــشـــروع 
حرصنا  المشروع  انطالق  ومنذ 
أطفال  إلــى  وجبات  تقديم  على 
من عمر 6 أشهر، إذ نحرص على 
ومجمدة  طازجة  وجبات  تقديم 
من إعداد خبراء التغذية والطهاة 
مــراحــل  بــحــســب  المتخصصين 

تطور ونمو الطفل.
األمهات  الشهابي  رزان  ودعــت 
األفضل  هو  ما  بتقديم  لمحاولة 
ــالل الــحــرص  ــن خــ لـــأطـــفـــال، مـ
مــدار  على  الــطــعــام  نوعية  على 
األســـبـــوع ولــيــس خــــالل الــيــوم 
ــه قد  أن الــواحــد فــقــط، موضحة 
وأخـــرى سيئة،  أيـــام جــيــدة  تمر 
بنوع  األمـــر  يتعلق  عــنــدمــا  لــكــن 
األطفال  يستهلكه  الــذي  الطعام 
خالل فترة زمنية طويلة المدى 
فعلى األهل الحرص على تقديم 

الطعام الصحي النظيف.

أكد استشاري جراحة التجميل في المستشفى الملكي التخصصي د. أندرس بويكس أن هناك العديد من األسباب التي تقف وراء تساقط شعر اإلنسان يوميا، مشيرا إلى أن التشخيص يعتمد على سرعة ونمط 
تساقط الشعر وسيعتمد العالج أيًضا على السبب. وخالل لقاء مع »البالد« قال: من الصعب جًدا الحفاظ على عالج تساقط الشعر مع مرور الوقت. ونظًرا لعدم وجود عالج، فعالج تساقط الشعر عالج مزمن مدى 

الحياة، وعلى المريض اتباعه.

تعد شركة رحلة النمو »sprouting journey« أول شركة أغذية أطفال مرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى حصولها على ترخيص لتصنيع وبيع المواد الغذائية لألطفال من سن 6 أشهر فما فوق، إذ انطلقت 
بمشروع يهدف إلى تثقيف األهل واألطفال من خالل خلق عالقة جيدة مع الطعام الصحي.

د. أندرس بويكس  
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صحتنــا

د. مؤمـــــن الريفـــي
أطمح للتعاون مع البروفيسور العالمي سندوك رويت الفائز بجائزة “عيسى اإلنسانية”

د. مؤمن الريفي

من هو مصدر إلهامك؟
ــــدي الــذي  مــصــدر إلــهــامــي هــو وال
ربـــانـــي وأحـــســـن تــربــيــتــي وكـــان 
ــي قـــــــدوة، حـــيـــث كـــــان دائـــًمـــا  ــ ل
والمثابرة  الــدراســة  على  يحثني 
ــان مــثــلــي األعــلــى،  ــ واإلبــــــداع وك
أطباء  أبــنــاء   6 لــدي  لله  والحمد 
الدكتورة  وأكبرهم  استشاريون 
أمــراض وجراحة  استشارية  هبة 
ــا هي  ــًي ــــف والــحــنــجــرة، وحــال األن
عوالي  لمستشفى  الطبي  المدير 

في الرفاع. 

من خالل الحوار الذي أقمته في 
سندوك  د.  مع  البحرين  جامعة 
ــه اســـتـــطـــاع أن  ــ ــرى أن ــ ــت ن ــ رويـ
وأنت  بالعمى  المصابين  يعالج 
بسيطة  عملية  خــالل  من  كذلك 
تــقــومــون بــهــا، هـــاّل أخــبــرتــنــا عن 
بها  القيام  وكيفية  العملية  هذه 

بحيث تصحح عيوب البصر؟ 

العملية التي تخصص بها الدكتور 
سندوك رويت هي عملية سحب 
ــة عــدســة  ــ الـــمـــاء األبـــيـــض وزراعــ
داخـــــل الـــعـــيـــن، وهـــــذه الــعــمــلــيــة 
الذين يصابون  تجرى لألشخاص 
بــالــعــمــى نــتــيــجــة كــثــافــة عــدســة 
وما  العين  عدسة  وعتامة  العين 
يسمى بالساد األبيض، وهو حالة 
بعد  إنسان  مرضية تحصل، فكل 
يصبح  السبعين  عمر  يتجاوز  ما 
عتامة  ويسبب  أبيض  مــاء  لديه 
النظر  ضعف  ويسبب  العين  فــي 
وبعض الناس خصوصا في القرى 
ــمــنــاطــق الــنــائــيــة ال يــتــابــعــون  وال

يراجعون  فلذلك  الطبية،  حالتهم 
حــالــتــهــم بــعــد مــا تــكــون الــعــدســة 
ــد إصــابــتــهــم  ــنـ ــًدا وعـ ــ مــعــتــمــة جــ
إزالـــة  يستوجب  وهـــذا  بــالــعــمــى، 
العدسات المعتمة وزراعة عدسة 
العملية  وهــــذه  مــكــانــهــا،  أخــــرى 
تسمى عملية عالج الماء األبيض 
أو سحب الماء األبيض من العين.

تقوم  التي  العمليات  خــالل  من 
العديد  تجعل  أن  استطعت  بها 
النور،  يبصرون  األشــخــاص  من 
لألشخاص  التقريبي  الــعــدد  كــم 
الــذيــن أبــصــروا الــنــور مــن خالل 

عملياتك؟ 
عاًما  الـــ 44  من خــالل عملي في 
الماضية قمت بما يزيد عن 50000 
عملية لسحب الماء األبيض، وكل 
لله  والحمد  معظمهم  أو  المرضى 
أبــصــروا الــنــور، لــكــن فــي حــاالت 
نــــــادرة بــعــض الـــمـــرضـــى لــديــهــم 
في  واعتالل  الشبكية  في  عتمة 
التي  أو األمراض أخرى  الشبكية 
ال توفق المريض حتى بعد سحب 
الماء األبيض من استرجاع البصر 
تماًما ولكن يسترجعون جزء من 
الـــحـــاالت تكللت  الــبــصــر، مــعــظــم 
التي  الحاالت  خصوصا  بالنجاح 
والشبكية  البصري  العصب  لديها 

سليمة. 

د. سندوك  فــوز  لــك  يعني  مـــاذا 
لخدمة  عيسى  بــجــائــزة  رويـــت 
اإلنسانية لقيامه بعالج أكثر من 

120 ألف مصاب بالعمى؟ 

ــنــســبــة لــي  ــال ــدا ب ــيـ ــان مـــثـــال جـ ــ كـ

ــكــل طــبــيــب عــيــون؛  وبــالــنــســبــة ل
إن  أواًل  كثيرة؛  دالالت  هناك  ألن 
تــقــدر وتثمن  الــرشــيــدة  قــيــادتــنــا 
ــاء  ــ ــف ــ وتـــشـــكـــر األشـــــخـــــاص األك
بأعمال  يقومون  الــذيــن  والــنــاس 
وخــدمــة  الــبــشــر  لــخــدمــة  متميزة 
لكل طبيب  دافع  اإلنسانية، فهذا 
علمي  إنسان  ولكل  باحث  ولكل 
أن يــقــدم أكــثــر لــنــيــل مــثــل هــذه 
ــور ســـنـــدوك  ــتــ ــدكــ ــ ــز، وال ــ ــوائ ــجــ ــ ال
رويت هو مثل أعلى بالنسبة إلّي 
وبالنسبة لكل أطباء العيون؛ ألنه 
سعى في حياته وحقق ما يتمناه 
من خدمة الناس، فيجب على كل 
طبيب من األطباء أن يحذو حذو 
الطبيب رويت ويخطو خطواته. 
مــن هــو مثلك األعــلــى فــي طب 

وجراحة العيون؟
ــي األعـــــلـــــى هـــــو الــــجــــراح  ــلـ ــثـ مـ
ــيــــدوروف، وهــو  ســفــيــاتــســالف فــ
كــشــف تشطيب  روســــي  طــبــيــب 
القرنية، أيضا كان طبيبا عسكريا 
ــرب وأثــنــاء  ــروف حـ ــر فــي ظــ ومـ
القرنية،  جــروح  اكتشف  الــحــرب 
مــن  كـــثـــيـــر  ــاء  ــفــ شــ ــك  ــ ــ ذل وأدى 
من  يعانون  كانوا  الذين  المرضى 
الــنــظــر، فــهــو مثلي األعــلــى  قــصــر 
ألنه طبيب مخلص وبارع وأيضا 
المعرفة  إلــى  وشغوفا  ذكيا  كــان 
ــل حــالــة  ــي كـ ــان فـ ــ والــتــعــلــم، وكـ
يكتشف  أن  يـــحـــاول  يــعــالــجــهــا 
أســـبـــاب هــــذه الـــحـــالـــة وكــيــفــيــة 
عالجها بأقل تكلفة وساعد الكثير 
بل آالفا من الناس، وهو أستاذي 
ــمــت عــلــى يـــديـــه عــمــلــيــات  وتــعــل
تشطيب القرنية، فكان هو مثلي 

األعلى في مجال طب العيون.
لــقــد أصــــدرت كــتــابــيــن فــي طب 

العيون، حدثنا قليال عنهما؟
الــكــتــاب األول كـــان عــن أمـــراض 
ــيـــون الـــشـــائـــعـــة فــــي مــمــلــكــة  ــعـ الـ
عاما  جــردا  كــان  وهــذا  البحرين، 
عـــلـــى مـــعـــظـــم األمــــــــــراض مــثــل 
الــجــفــاف والــحــســاســيــة والــمــيــاه 
ــاء وأمـــــراض  ــ ــزرقـ ــ الــبــيــضــاء والـ
في  السكر  واعــتــالالت  الشبكية 
البحرين. كتابي األخير هو كتاب 
عن البصر والبصيرة يشرح نعمة 
البصر، وواجبنا أن نشكر ربنا على 
ابتلينا  إذا  وأيــضــا  الــنــعــمــة،  هـــذه 
أخرى  نعمة  هناك  البصر  بفقدان 
هي البصيرة التي تجعل اإلنسان 
ــمــكــفــوف، أو  ــراه ال ــ ــا ال يـ ــرى مـ ــ ي
البصير،  بالبصيرة ما ال يراه  يرى 
والكفاءة  والخبرة  الــحــدس  هــي 
ــاء الـــتـــي تــبــصــر اإلنـــســـان  ــذكــ ــ وال

طريقه الحالي والمستقبل.

