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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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كتب إسالم محفوظ:

أكد د. علي بن فضل 
العام  النائب  البوعينين 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز حـــقـــوق 
اإلنــــســــان فــــي مــنــظــومــة 
العدالة الجنائية؛ لكونه 
السبيل لسيادة القانون، 
يـــــتـــــأتـــــى إال  لــــــــن  وهــــــــــو 
القائم  النهج  باستمرار 
والتوعية  التثقيف  على 
بإنفاذ  المعنيين  لكافة 
ــق الــــــقــــــانــــــون،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــادئ  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ ــمــ ــ لــ
ــيــــر الـــوطـــنـــيـــة  ــايــ ــعــ والــــمــ
والــــــدولــــــيــــــة الـــحـــاكـــمـــة 
ــان على  ــســ اإلنــ لــحــقــوق 
ــات،  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــ ــافـ ــ ــ كـ

وخـــــاصـــــة إبــــــــان اســـتـــعـــمـــال 
الـــــســـــلـــــطـــــات الــــقــــانــــونــــيــــة 
النحو  على  لــهــم،  المخولة 
ــم  ــهـ ــامـ ــيـ الـــــــــــذي يــــضــــمــــن قـ
الممارسات  وفــق  بأعمالهم 

الدولية المعتمدة.
ــاء ذلـــك خـــالل حفل  جـ

خــتــام الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
ــتـــعـــزيـــز قــــــدرات  ــنــــي لـ ــوطــ الــ
حقوق  بــحــمــايــة  المعنيين 
ــظـــومـــة  اإلنــــــــســــــــان فـــــــي مـــنـ

العدالة الجنائية أمس.
بدوره استعرض محمد 
خالد الهزاع القائم بأعمال 
المحامي العام رئيس وحدة 
التحقيق الخاصة مخرجات 
البرنامج التدريبي الوطني، 
ــتـــي مــــن بــيــنــهــا اســـتـــمـــرار  الـ
التدريب المالئم للمكلفين 
ــإنـــفـــاذ وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون  بـ
في  العملية  المشاكل  حــول 

القضايا الجنائية.

والحكومة  المعلومات  هيئة  نظمت 
من  شاًبا  لـــ80  ا  تعريفّيً لقاًء  اإللكترونية 
الــمــتــدربــيــن الــمــقــبــولــيــن ضــمــن الــدفــعــة 
األولى من برنامج تنمية الكوادر التقنية 
المشاريع االستراتيجية  ُيعد أحد  والذي 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــــى صـــقـــل وإبـــــــــراز ودعــــم  الــ
الــبــحــريــنــيــيــن مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
التقنية والباحثين  أصحاب التخصصات 
عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال 
الــتــقــنــي بــالــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــيــكــونــوا الـــخـــيـــار األفـــضـــل في 

التوظيف.
ــلــــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  وأعــ
المعلومات والحكومة اإللكترونية انطالق 
مرحلة تدريب الدفعة األولى من الشباب 
ضمن  العمل  عن  والباحثين  الخريجين 
وتــقــدم  الــتــقــنــيــة،  الـــكـــوادر  بــرنــامــج تنمية 
بعظيم شكره وتقديره إلى صاحب السمو 

خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام 
لهم  وبــارك  للبرنامج،  الكبيرين  ودعــم سموه 
اجـــتـــيـــازهـــم مـــقـــابـــالت الـــقـــبـــول بــالــبــرنــامــج، 
وتـــمـــنـــى لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق فــــي كــــل مــــا ســيــســنــد 
بــإدارات  إليهم من مهام طــوال فترة تدريبهم 
الــهــيــئــة وذلــــك خـــالل الــفــتــرة مـــن 19 مـــارس 
الوقت  فــي  مــارس 2024، الفــًتــا  إلــى 18   2023
التقنية  الكوادر  تنمية  برنامج  أن  إلى  نفسه 
إيجابية على  منافع  ذات  ُيعد فرصة مهمة   ،
المجال التقني وبالقطاعين العام والخاص، 
على  قرب  من  الذين سيتعرفون  والمتدربين 
في  المتبعة  الحكومية  والعمليات  اآللــيــات 
تنفيذ المهام والمبادرات والمشاريع الوطنية 
الــمــدرجــة ضــمــن الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات 

الوطنية.

