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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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الكبرى  المحكمة  ألــزمــت 
الــعــمــالــيــة مـــركـــزا طــبــيــا ســـداد 
أســنــان  لطبيبة  ديــنــار  ألـــف   25
تعسفيا  فــصــلــهــا  عـــن  تــعــويــضــا 
ــى حــقــوقــهــا مــن  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــتـــأخـــرة وعــــــدم ســــداد  رواتـــــــب مـ
رواتـــــب وتــخــفــيــض فـــي الــراتــب 
كــورونــا،  وذلـــك بحجة جــائــحــة 
المركز  المحكمة  غــرمــت  كــمــا 
العمل  عقد  إلنــكــاره  دينار   200
الموقع بين الطرفين واالدعاء 

بتزويره. 
ــت الـــمـــحـــامـــيـــة عــبــيــر  ــالــ وقــ
التحقت  موكلتها  إن  الــعــنــزي 
الـــمـــدعـــى عليه  لــــدى  بــالــعــمــل 
أسنان  تقويم  أخصائية  بمهنة 
أجر شهري قدره  وذلــك مقابل 
بــــدأت  أن  وبــــعــــد  ديــــنــــار   3100
جائحة كورونا امتنعت المدعى 

الــرواتــب مدة  عليها من صــرف 
3 أشهر ثم تم تخفيض الراتب 
بمقدار 50% ثالثة أشهر أخرى 
لــم  الـــعـــمـــل  ــات  ــ ــاعـ ــ سـ أن  رغــــــم 
المدعية  بــدأت  وعندما  تتغير، 

ــتـــي  الـــمـــطـــالـــبـــة بــــرواتــــبــــهــــا الـ
ديــنــار   5000  / قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 
بعرض  عليها  الــمــدعــى  قــامــت 
عقد  ــرام  ــ وإبـ الـــراتـــب  تخفيض 
جديد وتم تخفيض الراتب إلى 
مــع نسبة 10% من  ديــنــار   2000

األرباح. 
منذ  مــوكــلــتــهــا  أن  مضيفة 
تحصل  لــم  بالعمل  الــتــحــاقــهــا 
عــلــى إجـــازاتـــهـــا الـــســـنـــويـــة، إال 
تــحــصــل  ــم  ــ ولــ  2019 ــام  ــ عــ عــــن 
أيــام في شهر  على إجــازة إال 5 
أيـــــام   10 و   2020 أغــــســــطــــس 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر وبــعــد ذلــك 
فوجئت أن مدير المركز الطبي 
الموافقة  شفهيا  منها  يطلب 
عــلــى الــعــمــل بــراتــب قــــدره 500 
ديــنــار مــع تــعــديــل وقـــت الــــدوام 
ــد أســبــوعــيــا، ثم  ــ ــوم واحـ ــى يــ إلــ

بتاريخ  موافقتها  بعد  فوجئت 
بإنهاء  قــرار  بصدور   2022/1/5

عقد العمل من دون أي مبرر.
ــث رفـــــــعـــــــت دعـــــــواهـــــــا  ــ ــيــ ــ حــ
العمالية  بحقوقها  للمطالبة 
أن  ادعــى  الطبي  المركز  أن  إال 
تأخير  إلــى  يــعــود  الفصل  قـــرار 
العمل  عن  المستمر  المدعية 
إلى  باإلضافة  إجازتها   وتكرار 
شــكــاوى مــن عــدد مــن المرضى 
وأنـــكـــر بــعــض الــبــنــود فـــي عقد 
الــعــمــل الــمــوقــع بــيــنــهــمــا، وهــو 
األمـــــــــر الـــــــــذى اســــتــــدعــــى مــن 
ــة إحـــــالـــــة الــــدعــــوى  ــمـ ــكـ ــمـــحـ الـ
إلى  واالســتــمــاع  التحقيق  إلــى 
شــهــود الــواقــعــة وهـــم عـــدد من 
ســواء  الطبي  الــمــركــز  موظفي 
اإلداري  الهيكل  أو  األطباء  من 
إلــى خبير  العمل  وإحــالــة عقد 

التزييف والتزوير التابع لوزارة 
الــداخــلــيــة إلعـــــداد تــقــريــر عن 
مدى صحة العقد، حيث انتهى 
التقرير إلى صحة بنود العقد 
الــمــركــز هــو صاحب  وأن مــديــر 

التوقيع عليها.
حــــيــــث قـــــالـــــت الـــمـــحـــكـــمـــة 
خبير  تقرير  إلى  اطمأنت  إنها 
التزييف والتزوير البتنائه على 
تأخذ  مقبولة  وأســانــيــد  أســـس 
بـــهـــا الــمــحــكــمــة وعـــلـــيـــه قــضــت 
المحكمة في حكم أولي بصحة 
الطرفين  بين  الــمــحــرر  العقد 
وحــكــمــت بــتــغــريــم الــمــركــز 200 
ديــــــنــــــار وثــــــبــــــوت صــــحــــة عــقــد 
الــعــمــل بــيــنــهــمــا، ثــم قــضــت في 
جلسة أخرى بموضوع الدعوى 
ألف  المركز ســداد 25  وألــزمــت 

دينار مستحقات المدعية.
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محميد احملميد

غياب  مــن  تشكو  حينما  مــعــذورة  الــنــاس 
والناس  كثيرة،  أوقــات  في  المستهلك  حماية 
إدارة  مــع  الشراكة  تعزيز  عــن  كذلك  مسؤولة 
لــن  اإلدارة  ــا  وحــــدهــ الــمــســتــهــلــك..  حـــمـــايـــة 
كل  وتــواجــه  المشكالت  كل  تعالج  أن  تستطع 
وفي  الحماية،  في  شركاء  الناس  التطورات.. 

الرقابة، وحتى في الثقافة والتوعية. 
وفقا إلحصائية 2022 فقد بلغت الشكاوى 
الواردة إلى اإلدارة على المحال التجارية أكثر 
من 6200 شكوى، وأسهمت في حل ومعالجة 
الــمــســتــهــلــكــيــن..  وتــســويــة 98% مـــن شـــكـــاوى 
تــم تسوية 56% من  أنــه  األمــر  فــي  والجميل 
الــتــي تــم تسلمها عــن طــريــق خط  الــشــكــاوى 
االتصال الوطني، بجانب 28% عبر البرنامج 
الــشــكــاوى عبر  تـــواصـــل، و14% مــن  الــوطــنــي 

البريد اإللكتروني لإلدارة.
وكشفت اإلدارة أن أكثر إجراءات التسوية 
ممثلي  مــن  المستهلك  عليها  يحصل  الــتــي 
القطاع التجاري عن طريق فريق اإلدارة، هي: 
حيث  الــخــدمــة(،  أو  السلعة  لثمن  )اســـتـــرداد 
تقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022، تليها 
بين  المبرم  العقد  وفق  العمل  )إتمام  تسوية 
ومن  الــشــكــاوى،  مــن   %23 بنسبة  الطرفين( 
ثم )التصليح على الضمان( بنسبة 18% من 
تندرج  الــواردة  الشكاوى  بأن  علما  الشكاوى.. 
تحت أكثر من 10 قطاعات صناعية، وأكثرها 
الكهربائية واإللكترونية(،  ترد على )األجهزة 
ــواد  ــمـ ــاع الـ ــبــــات(، ثــــم قـــطـ ــاع )الــــمــــركــ ثــــم قـــطـ
الغذائية.. علما بأن أكثر من 200 ألف دينار، 
التسوية  خــالل  المالية  المبالغ  إجمالي  هو 

لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى.
الجهات  مع  القانونية  اإلجــراءات  وبشأن 
الى  منشأة   )51( تحويل  تم  فقد  المخالفة، 
والتأشير  اإلداري  الغلق  وتــم  العامة،  النيابة 
على )5( منشآت تجارية نظير تكرار الشكاوى 

الواردة ضدها.
والحقائق،  أن نسرد كل هذه األمور  أردنا 
لحماية  الخليجي  بــاألســبــوع  نحتفل  ونحن 
الثاني  األســبــوع  يــصــادف  والـــذي  المستهلك، 
ــام.. وال يستطيع  مــن شــهــر مـــارس فــي كــل عــ
الــنــوايــا والــجــهــود  أحـــد أن يشكك فــي صـــدق 
المستمرة، التي تقوم بها الوزارة واإلدارة، من 
وواجــبــاتــه،  بحقوقه  المستهلك  توعية  أجــل 
وتوسيع مظلة حماية المستهلك وطنيا.. وإن 

كانت التطلعات أكبر واآلمال أكثر.
ــادرة جــمــيــلــة تــلــك الــتــي  ــبــ ــانـــت مــ ــا كـ ربـــمـ
المدارس  طلبة  إشــراك  عبر  اإلدارة  أطلقتها 
األســبــوع  بفعالية  االحــتــفــال  فــي  الــحــكــومــيــة 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــحـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بــهــدف 
المستهلك  وواجــبــات  حقوق  بأهم  التعريف 
ــانـــب اســـتـــعـــراض أســالــيــب  ــى جـ ــ الـــصـــغـــيـــر، إلـ
المشاركة  مــع  واالدخـــــار،  الــذكــي  االســتــهــالك 
التي سيتم  الصغير،  المستهلك  في مسابقة 

السحب عليها نهاية األسبوع الخليجي.
اإلدارة،  التجاري مع  القطاع  دور  أما عن 
ــن أجــل  ــغ األهـــمـــيـــة، مـ ــالـ فــهــو دور حـــيـــوي وبـ
المستهلكين،  شــكــاوى  ومعالجة  حــل  تيسير 
حيث بلغ عدد المنشآت التجارية التي كرمها 
المتعاونة في  والتجارة  الصناعة  وزير  سعادة 
بــرد  ــتـــزام  االلـ مــع  المستهلكين  شــكــاوى  حــل 
حــقــوقــهــم أكــثــر مـــن 10 مــنــشــآت تــجــاريــة، و9 
مــنــشــآت أســهــمــت بــصــورة إيــجــابــيــة فــي تــزويــد 
ــوزارة بــالــبــيــانــات االســتــهــالكــيــة.. ولــأمــانــة  ــ الــ
مقارنة  جــدا  قليل  الــعــدد  فــإن  والموضوعية، 
بعدد المنشآت في البالد، وهذا واجب مناط 
بــالــقــطــاع الــتــجــاري نــفــســه، مــن أجـــل تفعيله 

ومضاعفته.
مسؤولية  المستهلك..  حماية  عموما.. 

مشتركة.. لها ما لها، وعليها ما عليها. 

malmahmeed7@gmail.com

حماية الم�ستهلك.. ما لها.. وما عليها

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

تــواصــل هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
من  سلسلة  تنظيم  والــتــســويــق  االتـــصـــال  ــإدارة  ــ بـ ممثلة 
نشر  بهدف   ،)iGA Live( المباشرة  التوعوية  اللقاءات 
الــوعــي وتــعــزيــز الــثــقــافــة الــرقــمــيــة لـــدى الــجــمــهــور حــول 
ــرز الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تقدمها عــبــر الــبــوابــة  أبـ
والتطبيقات   ،bahrain.bh البحرين  لمملكة  الوطنية 
تــوفــرهــا مــن خــالل متجر تطبيقات  والــتــي  اإللــكــتــرونــيــة 

 .bahrain.bh/apps الحكومة اإللكترونية
للمشاركة  الــكــريــم  الجمهور  تــدعــو  أن  الهيئة  ويــســر 
فـــي الــبــرنــامــج الــتــفــاعــلــي عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
خــاللــه  ســيــتــم  والـــــذي   ،igabahrain@ االنـــســـتـــغـــرام، 
والنشر  أمين رئيس شعبة اإلعالم  الرائد فايز  استضافة 
باإلدارة العامة للمرور للحديث عن خدمات )التبليغ عن 
وذلك  المرور،  تطبيق  عبر  البسيطة(  المرورية  الحوادث 
الساعة  تمام  في   ،2023 مــارس   14 الموافق  الثالثاء  يــوم 

11 صباًحا.
وقد أكدت الهيئة أن تنظيم هذا اللقاء التفاعلي يأتي 
الــحــوادث  عــن  التبليغ  بخدمات  الجمهور  توعية  بهدف 
ــرز اشــتــراطــات هــذه  الــمــروريــة الــبــســيــطــة واســتــعــراض أبــ

الــخــدمــات وكــيــفــيــة االســتــفــادة مــنــهــا، إلـــى جــانــب تعزيز 
التواصل مع المستفيدين من هذه الخدمات من خالل 
واســتــفــســاراهــم  ومقترحاتهم  مــالحــظــات  إلـــى  االســتــمــاع 
والرد عليها خالل البث، موضحة بأن خدمات التبليغ عن 
إلكترونية،  البسيطة، تضم 4 خدمات  المرورية  الحوادث 
ُتمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من دول مجلس 
التبليغ  خدمة  وهي  منها  لالستفادة  الخليجي  التعاون 
الحوادث  بالغات  عرض  وخدمة  المرورية،  الحوادث  عن 
المرورية، وخدمة مواقع شركات التأمين، وخدمة اإلقرار 

بالتسبب بالحادث المروري.
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  أشــارت  كما 
التفاعلية السيما على صعيد  اللقاءات  أهمية هذه  إلى 
والمقيمين  المواطنين  الرقمية ومشاركة  الثقافة  تعزيز 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وأثـــــر الــمــقــتــرحــات والـــمـــالحـــظـــات الــتــي 
يتفضلون بتقديمها في المساهمة في تطوير الخدمات 
بالتعاون  الهيئة  تقدمها  التي  اإللكترونية  والتطبيقات 
الوقت نفسه دعوتها  مع الجهات الحكومية، مجددة في 
اللقاء  هـــذا  فــي  والــمــشــاركــة  لــلــمــبــادرة  الــكــريــم  للجمهور 

المهم.

»الحكومة الإلكترونية« تدعو الجمهور اإلى الم�ساركة فـي لقاء  تفاعلي 
التبليغ عن الحوادث المرورية عبر تطبيق المرور( حول )خدمات 

ــع طــبــيــبــة ــ ــر عـــقـــد عـــمـــل م ــ ــك ــ تـــغـــريـــم مـــركـــز طـــبـــي اأن
ــار ــن دي األــــف   25 ــة  ــغ ــال ــب ال مــ�ــســتــحــقــاتــهــا  �ـــســـداد  ــه  ــ ــزام ــ واإل

} المحامية عبير العنزي.

الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  أيــدت 
السجن 5 سنوات آلسيوي حاول تهريب نصف 
بداخل  الميتافيتامين  مــخــدر  مــن  جـــرام  كيلو 
آالف   3 تغريمه  المحكمة  أيــدت  كما  أحــشــائــه، 
تنفيذ  عــقــب  الــبــالد  عــن  نهائيا  وإبـــعـــاده  ديــنــارـ 

العقوبة.
وكان المتهم قد حضر إلى مملكة البحرين 
عبر مطار البحرين الدولي قادما من باكستان 
فيه  اشتبه  الجمركية  بالمنطقة  مـــروره  وعند 
يعثر  ولــم  بتفتيشه  قــام  وعليه  األول  الــشــاهــد 
ممنوعات  وبسؤاله عن حيازته ألية  على شيء 
أنكر، فأمر ضابط الجمارك بتحويله إلى غرفة 
التهريب  عمليات  لــتــكــرار  نــظــرا  األشــعــة  جــهــاز 
الجهاز  على  األخير  وبعرض  المتهم،  بلد  من 
تبين وجود أشكال لفافات بداخل معدته، حيث 
ــدورة المياه  ــراد الــشــرطــة لــ تــوجــه مــعــه أحـــد أفــ
ــنـــاء إخـــــراج عــــدد من  حــيــث شـــوهـــد الــمــتــهــم أثـ
الــلــفــافــات عــلــى شــكــل كــبــســوالت تــم تــحــريــزهــا، 
وبعدها تم نقله إلى السلمانية واستكمل نزول 

كبسولة   80 قــاربــت  الــمــخــدرة  الكبسوالت  باقي 
بوزن 465 جراما من مخدر الميتافيتامين.

مكافحة  إدارة  قبل  من  التحريات  وبإجراء 
يعمل ضمن شبكة  المتهم  أن  تبين  المخدرات 
ــى مــمــلــكــة  ــ ــقـــوم بــجــلــب الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة إلـ تـ
نقل  هو  المتهم  ودور  االتجار  بقصد  البحرين 
المواد المخدرة في أحشائه عن طريق االبتالع 
مــادة  عــلــى  احــتــواؤهــا  ثــبــت  معمليا  وبفحصها 
ثبت  إدراره  عــيــنــة  وبــفــحــص  الــمــيــتــافــيــتــامــيــن 
المتهم  اعترف  المخدرة، حيث  المواد  تعاطيه 
أن أحد األشخاص عرض عليه تهريب المخدر 

إلى البحرين مقابل حصوله على مبلغ مالي.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه 
جلب وحاز المادة المخدرة )الحشيش( والمؤثر 
العقلي الميتامفيتامين بقصد االتجار في غير 
ــوال الــمــرخــص بها قــانــونــا، كما أنــه أحــرز  األحــ
الــحــشــيــش والــمــؤثــر العقلي  الــمــخــدرة  الـــمـــادة 
األحـــوال  غير  فــي  التعاطي  بقصد  الــديــازيــبــام 

المرخص بها قانونا.

ال�سجن 5 �سنوات لمهرب كب�سولت ميتافيتامين 

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األول بمعاقبة آسيويتين بالسجن مدة 
اتهام  من  إليهما  أسند  عما  دينار  ألفي  مبلغ  منهما  كل  وبتغريم  سنوات   10
إعــادة  بمصاريف  بإلزامهما  المحكمة  وأمــرت  آسيوية  فتاة  بشخص  االتجار 
تنفيذ  عقب  البالد  عن  نهائيًا  بإبعادهما  وأمــرت  دولتها  إلى  عليها  المجني 
تلقت  العامة  اآلداب  وحماية  بالبشر  االتجار  مكافحة  إدارة  وكانت  العقوبة. 
بالغا من سفارة دولة آسيوية يفيد تلقي بالغ من فتاة تدعي احتجازها في 
قوة  توجهت  الفور  وعلى  الدعارة  ممارسة  على  إجبارها  ويتم  الشقق  إحــدى 
أمنية إلى مكان البالغ حيث تم تخليص الفتاة المجني عليها والقبض على 
متهمتين. وقالت المجني عليها إنها تربطها عالقة قرابة بإحدى المتهمات 
وطلبت منها توفير فرصة عمل في البحرين كون ظروفها المادية صعبة جدا 
في بلدها فعرضت عليها المتهمة العمل في مجال التدليك فوافقت المجني 
إلى  نقلها  وتم  والثانية  األولى  المتهمة  استقبالها  في  وكان  عليها وحضرت 
إحدى الشقق وطلبا منها الخلود للنوم والراحة لبدء العمل في اليوم التالي 
وكان بالشقة عدة فتيات من نفس جنسيتها. وأضافت أنها في اليوم التالي 
تم إخبارها أنها ستعمل في مجال الدعارة وعند رفضها تم تهديدها بتعرضها 
دينار   1800 دفــع  حالة  في  إال  مجددا  بلدها  إلــى  عودتها  وصعوبة  للمشاكل 
أيام مقابل  الزبائن خالل مدة ستة  لقاء عدد من  إنها أجبرت على  مضيفة 
مبالغ مالية ما بين 10 دنانير و20 دينارا تحصل عليها المتهمتان، إال أنها في 
أحد األيام استطاعت التواصل مع سفارة بلدها وأخبرتهم بالواقعة وحضرت 
اتجرا في شخص  أنهما  إليها  النيابة  أسندت  وتم تخليصها. حيث  الشرطة 
المجني عليها بأن قامتا بنقلها وإيوائها عن طريق غير مشروع بغرض إساءة 
استغاللها في ممارسة الدعارة عن طريق إجبارها على دفع 1500 دينار كونها 
في حالة ظرفية ال يمكن االعتداد بها. كما حملتا المجني عليها على ارتكاب 
بصفة  حياتهما  في  واعتمدتا  والحيلة  والتهديد  اإلكــراه  عن طريق  الدعارة 
كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة واعتمدا في حياتهما 

بصفة كلية على يكسباه من ممارسة الدعارة على النحو المبين باألرواق.

ــن  ــي ــت ــوي ــي ــس لآ� ــوات  ــنـ ــسـ �ـ  10 الــ�ــســجــن 
ــة اأ�ــســبــوعــا ــل ــرذي ــى ال ــة عــل ــا عــامــل ــرت ــب اأج

 أكـــــدت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
الــــعــــمــــل الـــــحـــــرص عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
ــة والــتــنــظــيــم والــتــشــديــد  ــابـ ــرقـ الـ
ــيـــن مـــــن خــــالل  ــفـ ــالـ ــمـــخـ ــلــــى الـ عــ
تكثيف جهود وإجراءات التصدي 
ــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــلــــمــــمــــارســــات غــ لــ
ــل بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي ســـــــــوق الـ
ــارت  ــ مـــحـــافـــظـــات الــمــمــلــكــة. وأشــ
حملة  تنفيذ  تــم  أنــه  إلــى  الهيئة 
تفتيشية مشتركة في المحافظة 
شــؤون  مــع  بالتنسيق  الجنوبية، 
واإلقـــامـــة،  والــــجــــوازات  الجنسية 
كما  المحافظة،  شرطة  ومديرية 
تم تنفيذ حملة أخرى بالتنسيق 
لــلــمــبــاحــث  الـــعـــامـــة  اإلدارة  مــــع 
واألدلة الجنائية بوزارة الداخلية 
وأسفرت  المحرق.   في محافظة 
ــدد مــن  ــ ــد عـ ــ الــحــمــلــتــان عــــن رصـ
بأحكام  تتعلق  التي  المخالفات 
العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  قــانــون 
وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وضـــــــبـــــــط عـــــــــــدد مــــــــن الـ
والقوانين،  لأنظمة  المخالفين 
ــة إلــــــــى أنــــــــه تــــــــّم اتــــخــــاذ  ــ ــّوهـ ــ ــنـ ــ مـ

اإلجراءات القانونية بشأنها.
ســوق  تنظيم  هيئة  ــددت  وجــ
ــا جـــمـــيـــع أفــــــراد  ــهــ ــوتــ الـــعـــمـــل دعــ
المجتمع إلى دعم جهود الجهات 
للممارسات  للتصدي  الحكومية 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي ســـوق العمل 
حماية  النظامية  غير  والعمالة 
الجميع  داعــيــة  كــكــل،  للمجتمع 

ــة شــــكــــاوى  ــ ــ ــى اإلبــــــــــالغ عـــــن أيـ ــ ــ إلـ
العمل  بــمــخــالــفــات ســـوق  تــتــعــلــق 
ــة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة مــن  ــالـ ــمـ ــعـ والـ
خالل ملء االستمارة اإللكترونية 
الموقع  على  لإلبالغ  المخصصة 
www.lmra. للهيئة  الرسمي 
bh أو االتصال على مركز اتصال 

الهيئة 17506055.

ــن الــمــخــالــفــات خــال  ــوق الــعــمــل تــر�ــســد عـــددا م ــس �
ــة ــي ــوب ــن ــج ــمـــات تــفــتــيــ�ــســيــة فـــي الـــمـــحـــرق وال حـ

حجزت محكمة االستئناف العليا الجنائية استئناف 
أمــوال  وأخـــرى بغسل  3 ســنــوات إلدانــتــه  بالسجن  محكوم 
إلـــى جــلــســة 27 مــــارس للحكم،  ديــنــار  جــــاوزت 3 مــاليــيــن 
كال  وغــرمــت  درجــة  اول  محكمة  عاقبتهما  ان  سبق  حيث 
ــادرة مــبــلــغ الــغــســل  مــنــهــمــا مــبــلــغ مــائــة ألــــف ديـــنـــار ومــــصــ
والبالغ مقداره ثالثة ماليين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا 
وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما وأمالكهما؛ 

وذلك لما نسب إليهما من تهمة غسل األموال.
ــن إدارة  ــًا مـ ــد تــلــقــت بـــالغـ ــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قـ وكـ
اختالسها  عقب  المتهمة  قيام  تضمن  المالية  التحريات 
أمـــوال أحــد الــبــنــوك لــدى إحـــدى الـــدول العربية بــإجــراء 
عمليات مالية على تلك األمــوال تمثلت في شــراء ثالثة 
ــام تــحــويــالت مالية  ــمـ ــارات فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وإتـ ــقـ عـ
خــارجــيــة، وذلـــك بــاتــفــاق ومــســاعــدة المتهم الــثــانــي الــذي 

عمليات  مــن  تــم  فــيــمــا  األمـــــوال  تــلــك  إدارة  عمليه  تــولــى 
الـــبـــالغ أجــــرت الــنــيــابــة  شــــراء بــاســتــخــدامــهــا. وفــــور ورود 
من  وآخرين  التحريات  بسؤال مجري  تحقيقاتها  العامة 
وتحركات  مــصــدر  وتتبع  بالكشف  االذن  وكــذلــك  الــشــهــود 
مالي  وإجــراء تحليل  المتهمة  تلقتها  التي  األمــوال  تلك 
األمــوال،  تلك  أجريت على  التي  المالية  العمليات  لكافة 
كافة  وتحليل  عليها  التحفظ  إجـــراءات  اتخاذ  عن  فضال 
األولية  للجريمة  المتهمة  ارتــكــاب  على  الجنائية  األدلــة 
في الخارج على نحو ما ثبت بمستندات طلب المساعدة 
الــقــضــائــيــة الــتــي أجـــريـــت بــشــأن تــلــك الـــواقـــعـــة، ومـــن ثم 
اشتراكه  إليه من  نسب  فيما  المتهم  باستجواب  أعقبتها 
ــوال، وقـــررت  ــ مــع المتهمة فــي ارتــكــاب جــريــمــة غــســل األمـ
التي  المختصة  الجنائية  المحكمة  إلــى  القضية  إحالة 

أصدرت حكمها المتقدم.

محكوم بال�سجن 3 �سنوات في غ�سل  3.4 مايين دينار ي�ستاأنف على الحكم 
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ــقـــــــبـــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور  اســـــــتـــــ
ــــف بــــــــن راشــــــــد  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
الــــزيــــانــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
بــمــقــر الــــــــوزارة أمـــــس، الــســيــد 
بــامــبــوس شـــاراالمـــبـــوس عضو 
الظل  ــر  ووزيــ الــعــمــوم  مجلس 
لــــلــــشــــرق األوســــــــــــط وشــــمــــال 

إفريقيا بالمملكة المتحدة.
وجرى خالل اللقاء تأكيد 
الصداقة  عالقات  ومتانة  قــوة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــيــــن مــمــلــكــة 
المتحدة،  والمملكة  البحرين 
ــبـــة الــمــشــتــركــة  فــــي ظــــل الـــرغـ
في  الــثــنــائــي  الــتــعــاون  لتنمية 
مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت خــدمــة 
إضافة  المشتركة،  للمصالح 
القضايا  عـــدد مــن  بــحــث  إلـــى 

ذات االهتمام المشترك.
حـــضـــر الــمــقــابــلــة الــســيــد 
أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم الــقــريــنــيــس 

رئيس قطاع الشؤون األوروبية 
في وزارة الخارجية.

بن  الشيخ خالد  استقبل 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  عــلــي 
ــلــــى لــلــقــضــاء  الــمــجــلــس األعــ
رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، 
بـــمـــكـــتـــبـــه بـــمـــقـــر الـــمـــجـــلـــس، 
الـــســـيـــد إيــــراكــــلــــي شـــــوتـــــادزه 
ــام بــجــمــهــوريــة  ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ الــ
جــورجــيــا، الـــذي يــقــوم بــزيــارة 
رســـمـــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

حالًيا.
ورحـــــــب بـــالـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــجــورجــي والــوفــد الــمــرافــق، 
ــاء  ــقــ ــلــ ــــث اســـــتـــــعـــــرض الــ ــيـ ــ حـ
تـــــطـــــويـــــر أوجـــــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون 
الــمــشــتــرك وتـــبـــادل الــخــبــرات 
ــي الــــمــــجــــاالت الــقــضــائــيــة،  فــ
بــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز آلــيــات 
الــعــدالــة وحــكــم الــقــانــون وفق 

أحدث االتجاهات الحديثة.
ونوه نائب رئيس المجلس 
ــلــــى لــلــقــضــاء بــالــتــعــاون  األعــ

بين مملكة  القائم  والتنسيق 
جورجيا  وجمهورية  البحرين 

على المستوى القضائي.

ا����س���ت���ع���را����ض ال����ع����اق����ات ال��م��ت��م��ي��زة 

ب�����ي�����ن ال�����ب�����ح�����ري�����ن وب�����ول�����ن�����دا

ال�����زي�����ان�����ي ي�������ض���ت���ق���ب���ل ع�������ض���وا 
ب��م��ج��ل�����س ال����ع����م����وم ال���ب���ري���ط���ان���ي

للق�ضاء  الأع���ل���ى  ال��م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ي���ل���ت���ق���ي ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام ال���ج���ورج���ي 

استقبل المستشار عبداهلل بن حسن 
الدستورية  المحكمة  رئيس  البوعينين 
مارس   13 الموافق  اإلثنين  أمــس  صباح 
شوتادزه  إيراكلي  السيد  المحكمة  بمقر 
العام بجمهورية جورجيا والوفد  النائب 
في  اللقاء  هــذا  يأتي  حيث  لــه،  المرافق 
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد 
النيابة العامة بجمهورية جورجيا بهدف 
البحرين  مملكة  تــجــربــة  عــلــى  الــتــعــرف 
التشريعية والنيابية والدستورية في ظل 
التنموية  والــمــســيــرة  اإلصــالحــي  الــعــهــد 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 

المعظم.
المحكمة  رئيس  عبر  اللقاء  وخــالل 
الــعــام  بــالــنــائــب  الــدســتــوريــة عــن ترحيبه 
لـــه، منوهًا  الــمــرافــق  الــجــورجــي والـــوفـــد 
بالتعاون والتنسيق المشترك بين مملكة 
البحرين وجمهورية جورجيا، مبديًا في 
الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية 
أشكال  كل  لتقديم  البحرين  مملكة  في 
إلنــجــاح  جــورجــيــا  فــي  لنظيرتها  الــدعــم 
من  التواصل  عــرى  تعزز  التي  الــلــقــاءات 
وتنمية  المعرفية  الخبرات  تبادل  خالل 
الجانب  هــذا  فــي  المتخصصة  الــقــدرات 

بكال البلدين الصديقين. 

ــارة تـــقـــديـــم عـــرض  ــ ــزيـ ــ ــــالل الـ ــــم خـ وتـ
مــرئــي اشــتــمــل عــلــى نــبــذة تــعــريــفــيــة عن 
في  إنشائها  منذ  الــدســتــوريــة  المحكمة 
ضــمــن  2002م  عـــــام  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
الــمــشــروع اإلصـــالحـــي لــحــضــرة صــاحــب 
الـــــجـــــاللـــــة عـــــاهـــــل الــــــبــــــالد الـــمـــعـــظـــم، 
المتعلقة  بــالــمــنــازعــات  واخــتــصــاصــاتــهــا 
بدستورية القوانين واللوائح واإلجراءات 
الــتــي تتبع أمــامــهــا واألحــكــام والــقــرارات 

التي تصدرها. 
تخللتها  الـــتـــي  ــارة  ــزيــ الــ خـــتـــام  وفــــي 
جولة ميدانية في أروقة المقر الرئيسي 
للمحكمة الدستورية أشاد أعضاء الوفد 

في  الدستورية  المحكمة  به  تتمتع  بما 
قضائية  ــراءات  إجــ مــن  البحرين  مملكة 
ــتــــوريــــة مـــتـــطـــورة تــطــبــق  ــانــــات دســ ــمــ وضــ
أعــلــى الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات الــدولــيــة 
أعربوا عن  كما  الشأن،  هذا  في  المتبعة 
المحكمة  مقر  بــه  حظي  بما  أعجابهم 
مــن تصميم فــريــد فــي الــبــنــاء ُطـــرز بفن 
ــتــــراث الــبــحــريــنــي  الـــعـــمـــارة الــحــديــث والــ
ــيـــل. حــضــر الــلــقــاء نــائــب الــرئــيــس  األصـ
واألمين  الدستورية  المحكمة  وأعــضــاء 
العام ومجموعة من القائمين على هذه 
الزيارة من المحكمة الدستورية والنيابة 

العامة بمملكة البحرين. 

رئي�س المحكمة الد�ضتورية: تقديم كل اأ�ضكال الدعم للمحكمة الد�ضتورية في جورجيا

الوطن  »حصن  الــقــيــادات  تمرين  فعاليات  انطلقت 
الــذي  2023م،  ــارس  مــ  13 اإلثــنــيــن  امـــس  صــبــاح   »2023
الوطني  الــحــرس  بمشاركة  البحرين  دفـــاع  قــوة  تجريه 
مــحــافــظــات  مـــنـــاطـــق  مــخــتــلــف  فــــي  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ووزارة 

المملكة، ويأتي تنفيذ التمرين ضمن سلسلة التمارين 
الــتــدريــبــيــة الــتــي تــنــفــذهــا قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن إلثــــراء 
والتعاون  التنسيق  وتعزيز  وصقلها،  القيادية  الخبرات 
المشترك مع الجهات األخرى المعنية في هذا الشأن، 

وفق  وذلك  التمرين،  في  المشاركين  كفاءة جميع  ورفع 
ناحية  بكوادرها من  المستمر لالرتقاء  التدريبي  النهج 
الجاهزية القتالية واإلدارية وتطوير القدرات الدفاعية 

مع القوات المشاركة.

بــن صقر انط���اق فعالي���ات تمري���ن القي���ادات »ح�ض���ن الوطن« ذيــاب  الــركــن  الفريق  استقبل 
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان، فــريــق  الـــنـــعـــيـــمـــي رئــ
ــيـــة  ــاديـــمـ الـــتـــحـــضـــيـــر األكــــاديــــمــــي مــــن األكـ
الــخــلــيــجــيــة لــــلــــدراســــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واألمــنــيــة، وذلـــك صــبــاح امـــس االثــنــيــن 13 

مارس 2023م.
وخالل اللقاء رحب رئيس هيئة األركان 

بفريق التحضير األكاديمي من األكاديمية 
الــخــلــيــجــيــة لــــلــــدراســــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واألمـــنـــيـــة، حــيــث جـــرى بــحــث الــعــديــد من 
الموضوعات التي تسهم في تقوية التنسيق 

في مجاالت التعاون العسكري وتعزيزها.
راشد  الركن صالح  اللواء  اللقاء  حضر 

آل سعد مدير التدريب العسكري.

رئي����س الأركان ي�ض���تقبل فري���ق الأكاديمي���ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��درا���ض��ات ال���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ة

أكد رئيس المجلس األعلى 
الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة 
خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
بقيادة  البحرين  مملكة  حــرص 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
وبمتابعة  المعظم،  البالد  ملك 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  ــلـــمـــان  سـ
ـــس مــجــلــس  ــيــ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولــــــــي الــ
الـــــوزراء، عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
وأعــلــى  ــودة  جـ بــأفــضــل  الصحية 
المجتمع  ــراد  أفـ لجميع  كــفــاءة 

البحريني.
جــاء ذلــك خــالل استقباله، 
ــلــــس،  ــمــــجــ بــــمــــكــــتــــبــــه بــــمــــقــــر الــ
الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة مــحــمــد رضــا 
الشورى  مجلس  عضو  السلمان 
للمجلس  العام  األمين  بحضور 
علي  إبــراهــيــم  للصحة  األعــلــى 

النواخذة.
اللقاء جدد خالص  وخالل 

ــورة الــســلــمــان  ــتـ ــدكـ ــلـ الــتــهــنــئــة لـ
ــًوا فــــي مــجــلــس  بــتــعــيــيــنــهــا عــــضــ
ــًدا بـــجـــهـــودهـــا  ــيــ الــــــشــــــورى، مــــشــ
مجال  في  واألكاديمية  العلمية 

والباطنية  الــمــعــديــة  األمــــراض 
الــعــدوى  ومكافحة  الــســن  وكــبــار 
ــى جــانــب  ــودة الــطــبــيــة، إلــ ــجــ والــ
فريق  فــي  المتميزة  عــطــاءاتــهــا 

الــــبــــحــــريــــن فـــــتـــــرة الـــجـــائـــحـــة 
لــــمــــواجــــهــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

)كوفيد-19(.
المجلس  رئــيــس  بحث  كما 

األعـــلـــى لــلــصــحــة مـــع الــدكــتــورة 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــان تـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــــمــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع الــــســــلــــطــــة 
ــا  ــايــ ــة فـــــــي الــــقــــضــ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
الـــصـــلـــة  ذات  والـــــمـــــوضـــــوعـــــات 
بــالــقــطــاع الــصــحــي والــخــدمــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
الــدور  على  مــؤكــًدا  والمقيمين، 
يضطلع  الــذي  الهام  التشريعي 
ــورى مـــن أجــل  ــشــ بـــه مــجــلــس الــ

تطوير القوانين والتشريعات.
من جهتها، أعربت الدكتورة 
الــســلــمــان عـــن خـــالـــص شــكــرهــا 
ــالــــي رئـــيـــس  ــعــ ــمــ ــا لــ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
على  للصحة  األعــلــى  المجلس 
ــال والـــحـــفـــاوة  ــبـ ــقـ ــتـ حـــســـن االسـ
أهمية  على  منوهة  والترحيب، 
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك والــمــضــي 
قــــــدًمــــــا فــــــي تــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع 
االستدامة  بما يحقق  الصحي، 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وتـــــوفـــــيـــــر أفــــــضــــــل الـ

الصحية.

رئ���ي�������س الأع�����ل�����ى ل���ل�������ض���ح���ة: ت���وف���ي���ر ال���خ���دم���ات 
ال�����ض��ح��ي��ة ب��اأع��ل��ى ك���ف���اءة ل��ج��م��ي��ع اأف������راد ال��م��ج��ت��م��ع

راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
أمس،  الــوزارة  بمقر  الخارجية،  وزير  الزياني، 
بولندا،  بجمهورية  الــنــواب  مجلس  مــن  وفـــًدا 

وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء، اســتــعــراض الــعــالقــات 
مملكة  بين  تجمع  الــتــي  المتميزة  الثنائية 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة بــولــنــدا، وســبــل تطوير 
الجانبين  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون  وتــنــمــيــة 

بالخير  يعود  بما  المستويات،  مختلف  على 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  على  والنفع 
الموضوعات  من  عدد  مناقشة  إلى  باإلضافة 
الــســاحــتــيــن  الــمــشــتــرك عــلــى  ذات االهـــتـــمـــام 

اإلقليمية والدولية.
حــضــر الــمــقــابــلــة الــســيــد أحــمــد إبــراهــيــم 
الشؤون األوروبية في  القرينيس رئيس قطاع 

وزارة الخارجية.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
ــخ راشـــــــــــد بـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
إعجابه  عن  العاصمة  محافظة 
بــالــمــســتــوى الــمــتــقــدم والــتــطــور 
العمراني الذي تشهده العاصمة 
ــة الــجــديــدة الــتــي أقيمت  اإلداريــ
شرقي  فــدانــا   170 مساحة  على 

العاصمة المصرية القاهرة.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
فــي  خــلــيــفــة  آل  ــبـــدالـــرحـــمـــن  عـ
ــة لـــمـــراســـل  ــاصــ تـــصـــريـــحـــات خــ
»أخـــبـــار الــخــلــيــج« فـــي الــقــاهــرة، 
اإلداريـــة  للعاصمة  زيــارتــه  عقب 
الــجــديــدة أمــس )االثــنــيــن(: »إن 
ــذي أظــهــرتــه  ــ حــجــم اإلنــــجــــاز الـ
مدينة  بإنشاء  المصرية  اإلرادة 
ذكية متكاملة تحتوي على كافة 
مــقــومــات االســـتـــدامـــة فـــي وقــت 
يستحق  جـــودة،  وبأعلى  قياسي 

اإلعجاب واإلشادة الكبيرة«.
جاءت زيارة الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
للعاصمة  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
هامش  على  الجديدة،  اإلداريـــة 
زيارته الرسمية لجمهورية مصر 
العربية، حيث كان في استقباله 
عباس  محمود  خالد  المهندس 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 

الـــمـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة الـــعـــاصـــمـــة 
اإلداريـــــــة لــلــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة، 
الذي أطلعه على مراحل تنفيذ 
الــمــشــروع وأهـــدافـــه فــي تحقيق 
في  ودوره  الــعــمــرانــيــة  الــتــنــمــيــة 

جذب االستثمارات الخارجية.
ــافــــظ  وقــــــــــد اســـــتـــــمـــــع مــــحــ
عن  واٍف  شــــرح  إلــــى  الــعــاصــمــة 
التي  العاصمة اإلداريــة،  مشروع 
المصرية  للحكومة  مقرا  تضم 
بمختلف وزاراتها ومبنى جديدا 
ــــا  ــان الــــمــــصــــري، وحــــّيً ــمـ ــرلـ ــبـ ــلـ لـ
ــلــــســــفــــارات، واســـتـــمـــع  جــــديــــدا لــ
ــرح لــلــمــراحــل الــمــتــعــددة  ــى شـ الـ
اإلداري  والــتــقــســيــم  إلنــشــائــهــا، 
لــأحــيــاء، وخــطــة نــقــل موظفي 

الــحــكــومــة الــمــصــريــة الــتــي بــدأ 
تنفيذها بالفعل.

وأبــــــدى الــمــحــافــظ خــالل 
الـــلـــقـــاء، إعـــجـــابـــه بــالــمــســتــوى 
الــمــتــقــدم والــتــطــور الــعــمــرانــي 
الذي تشهده العاصمة اإلدارية 
الــــجــــديــــدة شــــرقــــي الــعــاصــمــة 
ــاهــــرة، وحــجــم  ــقــ الـــمـــصـــريـــة الــ
اإلرادة  أظـــهـــر  ــذي  ــ الـ اإلنـــجـــاز 
ــاء مــديــنــة  ــشـ ــي إنـ الــمــصــريــة فـ
ذكــيــة مــتــكــامــلــة تــحــتــوي على 
في  االســتــدامــة  كــافــة مقومات 
ــودة،  ــت قــيــاســي وبــأعــلــى جــ وقــ
مــتــمــنــيــًا لــجــمــيــع الــقــائــمــيــن 
المشروع  هــذا  فــي  والعاملين 

القومي التوفيق والنجاح.