كــــونــــك بـــروفـــيـــســـور فــــي طــب 
د.  مع  تتشارك  العيون  وجراحة 
سندوك رويت في نفس المجال، 
في  معه  تتعاون  أن  تطمح  هل 

يوم من األيام؟ 

زمــالئــي  وكـــل  أنـــا  نــعــم،  بالتأكيد 
أطباء العيون دائما نطمح لكسب 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة واألســالــيــب 
العيون،  مرضى  لعالج  الحديثة 
بالتعاون  أيــًضــا  خطة  لنا  فنحن 
معه واالستفادة من خبراته، وهو 
الملك  مستشفى  إلى  بزيارة  قام 
مستشفى  وأيضا  الجامعي  حمد 
شخصًيا  ــا  وأن الطبي،  السلمانية 

كل  وإن شــاء هللا  معه  أتــواصــل 
ــيــــوم فــــي الــبــحــريــن  ــ ــاء ال ــ ــب األطــ
وبالتالي  خبراته  من  يستفيدون 
يـــــؤدي ذلــــك إلــــى رفــــع مــســتــوى 
في  لــمــرضــانــا  الطبية  الــخــدمــات 

البحرين. 

كــونــك أول مــن ابــتــدأ جــراحــة 
ــيــة وتــصــحــيــح  ــقــرن تــشــطــيــب ال
ــوب األبــــصــــار بـــالـــلـــيـــزر فــي  ــيـ عـ
تطمح  أين  إلى  العربي،  الخليج 

أن تصل؟ 

ــيـــات بــســيــطــة  ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــا فـ ــ ــدأنـ ــ بـ
ــات تــشــطــيــب  ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــى عــ ــمــ ــســ ــ ت
عمليات  إلــى  انتقلنا  ثــم  القرنية 
الليزر  أجــهــزة  باستخدام  الــلــيــزر 
الــدقــيــقــة الــتــي تــعــمــل مــن خــالل 
اإلبصار  وتعالج ضعف  الكمبيوتر 
انتقلت  ذلـــك  وبــعــد  بالكمبيوتر، 
للقيام بعملية أخرى تسمى الليزك 
تــعــمــل عـــن طـــريـــق شـــق بسيط 
داخل  تصحيح  إلجــراء  بالقرنية 
عملية  بعمل  انتقلت  ثم  القرنية، 
وهذه  ليزك  الفمتو  اسمها  أخــرى 
القرنية  في  بشق  تجرى  العملية 
بــواســطــة الــلــيــزر ويــكــون الــلــيــزر 
العملية  وأيــضــا  ودقــيــقــا،  خــاصــا 
باليد  وليس  بالكومبيوتر  تعمل 
بالليزر  أو  بالتشطيب  كانت  كما 
بعملية  للقيام  انتقلت  ثم  سابًقا، 
أخيرة تسمى سمايل وهي عملية 
أيًضا دقيقة جدا تستخدم بجهاز 
القرنية  نسيج  داخل  ليزر  الفمتو 
مــن دون قطع، وآمــل فــي األيــام 
المقبلة أن أجري عمليات حديثة 
دقــيــقــة  عـــدســـات  أزرع  بــحــيــث 

يتقبلها  مادة  من  جًدا ومصنوعة 
إجراء  دون  العين  داخــل  الجسم 
الــقــرنــيــة،  فـــي  ــرر  أو ضــ أي شـــق 
والعملية  سليمة  القرنية  فتبقى 
تجرى عن طريق زراعة عدسات 
وهذا  دائمة،  العين  داخــل  دقيقة 
أحــدث مــا توصل لــه الــطــب، وما 
هو  الــخــلــيــج  بمنطقة  لـــه  نــطــمــح 
ــات كــبــديــل إلــى  ــعـــدسـ زراعــــــة الـ
أو  الــلــيــزر  أو  تشطيب  عــمــلــيــات 

الفنتو أو السمايل. 

المرضى  بأحد  يوًما  تأثرت  هل 
الذين عالجتهم؟ 

نــعــم أذكـــــر حـــادثـــا فـــي حــيــاتــي 
ــام من  ــ أثـــر فــيــنــي.. فــي أحـــد األي
شاب  على  تعرفت  عملي  خــالل 
ســعــودي كـــان يــعــانــي مــن العمى 
عاما   26 وعــمــره  مكفوفا  ــان  وكـ
السنين  خـــالل  ــنــور  ال يبصر  ولـــم 
التي مضت، فجاء لي كي أجري 
األبيض  الــمــاء  سحب  عملية  لــه 
العين،  عدسات  وتغيير  واألزرق 
وبعدها بفضل هللا تشافى وأبصر 
فكانت  جيًدا،  يرى  وأصبح  النور 
الشاب  شملت  جــًدا  كبيرة  فرحة 
وشملت والديه وأيضا أنا فرحت 
جواب  وكان  الفرحة،  وشاركتهم 
الــشــاب لــي بــأنــه يــقــول كــأنــه ولد 
ــرى الــحــيــاة  ــ ــه ي ــ ــد، وأنـ ــديـ ــن جـ مـ
دعما  يعطيني  فــهــذا  جــديــد،  مــن 
باإليجابية والفرح من عملي وأن 

أستمر فيه، وهذا من فضل هللا.

بروفايل

الشهادات  العديد من  العربي، حيث حصل على  العالم  العيون في  ألمع أطباء  بين  الريفي أن يثبت كفاءته واسمه  بالعيون د. مؤمن  المختص  استطاع االستشاري 
االحترافية والتقديرية من عدد كبير من المؤسسات والجهات الطبية المختصة بطب العيون. فبراير الماضي اختارت جامعة البحرين الدكتور الريفي ليقدم الطبيب 

العالمي الحاصل على جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية بشأن مسيرته الطبية واألكاديمية. وكان لنا هذا اللقاء ُبعيد فعالية تكريم د. سندوك رويت.

معلوماتك!صحح
الزهايـــــمــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــرض  يمنــــــــــــــــــــــــــــع  الكركـــــــــــــــــــــــــــم 
مضــادا  ويعمــل  لاللتهابــات  مضــاد  فالكركــم  خاطــئ،  التصــور  هــذا 
عقلــك  يشــحذ  أن  يمكــن  أنــه  النــاس  مــن  كثيــر  يزعــم  وبينمــا  لألكســدة، 
ذلــك. يدعــم  علمــي  دليــل  يوجــد  ال  أنــه  إال  الزهايمــر،  مــرض  ويمنــع 

حبــوب منــــــــــع الحمــــــل تزيــــــــــد الــوزن: ال يوجــد دليــل محــدد علــى أن حبــوب 
منــع الحمــل تســبب زيــادة الــوزن، ومــع ذلــك فــإن بعــض النســاء يكتســبن القليــل مــن وزن 
أن  يمكــن  الهرمونــات  األســتروجين؛ ألن  علــى  تحتــوي  التــي  الحبــوب  تنــاول  أثنــاء  المــاء 
تســبب احتبــاس الســوائل، وفقــا لمراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا األميركيــة.

12
د. راجانـــي موتوكريشـــنان

أعـــراض خفيـــة تكشـــف إصابتـــِك بتكيـــس المبايض

د. راجاني موتوكريشنان

ما هو تكيس المبايض الذي تشتكي منه 	 
النساء؟

هو أكياس مملوءة عادة بالسائل في أحد 
تكون  وقــد  سطحهما،  على  أو  المبيضين 
وقد  الجانبين،  فــي  أو  واحـــد  جــانــب  فــي 
في  عالج  دون  التكيسات  معظم  تختفي 

غضون بضعة أشهر.

هل يؤثر تكيس المبايض على الحمل؟	 

المبايض  تكيسات  من  معينة  أنــواع  هناك 
قـــد يــصــاحــبــهــا نــقــص فـــي الــخــصــوبــة، إال 
تكيسات  نــوع  على  ذلــك  يتوقف  ذلــك  أن 

المبايض التي تعاني منها المريضة. 