التهاني  أصـــدق  الــــوزراء  رفــع مجلس 
الملك حمد  إلى حضرة صاحب الجاللة 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
وإلى أبناء مملكة البحرين، بمناسبة قرب 
حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا المولى 
جــلــت قـــدرتـــه أن يــجــعــلــه شــهــر خــيــر على 
األمتين  وعلى  وأبنائها  البحرين  مملكة 
ــاء ذلــــك خــالل  الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. جــ
تـــــرؤس صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
األســبــوعــي لــمــجــلــس الــــــوزراء الــــذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.

لتعزيز  الــعــمــل  مــواصــلــة  المجلس  وأكـــد 
الــقــيــم الــوطــنــيــة بــاعــتــبــارهــا اإلطــــار الــجــامــع 
مزيد  نحو  تقود  التي  واالنتماء  الــوالء  لقيم 
مــــن الـــعـــمـــل واإلســـــهـــــام فــــي مـــســـيـــرة الــعــمــل 
ــنـــويـــه بــيــوم  ــتـ ــي، وذلـــــــك فــــي ضـــــوء الـ ــنــ ــوطــ الــ
إذ  الــوطــنــي،  واالنــتــمــاء  المجتمعية  الــشــراكــة 
وزارة  تتبناها  التي  بالمبادرات  المجلس  أشاد 
اإليجابي  وأثــرهــا  الجانب  هــذا  في  الداخلية 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــمــيــق  ــراكـ فـــي تــعــزيــز الـــشـ

االنتماء الوطني.

الشعبية  الــصــيــن  أكـــد ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ني  السفير  البحرين  مملكة  لــدى  الــجــديــد 
أكبر  دور  تواصل لعب  بــالده ســوف  أن  روتشي 
ــن مــنــطــقــة الــشــرق  فـــي حــمــايــة اســتــقــرار وأمــ
الــعــالقــات  بــاتــجــاه تحسين  األوســــط والــدفــع 
بــيــن إيـــــران والــــــدول األخـــــرى خــــالل الــفــتــرة 
العالقات  عـــودة  اتــفــاق  أن  موضحا  الــقــادمــة، 
الدبلوماسية بين السعودية وإيران مؤخرا لن 
يحل كل المشكالت بين دول المنطقة وإيران، 
ولــكــنــنــا نــأمــل أن يــكــون الــخــطــوة األولــــى في 
طريق الحل، وسيسهم في تخفيف الخالفات 
وتحسين العالقات مع دول المنطقة، مطالبا 
طــهــران بــمــواصــلــة الــعــمــل بنفس الــزخــم في 

هذا االتجاه.
جاء ذلك خالل زيارته أمس مقر جريدة 
»أخبار الخليج« في أول زيارة له منذ تعيينه 

سفيرا لبالده لدى مملكة البحرين.
بـــيـــن  الــــــعــــــالقــــــات  تــــحــــســــيــــن  إن  وقـــــــــــال 
الــســعــوديــة وإيــــران لــم يكن أمـــرا يــســيــرا، وقد 
الجانبان حــوارا مباشرا وعميقا حول  أجرى 
المشترك،  االهــتــمــام  ذات  القضايا  مختلف 
األمم  بميثاق  االلتزام  على  الجانبان  واتفق 
الــمــتــحــدة ومــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول، واالحترام المتبادل، مشيرا 
إلى أن بالده تدرك حجم الخالفات بين دول 
ــران، ونــأمــل مــن طــهــران  ــ الــشــرق األوســــط وإيـ
أن تــلــتــزم بــوعــودهــا فــي االتــفــاق الــمــوقــع مع 