وأكــــــــد الــــشــــيــــخ راشــــــــد بــن 
عبدالرحمن آل خليفة أن هذا 
الـــمـــشـــروع الــحــضــري الــمــمــيــز 
يعكس المكانة المتقدمة التي 
تحتلها مصر على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي، منوهًا إلى 
أهمية االطالع واالستفادة من 
الكبرى  التجارب والمشروعات 
في مصر وتبادل الخبرات بين 
الشقيقين بما يسهم  البلدين 
والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز  فــي 
الــمــشــتــرك ويــحــقــق األهــــداف 

التنموية المرجوة.
ــا قـــــــام الـــمـــحـــافـــظ  ــعــــدهــ بــ
والـــــــوفـــــــد الـــــمـــــرافـــــق بـــجـــولـــة 
ميدانية في العاصمة اإلدارية 

أهم  خاللها  تابعوا  الــجــديــدة، 
مكونات العاصمة، التي تشمل 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــنــــوك واألحـ ــبــ مـــنـــطـــقـــة الــ
الــســكــنــيــة والــــحــــي الــحــكــومــي 
والمدينة  المركزية  والحدائق 
ــة وغــــيــــر ذلــــــك مــن  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــث تـــعـــد  ــ ــيـ ــ الــــــمــــــشــــــروعــــــات، حـ
الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الــجــديــدة 
ــة  ــدامــ ــتــ ــســ مــــديــــنــــة ذكـــــيـــــة ومــ
ــل. حــــضــــر الــــــزيــــــارة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــســـيـــد يـــعـــقـــوب لــــــوري مــديــر 
والــمــتــابــعــة  الــمــعــلــومــات  إدارة 
والسيد  العاصمة،  بمحافظة 
ــعــــي  ــيــ ــبــ ســــــلــــــمــــــان عــــــلــــــي الــــســ
بمكتب  الــتــنــفــيــذي  الــســكــرتــيــر 

المحافظ. 

في ت�صريحات خا�صة لـ»اأخبار الخليج« بالقاهرة:

را�ضد بن عبدالرحمن ي�ضيد بالم�ضتوى المتقدم للعا�ضمة الإدارية الجديدة في م�ضر
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ــقـــــــبـــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور  اســـــــتـــــ
ــــف بــــــــن راشــــــــد  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
الــــزيــــانــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
بــمــقــر الــــــــوزارة أمـــــس، الــســيــد 
بــامــبــوس شـــاراالمـــبـــوس عضو 
الظل  ــر  ووزيــ الــعــمــوم  مجلس 
لــــلــــشــــرق األوســــــــــــط وشــــمــــال 

إفريقيا بالمملكة المتحدة.
وجرى خالل اللقاء تأكيد 
الصداقة  عالقات  ومتانة  قــوة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــيــــن مــمــلــكــة 
المتحدة،  والمملكة  البحرين 
ــبـــة الــمــشــتــركــة  فــــي ظــــل الـــرغـ
في  الــثــنــائــي  الــتــعــاون  لتنمية 
مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت خــدمــة 
إضافة  المشتركة،  للمصالح 
القضايا  عـــدد مــن  بــحــث  إلـــى 

ذات االهتمام المشترك.
حـــضـــر الــمــقــابــلــة الــســيــد 
أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم الــقــريــنــيــس 

رئيس قطاع الشؤون األوروبية 
في وزارة الخارجية.

بن  الشيخ خالد  استقبل 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  عــلــي 
ــلــــى لــلــقــضــاء  الــمــجــلــس األعــ
رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، 
بـــمـــكـــتـــبـــه بـــمـــقـــر الـــمـــجـــلـــس، 
الـــســـيـــد إيــــراكــــلــــي شـــــوتـــــادزه 
ــام بــجــمــهــوريــة  ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ الــ
جــورجــيــا، الـــذي يــقــوم بــزيــارة 
رســـمـــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

حالًيا.
ورحـــــــب بـــالـــنـــائـــب الـــعـــام 
الــجــورجــي والــوفــد الــمــرافــق، 
ــاء  ــقــ ــلــ ــــث اســـــتـــــعـــــرض الــ ــيـ ــ حـ
تـــــطـــــويـــــر أوجـــــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون 
الــمــشــتــرك وتـــبـــادل الــخــبــرات 
ــي الــــمــــجــــاالت الــقــضــائــيــة،  فــ
بــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز آلــيــات 
الــعــدالــة وحــكــم الــقــانــون وفق 

أحدث االتجاهات الحديثة.
ونوه نائب رئيس المجلس 
ــلــــى لــلــقــضــاء بــالــتــعــاون  األعــ

بين مملكة  القائم  والتنسيق 
جورجيا  وجمهورية  البحرين 

على المستوى القضائي.

ا����س���ت���ع���را����ض ال����ع����اق����ات ال��م��ت��م��ي��زة 

ب�����ي�����ن ال�����ب�����ح�����ري�����ن وب�����ول�����ن�����دا

ال�����زي�����ان�����ي ي�������ض���ت���ق���ب���ل ع�������ض���وا 
ب��م��ج��ل�����س ال����ع����م����وم ال���ب���ري���ط���ان���ي

للق�ضاء  الأع���ل���ى  ال��م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ي���ل���ت���ق���ي ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام ال���ج���ورج���ي 

استقبل المستشار عبداهلل بن حسن 
الدستورية  المحكمة  رئيس  البوعينين 
مارس   13 الموافق  اإلثنين  أمــس  صباح 
شوتادزه  إيراكلي  السيد  المحكمة  بمقر 
العام بجمهورية جورجيا والوفد  النائب 
في  اللقاء  هــذا  يأتي  حيث  لــه،  المرافق 
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد 
النيابة العامة بجمهورية جورجيا بهدف 
البحرين  مملكة  تــجــربــة  عــلــى  الــتــعــرف 
التشريعية والنيابية والدستورية في ظل 
التنموية  والــمــســيــرة  اإلصــالحــي  الــعــهــد 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 

المعظم.
المحكمة  رئيس  عبر  اللقاء  وخــالل 
الــعــام  بــالــنــائــب  الــدســتــوريــة عــن ترحيبه 
لـــه، منوهًا  الــمــرافــق  الــجــورجــي والـــوفـــد 
بالتعاون والتنسيق المشترك بين مملكة 
البحرين وجمهورية جورجيا، مبديًا في 
الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية 
أشكال  كل  لتقديم  البحرين  مملكة  في 
إلنــجــاح  جــورجــيــا  فــي  لنظيرتها  الــدعــم 
من  التواصل  عــرى  تعزز  التي  الــلــقــاءات 
وتنمية  المعرفية  الخبرات  تبادل  خالل 
الجانب  هــذا  فــي  المتخصصة  الــقــدرات 

بكال البلدين الصديقين. 

ــارة تـــقـــديـــم عـــرض  ــ ــزيـ ــ ــــالل الـ ــــم خـ وتـ
مــرئــي اشــتــمــل عــلــى نــبــذة تــعــريــفــيــة عن 
في  إنشائها  منذ  الــدســتــوريــة  المحكمة 
ضــمــن  2002م  عـــــام  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
الــمــشــروع اإلصـــالحـــي لــحــضــرة صــاحــب 
الـــــجـــــاللـــــة عـــــاهـــــل الــــــبــــــالد الـــمـــعـــظـــم، 
المتعلقة  بــالــمــنــازعــات  واخــتــصــاصــاتــهــا 
بدستورية القوانين واللوائح واإلجراءات 
الــتــي تتبع أمــامــهــا واألحــكــام والــقــرارات 

التي تصدرها. 
تخللتها  الـــتـــي  ــارة  ــزيــ الــ خـــتـــام  وفــــي 
جولة ميدانية في أروقة المقر الرئيسي 
للمحكمة الدستورية أشاد أعضاء الوفد 

في  الدستورية  المحكمة  به  تتمتع  بما 
قضائية  ــراءات  إجــ مــن  البحرين  مملكة 
ــتــــوريــــة مـــتـــطـــورة تــطــبــق  ــانــــات دســ ــمــ وضــ
أعــلــى الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات الــدولــيــة 
أعربوا عن  كما  الشأن،  هذا  في  المتبعة 
المحكمة  مقر  بــه  حظي  بما  أعجابهم 
مــن تصميم فــريــد فــي الــبــنــاء ُطـــرز بفن 
ــتــــراث الــبــحــريــنــي  الـــعـــمـــارة الــحــديــث والــ
ــيـــل. حــضــر الــلــقــاء نــائــب الــرئــيــس  األصـ
واألمين  الدستورية  المحكمة  وأعــضــاء 
العام ومجموعة من القائمين على هذه 
الزيارة من المحكمة الدستورية والنيابة 

العامة بمملكة البحرين. 

رئي�س المحكمة الد�ضتورية: تقديم كل اأ�ضكال الدعم للمحكمة الد�ضتورية في جورجيا

الوطن  »حصن  الــقــيــادات  تمرين  فعاليات  انطلقت 
الــذي  2023م،  ــارس  مــ  13 اإلثــنــيــن  امـــس  صــبــاح   »2023
الوطني  الــحــرس  بمشاركة  البحرين  دفـــاع  قــوة  تجريه 
مــحــافــظــات  مـــنـــاطـــق  مــخــتــلــف  فــــي  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ووزارة 

المملكة، ويأتي تنفيذ التمرين ضمن سلسلة التمارين 
الــتــدريــبــيــة الــتــي تــنــفــذهــا قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن إلثــــراء 
والتعاون  التنسيق  وتعزيز  وصقلها،  القيادية  الخبرات 
المشترك مع الجهات األخرى المعنية في هذا الشأن، 

وفق  وذلك  التمرين،  في  المشاركين  كفاءة جميع  ورفع 
ناحية  بكوادرها من  المستمر لالرتقاء  التدريبي  النهج 
الجاهزية القتالية واإلدارية وتطوير القدرات الدفاعية 

مع القوات المشاركة.

بــن صقر انط���اق فعالي���ات تمري���ن القي���ادات »ح�ض���ن الوطن« ذيــاب  الــركــن  الفريق  استقبل 
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان، فــريــق  الـــنـــعـــيـــمـــي رئــ
ــيـــة  ــاديـــمـ الـــتـــحـــضـــيـــر األكــــاديــــمــــي مــــن األكـ
الــخــلــيــجــيــة لــــلــــدراســــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واألمــنــيــة، وذلـــك صــبــاح امـــس االثــنــيــن 13 

مارس 2023م.
وخالل اللقاء رحب رئيس هيئة األركان 

بفريق التحضير األكاديمي من األكاديمية 
الــخــلــيــجــيــة لــــلــــدراســــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واألمـــنـــيـــة، حــيــث جـــرى بــحــث الــعــديــد من 
الموضوعات التي تسهم في تقوية التنسيق 

في مجاالت التعاون العسكري وتعزيزها.
راشد  الركن صالح  اللواء  اللقاء  حضر 

آل سعد مدير التدريب العسكري.

رئي����س الأركان ي�ض���تقبل فري���ق الأكاديمي���ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��درا���ض��ات ال���ض��ت��رات��ي��ج��ي��ة

أكد رئيس المجلس األعلى 
الشيخ  طبيب  الفريق  للصحة 
خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد 
بقيادة  البحرين  مملكة  حــرص 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
وبمتابعة  المعظم،  البالد  ملك 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
آل خــلــيــفــة  بــــن حـــمـــد  ــلـــمـــان  سـ
ـــس مــجــلــس  ــيــ ــ ــد رئـ ــهــ ــعــ ولــــــــي الــ
الـــــوزراء، عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
وأعــلــى  ــودة  جـ بــأفــضــل  الصحية 
المجتمع  ــراد  أفـ لجميع  كــفــاءة 

البحريني.
جــاء ذلــك خــالل استقباله، 
ــلــــس،  ــمــــجــ بــــمــــكــــتــــبــــه بــــمــــقــــر الــ
الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة مــحــمــد رضــا 
الشورى  مجلس  عضو  السلمان 
للمجلس  العام  األمين  بحضور 
علي  إبــراهــيــم  للصحة  األعــلــى 

النواخذة.
اللقاء جدد خالص  وخالل 

ــورة الــســلــمــان  ــتـ ــدكـ ــلـ الــتــهــنــئــة لـ
ــًوا فــــي مــجــلــس  بــتــعــيــيــنــهــا عــــضــ
ــًدا بـــجـــهـــودهـــا  ــيــ الــــــشــــــورى، مــــشــ
مجال  في  واألكاديمية  العلمية 

والباطنية  الــمــعــديــة  األمــــراض 
الــعــدوى  ومكافحة  الــســن  وكــبــار 
ــى جــانــب  ــودة الــطــبــيــة، إلــ ــجــ والــ
فريق  فــي  المتميزة  عــطــاءاتــهــا 

الــــبــــحــــريــــن فـــــتـــــرة الـــجـــائـــحـــة 
لــــمــــواجــــهــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

)كوفيد-19(.
المجلس  رئــيــس  بحث  كما 

األعـــلـــى لــلــصــحــة مـــع الــدكــتــورة 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــان تـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــــمــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع الــــســــلــــطــــة 
ــا  ــايــ ــة فـــــــي الــــقــــضــ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
الـــصـــلـــة  ذات  والـــــمـــــوضـــــوعـــــات 
بــالــقــطــاع الــصــحــي والــخــدمــات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية 
الــدور  على  مــؤكــًدا  والمقيمين، 
يضطلع  الــذي  الهام  التشريعي 
ــورى مـــن أجــل  ــشــ بـــه مــجــلــس الــ

تطوير القوانين والتشريعات.
من جهتها، أعربت الدكتورة 
الــســلــمــان عـــن خـــالـــص شــكــرهــا 
ــالــــي رئـــيـــس  ــعــ ــمــ ــا لــ ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
على  للصحة  األعــلــى  المجلس 
ــال والـــحـــفـــاوة  ــبـ ــقـ ــتـ حـــســـن االسـ
أهمية  على  منوهة  والترحيب، 
الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك والــمــضــي 
قــــــدًمــــــا فــــــي تــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع 
االستدامة  بما يحقق  الصحي، 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وتـــــوفـــــيـــــر أفــــــضــــــل الـ

الصحية.

رئ���ي�������س الأع�����ل�����ى ل���ل�������ض���ح���ة: ت���وف���ي���ر ال���خ���دم���ات 
ال�����ض��ح��ي��ة ب��اأع��ل��ى ك���ف���اءة ل��ج��م��ي��ع اأف������راد ال��م��ج��ت��م��ع

راشــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
أمس،  الــوزارة  بمقر  الخارجية،  وزير  الزياني، 
بولندا،  بجمهورية  الــنــواب  مجلس  مــن  وفـــًدا 

وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء، اســتــعــراض الــعــالقــات 
مملكة  بين  تجمع  الــتــي  المتميزة  الثنائية 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة بــولــنــدا، وســبــل تطوير 
الجانبين  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون  وتــنــمــيــة 

بالخير  يعود  بما  المستويات،  مختلف  على 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  على  والنفع 
الموضوعات  من  عدد  مناقشة  إلى  باإلضافة 
الــســاحــتــيــن  الــمــشــتــرك عــلــى  ذات االهـــتـــمـــام 

اإلقليمية والدولية.
حــضــر الــمــقــابــلــة الــســيــد أحــمــد إبــراهــيــم 
الشؤون األوروبية في  القرينيس رئيس قطاع 

وزارة الخارجية.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
ــخ راشـــــــــــد بـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
إعجابه  عن  العاصمة  محافظة 
بــالــمــســتــوى الــمــتــقــدم والــتــطــور 
العمراني الذي تشهده العاصمة 
ــة الــجــديــدة الــتــي أقيمت  اإلداريــ
شرقي  فــدانــا   170 مساحة  على 

العاصمة المصرية القاهرة.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
فــي  خــلــيــفــة  آل  ــبـــدالـــرحـــمـــن  عـ
ــة لـــمـــراســـل  ــاصــ تـــصـــريـــحـــات خــ
»أخـــبـــار الــخــلــيــج« فـــي الــقــاهــرة، 
اإلداريـــة  للعاصمة  زيــارتــه  عقب 
الــجــديــدة أمــس )االثــنــيــن(: »إن 
ــذي أظــهــرتــه  ــ حــجــم اإلنــــجــــاز الـ
مدينة  بإنشاء  المصرية  اإلرادة 
ذكية متكاملة تحتوي على كافة 
مــقــومــات االســـتـــدامـــة فـــي وقــت 
يستحق  جـــودة،  وبأعلى  قياسي 

اإلعجاب واإلشادة الكبيرة«.
جاءت زيارة الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
للعاصمة  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
هامش  على  الجديدة،  اإلداريـــة 
زيارته الرسمية لجمهورية مصر 
العربية، حيث كان في استقباله 
عباس  محمود  خالد  المهندس 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 

الـــمـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة الـــعـــاصـــمـــة 
اإلداريـــــــة لــلــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة، 
الذي أطلعه على مراحل تنفيذ 
الــمــشــروع وأهـــدافـــه فــي تحقيق 
في  ودوره  الــعــمــرانــيــة  الــتــنــمــيــة 

جذب االستثمارات الخارجية.
ــافــــظ  وقــــــــــد اســـــتـــــمـــــع مــــحــ
عن  واٍف  شــــرح  إلــــى  الــعــاصــمــة 
التي  العاصمة اإلداريــة،  مشروع 
المصرية  للحكومة  مقرا  تضم 
بمختلف وزاراتها ومبنى جديدا 
ــــا  ــان الــــمــــصــــري، وحــــّيً ــمـ ــرلـ ــبـ ــلـ لـ
ــلــــســــفــــارات، واســـتـــمـــع  جــــديــــدا لــ
ــرح لــلــمــراحــل الــمــتــعــددة  ــى شـ الـ
اإلداري  والــتــقــســيــم  إلنــشــائــهــا، 
لــأحــيــاء، وخــطــة نــقــل موظفي 

الــحــكــومــة الــمــصــريــة الــتــي بــدأ 
تنفيذها بالفعل.

وأبــــــدى الــمــحــافــظ خــالل 
الـــلـــقـــاء، إعـــجـــابـــه بــالــمــســتــوى 
الــمــتــقــدم والــتــطــور الــعــمــرانــي 
الذي تشهده العاصمة اإلدارية 
الــــجــــديــــدة شــــرقــــي الــعــاصــمــة 
ــاهــــرة، وحــجــم  ــقــ الـــمـــصـــريـــة الــ
اإلرادة  أظـــهـــر  ــذي  ــ الـ اإلنـــجـــاز 
ــاء مــديــنــة  ــشـ ــي إنـ الــمــصــريــة فـ
ذكــيــة مــتــكــامــلــة تــحــتــوي على 
في  االســتــدامــة  كــافــة مقومات 
ــودة،  ــت قــيــاســي وبــأعــلــى جــ وقــ
مــتــمــنــيــًا لــجــمــيــع الــقــائــمــيــن 
المشروع  هــذا  فــي  والعاملين 

القومي التوفيق والنجاح.

وأكــــــــد الــــشــــيــــخ راشــــــــد بــن 
عبدالرحمن آل خليفة أن هذا 
الـــمـــشـــروع الــحــضــري الــمــمــيــز 
يعكس المكانة المتقدمة التي 
تحتلها مصر على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي، منوهًا إلى 
أهمية االطالع واالستفادة من 
الكبرى  التجارب والمشروعات 
في مصر وتبادل الخبرات بين 
الشقيقين بما يسهم  البلدين 
والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز  فــي 
الــمــشــتــرك ويــحــقــق األهــــداف 

التنموية المرجوة.
ــا قـــــــام الـــمـــحـــافـــظ  ــعــــدهــ بــ
والـــــــوفـــــــد الـــــمـــــرافـــــق بـــجـــولـــة 
ميدانية في العاصمة اإلدارية 

أهم  خاللها  تابعوا  الــجــديــدة، 
مكونات العاصمة، التي تشمل 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــنــــوك واألحـ ــبــ مـــنـــطـــقـــة الــ
الــســكــنــيــة والــــحــــي الــحــكــومــي 
والمدينة  المركزية  والحدائق 
ــة وغــــيــــر ذلــــــك مــن  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــث تـــعـــد  ــ ــيـ ــ الــــــمــــــشــــــروعــــــات، حـ
الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الــجــديــدة 
ــة  ــدامــ ــتــ ــســ مــــديــــنــــة ذكـــــيـــــة ومــ
ــل. حــــضــــر الــــــزيــــــارة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــســـيـــد يـــعـــقـــوب لــــــوري مــديــر 
والــمــتــابــعــة  الــمــعــلــومــات  إدارة 
والسيد  العاصمة،  بمحافظة 
ــعــــي  ــيــ ــبــ ســــــلــــــمــــــان عــــــلــــــي الــــســ
بمكتب  الــتــنــفــيــذي  الــســكــرتــيــر 

المحافظ. 

في ت�صريحات خا�صة لـ»اأخبار الخليج« بالقاهرة:

را�ضد بن عبدالرحمن ي�ضيد بالم�ضتوى المتقدم للعا�ضمة الإدارية الجديدة في م�ضر
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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
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ــدت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــ أكــ
من  المملكة  به  تتمتع  ما  الصحية  والخدمات 
فـــرص اســتــثــمــاريــة واعــــدة فــي الــقــطــاع الصحي 
المتقدمة  والتشريعات  التحتية  البنية  تعززها 
والـــتـــســـهـــيـــالت الـــمـــقـــدمـــة لـــكـــل الــمــســتــثــمــريــن 
من  يعد  الـــذي  الصحي  الــقــطــاع  فــي  سيما  وال 

القطاعات الواعدة.
الدوسري  الدكتورة حصة صباح  واستقبلت 
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم 
الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
ــن جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا  بــمــبــنــى الـــهـــيـــئـــة وفــــــــدًا مــ
ستولكوفا  أنستازيا  السيدة  تترأسه  االتحادية 
لــمــؤســســة  الــتــنــفــيــذي  لــلــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 

»روسكونغرس« الروسية، كما ضم الوفد الروسي 
عددًا من ممثلي الهيئات والشركات الصحية.

وتم خالل هذه الزيارة مناقشة عدة محاور؛ 
منها التعاون في مجال األدوية وتبادل الخبرات 
الخبرة  زيــارات األطباء ذوي  العلمية من خالل 
من روسيا االتحادية وكذلك في مجال التدريب 
المهني المستمر واستقطاب البرامج التدريبية 

المعتمدة. 
الـــدوســـري أهمية  الـــدكـــتـــورة حــصــة  ــدت  ــ وأكـ
الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن فــي المجال 
فــي تطوير  أن يسهم  شــأنــه  مــن  الـــذي  الــطــبــي، 
الــســيــاحــة الــعــالجــيــة واالســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع 

الصحي في المملكة.

نــظــمــت نــقــابــة عـــمـــال شـــركـــة تــطــويــر 
لــلــبــتــرول حــمــلــة تــنــظــيــف مــنــطــقــة وادي 
الــصــحــة  ادارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــحــنــيــنــيــة 
والسالمة المهنية ودائرة الموارد البشرية 
بالشركة وعدد كبير من موظفي مختلف 
دوائر الشركة وبمشاركة شركة شلمبرجير 
والمجلس  الجنوبية  المحافظة  وبلدية 

البلدي للمحافظة. 
وقال رئيس النقابة علي سالمين: ان 
إلى توجيه رسالة توعوية  الحملة تهدف 

لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على 
البيئة واتباع القوانين والقرارات الخاصة 
كما  البحرين،  مملكة  في  البيئة  بحماية 
أن مشاركة الموظفين التطوعية في هذه 
الحملة تنقل رسالة لتشجيع المواطنين 
والمقيمين على ضرورة التطوع في مثل 
البيئة  على  للمحافظة  الفعاليات  هــذه 
يعي  اجتماعي  سلوك  وتبني  ومكوناتها 
ــوارد  ــن مــ ــا تــحــويــه الــمــمــلــكــة مـ أهــمــيــة مـ
ــة من  طــبــيــعــيــة وقــيــمــة مـــا تـــوفـــره الــــدولــ

مرافق وأماكن عامة يرتادها الجميع بكل 
يــســر وســهــولــة بــاإلضــافــة إلـــى مــا تمتلكه 
أو  التراثية  االهمية  من  المناطق  بعض 
األماكن  مثل  االقتصادية  أو  االجتماعية 
والمجمعات  الــعــامــة  والــمــرافــق  الــتــراثــيــة 

التجارية.
وفـــي خــتــام تــصــريــحــه، قـــدم سالمين 
الــشــكــر الـــجـــزيـــل لــلــســيــد غـــســـان الــمــهــنــا 
الرئيس  المنتدب  العضو  بأعمال  القائم 
تعاونها  عــلــى  الــشــركــة  وإدارة  الــتــنــفــيــذي 

شركة  مــشــاركــة  مثمنًا  للحملة،  ودعــمــهــا 
الجنوبية  المحافظة  وبلدية  شلمبرجير 
والمجلس البلدي للمحافظة التي عبرت 
عـــن اهــتــمــام هــــذه الــمــؤســســات بــحــمــالت 
تنظيف مثل هذه األماكن ومساندة كافة 
الجهود للحفاظ عليها، وأشاد بالمشاركة 
كان  الـــذي  الــشــركــة  موظفي  مــن  الكبيرة 
أظهرت  التي  الفعالية  نجاح  أسباب  أهــم 
ــأهــــداف  ــي وإحـــــســـــاس الـــمـــوظـــفـــيـــن بــ ــ وعــ

الحملة.

أكـــــــــد عـــــــــدد مـــــــن الــــــــــــــوزراء 
والمسؤولين أن مملكة البحرين 
سباقة في توظيف التكنولوجيا 
بالخدمات  لــالرتــقــاء  الــحــديــثــة 
ــاروا  وأشـ للمواطنين،  المقدمة 
الــســفــر  ــواز  ــ تـــدشـــيـــن جــ ــى أن  ــ إلـ
المملكة  أن  يــؤكــد  اإللــكــتــرونــي 
مــــــن الــــــــــــدول الــــمــــنــــافــــســــة فــي 
للنمو  وتوظيفها  التكنولوجيا 

االقتصادي.
وقــــد أشـــــاد الــشــيــخ ســلــمــان 
الرئيس  خليفة  آل  محمد  بــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لألمن السيبراني بنجاح تدشين 
ــتـــرونـــي،  ــروع الــــجــــواز اإللـــكـ مــــشــ
الـــــذي جــــاء تــحــت رعـــايـــة وزيـــر 
الشيخ  أول  الــفــريــق  الــداخــلــيــة 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة،  ــن عـ راشـــــد بـ
عبدالرحمن  بن  هشام  والشيخ 
لشؤون  الـــوزارة  وكيل  خليفة  آل 
واإلقــامــة،  والــجــوازات  الجنسية 
الـــذي يعكس ما  الــمــشــروع  هــذا 
من  البحرين  مملكة  بــه  تتمتع 
ــاءات عــالــيــة أمـــــام الــتــحــول  ــفــ كــ
تــشــهــده مملكة  ــــذي  الـ الــرقــمــي 

البحرين. 

ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ الـ أن  وأوضــــــــــح 
ــيــــة لـــحـــضـــرة  ــيـــة الــــســــامــ ــلـــكـ الـــمـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الجواز  إلطــالق  المعظم  البالد 
نوعية  نقلة  أحدثت  اإللكتروني 
مــتــمــيــزة مــتــمــثــلــة فــــي تــســهــيــل 
السفر  المواطنين في  إجــراءات 
والـــتـــنـــقـــل، وتــســهــيــل الــخــدمــات 
ــا يــعــكــس الــتــطــور  الـــمـــقـــدمـــة، مـ
سيسهم  الــذي  والتقني  الرقمي 
تــقــديــم  فــــي  األداء  تــــطــــور  فــــي 
للمواطنين،  الميسرة  الخدمات 
الفًتا إلى أن هذا التقدم يعكس 
مدى تطور مملكة البحرين في 

هذا المجال.
وقال محمد بن ثامر الكعبي 
ــر الـــمـــواصـــالت واالتـــصـــاالت  وزيــ
اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــســـفـــر  جــــــواز  إن 
يــتــواكــب مـــع مـــواصـــفـــات أمــنــيــة 
وتـــقـــنـــيـــة عـــصـــريـــة تـــتـــوافـــق مــع 
أحدث معايير المنظمة الدولية 
للطيران المدني التابعة لألمم 
تعزيز  في  يسهم  بما  المتحدة، 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
فـــــي مــــجــــال الـــســـفـــر والـــتـــنـــقـــل 

وتــســهــيــل فـــرص الــحــصــول على 
ورفع  منها  واإلعفاء  التأشيرات 
تـــصـــنـــيـــف الـــــجـــــواز الــبــحــريــنــي 

عالمًيا.
الــبــحــريــن  ــــد أن مــمــلــكــة  وأكـ
مــاضــيــة فــي إنــجــازاتــهــا الــرائــدة 
والــمــمــيــزة فـــي مــجــال االبــتــكــار 
والـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي، وتـــبـــنـــي 
ــاء  الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة والــــذكــ
جودة  تحسين  في  االصطناعي 
وكـــفـــاءة الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، 
ــًا لــــــرؤيــــــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــــقــ تــــحــــقــ

أســس  عــلــى   2030 االقــتــصــاديــة 
االستدامة والتنافسية والعدالة.
كــــمــــا أثـــــنـــــى مــــحــــمــــد عــلــي 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــد الــ ــائــ ــقــ الــ
لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى الــمــمــيــزات 
األمنية  والــمــواصــفــات  التقنية 
الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــصــــف بــهــا 
ــي، فــضــال  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــواز اإللـ ــ ــجــ ــ الــ
عـــن تــصــمــيــمــه الــمــبــتــكــر الـــذي 
البحرين  مملكة  مــعــالــم  عــكــس 
والتاريخية وقطاعاتها  التراثية 

والمالية  والصناعية  السياحية 
وغيرها من المواصفات الفريدة، 
الخصائص  هــذه  كل  أثــر  مؤكدا 
وتسهيل  المواطنين،  في خدمة 
ــز  ــزيـ ــعـ إجـــــــــــــراءات ســــفــــرهــــم، وتـ
الــدول  كــإحــدى  المملكة  مكانة 
الــمــنــافــســة والــســبــاقــة فــي تبني 
قطاع  لدعم  الحديثة  الوسائل 
الــســيــاحــة والـــســـفـــر، فــضــال عن 
ــتـــرونـــي  ــيـــة الـــتـــحـــول اإللـــكـ أهـــمـ
لجواز السفر البحريني في رفع 

تصنيفه عالمًيا.

اأكدوا اأن المملكة �سباقة في توظيف التكنولوجيا

والرقمية الأمنية  للخدمات  مميزة  اإ�ضافة  الإلكتروني  الجواز  وم�ضوؤولـون:  وزراء 

} محمد الكعبي.} محمد علي.} الشيخ سلمان بن محمد. 

المساعد  الوكيل  كشفت 
ــيـــة بــــــــوزارة  ــنـ لـــلـــخـــدمـــات الـــفـ
ــال الـــمـــهـــنـــدســـة هـــدى  ــ ــغـ ــ األشـ
مـــيـــرزا الــســلــمــان عـــن نــتــائــج 
بــرنــامــج ضـــمـــان الـــجـــودة في 
ــام  ــعــ الـــــربـــــع األخـــــيـــــر مـــــن الــ
أن  الـــــــــى  ــرة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ 2022م، 
مــجــمــوع الــمــشــاريــع الــتــي تم 
قد  البرنامج  لهذا  اخضاعها 
28 مشروعًا من مختلف  بلغ 
ــويـــة مــنــذ  ــيـ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ
وبكلفة  الماضي  العام  بداية 
إجــمــالــيــة بــلــغــت حــوالــي 105 

ماليين دينار بحريني. 
ــة  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وبــــــيــــــنــــــت الـ
الـــهـــدف  أن  الـــســـلـــمـــان  هـــــدى 
البرنامج  لهذا  االستراتيجي 
لضمان  الوقائي  اإلجـــراء  هو 
تــلــبــيــة الــمــعــايــيــر األســاســيــة 
ــة بــــــجــــــودة الـــــمـــــواد  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــمــــســــتــــخــــدمــــة وأسـ
ــرت  ــفــ ــث أســ ــيــ ــيــــق، حــ ــبــ ــتــــطــ الــ
ــات الــــتــــدقــــيــــق الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــمــواد  هندسة  إدارة  تديرها 
عـــبـــر فـــريـــق ضـــمـــان الـــجـــودة 
 2804 إصـــــــدار  عــــن  الــمــكــلــف 

إجـــــــراءات تــصــحــيــحــيــة كــعــدد 
كلي منذ بداية البرنامج حتى 
الربع األخير من عام 2022م.

المساعد  الوكيل  وأشارت 
لـــلـــخـــدمـــات الـــفـــنـــيـــة الـــــى أن 
بــرنــامــج ضــمــان الــجــودة منذ 
انــطــالقــه فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
 142 غطى  2011م  الــعــام  مــن 
الـــــــوزارة بشكل  فـــي  مــشــروعــا 
ــي، حـــيـــث تــعــنــى هـــذه  ــالـ ــمـ إجـ
الــمــشــاريــع بــتــوفــيــر خــدمــات 
المختلفة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
لمملكة البحرين من تصميم 

الطرق  شبكة  وصيانة  وبــنــاء 
ــة الـــصـــرف  ــمــ ــظــ ــة وأنــ ــامــ ــعــ الــ
الصحي في المملكة، إضافة 
المباني  وصيانة  تشييد  إلــى 

والمنشآت العامة. 
وأوضــــــحــــــت الـــمـــهـــنـــدســـة 
الـــمـــشـــاريـــع  هـــــــذه  أن  هـــــــدى 
الــخــاضــعــة لــبــرنــامــج ضــمــان 
مباشر  بشكل  تسهم  الــجــودة 
فـــي تــطــويــر خـــدمـــات الــبــنــيــة 
ــيــــة ودعــــــــــم أهــــــــداف  ــتــ ــتــــحــ الــ
ــة، حــيــث  ــيــ ــنــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــ
المواد  هندسة  إدارة  تحرص 
ــات الــفــنــيــة  ــدمــ بـــقـــطـــاع الــــخــ
ــة ورصــــــــــد كــل  ــعــ ــابــ ــتــ عــــلــــى مــ
ــر عــلــى  ــؤثــ ــتــــي تــ األســـــبـــــاب الــ
ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــداخـــلـــيـــة 
ــع واإلجــــــــــــــراءات  ــاريــ ــشــ ــمــ ــالــ بــ
تأثيراتها  من  للحد  الــالزمــة 
ــان  ــمــ وذلــــــــــــك مـــــــن أجــــــــــل ضــ
الــوصــول إلـــى مــســتــوى جــودة 
عــالــي ورفــــع كـــفـــاءة وفــعــالــيــة 
هــــذه الــعــمــلــيــات إضـــافـــة إلــى 
إشعار اإلدارات المعنية بكافة 
بتطبيق  الخاصة  الــتــطــورات 

البرنامج.

اأميـــر منطقـــة حائل يوؤكـــد عمـــق العالقات 
والبحريـــن ال�ضـــعودية  بيـــن  التاريخيـــة 

السمو  صاحب  استقبل 
عبدالعزيز  األمــيــر  الملكي 
آل  عبدالعزيز  بــن  سعد  بــن 
حــائــل،  أمــيــر منطقة  ســعــود 
علي  الــشــيــخ  أمـــس،  بمكتبه 
بـــن علي  بـــن عــبــدالــرحــمــن 
مــمــلــكــة  ســفــيــر  خــلــيــفــة  آل 
ــدى الــمــمــلــكــة  ــ ــن لــ ــريـ ــبـــحـ الـ
العربية السعودية الشقيقة.
ــاء، رحـــب  ــقــ ــلــ وخـــــــالل الــ
ــيـــر مــنــطــقــة حــائــل  ســمــو أمـ
بــســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــي الـــريـــاض، مــؤكــًدا سموه 
عــمــق الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة 
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــن مــ ــ ــيـ ــ بـ
والمملكة العربية السعودية 
للسفير  متمنًيا  الشقيقة، 
مهامه  أداء  في  التوفيق  كل 

في  يسهم  بما  الدبلوماسية 
ــعـــالقـــات األخـــويـــة  تــعــزيــز الـ
الــوثــيــقــة بــيــن الــمــمــلــكــتــيــن 

الشقيقتين.
من جانبه، أعرب الشيخ 
عــلــي بـــن عــبــدالــرحــمــن بن 
عــلــي آل خــلــيــفــة عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــصــاحــب الــســمــو 

عبدالعزيز  األمــيــر  الملكي 
آل  عبدالعزيز  بــن  سعد  بــن 
سعود على ما لقيه من كرم 
الضيافة وحسن االستقبال، 
التعاون  حققه  بما  مشيًدا 
المملكتين  بين  المشترك 
الــشــقــيــقــتــيــن مــــن خـــطـــوات 

متقدمة على الُصعد كافة.

ــد  ــع وف ــة« تــبــحــث مـ ــي ــح ــض ــ� »الــمــهــن ال
ال�ضحي ــقــطــاع  ال ــي  ف ــاون  ــع ــت ال ــي  ــض رو�

»الأ�ضغال«: 28 م�ضروعًا �ضمن برنامج �ضمان 
الجودة خالل الربع الأخير من العام الما�ضي

} هدى السلمان.

نقابـــة تطويـــر تنظـــم حملـــة لتنظيـــف وادي الحنينيـــة

الـــزايـــد  جـــاســـم  دالل  أكــــــدت 
ــورى عــضــو  ــ ــشــ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــد الـــشـــعـــبـــة الـ ــ وفــ
خطوات  خطت  البحرين  مملكة 
وإجـــراءات  مــبــادرات  متقدمة عبر 
بــيــئــة مشجعة  تــوفــيــر  تــســهــم فـــي 
والرعاية  الحماية  لتنفيذ مبادئ 
والتنمية للطفل، بما يتوافق مع 
الــقــوانــيــن والــمــواثــيــق واألنــظــمــة 
المملكة  أن  مــوضــحــًة  الـــدولـــيـــة، 
التشريعات  مــن  الــعــديــد  أصـــدرت 
والضامنة  والُمْحكمة  المنّظمة 
ــتـــي كــفــلــهــا  لـــحـــقـــوق األطــــفــــال الـ
الـــدســـتـــور، كــالــحــق فـــي الــتــعــلــيــم 
والــــصــــحــــة والــــتــــرفــــيــــه وحـــضـــانـــة 
ــــن جـــوانـــب  األســـــــــرة والــــعــــديــــد مـ

الحياة.
ــــدى مــشــاركــتــهــا  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
أمس االثنين، في اجتماع اللجنة 
وحــقــوق  للديمقراطية  الــدائــمــة 
الجمعية  أعــمــال  ضمن  اإلنــســان 
الدولي،  البرلماني  لالتحاد   146
الــمــنــعــقــدة فــــي الـــمـــنـــامـــة خـــالل 
الفترة 11 إلى 15 مارس الجاري، 
للقرار  التحضير  ناقشت  والــتــي 
»االتــجــار  بــعــنــوان  للجنة  المقبل 
باأليتام: دور البرلمانات في الحد 

من األضرار«.
الزايد خالل كلمتها  وأشــارت 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  إلــى 
اإلنــســانــيــة الــتــي أنــشــئــت بــرعــايــة 
مـــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ــتـــي  ــعـــظـــم، والـ ــلـــك الــــبــــالد الـــمـ مـ
الشاملة  الــرعــايــة  تــقــديــم  تتبنى 
عبر  واألرامـــل  لأليتام  والمتميزة 
االحتياجات  من  مجموعة  تلبية 
الــمــاديــة والــمــعــيــشــيــة والــصــحــيــة 
والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
لــلــمــكــفــولــيــن، بــأســلــوب احــتــرافــي 
لتحقيق  ــودة  الــــجــ لــنــظــام  وفـــقـــًا 
رضـــى الــمــســتــفــيــديــن، وذلــــك عن 
طـــريـــق فـــريـــق عــمــل مــتــخــصــص، 
مـــشـــيـــرًة إلــــى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
الحكومة  عمل  برنامج  بتضمين 
والميزانيات  والــبــرامــج  الخطط 
الــالزمــة الســتــدامــة ضــمــان رعاية 

وحماية وتنمية الطفل.
ــوهــــت الــــزايــــد إلـــــى الـــــدور  ونــ
السلطة  به  الذي تضطلع  المهم 
القضائية والمحامين في تثبيت 
ــوق األطـــــفـــــال وحــضــانــتــهــم  ــقــ حــ
ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، 
ــــى وســـائـــل  وتــمــكــيــن وصـــولـــهـــم إلـ
االنتصاف بحرية وسهولة، داعيًة 
إلى أهمية تبادل أفضل النصوص 
القضائية  واألحـــكـــام  الــقــانــونــيــة 
الـــتـــي تـــعـــزز الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة، 
لحماية  اختصاصه،  بحسب  كــل 

ورعاية الطفل.
إجــراءات  الزايد  واستعرضت 
مملكة البحرين في مجال حماية 
ورعــايــة الــطــفــل، وأبــزرهــا تشكيل 

التي  الوطنية للطفولة«  »اللجنة 
تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا عــــــددا مــن 
الحكومية  والمؤسسات  ــوزارات  الـ
العالقة،  ذات  والخاصة  واألهلية 
ــذ خـــطـــة  ــيــ ــفــ ــنــ وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــ
عـــمـــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
أربــعــة  عــلــى  تــركــز  الــتــي  للطفولة 
الحق  في  تمثلت  رئيسية  محاور 
ــة والــــبــــقــــاء، والـــحـــق  فــــي الـــصـــحـ
ــي الــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة الــــقــــدرات،  فـ
والــــحــــق فــــي الـــحـــمـــايـــة، والـــحـــق 
فـــي الـــمـــشـــاركـــة وعـــــدم الــتــمــيــيــز. 
ــاء »مـــركـــز  ــ ــشـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى إنـ
حـــمـــايـــة الــــطــــفــــل«، الــــــذي يــعــمــل 
سن  حتى  األطــفــال  حماية  على 
للعنف  المتعرضين  18 عامًا من 
الــمــجــتــمــعــي، ويــقــدم  أو  األســـــري 
واالجتماعية  النفسية  الخدمات 

الخط  واعتماد  لهم،  والقانونية 
الطفل  الساخن لنجدة ومساندة 
ــاد  ــ اإلرشـ خـــدمـــة  وتــوفــيــر   ،)998(
إذا  المعنية  للجهات  والــتــحــويــل 
اقــتــضــت الــحــاجــة، وإنـــشـــاء »بيت 
وكذلك  الطفولة«،  لرعاية  بتلكو 
افتتاح العديد من أندية األطفال 
والناشئة ومكاتب اإلرشاد األسري 
االجتماعية  الــمــراكــز  جميع  فــي 

المنتشرة في المحافظات.
هــذا وقــد شــارك وفــد الشعبة 
في  البحرين  لمملكة  البرلمانية 
ــقـــاش لــبــحــث ومــنــاقــشــة  حــلــقــة نـ
ــا الــمــتــعــلــقــة  ــايـ عـــــــدٍد مــــن الـــقـــضـ
ــاخ، حــــيــــث يـــأتـــي  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ بـــتـــغـــيـــر الــ
االجتماع استعداًدا لمؤتمر األمم 
ــاخ لــعــام  ــنـ ــمـ الـــمـــتـــحـــدة لــتــغــيــر الـ
عقده  الــمــقــرر   )COP26(  2021

في نوفمبر المقبل.
البرلمانية في  الشعبة  ومّثل 
االجــتــمــاع، أعــضــاء الــوفــد النائب 
ــــب حــســن  ــائـ ــ ــنـ ــ ــر ســــــــــرور، والـ ــيـ ــنـ مـ

إبراهيم.
ــد االجـــــتـــــمـــــاع نـــقـــاًشـــا  ــ ــهـ ــ وشـ
عـــدد من  قــدمــهــا ممثلو  وأســئــلــة 
البرلمانات بمختلف دول العالم، 
ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ حــــــــول األولـــــــــويـــــــــات والـ
األســـاســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــكـــل دولــــة 
ــع حـــلـــول لــتــرجــمــة  ــل وضــ مـــن أجــ
االلـــتـــزامـــات الــعــالــمــيــة إلـــى عمل 
ــدور المهم  وطــنــي، إلـــى جــانــب الــ
ــذي يــضــطــلــع بـــه الــبــرلــمــانــيــون  الــ
فـــي ســـن الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن 

الـــمـــســـانـــدة والـــداعـــمـــة لــلــبــرامــج 
لمواجهة  الــحــكــومــيــة  والــخــطــط 

التنوع البيولوجي.
فقدان  موضوع  أنَّ  إلــى  يشار 
ــار  ــيــ ــهــ ــيــــولــــوجــــي وانــ ــبــ الــــتــــنــــوع الــ
ــد أكــبــر  الـــنـــظـــام الــبــيــئــي يــعــد أحــ
البشرية  تواجه  التي  التهديدات 
في العقد المقبل حيث تستخدم 
ــوارد أكــثــر مــمــا يمكن  الــبــشــريــة مــ
مما  عــــام،  فــي  األرض  تنتجه  أن 
يــــهــــدد إنــــجــــاز أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــقــــوض الــجــهــود  الـــمـــســـتـــدامـــة ويــ
التنوع  أزمات  لمعالجة  المبذولة 

البيولوجي.
وأشـــار الــوفــد فــي هــذا اإلطــار 
وضعت  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
حماية البيئة ومواردها والحفاظ 
على التنوع البيولوجي في مقدمة 
ــة، وعــــــززت  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ
اهتمامها  مــن  المملكة  حــكــومــة 
ضمن  ووضعتها  البيئة  بحماية 
بـــرنـــامـــج عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــــذي 
البيئية،  يؤكد تحقيق االستدامة 
وتحسين كفاءة استخدام وترشيد 
ــة،  ــاقــ ــهــــالك الــــــمــــــوارد والــــطــ ــتــ اســ
ووضــــــــــع آلــــــيــــــات تـــقـــيـــيـــم األثــــــر 
الــبــيــئــي لــلــمــشــاريــع االقــتــصــاديــة، 
وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة 
وقد  فيها.  واالستثمار  المتجددة 
صـــــدرت الـــعـــديـــد مـــن الــمــراســيــم 
ــن كـــــــان مـــــن أهـــمـــهـــا:  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ
 )7( رقــم  القانون  على  التصديق 

لسنة 2022م بشأن البيئة.  