ما األعراض التي قد تشتكي منها المرأة؟	 

ــمــبــايــض أي  ــد ال تــســبــب تــكــيــســات ال قـ

ــهــــرت بــعــض  أعـــــــــراض، وفـــــي حـــــال ظــ
ــراض  األعــ ــدة  شـ تختلف  قــد  األعـــــراض 
كما  المبايض،  تكيس  درجــات  باختالف 
أنها تختلف من امرأة إلى أخرى، وتشمل 
انتظام  عدم  المبايض  تكيسات  أعــراض 
الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، زيادة 
ــرأس وتساقطه،  ــ ال شــعــر  تــرقــق  الــــوزن، 
زيـــادة إفــــرازات دهـــون الــبــشــرة أو حب 
الشباب، نمو الشعر الزائد على الوجه، أو 
الصدر، أو الظهر، أو األرداف، وهي حالة 
تسمى الشعرانية، إضافة إلى صعوبة في 

الحمل أو عدم انتظام اإلباضة.
بتكيس  ــرأة  ــمــ ــ ال إصـــابـــة  مـــن  ولــلــتــأكــد 
المبايض يتم إجراء التصوير باستخدام 
هذا  ويعتبر  الــصــوتــيــة،  فــوق  الــمــوجــات 
تكيسات  عن  للكشف  األساسي  الفحص 
الــمــبــايــض، مــع ضــــرورة وجـــود أعـــراض 

المرأة كزيادة الشعر أو حب  تعاني منها 
الشباب، باإلضافة إلى إجراء فحوصات 
أي  عــن  الكشف  بــهــدف  المخبرية؛  الـــدم 

اضطراب في مستوى الهرمونات.

ما مضاعفات تكيس المبايض؟	 

من  عـــددا  الــمــبــايــض  تكيس  يسبب  قــد 
المصابات  فالنساء  الصحية،  المشكالت 
من  يعانين  المبايض  تكيس  بمتالزمة 
زيــادة الـــوزن، ما يــؤدي إلــى زيــادة خطر 
الــدم، ضغط دم  السكر في  ارتفاع نسبة 
الحميد  الكوليسترول  انخفاض  مرتفع، 
ما  الضار،  الكوليسترول  ارتفاع  )الجيد(، 

يؤدي إلى أمراض القلب، داء السكري.
اإلصــابــة  المحتملة  الــمــضــاعــفــات  ــن  ومـ
أثــنــاء  إن  إذ  ــم،  ــرحـ الـ بــطــانــة  بــســرطــان 
لم  وإذا  الرحم.  بطانة  تسقط  التبويض، 

تتراكم  أن  يمكن  شهر،  كل  اإلباضة  تتم 
الرحم  بطانة  تزيد  أن  ويمكن  البطانة. 
بسرطان  اإلصـــابـــة  خــطــر  مــن  السميكة 
بطانة الرحم. ويعتقد البعض أن التكيس 
أن  إال  الــثــدي  ســرطــان  يسبب  أن  يمكن 

ذلك ليس صحيًحا.
كما أن تكيس المبايض يمكن أن يسبب 
التغيرات  تــؤثــر  أن  يمكن  إذ  االكــتــئــاب، 
الهرمونية واألعراض مثل نمو الشعر غير 

المرغوب فيه سلًبا على المشاعر. 
العقم  حدوث  هو  المضاعفات  أهم  ومن 
لدى المرأة في حال عدم االلتزام بخطة 

العالج.
تكيس  التي تسبب  المضاعفات  وبسبب 
التحاليل سنوًيا  بإجراء  ننصح  المبايض 
أو دورًيا للكشف عن مستوى السكر في 
الدم، وللكشف عن سرطان بطانة الرحم.

ما العالج الذي يجب اتباعه؟	 

ــالج دائــــــم إلزالـــــــة تــكــيــس  ــ ــد عـ ــوجـ ال يـ
ــكــن يــمــكــن الــتــحــكــم في  الــمــبــيــضــيــن؛ ل
الحياة  نمط  تغيير  األعــراض عن طريق 
بـــفـــقـــدان الــــــوزن مـــع مـــمـــارســـة أنــشــطــة 
الــمــعــتــدلــة، إذ إن  الــريــاضــيــة  الــتــمــاريــن 
على  تساعد  الـــوزن  مــن  خــســارة 10 % 
الحمل،  الطمث واحتمال حدوث  تنظيم 
بتكيس  ــة  ــمــصــاب ال ــرأة  ــمــ ــ ال نــنــصــح  لــــذا 
صحي،  وزن  على  بالمحافظة  المبايض 
في  العالية  األطعمة  تــنــاول  مــن  والــحــد 
ــكــربــوهــيــدرات والــمــنــخــفــضــة الــدهــون  ال
وفي  بانتظام.  البدني  النشاط  وممارسة 
حــاالت كثيرة يتم صــرف أدويــة تنظيم 

الطمث وإنتاج وتحفيز البويضات.

يعد تكيس المبايض من الحاالت الشائعة لدى المرأة، وفي معظم األحيان ال تشعر المرأة إال بقليل من االنزعاج أو ال تشعر بأي انزعاج على اإلطالق، وقد ال تسبب تلك 
التكيسات أي ضرر. وأكدت اختصاصية النساء والتوليد في مستشفى اإلرسالية األمريكية د. راجاني موتوكريشنان خالل لقاء مع »البالد« أن هناك بعض األعراض 

الخفية التي يمكن أن تدل على إصابة المرأة بتكيس المبايض، مشيرة إلى أن األخير يعد من أكثر األسباب شيوعا التي تسبب تأخرا في حدوث الحمل.
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في

صحتنــا

د. مؤمـــــن الريفـــي
أطمح للتعاون مع البروفيسور العالمي سندوك رويت الفائز بجائزة “عيسى اإلنسانية”

د. مؤمن الريفي

من هو مصدر إلهامك؟
ــــدي الــذي  مــصــدر إلــهــامــي هــو وال
ربـــانـــي وأحـــســـن تــربــيــتــي وكـــان 
ــي قـــــــدوة، حـــيـــث كـــــان دائـــًمـــا  ــ ل
والمثابرة  الــدراســة  على  يحثني 
ــان مــثــلــي األعــلــى،  ــ واإلبــــــداع وك
أطباء  أبــنــاء   6 لــدي  لله  والحمد 
الدكتورة  وأكبرهم  استشاريون 
أمــراض وجراحة  استشارية  هبة 
ــا هي  ــًي ــــف والــحــنــجــرة، وحــال األن
عوالي  لمستشفى  الطبي  المدير 

في الرفاع. 

من خالل الحوار الذي أقمته في 
سندوك  د.  مع  البحرين  جامعة 
ــه اســـتـــطـــاع أن  ــ ــرى أن ــ ــت ن ــ رويـ
وأنت  بالعمى  المصابين  يعالج 
بسيطة  عملية  خــالل  من  كذلك 
تــقــومــون بــهــا، هـــاّل أخــبــرتــنــا عن 
بها  القيام  وكيفية  العملية  هذه 

بحيث تصحح عيوب البصر؟ 

العملية التي تخصص بها الدكتور 
سندوك رويت هي عملية سحب 
ــة عــدســة  ــ الـــمـــاء األبـــيـــض وزراعــ
داخـــــل الـــعـــيـــن، وهـــــذه الــعــمــلــيــة 
الذين يصابون  تجرى لألشخاص 
بــالــعــمــى نــتــيــجــة كــثــافــة عــدســة 
وما  العين  عدسة  وعتامة  العين 
يسمى بالساد األبيض، وهو حالة 
بعد  إنسان  مرضية تحصل، فكل 
يصبح  السبعين  عمر  يتجاوز  ما 
عتامة  ويسبب  أبيض  مــاء  لديه 
النظر  ضعف  ويسبب  العين  فــي 
وبعض الناس خصوصا في القرى 
ــمــنــاطــق الــنــائــيــة ال يــتــابــعــون  وال

يراجعون  فلذلك  الطبية،  حالتهم 
حــالــتــهــم بــعــد مــا تــكــون الــعــدســة 
ــد إصــابــتــهــم  ــنـ ــًدا وعـ ــ مــعــتــمــة جــ
إزالـــة  يستوجب  وهـــذا  بــالــعــمــى، 
العدسات المعتمة وزراعة عدسة 
العملية  وهــــذه  مــكــانــهــا،  أخــــرى 
تسمى عملية عالج الماء األبيض 
أو سحب الماء األبيض من العين.

تقوم  التي  العمليات  خــالل  من 
العديد  تجعل  أن  استطعت  بها 
النور،  يبصرون  األشــخــاص  من 
لألشخاص  التقريبي  الــعــدد  كــم 
الــذيــن أبــصــروا الــنــور مــن خالل 

عملياتك؟ 
عاًما  الـــ 44  من خــالل عملي في 
الماضية قمت بما يزيد عن 50000 
عملية لسحب الماء األبيض، وكل 
لله  والحمد  معظمهم  أو  المرضى 
أبــصــروا الــنــور، لــكــن فــي حــاالت 
نــــــادرة بــعــض الـــمـــرضـــى لــديــهــم 
في  واعتالل  الشبكية  في  عتمة 
التي  أو األمراض أخرى  الشبكية 
ال توفق المريض حتى بعد سحب 
الماء األبيض من استرجاع البصر 
تماًما ولكن يسترجعون جزء من 
الـــحـــاالت تكللت  الــبــصــر، مــعــظــم 
التي  الحاالت  خصوصا  بالنجاح 
والشبكية  البصري  العصب  لديها 

سليمة. 