السعودية.
أمــيــن مجلس  ــارة  زيــ إلـــى  السفير  ــار  وأشــ
ــي اإليـــــرانـــــي عـــلـــي شــمــخــانــي  ــومـ ــقـ األمــــــن الـ
مع  النظر  وجهات  تبادل  أجل  من  ألبوظبي، 
ــادة اإلمـــاراتـــيـــيـــن والــعــمــل عــلــى تحسين  ــقـ الـ
إلى  بــاإلضــافــة  بينهما،  المشتركة  الــعــالقــات 
تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي بشأن 
العالقات مع مملكة  بــالده في تحسين  رغبة 
البحرين، موضحا أن هذه نوايا إيجابية من 

الجانب اإليراني.
ــي أن الــصــيــن  ــشــ ــي روتــ نــ الــســفــيــر  وأكــــــد 
ومملكة البحرين ترتبطان بصداقة تاريخية 

ــورا مــلــحــوظــا خـــــالل الـــســـنـــوات  ــطــ شـــهـــدت تــ
األخيرة بفضل اهتمام قيادة البلدين الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ وحـــضـــرة صــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
الصين  أن  إلــى  الفــتــا  المعظم،  الــبــالد  ملك 
المنطقة،  دول  مع  متميزة  بعالقات  ترتبط 
رأسها  على  العربية  القضايا  دعم  من خالل 
القضية الفلسطينية، كما أن الصين تحرص 
على دعم تحقيق األمن واالستقرار والتنمية 

الــمــنــطــقــة، مشيرا  بــيــن دول  الــجــوار  وحــســن 
إلى أن السياسة الصينية في منطقة الشرق 

األوسط تلقى ترحيبا من دول المنطقة.
أنور  الجريدة  رئيس تحرير  أعــرب  بــدوره 
عــبــدالــرحــمــن عــن تــقــديــره لــتــطــور الــعــالقــات 
العالقات  أن  إلى  الفتا  الصينية،  البحرينية 
بــيــن الــبــلــديــن بــــدأت حــتــى مـــا قــبــل الــتــبــادل 
الشعوب  أن  إلى  بينهما، مشيرا  الدبلوماسي 
ــواقــــف الــــدولــــة الــصــيــنــيــة  الـــعـــربـــيـــة تـــقـــدر مــ

الداعمة للقضايا العربية.
ــبـــدالـــرحـــمـــن إلـــــى الـــوســـاطـــة  وتــــطــــرق عـ
ــادة  ــ ــاق إعـ ــفــ ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ الــصــيــنــيــة فــــي الـ
العالقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، 
مــوضــحــا أنـــه لــيــس ســهــال الــثــقــة فـــي إيــــران، 
ولكن وجود الصين كوسيط في هذه القضية 

يعطينا نوعا من االطمئنان.

ــكـــو- الـــــوكـــــاالت: أعــــــرب الــرئــيــس  مـــوسـ
بأن  ثقته  عن  أمــس  جينبينغ  شي  الصيني 
إلــى روســيــا ستعطي »زخــمــا جديدا«  زيــارتــه 
لــلــعــالقــات مـــع مــوســكــو، وذلــــك بــعــد نــزولــه 
ــدرج مــطــار الــعــاصــمــة  مـــن الــطــائــرة عــلــى مــ

الروسية.
عنه  نقلت  كما  الصيني  الرئيس  وقــال 
وكاالت األنباء الروسية: »أنا مقتنع بأن هذه 
الزيارة ستكون مثمرة، وتفتح فصال جديدا 
مـــن الــصــداقــة مـــع روســـيـــا وســتــعــطــي زخــمــا 
جـــديـــدا لــتــطــور ســلــيــم ومــســتــقــر لــلــعــالقــات 
وموسكو  بكين  واصــفــا  الصينية-الروسية« 
بأنهما »جاران جيدان« و»شريكان موثوقان«.
وذكر أن بالده مستعدة لحماية النظام 
إلى  مشيرا  الدولي،  للقانون  وفقا  العالمي 
إلى  التوصل  كيفية  بشأن  بكين  اقــتــراح  أن 
تــســويــة فـــي أوكـــرانـــيـــا يــعــكــس وجـــهـــات نظر 
األزمــة،  عواقب  تفادي  في  ويسهم  عالمية، 