البحرين طّبقت مبادرات وت�ضريعات ت�ضمن حماية الأطفال ودعم الأيتام
المملك���ة و�سع���ت حماي���ة البيئ���ة ف���ي مقدم���ة اأولوياته���ا التنموي���ة

} دالل جاسم الزايد

البروفي�سور مناف القحطاني:

اللتهابـات عنـد الأطفـال ل تـدرب جهازهـم المناعـي

} مناف القحطاني.

كتبت فاطمة علي: 

ــتــــشــــاري األمــــــراض  أكـــــد اســ
المعدية بالمستشفى العسكري 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــضــو 
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
الــبــروفــيــســور مناف  )كــوفــيــد19( 
الــقــحــطــانــي عــبــر صــفــحــتــه في 
الــمــنــصــة االجــتــمــاعــيــة »تــويــتــر« 
عــنــد األطـــفـــال  االلـــتـــهـــابـــات  أن 
الـــمـــنـــاعـــي،  تــــــدرب جـــهـــازهـــم  ال 
وهـــو مــا أظــهــرتــه أضــخــم دراســـة 
 7 فــي  نــشــرت  حديثة  بريطانية 
نتائج  أن  الــجــاري، مبينا  مــارس 
)الــتــهــابــات  أن  بــيــنــت  الــــدراســــة 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــســفــلــي( 
المبكرة  الطفولة  خالل مرحلة 
الوفاة  مخاطر  بــزيــادة  مرتبطة 
ــنـــد الـــبـــلـــوغ بـــمـــقـــدار مــرتــيــن  عـ

وشكلت خمس هذه الوفيات.
وبّين القحطاني في سلسلة 
تــغــريــدات نــشــرهــا عــبــر صفحته 
في المنصة االجتماعية »تويتر« 
االستفسارات  حــول  االجــابــة  أن 
ــدى صـــحـــة أن  ــ الـــعـــديـــدة عــــن مـ
ــدوى  ــعــ ــلــ ــــرض االطــــــــفــــــــال لــ ــعــ ــ تــ
الــفــيــروســيــة يـــقـــوي مــنــاعــتــهــم، 
البريطانية  الــدراســة  اوضحتها 
ــأن مــــن بــيــن  ــ الـــســـالـــفـــة الــــذكــــر بـ
 )%25(  913 كــان  مــشــارًكــا،   3589
ــــدوى الــجــهــاز  مـــمـــن لـــديـــهـــم )عـــ
الـــتـــنـــفـــســـي الــــســــفــــلــــي( خــــالل 
مــرحــلــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة في 
خــطــر أكــبــر لــلــوفــاة مــن امـــراض 
الجهاز التنفسية بعمر 73 عاما 
الــذيــن ليس لديهم  أولــئــك  مــن 
عدوى الجهاز التنفسي السفلي 
عــنــدمــا كــانــوا صـــغـــارا. يــذكــر أن 

الدراسة بدأت في مارس من عام 
مــشــاركــا   5362 بتسجيل   1946
أي  مشاركا   4032 فيها  واستمر 
بنسبة 75% من حجم المشاركة 
تــراوحــت أعمارهم  االولـــى، وقــد 

بين 20 و50 سنة.

برئاسة الدكتورة فوزية سعيد 
الــصــالــح، وبــحــضــور الــدكــتــور بــدر 
ــيــــال  مـــحـــمـــد عـــــــادل والـــســـيـــد دانــ
كــوهــيــن عــضــوي الــلــجــنــة، عــقــدت 
العامة  والحريات  الحقوق  لجنة 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن 
وذلك في مقر المؤسسة الوطنية 
لحقوق االنسان بضاحية السيف.
ــنـــة اجــتــمــاعــهــا  ــلـــجـ بــــــــدأت الـ
بــاســتــكــمــال مــنــاقــشــة الــمــواضــيــع 
المتعلقة بإقامة الفعاليات وورش 
الــعــمــل والــــطــــاوالت الــمــســتــديــرة 
المعنية بحقوق االنسان المقترح 

عقدها خالل الفترة القادمة.

ــدم  ــ وخـــــــــــالل االجـــــــتـــــــمـــــــاع، قـ
موجزا  عادل  بدر محمد  الدكتور 
ــــي الـــمـــنـــتـــدى  ــتـــه فـ ــاركـ ــشـ حــــــول مـ
الــعــلــمــي لـــحـــقـــوق االنــــســــان بــيــن 
الــمــعــايــيــر الــدولــيــة والــمــمــارســات 
األكاديمية  أقامته  الــذي  العلمية 
الملكية للشرطة، كما قدم السيد 
الزيارة  حــول  نبذة  كوهين  دانيال 
التي قام بها إلى ايرلندا الشمالية 
وانــجــلــتــرا، لــالطــالع عــلــى أفضل 
التعامل  آلــيــة  بــشــأن  الــمــمــارســات 
المنظم من  مع شكاوى األطفال 
بالتعاون   NI-CO مــؤســســة  قــبــل 
مع السفارة البريطانية بالمملكة.

ــا الــقــادمــة ــه ــت ــط ــض ــ� ــض جـــــدول اأن ــر� ــع ــت ــض ــ� ــقـــوق والـــحـــريـــات ت ــة الـــحـ ــن ــج ل
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ــدت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــ أكــ
من  المملكة  به  تتمتع  ما  الصحية  والخدمات 
فـــرص اســتــثــمــاريــة واعــــدة فــي الــقــطــاع الصحي 
المتقدمة  والتشريعات  التحتية  البنية  تعززها 
والـــتـــســـهـــيـــالت الـــمـــقـــدمـــة لـــكـــل الــمــســتــثــمــريــن 
من  يعد  الـــذي  الصحي  الــقــطــاع  فــي  سيما  وال 

القطاعات الواعدة.
الدوسري  الدكتورة حصة صباح  واستقبلت 
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم 
الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
ــن جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا  بــمــبــنــى الـــهـــيـــئـــة وفــــــــدًا مــ
ستولكوفا  أنستازيا  السيدة  تترأسه  االتحادية 
لــمــؤســســة  الــتــنــفــيــذي  لــلــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 

»روسكونغرس« الروسية، كما ضم الوفد الروسي 
عددًا من ممثلي الهيئات والشركات الصحية.

وتم خالل هذه الزيارة مناقشة عدة محاور؛ 
منها التعاون في مجال األدوية وتبادل الخبرات 
الخبرة  زيــارات األطباء ذوي  العلمية من خالل 
من روسيا االتحادية وكذلك في مجال التدريب 
المهني المستمر واستقطاب البرامج التدريبية 

المعتمدة. 
الـــدوســـري أهمية  الـــدكـــتـــورة حــصــة  ــدت  ــ وأكـ
الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــبــلــديــن فــي المجال 
فــي تطوير  أن يسهم  شــأنــه  مــن  الـــذي  الــطــبــي، 
الــســيــاحــة الــعــالجــيــة واالســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع 

الصحي في المملكة.

نــظــمــت نــقــابــة عـــمـــال شـــركـــة تــطــويــر 
لــلــبــتــرول حــمــلــة تــنــظــيــف مــنــطــقــة وادي 
الــصــحــة  ادارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــحــنــيــنــيــة 
والسالمة المهنية ودائرة الموارد البشرية 
بالشركة وعدد كبير من موظفي مختلف 
دوائر الشركة وبمشاركة شركة شلمبرجير 
والمجلس  الجنوبية  المحافظة  وبلدية 

البلدي للمحافظة. 
وقال رئيس النقابة علي سالمين: ان 
إلى توجيه رسالة توعوية  الحملة تهدف 

لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على 
البيئة واتباع القوانين والقرارات الخاصة 
كما  البحرين،  مملكة  في  البيئة  بحماية 
أن مشاركة الموظفين التطوعية في هذه 
الحملة تنقل رسالة لتشجيع المواطنين 
والمقيمين على ضرورة التطوع في مثل 
البيئة  على  للمحافظة  الفعاليات  هــذه 
يعي  اجتماعي  سلوك  وتبني  ومكوناتها 
ــوارد  ــن مــ ــا تــحــويــه الــمــمــلــكــة مـ أهــمــيــة مـ
ــة من  طــبــيــعــيــة وقــيــمــة مـــا تـــوفـــره الــــدولــ

مرافق وأماكن عامة يرتادها الجميع بكل 
يــســر وســهــولــة بــاإلضــافــة إلـــى مــا تمتلكه 
أو  التراثية  االهمية  من  المناطق  بعض 
األماكن  مثل  االقتصادية  أو  االجتماعية 
والمجمعات  الــعــامــة  والــمــرافــق  الــتــراثــيــة 

التجارية.
وفـــي خــتــام تــصــريــحــه، قـــدم سالمين 
الــشــكــر الـــجـــزيـــل لــلــســيــد غـــســـان الــمــهــنــا 
الرئيس  المنتدب  العضو  بأعمال  القائم 
تعاونها  عــلــى  الــشــركــة  وإدارة  الــتــنــفــيــذي 

شركة  مــشــاركــة  مثمنًا  للحملة،  ودعــمــهــا 
الجنوبية  المحافظة  وبلدية  شلمبرجير 
والمجلس البلدي للمحافظة التي عبرت 
عـــن اهــتــمــام هــــذه الــمــؤســســات بــحــمــالت 
تنظيف مثل هذه األماكن ومساندة كافة 
الجهود للحفاظ عليها، وأشاد بالمشاركة 
كان  الـــذي  الــشــركــة  موظفي  مــن  الكبيرة 
أظهرت  التي  الفعالية  نجاح  أسباب  أهــم 
ــأهــــداف  ــي وإحـــــســـــاس الـــمـــوظـــفـــيـــن بــ ــ وعــ

الحملة.

أكـــــــــد عـــــــــدد مـــــــن الــــــــــــــوزراء 
والمسؤولين أن مملكة البحرين 
سباقة في توظيف التكنولوجيا 
بالخدمات  لــالرتــقــاء  الــحــديــثــة 
ــاروا  وأشـ للمواطنين،  المقدمة 
الــســفــر  ــواز  ــ تـــدشـــيـــن جــ ــى أن  ــ إلـ
المملكة  أن  يــؤكــد  اإللــكــتــرونــي 
مــــــن الــــــــــــدول الــــمــــنــــافــــســــة فــي 
للنمو  وتوظيفها  التكنولوجيا 

االقتصادي.
وقــــد أشـــــاد الــشــيــخ ســلــمــان 
الرئيس  خليفة  آل  محمد  بــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لألمن السيبراني بنجاح تدشين 
ــتـــرونـــي،  ــروع الــــجــــواز اإللـــكـ مــــشــ
الـــــذي جــــاء تــحــت رعـــايـــة وزيـــر 
الشيخ  أول  الــفــريــق  الــداخــلــيــة 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة،  ــن عـ راشـــــد بـ
عبدالرحمن  بن  هشام  والشيخ 
لشؤون  الـــوزارة  وكيل  خليفة  آل 
واإلقــامــة،  والــجــوازات  الجنسية 
الـــذي يعكس ما  الــمــشــروع  هــذا 
من  البحرين  مملكة  بــه  تتمتع 
ــاءات عــالــيــة أمـــــام الــتــحــول  ــفــ كــ
تــشــهــده مملكة  ــــذي  الـ الــرقــمــي 

البحرين. 

ــهـــات  ــيـ ــتـــوجـ الـ أن  وأوضــــــــــح 
ــيــــة لـــحـــضـــرة  ــيـــة الــــســــامــ ــلـــكـ الـــمـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الجواز  إلطــالق  المعظم  البالد 
نوعية  نقلة  أحدثت  اإللكتروني 
مــتــمــيــزة مــتــمــثــلــة فــــي تــســهــيــل 
السفر  المواطنين في  إجــراءات 
والـــتـــنـــقـــل، وتــســهــيــل الــخــدمــات 
ــا يــعــكــس الــتــطــور  الـــمـــقـــدمـــة، مـ
سيسهم  الــذي  والتقني  الرقمي 
تــقــديــم  فــــي  األداء  تــــطــــور  فــــي 
للمواطنين،  الميسرة  الخدمات 
الفًتا إلى أن هذا التقدم يعكس 
مدى تطور مملكة البحرين في 

هذا المجال.
وقال محمد بن ثامر الكعبي 
ــر الـــمـــواصـــالت واالتـــصـــاالت  وزيــ
اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــســـفـــر  جــــــواز  إن 
يــتــواكــب مـــع مـــواصـــفـــات أمــنــيــة 
وتـــقـــنـــيـــة عـــصـــريـــة تـــتـــوافـــق مــع 
أحدث معايير المنظمة الدولية 
للطيران المدني التابعة لألمم 
تعزيز  في  يسهم  بما  المتحدة، 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
فـــــي مــــجــــال الـــســـفـــر والـــتـــنـــقـــل 

وتــســهــيــل فـــرص الــحــصــول على 
ورفع  منها  واإلعفاء  التأشيرات 
تـــصـــنـــيـــف الـــــجـــــواز الــبــحــريــنــي 

عالمًيا.
الــبــحــريــن  ــــد أن مــمــلــكــة  وأكـ
مــاضــيــة فــي إنــجــازاتــهــا الــرائــدة 
والــمــمــيــزة فـــي مــجــال االبــتــكــار 
والـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي، وتـــبـــنـــي 
ــاء  الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة والــــذكــ
جودة  تحسين  في  االصطناعي 
وكـــفـــاءة الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، 
ــًا لــــــرؤيــــــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــــقــ تــــحــــقــ

أســس  عــلــى   2030 االقــتــصــاديــة 
االستدامة والتنافسية والعدالة.
كــــمــــا أثـــــنـــــى مــــحــــمــــد عــلــي 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــد الــ ــائــ ــقــ الــ
لــهــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى الــمــمــيــزات 
األمنية  والــمــواصــفــات  التقنية 
الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي يــــتــــصــــف بــهــا 
ــي، فــضــال  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــواز اإللـ ــ ــجــ ــ الــ
عـــن تــصــمــيــمــه الــمــبــتــكــر الـــذي 
البحرين  مملكة  مــعــالــم  عــكــس 
والتاريخية وقطاعاتها  التراثية 

والمالية  والصناعية  السياحية 
وغيرها من المواصفات الفريدة، 
الخصائص  هــذه  كل  أثــر  مؤكدا 
وتسهيل  المواطنين،  في خدمة 
ــز  ــزيـ ــعـ إجـــــــــــــراءات ســــفــــرهــــم، وتـ
الــدول  كــإحــدى  المملكة  مكانة 
الــمــنــافــســة والــســبــاقــة فــي تبني 
قطاع  لدعم  الحديثة  الوسائل 
الــســيــاحــة والـــســـفـــر، فــضــال عن 
ــتـــرونـــي  ــيـــة الـــتـــحـــول اإللـــكـ أهـــمـ
لجواز السفر البحريني في رفع 

تصنيفه عالمًيا.

اأكدوا اأن المملكة �سباقة في توظيف التكنولوجيا

والرقمية الأمنية  للخدمات  مميزة  اإ�ضافة  الإلكتروني  الجواز  وم�ضوؤولـون:  وزراء 

} محمد الكعبي.} محمد علي.} الشيخ سلمان بن محمد. 

المساعد  الوكيل  كشفت 
ــيـــة بــــــــوزارة  ــنـ لـــلـــخـــدمـــات الـــفـ
ــال الـــمـــهـــنـــدســـة هـــدى  ــ ــغـ ــ األشـ
مـــيـــرزا الــســلــمــان عـــن نــتــائــج 
بــرنــامــج ضـــمـــان الـــجـــودة في 
ــام  ــعــ الـــــربـــــع األخـــــيـــــر مـــــن الــ
أن  الـــــــــى  ــرة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ 2022م، 
مــجــمــوع الــمــشــاريــع الــتــي تم 
قد  البرنامج  لهذا  اخضاعها 
28 مشروعًا من مختلف  بلغ 
ــويـــة مــنــذ  ــيـ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ
وبكلفة  الماضي  العام  بداية 
إجــمــالــيــة بــلــغــت حــوالــي 105 

ماليين دينار بحريني. 
ــة  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وبــــــيــــــنــــــت الـ
الـــهـــدف  أن  الـــســـلـــمـــان  هـــــدى 
البرنامج  لهذا  االستراتيجي 
لضمان  الوقائي  اإلجـــراء  هو 
تــلــبــيــة الــمــعــايــيــر األســاســيــة 
ــة بــــــجــــــودة الـــــمـــــواد  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــمــــســــتــــخــــدمــــة وأسـ
ــرت  ــفــ ــث أســ ــيــ ــيــــق، حــ ــبــ ــتــــطــ الــ
ــات الــــتــــدقــــيــــق الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الــمــواد  هندسة  إدارة  تديرها 
عـــبـــر فـــريـــق ضـــمـــان الـــجـــودة 
 2804 إصـــــــدار  عــــن  الــمــكــلــف 

إجـــــــراءات تــصــحــيــحــيــة كــعــدد 
كلي منذ بداية البرنامج حتى 
الربع األخير من عام 2022م.

المساعد  الوكيل  وأشارت 
لـــلـــخـــدمـــات الـــفـــنـــيـــة الـــــى أن 
بــرنــامــج ضــمــان الــجــودة منذ 
انــطــالقــه فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
 142 غطى  2011م  الــعــام  مــن 
الـــــــوزارة بشكل  فـــي  مــشــروعــا 
ــي، حـــيـــث تــعــنــى هـــذه  ــالـ ــمـ إجـ
الــمــشــاريــع بــتــوفــيــر خــدمــات 
المختلفة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
لمملكة البحرين من تصميم 

الطرق  شبكة  وصيانة  وبــنــاء 
ــة الـــصـــرف  ــمــ ــظــ ــة وأنــ ــامــ ــعــ الــ
الصحي في المملكة، إضافة 
المباني  وصيانة  تشييد  إلــى 

والمنشآت العامة. 
وأوضــــــحــــــت الـــمـــهـــنـــدســـة 
الـــمـــشـــاريـــع  هـــــــذه  أن  هـــــــدى 
الــخــاضــعــة لــبــرنــامــج ضــمــان 
مباشر  بشكل  تسهم  الــجــودة 
فـــي تــطــويــر خـــدمـــات الــبــنــيــة 
ــيــــة ودعــــــــــم أهــــــــداف  ــتــ ــتــــحــ الــ
ــة، حــيــث  ــيــ ــنــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــ
المواد  هندسة  إدارة  تحرص 
ــات الــفــنــيــة  ــدمــ بـــقـــطـــاع الــــخــ
ــة ورصــــــــــد كــل  ــعــ ــابــ ــتــ عــــلــــى مــ
ــر عــلــى  ــؤثــ ــتــــي تــ األســـــبـــــاب الــ
ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــداخـــلـــيـــة 
ــع واإلجــــــــــــــراءات  ــاريــ ــشــ ــمــ ــالــ بــ
تأثيراتها  من  للحد  الــالزمــة 
ــان  ــمــ وذلــــــــــــك مـــــــن أجــــــــــل ضــ
الــوصــول إلـــى مــســتــوى جــودة 
عــالــي ورفــــع كـــفـــاءة وفــعــالــيــة 
هــــذه الــعــمــلــيــات إضـــافـــة إلــى 
إشعار اإلدارات المعنية بكافة 
بتطبيق  الخاصة  الــتــطــورات 

البرنامج.

اأميـــر منطقـــة حائل يوؤكـــد عمـــق العالقات 
والبحريـــن ال�ضـــعودية  بيـــن  التاريخيـــة 

السمو  صاحب  استقبل 
عبدالعزيز  األمــيــر  الملكي 
آل  عبدالعزيز  بــن  سعد  بــن 
حــائــل،  أمــيــر منطقة  ســعــود 
علي  الــشــيــخ  أمـــس،  بمكتبه 
بـــن علي  بـــن عــبــدالــرحــمــن 
مــمــلــكــة  ســفــيــر  خــلــيــفــة  آل 
ــدى الــمــمــلــكــة  ــ ــن لــ ــريـ ــبـــحـ الـ
العربية السعودية الشقيقة.
ــاء، رحـــب  ــقــ ــلــ وخـــــــالل الــ
ــيـــر مــنــطــقــة حــائــل  ســمــو أمـ
بــســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــي الـــريـــاض، مــؤكــًدا سموه 
عــمــق الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة 
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــن مــ ــ ــيـ ــ بـ
والمملكة العربية السعودية 
للسفير  متمنًيا  الشقيقة، 
مهامه  أداء  في  التوفيق  كل 

في  يسهم  بما  الدبلوماسية 
ــعـــالقـــات األخـــويـــة  تــعــزيــز الـ
الــوثــيــقــة بــيــن الــمــمــلــكــتــيــن 

الشقيقتين.
من جانبه، أعرب الشيخ 
عــلــي بـــن عــبــدالــرحــمــن بن 
عــلــي آل خــلــيــفــة عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــصــاحــب الــســمــو 

عبدالعزيز  األمــيــر  الملكي 
آل  عبدالعزيز  بــن  سعد  بــن 
سعود على ما لقيه من كرم 
الضيافة وحسن االستقبال، 
التعاون  حققه  بما  مشيًدا 
المملكتين  بين  المشترك 
الــشــقــيــقــتــيــن مــــن خـــطـــوات 

متقدمة على الُصعد كافة.

ــد  ــع وف ــة« تــبــحــث مـ ــي ــح ــض ــ� »الــمــهــن ال
ال�ضحي ــقــطــاع  ال ــي  ف ــاون  ــع ــت ال ــي  ــض رو�

»الأ�ضغال«: 28 م�ضروعًا �ضمن برنامج �ضمان 
الجودة خالل الربع الأخير من العام الما�ضي

} هدى السلمان.

نقابـــة تطويـــر تنظـــم حملـــة لتنظيـــف وادي الحنينيـــة

الـــزايـــد  جـــاســـم  دالل  أكــــــدت 
ــورى عــضــو  ــ ــشــ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــد الـــشـــعـــبـــة الـ ــ وفــ
خطوات  خطت  البحرين  مملكة 
وإجـــراءات  مــبــادرات  متقدمة عبر 
بــيــئــة مشجعة  تــوفــيــر  تــســهــم فـــي 
والرعاية  الحماية  لتنفيذ مبادئ 
والتنمية للطفل، بما يتوافق مع 
الــقــوانــيــن والــمــواثــيــق واألنــظــمــة 
المملكة  أن  مــوضــحــًة  الـــدولـــيـــة، 
التشريعات  مــن  الــعــديــد  أصـــدرت 
والضامنة  والُمْحكمة  المنّظمة 
ــتـــي كــفــلــهــا  لـــحـــقـــوق األطــــفــــال الـ
الـــدســـتـــور، كــالــحــق فـــي الــتــعــلــيــم 
والــــصــــحــــة والــــتــــرفــــيــــه وحـــضـــانـــة 
ــــن جـــوانـــب  األســـــــــرة والــــعــــديــــد مـ

الحياة.
ــــدى مــشــاركــتــهــا  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
أمس االثنين، في اجتماع اللجنة 
وحــقــوق  للديمقراطية  الــدائــمــة 
الجمعية  أعــمــال  ضمن  اإلنــســان 
الدولي،  البرلماني  لالتحاد   146
الــمــنــعــقــدة فــــي الـــمـــنـــامـــة خـــالل 
الفترة 11 إلى 15 مارس الجاري، 
للقرار  التحضير  ناقشت  والــتــي 
»االتــجــار  بــعــنــوان  للجنة  المقبل 
باأليتام: دور البرلمانات في الحد 

من األضرار«.
الزايد خالل كلمتها  وأشــارت 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  إلــى 
اإلنــســانــيــة الــتــي أنــشــئــت بــرعــايــة 
مـــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ــتـــي  ــعـــظـــم، والـ ــلـــك الــــبــــالد الـــمـ مـ
الشاملة  الــرعــايــة  تــقــديــم  تتبنى 
عبر  واألرامـــل  لأليتام  والمتميزة 
االحتياجات  من  مجموعة  تلبية 
الــمــاديــة والــمــعــيــشــيــة والــصــحــيــة 
والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
لــلــمــكــفــولــيــن، بــأســلــوب احــتــرافــي 
لتحقيق  ــودة  الــــجــ لــنــظــام  وفـــقـــًا 
رضـــى الــمــســتــفــيــديــن، وذلــــك عن 
طـــريـــق فـــريـــق عــمــل مــتــخــصــص، 
مـــشـــيـــرًة إلــــى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
الحكومة  عمل  برنامج  بتضمين 
والميزانيات  والــبــرامــج  الخطط 
الــالزمــة الســتــدامــة ضــمــان رعاية 

وحماية وتنمية الطفل.
ــوهــــت الــــزايــــد إلـــــى الـــــدور  ونــ
السلطة  به  الذي تضطلع  المهم 
القضائية والمحامين في تثبيت 
ــوق األطـــــفـــــال وحــضــانــتــهــم  ــقــ حــ
ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، 
ــــى وســـائـــل  وتــمــكــيــن وصـــولـــهـــم إلـ
االنتصاف بحرية وسهولة، داعيًة 
إلى أهمية تبادل أفضل النصوص 
القضائية  واألحـــكـــام  الــقــانــونــيــة 
الـــتـــي تـــعـــزز الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة، 
لحماية  اختصاصه،  بحسب  كــل 

ورعاية الطفل.
إجــراءات  الزايد  واستعرضت 
مملكة البحرين في مجال حماية 
ورعــايــة الــطــفــل، وأبــزرهــا تشكيل 

التي  الوطنية للطفولة«  »اللجنة 
تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا عــــــددا مــن 
الحكومية  والمؤسسات  ــوزارات  الـ
العالقة،  ذات  والخاصة  واألهلية 
ــذ خـــطـــة  ــيــ ــفــ ــنــ وتـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــ
عـــمـــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
أربــعــة  عــلــى  تــركــز  الــتــي  للطفولة 
الحق  في  تمثلت  رئيسية  محاور 
ــة والــــبــــقــــاء، والـــحـــق  فــــي الـــصـــحـ
ــي الــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة الــــقــــدرات،  فـ
والــــحــــق فــــي الـــحـــمـــايـــة، والـــحـــق 
فـــي الـــمـــشـــاركـــة وعـــــدم الــتــمــيــيــز. 
ــاء »مـــركـــز  ــ ــشـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى إنـ
حـــمـــايـــة الــــطــــفــــل«، الــــــذي يــعــمــل 
سن  حتى  األطــفــال  حماية  على 
للعنف  المتعرضين  18 عامًا من 
الــمــجــتــمــعــي، ويــقــدم  أو  األســـــري 
واالجتماعية  النفسية  الخدمات 

الخط  واعتماد  لهم،  والقانونية 
الطفل  الساخن لنجدة ومساندة 
ــاد  ــ اإلرشـ خـــدمـــة  وتــوفــيــر   ،)998(
إذا  المعنية  للجهات  والــتــحــويــل 
اقــتــضــت الــحــاجــة، وإنـــشـــاء »بيت 
وكذلك  الطفولة«،  لرعاية  بتلكو 
افتتاح العديد من أندية األطفال 
والناشئة ومكاتب اإلرشاد األسري 
االجتماعية  الــمــراكــز  جميع  فــي 

المنتشرة في المحافظات.
هــذا وقــد شــارك وفــد الشعبة 
في  البحرين  لمملكة  البرلمانية 
ــقـــاش لــبــحــث ومــنــاقــشــة  حــلــقــة نـ
ــا الــمــتــعــلــقــة  ــايـ عـــــــدٍد مــــن الـــقـــضـ
ــاخ، حــــيــــث يـــأتـــي  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ بـــتـــغـــيـــر الــ
االجتماع استعداًدا لمؤتمر األمم 
ــاخ لــعــام  ــنـ ــمـ الـــمـــتـــحـــدة لــتــغــيــر الـ
عقده  الــمــقــرر   )COP26(  2021

في نوفمبر المقبل.
البرلمانية في  الشعبة  ومّثل 
االجــتــمــاع، أعــضــاء الــوفــد النائب 
ــــب حــســن  ــائـ ــ ــنـ ــ ــر ســــــــــرور، والـ ــيـ ــنـ مـ

إبراهيم.
ــد االجـــــتـــــمـــــاع نـــقـــاًشـــا  ــ ــهـ ــ وشـ
عـــدد من  قــدمــهــا ممثلو  وأســئــلــة 
البرلمانات بمختلف دول العالم، 
ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ حــــــــول األولـــــــــويـــــــــات والـ
األســـاســـيـــة الـــخـــاصـــة بـــكـــل دولــــة 
ــع حـــلـــول لــتــرجــمــة  ــل وضــ مـــن أجــ
االلـــتـــزامـــات الــعــالــمــيــة إلـــى عمل 
ــدور المهم  وطــنــي، إلـــى جــانــب الــ
ــذي يــضــطــلــع بـــه الــبــرلــمــانــيــون  الــ
فـــي ســـن الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن 

الـــمـــســـانـــدة والـــداعـــمـــة لــلــبــرامــج 
لمواجهة  الــحــكــومــيــة  والــخــطــط 

التنوع البيولوجي.
فقدان  موضوع  أنَّ  إلــى  يشار 
ــار  ــيــ ــهــ ــيــــولــــوجــــي وانــ ــبــ الــــتــــنــــوع الــ
ــد أكــبــر  الـــنـــظـــام الــبــيــئــي يــعــد أحــ
البشرية  تواجه  التي  التهديدات 
في العقد المقبل حيث تستخدم 
ــوارد أكــثــر مــمــا يمكن  الــبــشــريــة مــ
مما  عــــام،  فــي  األرض  تنتجه  أن 
يــــهــــدد إنــــجــــاز أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــقــــوض الــجــهــود  الـــمـــســـتـــدامـــة ويــ
التنوع  أزمات  لمعالجة  المبذولة 

البيولوجي.
وأشـــار الــوفــد فــي هــذا اإلطــار 
وضعت  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
حماية البيئة ومواردها والحفاظ 
على التنوع البيولوجي في مقدمة 
ــة، وعــــــززت  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ
اهتمامها  مــن  المملكة  حــكــومــة 
ضمن  ووضعتها  البيئة  بحماية 
بـــرنـــامـــج عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــــذي 
البيئية،  يؤكد تحقيق االستدامة 
وتحسين كفاءة استخدام وترشيد 
ــة،  ــاقــ ــهــــالك الــــــمــــــوارد والــــطــ ــتــ اســ
ووضــــــــــع آلــــــيــــــات تـــقـــيـــيـــم األثــــــر 
الــبــيــئــي لــلــمــشــاريــع االقــتــصــاديــة، 
وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة 
وقد  فيها.  واالستثمار  المتجددة 
صـــــدرت الـــعـــديـــد مـــن الــمــراســيــم 
ــن كـــــــان مـــــن أهـــمـــهـــا:  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ
 )7( رقــم  القانون  على  التصديق 

لسنة 2022م بشأن البيئة.  

البحرين طّبقت مبادرات وت�ضريعات ت�ضمن حماية الأطفال ودعم الأيتام
المملك���ة و�سع���ت حماي���ة البيئ���ة ف���ي مقدم���ة اأولوياته���ا التنموي���ة

} دالل جاسم الزايد

البروفي�سور مناف القحطاني:

اللتهابـات عنـد الأطفـال ل تـدرب جهازهـم المناعـي

} مناف القحطاني.

كتبت فاطمة علي: 

ــتــــشــــاري األمــــــراض  أكـــــد اســ
المعدية بالمستشفى العسكري 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــضــو 
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
الــبــروفــيــســور مناف  )كــوفــيــد19( 
الــقــحــطــانــي عــبــر صــفــحــتــه في 
الــمــنــصــة االجــتــمــاعــيــة »تــويــتــر« 
عــنــد األطـــفـــال  االلـــتـــهـــابـــات  أن 
الـــمـــنـــاعـــي،  تــــــدرب جـــهـــازهـــم  ال 
وهـــو مــا أظــهــرتــه أضــخــم دراســـة 
 7 فــي  نــشــرت  حديثة  بريطانية 
نتائج  أن  الــجــاري، مبينا  مــارس 
)الــتــهــابــات  أن  بــيــنــت  الــــدراســــة 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــســفــلــي( 
المبكرة  الطفولة  خالل مرحلة 
الوفاة  مخاطر  بــزيــادة  مرتبطة 
ــنـــد الـــبـــلـــوغ بـــمـــقـــدار مــرتــيــن  عـ

وشكلت خمس هذه الوفيات.
وبّين القحطاني في سلسلة 
تــغــريــدات نــشــرهــا عــبــر صفحته 
في المنصة االجتماعية »تويتر« 
االستفسارات  حــول  االجــابــة  أن 
ــدى صـــحـــة أن  ــ الـــعـــديـــدة عــــن مـ
ــدوى  ــعــ ــلــ ــــرض االطــــــــفــــــــال لــ ــعــ ــ تــ
الــفــيــروســيــة يـــقـــوي مــنــاعــتــهــم، 
البريطانية  الــدراســة  اوضحتها 
ــأن مــــن بــيــن  ــ الـــســـالـــفـــة الــــذكــــر بـ
 )%25(  913 كــان  مــشــارًكــا،   3589
ــــدوى الــجــهــاز  مـــمـــن لـــديـــهـــم )عـــ
الـــتـــنـــفـــســـي الــــســــفــــلــــي( خــــالل 
مــرحــلــة الــطــفــولــة الــمــبــكــرة في 
خــطــر أكــبــر لــلــوفــاة مــن امـــراض 
الجهاز التنفسية بعمر 73 عاما 
الــذيــن ليس لديهم  أولــئــك  مــن 
عدوى الجهاز التنفسي السفلي 
عــنــدمــا كــانــوا صـــغـــارا. يــذكــر أن 

الدراسة بدأت في مارس من عام 
مــشــاركــا   5362 بتسجيل   1946
أي  مشاركا   4032 فيها  واستمر 
بنسبة 75% من حجم المشاركة 
تــراوحــت أعمارهم  االولـــى، وقــد 

بين 20 و50 سنة.

برئاسة الدكتورة فوزية سعيد 
الــصــالــح، وبــحــضــور الــدكــتــور بــدر 
ــيــــال  مـــحـــمـــد عـــــــادل والـــســـيـــد دانــ
كــوهــيــن عــضــوي الــلــجــنــة، عــقــدت 
العامة  والحريات  الحقوق  لجنة 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن 
وذلك في مقر المؤسسة الوطنية 
لحقوق االنسان بضاحية السيف.
ــنـــة اجــتــمــاعــهــا  ــلـــجـ بــــــــدأت الـ
بــاســتــكــمــال مــنــاقــشــة الــمــواضــيــع 
المتعلقة بإقامة الفعاليات وورش 
الــعــمــل والــــطــــاوالت الــمــســتــديــرة 
المعنية بحقوق االنسان المقترح 

عقدها خالل الفترة القادمة.

ــدم  ــ وخـــــــــــالل االجـــــــتـــــــمـــــــاع، قـ
موجزا  عادل  بدر محمد  الدكتور 
ــــي الـــمـــنـــتـــدى  ــتـــه فـ ــاركـ ــشـ حــــــول مـ
الــعــلــمــي لـــحـــقـــوق االنــــســــان بــيــن 
الــمــعــايــيــر الــدولــيــة والــمــمــارســات 
األكاديمية  أقامته  الــذي  العلمية 
الملكية للشرطة، كما قدم السيد 
الزيارة  حــول  نبذة  كوهين  دانيال 
التي قام بها إلى ايرلندا الشمالية 
وانــجــلــتــرا، لــالطــالع عــلــى أفضل 
التعامل  آلــيــة  بــشــأن  الــمــمــارســات 
المنظم من  مع شكاوى األطفال 
بالتعاون   NI-CO مــؤســســة  قــبــل 
مع السفارة البريطانية بالمملكة.

ــا الــقــادمــة ــه ــت ــط ــض ــ� ــض جـــــدول اأن ــر� ــع ــت ــض ــ� ــقـــوق والـــحـــريـــات ت ــة الـــحـ ــن ــج ل
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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 |
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يوما  الممرضين  دعــم  إلــى  المرضى  حاجة  تـــزداد 
ــوم، فــهــم أصــحــاب الــمــهــنــة اإلنــســانــيــة الــتــي لن  بــعــد يــ

تتوقف عجلة الزمن عن طلبها يوما من األيام. 
ــوم 13 مــارس  ــدد مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يـ حـ
اختيار  ويرجع  التمريض،  العاملين في قطاع  لتكريم 
فــي مهنة  ــرأة مسلمة  امــ أول  إلـــى مــشــاركــة  الــيــوم  هـــذا 

التمريض.
التعاون  مجلس  دول  اهتمام  أن  فيه  شــك  ال  مما 
الخليجي بمهنة التمريض يرجع إلى تقدير أصحاب 
الــمــهــنــة، مــائــكــة الــرحــمــة، الـــذيـــن بــســواعــدهــم تبنى 

المنظومة الصحية وتتطور.
إن االحتفال بيوم التمريض الخليجي جاء تكريما 
أرواح  أمانة  المهنة فهم من يحملون  لمن يعمل بهذه 
الــمــرضــى فـــوق عــاتــقــهــم ويــقــدمــون الـــدعـــم الــجــســدي 

والنفسي للمرضى.
األول  الخط  على  والممرضات  الممرضون  يقف 
الخطيرة  واألمــراض  األوبئة  مواجهة  في  األطباء  مع 
وهـــم ال يــهــابــون الـــمـــوت مــهــمــا عــظــم شــأنــه ومـــن أهــم 
أهداف االحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على هذه 
المهنة ودورها في المجتمع، وتقدير جميع العاملين 
البحثية  المواضيع  كــل  وتعزيز  التمريض،  قطاع  فــي 
والعمل  التمريضية  الرعاية  تطوير  إلــى  تهدف  التي 
ــرح الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة الــتــي تــنــهــض بهذه  عــلــى طـ

المهنة العظيمة.
ــيــــوم الـــتـــمـــريـــض الــخــلــيــجــي  ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــم االسـ
التي  االحتفال  مظاهر  لبعض  والتجهيز  بالتحضير 
الصحية  والجهات  المعنية  المؤسسات  في  بهم  تليق 

تعبيرا عن اعتزازهم بأصحاب هذه المهنة السامية.
هذه  لشهداء  الرحمة  اهلل  نسأل  المناسبة  وبــهــذه 
وحماية  عملهم  سبيل  فــي  استشهدوا  الــذيــن  المهنة، 
والعمل،  األجــر  للبقية  نــبــارك  وأن  وشــفــائــه،  المريض 

حفظكم اهلل.