د. سندوك  فــوز  لــك  يعني  مـــاذا 
لخدمة  عيسى  بــجــائــزة  رويـــت 
اإلنسانية لقيامه بعالج أكثر من 

120 ألف مصاب بالعمى؟ 

ــنــســبــة لــي  ــال ــدا ب ــيـ ــان مـــثـــال جـ ــ كـ

ــكــل طــبــيــب عــيــون؛  وبــالــنــســبــة ل
إن  أواًل  كثيرة؛  دالالت  هناك  ألن 
تــقــدر وتثمن  الــرشــيــدة  قــيــادتــنــا 
ــاء  ــ ــف ــ وتـــشـــكـــر األشـــــخـــــاص األك
بأعمال  يقومون  الــذيــن  والــنــاس 
وخــدمــة  الــبــشــر  لــخــدمــة  متميزة 
لكل طبيب  دافع  اإلنسانية، فهذا 
علمي  إنسان  ولكل  باحث  ولكل 
أن يــقــدم أكــثــر لــنــيــل مــثــل هــذه 
ــور ســـنـــدوك  ــتــ ــدكــ ــ ــز، وال ــ ــوائ ــجــ ــ ال
رويت هو مثل أعلى بالنسبة إلّي 
وبالنسبة لكل أطباء العيون؛ ألنه 
سعى في حياته وحقق ما يتمناه 
من خدمة الناس، فيجب على كل 
طبيب من األطباء أن يحذو حذو 
الطبيب رويت ويخطو خطواته. 
مــن هــو مثلك األعــلــى فــي طب 

وجراحة العيون؟
ــي األعـــــلـــــى هـــــو الــــجــــراح  ــلـ ــثـ مـ
ــيــــدوروف، وهــو  ســفــيــاتــســالف فــ
كــشــف تشطيب  روســــي  طــبــيــب 
القرنية، أيضا كان طبيبا عسكريا 
ــرب وأثــنــاء  ــروف حـ ــر فــي ظــ ومـ
القرنية،  جــروح  اكتشف  الــحــرب 
مــن  كـــثـــيـــر  ــاء  ــفــ شــ ــك  ــ ــ ذل وأدى 
من  يعانون  كانوا  الذين  المرضى 
الــنــظــر، فــهــو مثلي األعــلــى  قــصــر 
ألنه طبيب مخلص وبارع وأيضا 
المعرفة  إلــى  وشغوفا  ذكيا  كــان 
ــل حــالــة  ــي كـ ــان فـ ــ والــتــعــلــم، وكـ
يكتشف  أن  يـــحـــاول  يــعــالــجــهــا 
أســـبـــاب هــــذه الـــحـــالـــة وكــيــفــيــة 
عالجها بأقل تكلفة وساعد الكثير 
بل آالفا من الناس، وهو أستاذي 
ــمــت عــلــى يـــديـــه عــمــلــيــات  وتــعــل
تشطيب القرنية، فكان هو مثلي 

األعلى في مجال طب العيون.
لــقــد أصــــدرت كــتــابــيــن فــي طب 

العيون، حدثنا قليال عنهما؟
الــكــتــاب األول كـــان عــن أمـــراض 
ــيـــون الـــشـــائـــعـــة فــــي مــمــلــكــة  ــعـ الـ
عاما  جــردا  كــان  وهــذا  البحرين، 
عـــلـــى مـــعـــظـــم األمــــــــــراض مــثــل 
الــجــفــاف والــحــســاســيــة والــمــيــاه 
ــاء وأمـــــراض  ــ ــزرقـ ــ الــبــيــضــاء والـ
في  السكر  واعــتــالالت  الشبكية 
البحرين. كتابي األخير هو كتاب 
عن البصر والبصيرة يشرح نعمة 
البصر، وواجبنا أن نشكر ربنا على 
ابتلينا  إذا  وأيــضــا  الــنــعــمــة،  هـــذه 
أخرى  نعمة  هناك  البصر  بفقدان 
هي البصيرة التي تجعل اإلنسان 
ــمــكــفــوف، أو  ــراه ال ــ ــا ال يـ ــرى مـ ــ ي
البصير،  بالبصيرة ما ال يراه  يرى 
والكفاءة  والخبرة  الــحــدس  هــي 
ــاء الـــتـــي تــبــصــر اإلنـــســـان  ــذكــ ــ وال

طريقه الحالي والمستقبل.

كــــونــــك بـــروفـــيـــســـور فــــي طــب 
د.  مع  تتشارك  العيون  وجراحة 
سندوك رويت في نفس المجال، 
في  معه  تتعاون  أن  تطمح  هل 

يوم من األيام؟ 

زمــالئــي  وكـــل  أنـــا  نــعــم،  بالتأكيد 
أطباء العيون دائما نطمح لكسب 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة واألســالــيــب 
العيون،  مرضى  لعالج  الحديثة 
بالتعاون  أيــًضــا  خطة  لنا  فنحن 
معه واالستفادة من خبراته، وهو 
الملك  مستشفى  إلى  بزيارة  قام 
مستشفى  وأيضا  الجامعي  حمد 
شخصًيا  ــا  وأن الطبي،  السلمانية 

كل  وإن شــاء هللا  معه  أتــواصــل 
ــيــــوم فــــي الــبــحــريــن  ــ ــاء ال ــ ــب األطــ
وبالتالي  خبراته  من  يستفيدون 
يـــــؤدي ذلــــك إلــــى رفــــع مــســتــوى 
في  لــمــرضــانــا  الطبية  الــخــدمــات 

البحرين. 

كــونــك أول مــن ابــتــدأ جــراحــة 
ــيــة وتــصــحــيــح  ــقــرن تــشــطــيــب ال
ــوب األبــــصــــار بـــالـــلـــيـــزر فــي  ــيـ عـ
تطمح  أين  إلى  العربي،  الخليج 

أن تصل؟ 

ــيـــات بــســيــطــة  ــلـ ــمـ ــي عـ ــ ــا فـ ــ ــدأنـ ــ بـ
ــات تــشــطــيــب  ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــى عــ ــمــ ــســ ــ ت
عمليات  إلــى  انتقلنا  ثــم  القرنية 
الليزر  أجــهــزة  باستخدام  الــلــيــزر 
الــدقــيــقــة الــتــي تــعــمــل مــن خــالل 
اإلبصار  وتعالج ضعف  الكمبيوتر 
انتقلت  ذلـــك  وبــعــد  بالكمبيوتر، 
للقيام بعملية أخرى تسمى الليزك 
تــعــمــل عـــن طـــريـــق شـــق بسيط 
داخل  تصحيح  إلجــراء  بالقرنية 
عملية  بعمل  انتقلت  ثم  القرنية، 
وهذه  ليزك  الفمتو  اسمها  أخــرى 
القرنية  في  بشق  تجرى  العملية 
بــواســطــة الــلــيــزر ويــكــون الــلــيــزر 
العملية  وأيــضــا  ودقــيــقــا،  خــاصــا 
باليد  وليس  بالكومبيوتر  تعمل 
بالليزر  أو  بالتشطيب  كانت  كما 
بعملية  للقيام  انتقلت  ثم  سابًقا، 
أخيرة تسمى سمايل وهي عملية 
أيًضا دقيقة جدا تستخدم بجهاز 
القرنية  نسيج  داخل  ليزر  الفمتو 
مــن دون قطع، وآمــل فــي األيــام 
المقبلة أن أجري عمليات حديثة 
دقــيــقــة  عـــدســـات  أزرع  بــحــيــث 

يتقبلها  مادة  من  جًدا ومصنوعة 
إجراء  دون  العين  داخــل  الجسم 
الــقــرنــيــة،  فـــي  ــرر  أو ضــ أي شـــق 
والعملية  سليمة  القرنية  فتبقى 
تجرى عن طريق زراعة عدسات 
وهذا  دائمة،  العين  داخــل  دقيقة 
أحــدث مــا توصل لــه الــطــب، وما 
هو  الــخــلــيــج  بمنطقة  لـــه  نــطــمــح 
ــات كــبــديــل إلــى  ــعـــدسـ زراعــــــة الـ
أو  الــلــيــزر  أو  تشطيب  عــمــلــيــات 

الفنتو أو السمايل. 

المرضى  بأحد  يوًما  تأثرت  هل 
الذين عالجتهم؟ 

نــعــم أذكـــــر حـــادثـــا فـــي حــيــاتــي 
ــام من  ــ أثـــر فــيــنــي.. فــي أحـــد األي
شاب  على  تعرفت  عملي  خــالل 
ســعــودي كـــان يــعــانــي مــن العمى 
عاما   26 وعــمــره  مكفوفا  ــان  وكـ
السنين  خـــالل  ــنــور  ال يبصر  ولـــم 
التي مضت، فجاء لي كي أجري 
األبيض  الــمــاء  سحب  عملية  لــه 
العين،  عدسات  وتغيير  واألزرق 
وبعدها بفضل هللا تشافى وأبصر 
فكانت  جيًدا،  يرى  وأصبح  النور 
الشاب  شملت  جــًدا  كبيرة  فرحة 
وشملت والديه وأيضا أنا فرحت 
جواب  وكان  الفرحة،  وشاركتهم 
الــشــاب لــي بــأنــه يــقــول كــأنــه ولد 
ــرى الــحــيــاة  ــ ــه ي ــ ــد، وأنـ ــديـ ــن جـ مـ
دعما  يعطيني  فــهــذا  جــديــد،  مــن 
باإليجابية والفرح من عملي وأن 

أستمر فيه، وهذا من فضل هللا.