يوم التمريض 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصائح للوقاية من الصداع في رمضان 
الكافيين  تناول  إذا كنت معتادا على   •
مــأخــوذك  بتخفيف  الــبــدء  يمكنك  فربما 
مــنــه قــبــل دخـــول شــهــر رمـــضـــان، بحيث ال 

تشعر بأعراض االنسحاب أثناء الصيام.
للقهوة  تــنــاولــك  عــل  كــنــت مــصــرا  إذا   •
ــب تــخــفــيــفــك مــنــهــا،  ــوجـ ــه تـ ــإنـ والــــشــــاي فـ
الثقيل  الــشــاي  مــن  كــوب  فبإمكانك شــرب 

إن هذا يعطي  إذ  السحور،  القهوة على  أو 
جسمك دفقة من الكافيين ما قد يساعد 

على تقليل الصداع.
الــكــافــيــيــن مـــدر للبول  أن  إلـــى  انــتــبــه   •
ولــذلــك فــإنــه على الــســحــور قــد يــقــود إلى 

زيادة ما تفقده من سوائل.
• تناول سحورا مائما ومتوازنا يحتوي 

مائمة  كمية  واشرب  الكربوهيدرات،  على 
من الماء.

بعد  إال  ــم  ــ األلـ مــســكــنــات  تــتــنــاول  ال   •
تجدي  ال  قــد  إنــهــا  إذا  الطبيب،  اســتــشــارة 

نفعا مع الصداع في رمضان.
إذا كان الصداع شديدا فاتصل بطبيبك 

لعمل الفحوصات الازمة. 
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تــســبــب حـــصـــوات الــكــلــى ألــم 
لــلــشــخــص، خـــاصـــة إذا  شـــديـــد 
تــجــاهــل األمــــر، وتــعــد ماحظة 
أعـــــــراض حــــصــــوات الـــكـــلـــى أمـــر 
هــام، ألن األلــم الناتج يمكن أن 
األمــر  وينتهي  يحتمل  ال  يكون 
بــالــمــرضــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
لذلك يصبح   . اآلالم  لتخفيف 
ونفهم  نعرف  أن  الــضــروري  مــن 
ــراض حـــصـــوات الــكــلــى حتى  ــ أعـ
نــتــمــكــن مـــن الـــعـــاج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب فـــي الـــلـــقـــاء الــتــالــي 
ــعــــة ســلــيــم  ــيــ مـــــع الـــــدكـــــتـــــورة ربــ
ــاري جــــراحــــة الــمــســالــك  ــشـ ــتـ اسـ
الــبــحــريــن  بمستشفى  الــبــولــيــة 

التخصصي.
ما هي حصوات الكلى؟

ــن كتل  ــارة عـ ــبـ الـــحـــصـــوات عـ
أجسامنا  داخـــل  تتشكل  صلبة 

تتكون من معادن وأماح.
ما هي األعراض؟

تعتمد األعراض على موقع 
الحصوات

فمثا حصوات الكلى تسبب 
وثقًا في   ، الخاصرة  في  آالًمــا 
مــنــطــقــة الـــخـــاصـــرة ، وأحـــيـــاًنـــا 
فإنها   ، انــســداد  هناك  كانت  إذا 
تــظــهــر مـــع  ألـــم وحـــمـــى  وتـــورم 

الكلى وصعوبة في التبول .
مع  الحالب  حــصــوات  تظهر 

وتــكــون   ، مــغــص   ، خـــاصـــرة  آالم 
مـــفـــاجـــئـــة ويـــنـــتـــشـــر فــــي أســفــل 
التناسلية،  المناطق  أو  البطن 
ـــيء، و شــكــوى من  مـــع غــثــيــان قـ
كــان  إذا  ــاًنـــا حــمــى  الـــبـــول وأحـــيـ

هناك انسداد.
ومــــع ذلــــك، تــظــهــر حــصــوات 
البولية  ــراض  األعــ مــع  الــمــثــانــة 
مع  انــــســــداد  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 

انسداد في المسالك البولية
ــور  ــ ــهـ ــ مـــــــــا هـــــــــي أســـــــــبـــــــــاب ظـ

الحصوات ؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب الـــبـــاطـــنـــيـــة 
والــتــاريــخ  والــعــمــر  الجنس  مثل 
الــعــائــلــي لــلــحــصــى واألمــــــراض 

المزمنة .
وهــــــنــــــاك بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

ــة مـــثـــل قـــلـــة تـــنـــاول  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ونــمــط  والــــمــــنــــاخ،   ، ــل  ــوائــ ــســ الــ

الحياة ، ومكان اإلقامة.
ــات  ــفــ ــاعــ ــمــــضــ مـــــــــــاذا عـــــــن الــ

اإلصابة ؟
عـــــادة ال تــســبــب الــحــصــوات 
صغيرة الحجم والتي ال تسبب 

انسداد أي مضاعفات
ــزداد بــمــرور  ــ لــكــن الــحــجــم يــ
ــداد  ــ ــسـ ــ الـــــوقـــــت ويــــــبــــــدأ  فـــــي انـ
الــــمــــســــالــــك الــــبــــولــــيــــة بــحــيــث 
يحدث مضاعفات في المسالك 
البولية بما في ذلك االلتهابات 
و تدهور في وظائف الكلى وفي 
الكلى  تــتــوقــف  ــيـــان  األحـ بــعــض 

عن العمل.
ما هو العاج؟ 

يــعــتــمــد الـــعـــاج عــلــى مــوقــع 
وحجم الحصوات؛

طـــرق الـــعـــاج الــمــتــاحــة هي 
تــفــتــيــت الــحــصــوات بــالــمــوجــات 

الصادمة خارج الجسم لحصوات 
ــى الـــعـــاج  ــ الـــكـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة إلـ
بــالــلــيــزر لــأكــبــر حــجــمــا وايــضــا  

ازالة الحصوات بالمنظار.

Happiness is

ُعقيدات الغدة الدرقية مرض 
شائع الحدوث لدى عدد كبير من 
حميد  معظمها  أن  ومــع  الــنــاس، 
وتقتصر  مــشــاكــل،  أي  يسبب  وال 
نسبة  على  السرطانية  الــحــاالت 
ــإن الــمــرضــى  ــًدا مــنــهــا، فـ ــادرة جــ ــ نـ
ــرد تـــشـــخـــيـــص  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ يــــقــــلــــقــــون بـ
يعود  ما  وغالًبا  للمرض  الطبيب 
ذلك إلى عدم امتاكهم المعرفة 
بخصوص هذه الحالة المرضية، 
كل  على  سنتعرف  فإننا  ولــذلــك 
ما يخص عقيدات الغدة الدرقية 
فــي الــحــوار الــتــالــي مــع الــدكــتــورة 
بشاير مبارك الدوسري استشاري 
األمـــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة والــــغــــدد 
الصماء والسكري بالمركز الطبي 
الجامعي -مدينة الملك عبداهلل 

الطبية 
*ما عقيدات الغدة الدرقية؟

غــيــر  ــل(  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )تـ ــو  ــمــ نــ هــــــي   -
الدرقية  الغدة  طبيعي من خايا 

في الغدة الدرقية.
ــع فــي  ــقـ ـــة تـ ــيـ ـــدرقــ والـــــغـــــدة الـ
مقدمة العنق في الجزء السفلي 
ــن الـــرقـــبـــة تــشــبــه الـــفـــراشـــة في  مـ

شكلها.
لــحــســن الـــحـــظ أغـــلـــب هـــذه 
الـــعـــقـــيـــدات حــمــيــدة لــكــن تــوجــد 
ــد تحمل  نــســبــة بــســيــطــة مــنــهــا قـ
الرجال  8%عند  سرطانية  خايا 

و 4%عند النساء
*أسباب وأنواع عقيدات الغدة 

الدرقية؟
- الــســبــب الــرئــيــســي لــظــهــور 
ــة غــيــر  ــيــ عـــقـــيـــدات الــــغــــدة الــــدرقــ

معروف
ــخ عــائــلــي  ــ ــاريـ ــ لـــكـــن وجــــــــود تـ
احتمالية  من  تزيد  قد  باإلصابة 
حــــدوث عــقــيــدات الــغــدة الــدرقــيــة 
وفــي حـــاالت أخـــرى يــكــون السبب 
الــــغــــدة  ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ ظـــــهـــــور  وراء 

الدرقية:
ــهـــاب مـــزمـــن فــــي الـــغـــدة  -الـــتـ
مرض  يسبب  أن  يمكن  الــدرقــيــة، 
هــاشــيــمــوتــو وهــــو مــــرض مــنــاعــي 

يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
ــيــــة  -تــــضــــخــــم الـــــغـــــدة الــــدرقــ

بوجود  ويتميز  العقيدات  متعدد 
عدة عقيدات داخل الغدة الدرقية.
-وقد تأتي العقيدة على شكل 

كيس مملوء بالسوائل.
-سرطان الغدة الدرقية.

-نقص اليود.
الــغــدة  *ما أعــــراض عــقــيــدات 

الدرقية؟
مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات ال  فـــــي   -
تــســبــب عــقــيــدات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
أي أعــــراض ويــتــم اكــتــشــافــهــا إمــا 
بالفحص الروتيني أو أثناء عمل 

تصوير وفحص ألسباب أخرى.
لكن إذا كانت كبيرة ومتعددة 
وتسبب  الــرؤيــة  واضحة  تكون  قد 
بـــعـــض األعـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الضغط على الرقبة وتؤدي إلى:
-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.
-ألم في الرقبة.

-تغير في الصوت

الـــعـــقـــيـــدات  هــــــذه  ــانــــت  كــ إذا 
مـــســـبـــبـــة لــــفــــرط نــــشــــاط الــــغــــدة 
ــي الـــمـــريـــض  ــ ــأتـ ــ ــة قـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ الـ
ــاط الـــغـــدة  ــشــ بـــــأعـــــراض فــــــرط نــ
الــــدرقــــيــــة مــــثــــل: نـــقـــص الــــــــوزن، 
القلب،  نبضات  تسارع  العصبية، 

التعرق، التحسس من الحرارة.
الـــعـــقـــيـــدات  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
ــمــــرض هــاشــيــمــوتــو  مـــصـــاحـــبـــة لــ
ــراض  ــ ــاألعــ ــ ــي الــــمــــريــــض بــ ــأتــ ــيــ فــ
المصاحبة لخمول الغدة الدرقية 
ــثــــل اإلرهـــــــــــــاق، زيــــــــــادة الـــــــــوزن،  مــ
ــن الــــبــــرد، تــســاقــط  الــتــحــســس مــ
الشعر، النسيان، تكرار وغزارة في 

الطمث.
األكــثــر  هـــم األشـــخـــاص  *من 

عرضة لعقيدات الغدة الدرقية؟
-وجود تاريخ عائلي.

- الــتــقــدم بــالــعــمــر يــزيــد من 
احتمالية اإلصابة بالعقيدات.

-المرأة أكثر عرضة لإلصابة 

من الرجال.
الــعــنــق  أو  الــــــــرأس  -تــــعــــرض 

لإلشعاع.
-نقص اليود.

ــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة  ــا عـ *مــ
بالمرض؟

تـــزيـــد من  الـــتـــي  ــوامـــل  ــعـ الـ  -
الــعــقــيــدة  ــون  ــكــ تــ أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 

مسرطنة هي:
عــنــد  وجـــــــــدت  إذا  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ -الـ
الـــســـن  ــار  ــبــ كــ عـــنـــد  أو  األطـــــفـــــال 
احتمالية أن تكون مسرطنة أكبر.

ــيـــدات الـــغـــدة  -الـــــرجـــــال: عـــقـ
الـــدرقـــيـــة هـــي أكـــثـــر شــيــوًعــا عند 
عــنــد  وجــــــدت  إذا  ولـــكـــن  ــاء  ــنـــسـ الـ
تــكــون  أن  فــاحــتــمــالــيــة  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ

عقيدات سرطانية أكثر.
-التعرض لإلشعاع في الرأس 

أو الرقبة.
كانت  كلما  الــعــقــيــدة  -حــجــم 
أكبر، احتمالية أن تكون مسرطنة 

أكثر.
-وجود تاريخ عائلي.

*كيف يكون التشخيص؟
التاريخ المرضي.

الفحص السريري.
التحاليل المخبرية.

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــر 
التلفزيوني)السونار(.

المعطيات  وبناء على جميع 
يــتــم تــحــديــد االحــتــيــاج إلـــى أخــذ 

عينة من العقيدة أو ال.
إذا كانت المعطيات تستدعي 
أخذ عينة من العقيدة بناء على 
كان  إذا  تحديد  يتم  النسيج  نــوع 
أو  إلــى جــراحــة  الــمــريــض يحتاج 

ال.
*ما هو العاج؟

ــع  ــيـ ــمـ جـ عــــــلــــــى  يــــعــــتــــمــــد   -
العقيدة  تقييم  أثناء  المعطيات 

وقد يكون
1/مجرد متابعة.

جزئي  استئصال  2/جــراحــة: 
نـــوع  ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ ــغـــدة  ــلـ لـ ــلـــي  كـ أو 

النسيج وجميع المعطيات.
ــع حـــســـب  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ 3/الـــــــــيـــــــــود الـ

الحالة.

ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي إطـــــــار اســـتـــقـــطـــاب الـ ــ فـ
وتــقــديــم  الــبــحــريــن  لمملكة  الــطــبــيــة 
ــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، تــعــاقــد  أفـــضـ
مــركــز الــجــنــان الــطــبــي مـــع الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح ســلــيــمــان اســتــشــاري 
المركز  في  للعمل  التجميل  جراحة 
ظل  في  للمركز  كبيرة  إضافة  ليكون 
الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي 
بالعطاء  الحافل  ومــشــواره  يمتلكها 
والنجاحات طوال السنوات الماضية. 
حــيــث إنــــه مــتــخــصــص فـــي عــمــلــيــات 
الشد  وعمليات  الــقــوام  تنسيق  إعــادة 
ألكثر  وعمل  الجسم،  في  والترهات 

من 20 عاما.
يـــأتـــي اســتــقــطــاب مـــركـــز الــجــنــان 
لـــلـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة، ضمن  الــطــبــي 
عليها  يــســيــر  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وأعرب الدكتور محمد صالح عن 
البحرين  مملكة  في  بالعمل  سعادته 
التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد 
مـــن الــتــطــور واالزدهـــــــار فـــي الــجــانــب 
الــعــديــد من  أن سجلت  بــعــد  الــطــبــي 
اإلنجازات والمنجزات طوال السنوات 
أنـــه سيعمل  إلـــى  الــمــاضــيــة، مــشــيــرا 
الحافلة  المسيرة  هذه  مواصلة  على 
بالعطاء واإلنــجــازات عبر وجــوده في 

مركز الجنان الطبي.
وعند سؤاله عن التجميل بحقن 
الدهون أجاب أن حقن الدهون عملية 
الموضعي  المخدر  تأثير  تحت  تتم 
ــلـــة  ــتـــرهـ ــيـــفـــة والـــمـ ــعـ لــــأمــــاكــــن الـــضـ
كمية  أخــذ  طريق  عــن  وتتم  بالوجه، 
بسيطة من الدهون غالبا من البطن 
أو الخصر أو الظهر ويفصل الدهون 
الطرد  السوائل عن طريق جهاز  من 
المركزي ويتم حقن الدهون المركزة 
مــع الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي األمــاكــن 

التي تحتاج إلى الحقن بالوجه.
وأشــار إلــى أن حقن الــدهــون تعد 
وســيــلــة أفــضــل مـــن الــفــيــلــر الــمــؤقــت 
الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــن 3 إلــــى 6 
أشهر ولكن حقن الدهون تستمر في 
وربما  طويلة  فــتــرة  الــحــاالت  معظم 
جلسة  إلى  الشخص  ويحتاج  دائمة، 
الحجم  إلعــطــاء  كافية  تكون  واحـــدة 
أن  المناسب للوجه، مبينا  الشكل  أو 
يـــكـــون في  الــــدهــــون يــمــكــن أن  حــقــن 

الــصــدر  مــثــل  بالجسم  أخـــرى  أمــاكــن 
لتحسين  حــقــنــهــا  ويــمــكــن  واألرداف 

الندبات.
لها  يــكــون  الـــدهـــون ال  وأن حــقــن 
مضاعفات كبيرة ودائما تكون كدمات 
بسيطة جدا في أماكن الحقن وتزول 

من أسبوع إلى أسبوعين.
الدكتور محمد بجهود  أشــاد  كما 
الـــدؤوب  وعملها  الجنان  مــركــز  إدارة 
في تقديم كل أشكال الدعم للجميع.

مركز الجنان
 يستقطب جراح التجميل الدكتور محمد صالح

لمحة عامة عن عقيدات الغدة الدرقية
الدكتورة بشاير الدوسري لـ»الخليج الطبي«: 

ال تسبب العقيدات أعراضا والفحص الروتيني يكشفها 

أعراض حصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك 
الدكتورة ربيعة سليم: يعتمد العالج على موقع وحجم الحصوات 

LinkLink

بعد فترة من الهيمنة األمريكية على الجغرافيا السياسية 
واالقتصادية العالمية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، بات 
للواليات  القطب  أحــاديــة  لحظة  أن  اآلن  عليه  المتفق  مــن 
المتحدة -كما وصفها ستيفن والت، في مجلة فورين بوليسي 

- قد أفسحت المجال أمام بيئة سياسية دولية أكثر تعدًدا.
الــتــحــول مــن تــحــد مباشر  إلـــى مــا يمثله هـــذا  وبــالــنــظــر 
لمفهوم أنها القوة العظمى الرئيسية في العالم، فقد أوضح 
روبـــــرت مــانــيــنــغ، و مــاثــيــو بــــــوروز، مـــن مــركــز ســتــيــمــســون، أن 
منذ  القطبية  الــتــعــدديــة  فــكــرة  قــاومــت  الــخــارجــيــة  سياستها 
الصين  مــع  الــدولــيــة  منافستها  زيــــادة  بــدلــيــل  طــويــلــة،  فــتــرة 
انعكاًسا  لــهــا  تمثل  بــاعــتــبــارهــا  الــمــاضــيــيــن،  الــعــقــديــن  خـــال 
الثاني من  النصف  السوفيتي خال  االتحاد  مع  لمواجهتها 

القرن العشرين.
ــرأ مــــن تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــنــظــام  ــ ــا طـ ــإن مــ ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ
الجيوسياسي العالمي، ال يقتصر على المنافسة بين القوى 
قــوى صاعدة  األقــطــاب،  متعدد  نــظــام  بـــروز  ومــكــن  العظمى. 
أخرى من تعزيز وضعها واستقاليتها في الشؤون السياسية 
التحول  أن هذا  وفي حين  الدولية.  والعسكرية  واالقتصادية 
آثار على السياسة الخارجية األمريكية، ومع ظهور حرب  له 
أوكرانيا اآلن على أنها مسرح للمنافسة والمصالح الخارجية 
أال  واشــنــطــن،  أنــه يجب على  والـــت،  رأى  الــمــثــال؛  على سبيل 
نــظــام ســيــاســي متعدد  إلـــى  الــعــالــم  بــعــودة  كــبــيــر،  تهتم بشكل 
إطار  أنها ستكون في وضــع مثالي في  أســاس  األقــطــاب على 
في  البقاء  ثــم  ومــن  األخـــرى،  الكبرى  الــقــوى  بين  المنافسة 

موقف دولي قوي تجاه منافسيها. 
نظام  إلى  العالم  بتحول  االعتقاد  فإن  األمــر،  واقــع  وفي 
متعدد األقــطــاب ليس ظــاهــرة جــديــدة. ووثـــق والـــت، أنــه في 
أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي، واحتال الواليات المتحدة 
ــادة  ــقـ ــدأ عـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء والـ ــادي الــقــطــب؛ بــ ــ مــشــهــد أحــ
لهذا  حــد  وضــع  فــي  الرغبة  وحــتــى  بــل  التنبؤ،  فــي  الدوليين 
الوضع. ويبرز اآلن جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي، كأحد الشخصيات التي تفضل استخدام 
عاقات  تفسيرات  فــي  المعقدة،  األقــطــاب  تعددية  مصطلح 

أوروبا مع بقية العالم.
واســتــيــضــاًحــا لــهــذا الــتــحــول فــي الــنــظــام، كــتــب مانينغ، 
وبوروز، أن النظام السياسي العالمي الراسخ في طور االنهيار، 
يــزال غير مــؤكــد. ومــن وجهة  تــاريــخــي، لكنه ال  وســط تحول 
ونصف  الــقــرن  األمريكية خــال  الــقــوة  فــإن صــعــود  نظرهما، 
الــمــاضــي بــلــغ ذروتــــه بــشــكــل أســـاســـي، واآلن بــعــد أن انــتــشــرت 
الثروة، والقوة في جميع أنحاء العالم، فإن بلدان أخرى ممن 
وتأثيًرا  قوة  أكثر  أضحت  الغربي،  التحالف  هيكل  تقع خارج 
على المستوى الدولي. ومن خال تسليط الضوء على أوجه 
التشابه مع تراجع اإلمبراطورية البريطانية -حيث استفادت 
الواليات  تقودها  التي  المدعمة  العولمة  األخــرى من  الــدول 
في  أنــه  الــخــبــراء  رأى  فقد  الــخــاصــة-  لمصلحتها  المتحدة 
واشنطن،  تبدو  والعشرين،  الحادي  القرن  من  الثالث  العقد 
نفسها غافلة عن المعضات الناشئة عن تفوقها السابق على 

الصعيد العالمي.
وبدت المنافسة األمريكية مع القوى العظمى بشكل كبير 
السياسية.  الجغرافيا  في  للتحوالت  الغربية  التحليات  في 
وكما أوضح مانينغ، و بوروز، فإنه من المستحيل قراءة أحدث 
استراتيجية لألمن القومي للواليات المتحدة، والتي أدرجت 
والدفاعية؛ من  الخارجية  للسياسة  عالمية  كأولوية  الصين، 
مع  لمعركة  أخــرى  مــرة  نفسها  وتجهيز  واشنطن،  تــروي  دون 
مــؤخــًرا  الصيني،  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ودافـــع  آخــريــن.  منافسين 
عن التحول من الهيمنة األمريكية، باعتباره ضامًنا للتوازن 
كلوث،  أندرياس  علق  كما  العالمي.  االستراتيجي  واالستقرار 
من وكالة بلومبرج، بأن بكين، هي القوة الوحيدة التي يمكن 
أن تتحدى واشنطن على السيادة في الشؤون الدولية، ويوحي 
بأننا قد ندخل حقبة جديدة، إذا بدأت في تقديم دعم مباشر 
مــا سيرسخ  وهــو  أوكــرانــيــا،  مــع  فــي حربها  لروسيا  باألسلحة 

الوضع باعتباره حربا بالوكالة بين كتلتين معاديتين.
وبتوسيع فكرة أن حرب أوكرانيا، لديها القدرة على تفاقم 
التوترات بين واشنطن، وبكين؛ رأى كلوث، أن النظام العالمي 
لظروف  يبدو مشابًها  يتبلور وسط خضمها؛  أنه  يبدو  الذي 
الــحــرب الـــبـــاردة، مــع تحالف غــربــي رأســمــالــي مــنــافــق، يواجه 
كتلة اشتراكية، ومجموعة ثالثة، والتي يشار اآلن إليها باسم 
العالمي، ولكنه كان سابًقا معروفا باسم حركة عدم  الجنوب 

االنحياز. 
كاجان،  روبــرت  زعــم  وفــي حين  األمريكي،  المنظور  ومــن 
الروسية، قد غير  العسكرية  العملية  أن  من معهد بروكينغز، 
تصورات األمريكيين ليس فقط ألوكرانيا، ولكن أيًضا للعالم 
لـ كييف، ترقى  الغرب  وأن مساعدة  دور واشنطن فيها،  حيال 
أنه حتى  والت،  رأى  الليبرالية؛  الهيمنة  الدفاع عن  إلى  اآلن 
نووية  كــدولــة  وضعها  فــإن  نهائية،  هزيمة  بروسيا  لحقت  لــو 
ومع عدد سكان كبير، وموارد طبيعية وفيرة، ورقعة جغرافية 

شاسعة، يبقيها ضمن صفوف القوى العظمى.
الصين،  مــع  األمــريــكــيــة  المنافسة  تــأكــيــد  تــم  وفـــي حــيــن 
أكثر ظهور عالم  المرجح  أنه من  والــت،  أوضــح  وروسيا، فقد 
مجموعة  بين  من  الــرائــدة  أمريكا  تصبح  أن  القطب،  ثنائي 
من القوى الكبرى غير المتكافئة، ولكنها ال تزال مهمة. وفي 
تفسير هذه الديناميكية، استشهد مانينغ، وبوروز، بأن البلدان 
السيما  العالم،  فــي  الديمقراطيات  أكبر  بين  مــن  تعد  التي 
نفسها  ُتــعــرف  ال  والمكسيك  وإندونيسيا،  والهند،  الــبــرازيــل، 
على أنها جزء من العالم الحر، وال مع بكين أو موسكو، وبداًل 
من ذلك تفضل الحفاظ على مواقعها كجهات فاعلة مستقلة 

تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنية.
ومـــع ذلـــك، حـــذر مــراقــبــون مــن أن شــكــل الــنــظــام الــدولــي 
هذا ينطوي على العديد من المخاطر على األمن العالمي. 
وأشار والت، أنه نظًرا إلى أن القوى العالمية الصاعدة تتولى 
على  االعتماد  بداًل من  أمنها،  بشأن  أكبر  تدريجيا مسؤولية 
أو  موسكو،  أو  واشــنــطــن،  مــع  الطويل  الــمــدى  على  التحالف 
بكين؛ فإن سباقات التسلح اإلقليمية بين المتنافسين يمكن 

أن تصبح أكثر شيوًعا وتصعيًدا. 
ــان الــعــالــم ثنائي  ومـــن وجــهــة نــظــر كــلــوث، فــإنــه ســــواء كـ
القطب، أو متعدد األقطاب، في هيكله السياسي الدولي، فمن 
الــدول، مشيًرا  أن يكون هذا جيدا، للعديد من  المرجح  غير 
والناشئة  العالمية  للقوى  النفوذ  مجاالت  عن  الحديث  إلى 
ــوروز، أن  ــ عــلــى حــســاب الــبــلــدان األصــغــر. وأضــــاف مــانــيــنــغ، وبـ
ــال أصــبــح مــتــعــدد األقـــطـــاب مــن الــمــرجــح أن  هـــذا الــعــالــم حـ
من  والمعاناة  الــديــون  مــن  بكثير  ومتخم  منظم،  غير  يكون 
الجوع والتخلف، في بعض أجزاء من إفريقيا وآسيا والشرق 

األوسط.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة اســتــجــابــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
والتحالف الغربي لهذا التغيير حال حدوثه؛ فقد أشار والت، 
إلى أنه في حين أن القادة األمريكيين يفضلون التمتع بفرص 
نتج  والتي لطالما  الدولية،  األوضاع  والسيطرة على  النفوذ، 
عنها اكتساب واشنطن قوة ال غنى عنها في العالم أجمع؛ فهم 
أيًضا يكرهون التخلي عن منصب الصدارة األوحد؛ وعليه من 
زاخر  عالم  إلى  العودة  تمت  أنه  بايدن،  إدارة  تدرك  أن  المهم 

بالعديد من القوى العظمى األخرى القادرة على تحديها.
ووفـــقـــا لــلــعــديــد مـــن الــمــحــلــلــيــن، فــإنــه ال يــــزال بــإمــكــان 
واشــنــطــن، إحــــراز الــتــقــدم واالزدهــــــار الــــذي تــريــده فــي وســط 
نــظــام جيوسياسي أصــبــح مــتــعــدد األقـــطـــاب. وأكـــد والــــت، أن 
واتجهت نحو  آثــاره،  إذا قبلت وتفهمت  األمــر قد يحدث  هذا 
تعديل سياستها الخارجية وفًقا لذلك، مضيفا أن المنافسة 
المتزايدة ستعمل على إعادة إنشاء عالم تستحوذ فيه أوراسيا 
عــلــى عــديــد مــن الــقــوى الــرئــيــســيــة ونــقــاط الـــقـــوة، الــتــي من 
المحتمل أن تتجه دولها إلى التنافس فيما بينها بشيء من 

الحذر. 
من  االستفادة  يمكنها  أنــه  رأى  الحجة،  لهذه  واستمرارا 
لضبط  والشركاء  الحلفاء  من  العديد  اختيار  في  مرونتها، 
علًما  الــخــارجــيــة،  مصالحها  لخدمة  وتحالفاتها،  مواقفها 
بــأن هــذه الــقــدرة على االخــتــيــار، والــلــجــوء إليها فــي األوقـــات 
المهمة استراتيجيا، كانت سببا مباشرا، لنجاحاتها السياسة 
السابقة، مشيرا إلى أنه من األفضل لها االبتعاد عن اعتمادها 
على السلطة الصلبة، وأدوات اإلكراه، وبداًل من ذلك، التركيز 
الكبرى  الــقــوى  وأن  الســيــمــا،  الحقيقية،  الدبلوماسية  على 
العالمي متعدد األقطاب، ستكون مدركة لضرورة  النظام  في 
اتفاقات  إبــرام  أجــل  من  والحلفاء  المنافسين  إلقناع  العمل 

مفيدة لكليهما.

وضع  في  واشنطن،  أن  وبـــوروز،  مانينغ،  أوضــح  وبالمثل، 
الــجــديــد  الــجــيــوســيــاســي  الـــواقـــع  جــيــد لتكييف قــيــادتــهــا مــع 
والمعاصر؛ حيث حثاها على فهم حدود القوة بشكل أفضل، 
ضوء  في  دائًما  والبقاء  االستراتيجية،  تفاهماتها  واستغال 
االستعداد لتشكيل تحالفات دولية متعددة، كما نصحا اإلدارة 
التعاون مع  بأن تكون منفتحة على  والمستقبلية،  الحاضرة 
المشتركة،  العالمية  بالمصالح  يتعلق  فيما  وموسكو،  بكين، 
بــداًل من اإلصـــرار على طموحات  تــوازن شامل،  إلــى  والسعي 

يصعب تحقيقها. 
ومع تأكيد أن فكرة استعادة القطبية األحادية األمريكية 
أنه  إلى  أن تكون مستحيلة كلًيا؛ خلص والت،  من المحتمل 
وستكون  نتيجة،  دون  كثيرا  ذلك، فستتكبد  فعل  تحاول  لكي 
العسكري  الــتــوســع  فــي  للتأثير  مــجــديــة،  غير  تحركاتها  كــل 
وزًنا  الهند  واحتال  الياباني،  االقتصادي  النمو  أو  الصيني، 

أكبر في الساحة الدولية خال العقود المقبلة.
الــمــتــحــدة على  الـــواليـــات  إلـــى  فيها  ُيــنــظــر  وفـــي منطقة 
أشار جوناثان  األمنية؛  والتزاماتها  أنها تتخلى عن حلفائها 
الشرق  إلى  ينظر  بات  أنه  األطلسي،  المجلس  بانيكوف، من 
طليعة  فــي  أنــه  على  الغربيين  المراقبين  قبل  مــن  األوســـط 
جون  وأوضــح  األقــطــاب.  متعدد  عالم  نحو  العالمي  التحول 
ألــتــرمــان، مــن مــركــز الـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، أن 
شركاء واشنطن اإلقليميين في الشرق األوسط، وأبرزهم دول 
والقوة،  االستقالية،  من  بمزيد  يتحركون  أصبحوا  الخليج، 
العاقات  توثيق  ضــوء  فــي  السيما  األخــيــرة،  السنوات  خــال 
لـــ»أوبــك«،  الرياض  وقيادة  بكين،  مع  والسياسية  االقتصادية 

وتأثيرها في قيادة دفة سياسة الطاقة العالمية.
وبينما دافع كل من مانينغ، وبوروز، عن األحادية العالمية 
األمريكية، باعتبارها كانت مصدًرا لاستقرار واالزدهار، على 
الــتــي شهدت  الــفــتــرة  أن  إلــى  والـــت،  أشـــار  الــدولــي؛  المستوى 
أمريكيتين  حربين  مـــرارة  خالها  العالم  ذاق  الهيمنة  تلك 
غير ناجحتين في كل من العراق، وأفغانستان، باإلضافة إلى 
إلى  أدى  مــا  مــدروســة،  بــصــورة غير  أنظمة  تغيير  إلــى  السعي 
االستقرار  عــدم  حــالــة  تفاقم  عــن  ناهيك  فاشلة،  دول  وجـــود 

اإلقليمي.
ــورة تـــداعـــيـــات هــذه  ــى خـــطـ وعـــلـــيـــه، خــلــص الــبــاحــثــان إلــ
األحداث على مكانتها وسمعتها الدولية، مشيرين إلى أنه في 
بها  االستقرار  زعزعة  تم  أخــرى،  أماكن  وفي  األوســط  الشرق 
جراء تدخاتها غير الضرورية؛ ما أدى إلى استياء عالمي ال 
يمكن إزالة آثاره. وتشير هذه العوامل إلى أن القوى اإلقليمية 
الــتــي بـــات لــديــهــا قــــدرة أكــبــر عــلــى الــتــصــرف فــي تــوجــيــه دفــة 
كان  لو  بذلك، حتى  القيام  في  الوطنية ستستمر  مصالحها 
هذا يعني انخفاض الدعم الجيوسياسي األمريكي لها وتوتر 

العاقات السياسية القوية. 
وبــيــنــمــا أوضـــــح كـــاجـــان -فــيــمــا يــتــعــلــق بــســيــاق الــحــرب 
تبقي  أن  يمكنها  الــوحــيــدة  األمريكية  الــقــوة  أن  األوكــرانــيــة- 
ــار مانينغ،  الــقــوى الــتــقــلــيــديــة األخــــرى تــحــت الــســيــطــرة؛ أشــ
وبــــــوروز، أن الــحــنــيــن إلـــى األحـــاديـــة لـــم تــعــد االســتــراتــيــجــيــة 
المثلى، ويجب على الواليات المتحدة تقبل حقيقة أنه من 
عالم  فإن  النووية؛  واألسلحة  والتكنولوجيا  االقتصاد  حيث 

اليوم أصبح متعدد األقطاب.
تتكيف مع هذا  لكي  أنها  يرى  فإنه  والــت،  إلى  وبالنسبة 
أواًل  الضروري  من  سيكون  األقطاب،  متعدد  العالمي  النظام 
من  بشيء  الخارجية  سياستها  ضبط  ثــم  بــذلــك،  االعــتــراف 
الــمــرونــة ضــمــن االنــضــمــام إلـــى تــحــالــفــات وشـــراكـــات لسهولة 

التصدي لمنافسيها. 
على العموم، بالنسبة إلى النظام متعدد األقطاب الذي 
يشهده العالم، ففي حين أن مانينغ وبوروز، قد أدركا أنه أكثر 
فقد  الثنائي،  أو  األحــادي  نظيره  استقراًرا من  وأقــل  تعقيًدا، 
أكدا أن األدلة التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن ينجح؛ ففي 
إيــران  مثل  الـــدول،  من  العديد  لــدى  النووية  التوترات  عصر 
بالحاجة  وغيرها  األقــوى،  الــدول  ستتيقن  الشمالية،  وكوريا 
لتلك  الــتــعــرض  لتجنب  بعضها  مــع  والــتــكــيــف  الــتــعــاون  إلـــى 
وتراجع  عالميا  األقطاب  متعدد  النظام  بــروز  ومع  األخطار. 
الوجود األمريكي في منطقة الشرق األوسط خال السنوات 
الـــقـــادمـــة، فــــإن هــــذا الـــوضـــع قـــد فــتــح الـــبـــاب إلــــى مــزيــد من 
بواسطة  مصالحها  لمتابعة  المنطقة  لـــدول  االســتــقــالــيــة 
الديناميكية  هـــذه  أن  الــتــوقــعــات  تــؤكــد  فيما  آخــريــن  شــركــاء 

ستتسارع وتيرتها مع مرور الوقت. 

ومــحــمــد   2019 عـــــام  مـــنـــذ 
ــأن  ــــي يـــحـــلـــم بـ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــيــ شــ
يكون رئيس حكومة في العراق. 
ــيـــة  رشـــحـــتـــه األحــــــــــزاب الـــمـــوالـ
إليران خلفا لعادل عبدالمهدي 
ــــذي أســقــطــت االحــتــجــاجــات  الـ
حــوادث  بعد  حكومته  الشعبية 
الــمــحــتــجــيــن،  أن  غـــيـــر  ــة.  ــيــ دامــ
ــة عــلــى  ــطـ ــلـ ــهــــم سـ وكـــــانـــــت لــــديــ
الــشــارع الــمــتــمــرد، رفــضــوا ذلــك 
ــبــــروه مــحــاولــة  ــتــ الـــتـــرشـــيـــح واعــ
إلعـــادة إنــتــاج الــنــظــام. أمــا وقد 
فـــشـــل الــمــحــتــجــون فــــي تــغــيــيــر 
النظام السياسي الذي نجح في 
أن يستعمل مصطفى الكاظمي 
المسكنات،  مــن  نــوعــا  بــاعــتــبــاره 
عن  الــصــدر  مقتدى  ي  تخلِّ فــإن 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي سمح 

لتلك األحزاب بأن تفرض السوداني رئيسا لحكومة 
لن يكون والؤها إليران موضع شك، رغم أن السوداني 
نفسه يقول غير ذلك تماما حين يتعلق األمر بهوية 
العراق وعاقاته بمحيطه العربي. ولكن األمور كلها 
السياسة  أن  رغــم  المقاربة،  تلك  إطــار  في  ُتقاس  ال 
الخارجية للعراق صارت بمثابة إعان طريقته لحل 

مشكاته الداخلية.
إال  يهتمون  ال  العالم  شعوب  مثل  فالعراقيون 
بدورة االقتصاد في بادهم، وهم يدركون جيدًا أنها 
إيران  نجحت  سياسية  لتجاذبات  مــرآة  سوى  ليست 
الطرف  تــكــون  أن  فــي  الماضية  سنة  العشرين  عبر 
ــوى فــيــهــا. فـــي الــلــحــظــة الــتــي يــفــك االقــتــصــاد  ــ األقـ
العراقي عاقته باالقتصاد اإليراني، يمكن الحديث 
عــن قـــرار ســيــاســي عــراقــي مستقل وحـــر. ولــيــس ما 
ــار عن  ــكـ يــقــولــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن أفـ
العربي  بمحيطه  اقتصاديا  العراق  عاقة  مستقبل 
سوى تهويمات ال ُيعتد بها، فهي غير ملزمة، ولذلك 
لم يعلق أحد في تحالف اإلطار التنسيقي الموالي 
إليران ضد ما صرح به السوداني في ما يتعلق بشأن 

عاقة العراق بمحيطه العربي. 
إنما  فــي مهمته  الــســودانــي  نــجــاح  الــرهــان على 
هناك  ليست  المهمة.  تلك  مجهولية  إلــى  يستند 
خطة للتنمية في العراق وال برنامج عملي النتشال 
الفقراء من فقرهم، كما أن قطاعي التعليم والصحة 
يعد  فلم  والصناعة  الــزراعــة  أمــا  مهملين،  سيظان 
عناصرها  مقدمة  وفــي  التحتية  البنية  ذكــر.  لهما 
الــكــهــربــاء لــيــس مـــن بـــاب الــتــشــاؤم الـــقـــول إنــهــا لن 
تشهد إعمارا حقيقيا، ذلك ألنها مرتبطة باالقتصاد 
ــرانــــي. لــذلــك يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــراقــيــيــن لن  اإليــ
يــحــصــلــوا عــلــى خــدمــات كــهــربــائــيــة دائــمــة مــا دامــت 

إيران في حاجة إلى أن تورد غازها إلى العراق.
وفي الوقت الذي يوحي فيه السوداني باالنفتاح 
عــلــى الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــإنــه يــتــحــدث عـــن عــــراق ال 
مستقبل له حين ال يرى العراق مستقا عن إيران. 
يكرر القول دائمًا إن هناك عاقات تاريخية ودينية 
تربط البلدين، فيما يقول التاريخ إن العاقات بين 

البلدين كانت سيئة دائما.
الــعــراق.  لحكم  يصلح  ال  ذاكـــرة  يملك  ال  رجــل 
غير أن العراق صار أوهن من بيت العنكبوت. يعرف 
السوداني أنه لن يحكم العراق إلى األبد. هو مجرد 

مـــوظـــف لــــدى تــحــالــف اإلطــــار 
ــع ســنــوات  الــتــنــســيــقــي. بــعــد أربــ
سُيحال إلى التقاعد. في خضم 
انهماكه في الصراعات الحزبية 
لن تتاح له فرصة االلتفات إلى 
الشعب؟  هــو  مــا  ولكن  الشعب. 
الحقيقي  االخـــتـــبـــار  هـــو  ذلــــك 

لوطنية لم تكن قائمة. 
المتحدة  الواليات  تضغط 
عــلــى الـــســـودانـــي إلثـــبـــات عــدم 
تــبــعــيــة حــكــومــتــه إليــــــــران، فــي 
ســـيـــاق ســعــيــهــا إلــــى الـــحـــد من 
عــمــلــيــات تــهــريــب دوالرهــــــا إلــى 
إيران التي تستعمله في تجنب 
االنــهــيــار االقــتــصــادي، كــمــا في 
لها  التابعة  المليشيات  تمويل 

في لبنان واليمن وسوريا.
وإذا ما تذكرنا أن الواليات 
تعامله  فــي  الــعــراق  استثنت  أن  لها  سبق  المتحدة 
ــيـــات عــقــوبــاتــهــا،  االقـــتـــصـــادي مـــع إيــــــران مـــن تـــداعـ
مــع حكومة  التعامل  بها  تميز  الــتــي  الــصــرامــة  فــإن 
السوداني ال تهدف إلى وضع االقتصاد العراقي على 
مسار مستقل عن االقتصاد اإليراني، بقدر ما تهدف 
إلى الكشف عن حالة العجز التي تعانيها الحكومة 
الــعــراقــيــة )أي حــكــومــة ولــيــســت حــكــومــة الــســودانــي 

وحدها( عن التحرر من الهيمنة اإليرانية.
ــــدوالر كــمــا  ــالـ ــ فــالــمــســألــة ال يــمــكــن حـــصـــرهـــا بـ
بل  األمريكي،  الفيدرالي  البنك  إجـــراءات  به  أوحــت 
الشامل، لجهة  الــعــراق  إلــى وضــع  هــي تتجاوز ذلــك 
تــحــولــه إلـــى واجــهــة تتمكن إيــــران مــن خــالــهــا من 
سرقة الوقت وتمرير أساليبها في الخداع والمناورة 

إقليميا ودوليا. 
العربية على  االنــفــتــاح  كــل مــحــاوالت  ذلــك ألن 
يد  مد  إلى  تهدف  إنما  المثال،  سبيل  على  العراق، 
دفع  العراقي لتجنيبه االستمرار في  العون للشعب 
تكلفة صراع ال ذنب له فيه. ولكن كل تلك المحاوالت 
كانت تصطدم بأساليب مراوغة أجهضتها وأفرغتها 
من محتواها اإلنساني حين حولتها إلى مجرد آمال 

من طرف واحد هو الطرف غير المستفيد منها.
بــنــاًء عــلــى كــل تــلــك الــمــعــطــيــات الــواقــعــيــة، فــإن 
الــحــكــومــة  رئــيــس  دفـــع  األمــريــكــيــة  اإلدارة  مــحــاولــة 
العراقية إلى تأكيد عدم تبعيته إليران ال معنى لها 
فالسوداني  ــران.  إليـ الكاملة  الــعــراق  تبعية  ظــل  فــي 
ــذي جـــــيء بــــه إلـــــى الـــحـــكـــم عــــن طــــريــــق الـــقـــوى  ــ ــ الـ
ــام 2021 ال  الــســيــاســيــة الــمــهــزومــة فــي انــتــخــابــات عـ
شخصيًا  أنـــه  كــمــا  المستقل،  الــقــرار  سلطة  يملك 
ــراق مـــن الــمــحــور  ــعـ ــرورة أن يــبــتــعــد الـ ال يــؤمــن بـــضـ
اإليراني ألسباب عقائدية، كشف عنها حرصه على 
ما سماه بـ»العاقات التاريخية والدينية« التي تربط 

البلدين.
أمـــا اإليــحــاء بـــأن الــســودانــي ســيــكــون قــــادرًا عن 
طــريــق تــحــكــم الــفــيــدرالــي األمــريــكــي بــالــتــحــويــات 
السحرية  بالعصا  اإلمــســاك  على  العراقية  المالية 
ــإن ذلـــك هـــو اآلخـــر  ــراق، فـ ــعـ الــتــي ســتــغــيــر مــصــيــر الـ

محاولة لسرقة الوقت واللعب في الفراغ. 

} كاتب عراقي 

�سيناريوهات التحول اإلى نظام عالمي متعدد الأقطاب 
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

بــعــض األمـــــــراض الــنــاجــمــة عـــن تــلــوث 
الــبــيــئــة بــالــمــخــلــفــات الــصــلــبــة أو الــغــازيــة أو 
اإلنــســان،  على  مباشرة  تنكشف  ال  السائلة 
هي  الحيوانية  الفطرية  الحياة  تكون  وإنما 
البوابة األولى التي تلج منها، وتتراكم فيها 
مع الوقت، ومن ثم تنتقل إلى اإلنسان عبر 
اإلنسان  يتغذى  عندما  الغذائية  السلسلة 
على هذه الكائنات التي تحتوي على سموم 
الــمــخــلــفــات. فـــهـــذه الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة ُتــعــد 
إنذاٍر  وتعمل كجهاز  األول،  الحيوي  المؤشر 
المستقبل،  في  المرض  يكشف ظهور  مبكر 
ــوع كــارثــة  ــي بــذلــك ُتــحــذر الــبــشــر مــن وقــ وهـ

صحية ووباء ينتشر في كل مكان.
ففي الخمسينيات من القرن المنصرم، 
اليابانية  ِمــيــنــَمــاَتــا  مــديــنــة  فــي  وبــالــتــحــديــد 
فجأة  ظهرت  مينماتا،  خليج  على  الــواقــعــة 
القطط  على  لها  تفسير  ال  غريبة  أعــراض 
الــنــاس هذه  الــمــديــنــة، فقد شــاهــد  فــي تلك 
الــقــطــط وهـــي تــرقــص وتــتــحــرك ســريــعــا في 
محيط دائــري حول نفسها، ثم ما تلبث أن 
األرض.  على  وتسقط صريعة  تلقى حتفها 
سكان  قلوب  المرعبة مألت  المشاهد  وهــذه 
المدينة بالفزع والخوف الشديدين، وألقت 
في  وجعلتهم  العصيب،  القلق  نفوسهم  في 
حيرة عميقة من أمرهم، وثارت في صدورهم 
المشاهد  هــذه  لتفسير  المريبة  التساؤالت 

التي نزلت على القطط في مدينتهم.
فــهــذه الــصــور الــحــيــة الــتــي رآهـــا الــنــاس 
أكبر  مــن  األول  المشهد  هــي  كــانــت  أمــامــهــم 
والــعــالــم أجمع،  بــل  الــيــابــان،  كــارثــة شهدتها 
والتي تداعياتها مازالت يعاني منها الشعب 
الياباني، وشعوب العالم على حٍد سواء، حتى 
المتحدة  األمــم  مــن  برعاية  العالم  دول  إن 
اجتمعْت مرات كثيرة لمناقشة هذه الكارثة، 
آخرها  وكــان  ومــصــادرهــا،  أسبابها  ومواجهة 
مسمى  تحت  دولية  معاهدة  على  الموافقة 
»معاهدة مينماتا«. فهذه القطط التي لقت 
يشهده  لم  ومهيب  غريب  منظر  في  نحبها 
اإلنـــســـان مـــن قــبــل، كــانــت تــعــانــي مـــن تشبع 
جسمها  في  السمية  الشديد  الزئبق  عنصر 
بــســبــب أكــلــهــا لــألســمــاك الــتــي كــانــت ملوثة 

بــالــزئــبــق، وهـــذا الــزئــبــق دخـــل مــيــاه الخليج 
النباتية  الكائنات  في  يوم  بعد  يوما  وتراكم 
لصرف  نتيجة  األســـمـــاك  ثــم  فــالــحــيــوانــيــة، 
الملوثة  السائلة  لمخلفاته  المصانع  أحــد 
بالزئبق في البحيرة. وهذه األسماك نفسها 
اآلالف من  تغذى عليها  قد  كان  المسمومة 
سكان المدينة، فنزل عليهم كلهم بعد فترة 
قــلــيــلــة مـــن مــشــهــد الــقــطــط، مـــرض عــضــال 
فريد من نوعه ُأطلق عليه »مرض مينماتا«، 
األول  الحيوي  المؤشر  هي  القطط  فكانت 
لــهــذه الــكــارثــة الــبــيــئــيــة الــصــحــيــة، وأعــطــت 
إنــذارًا مبكرًا على وجــود مــرٍض في مجتمع 

اإلنسان. 
وبــعــدهــا بــســنــوات قــلــيــلــة، وبــالــتــحــديــد 
وبعد  المنصرم،  القرن  من  السبعينيات  في 
أن أفـــرط اإلنــســان فــي كــل بــقــاع الــعــالــم في 
»دي  الــمــشــهــور  الــحــشــري  المبيد  اســتــخــدام 
دي تـــي«، بـــدأت الــطــيــور الــمــائــيــة والــجــارحــة 
أن  قبل  بسهولة  ينكسر  هــٍش  بــيــٍض  بــوضــع 
يفقس، ما قد يؤدي على المدى البعيد إلى 
انقراض هذا النوع من الطيور. وكان السبب 
كل  في  الحشري  المبيد  وتــراكــم  انتشار  هو 
شــرايــيــن الــبــيــئــة، ثـــم انــتــقــالــه إلــــى الــحــيــاة 

تفشي  وانعكس  أنــواعــهــا،  بجميع  الفطرية 
هذا المبيد السام على الطيور كمؤشر حيوي 
أولي وإنذار مبكر يفيد بوجود مرض ما في 
اإلنسان  على  رويـــدا  رويـــدا  ظهر  ثــم  البيئة، 
مــن خــال تفشي المبيد فــي كــل عــضــو، بل 
وفي كل خلية من خايا اإلنسان، حتى وصل 
إلى حليب األم، فنزلت على اإلنسان أمراض 

مستعصية، كمرض السرطان.
والـــيـــوم نــقــف أمــــام مــؤشــر حــيــوي آخــر 
يكشف عن احتمال وجــود مرض جديد في 
بيئتنا، ويتمثل في إصابة بعض أنواع الطيور 
 )flesh-footed shearwaters( الــمــائــيــة 
الموجودة في جزيرة »لورد هوي« األسترالية 
 Ardenna( نــوع  مــن   )Lord Howe Island(
carneipes( بمرٍض جديد يكتشفه العلماء 
ألول مرة، ويسبب تليفا في مسالك ومجرى 
ــور نــتــيــجــة  ــيـ ــاز الــهــضــمــي لـــهـــذه الـــطـ ــهـ الـــجـ
مخلفات  على  تحتوي  غــذائــيــة  مـــواد  أكلها 
ولذلك  الصغر،  فــي  المتناهية  الباستيك 
ُأطلق على هذا المرض »باستيك أْوِسيْس« 
الباستيكي  التليف  أو مرض   )plasticosis(

للطيور.
من  مجموعة  على  ُيطلق  االســـم  وهـــذا 
التي   )fibrotic diseases( التليف  أمـــراض 
تصيب أعــضــاء جــســم اإلنـــســـان، ســـواء أكــان 
التليف ألنسجة الجهاز التنفسي، أو الجهاز 
أمـــراض  أمــثــلــة  ومـــن  غــيــرهــمــا.  أو  الهضمي 
البشر، والمعروفة منذ  التي تصيب  التليف 
عقود طويلة من الزمن هي داء األْسِبْسُتوِسْس 
مرْض  وهــو  الرئة،  سرطان  أو   )asbestosis(
استنشاق  بسبب  يحدث  مزمن  رئــوي  تليْف 
الموجودة في  المعدنية  ألياف األسبستوس 
أيضًا  الــمــرض  هــذا  يصيب  وقــد  الطبيعية، 
كذلك  والــحــنــجــرة.  الــمــعــدة  أنــســجــة  بتليف 
أيضًا  وهــو   )Silicosis( الِسِليُكوِسْس  هناك 
يــصــيــب الــرئــتــيــن بــالــتــنــدب والــتــلــيــف عند 
)الــرمــل  الــبــلــوريــة  السليكا  غــبــار  اســتــنــشــاق 
مسالك  فــي  يتجمع  حــيــث  جــــدا(،  الــدقــيــق 
إلى  أخيرًا  ويصل  التنفسي  الجهاز  ومجرى 
الرئتين، فيصيب اإلنسان بسرطان نادر من 

نوعه في الرئة. 

عليه  نسلط  الـــذي  الــجــديــد  فــالــمــرض 
الضوء اليوم ناجم عن التعرض للمخلفات 
الــنــانــوبــاســتــيــكــيــة  أو  الــمــيــكــروبــاســتــيــكــيــة، 
من  العلماء  واكتشفه  الــحــجــم،  المجهرية 
مــتــحــف الــتــاريــخ الــطــبــيــعــي فـــي بــريــطــانــيــا، 
ونشروا نتائج الدراسة الميدانية في 15 مايو 
 Journal( الخطرة«  »المواد  2023 في مجلة 
عــنــوان:  تحت   )of Hazardous Materials
المخلفات  تشخيص  ــيـــْس:  ُأوِسـ »باستيك 
التي  والكبيرة  الصغيرة  الميكروباستيكية 

لها عاقة بتليف أنسجة الطيور المائية«.
العلماء بجمع  قــام  الــدراســة  وفــي هــذه 
الــــجــــزيــــرة  مـــــن  ــة  ــتـ ــيـ ــمـ الـ ــور  ــيــ ــطــ الــ مـــــن   21
األســتــرالــيــة فــي الــفــتــرة مــن 28 أبــريــل إلــى 
المخلفات  عــن  الكشف  وتــم   ،2021 مــايــو   8
الباستيكية في أجزاء مختلفة من الجهاز 
ظهر  الــذي  التندب  عن  والتعرف  الهضمي، 
فـــي األنــســجــة وااللــتــهــابــات الــنــاجــمــة عــنــه، 
ــى تــلــيــف األنــســجــة والــخــايــا  والـــتـــي أدت إلـ
وهذا  الباستيكية.  المخلفات  وجود  بسبب 
الجهاز  ــدرة  وقـ فاعلية  مــن  يضعف  التليف 
أكثر  ويــجــعــلــه  أداء وظــيــفــتــه،  فــي  الــهــضــمــي 
عــرضــة لــلــعــدوى مـــن الــطــفــيــلــيــات وغــيــرهــا، 
ــر بـــالـــذكـــر أن  ــديـ ــى مـــوتـــهـــا. وجـ ــؤدي إلــ ــ ــا يـ مـ
العلماء أفادوا بأن هذه الطيور التي خضعت 
وسطحيًا  ظاهريًا  كانت  والتحليل  للدراسة 
تبدو سليمة وفي صحة جيدة، كالذي يصاب 
ــالـــورم الــســرطــانــي لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، وال  بـ
أن  بعد  إال  داخـــل جسمه،  وجـــوده  عــن  يعلم 

يستفحل وينتشر في جميع األعضاء.
فهذا المرض الباستيكي الذي انكشف 
على الطيور ما هو إال النذير األول، ويعتبر 
ــادم ال محالة  قــ لــمــرٍض  عــقــيــم  مــشــهــٍد  أول 
قد  والـــذي  الفطرية،  الكائنات  أنـــواع  لباقي 

ينتقل إلى اإلنسان. 
فهل سنأخذ هذا المؤشر األولي بجدية 
فسنستعد من اآلن للتخطيط لمواجهة هذا 
الباستيكية  المخلفات  مــن  الــقــادم  الــوبــاء 

والوقاية منه قبل أن يتفاقم؟

 bncftpw@batelco.com.bh

َمـن يحـمـل الع�سا ال�سحرية في العراق؟

بقلم: 
فاروق يوسف }

ــّلـــق روســـيـــا  ــعـ ُتـ أن  لـــيـــس غـــريـــبـــا 
ــة  ــيـ ــومـ ــهـــجـ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــدة األسـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ مـ
فــي   »3 »ســــــتــــــارت  ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
المشحونة  الــدولــيــة  األجـــــواء  ــار  إطــ
ــام عــلــى  ــ ــثـــر مــــن عـ بـــالـــتـــوتـــر، بـــعـــد أكـ
الـــحـــرب الــروســيــة الــمــتــواصــلــة على 
أوكرانيا، وتدفق الدعم والمساعدات 

العسكرية والمادية الغربية لكييف.
ــاب الـــتـــي دفــعــت  ــبــ يـــتـــســـاءل كـــثـــيـــرون عـــن األســ
هذه  تعليق  إلــى  بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
المعاهدة المهمة مع الواليات المتحدة األمريكية، 
ولماذا  الماضي،  الشهر  من  والعشرين  الحادي  في 
فــعــل ذلـــك بــعــد مـــرور عـــام كــامــل عــلــى الــحــرب ضد 

أوكرانيا؟
ــى أن هــذه  فـــي الـــبـــدايـــة ال بـــد مـــن اإلشــــــارة إلــ
 2010 أبريل  من  الثامن  في  ُوقعت  التي  المعاهدة 
بــيــن الــرئــيــســيــن آنــــــذاك األمـــريـــكـــي بــــــاراك أوبـــامـــا 
ــــي دمـــيـــتـــري مــيــدفــيــديــف تـــرجـــمـــت عــديــد  ــــروسـ والـ
االتـــفـــاقـــات الــســابــقــة بــيــن الــبــلــديــن وهـــدفـــت إلــى 

تخفيض ترساناتهما النووية.
ــزام الــبــلــديــن  ــتـ ومــــع أن الــمــعــاهــدة تــضــمــنــت الـ
استراتيجيًا  نــوويــًا  رأســا   1550 يتجاوز  ال  مــا  بنشر 
االستراتيجية  القاذفات  إطاق  منصات  وتخفيض 
إلـــى 800، وحــصــر عـــدد الــصــواريــخ طــويــلــة الــمــدى 
بـــ700 صــاروخ، إال أن كلتا الدولتين لم تلتزم ببنود 

المعاهدة.
لــم يــتــوقــف األمـــر عــنــد ذلـــك فــحــســب، بــل ثمة 
سباق تسلح صامت وتجارب جديدة تستهدف تطوير 
الباليستية  والــصــواريــخ  االســتــراتــيــجــيــة  األســلــحــة 
طويلة المدى، واألهم السعي إلى تبني أسلحة أكثر 

فتكا إلحداث خلل في توازن الرعب بين البلدين.
خـــــال خـــطـــابـــه أمــــــام الــجــمــعــيــة الــفــيــدرالــيــة 
رسميا  بــاده  مشاركة  تعليق  بوتين  أعلن  الروسية، 
الــغــرب مسؤولية  وحــّمــل  »نــيــوســتــارت«،  فــي معاهدة 
انـــدالع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وأشـــار إلــى أن واحــدة 
من األسباب التي دفعت باده إلى تعليق المشاركة 
في المعاهدة تتصل بعدم التزام الواليات المتحدة 

ببنودها.
قــــرار الــرئــيــس الـــروســـي الــــذي جـــاء عــلــى كلمة 
إلى  ألمح  المعاهدة،  »انسحاب« من  وليس  »تعليق« 
ــراف  ــاده لـــم تــحــصــل عــلــى إجـــابـــة بــشــأن اإلشــ أن بــ
فتح  مقابل  األمريكية،  النووية  الــردع  أسلحة  على 
الروسية.  الــنــوويــة  األسلحة  مراقبة  أمـــام  المجال 
التي حصلت  المسّيرة  الطائرات  كذلك تحدث عن 
عليها أوكرانيا من حلف »الناتو« والواليات المتحدة 
والــتــي أغــــارت عــلــى قــواعــد عــســكــريــة جــويــة روســيــة 

توجد فيها طائرات استراتيجية.
تعليق  إلى  بوتين  دعا  أهم  أن هناك سببا  غير 
مشاركة باده في هذه المعاهدة، وهو الضغط على 
واشــنــطــن حــتــى تــتــخــلــى عـــن دعــــم كــيــيــف، وكــذلــك 
إلى مربع  محاولة روسية لتصعيد الحرب وأخذها 
ــام الـــغـــرب أن مــوســكــو مــصــمــمــة على  ــهـ الــنــّديــة وإفـ

تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

أما بخصوص تعليق المشاركة، 
فمفاد ذلك أن بوتين رمى الكرة إلى 
الــمــلــعــب األمــريــكــي، وأعــطــى صناع 
التفكير  إعـــادة  فرصة  هناك  الــقــرار 
مـــلـــيـــا بـــخـــصـــوص تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ــا، مـــن حــيــث نــــوع وحــجــم  ــيــ ألوكــــرانــ

المساعدات العسكرية والمادية.
الواليات  أن  تــدرك  ذلــك فهي  وإن فعلت  روسيا 
طالما  أوكرانيا،  مساعدة  عن  تتخلى  لن  المتحدة 
لتحجيم  واشنطن  بالنيابة عن  تحارب  األخيرة  أن 
الدور الروسي في العالم والقارة األوروبية تحديدًا. 
غير أن رسالة موسكو بشأن معاهدة »نيوستارت« 
إلى حلف  وإنما  واشنطن  إلى  ليست موجهة فقط 
»الناتو« أيضا. تسعى موسكو إلى تخويف الجيران 
على  الضغط  بهدف  الــنــووي،  بالساح  األوروبــيــيــن 
واشــنــطــن إلعـــادة التفكير بــشــأن مــســار الــحــرب في 
تحركات  نلحظ  أن  المستبعد  غير  ومــن  أوكــرانــيــا، 
العواصم  لبعض  الــروســيــة  الــحــدود  على  عسكرية 
ــة بـــهـــدف إعــــــادة تــمــوضــع أســلــحــة نــوويــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ

وصواريخ باليستية.
أيضًا ربما تقوم روسيا ببعض التجارب النووية 
ــدًا بخصوص  حــتــى تــبــرهــن لــلــغــرب أنــهــا جــديــة جــ
األوكــرانــي،  المربع  في  األمنية  متطلباتها  تحقيق 
هذه  في  االنتصار  فقط  تريد  ال  موسكو  أن  ويبدو 
الحرب وإنما ترغب في إعادة صياغة مفهوم األمن 

االستراتيجي في القارة األوروبية.
في كل األحوال لن تقدم موسكو على استخدام 
الــنــووي، ألن ذلــك سيضع أمنها فــي خطر  الــســاح 
ــودي، وكـــل مــا تــحــاول فعله  ــوجـ ويــهــدد مــصــيــرهــا الـ
إقـــامـــة مــنــاطــق عـــازلـــة أو محرمة  إلـــى  هـــو الــســعــي 
مــن األســلــحــة الــخــطــيــرة فــي الــجــغــرافــيــا األوروبــيــة 

الماصقة لها.
مع  لــيــســت  الحقيقية  روســيــا  مشكلة  أن  غــيــر 
ــتـــي تــجــدهــا ضــعــيــفــة مـــن دون الــرعــايــة  الـ أوروبـــــــا 
المسألة  كل  ولذلك  المتحدة،  للواليات  والتبعية 
والخاف تتعلق بالتنافس مع واشنطن على هيمنة 
الدبلوماسية  تحول من  الذي  هذا  الدولي،  النظام 

الناعمة والحرب الباردة إلى الحرب التقليدية.
ال  »نــيــوســتــارت«،  معاهدة  فــي  المشاركة  تعليق 
ــه ال يــحــرم  ــيء، طــالــمــا وأنــ يــقــدم وال يــؤخــر مـــن شــ
الدول المشاركة فيه من التخلي الكامل عن الساح 
النووية  األسلحة  تخفيض  يعني  مــاذا  إذ  الــنــووي، 
نــوويــا بحسب  رأســـا  مــن 5977  روســيــا  إلــى  بالنسبة 
إلى 1550 كما  األمريكيين  العلماء  اتحاد  تقديرات 

تنص معاهدة »ستارت 3«.
كل ما يحصل أن روسيا في هذه الحرب مستعدة 
الستخدام كل األدوات للتشويش على مسار الحرب 
االستراتيجية،  مصالحها  يخدم  بما  أوكــرانــيــا  فــي 
في  تأتي  بالنووي  والتهديد  التلويح  عناوين  وكــل 
إطار إدارة الصراع عسكريًا ونفسيًا، وتأكيد أن روسيا 
الـــيـــوم لــيــســت روســـيـــا األمــــس بــعــد تــفــكــك االتــحــاد 

السوفيتي.
} كاتب من فلسطين
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ــن  ــيـ ــوتـ مــــــــــاذا بــــعــــد قــــــــــرار بـ
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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
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يوما  الممرضين  دعــم  إلــى  المرضى  حاجة  تـــزداد 
ــوم، فــهــم أصــحــاب الــمــهــنــة اإلنــســانــيــة الــتــي لن  بــعــد يــ

تتوقف عجلة الزمن عن طلبها يوما من األيام. 
ــوم 13 مــارس  ــدد مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يـ حـ
اختيار  ويرجع  التمريض،  العاملين في قطاع  لتكريم 
فــي مهنة  ــرأة مسلمة  امــ أول  إلـــى مــشــاركــة  الــيــوم  هـــذا 

التمريض.
التعاون  مجلس  دول  اهتمام  أن  فيه  شــك  ال  مما 
الخليجي بمهنة التمريض يرجع إلى تقدير أصحاب 
الــمــهــنــة، مــائــكــة الــرحــمــة، الـــذيـــن بــســواعــدهــم تبنى 

المنظومة الصحية وتتطور.
إن االحتفال بيوم التمريض الخليجي جاء تكريما 
أرواح  أمانة  المهنة فهم من يحملون  لمن يعمل بهذه 
الــمــرضــى فـــوق عــاتــقــهــم ويــقــدمــون الـــدعـــم الــجــســدي 

والنفسي للمرضى.
األول  الخط  على  والممرضات  الممرضون  يقف 
الخطيرة  واألمــراض  األوبئة  مواجهة  في  األطباء  مع 
وهـــم ال يــهــابــون الـــمـــوت مــهــمــا عــظــم شــأنــه ومـــن أهــم 
أهداف االحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على هذه 
المهنة ودورها في المجتمع، وتقدير جميع العاملين 
البحثية  المواضيع  كــل  وتعزيز  التمريض،  قطاع  فــي 
والعمل  التمريضية  الرعاية  تطوير  إلــى  تهدف  التي 
ــرح الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة الــتــي تــنــهــض بهذه  عــلــى طـ

المهنة العظيمة.
ــيــــوم الـــتـــمـــريـــض الــخــلــيــجــي  ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــم االسـ
التي  االحتفال  مظاهر  لبعض  والتجهيز  بالتحضير 
الصحية  والجهات  المعنية  المؤسسات  في  بهم  تليق 

تعبيرا عن اعتزازهم بأصحاب هذه المهنة السامية.
هذه  لشهداء  الرحمة  اهلل  نسأل  المناسبة  وبــهــذه 
وحماية  عملهم  سبيل  فــي  استشهدوا  الــذيــن  المهنة، 
والعمل،  األجــر  للبقية  نــبــارك  وأن  وشــفــائــه،  المريض 

حفظكم اهلل.

يوم التمريض 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصائح للوقاية من الصداع في رمضان 
الكافيين  تناول  إذا كنت معتادا على   •
مــأخــوذك  بتخفيف  الــبــدء  يمكنك  فربما 
مــنــه قــبــل دخـــول شــهــر رمـــضـــان، بحيث ال 

تشعر بأعراض االنسحاب أثناء الصيام.
للقهوة  تــنــاولــك  عــل  كــنــت مــصــرا  إذا   •
ــب تــخــفــيــفــك مــنــهــا،  ــوجـ ــه تـ ــإنـ والــــشــــاي فـ
الثقيل  الــشــاي  مــن  كــوب  فبإمكانك شــرب 

إن هذا يعطي  إذ  السحور،  القهوة على  أو 
جسمك دفقة من الكافيين ما قد يساعد 

على تقليل الصداع.
الــكــافــيــيــن مـــدر للبول  أن  إلـــى  انــتــبــه   •
ولــذلــك فــإنــه على الــســحــور قــد يــقــود إلى 

زيادة ما تفقده من سوائل.
• تناول سحورا مائما ومتوازنا يحتوي 

مائمة  كمية  واشرب  الكربوهيدرات،  على 
من الماء.

بعد  إال  ــم  ــ األلـ مــســكــنــات  تــتــنــاول  ال   •
تجدي  ال  قــد  إنــهــا  إذا  الطبيب،  اســتــشــارة 

نفعا مع الصداع في رمضان.
إذا كان الصداع شديدا فاتصل بطبيبك 

لعمل الفحوصات الازمة. 
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تــســبــب حـــصـــوات الــكــلــى ألــم 
لــلــشــخــص، خـــاصـــة إذا  شـــديـــد 
تــجــاهــل األمــــر، وتــعــد ماحظة 
أعـــــــراض حــــصــــوات الـــكـــلـــى أمـــر 
هــام، ألن األلــم الناتج يمكن أن 
األمــر  وينتهي  يحتمل  ال  يكون 
بــالــمــرضــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
لذلك يصبح   . اآلالم  لتخفيف 
ونفهم  نعرف  أن  الــضــروري  مــن 
ــراض حـــصـــوات الــكــلــى حتى  ــ أعـ
نــتــمــكــن مـــن الـــعـــاج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب فـــي الـــلـــقـــاء الــتــالــي 
ــعــــة ســلــيــم  ــيــ مـــــع الـــــدكـــــتـــــورة ربــ
ــاري جــــراحــــة الــمــســالــك  ــشـ ــتـ اسـ
الــبــحــريــن  بمستشفى  الــبــولــيــة 

التخصصي.
ما هي حصوات الكلى؟

ــن كتل  ــارة عـ ــبـ الـــحـــصـــوات عـ
أجسامنا  داخـــل  تتشكل  صلبة 

تتكون من معادن وأماح.
ما هي األعراض؟

تعتمد األعراض على موقع 
الحصوات

فمثا حصوات الكلى تسبب 
وثقًا في   ، الخاصرة  في  آالًمــا 
مــنــطــقــة الـــخـــاصـــرة ، وأحـــيـــاًنـــا 
فإنها   ، انــســداد  هناك  كانت  إذا 
تــظــهــر مـــع  ألـــم وحـــمـــى  وتـــورم 

الكلى وصعوبة في التبول .
مع  الحالب  حــصــوات  تظهر 

وتــكــون   ، مــغــص   ، خـــاصـــرة  آالم 
مـــفـــاجـــئـــة ويـــنـــتـــشـــر فــــي أســفــل 
التناسلية،  المناطق  أو  البطن 
ـــيء، و شــكــوى من  مـــع غــثــيــان قـ
كــان  إذا  ــاًنـــا حــمــى  الـــبـــول وأحـــيـ

هناك انسداد.
ومــــع ذلــــك، تــظــهــر حــصــوات 
البولية  ــراض  األعــ مــع  الــمــثــانــة 
مع  انــــســــداد  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 

انسداد في المسالك البولية
ــور  ــ ــهـ ــ مـــــــــا هـــــــــي أســـــــــبـــــــــاب ظـ

الحصوات ؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب الـــبـــاطـــنـــيـــة 
والــتــاريــخ  والــعــمــر  الجنس  مثل 
الــعــائــلــي لــلــحــصــى واألمــــــراض 

المزمنة .
وهــــــنــــــاك بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

ــة مـــثـــل قـــلـــة تـــنـــاول  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ونــمــط  والــــمــــنــــاخ،   ، ــل  ــوائــ ــســ الــ

الحياة ، ومكان اإلقامة.
ــات  ــفــ ــاعــ ــمــــضــ مـــــــــــاذا عـــــــن الــ

اإلصابة ؟
عـــــادة ال تــســبــب الــحــصــوات 
صغيرة الحجم والتي ال تسبب 

انسداد أي مضاعفات
ــزداد بــمــرور  ــ لــكــن الــحــجــم يــ
ــداد  ــ ــسـ ــ الـــــوقـــــت ويــــــبــــــدأ  فـــــي انـ
الــــمــــســــالــــك الــــبــــولــــيــــة بــحــيــث 
يحدث مضاعفات في المسالك 
البولية بما في ذلك االلتهابات 
و تدهور في وظائف الكلى وفي 
الكلى  تــتــوقــف  ــيـــان  األحـ بــعــض 

عن العمل.
ما هو العاج؟ 

يــعــتــمــد الـــعـــاج عــلــى مــوقــع 
وحجم الحصوات؛

طـــرق الـــعـــاج الــمــتــاحــة هي 
تــفــتــيــت الــحــصــوات بــالــمــوجــات 

الصادمة خارج الجسم لحصوات 
ــى الـــعـــاج  ــ الـــكـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة إلـ
بــالــلــيــزر لــأكــبــر حــجــمــا وايــضــا  

ازالة الحصوات بالمنظار.

Happiness is

ُعقيدات الغدة الدرقية مرض 
شائع الحدوث لدى عدد كبير من 
حميد  معظمها  أن  ومــع  الــنــاس، 
وتقتصر  مــشــاكــل،  أي  يسبب  وال 
نسبة  على  السرطانية  الــحــاالت 
ــإن الــمــرضــى  ــًدا مــنــهــا، فـ ــادرة جــ ــ نـ
ــرد تـــشـــخـــيـــص  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ يــــقــــلــــقــــون بـ
يعود  ما  وغالًبا  للمرض  الطبيب 
ذلك إلى عدم امتاكهم المعرفة 
بخصوص هذه الحالة المرضية، 
كل  على  سنتعرف  فإننا  ولــذلــك 
ما يخص عقيدات الغدة الدرقية 
فــي الــحــوار الــتــالــي مــع الــدكــتــورة 
بشاير مبارك الدوسري استشاري 
األمـــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة والــــغــــدد 
الصماء والسكري بالمركز الطبي 
الجامعي -مدينة الملك عبداهلل 

الطبية 
*ما عقيدات الغدة الدرقية؟

غــيــر  ــل(  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )تـ ــو  ــمــ نــ هــــــي   -
الدرقية  الغدة  طبيعي من خايا 

في الغدة الدرقية.
ــع فــي  ــقـ ـــة تـ ــيـ ـــدرقــ والـــــغـــــدة الـ
مقدمة العنق في الجزء السفلي 
ــن الـــرقـــبـــة تــشــبــه الـــفـــراشـــة في  مـ

شكلها.
لــحــســن الـــحـــظ أغـــلـــب هـــذه 
الـــعـــقـــيـــدات حــمــيــدة لــكــن تــوجــد 
ــد تحمل  نــســبــة بــســيــطــة مــنــهــا قـ
الرجال  8%عند  سرطانية  خايا 

و 4%عند النساء
*أسباب وأنواع عقيدات الغدة 

الدرقية؟
- الــســبــب الــرئــيــســي لــظــهــور 
ــة غــيــر  ــيــ عـــقـــيـــدات الــــغــــدة الــــدرقــ

معروف
ــخ عــائــلــي  ــ ــاريـ ــ لـــكـــن وجــــــــود تـ
احتمالية  من  تزيد  قد  باإلصابة 
حــــدوث عــقــيــدات الــغــدة الــدرقــيــة 
وفــي حـــاالت أخـــرى يــكــون السبب 
الــــغــــدة  ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ ظـــــهـــــور  وراء 

الدرقية:
ــهـــاب مـــزمـــن فــــي الـــغـــدة  -الـــتـ
مرض  يسبب  أن  يمكن  الــدرقــيــة، 
هــاشــيــمــوتــو وهــــو مــــرض مــنــاعــي 

يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
ــيــــة  -تــــضــــخــــم الـــــغـــــدة الــــدرقــ

بوجود  ويتميز  العقيدات  متعدد 
عدة عقيدات داخل الغدة الدرقية.
-وقد تأتي العقيدة على شكل 

كيس مملوء بالسوائل.
-سرطان الغدة الدرقية.

-نقص اليود.
الــغــدة  *ما أعــــراض عــقــيــدات 

الدرقية؟
مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات ال  فـــــي   -
تــســبــب عــقــيــدات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
أي أعــــراض ويــتــم اكــتــشــافــهــا إمــا 
بالفحص الروتيني أو أثناء عمل 

تصوير وفحص ألسباب أخرى.
لكن إذا كانت كبيرة ومتعددة 
وتسبب  الــرؤيــة  واضحة  تكون  قد 
بـــعـــض األعـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الضغط على الرقبة وتؤدي إلى:
-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.
-ألم في الرقبة.

-تغير في الصوت

الـــعـــقـــيـــدات  هــــــذه  ــانــــت  كــ إذا 
مـــســـبـــبـــة لــــفــــرط نــــشــــاط الــــغــــدة 
ــي الـــمـــريـــض  ــ ــأتـ ــ ــة قـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ الـ
ــاط الـــغـــدة  ــشــ بـــــأعـــــراض فــــــرط نــ
الــــدرقــــيــــة مــــثــــل: نـــقـــص الــــــــوزن، 
القلب،  نبضات  تسارع  العصبية، 

التعرق، التحسس من الحرارة.
الـــعـــقـــيـــدات  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
ــمــــرض هــاشــيــمــوتــو  مـــصـــاحـــبـــة لــ
ــراض  ــ ــاألعــ ــ ــي الــــمــــريــــض بــ ــأتــ ــيــ فــ
المصاحبة لخمول الغدة الدرقية 
ــثــــل اإلرهـــــــــــــاق، زيــــــــــادة الـــــــــوزن،  مــ
ــن الــــبــــرد، تــســاقــط  الــتــحــســس مــ
الشعر، النسيان، تكرار وغزارة في 

الطمث.
األكــثــر  هـــم األشـــخـــاص  *من 

عرضة لعقيدات الغدة الدرقية؟
-وجود تاريخ عائلي.

- الــتــقــدم بــالــعــمــر يــزيــد من 
احتمالية اإلصابة بالعقيدات.

-المرأة أكثر عرضة لإلصابة 

من الرجال.
الــعــنــق  أو  الــــــــرأس  -تــــعــــرض 

لإلشعاع.
-نقص اليود.

ــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة  ــا عـ *مــ
بالمرض؟

تـــزيـــد من  الـــتـــي  ــوامـــل  ــعـ الـ  -
الــعــقــيــدة  ــون  ــكــ تــ أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 

مسرطنة هي:
عــنــد  وجـــــــــدت  إذا  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ -الـ
الـــســـن  ــار  ــبــ كــ عـــنـــد  أو  األطـــــفـــــال 
احتمالية أن تكون مسرطنة أكبر.

ــيـــدات الـــغـــدة  -الـــــرجـــــال: عـــقـ
الـــدرقـــيـــة هـــي أكـــثـــر شــيــوًعــا عند 
عــنــد  وجــــــدت  إذا  ولـــكـــن  ــاء  ــنـــسـ الـ
تــكــون  أن  فــاحــتــمــالــيــة  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ

عقيدات سرطانية أكثر.
-التعرض لإلشعاع في الرأس 

أو الرقبة.
كانت  كلما  الــعــقــيــدة  -حــجــم 
أكبر، احتمالية أن تكون مسرطنة 

أكثر.
-وجود تاريخ عائلي.

*كيف يكون التشخيص؟
التاريخ المرضي.

الفحص السريري.
التحاليل المخبرية.

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــر 
التلفزيوني)السونار(.

المعطيات  وبناء على جميع 
يــتــم تــحــديــد االحــتــيــاج إلـــى أخــذ 

عينة من العقيدة أو ال.
إذا كانت المعطيات تستدعي 
أخذ عينة من العقيدة بناء على 
كان  إذا  تحديد  يتم  النسيج  نــوع 
أو  إلــى جــراحــة  الــمــريــض يحتاج 

ال.
*ما هو العاج؟

ــع  ــيـ ــمـ جـ عــــــلــــــى  يــــعــــتــــمــــد   -
العقيدة  تقييم  أثناء  المعطيات 

وقد يكون
1/مجرد متابعة.

جزئي  استئصال  2/جــراحــة: 
نـــوع  ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ ــغـــدة  ــلـ لـ ــلـــي  كـ أو 

النسيج وجميع المعطيات.
ــع حـــســـب  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ 3/الـــــــــيـــــــــود الـ

الحالة.

ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي إطـــــــار اســـتـــقـــطـــاب الـ ــ فـ
وتــقــديــم  الــبــحــريــن  لمملكة  الــطــبــيــة 
ــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، تــعــاقــد  أفـــضـ
مــركــز الــجــنــان الــطــبــي مـــع الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح ســلــيــمــان اســتــشــاري 
المركز  في  للعمل  التجميل  جراحة 
ظل  في  للمركز  كبيرة  إضافة  ليكون 
الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي 
بالعطاء  الحافل  ومــشــواره  يمتلكها 
والنجاحات طوال السنوات الماضية. 
حــيــث إنــــه مــتــخــصــص فـــي عــمــلــيــات 
الشد  وعمليات  الــقــوام  تنسيق  إعــادة 
ألكثر  وعمل  الجسم،  في  والترهات 

من 20 عاما.
يـــأتـــي اســتــقــطــاب مـــركـــز الــجــنــان 
لـــلـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة، ضمن  الــطــبــي 
عليها  يــســيــر  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وأعرب الدكتور محمد صالح عن 
البحرين  مملكة  في  بالعمل  سعادته 
التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد 
مـــن الــتــطــور واالزدهـــــــار فـــي الــجــانــب 
الــعــديــد من  أن سجلت  بــعــد  الــطــبــي 
اإلنجازات والمنجزات طوال السنوات 
أنـــه سيعمل  إلـــى  الــمــاضــيــة، مــشــيــرا 
الحافلة  المسيرة  هذه  مواصلة  على 
بالعطاء واإلنــجــازات عبر وجــوده في 

مركز الجنان الطبي.
وعند سؤاله عن التجميل بحقن 
الدهون أجاب أن حقن الدهون عملية 
الموضعي  المخدر  تأثير  تحت  تتم 
ــلـــة  ــتـــرهـ ــيـــفـــة والـــمـ ــعـ لــــأمــــاكــــن الـــضـ
كمية  أخــذ  طريق  عــن  وتتم  بالوجه، 
بسيطة من الدهون غالبا من البطن 
أو الخصر أو الظهر ويفصل الدهون 
الطرد  السوائل عن طريق جهاز  من 
المركزي ويتم حقن الدهون المركزة 
مــع الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي األمــاكــن 

التي تحتاج إلى الحقن بالوجه.
وأشــار إلــى أن حقن الــدهــون تعد 
وســيــلــة أفــضــل مـــن الــفــيــلــر الــمــؤقــت 
الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــن 3 إلــــى 6 
أشهر ولكن حقن الدهون تستمر في 
وربما  طويلة  فــتــرة  الــحــاالت  معظم 
جلسة  إلى  الشخص  ويحتاج  دائمة، 
الحجم  إلعــطــاء  كافية  تكون  واحـــدة 
أن  المناسب للوجه، مبينا  الشكل  أو 
يـــكـــون في  الــــدهــــون يــمــكــن أن  حــقــن 

الــصــدر  مــثــل  بالجسم  أخـــرى  أمــاكــن 
لتحسين  حــقــنــهــا  ويــمــكــن  واألرداف 

الندبات.
لها  يــكــون  الـــدهـــون ال  وأن حــقــن 
مضاعفات كبيرة ودائما تكون كدمات 
بسيطة جدا في أماكن الحقن وتزول 

من أسبوع إلى أسبوعين.
الدكتور محمد بجهود  أشــاد  كما 
الـــدؤوب  وعملها  الجنان  مــركــز  إدارة 
في تقديم كل أشكال الدعم للجميع.

مركز الجنان
 يستقطب جراح التجميل الدكتور محمد صالح

لمحة عامة عن عقيدات الغدة الدرقية
الدكتورة بشاير الدوسري لـ»الخليج الطبي«: 

ال تسبب العقيدات أعراضا والفحص الروتيني يكشفها 

أعراض حصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك 
الدكتورة ربيعة سليم: يعتمد العالج على موقع وحجم الحصوات 

يوما  الممرضين  دعــم  إلــى  المرضى  حاجة  تـــزداد 
ــوم، فــهــم أصــحــاب الــمــهــنــة اإلنــســانــيــة الــتــي لن  بــعــد يــ

تتوقف عجلة الزمن عن طلبها يوما من األيام. 
ــوم 13 مــارس  ــدد مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يـ حـ
اختيار  ويرجع  التمريض،  العاملين في قطاع  لتكريم 
فــي مهنة  ــرأة مسلمة  امــ أول  إلـــى مــشــاركــة  الــيــوم  هـــذا 

التمريض.
التعاون  مجلس  دول  اهتمام  أن  فيه  شــك  ال  مما 
الخليجي بمهنة التمريض يرجع إلى تقدير أصحاب 
الــمــهــنــة، مــائــكــة الــرحــمــة، الـــذيـــن بــســواعــدهــم تبنى 

المنظومة الصحية وتتطور.
إن االحتفال بيوم التمريض الخليجي جاء تكريما 
أرواح  أمانة  المهنة فهم من يحملون  لمن يعمل بهذه 
الــمــرضــى فـــوق عــاتــقــهــم ويــقــدمــون الـــدعـــم الــجــســدي 

والنفسي للمرضى.
األول  الخط  على  والممرضات  الممرضون  يقف 
الخطيرة  واألمــراض  األوبئة  مواجهة  في  األطباء  مع 
وهـــم ال يــهــابــون الـــمـــوت مــهــمــا عــظــم شــأنــه ومـــن أهــم 
أهداف االحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على هذه 
المهنة ودورها في المجتمع، وتقدير جميع العاملين 
البحثية  المواضيع  كــل  وتعزيز  التمريض،  قطاع  فــي 
والعمل  التمريضية  الرعاية  تطوير  إلــى  تهدف  التي 
ــرح الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة الــتــي تــنــهــض بهذه  عــلــى طـ

المهنة العظيمة.
ــيــــوم الـــتـــمـــريـــض الــخــلــيــجــي  ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــم االسـ
التي  االحتفال  مظاهر  لبعض  والتجهيز  بالتحضير 
الصحية  والجهات  المعنية  المؤسسات  في  بهم  تليق 

تعبيرا عن اعتزازهم بأصحاب هذه المهنة السامية.
هذه  لشهداء  الرحمة  اهلل  نسأل  المناسبة  وبــهــذه 
وحماية  عملهم  سبيل  فــي  استشهدوا  الــذيــن  المهنة، 
والعمل،  األجــر  للبقية  نــبــارك  وأن  وشــفــائــه،  المريض 

حفظكم اهلل.