بروفايل

الشهادات  العديد من  العربي، حيث حصل على  العالم  العيون في  ألمع أطباء  بين  الريفي أن يثبت كفاءته واسمه  بالعيون د. مؤمن  المختص  استطاع االستشاري 
االحترافية والتقديرية من عدد كبير من المؤسسات والجهات الطبية المختصة بطب العيون. فبراير الماضي اختارت جامعة البحرين الدكتور الريفي ليقدم الطبيب 

العالمي الحاصل على جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية بشأن مسيرته الطبية واألكاديمية. وكان لنا هذا اللقاء ُبعيد فعالية تكريم د. سندوك رويت.

معلوماتك!صحح
الزهايـــــمــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــرض  يمنــــــــــــــــــــــــــــع  الكركـــــــــــــــــــــــــــم 
مضــادا  ويعمــل  لاللتهابــات  مضــاد  فالكركــم  خاطــئ،  التصــور  هــذا 
عقلــك  يشــحذ  أن  يمكــن  أنــه  النــاس  مــن  كثيــر  يزعــم  وبينمــا  لألكســدة، 
ذلــك. يدعــم  علمــي  دليــل  يوجــد  ال  أنــه  إال  الزهايمــر،  مــرض  ويمنــع 

حبــوب منــــــــــع الحمــــــل تزيــــــــــد الــوزن: ال يوجــد دليــل محــدد علــى أن حبــوب 
منــع الحمــل تســبب زيــادة الــوزن، ومــع ذلــك فــإن بعــض النســاء يكتســبن القليــل مــن وزن 
أن  يمكــن  الهرمونــات  األســتروجين؛ ألن  علــى  تحتــوي  التــي  الحبــوب  تنــاول  أثنــاء  المــاء 
تســبب احتبــاس الســوائل، وفقــا لمراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا األميركيــة.
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د. راجانـــي موتوكريشـــنان

أعـــراض خفيـــة تكشـــف إصابتـــِك بتكيـــس المبايض

د. راجاني موتوكريشنان

ما هو تكيس المبايض الذي تشتكي منه 	 
النساء؟

هو أكياس مملوءة عادة بالسائل في أحد 
تكون  وقــد  سطحهما،  على  أو  المبيضين 
وقد  الجانبين،  فــي  أو  واحـــد  جــانــب  فــي 
في  عالج  دون  التكيسات  معظم  تختفي 

غضون بضعة أشهر.

هل يؤثر تكيس المبايض على الحمل؟	 

المبايض  تكيسات  من  معينة  أنــواع  هناك 
قـــد يــصــاحــبــهــا نــقــص فـــي الــخــصــوبــة، إال 
تكيسات  نــوع  على  ذلــك  يتوقف  ذلــك  أن 

المبايض التي تعاني منها المريضة. 

ما األعراض التي قد تشتكي منها المرأة؟	 

ــمــبــايــض أي  ــد ال تــســبــب تــكــيــســات ال قـ

ــهــــرت بــعــض  أعـــــــــراض، وفـــــي حـــــال ظــ
ــراض  األعــ ــدة  شـ تختلف  قــد  األعـــــراض 
كما  المبايض،  تكيس  درجــات  باختالف 
أنها تختلف من امرأة إلى أخرى، وتشمل 
انتظام  عدم  المبايض  تكيسات  أعــراض 
الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، زيادة 
ــرأس وتساقطه،  ــ ال شــعــر  تــرقــق  الــــوزن، 
زيـــادة إفــــرازات دهـــون الــبــشــرة أو حب 
الشباب، نمو الشعر الزائد على الوجه، أو 
الصدر، أو الظهر، أو األرداف، وهي حالة 
تسمى الشعرانية، إضافة إلى صعوبة في 

الحمل أو عدم انتظام اإلباضة.
بتكيس  ــرأة  ــمــ ــ ال إصـــابـــة  مـــن  ولــلــتــأكــد 
المبايض يتم إجراء التصوير باستخدام 
هذا  ويعتبر  الــصــوتــيــة،  فــوق  الــمــوجــات 
تكيسات  عن  للكشف  األساسي  الفحص 
الــمــبــايــض، مــع ضــــرورة وجـــود أعـــراض 

المرأة كزيادة الشعر أو حب  تعاني منها 
الشباب، باإلضافة إلى إجراء فحوصات 
أي  عــن  الكشف  بــهــدف  المخبرية؛  الـــدم 

اضطراب في مستوى الهرمونات.

ما مضاعفات تكيس المبايض؟	 

من  عـــددا  الــمــبــايــض  تكيس  يسبب  قــد 
المصابات  فالنساء  الصحية،  المشكالت 
من  يعانين  المبايض  تكيس  بمتالزمة 
زيــادة الـــوزن، ما يــؤدي إلــى زيــادة خطر 
الــدم، ضغط دم  السكر في  ارتفاع نسبة 
الحميد  الكوليسترول  انخفاض  مرتفع، 
ما  الضار،  الكوليسترول  ارتفاع  )الجيد(، 

يؤدي إلى أمراض القلب، داء السكري.
اإلصــابــة  المحتملة  الــمــضــاعــفــات  ــن  ومـ
أثــنــاء  إن  إذ  ــم،  ــرحـ الـ بــطــانــة  بــســرطــان 
لم  وإذا  الرحم.  بطانة  تسقط  التبويض، 

تتراكم  أن  يمكن  شهر،  كل  اإلباضة  تتم 
الرحم  بطانة  تزيد  أن  ويمكن  البطانة. 
بسرطان  اإلصـــابـــة  خــطــر  مــن  السميكة 
بطانة الرحم. ويعتقد البعض أن التكيس 
أن  إال  الــثــدي  ســرطــان  يسبب  أن  يمكن 

ذلك ليس صحيًحا.
كما أن تكيس المبايض يمكن أن يسبب 
التغيرات  تــؤثــر  أن  يمكن  إذ  االكــتــئــاب، 
الهرمونية واألعراض مثل نمو الشعر غير 

المرغوب فيه سلًبا على المشاعر. 
العقم  حدوث  هو  المضاعفات  أهم  ومن 
لدى المرأة في حال عدم االلتزام بخطة 

العالج.
تكيس  التي تسبب  المضاعفات  وبسبب 
التحاليل سنوًيا  بإجراء  ننصح  المبايض 
أو دورًيا للكشف عن مستوى السكر في 
الدم، وللكشف عن سرطان بطانة الرحم.

ما العالج الذي يجب اتباعه؟	 

ــالج دائــــــم إلزالـــــــة تــكــيــس  ــ ــد عـ ــوجـ ال يـ
ــكــن يــمــكــن الــتــحــكــم في  الــمــبــيــضــيــن؛ ل
الحياة  نمط  تغيير  األعــراض عن طريق 
بـــفـــقـــدان الــــــوزن مـــع مـــمـــارســـة أنــشــطــة 
الــمــعــتــدلــة، إذ إن  الــريــاضــيــة  الــتــمــاريــن 
على  تساعد  الـــوزن  مــن  خــســارة 10 % 
الحمل،  الطمث واحتمال حدوث  تنظيم 
بتكيس  ــة  ــمــصــاب ال ــرأة  ــمــ ــ ال نــنــصــح  لــــذا 
صحي،  وزن  على  بالمحافظة  المبايض 
في  العالية  األطعمة  تــنــاول  مــن  والــحــد 
ــكــربــوهــيــدرات والــمــنــخــفــضــة الــدهــون  ال
وفي  بانتظام.  البدني  النشاط  وممارسة 
حــاالت كثيرة يتم صــرف أدويــة تنظيم 

الطمث وإنتاج وتحفيز البويضات.

يعد تكيس المبايض من الحاالت الشائعة لدى المرأة، وفي معظم األحيان ال تشعر المرأة إال بقليل من االنزعاج أو ال تشعر بأي انزعاج على اإلطالق، وقد ال تسبب تلك 
التكيسات أي ضرر. وأكدت اختصاصية النساء والتوليد في مستشفى اإلرسالية األمريكية د. راجاني موتوكريشنان خالل لقاء مع »البالد« أن هناك بعض األعراض 

الخفية التي يمكن أن تدل على إصابة المرأة بتكيس المبايض، مشيرة إلى أن األخير يعد من أكثر األسباب شيوعا التي تسبب تأخرا في حدوث الحمل.
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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:  5262
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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وصــف رئيس جمعية “شــجرة الحياة” الخيرية االجتماعيــة خليل الديلمي معاناة مريض 
الفشــل الكلــوي بالمؤلمــة جــدا، والمنهكة، موضحــا أن الحملة التي أطلقتهــا الجمعية قبل 
أربــع ســنوات لزراعــة كليــة طفل صغير عمره ســبع ســنوات، ونجاح هــذه الحملة، أظهرت 

ببساطة كرم المواطن البحريني وتقديره لمثل هذه الظروف.
وأشــار الديلمــي بحديثــه لـ”البــاد” إلــى أنــه كان يتابع حيثيــات زراعة الكليــة للطفل بدقة 
متناهية، للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، مضيفًا أن “بيع األعضاء ممنوع دوليا، لكن 
النــاس المحتاجيــن يضطــرون للقيــام بهــا، ولقــد كانت هــذه الحملة هي األولــى واألخيرة 

بالنسبة إلينا”.