يوم التمريض 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصائح للوقاية من الصداع في رمضان 
الكافيين  تناول  إذا كنت معتادا على   •
مــأخــوذك  بتخفيف  الــبــدء  يمكنك  فربما 
مــنــه قــبــل دخـــول شــهــر رمـــضـــان، بحيث ال 

تشعر بأعراض االنسحاب أثناء الصيام.
للقهوة  تــنــاولــك  عــل  كــنــت مــصــرا  إذا   •
ــب تــخــفــيــفــك مــنــهــا،  ــوجـ ــه تـ ــإنـ والــــشــــاي فـ
الثقيل  الــشــاي  مــن  كــوب  فبإمكانك شــرب 

إن هذا يعطي  إذ  السحور،  القهوة على  أو 
جسمك دفقة من الكافيين ما قد يساعد 

على تقليل الصداع.
الــكــافــيــيــن مـــدر للبول  أن  إلـــى  انــتــبــه   •
ولــذلــك فــإنــه على الــســحــور قــد يــقــود إلى 

زيادة ما تفقده من سوائل.
• تناول سحورا مائما ومتوازنا يحتوي 

مائمة  كمية  واشرب  الكربوهيدرات،  على 
من الماء.

بعد  إال  ــم  ــ األلـ مــســكــنــات  تــتــنــاول  ال   •
تجدي  ال  قــد  إنــهــا  إذا  الطبيب،  اســتــشــارة 

نفعا مع الصداع في رمضان.
إذا كان الصداع شديدا فاتصل بطبيبك 

لعمل الفحوصات الازمة. 
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تــســبــب حـــصـــوات الــكــلــى ألــم 
لــلــشــخــص، خـــاصـــة إذا  شـــديـــد 
تــجــاهــل األمــــر، وتــعــد ماحظة 
أعـــــــراض حــــصــــوات الـــكـــلـــى أمـــر 
هــام، ألن األلــم الناتج يمكن أن 
األمــر  وينتهي  يحتمل  ال  يكون 
بــالــمــرضــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
لذلك يصبح   . اآلالم  لتخفيف 
ونفهم  نعرف  أن  الــضــروري  مــن 
ــراض حـــصـــوات الــكــلــى حتى  ــ أعـ
نــتــمــكــن مـــن الـــعـــاج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب فـــي الـــلـــقـــاء الــتــالــي 
ــعــــة ســلــيــم  ــيــ مـــــع الـــــدكـــــتـــــورة ربــ
ــاري جــــراحــــة الــمــســالــك  ــشـ ــتـ اسـ
الــبــحــريــن  بمستشفى  الــبــولــيــة 

التخصصي.
ما هي حصوات الكلى؟

ــن كتل  ــارة عـ ــبـ الـــحـــصـــوات عـ
أجسامنا  داخـــل  تتشكل  صلبة 

تتكون من معادن وأماح.
ما هي األعراض؟

تعتمد األعراض على موقع 
الحصوات

فمثا حصوات الكلى تسبب 
وثقًا في   ، الخاصرة  في  آالًمــا 
مــنــطــقــة الـــخـــاصـــرة ، وأحـــيـــاًنـــا 
فإنها   ، انــســداد  هناك  كانت  إذا 
تــظــهــر مـــع  ألـــم وحـــمـــى  وتـــورم 

الكلى وصعوبة في التبول .
مع  الحالب  حــصــوات  تظهر 

وتــكــون   ، مــغــص   ، خـــاصـــرة  آالم 
مـــفـــاجـــئـــة ويـــنـــتـــشـــر فــــي أســفــل 
التناسلية،  المناطق  أو  البطن 
ـــيء، و شــكــوى من  مـــع غــثــيــان قـ
كــان  إذا  ــاًنـــا حــمــى  الـــبـــول وأحـــيـ

هناك انسداد.
ومــــع ذلــــك، تــظــهــر حــصــوات 
البولية  ــراض  األعــ مــع  الــمــثــانــة 
مع  انــــســــداد  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 

انسداد في المسالك البولية
ــور  ــ ــهـ ــ مـــــــــا هـــــــــي أســـــــــبـــــــــاب ظـ

الحصوات ؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب الـــبـــاطـــنـــيـــة 
والــتــاريــخ  والــعــمــر  الجنس  مثل 
الــعــائــلــي لــلــحــصــى واألمــــــراض 

المزمنة .
وهــــــنــــــاك بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

ــة مـــثـــل قـــلـــة تـــنـــاول  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ونــمــط  والــــمــــنــــاخ،   ، ــل  ــوائــ ــســ الــ

الحياة ، ومكان اإلقامة.
ــات  ــفــ ــاعــ ــمــــضــ مـــــــــــاذا عـــــــن الــ

اإلصابة ؟
عـــــادة ال تــســبــب الــحــصــوات 
صغيرة الحجم والتي ال تسبب 

انسداد أي مضاعفات
ــزداد بــمــرور  ــ لــكــن الــحــجــم يــ
ــداد  ــ ــسـ ــ الـــــوقـــــت ويــــــبــــــدأ  فـــــي انـ
الــــمــــســــالــــك الــــبــــولــــيــــة بــحــيــث 
يحدث مضاعفات في المسالك 
البولية بما في ذلك االلتهابات 
و تدهور في وظائف الكلى وفي 
الكلى  تــتــوقــف  ــيـــان  األحـ بــعــض 

عن العمل.
ما هو العاج؟ 

يــعــتــمــد الـــعـــاج عــلــى مــوقــع 
وحجم الحصوات؛

طـــرق الـــعـــاج الــمــتــاحــة هي 
تــفــتــيــت الــحــصــوات بــالــمــوجــات 

الصادمة خارج الجسم لحصوات 
ــى الـــعـــاج  ــ الـــكـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة إلـ
بــالــلــيــزر لــأكــبــر حــجــمــا وايــضــا  

ازالة الحصوات بالمنظار.

Happiness is

ُعقيدات الغدة الدرقية مرض 
شائع الحدوث لدى عدد كبير من 
حميد  معظمها  أن  ومــع  الــنــاس، 
وتقتصر  مــشــاكــل،  أي  يسبب  وال 
نسبة  على  السرطانية  الــحــاالت 
ــإن الــمــرضــى  ــًدا مــنــهــا، فـ ــادرة جــ ــ نـ
ــرد تـــشـــخـــيـــص  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ يــــقــــلــــقــــون بـ
يعود  ما  وغالًبا  للمرض  الطبيب 
ذلك إلى عدم امتاكهم المعرفة 
بخصوص هذه الحالة المرضية، 
كل  على  سنتعرف  فإننا  ولــذلــك 
ما يخص عقيدات الغدة الدرقية 
فــي الــحــوار الــتــالــي مــع الــدكــتــورة 
بشاير مبارك الدوسري استشاري 
األمـــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة والــــغــــدد 
الصماء والسكري بالمركز الطبي 
الجامعي -مدينة الملك عبداهلل 

الطبية 
*ما عقيدات الغدة الدرقية؟

غــيــر  ــل(  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )تـ ــو  ــمــ نــ هــــــي   -
الدرقية  الغدة  طبيعي من خايا 

في الغدة الدرقية.
ــع فــي  ــقـ ـــة تـ ــيـ ـــدرقــ والـــــغـــــدة الـ
مقدمة العنق في الجزء السفلي 
ــن الـــرقـــبـــة تــشــبــه الـــفـــراشـــة في  مـ

شكلها.
لــحــســن الـــحـــظ أغـــلـــب هـــذه 
الـــعـــقـــيـــدات حــمــيــدة لــكــن تــوجــد 
ــد تحمل  نــســبــة بــســيــطــة مــنــهــا قـ
الرجال  8%عند  سرطانية  خايا 

و 4%عند النساء
*أسباب وأنواع عقيدات الغدة 

الدرقية؟
- الــســبــب الــرئــيــســي لــظــهــور 
ــة غــيــر  ــيــ عـــقـــيـــدات الــــغــــدة الــــدرقــ

معروف
ــخ عــائــلــي  ــ ــاريـ ــ لـــكـــن وجــــــــود تـ
احتمالية  من  تزيد  قد  باإلصابة 
حــــدوث عــقــيــدات الــغــدة الــدرقــيــة 
وفــي حـــاالت أخـــرى يــكــون السبب 
الــــغــــدة  ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ ظـــــهـــــور  وراء 

الدرقية:
ــهـــاب مـــزمـــن فــــي الـــغـــدة  -الـــتـ
مرض  يسبب  أن  يمكن  الــدرقــيــة، 
هــاشــيــمــوتــو وهــــو مــــرض مــنــاعــي 

يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
ــيــــة  -تــــضــــخــــم الـــــغـــــدة الــــدرقــ

بوجود  ويتميز  العقيدات  متعدد 
عدة عقيدات داخل الغدة الدرقية.

-وقد تأتي العقيدة على شكل 
كيس مملوء بالسوائل.

-سرطان الغدة الدرقية.
-نقص اليود.

الــغــدة  *ما أعــــراض عــقــيــدات 
الدرقية؟

مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات ال  فـــــي   -
تــســبــب عــقــيــدات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
أي أعــــراض ويــتــم اكــتــشــافــهــا إمــا 
بالفحص الروتيني أو أثناء عمل 

تصوير وفحص ألسباب أخرى.
لكن إذا كانت كبيرة ومتعددة 
وتسبب  الــرؤيــة  واضحة  تكون  قد 
بـــعـــض األعـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الضغط على الرقبة وتؤدي إلى:
-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.
-ألم في الرقبة.

-تغير في الصوت

الـــعـــقـــيـــدات  هــــــذه  ــانــــت  كــ إذا 
مـــســـبـــبـــة لــــفــــرط نــــشــــاط الــــغــــدة 
ــي الـــمـــريـــض  ــ ــأتـ ــ ــة قـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ الـ
ــاط الـــغـــدة  ــشــ بـــــأعـــــراض فــــــرط نــ
الــــدرقــــيــــة مــــثــــل: نـــقـــص الــــــــوزن، 
القلب،  نبضات  تسارع  العصبية، 

التعرق، التحسس من الحرارة.
الـــعـــقـــيـــدات  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
ــمــــرض هــاشــيــمــوتــو  مـــصـــاحـــبـــة لــ
ــراض  ــ ــاألعــ ــ ــي الــــمــــريــــض بــ ــأتــ ــيــ فــ
المصاحبة لخمول الغدة الدرقية 
ــثــــل اإلرهـــــــــــــاق، زيــــــــــادة الـــــــــوزن،  مــ
ــن الــــبــــرد، تــســاقــط  الــتــحــســس مــ
الشعر، النسيان، تكرار وغزارة في 

الطمث.
األكــثــر  هـــم األشـــخـــاص  *من 

عرضة لعقيدات الغدة الدرقية؟
-وجود تاريخ عائلي.

- الــتــقــدم بــالــعــمــر يــزيــد من 
احتمالية اإلصابة بالعقيدات.

-المرأة أكثر عرضة لإلصابة 

من الرجال.
الــعــنــق  أو  الــــــــرأس  -تــــعــــرض 

لإلشعاع.
-نقص اليود.

ــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة  ــا عـ *مــ
بالمرض؟

تـــزيـــد من  الـــتـــي  ــوامـــل  ــعـ الـ  -
الــعــقــيــدة  ــون  ــكــ تــ أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 

مسرطنة هي:
عــنــد  وجـــــــــدت  إذا  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ -الـ
الـــســـن  ــار  ــبــ كــ عـــنـــد  أو  األطـــــفـــــال 
احتمالية أن تكون مسرطنة أكبر.
ــيـــدات الـــغـــدة  -الـــــرجـــــال: عـــقـ
الـــدرقـــيـــة هـــي أكـــثـــر شــيــوًعــا عند 
عــنــد  وجــــــدت  إذا  ولـــكـــن  ــاء  ــنـــسـ الـ
تــكــون  أن  فــاحــتــمــالــيــة  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ

عقيدات سرطانية أكثر.
-التعرض لإلشعاع في الرأس 

أو الرقبة.
كانت  كلما  الــعــقــيــدة  -حــجــم 
أكبر، احتمالية أن تكون مسرطنة 

أكثر.
-وجود تاريخ عائلي.

*كيف يكون التشخيص؟
التاريخ المرضي.

الفحص السريري.
التحاليل المخبرية.

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــر 
التلفزيوني)السونار(.

المعطيات  وبناء على جميع 
يــتــم تــحــديــد االحــتــيــاج إلـــى أخــذ 

عينة من العقيدة أو ال.
إذا كانت المعطيات تستدعي 
أخذ عينة من العقيدة بناء على 
كان  إذا  تحديد  يتم  النسيج  نــوع 
أو  إلــى جــراحــة  الــمــريــض يحتاج 

ال.
*ما هو العاج؟

ــع  ــيـ ــمـ جـ عــــــلــــــى  يــــعــــتــــمــــد   -
العقيدة  تقييم  أثناء  المعطيات 

وقد يكون
1/مجرد متابعة.

جزئي  استئصال  2/جــراحــة: 
نـــوع  ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ ــغـــدة  ــلـ لـ ــلـــي  كـ أو 

النسيج وجميع المعطيات.
ــع حـــســـب  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ 3/الـــــــــيـــــــــود الـ

الحالة.

ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي إطـــــــار اســـتـــقـــطـــاب الـ ــ فـ
وتــقــديــم  الــبــحــريــن  لمملكة  الــطــبــيــة 
ــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، تــعــاقــد  أفـــضـ
مــركــز الــجــنــان الــطــبــي مـــع الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح ســلــيــمــان اســتــشــاري 
المركز  في  للعمل  التجميل  جراحة 
ظل  في  للمركز  كبيرة  إضافة  ليكون 
الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي 
بالعطاء  الحافل  ومــشــواره  يمتلكها 
والنجاحات طوال السنوات الماضية. 
حــيــث إنــــه مــتــخــصــص فـــي عــمــلــيــات 
الشد  وعمليات  الــقــوام  تنسيق  إعــادة 
ألكثر  وعمل  الجسم،  في  والترهات 

من 20 عاما.
يـــأتـــي اســتــقــطــاب مـــركـــز الــجــنــان 
لـــلـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة، ضمن  الــطــبــي 
عليها  يــســيــر  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وأعرب الدكتور محمد صالح عن 
البحرين  مملكة  في  بالعمل  سعادته 
التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد 
مـــن الــتــطــور واالزدهـــــــار فـــي الــجــانــب 
الــعــديــد من  أن سجلت  بــعــد  الــطــبــي 
اإلنجازات والمنجزات طوال السنوات 
أنـــه سيعمل  إلـــى  الــمــاضــيــة، مــشــيــرا 
الحافلة  المسيرة  هذه  مواصلة  على 
بالعطاء واإلنــجــازات عبر وجــوده في 

مركز الجنان الطبي.
وعند سؤاله عن التجميل بحقن 
الدهون أجاب أن حقن الدهون عملية 
الموضعي  المخدر  تأثير  تحت  تتم 
ــلـــة  ــتـــرهـ ــيـــفـــة والـــمـ ــعـ لــــأمــــاكــــن الـــضـ
كمية  أخــذ  طريق  عــن  وتتم  بالوجه، 
بسيطة من الدهون غالبا من البطن 
أو الخصر أو الظهر ويفصل الدهون 
الطرد  السوائل عن طريق جهاز  من 
المركزي ويتم حقن الدهون المركزة 
مــع الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي األمــاكــن 

التي تحتاج إلى الحقن بالوجه.
وأشــار إلــى أن حقن الــدهــون تعد 
وســيــلــة أفــضــل مـــن الــفــيــلــر الــمــؤقــت 
الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــن 3 إلــــى 6 
أشهر ولكن حقن الدهون تستمر في 
وربما  طويلة  فــتــرة  الــحــاالت  معظم 
جلسة  إلى  الشخص  ويحتاج  دائمة، 
الحجم  إلعــطــاء  كافية  تكون  واحـــدة 
أن  المناسب للوجه، مبينا  الشكل  أو 
يـــكـــون في  الــــدهــــون يــمــكــن أن  حــقــن 

الــصــدر  مــثــل  بالجسم  أخـــرى  أمــاكــن 
لتحسين  حــقــنــهــا  ويــمــكــن  واألرداف 

الندبات.
لها  يــكــون  الـــدهـــون ال  وأن حــقــن 
مضاعفات كبيرة ودائما تكون كدمات 
بسيطة جدا في أماكن الحقن وتزول 

من أسبوع إلى أسبوعين.
الدكتور محمد بجهود  أشــاد  كما 
الـــدؤوب  وعملها  الجنان  مــركــز  إدارة 
في تقديم كل أشكال الدعم للجميع.

مركز الجنان
 يستقطب جراح التجميل الدكتور محمد صالح

لمحة عامة عن عقيدات الغدة الدرقية
الدكتورة بشاير الدوسري لـ»الخليج الطبي«: 

ال تسبب العقيدات أعراضا والفحص الروتيني يكشفها 

أعراض حصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك 
الدكتورة ربيعة سليم: يعتمد العالج على موقع وحجم الحصوات 
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 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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يوما  الممرضين  دعــم  إلــى  المرضى  حاجة  تـــزداد 
ــوم، فــهــم أصــحــاب الــمــهــنــة اإلنــســانــيــة الــتــي لن  بــعــد يــ

تتوقف عجلة الزمن عن طلبها يوما من األيام. 
ــوم 13 مــارس  ــدد مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يـ حـ
اختيار  ويرجع  التمريض،  العاملين في قطاع  لتكريم 
فــي مهنة  ــرأة مسلمة  امــ أول  إلـــى مــشــاركــة  الــيــوم  هـــذا 

التمريض.
التعاون  مجلس  دول  اهتمام  أن  فيه  شــك  ال  مما 
الخليجي بمهنة التمريض يرجع إلى تقدير أصحاب 
الــمــهــنــة، مــائــكــة الــرحــمــة، الـــذيـــن بــســواعــدهــم تبنى 

المنظومة الصحية وتتطور.
إن االحتفال بيوم التمريض الخليجي جاء تكريما 
أرواح  أمانة  المهنة فهم من يحملون  لمن يعمل بهذه 
الــمــرضــى فـــوق عــاتــقــهــم ويــقــدمــون الـــدعـــم الــجــســدي 

والنفسي للمرضى.
األول  الخط  على  والممرضات  الممرضون  يقف 
الخطيرة  واألمــراض  األوبئة  مواجهة  في  األطباء  مع 
وهـــم ال يــهــابــون الـــمـــوت مــهــمــا عــظــم شــأنــه ومـــن أهــم 
أهداف االحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على هذه 
المهنة ودورها في المجتمع، وتقدير جميع العاملين 
البحثية  المواضيع  كــل  وتعزيز  التمريض،  قطاع  فــي 
والعمل  التمريضية  الرعاية  تطوير  إلــى  تهدف  التي 
ــرح الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة الــتــي تــنــهــض بهذه  عــلــى طـ

المهنة العظيمة.
ــيــــوم الـــتـــمـــريـــض الــخــلــيــجــي  ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــم االسـ
التي  االحتفال  مظاهر  لبعض  والتجهيز  بالتحضير 
الصحية  والجهات  المعنية  المؤسسات  في  بهم  تليق 

تعبيرا عن اعتزازهم بأصحاب هذه المهنة السامية.
هذه  لشهداء  الرحمة  اهلل  نسأل  المناسبة  وبــهــذه 
وحماية  عملهم  سبيل  فــي  استشهدوا  الــذيــن  المهنة، 
والعمل،  األجــر  للبقية  نــبــارك  وأن  وشــفــائــه،  المريض 

حفظكم اهلل.

يوم التمريض 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصائح للوقاية من الصداع في رمضان 
الكافيين  تناول  إذا كنت معتادا على   •
مــأخــوذك  بتخفيف  الــبــدء  يمكنك  فربما 
مــنــه قــبــل دخـــول شــهــر رمـــضـــان، بحيث ال 

تشعر بأعراض االنسحاب أثناء الصيام.
للقهوة  تــنــاولــك  عــل  كــنــت مــصــرا  إذا   •
ــب تــخــفــيــفــك مــنــهــا،  ــوجـ ــه تـ ــإنـ والــــشــــاي فـ
الثقيل  الــشــاي  مــن  كــوب  فبإمكانك شــرب 

إن هذا يعطي  إذ  السحور،  القهوة على  أو 
جسمك دفقة من الكافيين ما قد يساعد 

على تقليل الصداع.
الــكــافــيــيــن مـــدر للبول  أن  إلـــى  انــتــبــه   •
ولــذلــك فــإنــه على الــســحــور قــد يــقــود إلى 

زيادة ما تفقده من سوائل.
• تناول سحورا مائما ومتوازنا يحتوي 

مائمة  كمية  واشرب  الكربوهيدرات،  على 
من الماء.

بعد  إال  ــم  ــ األلـ مــســكــنــات  تــتــنــاول  ال   •
تجدي  ال  قــد  إنــهــا  إذا  الطبيب،  اســتــشــارة 

نفعا مع الصداع في رمضان.
إذا كان الصداع شديدا فاتصل بطبيبك 

لعمل الفحوصات الازمة. 
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تــســبــب حـــصـــوات الــكــلــى ألــم 
لــلــشــخــص، خـــاصـــة إذا  شـــديـــد 
تــجــاهــل األمــــر، وتــعــد ماحظة 
أعـــــــراض حــــصــــوات الـــكـــلـــى أمـــر 
هــام، ألن األلــم الناتج يمكن أن 
األمــر  وينتهي  يحتمل  ال  يكون 
بــالــمــرضــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
لذلك يصبح   . اآلالم  لتخفيف 
ونفهم  نعرف  أن  الــضــروري  مــن 
ــراض حـــصـــوات الــكــلــى حتى  ــ أعـ
نــتــمــكــن مـــن الـــعـــاج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب فـــي الـــلـــقـــاء الــتــالــي 
ــعــــة ســلــيــم  ــيــ مـــــع الـــــدكـــــتـــــورة ربــ
ــاري جــــراحــــة الــمــســالــك  ــشـ ــتـ اسـ
الــبــحــريــن  بمستشفى  الــبــولــيــة 

التخصصي.
ما هي حصوات الكلى؟

ــن كتل  ــارة عـ ــبـ الـــحـــصـــوات عـ
أجسامنا  داخـــل  تتشكل  صلبة 

تتكون من معادن وأماح.
ما هي األعراض؟

تعتمد األعراض على موقع 
الحصوات

فمثا حصوات الكلى تسبب 
وثقًا في   ، الخاصرة  في  آالًمــا 
مــنــطــقــة الـــخـــاصـــرة ، وأحـــيـــاًنـــا 
فإنها   ، انــســداد  هناك  كانت  إذا 
تــظــهــر مـــع  ألـــم وحـــمـــى  وتـــورم 

الكلى وصعوبة في التبول .
مع  الحالب  حــصــوات  تظهر 

وتــكــون   ، مــغــص   ، خـــاصـــرة  آالم 
مـــفـــاجـــئـــة ويـــنـــتـــشـــر فــــي أســفــل 
التناسلية،  المناطق  أو  البطن 
ـــيء، و شــكــوى من  مـــع غــثــيــان قـ
كــان  إذا  ــاًنـــا حــمــى  الـــبـــول وأحـــيـ

هناك انسداد.
ومــــع ذلــــك، تــظــهــر حــصــوات 
البولية  ــراض  األعــ مــع  الــمــثــانــة 
مع  انــــســــداد  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 

انسداد في المسالك البولية
ــور  ــ ــهـ ــ مـــــــــا هـــــــــي أســـــــــبـــــــــاب ظـ

الحصوات ؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب الـــبـــاطـــنـــيـــة 
والــتــاريــخ  والــعــمــر  الجنس  مثل 
الــعــائــلــي لــلــحــصــى واألمــــــراض 

المزمنة .
وهــــــنــــــاك بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

ــة مـــثـــل قـــلـــة تـــنـــاول  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ونــمــط  والــــمــــنــــاخ،   ، ــل  ــوائــ ــســ الــ

الحياة ، ومكان اإلقامة.
ــات  ــفــ ــاعــ ــمــــضــ مـــــــــــاذا عـــــــن الــ

اإلصابة ؟
عـــــادة ال تــســبــب الــحــصــوات 
صغيرة الحجم والتي ال تسبب 

انسداد أي مضاعفات
ــزداد بــمــرور  ــ لــكــن الــحــجــم يــ
ــداد  ــ ــسـ ــ الـــــوقـــــت ويــــــبــــــدأ  فـــــي انـ
الــــمــــســــالــــك الــــبــــولــــيــــة بــحــيــث 
يحدث مضاعفات في المسالك 
البولية بما في ذلك االلتهابات 
و تدهور في وظائف الكلى وفي 
الكلى  تــتــوقــف  ــيـــان  األحـ بــعــض 

عن العمل.
ما هو العاج؟ 

يــعــتــمــد الـــعـــاج عــلــى مــوقــع 
وحجم الحصوات؛

طـــرق الـــعـــاج الــمــتــاحــة هي 
تــفــتــيــت الــحــصــوات بــالــمــوجــات 

الصادمة خارج الجسم لحصوات 
ــى الـــعـــاج  ــ الـــكـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة إلـ
بــالــلــيــزر لــأكــبــر حــجــمــا وايــضــا  

ازالة الحصوات بالمنظار.

Happiness is

ُعقيدات الغدة الدرقية مرض 
شائع الحدوث لدى عدد كبير من 
حميد  معظمها  أن  ومــع  الــنــاس، 
وتقتصر  مــشــاكــل،  أي  يسبب  وال 
نسبة  على  السرطانية  الــحــاالت 
ــإن الــمــرضــى  ــًدا مــنــهــا، فـ ــادرة جــ ــ نـ
ــرد تـــشـــخـــيـــص  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ يــــقــــلــــقــــون بـ
يعود  ما  وغالًبا  للمرض  الطبيب 
ذلك إلى عدم امتاكهم المعرفة 
بخصوص هذه الحالة المرضية، 
كل  على  سنتعرف  فإننا  ولــذلــك 
ما يخص عقيدات الغدة الدرقية 
فــي الــحــوار الــتــالــي مــع الــدكــتــورة 
بشاير مبارك الدوسري استشاري 
األمـــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة والــــغــــدد 
الصماء والسكري بالمركز الطبي 
الجامعي -مدينة الملك عبداهلل 

الطبية 
*ما عقيدات الغدة الدرقية؟

غــيــر  ــل(  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )تـ ــو  ــمــ نــ هــــــي   -
الدرقية  الغدة  طبيعي من خايا 

في الغدة الدرقية.
ــع فــي  ــقـ ـــة تـ ــيـ ـــدرقــ والـــــغـــــدة الـ
مقدمة العنق في الجزء السفلي 
ــن الـــرقـــبـــة تــشــبــه الـــفـــراشـــة في  مـ

شكلها.
لــحــســن الـــحـــظ أغـــلـــب هـــذه 
الـــعـــقـــيـــدات حــمــيــدة لــكــن تــوجــد 
ــد تحمل  نــســبــة بــســيــطــة مــنــهــا قـ
الرجال  8%عند  سرطانية  خايا 

و 4%عند النساء
*أسباب وأنواع عقيدات الغدة 

الدرقية؟
- الــســبــب الــرئــيــســي لــظــهــور 
ــة غــيــر  ــيــ عـــقـــيـــدات الــــغــــدة الــــدرقــ

معروف
ــخ عــائــلــي  ــ ــاريـ ــ لـــكـــن وجــــــــود تـ
احتمالية  من  تزيد  قد  باإلصابة 
حــــدوث عــقــيــدات الــغــدة الــدرقــيــة 
وفــي حـــاالت أخـــرى يــكــون السبب 
الــــغــــدة  ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ ظـــــهـــــور  وراء 

الدرقية:
ــهـــاب مـــزمـــن فــــي الـــغـــدة  -الـــتـ
مرض  يسبب  أن  يمكن  الــدرقــيــة، 
هــاشــيــمــوتــو وهــــو مــــرض مــنــاعــي 

يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
ــيــــة  -تــــضــــخــــم الـــــغـــــدة الــــدرقــ

بوجود  ويتميز  العقيدات  متعدد 
عدة عقيدات داخل الغدة الدرقية.

-وقد تأتي العقيدة على شكل 
كيس مملوء بالسوائل.

-سرطان الغدة الدرقية.
-نقص اليود.

الــغــدة  *ما أعــــراض عــقــيــدات 
الدرقية؟

مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات ال  فـــــي   -
تــســبــب عــقــيــدات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
أي أعــــراض ويــتــم اكــتــشــافــهــا إمــا 
بالفحص الروتيني أو أثناء عمل 

تصوير وفحص ألسباب أخرى.
لكن إذا كانت كبيرة ومتعددة 
وتسبب  الــرؤيــة  واضحة  تكون  قد 
بـــعـــض األعـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الضغط على الرقبة وتؤدي إلى:
-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.
-ألم في الرقبة.

-تغير في الصوت

الـــعـــقـــيـــدات  هــــــذه  ــانــــت  كــ إذا 
مـــســـبـــبـــة لــــفــــرط نــــشــــاط الــــغــــدة 
ــي الـــمـــريـــض  ــ ــأتـ ــ ــة قـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ الـ
ــاط الـــغـــدة  ــشــ بـــــأعـــــراض فــــــرط نــ
الــــدرقــــيــــة مــــثــــل: نـــقـــص الــــــــوزن، 
القلب،  نبضات  تسارع  العصبية، 

التعرق، التحسس من الحرارة.
الـــعـــقـــيـــدات  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
ــمــــرض هــاشــيــمــوتــو  مـــصـــاحـــبـــة لــ
ــراض  ــ ــاألعــ ــ ــي الــــمــــريــــض بــ ــأتــ ــيــ فــ
المصاحبة لخمول الغدة الدرقية 
ــثــــل اإلرهـــــــــــــاق، زيــــــــــادة الـــــــــوزن،  مــ
ــن الــــبــــرد، تــســاقــط  الــتــحــســس مــ
الشعر، النسيان، تكرار وغزارة في 

الطمث.
األكــثــر  هـــم األشـــخـــاص  *من 

عرضة لعقيدات الغدة الدرقية؟
-وجود تاريخ عائلي.

- الــتــقــدم بــالــعــمــر يــزيــد من 
احتمالية اإلصابة بالعقيدات.

-المرأة أكثر عرضة لإلصابة 

من الرجال.
الــعــنــق  أو  الــــــــرأس  -تــــعــــرض 

لإلشعاع.
-نقص اليود.

ــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة  ــا عـ *مــ
بالمرض؟

تـــزيـــد من  الـــتـــي  ــوامـــل  ــعـ الـ  -
الــعــقــيــدة  ــون  ــكــ تــ أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 

مسرطنة هي:
عــنــد  وجـــــــــدت  إذا  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ -الـ
الـــســـن  ــار  ــبــ كــ عـــنـــد  أو  األطـــــفـــــال 
احتمالية أن تكون مسرطنة أكبر.
ــيـــدات الـــغـــدة  -الـــــرجـــــال: عـــقـ
الـــدرقـــيـــة هـــي أكـــثـــر شــيــوًعــا عند 
عــنــد  وجــــــدت  إذا  ولـــكـــن  ــاء  ــنـــسـ الـ
تــكــون  أن  فــاحــتــمــالــيــة  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ

عقيدات سرطانية أكثر.
-التعرض لإلشعاع في الرأس 

أو الرقبة.
كانت  كلما  الــعــقــيــدة  -حــجــم 
أكبر، احتمالية أن تكون مسرطنة 

أكثر.
-وجود تاريخ عائلي.

*كيف يكون التشخيص؟
التاريخ المرضي.

الفحص السريري.
التحاليل المخبرية.

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــر 
التلفزيوني)السونار(.

المعطيات  وبناء على جميع 
يــتــم تــحــديــد االحــتــيــاج إلـــى أخــذ 

عينة من العقيدة أو ال.
إذا كانت المعطيات تستدعي 
أخذ عينة من العقيدة بناء على 
كان  إذا  تحديد  يتم  النسيج  نــوع 
أو  إلــى جــراحــة  الــمــريــض يحتاج 

ال.
*ما هو العاج؟

ــع  ــيـ ــمـ جـ عــــــلــــــى  يــــعــــتــــمــــد   -
العقيدة  تقييم  أثناء  المعطيات 

وقد يكون
1/مجرد متابعة.

جزئي  استئصال  2/جــراحــة: 
نـــوع  ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ ــغـــدة  ــلـ لـ ــلـــي  كـ أو 

النسيج وجميع المعطيات.
ــع حـــســـب  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ 3/الـــــــــيـــــــــود الـ

الحالة.

ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي إطـــــــار اســـتـــقـــطـــاب الـ ــ فـ
وتــقــديــم  الــبــحــريــن  لمملكة  الــطــبــيــة 
ــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، تــعــاقــد  أفـــضـ
مــركــز الــجــنــان الــطــبــي مـــع الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح ســلــيــمــان اســتــشــاري 
المركز  في  للعمل  التجميل  جراحة 
ظل  في  للمركز  كبيرة  إضافة  ليكون 
الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي 
بالعطاء  الحافل  ومــشــواره  يمتلكها 
والنجاحات طوال السنوات الماضية. 
حــيــث إنــــه مــتــخــصــص فـــي عــمــلــيــات 
الشد  وعمليات  الــقــوام  تنسيق  إعــادة 
ألكثر  وعمل  الجسم،  في  والترهات 

من 20 عاما.
يـــأتـــي اســتــقــطــاب مـــركـــز الــجــنــان 
لـــلـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة، ضمن  الــطــبــي 
عليها  يــســيــر  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وأعرب الدكتور محمد صالح عن 
البحرين  مملكة  في  بالعمل  سعادته 
التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد 
مـــن الــتــطــور واالزدهـــــــار فـــي الــجــانــب 
الــعــديــد من  أن سجلت  بــعــد  الــطــبــي 
اإلنجازات والمنجزات طوال السنوات 
أنـــه سيعمل  إلـــى  الــمــاضــيــة، مــشــيــرا 
الحافلة  المسيرة  هذه  مواصلة  على 
بالعطاء واإلنــجــازات عبر وجــوده في 

مركز الجنان الطبي.
وعند سؤاله عن التجميل بحقن 
الدهون أجاب أن حقن الدهون عملية 
الموضعي  المخدر  تأثير  تحت  تتم 
ــلـــة  ــتـــرهـ ــيـــفـــة والـــمـ ــعـ لــــأمــــاكــــن الـــضـ
كمية  أخــذ  طريق  عــن  وتتم  بالوجه، 
بسيطة من الدهون غالبا من البطن 
أو الخصر أو الظهر ويفصل الدهون 
الطرد  السوائل عن طريق جهاز  من 
المركزي ويتم حقن الدهون المركزة 
مــع الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي األمــاكــن 

التي تحتاج إلى الحقن بالوجه.
وأشــار إلــى أن حقن الــدهــون تعد 
وســيــلــة أفــضــل مـــن الــفــيــلــر الــمــؤقــت 
الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــن 3 إلــــى 6 
أشهر ولكن حقن الدهون تستمر في 
وربما  طويلة  فــتــرة  الــحــاالت  معظم 
جلسة  إلى  الشخص  ويحتاج  دائمة، 
الحجم  إلعــطــاء  كافية  تكون  واحـــدة 
أن  المناسب للوجه، مبينا  الشكل  أو 
يـــكـــون في  الــــدهــــون يــمــكــن أن  حــقــن 

الــصــدر  مــثــل  بالجسم  أخـــرى  أمــاكــن 
لتحسين  حــقــنــهــا  ويــمــكــن  واألرداف 

الندبات.
لها  يــكــون  الـــدهـــون ال  وأن حــقــن 
مضاعفات كبيرة ودائما تكون كدمات 
بسيطة جدا في أماكن الحقن وتزول 

من أسبوع إلى أسبوعين.
الدكتور محمد بجهود  أشــاد  كما 
الـــدؤوب  وعملها  الجنان  مــركــز  إدارة 
في تقديم كل أشكال الدعم للجميع.

مركز الجنان
 يستقطب جراح التجميل الدكتور محمد صالح

لمحة عامة عن عقيدات الغدة الدرقية
الدكتورة بشاير الدوسري لـ»الخليج الطبي«: 

ال تسبب العقيدات أعراضا والفحص الروتيني يكشفها 

أعراض حصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك 
الدكتورة ربيعة سليم: يعتمد العالج على موقع وحجم الحصوات 

يوما  الممرضين  دعــم  إلــى  المرضى  حاجة  تـــزداد 
ــوم، فــهــم أصــحــاب الــمــهــنــة اإلنــســانــيــة الــتــي لن  بــعــد يــ

تتوقف عجلة الزمن عن طلبها يوما من األيام. 
ــوم 13 مــارس  ــدد مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يـ حـ
اختيار  ويرجع  التمريض،  العاملين في قطاع  لتكريم 
فــي مهنة  ــرأة مسلمة  امــ أول  إلـــى مــشــاركــة  الــيــوم  هـــذا 

التمريض.
التعاون  مجلس  دول  اهتمام  أن  فيه  شــك  ال  مما 
الخليجي بمهنة التمريض يرجع إلى تقدير أصحاب 
الــمــهــنــة، مــائــكــة الــرحــمــة، الـــذيـــن بــســواعــدهــم تبنى 

المنظومة الصحية وتتطور.
إن االحتفال بيوم التمريض الخليجي جاء تكريما 
أرواح  أمانة  المهنة فهم من يحملون  لمن يعمل بهذه 
الــمــرضــى فـــوق عــاتــقــهــم ويــقــدمــون الـــدعـــم الــجــســدي 

والنفسي للمرضى.
األول  الخط  على  والممرضات  الممرضون  يقف 
الخطيرة  واألمــراض  األوبئة  مواجهة  في  األطباء  مع 
وهـــم ال يــهــابــون الـــمـــوت مــهــمــا عــظــم شــأنــه ومـــن أهــم 
أهداف االحتفال بهذا اليوم تسليط الضوء على هذه 
المهنة ودورها في المجتمع، وتقدير جميع العاملين 
البحثية  المواضيع  كــل  وتعزيز  التمريض،  قطاع  فــي 
والعمل  التمريضية  الرعاية  تطوير  إلــى  تهدف  التي 
ــرح الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة الــتــي تــنــهــض بهذه  عــلــى طـ

المهنة العظيمة.
ــيــــوم الـــتـــمـــريـــض الــخــلــيــجــي  ــداد لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــم االسـ
التي  االحتفال  مظاهر  لبعض  والتجهيز  بالتحضير 
الصحية  والجهات  المعنية  المؤسسات  في  بهم  تليق 

تعبيرا عن اعتزازهم بأصحاب هذه المهنة السامية.
هذه  لشهداء  الرحمة  اهلل  نسأل  المناسبة  وبــهــذه 
وحماية  عملهم  سبيل  فــي  استشهدوا  الــذيــن  المهنة، 
والعمل،  األجــر  للبقية  نــبــارك  وأن  وشــفــائــه،  المريض 

حفظكم اهلل.

يوم التمريض 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصائح للوقاية من الصداع في رمضان 
الكافيين  تناول  إذا كنت معتادا على   •
مــأخــوذك  بتخفيف  الــبــدء  يمكنك  فربما 
مــنــه قــبــل دخـــول شــهــر رمـــضـــان، بحيث ال 

تشعر بأعراض االنسحاب أثناء الصيام.
للقهوة  تــنــاولــك  عــل  كــنــت مــصــرا  إذا   •
ــب تــخــفــيــفــك مــنــهــا،  ــوجـ ــه تـ ــإنـ والــــشــــاي فـ
الثقيل  الــشــاي  مــن  كــوب  فبإمكانك شــرب 

إن هذا يعطي  إذ  السحور،  القهوة على  أو 
جسمك دفقة من الكافيين ما قد يساعد 

على تقليل الصداع.
الــكــافــيــيــن مـــدر للبول  أن  إلـــى  انــتــبــه   •
ولــذلــك فــإنــه على الــســحــور قــد يــقــود إلى 

زيادة ما تفقده من سوائل.
• تناول سحورا مائما ومتوازنا يحتوي 

مائمة  كمية  واشرب  الكربوهيدرات،  على 
من الماء.