خادم األيتام

ما األهداف التي وجدت جمعيتكم ألجلها؟ «

بمرور  نحتفل  سوف  المقبل  مايو  شهر  في 
والمكونة  الجمعية،  تأسيس  على  سنة   11
الموظفين  مــن  ــدد  وعـ إداريـــيـــن  سبعة  مــن 
مــتــخــصــصــيــن، وبـــاحـــثـــات اجــتــمــاعــيــات، 
لدينا  أن  كما  المالية،  بالشؤون  ومختصين 
جميل،  اجتماعي  مــزيــج  فهو  متطوعين، 
يــعــمــلــون مـــع بــعــضــهــم بــعــضــا، تــحــت إدارة 
وأنا  الجمعية،  ورئيس  التنفيذي،  الرئيس 
اعتبر نفسي خادما لأليتام ولألسر المتعففة. 

مشهد مؤلم

 سبق للجمعية أن أطلقت حملة لتوفير  «

كلية لطفل صغير، وكانت ناجحة وتجاوب 
معها كثيرون، كيف تصف هذه التجربة؟

كانت تجربة جميلة، قمنا بها كجمعية بوازع 
لم  لطفل  ــى  األول بالدرجة  وخيري  إنساني 
بحاجة  وكــان  ســنــوات،  سبع  عمره  يتجاوز 
لكلية، عانى ألجلها هو وعائلته الكثير، فضال 

عن األمراض األخرى التي يعاني منها. 
ولقد لجأت والدته إلينا في الجمعية، ولم يكن 
الغسيل  جلسات  بسبب  قــادرا  حينها  الطفل 
المدرسة،  إلى  الذهاب  على  للكلى  المستمرة 

فكان محروما من التعليم بشكل يومي.
وحالة  الصحية،  ولحالته  سنه،  لصغر  ونظرا 
ــتــي كــانــت تــعــم عــائــلــتــه، فــلــقــد كــان  الــحــزن ال
المشهد برمته مؤلما ومؤثرا. والحمد لله، وفقنا 
من خالل الحملة التي أطلقناها لمدة شهر أن 
نوفر له قيمة كلية، ولقد سافر مع ذويه إلجراء 
لله  والحمد  بــالــخــارج،  الكلية  زراعــيــة  عملية 

وفقوا بذلك وكانت العملية ناجحة.

51  ألف دينار

 كم كانت قيمة المبلغ الذي تم جمعه؟ «

بحدود 51 ألف دينار، بموقف يعكس أخالق 

اآلن  والــطــفــل  الــكــريــم،  البحريني  الــشــعــب 
يعيش بصحة وعافية بفضل من هللا.

دقة متناهية

 هل تشجع إقامة مثل هذه الحمالت بين  «
حين وآخر؟

للطفل  الــزراعــة  عملية  حيثيات  أتابع  كنت 
بالشكل  سيرها  من  للتأكد  متناهية،  بدقة 
إلـــى أن بيع  الــصــحــيــح، وأشـــيـــر هــنــا 
األعضاء ممنوع دوليا، لكن الناس 
للقيام  يــضــطــرون  الــمــحــتــاجــيــن 
بها، ولقد كانت هذه الحملة هي 

األولى واألخيرة بالنسبة إلينا.

وفيات

 لماذا؟ «

والتقصي  بــالــبــحــث  قــمــت 
مــن الــنــاحــيــة الــشــرعــيــة، 
ــيـــث يـــــرى كـــثـــيـــر مــن  حـ
ــاء جـــــــواز ذلــــك،  ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــقــلــيــل مــنــهــم،  بـــخـــالف ال
ــو أن  ــرفـــض هـ وســـبـــب الـ
األنظمة الدولية ال تخول 
ــت  ــا تــحــول ــ ــهـ ــ ذلـــــــك، وألنـ

لتجارة مربحة للبعض.
من  أنـــاس  لـــدّي  شخصيا، 
ــوا بــســبــب  ــ ــوف ــ عـــائـــلـــتـــي ت
الفشل الكلوي، منهم أيضا 
خــــال زوجـــتـــي وآخـــــرون 
مــن أقــربــائــهــا، واتــذكــر أن 
ــان  كـ ــه هللا  ــمــ ــا رحــ ــهـ ــالـ خـ

يجري الغسيل للكلى يوميا، وبذلك جهد، 
ومشقة، وعناء، وإرهــاق كبير، من خالل 

عملية تستغرق ثماني ساعات يوميا.
هو  اآلن  الــجــمــعــيــات  ــيــن  ب والـــمـــتـــداول 
كلى،  لــزراعــة  البعض  حاجة  عن  اإلعــالن 
مــن خــالل عــالج يتم بــالــخــارج، والــعــالج 
يكون  أن  بشريطة  لكن  بالبحرين،  متوفر 
وبشروط  األقــربــاء  أحــد  قبل  مــن  التبرع 
عليه  المتعارف  وهو  معينة،  ومواصفات 

دوليا هنا وفي كل أنحاء العالم.

األلم والوجع

 هل هنالك شواهد على قصص النجاح  «
في التبرع بالكلى؟

كثيرة منها ما نشره برنامج )أنت كفو( العام 
الماضي، حيث تبرع كثيرون بكالهم ألجل 
األلم  من  الكثير  يعانون  كانوا  لهم،  أقــربــاء 
والوجع واألرق، ومن هذه التبرعات تبرعات 
ألناس غرباء، وهو أمر مسموح ما دام دون 

مقابل مادي.

توقفنا

 كيف رأيت وعي الناس خالل حملة التبرع؟ «

البحرين،  أبناء  كبيرة في  إنسانية  هنالك 
ــيـــت ألمــــور  ــنـــي وعـ ــى أنـ ــ ــر هـــنـــا إلـ ــيــ وأشــ
بعض  أن  منها  الحملة،  هذه  خالل  كثيرة 
فقراء  يــكــونــون  الــخــارج  فــي  المتبرعين 
جدا ومن دول فقيرة، ويكون تبرعهم هذا 
ألجــل االســتــفــادة الــمــاديــة، والــمــؤلــم أكثر 
اال  ماديا  يستفيدون  ال  أنهم  الشأن  بهذا 
الشيء القليل، حيث تكون المنفعة األكبر 

لها  يكون  التي  والمستشفيات  للوسطاء، 
يفترض  العكس  األســد، في حين  نصيب 

أن يكون.
الذي  المرافق  من  األمر  هذا  عرفت  حين 
أوفدته الجمعية للخارج مع عائلة الطفل 
عن  توقفنا  الــكــلــيــة،  ــزرع  يـ لــكــي  الصغير 
االستمرار بإقامة مثل هذه الحمالت، على 
يعانون  كثيرين  أن  معرفتنا  مــن  الــرغــم 

بسبب الفشل الكلوي.

تطابق األنسجة

 هل مرت عليك قصص مؤلمة بهذا الشأن؟ «

ــاء إن إحـــدى  ــبـ ــعــم، قـــال لـــي أحـــد األطـ ن
األمهات كانت تعاني من أعراض شديدة 
للفشل الكلوي، وتبكي، وتتوجع على مدار 
األنسجة مع  الساعة، وبالرغم من تطابق 
اثنين من أوالدها، وقابلية زرع الكلية لها 
من أي منهما، إال أنهما كَلما الطبيب بشكل 
بعدم  األم  يــخــبــر  أن  مــنــه  وطــلــبــا  ــري،  ســ

تطابق األنسجة معها.
وهي  لــهــا،  يتبرعوا  ال  حتى  ذلـــك،  فعلوا 
أمهم، وتتألم، ولقد ظلت على هذا الحال 

لمدة خمس سنوات.
لدينا  موظفة  شقيقة  لوفاة  ايضا  وأشير 
بسبب الفشل الكلوي، بعد سنة من زراعة 
فمريض  مــضــاعــفــات،  بسبب  لــهــا  الكلية 
ــذه الــمــعــانــاة ولــألســف  الــكــلــى يــعــانــي، وهـ
قابلة لالستمرار، حتى بعد الزراعة، فاألمر 

مرتبط بتوفيق هللا عز وجل.

“خادم األيتام” يقود حملة لزراعة كلية لطفل ويجمع 51 ألف دينار
بسبب جلسات الغسيل المستمرة لم يستطع تلقي التعليم اليومي

الديلمي متحدثا للزميل النهام

ــو مـــجـــلـــس بــلــدي  ــال عـــضـ ــ ــ ق
محمد  ــيــة  الــشــمــال الــمــنــطــقــة 
الــدوســري إنــه تــم بــدء العمل 
في  مــســجــد  أول  ــنـــاء  بـ فـــي 
مدينة سلمان، متوقعا أن يتم 
االنتهاء منه خالل عام واحد 

كأقصى تقدير.
وأشار الدوسري في تصريحه 
لـ “البالد” بأن “المدينة ال تزال 
خالية من المساجد، والمتوفر 
حاليا هو ثالثة كبائن خشبية 
مع  الــصــلــوات،  ألداء  مــؤقــتــه 
تجاوز عدد السكان ألكثر من 

ثالثة آالف شخص”.
ــوف يتم  ــه ســ ــ ــى ان ــ ولـــفـــت إل
بيوت   303 عدد  توزيع  قريبا 

في مجمع 581.

الدوسري: توزيع 303 بيوت قريبا

بدء العمل في بناء أول مسجد بمدينة سلمان

قالت عضو مجلس بلدي المحرق دالل المقهوي لـ “البالد” 
 )221 )مجمع  المحرق  في  السكنية  العمارات  “إزالـــة  إن 
التزال ترواح مكانها بالرغم من الحال السيئ الذي تعانيه 

غالبيتها”.
الرميحي  المقهوي إلى أن وزيرة اإلسكان آمنة  وأشارت 
إلزالــة  المناقصة  ترسية  تــم  أنــه  على  مــؤخــرًا  أطلعتها 
ستتم  إزالتهما  وأن  عمارة،   23 أصل  من  فقط  عمارتين 
قــريــبــًا، مــوضــحــة أن ســبــب الــتــأخــيــر لــلــعــمــارات األخـــرى 
منحهم  يتم  حتى  شققهم،  مغادرة  القاطنين  رفــض  هو 

وحدات سكنية بديلة”.
تــرجــع طلباتهم  ــاالت  ثــالثــة حــ هــنــالــك  إلـــى أن  ولــفــتــت 
من  طلباتهم  تبدأ  حالة  و11   2003 العام  قبل  اإلسكانية 

العام 2010 وفق إحصائية قامت هي بها.
هناك  الــحــاالت،  هــذه  مــن ضمن  أن  المقهوي  وأوضــحــت 
طريق  عن  يتعالجون  خاصة،  احتياجات  وذوو  مرضى، 
الغسيل  يجّرون في شققهم  وآخرون  األنسولين،  أجهزة 
اإلسكان  وزيــرة  أن  إلى  الفتة  بروتيني(،  )غسيل  الكلوي 

وعدتها بالنظر لمثل هذه الحاالت.
سيتركون  لمن  الـــوزارة  عــرض  بــأن  المقهوي  واختتمت 
شققهم بدفع بدل سكن 200 دينار لمدة عامين، تتحول 
الغالء  فــي ظــل  مــجــٍد،  ديــنــار فقط غير   100 إلــى  بعدها 
عاطلون  هم  من  منهم  أن  وخصوصًا  الــراهــن،  المعيشي 

ومطلقات وأرامل ومتقاعدون.

القاطنون: نريد وحدات سكنية بديلة لتنفيذ اإلخالء

المقهوي: إزالة العمارات القديمة بالمحرق تراوح مكانها
إبراهيم النهامإبراهيم النهام

إبراهيم النهام  )تصوير: أمل كريم(

خليل الديلمي

 أناس من عائلتي 
توفوا بسبب الفشل 

الكلوي

 العالج متوفر بالبحرين 
شريطة أن يكون التبرع 

من أحد األقرباء

 بعض المتبرعين في 
الخارج فقراء وتبرعهم 

ألجل االستفادة المادية

LinkLink

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/03/526212012733.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.albiladpress.com/news/2023/5262/bahrain/798942.html
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برنامج  ChatGPT والمستقبل!
حظـــرت بعـــض مـــدارس نيويورك طـــاب المـــدارس، من الوصـــول إلى 
برنامـــج ChatGPT، والذي يحاكي الكتابة البشـــرية بكفـــاءة عالية. فما 
هـــو هـــذا البرنامج؟ ولماذا تســـعى بعض المدارس إلى منـــع الطاب من 

استخدامه؟
تـــم إطـــاق برنامـــج الـــذكاء االصطناعـــي  ChatGPT فـــي 30 نوفمبـــر 
2022 بواسطة شركة  Open AI ومقرها سان فرانسيسكو، وتم إطاق 
  Open AI البرنامج مجاًنا للجمهور. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة
أن برنامـــج ChatGPT لديه أكثر من مليون مســـتخدم، وتعمل الخدمة 
علـــى الكثير من اللغـــات بدرجات متفاوتة من الكفاءة. ويســـتخدم هذا 
البرنامـــج الذكاء االصطناعي بشـــكل متقدم، األمـــر الذي أدى إلى جذب 
انتبـــاه الكثيـــر مـــن المســـتخدمين بســـبب قدرتـــه علـــى إيجـــاد الحلول 
واألجوبة في كثير من المســـائل المدرسية والجامعية والحياتية أيًضا، 
حيث يســـتخدم البرنامج خوارزميات متقدمة تعمل على تحسين أداء 
البرنامج بصورة مســـتمرة مســـتخدمة الكثير من البيانـــات بالتعاون مع 

شركة مايكروسوفت.
والحـــظ الخبـــراء أيضـــا تعـــدد اســـتخدامات البرنامـــج بمـــا فـــي ذلـــك 
قدرتـــه على كتابة برامـــج الكمبيوتر وتصحيحهـــا، باإلضافة إلى تأليف 
الموســـيقى، والقصـــص، والمقـــاالت األدبية واإلجابة على األســـئلة مهما 
كان نوعهـــا ومضمونهـــا، كمـــا يســـتطيع تأليف الشـــعر وكلمـــات األغاني، 
ويمكـــن أن يتـــم ســـؤاله عـــن مرض مـــا وكيفية العـــاج منه، ويســـتطيع 

البرنامج أن يجيب على كل تلك األمور، وغيرها الكثير من األمور.
مـــن جانب آخر لدى البرنامـــج محدودية المعرفة باألحداث التي وقعت 
بعـــد عـــام 2021 باإلضافـــة إلى أنـــه ال يمكنه أيضا تقديـــم معلومات عن 
بعض المشـــاهير، أو إعطاء آراء سياســـية، أو أية آراء مرتبطة بالشؤون 
السياسية. عند العمل في أي برنامج فإن مسؤولية االستخدام اإليجابي 
لكل برنامج مرتبطة بطريقة االســـتخدام وليس التقنية نفســـها، وهذا ال 
يعني أنه يجب تجنب اســـتخدام هذه التقنية، لكن يتم اســـتخدامها مع 
مراعـــاة القوانين والمبـــادئ األخاقية، حيث يمكن اســـتخدام مثل هذا 
البرنامج لتحســـين العديد من األنشـــطة اليوميـــة والكثير من الخدمات 

األخرى.

*كاتب وخبير في تقنيات البلوكشين

*محمد قمبر

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حسن نصر اهلل... احزم أغراضك واجلس في مقاعد اللصوص
بعـــد أن نفـــذت عصابة حزب هللا اللبناني اإلرهابي دورها المرســـوم في 
المخطـــط القذر الذي أوجد قاعـــدة تجارة المخدرات في المنطقة، وفي 
تكريس الوضع الطائفي وعمليات غســـل الدمـــاغ والتعاون المتبادل مع 
زعمـــاء تجارة المخدرات فـــي العالم، خرج علينا راهـــب الكذب والوجه 
المعادي للعروبة حسن نصر هللا بتصريح مضحك غبي يخطف األبصار، 

ويعكس ما وصل إليه هذا المجرم من هزات عنيفة في عقله.
يقول: “إن من يروج للمخدرات ويتاجر بها من أســـوأ أنواع المفســـدين 
فـــي األرض، وشـــدد علـــى أنه مـــن جملة المخاطـــر التي تتهـــدد األجيال 
الحالية المواد المخدرة وانتشـــار المخـــدرات، وأضاف أن التحصين هو 
األســـاس والتربيـــة هـــي المؤدية إلى ذلـــك، وهناك صرخة فـــي مدارس 
الغرب نتيجة االنفات وعدم التحصين، وهناك من لديه علم ويســـتغل 

الناس باالستفادة من أسوأ الظروف، لذلك نؤكد على التربية”.
هذا التصريح يا حســـن نصر هللا ينســـجم مع فطرتك انســـجاما وطيدا، 
فطرة الكذب والمؤامرات الواســـعة واألحقاد السوداء على المجتمعات 
العربيـــة، فـــكل دول العالـــم تحمـــل وتطالع كتـــاب جرائمكـــم وإرهابكم، 

ويعـــرف كل مخلـــوق بـــأن تمويـــل حزبكـــم يأتـــي عـــن طريـــق تجـــارة 
المخدرات، وال يكاد يمر أسبوع إال وسلطات الجمارك في مختلف دول 
العالم تصادر أطنانا من المواد المخدرة وشحنات موقعة باسمك، فأنت 
وعصابتـــك على صلة وثيقة بهذه الســـموم وهـــي حقيقة واقعة تؤكدها 

محاضر معظم الجهات األمنية في العالم.
ال تحـــاول خلـــط صيحـــات الحـــق بهمـــزات الباطـــل، فوهللا لقـــد جعلوك 
ســـخرية وعارا وفي طليعة األغبياء، حيـــث تحيا وتتحرك على الرفس 
والتهريـــج واالختناق بالكذب، ولو ســـألت الجـــدران والوجوه المحيطة 
بك لصاحوا فيك.. احزم أغراضك وارحل واجلس في مقاعد اللصوص 

لتنعم بالعرض، فمكانك الطريق العارية الكالحة والهواء الافح.
تكثيـــف الدعايـــة وأعمـــال التحريض والتمويـــه، لعبة مكشـــوفة ورحلة 

معاناة شخصية لك.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

شكًرا قيادة وشعب البحرين
علـــى ضـــوء التوجيهـــات الملكية من ملك البـــاد المعظم والحكومـــة البحرينية 
الُموقرة هب الشـــعب البحريني رجااًل ونســـاًء ومؤسســـات وطنية ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني لتقديم العون والمســـاعدة الازمـــة والضرورية لضحايا كارثة 
الـــزالزل الُمدمـــرة التي أصابت ســـوريا وتركيـــا، وتنوعت بين مســـاعدات نقدية 
وعينية وطبية وإغاثية، وتأتي هذه الوقفة الوطنية اإلنسانية لدعم المتضررين 
والتخفيف عنهم، ومن منطلق الروابط األخوية واإلنسانية والدينية التي تجمع 
البحرين وســـوريا وتركيا، وهي جهود تعتز بها البحرين قيادًة وشـــعبا، وتعكس 