بعد  إال  ــم  ــ األلـ مــســكــنــات  تــتــنــاول  ال   •
تجدي  ال  قــد  إنــهــا  إذا  الطبيب،  اســتــشــارة 

نفعا مع الصداع في رمضان.
إذا كان الصداع شديدا فاتصل بطبيبك 

لعمل الفحوصات الازمة. 
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تــســبــب حـــصـــوات الــكــلــى ألــم 
لــلــشــخــص، خـــاصـــة إذا  شـــديـــد 
تــجــاهــل األمــــر، وتــعــد ماحظة 
أعـــــــراض حــــصــــوات الـــكـــلـــى أمـــر 
هــام، ألن األلــم الناتج يمكن أن 
األمــر  وينتهي  يحتمل  ال  يكون 
بــالــمــرضــى فـــي قــســم الـــطـــوارئ 
لذلك يصبح   . اآلالم  لتخفيف 
ونفهم  نعرف  أن  الــضــروري  مــن 
ــراض حـــصـــوات الــكــلــى حتى  ــ أعـ
نــتــمــكــن مـــن الـــعـــاج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب فـــي الـــلـــقـــاء الــتــالــي 
ــعــــة ســلــيــم  ــيــ مـــــع الـــــدكـــــتـــــورة ربــ
ــاري جــــراحــــة الــمــســالــك  ــشـ ــتـ اسـ
الــبــحــريــن  بمستشفى  الــبــولــيــة 

التخصصي.
ما هي حصوات الكلى؟

ــن كتل  ــارة عـ ــبـ الـــحـــصـــوات عـ
أجسامنا  داخـــل  تتشكل  صلبة 

تتكون من معادن وأماح.
ما هي األعراض؟

تعتمد األعراض على موقع 
الحصوات

فمثا حصوات الكلى تسبب 
وثقًا في   ، الخاصرة  في  آالًمــا 
مــنــطــقــة الـــخـــاصـــرة ، وأحـــيـــاًنـــا 
فإنها   ، انــســداد  هناك  كانت  إذا 
تــظــهــر مـــع  ألـــم وحـــمـــى  وتـــورم 

الكلى وصعوبة في التبول .
مع  الحالب  حــصــوات  تظهر 

وتــكــون   ، مــغــص   ، خـــاصـــرة  آالم 
مـــفـــاجـــئـــة ويـــنـــتـــشـــر فــــي أســفــل 
التناسلية،  المناطق  أو  البطن 
ـــيء، و شــكــوى من  مـــع غــثــيــان قـ
كــان  إذا  ــاًنـــا حــمــى  الـــبـــول وأحـــيـ

هناك انسداد.
ومــــع ذلــــك، تــظــهــر حــصــوات 
البولية  ــراض  األعــ مــع  الــمــثــانــة 
مع  انــــســــداد  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 

انسداد في المسالك البولية
ــور  ــ ــهـ ــ مـــــــــا هـــــــــي أســـــــــبـــــــــاب ظـ

الحصوات ؟
هــــنــــاك أســـــبـــــاب الـــبـــاطـــنـــيـــة 
والــتــاريــخ  والــعــمــر  الجنس  مثل 
الــعــائــلــي لــلــحــصــى واألمــــــراض 

المزمنة .
وهــــــنــــــاك بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

ــة مـــثـــل قـــلـــة تـــنـــاول  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ونــمــط  والــــمــــنــــاخ،   ، ــل  ــوائــ ــســ الــ

الحياة ، ومكان اإلقامة.
ــات  ــفــ ــاعــ ــمــــضــ مـــــــــــاذا عـــــــن الــ

اإلصابة ؟
عـــــادة ال تــســبــب الــحــصــوات 
صغيرة الحجم والتي ال تسبب 

انسداد أي مضاعفات
ــزداد بــمــرور  ــ لــكــن الــحــجــم يــ
ــداد  ــ ــسـ ــ الـــــوقـــــت ويــــــبــــــدأ  فـــــي انـ
الــــمــــســــالــــك الــــبــــولــــيــــة بــحــيــث 
يحدث مضاعفات في المسالك 
البولية بما في ذلك االلتهابات 
و تدهور في وظائف الكلى وفي 
الكلى  تــتــوقــف  ــيـــان  األحـ بــعــض 

عن العمل.
ما هو العاج؟ 

يــعــتــمــد الـــعـــاج عــلــى مــوقــع 
وحجم الحصوات؛

طـــرق الـــعـــاج الــمــتــاحــة هي 
تــفــتــيــت الــحــصــوات بــالــمــوجــات 

الصادمة خارج الجسم لحصوات 
ــى الـــعـــاج  ــ الـــكـــلـــى الـــصـــغـــيـــرة إلـ
بــالــلــيــزر لــأكــبــر حــجــمــا وايــضــا  

ازالة الحصوات بالمنظار.

Happiness is

ُعقيدات الغدة الدرقية مرض 
شائع الحدوث لدى عدد كبير من 
حميد  معظمها  أن  ومــع  الــنــاس، 
وتقتصر  مــشــاكــل،  أي  يسبب  وال 
نسبة  على  السرطانية  الــحــاالت 
ــإن الــمــرضــى  ــًدا مــنــهــا، فـ ــادرة جــ ــ نـ
ــرد تـــشـــخـــيـــص  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ يــــقــــلــــقــــون بـ
يعود  ما  وغالًبا  للمرض  الطبيب 
ذلك إلى عدم امتاكهم المعرفة 
بخصوص هذه الحالة المرضية، 
كل  على  سنتعرف  فإننا  ولــذلــك 
ما يخص عقيدات الغدة الدرقية 
فــي الــحــوار الــتــالــي مــع الــدكــتــورة 
بشاير مبارك الدوسري استشاري 
األمـــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة والــــغــــدد 
الصماء والسكري بالمركز الطبي 
الجامعي -مدينة الملك عبداهلل 

الطبية 
*ما عقيدات الغدة الدرقية؟

غــيــر  ــل(  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ )تـ ــو  ــمــ نــ هــــــي   -
الدرقية  الغدة  طبيعي من خايا 

في الغدة الدرقية.
ــع فــي  ــقـ ـــة تـ ــيـ ـــدرقــ والـــــغـــــدة الـ
مقدمة العنق في الجزء السفلي 
ــن الـــرقـــبـــة تــشــبــه الـــفـــراشـــة في  مـ

شكلها.
لــحــســن الـــحـــظ أغـــلـــب هـــذه 
الـــعـــقـــيـــدات حــمــيــدة لــكــن تــوجــد 
ــد تحمل  نــســبــة بــســيــطــة مــنــهــا قـ
الرجال  8%عند  سرطانية  خايا 

و 4%عند النساء
*أسباب وأنواع عقيدات الغدة 

الدرقية؟
- الــســبــب الــرئــيــســي لــظــهــور 
ــة غــيــر  ــيــ عـــقـــيـــدات الــــغــــدة الــــدرقــ

معروف
ــخ عــائــلــي  ــ ــاريـ ــ لـــكـــن وجــــــــود تـ
احتمالية  من  تزيد  قد  باإلصابة 
حــــدوث عــقــيــدات الــغــدة الــدرقــيــة 
وفــي حـــاالت أخـــرى يــكــون السبب 
الــــغــــدة  ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ ظـــــهـــــور  وراء 

الدرقية:
ــهـــاب مـــزمـــن فــــي الـــغـــدة  -الـــتـ
مرض  يسبب  أن  يمكن  الــدرقــيــة، 
هــاشــيــمــوتــو وهــــو مــــرض مــنــاعــي 

يؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
ــيــــة  -تــــضــــخــــم الـــــغـــــدة الــــدرقــ

بوجود  ويتميز  العقيدات  متعدد 
عدة عقيدات داخل الغدة الدرقية.
-وقد تأتي العقيدة على شكل 

كيس مملوء بالسوائل.
-سرطان الغدة الدرقية.

-نقص اليود.
الــغــدة  *ما أعــــراض عــقــيــدات 

الدرقية؟
مـــعـــظـــم األوقــــــــــــات ال  فـــــي   -
تــســبــب عــقــيــدات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
أي أعــــراض ويــتــم اكــتــشــافــهــا إمــا 
بالفحص الروتيني أو أثناء عمل 

تصوير وفحص ألسباب أخرى.
لكن إذا كانت كبيرة ومتعددة 
وتسبب  الــرؤيــة  واضحة  تكون  قد 
بـــعـــض األعـــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الضغط على الرقبة وتؤدي إلى:
-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.
-ألم في الرقبة.

-تغير في الصوت

الـــعـــقـــيـــدات  هــــــذه  ــانــــت  كــ إذا 
مـــســـبـــبـــة لــــفــــرط نــــشــــاط الــــغــــدة 
ــي الـــمـــريـــض  ــ ــأتـ ــ ــة قـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ الـ
ــاط الـــغـــدة  ــشــ بـــــأعـــــراض فــــــرط نــ
الــــدرقــــيــــة مــــثــــل: نـــقـــص الــــــــوزن، 
القلب،  نبضات  تسارع  العصبية، 

التعرق، التحسس من الحرارة.
الـــعـــقـــيـــدات  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
ــمــــرض هــاشــيــمــوتــو  مـــصـــاحـــبـــة لــ
ــراض  ــ ــاألعــ ــ ــي الــــمــــريــــض بــ ــأتــ ــيــ فــ
المصاحبة لخمول الغدة الدرقية 
ــثــــل اإلرهـــــــــــــاق، زيــــــــــادة الـــــــــوزن،  مــ
ــن الــــبــــرد، تــســاقــط  الــتــحــســس مــ
الشعر، النسيان، تكرار وغزارة في 

الطمث.
األكــثــر  هـــم األشـــخـــاص  *من 

عرضة لعقيدات الغدة الدرقية؟
-وجود تاريخ عائلي.

- الــتــقــدم بــالــعــمــر يــزيــد من 
احتمالية اإلصابة بالعقيدات.

-المرأة أكثر عرضة لإلصابة 

من الرجال.
الــعــنــق  أو  الــــــــرأس  -تــــعــــرض 

لإلشعاع.
-نقص اليود.

ــوامـــل خــطــر اإلصـــابـــة  ــا عـ *مــ
بالمرض؟

تـــزيـــد من  الـــتـــي  ــوامـــل  ــعـ الـ  -
الــعــقــيــدة  ــون  ــكــ تــ أن  احـــتـــمـــالـــيـــة 

مسرطنة هي:
عــنــد  وجـــــــــدت  إذا  ــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ -الـ
الـــســـن  ــار  ــبــ كــ عـــنـــد  أو  األطـــــفـــــال 
احتمالية أن تكون مسرطنة أكبر.
ــيـــدات الـــغـــدة  -الـــــرجـــــال: عـــقـ
الـــدرقـــيـــة هـــي أكـــثـــر شــيــوًعــا عند 
عــنــد  وجــــــدت  إذا  ولـــكـــن  ــاء  ــنـــسـ الـ
تــكــون  أن  فــاحــتــمــالــيــة  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ

عقيدات سرطانية أكثر.
-التعرض لإلشعاع في الرأس 

أو الرقبة.
كانت  كلما  الــعــقــيــدة  -حــجــم 
أكبر، احتمالية أن تكون مسرطنة 

أكثر.
-وجود تاريخ عائلي.

*كيف يكون التشخيص؟
التاريخ المرضي.

الفحص السريري.
التحاليل المخبرية.

الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــر 
التلفزيوني)السونار(.

المعطيات  وبناء على جميع 
يــتــم تــحــديــد االحــتــيــاج إلـــى أخــذ 

عينة من العقيدة أو ال.
إذا كانت المعطيات تستدعي 
أخذ عينة من العقيدة بناء على 
كان  إذا  تحديد  يتم  النسيج  نــوع 
أو  إلــى جــراحــة  الــمــريــض يحتاج 

ال.
*ما هو العاج؟

ــع  ــيـ ــمـ جـ عــــــلــــــى  يــــعــــتــــمــــد   -
العقيدة  تقييم  أثناء  المعطيات 

وقد يكون
1/مجرد متابعة.

جزئي  استئصال  2/جــراحــة: 
نـــوع  ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ ــغـــدة  ــلـ لـ ــلـــي  كـ أو 

النسيج وجميع المعطيات.
ــع حـــســـب  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ 3/الـــــــــيـــــــــود الـ

الحالة.

ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي إطـــــــار اســـتـــقـــطـــاب الـ ــ فـ
وتــقــديــم  الــبــحــريــن  لمملكة  الــطــبــيــة 
ــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، تــعــاقــد  أفـــضـ
مــركــز الــجــنــان الــطــبــي مـــع الــدكــتــور 
مــحــمــد صـــالـــح ســلــيــمــان اســتــشــاري 
المركز  في  للعمل  التجميل  جراحة 
ظل  في  للمركز  كبيرة  إضافة  ليكون 
الـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي 
بالعطاء  الحافل  ومــشــواره  يمتلكها 
والنجاحات طوال السنوات الماضية. 
حــيــث إنــــه مــتــخــصــص فـــي عــمــلــيــات 
الشد  وعمليات  الــقــوام  تنسيق  إعــادة 
ألكثر  وعمل  الجسم،  في  والترهات 

من 20 عاما.
يـــأتـــي اســتــقــطــاب مـــركـــز الــجــنــان 
لـــلـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة، ضمن  الــطــبــي 
عليها  يــســيــر  الـــتـــي  االســتــراتــيــجــيــة 
المتميزة  الخدمات  بتقديم  المركز 

للمواطنين والمقيمين.
وأعرب الدكتور محمد صالح عن 
البحرين  مملكة  في  بالعمل  سعادته 
التي تسير بخطى ثابتة نحو المزيد 
مـــن الــتــطــور واالزدهـــــــار فـــي الــجــانــب 
الــعــديــد من  أن سجلت  بــعــد  الــطــبــي 
اإلنجازات والمنجزات طوال السنوات 
أنـــه سيعمل  إلـــى  الــمــاضــيــة، مــشــيــرا 
الحافلة  المسيرة  هذه  مواصلة  على 
بالعطاء واإلنــجــازات عبر وجــوده في 

مركز الجنان الطبي.
وعند سؤاله عن التجميل بحقن 
الدهون أجاب أن حقن الدهون عملية 
الموضعي  المخدر  تأثير  تحت  تتم 
ــلـــة  ــتـــرهـ ــيـــفـــة والـــمـ ــعـ لــــأمــــاكــــن الـــضـ
كمية  أخــذ  طريق  عــن  وتتم  بالوجه، 
بسيطة من الدهون غالبا من البطن 
أو الخصر أو الظهر ويفصل الدهون 
الطرد  السوائل عن طريق جهاز  من 
المركزي ويتم حقن الدهون المركزة 
مــع الــخــايــا الــجــذعــيــة فــي األمــاكــن 

التي تحتاج إلى الحقن بالوجه.
وأشــار إلــى أن حقن الــدهــون تعد 
وســيــلــة أفــضــل مـــن الــفــيــلــر الــمــؤقــت 
الــــذي دائـــمـــا مـــا يــكــون مـــن 3 إلــــى 6 
أشهر ولكن حقن الدهون تستمر في 
وربما  طويلة  فــتــرة  الــحــاالت  معظم 
جلسة  إلى  الشخص  ويحتاج  دائمة، 
الحجم  إلعــطــاء  كافية  تكون  واحـــدة 
أن  المناسب للوجه، مبينا  الشكل  أو 
يـــكـــون في  الــــدهــــون يــمــكــن أن  حــقــن 

الــصــدر  مــثــل  بالجسم  أخـــرى  أمــاكــن 
لتحسين  حــقــنــهــا  ويــمــكــن  واألرداف 

الندبات.
لها  يــكــون  الـــدهـــون ال  وأن حــقــن 
مضاعفات كبيرة ودائما تكون كدمات 
بسيطة جدا في أماكن الحقن وتزول 

من أسبوع إلى أسبوعين.
الدكتور محمد بجهود  أشــاد  كما 
الـــدؤوب  وعملها  الجنان  مــركــز  إدارة 
في تقديم كل أشكال الدعم للجميع.

مركز الجنان
 يستقطب جراح التجميل الدكتور محمد صالح

لمحة عامة عن عقيدات الغدة الدرقية
الدكتورة بشاير الدوسري لـ»الخليج الطبي«: 

ال تسبب العقيدات أعراضا والفحص الروتيني يكشفها 

أعراض حصوات الكلى يمكنك اكتشافها بنفسك 
الدكتورة ربيعة سليم: يعتمد العالج على موقع وحجم الحصوات 

LinkLink

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16426/pdf/1-Supplime/16426.pdf?fixed517
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325685
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16426/pdf/3-MAIN/18.pdf?fixed03477#page=1&zoom=auto,-40,1644
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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15 جمعية خريية تنظم زفاف 142 عري�ًشا وعرو�شة

جمعية   15 ــت  ــام اأق

خريية من مناطق املحافظة 

الــ�ــشــمــالــيــة وحمــافــظــة 

 142 زفـــاف  العا�شمة 

يوم  وعــرو�ــشــة  عري�ًشا 

مار�س  املوافق 10  اجلمعة 

اإطــار  يف  ــك  وذل  ،2023

العمل  لتوحيد  جهودها 

�شعار  حتــت  االجتماعي 

تكامل.

حما�شرات  عقد  ومت 

تاأهيلية لالأزواج والزوجات 

من  نخبة  فيها  ــارك  ــش �

الق�شايا  يف  املتخ�ش�شني 

واالجتماعية  ال�شرعية 

واالقت�شادية  والقانونية 

اجلمعيات  اأهــداف  �شمن 

ال�شباب  لت�شجيع  اخلريية؛ 

ــاة الــزوجــيــة  ــي عــلــى احل

امل�شتقرة.

الـــزواج  حفل  ونــظــم 

كرباباد  جمعيات  من  كل 

واحلجر  واملق�شع  واحللة 

وجداحلاج  والقدم  وكرانة 

ــع ومــقــابــة  ــب ــي ــش ــو� واأب

وباربار  و�شار  وال�شاخورة 

واملدينة  وجنو�شان  واملرخ 

ال�شمالية »مدينة �شلمان«.

االأوقاف  اإدارة  من  ذهبية  برعاية 

اخلريية  املالكية  وجمعية  اجلعفرية 

�شعار  وحتت  الهدى،  م�شباح  و�شركة 

ال�شاد�شة  الن�شخة   - ورحمة  مودة 

 22 بزفاف  املالكية  احتفت  والع�شرين، 

اأقيم  بهيج  حفل  يف  اأبنائها  من  �شاًبا 

م�شاء  زيد  االأمري  م�شجد  من  بالقرب 

املا�شي، وقد ح�شر احلفل جمع  اجلمعة 

ممطرة  �شبه  ليلة  يف  املهنئني  من  غفري 

تخللتها رياح باردة رافقت احلفل.

اللجنة  رئي�س  األقى  جانبه  من 

كلمة  �شلمان  علي  ناجي  ال�شيد  املنظمة 

اأنه بعد توقف  بهذه املنا�شبة، واأ�شار اإىل 

تنظيم الزواج يف فرتة جائحة كرونا ها 

القرية  اجلماعية يف  الزيجات  تعود  هي 

القرية  موؤ�ش�شات  بتنظيم وتكاتف جميع 

لتن�شر البهجة والفرح من جديد. 

وقّدم �شكره اإىل الداعمني الرئي�شيني؛ 

حبيب،  عبداهلل  والدكتور  املراعي،  �شركة 

كيان  و�شركة  حممد،  عبدو  وعبدالعزيز 

العقارية،  االحتاد  و�شركة  العقارية، 

وجا�شم  للمقاوالت،  اأبوعبيدة  وموؤ�ش�شة 

عبدالعال، ومرّبة احلاج علي ال�شاخوري. 

مزعل  من�شور  احلفل  راعي  قام  كما 

ويف  الورود،  وتقدمي  العر�شان  بتهنئة 

بقيادة  العر�شان  زفة  انطلقت  اخلتام 

عبداهلل  واأحمد  ال�شهركاين  ح�شن  ال�شيد 

زيد  االأمري  م�شجد  اإىل  جديد  من  لتعود 

ل�شالة ركعتي الزفاف.

للزواج  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل  ي�شار 

اخلريية  املالكية  جمعية  من  مكونة 

)ع(  الر�شا  االإمام  وماأمت  املالكية  ونادي 

وماأمت االإمام اجلواد )ع( وبرادات العطاء 

االإمامني  وم�شيف  املالكية  نادي  وجوالة 

احل�شن واحل�شني )ع(.

املالكية تزّف 22 عري�ًشا يف الزواج اجلماعي الـ»26«

»بنك الكويت الوطني - البحرين« مينح عمالءه 

خ�شومات ح�شرية بالتعاون مع عيادة اأ�شرت

عمالئه  مكافاأة  على  الوطني  الكويت  بنك  يحر�س 

يتم  التي  العرو�س  تقدمي  خالل  من  م�شتمر  ب�شكل 

ت�شميمها مبا يتوافق مع احتياجاتهم املتنوعة و�شرائحهم 

اأعلن البنك عن اإطالق عر�س  املختلفة. ويف هذا االإطار، 

بطاقة االئتمان بالتعاون مع عيادة اأ�شرت يف البحرين. 

 %20 خ�شومات  البنك  عمالء  العر�س  هذا  ومينح 

اأ�شرت  عيادة  يف  االئتمانية  البنك  بطاقات  ا�شتخدام  عند 

املطلوب  العالج  على  احل�شول  ميكنهم  البحرين،  يف 

والكثري  متخ�ش�شني  اأطباء  قبل  من  اأ�شرت  عيادات  يف 

عمالء  �شيحظى  كما  االأخرى.  ال�شحية  اخلدمات  من 

نفقاتهم  نظري  الوطني  مكافاآت  نقاط  جني  البنك مبيزة 

يف العيادة. وبهذه املنا�شبة قال نائب املدير العام لبنك 

العايل:  حممود  ال�شيد  البحرين،   - الوطني  الكويت 

يف  الدوؤوب  العمل  الوطني  الكويت  بنك  يف  »نوا�شل 

�شبيل مكافاأة عمالئنا ومنحهم اأ�شلوب حياة فريد بف�شل 

وعرو�س  مزايا  من  االئتمانية  البنك  بطاقات  تقدمه  ما 

ح�شرية تلبي كل احتياجاتهم«. 

واأ�شاف العايل: »نتوا�شل ب�شكل م�شتمر مع عمالئنا 

لنوفر لهم اأف�شل اخلدمات واملنتجات امل�شرفية املتميزة 

مبوا�شلة  نعدهم  كما  الوطني،  من  عليها  اعتادوا  التي 

تلبي  التي  املزايا  من  الكثري  واإ�شافة  خدماتنا  تطوير 

اهتماماتهم وتطلعاتهم«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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هنأ سموه لفوزه بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة 

 قائد درع الجزيرة: ناصر بن حمد 
نموذج ُيحتذى للشباب البحريني الطموح

تلق��ى س��مو اللواء الركن الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
الح��رس  قائ��د  الوطن��ي  األم��ن 
الملك��ي اتصااًل هاتفي��ًا من قائد 
ق��وات درع الجزيرة الل��واء الركن 
عبدالعزي��ز البل��وي، رف��ع خاللها 
باسمه ونيابة عن منتسبي قوات 
درع الجزيرة أس��مى آيات التهاني 
وأطي��ب التبريكات بمناس��بة فوز 
س��موه بلق��ب بط��ل العال��م في 
القدرة  بطول��ة العالم لس��باقات 
لمس��افة )160 ك��م( التي أقيمت 
مؤخ��رًا ف��ي العاصم��ة أبوظب��ي 
بدول��ة اإلم��ارات بقري��ة بوذيب 

العالمية للقدرة.
الهاتف��ي، عبر  وخ��الل االتص��ال 

ع��ن  الجزي��رة  درع  ق��وات  قائ��د 
خالص تهاني��ه وأطيب تبريكاته 

لس��مو مستش��ار األم��ن الوطني 
قائد الحرس الملكي بهذا اإلنجاز 

العالم��ي الذي يضاف إلى إنجازات 
مملكة البحرين ليؤكد على الدعم 
اللذي��ن  الكبيري��ن  واالهتم��ام 
تلقاهما الرياضة المحلية بش��تى 
أنواعه��ا ورياض��ة القدرة بش��كل 
خاص من حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم القائد األعلى 
للقوات المس��لحة، والذي يعكس 
كذلك ما يتحلى به سمو مستشار 
الح��رس  قائ��د  الوطن��ي  األم��ن 
الملكي من عزيم��ة وإصرار وتحٍد 
المحافل  ف��ي  اإلنجازات  لتحقي��ق 
المحلي��ة واإلقليمي��ة والعالمي��ة 
ليمثل س��موه نموذجًا يحتذى به 

الشباب البحريني الطموح.

اللواء الركن عبدالعزيز البلويسمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 محمد بن عبداهلل: توفير الخدمات 
الصحية للمواطنين بأفضل جودة

أكد رئي��س المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة ح��رص مملكة 
البحري��ن بقي��ادة حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، 
وبمتابع��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
الصحي��ة  الخدم��ات  توفي��ر  عل��ى 
بأفضل جودة وأعل��ى كفاءة لجميع 

أفراد المجتمع البحريني.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقباله بمكتبه 
بمقر المجلس عضو مجلس الشورى 
األمين  بحض��ور  الس��لمان  جميل��ة 
الع��ام للمجل��س األعل��ى للصح��ة 
إبراهي��م النواخ��ذة. وخ��الل اللق��اء 
جدد رئيس المجلس األعلى للصحة 

خالص التهنئة للس��لمان بتعيينها 
عضوًا في مجلس الش��ورى، مش��يدًا 
واألكاديمي��ة  العلمي��ة  بجهوده��ا 
المعدي��ة  األم��راض  مج��ال  ف��ي 
والباطني��ة وكب��ار الس��ن ومكافحة 

العدوى والجودة الطبية، إلى جانب 
فري��ق  ف��ي  المتمي��زة  عطاءاته��ا 
البحري��ن فت��رة الجائح��ة لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
كما بح��ث رئيس المجل��س األعلى 

للصحة مع السلمان تعزيز التعاون 
المشترك مع السلطة التشريعية في 
الصلة  والموضوع��ات ذات  القضايا 
بالقطاع الصحي والخدمات الصحية 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمين، 
مؤكدًا الدور التشريعي المهم الذي 
يضطلع به مجلس الشورى من أجل 

تطوير القوانين والتشريعات.
م��ن جهته��ا، أعربت الس��لمان عن 
خالص ش��كرها وتقديره��ا لرئيس 
المجلس األعلى للصحة على حس��ن 
والترحي��ب،  والحف��اوة  االس��تقبال 
التع��اون  أهمي��ة  إل��ى  منوه��ًة 
ف��ي  قدم��ًا  والمض��ي  المش��ترك 
تطوير القطاع الصح��ي، بما يحقق 
االس��تدامة وتوفير أفضل الخدمات 

الصحية.

 رئيس المحكمة الدستورية 
يبحث التعاون مع النائب العام بجورجيا

اس��تقبل رئي��س المحكم��ة الدس��تورية عب��داهلل 
البوعيني��ن، أمس، بمق��ر المحكم��ة، النائب العام 
والوف��د  ش��وتادزه  إيراكل��ي  جورجي��ا  بجمهوري��ة 
المراف��ق له، ف��ي إطار الزيارة الرس��مية التي يقوم 
به��ا الوف��د للتعرف عل��ى تجربة مملك��ة البحرين 
التش��ريعية والنيابية والدس��تورية في ظل العهد 
اإلصالح��ي والمس��يرة التنموية الش��املة لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم. ونوه البوعينين، خالل اللقاء، 
بالتعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين 
وجمهورية جورجيا، مبديًا في الوقت ذاته استعداد 
المحكمة الدس��تورية في مملك��ة البحرين لتقديم 
كل أش��كال الدع��م لنظيرته��ا في جورجي��ا إلنجاح 
اللق��اءات التي تعزز ع��رى التواصل من خالل تبادل 
الخب��رات المعرفي��ة وتنمية الق��درات المتخصصة 
ف��ي هذا الجان��ب ب��كال البلدين.وتم خ��الل الزيارة 
تقدي��م عرض مرئي اش��تمل على نب��ذة تعريفية 

عن المحكمة الدس��تورية منذ إنشائها في مملكة 
البحري��ن ع��ام 2002 ضم��ن المش��روع اإلصالحي 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة عاه��ل الب��الد المعظم، 
المتعلقة بدس��تورية  بالمنازعات  واختصاصاته��ا 
القواني��ن واللوائح واإلج��راءات التي تتب��ع أمامها 
واألح��كام والق��رارات الت��ي تصدره��ا. وف��ي ختام 

الزيارة التي تخللتها جولة ميدانية في أروقة المقر 
الرئيسي للمحكمة الدس��تورية، أشاد أعضاء الوفد 
بم��ا تتمتع ب��ه المحكمة الدس��تورية ف��ي مملكة 
البحرين من إجراءات قضائية وضمانات دس��تورية 
متطورة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية 

المتبعة في هذا الشأن.

 القائد: مميزات 
 تقنية ومواصفات أمنية 
عالية بالجواز اإللكتروني

التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
والحكومة  المعلومات  لهيئة 
اإللكتروني��ة محم��د القائ��د 
التقني��ة  الممي��زات  عل��ى 
والمواصف��ات األمنية العالية 
التي يتصف بها جواز الس��فر 
فضاًل  البحريني،  اإللكترون��ي 
الذي  المبتكر  عن تصميم��ه 
عكس معالم مملكة البحرين 
التراثية والتاريخية وقطاعاته 
السياحية والصناعية والمالية 

وغيره��ا م��ن المواصفات الفري��دة، مؤكدًا أث��ر كافة هذه 
الخصائ��ص ف��ي خدم��ة المواطني��ن، وتس��هيل إج��راءات 
س��فرهم، وتعزيز مكان��ة المملكة كأحد الدول المنافس��ة 
والسباقة في تبني الوس��ائل الحديثة لدعم قطاع السياحة 
والس��فر، ناهيك إلى أهمية التحول اإللكتروني لجواز السفر 

البحريني في رفع تصنيفه عالميًا.
وقال إن تدش��ين جواز السفر اإللكتروني البحريني، يعكس 
ال��رؤى المبارك��ة لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والتوجيهات السديدة 
لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء لتوظي��ف أح��دث التقنيات في 
الخدم��ات الحكومية، كما يؤكد إطالقه بأن المملكة كانت 
وال زالت من الدول المنافس��ة والسبَّاقة في مجال استثمار 
التكنولوجي��ا وتوظيفه��ا للنم��و االقتص��ادي ف��ي مختلف 

المجاالت.
وثمن دعم ومتابعة وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عب��د اهلل آل خليفة لمش��روع جواز الس��فر اإللكتروني، 
وأعرب عن خالص ش��كره وتقديره إلى وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة الشيخ هشام بن عبد 
اهلل آل خليفة وأعضاء لجنة دراس��ة تنفيذ المش��روع، والتي 
ضم��ت ممثلي��ن م��ن وزارة الخارجي��ة ووزارة المواص��الت 
واالتص��االت وهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية، 
وذل��ك لقاء ما بذلوه من جهود من أجل س��رعة إطالق جواز 

السفر اإللكتروني البحريني.

محمد القائد

الكعبي: الجواز اإللكتروني 
يتوافق مع أحدث معايير 

منظمة الطيران المدني
أش�����اد وزي�����ر ال��م��واص��الت 
الكعبي  محمد  واالت��ص��االت 
بتدشين جواز السفر اإللكتروني 
التقنية  المعايير  أحدث  وفق 
إضافة  باعتباره  واألم��ن��ي��ة، 
الحكومية  للخدمات  مميزة 
والمتكاملة  الرائدة  الرقمية 
التنموية  المسيرة  ظ��ل  ف��ي 
حضرة  يقودها  التي  الشاملة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

بمتابعة  وتحظى  المعظم،  البالد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  من  مستمرة 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مواصفات  مع  يتواكب  اإللكتروني  السفر  جواز  أن  إلى  وأشار 
المنظمة  معايير  أحدث  مع  تتوافق  عصرية  وتقنية  أمنية 
يسهم  بما  المتحدة،  لألمم  التابعة  المدني  للطيران  الدولية 
السفر  مجال  في  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  تعزيز  في 
والتنقل وتسهيل فرص الحصول على التأشيرات واإلعفاء منها 

ورفع تصنيف الجواز البحريني عالميًا.
وأكد أن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها الرائدة والمميزة 
الحديثة  التقنيات  وتبني  الرقمي،  والتحول  االبتكار  مجال  في 
الخدمات  وكفاءة  ج��ودة  تحسين  في  االصطناعي  والذكاء 
على   2030 االقتصادية  البحرين  لرؤية  تحقيقًا  الحكومية، 

أسس االستدامة والتنافسية والعدالة.

وزير المواصالت

 سلمان بن محمد: 
الجواز اإللكتروني يعكس 

التطور التقني بالبحرين
أشاد الرئيس التنفيذي للمركز 
الوطني لألمن السيبراني الشيخ 
س��لمان بن محم��د آل خليفة 
الجواز  تدشين مش��روع  بنجاح 
اإللكترون��ي، ال��ذي ج��اء تحت 
الفريق  الداخلي��ة  وزي��ر  رعاية 
 أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
ال��وزارة  ووكي��ل  خليف��ة،  آل 
والجوازات  الجنس��ية  لش��ؤون 
واإلقامة الشيخ هشام بن عبد 

الرحمن آل خليفة.
وق��ال إن هذا المش��روع ال��ذي يعكس ما تتمت��ع به مملكة 
البحرين كف��اءات عالية أم��ام التحول الرقمي الذي تش��هده 

مملكة البحرين.
وأوض��ح أن التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، 
إلطالق الجواز اإللكتروني أحدثت نقلة نوعية متميزة متمثلة 
في تس��هيل إجراءات المواطنين في السفر والتنقل، وتسهيل 
الخدم��ات المقدم��ة مم��ا يعكس التط��ور الرقم��ي والتقني 
الذي سيس��هم في تطور األداء في تقديم الخدمات الميس��رة 
للمواطني��ن، الفتًا أن هذا التق��دم يعكس مدى تطور مملكة 

البحرين في هذا المجال.
كما أش��اد برعاي��ة وزير الداخلي��ة لهذا المش��روع منذ بداية 
مراحله حتى مرحل��ة التنفيذ والتدش��ين بالمميزات الرقمية 
والتقنية العالي��ة، التي تعكس مدى تط��ور مملكة البحرين 
في مجال الخدمات التقنية والرقمية وبأعلى المعايير األمنية.

الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

 »دراسات« يستضيف الملتقى البحريني 
الُعماني »تحديات األمن الغذائي وآليات التعاون«

ُعقد أعمال »الملتقى البحريني الُعماني الثاني« 
بعنوان »تحديات األمن الغذائي وآليات التعاون 
الثنائ��ي لمواجهته��ا«، ال��ذي اس��تضافه مركز 
والدولي��ة  االس��تراتيجية  للدراس��ات  البحري��ن 
الطاقة »دراسات«، أمس بمقر المركز، بمشاركة 
ش��خصياٍت رس��مية، واقتصادية، ومسؤولين في 
مج��ال األمن الغذائ��ي، وعدٍد م��ن األكاديميين 
من البلدين، بحضور س��فير مملكة البحرين لدى 
س��لطنة ُعمان جمعة الكعبي، وس��فير س��لطنة 

ُعمان لدى مملكة البحرين فيصل البوسعيدي. 
وفي بداية الملتقى ألقى المدير التنفيذي للمركز 
حم��د العبداهلل، كلمًة افتتاحيًة أكد فيها على أن 
العالقات البحرينية الُعمانية تكتسب خصوصيًة 
تاريخي��ًة ضمن منظومِة مجل��س التعاون لدول 
الخلي��ج العربي��ة مّي��ز دورهم��ا عب��ر التاريخ في 
نم��وذج مثال��ي للعالق��ات بين األش��قاء، وصواًل 
إلى تطلعات بتحقيق تكامٍل اس��تراتيجٍي شامل، 
يستلهم زخم التوجيهات الكريمة السديدة، من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المعظم، وحض��رة صاحب 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم. 
وأضاف، أن قضية األمن الغذائي تتصدر أولويات 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية، ومن 
بينه��ا مملكة البحرين وس��لطنة ُعم��ان وهو ما 
عكس��ته كٌل من تحدي جائح��ة كورونا ومن ثم 
الح��رب في أوكرانيا، حيث ألقت هذه المنعطفات 
بظاللهم��ا على األمن الغذائ��ي للعديد من دول 

العالم، وخصوصًا منطقة الشرق األوسط. 
م��ن جانب��ه أكد الس��فير جمع��ة الكعب��ي، بأن 

ه��ذا الملتقى ح��ول األمن الغذائ��ي يأتي ضمن 
مخرجات وتوصي��ات اللجنة البحريني��ة الُعمانية 
الُمش��تركة والت��ي عق��دت في مملك��ة البحرين 
ف��ي أغس��طس 2021، والتي أك��دت على أهمية 
التعاون والتنس��يق بين البلدين في مجال األمن 
الغذائ��ي. كم��ا نوه ب��أن عقد ه��ذا الملتقى في 
نس��خته الثانية يؤكد ح��رص البلدين على إجراء 
حواراٍت ونقاش��اٍت بناءٍة ومتواصلة لتحديد أوجه 
التكام��ل بين البلدي��ن لتكون مرتك��زًا لمختلف 
مجاالت التع��اون المقبل��ة، معربًا ع��ن تفاؤله 
بالنتائ��ج اإليجابية التي سيس��فر عنها الملتقى 
على صعيد مواجهة تحديات األمن الغذائي، بما 
يع��ود على البلدين وش��عبهما بالخير واالزدهار. 
م��ن جهته قال الس��فير فيصل البوس��عيدي، أن 
هذا الملتقى يعد فرصة س��انحًة لتبادل الخبرات 
والعم��ل ف��ي مجال تعزي��ز األم��ن الغذائي، في 
مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا المنطقة 

عامة والبلدين خاصة، وترس��يخ مفاهيم ومبادئ 
التع��اون لتلبي��ة متطلبات واحتياج��ات البلدين 
الغذائية، وكذلك مش��اركة في عم��ٍل قائٍم على 
تحقيق رؤية وأه��داف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأش��ار مدير ع��ام التس��ويق الزراعي والس��مكي 
ب��وزارة الثروة الزراعية والس��مكية وموارد المياه 
بس��لطنة ُعمان رضا فرج، إل��ى أنه في ظل توجه 
سلطنة ُعمان نحو تنفيذ رؤية عمان 2040 والتي 
تح��وي عدة محاور منها تل��ك بالمتعلقة باألمن 
الغذائي فقد ت��م تخصيص جهد إداري وحكومي 
نحو تعزي��ز االس��تثمار والش��راكات لتعزيز دور 
س��لطنة ُعم��ان ف��ي تحقي��ق االكتف��اء الذات��ي 
الغذائي والسعي لكي تكون مس��اهمًة إقليمًيا. 
وأعرب عن أمل��ه أن يكون تجمع الملتقى محطة 
انطالق��ة للبلدين لمزي��د من التع��اون وتعزيز 

االستثمار في البلدين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

المواط��ن والمقي��م ش��ركاء ف��ي الرقابة على األس��واق، 
ويج��ب علين��ا التبليغ ع��ن أي مخالفات لضمان اس��تقرار 

األسواق. 
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ما الذي أجبر خامنئي على التوقيع؟

ليس المقصود هو المعنى الحرفي للتوقيع على االتفاقية اإليرانية السعودية، 
إنما الموفد اإليراني في المفاوضات التي جرت في بكين كان يمثل خامنئي، 
ف��ا يمكن إليراني أن يتفاوض دون تفويض من خامنئي وأن يتحدث باس��م 
النظام مع الصين تحديدًا، فما الذي جعل المرونة اإليرانية ظاهرة هذه المرة 

أكثر من أي مرة سابقة، وما الذي دفعه أو أجبره على القبول؟
ق��د يكون توع��د خامنئ��ي بالقصاص من الذين تس��ببوا بتس��مم الطالبات 
اإليرانيات أول إقرار منه بأن هناك من يعمل باس��مه وخارج حدود س��يطرته 
داخ��ل األراض��ي اإليراني��ة، أي أن هناك من يملك س��لطات عالي��ة في الهرم 

القيادي اإليراني قام بهذا الفعل دون علم منه.
م��ن الطبيعي بوجود الضغوطات الداخلية المتك��ررة والمتصاعدة على عدة 
جبهات داخلية في إيران، أن األمر برمته ممكن أن يخرج عن سيطرة خامنئي 
ويع��ود لنخب الحرس الثوري اإليراني المتواجدي��ن على أرض المعركة، إنما 
إقراره بذلك يعد مؤشر الخلل في النظام اإليراني أضعف من سلطات خامنئي.
كما كان صعبًا على خامنئي تمرد أفراد أس��رته خاصة شقيقته التي اعتقلت 
ابنتها أثناء التظاهرات األخيرة فذلك مؤش��ر على تزعزع البيت الخامنئي من 

الداخل.
أم��ا تمرد اب��ن خاتمي وابنة رفس��نجاني وهم أبناء رؤس��اء ومرجعيات دينية 
يضاف إلى العديد من المرجعيات الدينية الحبيس��ة ف��ي بيوتها والممنوعة 

من الحديث والتواصل مع العالم الخارجي فهو خلل في المنظومة الحاكمة.
أما الضرب��ة القاصمة فهي تزايد الفس��اد والخروج عن س��يطرة قيادات من 
الح��رس الثوري اإليراني فيعمل بعضها ضد البعض اآلخر، فتهم التجس��س 
ف��ي تصاعد، ففي فبراير من العام الماضي نش��رت البي بي س��ي تقريرًا جاء 
فيه »قالت مصادر داخل الجناح األمني لس��جن إيفين في طهران، الذي يضم 
متهمين بالتجسس لصالح دول أخرى، ل�BBC إن العشرات من قيادات رفيعة 

المستوى في الحرس الثوري محتجزون هناك«.
وادعت BBC أن الحكومة اإليرانية تمتنع عن نش��ر أس��ماء ه��ؤالء القيادات 

المحتجزين أو رتبهم لتفادي اإلضرار بسمعة الحرس الثوري.
ونقل��ت الهيئة البريطانية عن ضابط اس��تخباراتي س��ابق في فيلق القدس 
التاب��ع للحرس الثوري تأكي��ده أن وكاالت أجنبية جمع��ت أدلة ضد عدد من 
الس��فراء اإليرانيي��ن وقيادات الحرس الث��وري، موضحًا أن ه��ذه األدلة تضم 
معطي��ات عن عاق��ات غرامية مع نس��اء يمكن اس��تخدامها البت��زاز هؤالء 

المسؤولين وإجبارهم على التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
ث��م بدأت الفضائح الجنس��ية لقي��ادات الحرس الثوري تظه��ر للعلن وآخرها 
فضيحة رس��تم قاس��مي وظهوره مع صديقته السافرة في ماليزيا في أكتوبر 

الماضي.
ثم تأتي خسائر الحرس الثوري اإليراني باالغتياالت تدل بأن عدد المتعاونين 
مع الموساد أكبر بكثير مما جعل استهداف قيادات الحرس واستهداف علماء 

النووي.
فعل��ى خلفية اغتيال قاس��م س��ليماني جرت اعتق��االت ألف��راد وقيادات من 
الح��رس الثوري اإليراني، وفي س��بتمبر من العام الماض��ي اعتقلت مخابرات 
النظام الس��وري 34 عنصرًا من الميليش��يات التابعة للحرس الثوري اإليراني 
وح��زب اهلل في عدة مناطق في دير الزور، بتهمة التعاون مع التحالف الدولي 

وجهات خارجية، وفق ما أورد المرصد السوري.
خامنئي إذًا يتجرع الس��م من الداخل س��واء من داخ��ل دائرته الضيقة أو من 
تمرد األقاليم ذات العرقية غير الفارس��ية كأذربيجان واألحواز، يتجرع الس��م 
أيضًا بس��بب هبوط عملته إلى الحضيض مما جعل من اتس��اع دائرة الفقر 
خطرًا يتس��اوى فيه الم��وت من الجوع أو الموت من رص��اص الحرس الثوري، 
يتجرع خامنئي الس��م ألن الخطاب الديني فقد قدسيته وزالت عنه الهيبة في 
الداخ��ل اإليراني، كل ذلك يجري مع تلك االختراقات الكبيرة لقلعته الحصينة 
أي الح��رس الث��وري اإليران��ي. لنقر بأن ه��ذه الظروف مس��تجدة على النظام 
اإليراني لم يشهدها طوال األربعين عامًا منذ نزل الخميني على أرض طهران 
حت��ى اليوم، ظروف تجب��ر أي نظام أن ينحني للعاصفة حتى يس��تطيع إعادة 

ترتيب بيته الداخلي.
فإذا كان هذا وضع أي نظام من الداخل مضغوطًا إلى حد التهديد الذي يطال 
حكمه، ث��م يتابع في ذات الوقت تحركات محموم��ة وتصعيدًا خطابيًا أجنبيًا 
م��ن كل صوب، وتهدي��دات بتوجيه ضربة ل��ه من الخارج، ف��أي نظام عاقل 

سيرفع يده طالبًا هدنة، وهذا ما فعله خامنئي ولهذا َقِبَل باالتفاقية.
»المي��د« أي الحك��م علينا نحن أو باألحرى على المملكة العربية الس��عودية، 

وهذا ما سنتحدث عنه في المقال غدًا.
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 أول »محاٍم روبوت« مهدد 
بالسجن لمزاولته المهنة دون ترخيص

يواجه أول محامي روبوت ف��ي العالم الحبس، إذ تم اتهامه في دعوى قضائية 
بمزاولة مهنة المحاماة »دون ترخيص«.