المعدن األصيل للشعب البحريني.
تحرص مملكة البحرين على أن يكون الدعم اإلنســـاني والتنموي جزًءا أساسًيا 
فـــي عاقتهـــا بـــدول العالـــم، وتقدم المســـاعدات إلـــى المتضررين فـــي كل أزمة 
إنســـانية، وقد ســـارعت لتقديم هذه المســـاعدات لســـوريا وتركيا، من إمدادات 
إغاثيـــة عاجلة من غـــذاء ودواء، وفرق ميدانية للمســـاعدة في عمليات البحث 
واإلنقـــاذ من أجل التخفيف مـــن معاناة المتضررين في هـــذه الكارثة الطبيعية، 
وهي جهود راســـخة في إطار الدور اإلنســـاني في مد يد العون إلى المجتمعات 

المتضررة. 
وانطلقت حملة جســـور الخير التي نظمتها الجهات الرســـمية البحرينية محملة 
بمـــا حوته مـــن إعانات من المؤسســـات العامـــة والخاصة واألفـــراد، وهي حملة 
تؤكـــد أن البحريـــن وشـــعبها صـــف واحـــد مـــع ســـوريا وتركيـــا في هـــذه المحنة 
اإلنســـانية، حيث شـــهدت جميع الحمات إقبااًل كبيًرا من المواطنين المتبرعين 
بالمســـاعدات النقديـــة والعينيـــة، وذلـــك لتلبيـــة نـــداء إغاثة الشـــعبين الســـوري 
والتركي، فشـــكًرا لكل الذين ســـاهموا فـــي تلك التبرعات، وقدموا ما تيســـر من 
العون، شـــكًرا للبحرين قيادة وشـــعًبا ومؤسســـات، وهذا ليس شيئا جديدا على 
البحرين وأهلها الذين طالما قدموا المساعدات اإلغاثية واإلنسانية الازمة في 
مثل هذه الظروف، وهو ما ُيعبر عن مبدأ راســـخ قويم في العاقات اإلنســـانية، 
وهـــو عطاء ُمتجذر للبحرين وشـــعبها وَنهٌج ُمســـتدام في البـــذل والعطاء تجاه 

الدول والشعوب بغض النظر عن الِعرق واللون والثقافة والدين.
حفظ هللا قيادة وشعب البحرين وحفظ دول العالم وشعوبها من ُكل مكروه.

*كاتب وتربوي بحريني

 

عبدعلي الغسرة

عندما تجلس مع أية مجموعة تجد أن معظم مســـالك الحوار في الجلســـة عن أمور 
في نسق واحد كزيادة األسعار، والسفر، واحتياجات األبناء، وال ننسى سوالف القيل 
والقال، وإن كانت المجموعة أكثر وعيا وثقافة ستجدها تتحدث عن كثير من األنا، 
كوعي الذات وتطوير النفس والدرجات العلمية والتفاخر باإلنجازات أو حتى ســـرد 

المواقف الصعبة وتحليل التعامل مع المواقف والنصح، فقط ال غير.
نعـــم فقـــط ال غيـــر، ألن وصفنـــا” للغيـــر” هنا كثيـــر جدا، فـــا أجد مجموعـــات تناقش 
نظريات علمية، أو تفاسير دينية أو محاولة إعادة النظر في بعض المسلمات السابقة 
والتثبت منها أو دحضها! وأنا متأكدة أنك اآلن تتساءل ما الذي يجر النقاش العلمي 
أو التفاســـير أو أيا مما ذكرت في جلســـات األصدقاء أو المعارف وهي مواضيع قد 
تختص بالمحاضرات أو الورش العلمية؟! الحقيقة أن تفكيرك خاطئ! فالمحاضرات 
والـــورش العلميـــة الحالية كلهـــا أو ُجلها حتى ال أخطئ الوصف قائمـــة على التلقين، 
تجـــد المحاضـــر أو العالم يســـهب في الحديـــث، والبعض في كامـــل تركيزه والبعض 
اآلخـــر فـــي واٍد آخر أو حتى ال مبال! فا توجد أية لغة للحوار أو المناقشـــات، كل ما 
هو متداول فقط لاســـتعراض ال أكثر! فالكل يســـتعرض فهمه وأسلوبه وأفكاره وال 

يسمع اآلخر، والكل مقتنع أن رأيه صائب تماما وأن ما يقوله اآلخر ال يعنيه!

إنها” الذاتية” التي صبغت حواراتنا ومحاضراتنا وحياتنا دون إدراك منا، الكل يدلي 
بدلـــوه، الـــكل يتفوه بما يخص ذاتـــه، وال نقاش علمي وال تـــداول حقيقي لمعلومات 
مكملـــة لبعضهـــا البعـــض، إنمـــا الكل يتحـــدث عن الوعـــي والطاقـــة والتطـــور والعلم 
وبمقاييسه الخاصة، أرى أن الكل يدور في نفس الدائرة ونفس الفلك دون االلتفات 
إلى مواضيع موازية أو علوم موجودة تحتاج إلى نقاش أو إعادة بحث واكتشافات 

جديدة.

ومضة: «

تقول إحداهن لي بكل ســـعادة لقد أصبح الوعي اإلنســـاني كبيرا جدا، ابتســـمت لها، 
قالـــت.. هـــل توافقينـــي الرأي؟ قلت لها ال! اســـتغربت فاســـتطردت فـــي إجابتي، لقد 
أشـــغلونا بأنفســـنا وظننا أننا في حالة وعي! بيد أن الكون كله يتجه نحو فناء مادي 
حتمي! اندهشـــت كثيرا، فأردفت قائلة لها إنها الذاتية تطغى بدرجة شرسة وال مفر 

منها، لكن عواقبها وخيمة، “فارتقب إنهم مرتقبون”.

*كاتبة بحرينية

* د. سمر األبيوكي

“أشغلونا بأنفسنا”

سعدت كثيًرا بحضوري الحفل الغنائي للموسيقار العالمي أندريه ريو وأوركسترا 
يوهان شـــتراوس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الذي تنظمه هيئة 

البحرين للثقافة واآلثار.
كان حضـــوري األول لمســـرح الدانـــة، وللحق أعجبـــت كثيًرا بهـــذا الصرح الكبير 
والرائـــع الـــذي يعـــد إضافة ونقلة نوعية للصـــروح األخرى فـــي مملكتنا الحبيبة، 
فهو با شـــك وجهة سياحية تســـهم في تنمية القطاع السياحي والترفيهي في 
المملكـــة والمنطقة بتفاصيله المميزة التي تجمع بين المامح الطبيعية وأحدث 
األنظمـــة التكنولوجيـــة، ومن وجهة نظري الشـــخصية أعتبر اســـتضافة مســـرح 
الدانـــة الفنان أندريه “ضربـــة معلم”، ولعب الجمهور دوًرا كبيًرا في نجاح الحفل 
وبشـــهادته هـــو، وقدم أندريه حفًا موســـيقًيا وال أروع، ضـــم مزيجا من روائعه 

الكاسيكية وموسيقى الفالس واألفام واألوبرا برفقة 60 عازًفا.
وفـــي الحقيقة يعجز لســـاني عن وصف هـــذا الحفل الكبير، كما تشـــرف الجميع 
بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء وفخامة 
رئيســـة جمهوريـــة المجر الصديقة، ما أعطـــاه رونقا وجماال. كما أود أن أســـجل 
إعجابي الشـــديد بفكرة مشاركة الفرقة الموســـيقية للشرطة وعدد من الفنانين 
البحرينيين في المقطع األخير من الحفل، فهؤالء الفنانون الهواة كانت بالنسبة 

لهم فرصة العمر للوقوف جنبا إلى جنب مع هذا الموسيقار العالمي ومشاركتهم 
بأغنيـــة “تبيـــن عينـــي”، وكانت هذه األغنية مســـك الختـــام بنكهـــة بحرينية وال 
أروع. شـــخصًيا كتبت ســـابقا أكثر مـــن مرة عن ضرورة اســـتغال هذه األجواء 
الجميلة وتنظيم احتفاالت متنوعة في الهواء الطلق، فالبحرين تتمتع بطقسها 
الجميل على مدار 5 أشهر في السنة، والجمهور متلهف لحضور أية فعالية تقام 
فـــي أي موقـــع، وفي ظل وجود هذه اإلمكانـــات والصروح من الضروري تكثيف 

األنشطة التي تعود بالنفع على السياحة الداخلية.
كمـــا مـــن الضروري تنويـــع هذه البرامـــج لتناســـب أذواق جميع فئـــات المجتمع، 
وميزانياتهـــم، ومن الضروري اســـتغال الحدائق العامـــة والمنتزهات في عطلة 
نهاية األســـبوع ودعوة الفرق الشـــعبية التي تمثل التراث البحريني األصيل من 
األغانـــي البحرينية الشـــعبية، وعلى ســـبيل المثـــال، كم كان جميـــًا حفل الفنان 
الكبيـــر أحمـــد الجميري ضمن باكـــورة برامج ربيع الثقافة، والـــذي نفدت تذاكره 
في وقت مبكر، والمؤشـــر اإليجابي اآلخر هو الحضور الكثيف الذي يعد تقديرا 

للفنانين البحرينيين، فهؤالء أولى بالتكريم والتشجيع.

*كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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