الروب��وت التاب��ع لش��ركة DoNotPay Inc، يواج��ه دعوى قضائية من ش��ركة 
محاماة أمريكية في شيكاغو، تتهمه بممارسة القانون دون ترخيص و»بشكل 

سيئ«.
ووفق��ًا لتقارير إح��دى المحاكم في والي��ة كاليفورنيا األمريكية، رفعت ش��ركة 
»إيدلس��ون« للمحام��اة دع��وى قضائية جماعية ف��ي محكمة مقاطعة س��ان 
فرانسيس��كو خال األس��بوع الماض��ي، تضمن��ت أن »DoNotPay ليس روبوتًا 
أو محاميًا أو ش��ركة محاماة، وليس حاصًا على ش��هادة في القانون وال يخضع 

إلشراف أي محام، كما لم ُيحظر من أي سلطات قضائية«.
وحسب ما ذكره موقع »بيزنس إنسايدر«، فقد ُرفعت الدعوى من قبل »جوناثان 
فريدان«، الذي زعم أنه استخدم المحامي الروبوت لصياغة خطابات وعدة أوراق 

رسمية، لكن النتيجة كانت »دون المستوى وسيئة التنفيذ«.
وردًا عل��ى دع��وى فري��دان، علق »جوش��وا ب��راودر«، المدير التنفيذي لش��ركة 
DoNotPay عبر تويتر، وقال في تغريدة: »هذه االدعاءات ليست عن استحقاق، 

ففريدان حقق العشرات من قضايا حقوق المستهلك الناجحة مع شركتنا«.
كما قال براودر إن »جاي إيدلسون«، مؤسس شركة »إيدلسون« للمحاماة، »هو 

.»DoNotPay من ألهمني لبدء شركة
من ناحية أخرى، رد إيدلسون قائًا إن براودر وشركته يحاوالن »تشتيت االنتباه 
عن س��وء س��لوكهما بأي طريقة ممكنة«، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن 

الشركة ومحاميها الروبوت خدعا الكثير من األشخاص.
ُيذكر أن براودر أنش��أ المحامي الروبوت DoNotPay عام 2015، بهدف التركيز 
على مهام مثل مكافحة مخالفات المرور، قبل التوس��ع ليشمل بعض الخدمات 

القانونية، لمساعدة العماء دون الحاجة للتعامل مع محام.
وأث��ار المحام��ي الروبوت جداًل كبي��رًا، إذ ُيزعم بأن ب��راودر تلقى تهديدات من 
مجموع��ة من المدعي��ن العامين، وبناء عليه، تم تأجيل مش��اركة الروبوت في 

محاكمة بخصوص مخالفات المرور.
وحالي��ًا يواج��ه المحامي الروبوت دع��وى تقضي بانتهاكه قان��ون كاليفورنيا، 
باالنخراط في »ممارسة القانون دون تصريح«، بينما ال يزال موقع الشركة يتيح 

إمكانية استخدام خدماته، إذ لم تصدر المحكمة قرارها بعد.

الذوبان يهدد نهر ثويتس الجليدي
أظه��رت لقط��ات لألقم��ار الصناعية التابعة لمؤسس��ة 
»روس كوسموس« الروسية، ذوبان نهر ثويتس الجليدي، 

ثاني أكبر نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية. 
وتظهر الصور كيفية ذوب��ان النهر الجليدي، جراء تيارات 
دافئة تنبع من الداخل. ورأى الباحثون في تقارير سابقة، 
أن الماء الدافئ ش��كل هياكل تش��به الش��رفة في قاعدة 
الج��رف الجلي��دي. وفي ه��ذه المناط��ق، باإلضاف��ة إلى 
التشققات، كان الذوبان يحدث بشكل أسرع من المتوقع.

ونش��رت نتائ��ج الدراس��ة متع��ددة التخصص��ات، عب��ر 
دراستين في مجلة »نيتشر« هذا األسبوع.

إلى ذلك، قال عالم المناخ الروسي أليكسي كوكورين: إن 
ذوبان منظومة األنهار الجليدية في غرب القارة القطبية 
الجنوبي��ة، بم��ا في ذلك نه��ر ثويتس الجليدي، س��يرفع 
مستوى المحيط العالمي بمقدار ثاثة أمتار بالفعل في 

القرن الثاني والعشرين.

 أول أمريكية من أصل 
أفريقي تفوز بجائزتي أوسكار

صنعت روث إي كارت��ر التاريخ، فقد أصبحت مصممة األزياء 
الت��ي كانت وراء أفام »باك بانثر« أول امرأة س��وداء تفوز 

بجائزتي أوسكار.
وحصل��ت كارتر عل��ى أفضل تصميم أزياء، مس��اء األحد، في 
حفل توزيع جوائز األوس��كار الخامس والتس��عين عن فيلم 
»ب��اك بانث��ر: واكاندا فور ايف��ر«، وهو جزء آخ��ر من إنتاج 

شركة مارفل.
كما ف��ازت روث إي كارتر ف��ي 2018 بجائزة أفضل تصميم 
أزياء ع��ن فيلم »باك بانث��ر«، ما جعله��ا أول أمريكية من 

أصل أفريقي تفوز في هذه الفئة.
فيم��ا فازت الممثلة الماليزية المولد، ميش��يل يوه، بجائزة 
أوسكار كأفضل ممثلة وصنعت التاريخ بحصولها على هذه 

الجائزة الرفيعة.

 وفاة الياباني كنزابورو 
أوي الحائز على جائزة نوبل

أعل��ن ف��ي اليابان أم��س عن وف��اة الروائ��ي الياباني 
كنزابورو أوي الحائز عل��ى جائزة نوبل لآلداب عن عمر 

ناهز 88 عامًا.
وكان األدي��ب الراحل فاز بنوب��ل لآلداب من خال كتب 
عن النزعة الس��لمية وعن ابنه المعاق، في الثالث من 
م��ارس بس��بب التقدم في الس��ن، وذلك حس��بما أفاد 

ناشره.
 وكنزابورو أوي، الذي ولد في 31 يناير 1935، هو ثاني 

ياباني يحصل على جائزة نوبل في األدب.
وقد استغل الروائي، الحائز على جائزة نوبل عام 1994، 

شهرته لاحتجاج على األسلحة والطاقة النووية.

 مسرح الدانة يستضيف صقر 
األغنية الخليجية ثاني أيام عيد الفطر

أعلن مس��رح الدانة، الوجهة البارزة الس��تضافة 
الفعالي��ات الترفيهية الحية في مملكة البحرين، 
عن اس��تضافة الفنان رابح صقر في حفل غنائي 
ضخم سيتم إحياؤه ثاني أيام عيد الفطر السعيد. 
وس��تتوفر التذاك��ر للبي��ع عبر الموقع الرس��مي 
لمس��رح الدان��ة ابتداًء م��ن ي��وم الخميس، 16 

مارس 2023 في تمام الساعة 4:00 مساًء.
وبهذه المناس��بة، قال الرئيس التنفيذي لمسرح 
الدانة شين تش��المرز: »إنه لمن دواعي سرورنا 
أن نكشف عن استضافة الفنان القدير رابح صقر. 
وين��درج ذل��ك تحت مظل��ة اتفاقي��ة تعاوننا مع 
ش��ركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي تنص 
على استضافة فناني ونجوم روتانا للمشاركة في 
الحفات الموسيقية الُمقامة على مسرح الدانة«.

بلدة إيطالية تعاقب ساستها 
بالحبس في قفص وسط النهر

بطريقة وال أغرب، هناك مدينة في إيطاليا تضع المذنبين كل 
عام في قفص وتغرقهم في النهر على سبيل العقاب.

وعل��ى الرغم من أنه مجرد غطس س��ريع مخصص لقليل من 
المرح، فإنها تستعمله بداًل من إبعاد شخص ما ارتكب خطأ.

 ،»Tonca« وُيطل��ق عل��ى هذا الح��دث المائي الس��احر اس��م
وه��و جزء من احتفاالت Vigilian الت��ي تقيمها مدينة ترينتو 

اإليطالية كل عام في النصف الثاني من شهر يونيو.
وتهدف األح��داث إلى محاكمة ش��خصيات مش��هورة ارتكبت 

أخطاء على مدار العام.
كما م��ن الممكن العثور على بعض األبرياء ممن ينجون من 

الغمر في اللحظة األخيرة.
أما الساسة، فهم الفئة األهم، وتستهدف هذه الطقوس إلى 

حد كبير تكفيرا عن أخطائهم.

 ابتكار جلد اصطناعي
 لمحاربة سرطان الجلد

توص��ل العلماء إلى طريق��ة جديدة لمحاربة مرض س��رطان الجلد، 
تقوم فكرتها على إنتاج جلد اصطناعي يس��تطيع وقف تمدد الخايا 

الخبيثة.
ونش��ر العلماء فك��رة الطريقة الجديدة لمحاربة س��رطان الجلد في 
دراس��ة بدورية »Science Signaling«. وذك��ر العلماء في جامعة 
كوبنهاغ��ن أن دراس��تهم س��عت إلى معرف��ة ما يح��دث على وجه 

التحديد عندما تتحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية.
وذك��ر رئيس فريق الباحثين في الدراس��ة، هانز وان��دال، من دائرة 
الط��ب الخل��وي والجزيئي ف��ي الجامع��ة »كنا ندرس أحد مس��ارات 
اإلش��ارات التي تطلقها الخايا، وهو ما يس��مي بمس��ار تي جي أف 

بيتا«.
ويؤدي هذا المسار دورًا في تواصل الخايا مع محيطها، ويتحكم في 
نمو الخايا وانقسامها، وفي حال تلف هذه اآلليات، فإن هذه الخلية 

تتحول إلى خلية سرطانية وتغزو األنسجة المحيطة.
وفي الظروف الطبيعي��ة، فإن خايا الجلد ال تغزو الطبقة التي تحت 
الجل��د، إذ س��تعمل على إنتاج طبق��ة جديدة، لكن م��ع ظهور خايا 
الس��رطان، فإنها ال تقف عند الحدود بين طبقات الجلد، وستبدأ في 

غزوها وفي النهاية تظهر حالة »النمو الغازي«.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/14/watan-20230314.pdf?1678765038
https://alwatannews.net/article/1056623
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%AF
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5264
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تغطيــــــة: منـــال الشيــــخ

تصويــــــــر: رسول الحجيري
الثالثاء 14 مارس 2023 - 22 شعبان 1444 - العدد 5264

بابتيست: قادرون على منع األوبئة في المستقبل
مد جسور بين البرلمانيين من جميع أنحاء العالم

^ًأوضح عضو البرلمان البرتغالي ومؤســس ورئيس شــبكة من أجل 
الصحــة العالميــة ريــكاردو بابتيســت أن شــبكته تحــوي أعضــاء حالييــن 
وسابقين في البرلمانات والمؤتمرات ومجلس الشيوخ من 95 دولة وذلك 
بهــدف ترجمة األدلة العلمية وصنع سياســة فعالــة لضمان الصحة لجميع 

المواطنين في جميع أنحاء العالم.  

وقال بابتيست في حديثه لـ”البالد”: 
من خـــالل تواجدنا فـــي اجتماعات 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي نحـــاول 
إنشاء وبناء الجسور بين البرلمانيين 
مـــن جميع أنحاء العالم وذلك للعمل 
علـــى تنفبذ أجندة الصحـــة العالمية 
ولضمـــان أننـــا نســـتطيع أن نصبـــح 
أقـــوى وأن نحظـــى بأنظمـــة  صحية 

أكثر قدرة على الصمود.
وتابع “نحن قادرون على االستعداد 
بشـــكل أفضـــل ومنـــع األوبئـــة فـــي 
تمتـــع  ضمـــان  وعلـــى  المســـتقبل 
المواطنيـــن في جميع أنحـــاء العالم 
مـــن حقـــوق  بالصحـــة ألن الصحـــة 

اإلنسان األساسية”.

وأردف بابتيســـت أننا سنتابع خالل 
االجتماعـــات وباء كوفيد 19 إلقناع 
البرلمانيين بالتصعيـــد والنضال من 
اتفاقيـــة  أو  معاهـــدة  توقيـــع  أجـــل 
والتي سيتم مناقشـــتها والتصويت 
لهـــا فـــي جمعيـــة الصحـــة العالميـــة 
2024 وأنهـــا فرصـــة فريـــدة للعالـــم 
لاللتقاء، والتوصل إلى حلول للتأكد 
مـــن أننا كدول عالميـــة قادرين على 
منع األوبئة في المســـتقبل،م ختتمًا 
“أنـــا متأكـــد مـــن أننـــا نحـــن كـــدول 
أعضاء فـــي الجمعيـــة 146 لالتحاد 
البرلمانـــي الدولـــي ســـنكون قادرين 
وضمـــان  مواطنينـــا  حمايـــة  علـــى 

الصحة للجميع”.

بودن: نرفض المساس بمقدسات المسلمين
البحرين تحتضن أهم منظمة سياسية متعددة األطراف

^قـــال نائـــب رئيـــس الوفـــد الجزائـــري 
منـــذر بودن باســـمه وباســـم الشـــعب الوطني 
الجزائـــري إننـــا ســـعداء لوجودنا فـــي مملكة 
البحريـــن مـــن أجـــل المشـــاركة باجتماعـــات 
االتحـــاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن األجواء 
تفاعليـــة بيـــن كل الوفـــود، والحظنـــا حضورًا 
عربيًا قويًا جدًا بحكم أن الدولة المستضيفة 

هي دولة عربية. 
وأضـــاف بـــودن: “نهنئ أنفســـنا ونهنئ مملكة 
البحريـــن بهذا التنظيم المحكم باســـتضافتها 
أهـــم حدث ألهـــم منظمـــة سياســـية متعددة 
األطـــراف وأعرقهـــا على اإلطـــالق، بحكم أن 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي تم تأسيســـه في 

العـــام 1889 وهـــو يعتبـــر اآلن أقـــدم منظمـــة 
سياسية متعددة األطراف.

وتابـــع خـــالل حديثـــه لـ”البـــالد”: “ما شـــهدناه 
من اعتداءات على مقدســـات المســـلمين من 
حـــرق القرآن، وأيضًا اعتداءات تم تســـجيلها 
في أماكن أخـــرى حتى وإن كانت اعتداءات 
معزولـــة، إال أننـــا كمســـلمين لـــن نســـمح بهذا 
فـــي كل األحوال ورأينـــا أيضـــًا أن المبادرات 
أن  آمـــالً  تصاعديـــًا،  منحـــى  تأخـــذ  العربيـــة 
يكون هناك تفاعل أكبر لتنسيق المواقف في 
إطـــار المنظمـــات اإلقليمية ســـواء الخليجية 
والعربية أو اإلفريقية واآلسيوية، فالمهم أن 
نائب رئيس الوفد الجزائرييكون صوتنا مسموعًا في هذا اإلطار دائمًا”.

سلمان: منصة لتطوير تجربتنا البرلمانية
التجربة البرلمانية في البحرين وليدة 

^قــال النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان إن هــذا المؤتمــر لــه أهمية 
خاصــة بالنســبة لمملكــة البحريــن؛ كونــه يؤكد ثقــة المجتمع الدولــي وخصوصًا على المســتوى 

البرلماني في مملكة البحرين.

وأضـــاف: أعتقـــد أن هـــذا النـــوع مـــن المؤتمرات 
يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المنطقة عموما 
وفي البحريـــن خصوصا؛ ألن التجربـــة البرلمانية 
فـــي البحرين وليدة، وهذا النوع من الثقة يمنحنا 
حافـــزا كبيـــرا في ســـبيل أن يأخذ البرلمـــان دورة 
فـــي الحياة السياســـية بشـــكل أكبر فـــي الفترات 
المقبلـــة ويحملنـــا مســـؤولية في أن نتطلـــع بدور 
أكبر في مســـألة التشـــريع والرقابة واألداء، وفي 
نفـــس الوقـــت نســـتفيد مـــن التجـــارب اإلقليميـــة 
والعربية والدولية التي تصب في مصلحة العمل 

البرلمانـــي وزيـــادة الخبـــرات والتجارب بالنســـبة 
لمملكة البحرين.

واســـتدرك أن التجربـــة البحرينيـــة البرلمانيـــة لن 
تنضج إال من خالل التعاون مع البرلمانات األخرى 
خصوصـــًا أن دول العالـــم المختلفـــة لهـــا تجـــارب 
غنية في مســـألة التشـــريع والرقابـــة وبعض هذه 
البرلمانات يمتد عمر تجربتها إلى مئات الســـنين، 
وبالتالـــي وجـــود هـــذا النوع مـــن المؤتمـــرات في 
البحريـــن عامل مهـــم لتطوير تجربتنا، وفي نفس 
النائب األول لرئيس مجلس النواب الوقت يمنحنا فرصة ألن ننقل تجربتنا لآلخرين.

نزار أحمد: العالقات بين البحرين 
وباكستان أخوية وتاريخية

تشن: إلعادة العالم إلى المسار 
الصحيح لتحقيق السالم

السليحــات: القضيـــة 
الفلسطينيــة هدفنــا األسمــى

إيســاكـــا: سعيــــد 
بوجودي بالبحرين

^أعرب عضو البرلمان الباكســـتاني نزار أحمد 
تشـــيما عـــن إعجابـــه بالترتيبـــات الرائعـــة التـــي 
قامـــت بهـــا حكومـــة مملكـــة البحريـــن إلقامة 
جمعيـــة االتحـــاد البرلماني الدولـــي الـ 146 

والفعاليات المصاحبة لها.
وعبـــر خـــالل حديثـــه لـ”البـــالد” علـــى 
حجـــم  عـــن  االجتماعـــات  هامـــش 
ســـعادته لتواجده علـــى أرض مملكة 
بيـــن  العالقـــات  أن  إلـــى  البحريـــن الفتـــًا 
مملكة البحرين وجمهورية باكســـتان اإلســـالمية 

أخوية وتاريخية.

^عبـــر عضـــو البرلمـــان الماليـــزي وحزب 
عدالة الشـــعب وونغ تشـــن عن حبه لمملكة 
البحريـــن الفتـــًا إلى أنها بلـــد رائع ومليئة 

بأناس رائعين.
وقـــال تشـــن فـــي حديثـــه لـ”البـــالد” 
علـــى هامش اجتماع 146 لجمعية 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولي: نأمل 
القـــرارات  بعـــض  تحقيـــق  فـــي 
العالميـــة التـــي يتعيـــن علينـــا القيـــام 
بهـــا، فنحـــن بحاجـــة إلـــى إعـــادة العالـــم إلى 
المســـار الصحيح لتحقيق الســـالم وإعـــادة النمو 

االقتصادي مرة أخرى بعد الوباء.

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ^أعـــرب 
بالبرلمـــان األردنـــي نمر الســـليحات 

لمملكـــة  الجزيـــل  شـــكره  عـــن 
البحرين على حســـن الضيافة 
وعلى نجاحها في استضافة 
اجتماعـــات الجمعيـــة الـ 146 
البرلمانـــي الدولـــي،  لالتحـــاد 

معربـــا عـــن فخـــره واعتـــزازه 
باحتضان المملكـــة لهذا الحدث 

المهم.
“نحـــن  للبـــالد:  وقـــال خـــالل حديثـــه 

هـــذه  بمثـــل  نهتـــم  حقيقـــًة  كأردنييـــن 
المؤتمـــرات والعالقـــة التي تجمع الدول العربية واإلســـالمية 
ورغم المشـــكالت الحاصلة إال أن القضية الفلســـطينية تبقى 
هدفنـــا األســـمى، وأن تخرج من خـــالل هـــذا المؤتمر توصية 

تختص بالشعب الفلسطيني وبالمقدسات اإلسالمية”.

إيســـاكا  عبـــدو  ^أشـــاد 
مـــن النيجـــر بنجـــاح تنظيـــم 
البحرين  مملكة  واســـتضافة 
الجتماعـــات الجمعيـــة العامة 

البرلمانـــي  لالتحـــاد   146
الدولي معبرًا عن حجم ســـعادته 

علـــى  والتواجـــد  فيهـــا  بالمشـــاركة 
أرض مملكة البحرين.

كاردن: الديمقراطية 
أساس بالبحرين

بولجيرت: 20 من الطوائف 
الدينية تتعايش براحة 

تامة في كازاخستان
البريطانـــي  البرلمـــان  عضـــو  ^أوضـــح 
دان كاردن والـــذي انتخـــب أخيـــًرا  كرئيـــس 
االتحـــاد  أن  البرلمانييـــن  الشـــباب  لمنتـــدى 
البرلماني الدولي يعد تجمعا عظيما للشـــباب  
البرلمانييـــن مـــن جميـــع أنحاء العالـــم ؛ كونه 
يســـمح لجميـــع الوفـــود بالعمـــل مـــع بعضهـــم 
بعضـــا فـــي ســـبيل تمثيـــل البرلمانييـــن فـــي 

االتحاد الدولي.
أقـــود  كـــــاردن: مـــن واجـــبـــي اآلن أن  ــال  وقــ
المنظمة  فــي  الــشــبــاب  البرلمانيين 
وفق  أجندة سياسية وأنا أتعلم 
الديمقراطية والتي هي مرتكز 
أساس في مملكة البحرين 
ــالل الــنــقــاشــات  ــن خــ مـ
الـــــمـــــطـــــروحـــــة فـــي 

اجــتــمــاعــات االتــحــاد 
البرلماني الدولي.

^أوضح ممثـــل برلمان كازاخســـتان 
فـــي  مشـــاركته  أن  بولجيـــرت  يفجينـــي 
اجتماعات االتحـــاد البرلماني الدولي تعد 
فرصـــة مثاليـــة لتبـــادل الـــرؤى والخبرات 
حول كيفية إدارة أي إشكالية أو مواجهة 
البلـــدان  فـــي  ظـــروف  مـــن  يســـتجد  مـــا 

األخرى.
ــــالد” على  ــب ــ ـــ”ال ــ ــه ل ــث وأشــــــار خــــالل حــدي
االتــحــاد  لجمعية   146 اجــتــمــاع  هــامــش 
أن  إلى  الدولي  البرلماني 
تحتضن  كــازاخــســتــان 
مختلفة  جنسيات 
وأكــــثــــر مــــن 20 
دينية  طــائــفــة 
ورغـــــم ذلــك 
هم يعيشون 

براحة تامة.

ريكاردو بابتيست والزميلة منال الشيخ 

^أشــار رئيس برلمان أوروغواي سباســتيان اندوجار إلى أن هناك محاور متشــابهة من 
حيث الطبيعة وعدد السكان والعمل السياسي ما بين مملكة البحرين أوروغواي، الفتا إلى 

أن برلمان أوروغواي يضم 99 عضوا، وعدد السكان يتجاوز الثالثة ماليين.

وعبر  رئيس برلمان أوروغواي عن دعمه التام 
لمبـــادرة ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بشـــأن إيجاد 
اتفاقيـــة دوليـــة لتجريـــم خطابـــات الكراهيـــة 
الدينيـــة والطائفية والعنصرية، مشـــيرًا إلى أن 
بالده ســـباقة فـــي دعم المبـــادرات التي تخدم 

السالم والتعايش في العالم.
وأشـــار إلى أن رحلته إلى البحرين اســـتغرقت 
14 ســـاعة؛ بهدف التعرف على ثقافة الشـــعب، 
مردفًا أن الشعب مضياف ومتسامح ومحتضن 

للجميع بعيدًا من دون تمييز.
وأعـــرب عن شـــكره الجزيـــل لمملكـــة البحرين 
علـــى احتضانهـــا اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة 

لالتحـــاد البرلمانـــي الدولي 146، مشـــيرًا 
إلـــى أن مشـــاركته فـــي أعمـــال الجمعيـــة 

العامـــة تعـــد األولى مـــن نوعهـــا وذلك بعد 
انتخابه رئيســـا لبرلمان مونتيفيديو، وأن 

العنصر النسائي في البرلمان يمثل 22 
.%

وأشاد رئيس برلمان أوروغواي بجهود 
البحريـــن جميعهـــا خصوصـــا  مملكـــة 
فرصـــة  المـــرأة  بمنـــح  المتعلقـــة 
للمشـــاركة  السياســـية إلـــى جانـــب 

المجتمعيـــة في  الثقـــة 
بالعمـــل  دورهـــا 

السياسي.

المملكة تحتضن الجميع من دون تمييز... رئيس برلمان أوروغواي:

نشيد بمنح البحرينية فرصة للمشاركة السياسية

رئيس برلمان أوروغواي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نواب ال يقرأون الصحافة... عندهم اكتفاء ذاتي بجمال صورهم
بعـــد البحـــث والتوســـع واإليضـــاح، اكتشـــفنا أن بعـــض النـــواب دخلـــوا 
الزمـــن الميت وتركوا أنفســـهم دون ضوء، ولم يأخـــذ منهم المواطن إال 
الصيـــاح بأصـــوات عاليـــة جوفـــاء، ونعتقـــد أن الفائدة التـــي نجنيها من 
صمتهـــم ســـتكون أكثـــر إيجابية من اســـتماعنا لكالمهم، والمســـألة التي 
تحيرنا بشـــكل عنيـــف بكل المعايير الموضوعيـــة الدقيقة أن العديد من 
النـــواب ال يقرأون مـــا تكتبه الصحافة بالعمق والتنـــوع، واإلحاطة بآثار 
كتـــاب األعمـــدة على وجـــه الخصوص، ومـــا ينقلونه من نبض الشـــارع، 
فتجدهـــم ينتقلون من أقصى غرب الجريدة إلى أقصى شـــرقها للبحث 
عن صورهم فقط، يفتشـــون عنها كما يفتشون في غابات كثيفة الشجر 
والورق، فعندهم اكتفاء ذاتي بجمال الصورة وبراعة صنعها، أما أعمدة 
الكتاب في الجريدة وما فيها من صوت للشـــارع، فال تشـــكل أية أهمية 

لهم على خارطة العمل البرلماني، ومجرد محطة تموين صغيرة.
أين ما يمكن أن نجده دليال على وجود نواب يهتمون ويطالعون أعمدة 

الكتـــاب فـــي الصحافة المحليـــة، ويعلقون على بعض ما يـــورد فيها من 
قضايـــا متعلقة بالمواطن، فنحـــن ومن واقع خبرتنا في الصحافة نعرف 
كيـــف نحدد الناضج والمؤثر فـــي رصيدنا الصحافي، فكثير من الزمالء 
الكتاب يكتبون عن المجتمع وينتقدون بعض النواب بجرأة ويضعونهم 
تحت مظلة المساءلة، ظنا منهم أن دعوتهم ستكون أفالطونية وستؤثر 
فيهم كما أثرت في فالســـفة المسلمين، لكنهم يكتشفون أن هناك أبعادا 
أخـــرى وأعماقـــا ومســـتويات شـــتى وراء ذلـــك – أي وراء – عدم قراءة 
أعمـــدة الكتاب، فليس لديهـــم أعين لألفق اآلخـــر، واألزمة عندهم أزمة 

قصور في فهم األهداف النقدية واآلراء التي تطرح في الصحافة.
يهتمـــون بصورهـــم فقط ألنهـــا تمثل لهم مدحـــا وزينة للمحافـــل، أما ما 
يكتـــب داخـــل الكلمـــات والســـطور فهو دون ضوء بالنســـبة لهـــم أو ربما 

باطل وتهريج وال ينشد الحق.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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قليلـــٌة هي الَمراكز الِعلمّية الفاعلـــة التي تحيط بنا وتغري طلبتنا باإلنخراط في 
ية إالّ أنَّنـــا ال نلقي لها بااًل  غِم مْن أهمّيتهـــا المتعدِّ أنشـــطتها وبرامجهـــا، َفعلـــى الرُّ
قات مَن المؤهلين فيها، وال نَضعها ضمن أولوّيات مشاريعنا  ف الثُّ ة، وال نوظِّ ألبتَّ
باب  عليم وشؤون الشَّ ربية والتَّ ســـمي ممثلًة بوزارة التَّ ســـواٌء على المســـتوى الرَّ
ســـات  ـــمي )الربحّية( ممثلًة بمؤسَّ نميـــة االجتماعّيـــة، والمســـتوى غيـــر الرسَّ والتَّ

المجتمع المدنّي الُمختلفة. 
فالَمراكـــز العلمّيـــة للفـــرد هـــي بمثابة خبـــرات يتـــّم اكتســـابها توِســـعًة للمفاهيم 
طّلعات  ـــخصّية؛ وتوجيًها للتَّ قنّية؛ وتطويًرا للمهارات والقدرات الشَّ والَمعارف التَّ
ـــروف واألْوقـــات الفردّيـــة؛ وترقيـــًة لألْذهاِن  والميـــوِل الوظيفّيـــة؛ وتزجيـــًة للظُّ

والَعقلّيات المستقبلّية.  
والَمراكـــز العلمّيـــة للمجتمـــع هـــي بمثابـــة محضـــٍن إلعـــداد كـــوادر وطنّيـــة يتـــّم 
حدِّي  ســـم بالمتعـــة والتَّ ة تتَّ غـــر فـــي بيئـــات تعليمّيـــة جـــادَّ اســـتقطابها منـــذ الصِّ
ع الحًقا عند الِكبر بيَن جنباِت  عقيد غير الُمِمل، طمًعا في أْن تتوزَّ شويِق والتَّ والتَّ
الوطـــن ودهاليز مفاِصل إنتاجه، بحيُث ُتســـِهم في رقّيـــه وتِصْلُه بما وصل إليه 
ا أو  عوباِت التي نشـــتكي منها محليًّ اآلخـــرون مـــْن إنجازات ونحاجات تذلِّل الصُّ

ا. خاء المنشود اجتماعيًّ ِر الرَّ تزيل العقباِت الُمفضية إلى تأخُّ
والَمراكـــز العلمّية لمســـتقبل البشـــرّية هـــي بمثابة ُصنـــع رموز تَتخّطـــى أفكاُرها 
ونواِتُج أعمالها الحدود الجغرافّية للدوِل لتصَل إلى مْن يحتاج إلى اختراعاتها 
أو ابتكاراتهـــا مهمـــا كانـــت، ومـــا قرأَنا أو َســـِمعنا عْن ســـيرة أناٍس أبدعـــوا للعاَلم 

وأتحفونا إالّ وكان لمشاركتهم في َمراكز علمّية أبلغ األثر في حياِتهم ومنهجّية 
تفكيرهم ونظرتهم للمعرفة.

إنَّ محيطنـــا مليء بمبادرات ومشـــروعات وأفكار علمّيـــة تقنّية تطّوعّية فردّية 
ًيـــا رفيًعا كي ُتزهـــر وتْعطي ثمـــًرا، وتحتاج  تتطّلـــب مّنـــا اهتماًمـــا مســـؤواًل، وتبنِّ
م  عم المادّي. كما أنَّ هناك مســـابقات عالمّية تحتِّ رعايًة ال تقتصر على توفير الدَّ
 STEM لبة للُمشـــاركة وفق شـــروطها، فمثـــاًل برامج االســـتعداد لهـــا وتهيئـــة الطَّ
STEAM &؛ نمـــوذج TRIZ؛ مســـابقة حّل المشـــكالت المســـتقبلّية FPS؛ برنامج 
للعلـــوم   ISEF F1 in Schools؛ معـــرض أيســـف  عليمـــي العالمـــي؛  التَّ  GLOBE

ياضّيات؛ وغيرها.    والهندسة؛ األولمبيادات المتَّصلة بالكيمياء والفيزياء والرِّ
ســـمّية مَن  ســـمية وغير الرَّ وال ُيمكـــن إخفـــاء بعـــض التخّوفات لـــدى الِجهات الرَّ
المستثمرين، والتي منها: ضعف اإلقبال على مثل هذه البرامج العلمّية الُمكلفة؛ 
عة لتجهيـــز مبانيها وتوفير أجهزتهـــا؛ إدارة الوقت فيها  كلفـــة المادّيـــة المتوقَّ التَّ
لين لمثل هذه  وتنظيمه بما يلّبي حاجات الفئة الُمستهدفة؛ ندرة المعلِّمين المؤهَّ

البرامج واألنشطة؛ وغيرها.
مان هي أمثل الفترات إلنشـــاء الَمراكز العلمّية لفئة  أظـــنُّ بـــأنَّ هذه الفترة مَن الزَّ

عليم األساسي والجامعي على حدٍّ سواء. الطلبة في التَّ
ٍر؟ فهْل ِمْن ُمَشمِّ

*كاتب بحريني

*د. عدنان محمد القاضي

االْستثمار المفقود في المراكز الِعْلمّية

 ال شك أن الخبر الكبير على مدار اليومين الماضيين هو إعالن بكين عن االتفاق 
على إعادة العالقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وبين 

إيران في المستقبل القريب.
هذا الخبر كان وال يزال الخبر األكبر في جميع وسائل اإلعالم العالمية والمحلية 
واإلقليميـــة، وقد رحبـــت دول مجلس التعاون الخليجي بهـــذا التطور المهم مع 
أمـــل أن يـــؤدي االتفاق الجديد إلى تحقيق األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة، بل 
ورحبـــت أجنحة ومليشـــيات إيـــران الموجودة فـــي المنطقة بهـــذا االتفاق ومن 

بينها مليشيا الحوثي وميليشيا حزب هللا اللبناني.
ســـيبقى هـــذا الموضـــوع مـــادة للنقـــاش والتحليـــل خـــالل األيـــام القادمـــة نظرا 
ألهميتـــه ألطـــراف عديـــدة دوليا وإقليميـــا، ألن العالقات الســـعودية اإليرانية ال 
تعنـــي الســـعودية وإيران وحدهمـــا، لكنها ترتبط باالســـتراتيجيات بعيدة المدى 

للقوى الكبرى في العالم وأهمية الشرق األوسط لهذه القوى.
فهناك من ينظر للتطور الذي حدث من زاوية أن الصين التي رعت المفاوضات 

بين الدولتين تســـعى لدور أكبر في الشرق األوسط وتسعى للتمدد على حساب 
غريمتها األساســـية الواليـــات المتحدة األميركية، وهناك مـــن يربط هذا التطور 
بأحـــداث الداخـــل اإليراني بدرجة ما، إلى غيـــر ذلك من تحليالت. لكن ما يعنينا 
نحن كعرب وخليجيين أن الســـعودية وإيران اتفقتا بشـــكل واضح ال لبس فيه 
علـــى مبدأ مهـــم وواضح وهو عدم التدخل في الشـــؤون الداخليـــة للدول، تلك 
العبارة المهمة التي اشتملت على كلمة الدول بصيغة الجمع، حيث كانت مسألة 
التدخـــل في شـــؤون الدول الســـبب الرئيس فـــي قطع العالقات بين الســـعودية 
وإيران، ولن تتحسن العالقات بحق إال إذا تم التوقف عن هذا التدخل وتوقفت 
المليشـــيات واألجنحـــة المواليـــة إليـــران عـــن ممارســـة العنـــف وإشـــعال التوتر 
والطائفية.. فهل ستســـتطيع إيران بالفعل فتح صفحة جديدة في هذا الشـــأن؟ 

هذا هو السؤال الكبير الذي ستجيب عليه األيام القادمة.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@ 
hotmail.com

*بثينة خليفة قاسم

الخبر الكبير... السعودية وإيران 

الشهادات والخبرات أو الواسطات؟!

هذا ما يحصل في مطاعمنا!

قبل فترة قرأت في إحدى قنوات األخبار تأكيد محامين ومستشارين قانونيين 
فـــي المملكة العربية الســـعودية أن جملة “جايك من فـــالن” التي يقولها بعضهم 
لموظف الحكومة للحصول على خدمات مميزة منه، تدخل بشكل صريح ضمن 
نظام مكافحة الرشـــوة، وتصل عقوبة صاحبها إلى الســـجن 3 ســـنوات وغرامة 
100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأضافوا أنها توحي لموظف الدولة 
بتقديم خدمات مميزة ألشـــخاص على حساب آخرين، وعلى موظف الدولة أن 

يقدم الخدمة للجميع بدون تمييز.
لألســـف في زمننا هذا أصبحت الواسطة أقوى بكثير من الشهادات والمؤهالت 
العلميـــة والخبـــرة والكفـــاءة، أصبحنا نطبق سياســـة يهمنا من تعـــرف وليس ما 

تعرف!
مـــن يســـتغل صالحياته في تجاوز عمل أو تـــرك عمل أو يمتنع عن فعل أو يخل 
بواجبـــات الوظيفـــة فقط مقابـــل حصوله علـــى مصلحة مقابل العمـــل يجب أن 
يحاســـب.. متـــى ســـتتطور عقلية بعض البشـــر، لقـــد أصبحت الواســـطات اليوم 

حقيقة متفشية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا!
البعـــض أصبح ال يـــدرك خطورة “جايك من فالن”، فهي تجـــاوز يهدم الكفاءات 
بعد أن تصبح لدينا فئات في المجتمع تعمل في المكان غير المناسب أو المالئم 

لها.
نؤيـــد قـــرار المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فعـــالً قـــرار ســـليم، نتمنـــى أن تصـــدر 
قـــرارات مماثلـــة فـــي دول العالم كافة، حتى يتم القضـــاء أو الحد من كل أنواع 

المحسوبيات والتوصيات التي تعتبر رشوة صريحة.

*كاتبة بحرينية

يتـــرك الغـــذاء الصحـــي المتوازن أثـــرًا على طاقة الجســـم وأعضائه أثنـــاء أدائه 
وظائفـــه بالصـــورة الصحيحـــة إذا مـــا احتـــوى علـــى جميـــع العناصـــر الغذائيـــة 
األساســـية التـــي يحتاجها الجســـم مـــن البروتينـــات والكربوهيـــدرات والدهون 
والفيتامينـــات والمعـــادن الرئيســـية والمـــاء، والتـــي ُتمكن اإلنســـان مـــن العيش 
ســـليمًا وُتـــزّوده بالطاقـــة الالزمة للنمـــو الطبيعي، وهو ما يســـتلزمه التنبه جيدًا 
لمـــا يقـــوم بتناوله علـــى اعتبار أّن جســـمه )حتمًا( ســـيتأثر بنوعيـــة الطعام الذي 
سُيســـبب له ضررًا ومشـــاكل صحية إذا ما افتقر للعناصر الغذائية الالزمة التي 
ُتساعده على الوقاية من اإلصابة بسوء التغذية أو األمراض، خصوصًا األطعمة 
الُمصّنعـــة بدهـــون عاليـــة وتفتقـــر لألليـــاف الغذائّيـــة التي يحتاجها الجســـم من 
الفواكـــه والخضـــار والحبوب ومنتجات الحليب والزيـــوت وغيرها. غالبًا ما يقع 
مرتـــادو المطاعم خارج المنزل على اختالف األعمار واألجناس عرضًة لمخاطر 
صحية جّمة كالتســـمم واإلســـهال والتقيؤ واإلعياء وما شـــابه حيـــن تفتقر تلك 
المطاعـــم إلـــى أساســـيات الســـالمة واالســـتعمال اآلمـــن والمراقبـــة الدقيقة في 
تحضيـــر وتقديـــم الطعام ونظافتـــه التي تتقلص فيها أعداد مرتاديها وتكســـبها 
دعاية ســـيئة تقودها للخســـارة عندما يحصل أي منها على نسبة ال تقل عن )85 
%( من تعليقات وآراء ومالحظات العمالء السلبية )في النظافة خصوصا(، ولو 
كانت لوجباته لذة ال مثيل لها! األمر الذي يســـتلزم الحفاظ على تطبيق معايير 
صحة وســـالمة األغذية التي تتبع الشـــروط الصحية وتفي بمعايير النظافة من 
أجل الحصول على تعليقات ومراجعات إيجابية تزيد اإلقبال وترفع المبيعات، 
وفي مقدمتها النظافة الشخصية للعاملين التي تقود العمالء إلى زيارة مطعمك 
مـــراًرا وتكـــراًرا أو زيارتهـــم لك مرة واحـــدة! إذا ما تجّنبوا أثنـــاء حديثهم معك 
“تمرير أصابعهم في شـــعورهم أو خدشـــوا أماكن غير مناســـبة في جســـمهم أو 

مسحوا أنوفهم بأيديهم وهم يعطسون ويسعلون!”.
نافلة: «

هـــي خطـــوة رائـــدة، بل “جريئـــة” ما بـــدّأْت به وزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة القاضية بإلـــزام المطاعـــم والمطابخ 
والكافيتريـــات ومحـــالت الوجبـــات الســـريعة والمنشـــآت الغذائيـــة فـــي أمانات 
المـــدن والمناطـــق والمحافظات المختلفة تركيب كاميـــرات المراقبة في مواقع 
تحضير الطعام من أجل كشـــف المخالفات ووضع شاشات العرض الكبيرة لنقل 
مـــا يحدث داخل مطابخها أمام الزبائـــن والمرتادين أثناء عملية إعداد األطعمة 
والمشـــروبات، وإال واجهت أمر اإلغالق الفوري وفـــق لوائح محددة نّصت على 
أْن ال يزيـــد ارتفـــاع الجدار الفاصل بيـــن أماكن تجهيز الطعـــام وصاالت تقديمه 
المكونـــة مـــن جزأين متـــرًا واحـــدًا، وعلى أْن يســـمح الجزء العلوي مـــن الزجاج 

بالرؤية من خالله.. فهل نراها في مطاعمنا البحرينية؟.
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