لكنه أقر بأن الحلول قد ال تكون سهلة.
مـــن نــاحــيــتــه أبـــــدى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــوتــيــن »انــفــتــاحــا« عــلــى مناقشة  فــالديــمــيــر 
خطة بكين للسالم في أوكرانيا خالل لقائه 
نــظــيــره الــصــيــنــي شـــي. وقــــال بــوتــيــن خــالل 
ــّث الــتــلــفــزيــون الــروســي  االجـــتـــمـــاع الــــذي بــ
على عملية  دائما  منفتحون  »نحن  بدايته، 
تفاوض. سنناقش بال شّك كل هذه القضايا 
معها  نتعامل  التي  مبادراتكم  ذلك  في  بما 

باحترام«. 
ــاد شــي بـــ»الــعــالقــات الــوثــيــقــة« بين  وأشــ
استراتيجي  »تعاون  إطار  بكين وموسكو في 

شامل«. 
محادثات  ستعقد  إنــه  الكرملين  وقــال 

أكثر رسمية اليوم وتوقيع اتفاقيات منتظرة 
لتعميق التعاون الروسي-الصيني. 

النائب العام: تعزيز حقوق الإن�سان في منظومة 
الـعـدالـة الـجــنـائـيـة ال�سـبـيل ل�سيادة القانون

التقنيـة الكـوادر  تنميـة  برنامـج  اإطـاق 

مجل�ـس الـوزراء يهنـئ بحلـول رم�سـان
موا�صلة العمل لتعزيز القيم الوطنية

ال�صفير ال�صيني لدى البحرين لـ»اأخبار الخليج«:

�سداقـة تاريخيـة تجمـع ال�سيـن والبحريـن
ال�صين عازمة على لعب دور اأكبر في حماية اأمن وا�صتقرار المنطقة

ــي مـــو�ـــســـكـــو تــبــحــث  ــ ــة ف ــي ــن ــي ــس ــة رو�ـــســـيـــة � ــمـ قـ
ــة �ـــســـيـــا�ـــســـيـــة لأزمـــــــــة اأوكــــرانــــيــــا ــويـ ــسـ ــ�ـ تـ

وقفـة احتجــاجية لـ»بلـدي المحـرق« 
عـراد دوحــة  مـواقــــف  ر�سـوم  �سـد 

كتبت فاطمة علي:

في  أمــس  احتجاجية  وقفة  المحرق  بلدي  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  م  نظَّ
منتزه دوحة عراد، رفضا آللية الرسوم المفروضة على مواقف المنتزه الذي 
التجاهل  مستنكرين  بالمحافظة،  للرياضيين  ووجهة  للسكان  متنفسا  يعد 

غير المبرر لتعديل آلية الرسوم واالستجابة للمطالب األهلية بهذا الشأن.
الــرســوم ومراجعته  وأجــمــع األعــضــاء على ضـــرورة إعـــادة النظر فــي قــرار 
المحيطة  السلبية  والظواهر  الخلل  لمعالجة مشكالت  أخرى  وإيجاد حلول 
بالمنتزه بالتعاون مع مجلس بلدي المحرق من دون تحميل المواطنين أعباء 
مادية نظير تقديم هذه الخدمات العامة.  وأكد رئيس المجلس عبد العزيز 
الوقفة االحتجاجية رسالة رسمية إلى الجهات الحكومية المعنية  النعار أن 
البلدي،  المجلس  نقلها  التي  والرسمية  األهلية  للمطالب  التجاوب  بعدم 
مشيرا إلى أن جميع الخطابات والدعوات الرسمية التي وجهها بلدي المحرق 

للمعنين بالمجلس األعلى للبيئة للحضور إلى المجلس تم تجاهلها.

ص2

ص٧

ص3

ص8

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

عربية ودولية

ــة الــبــحــريــنــيــة  ــركـ ــشـ بــــــدأت الـ
الــــــدولــــــيــــــة لـــتـــصـــنـــيـــع األدويـــــــــــة 
الـــمـــحـــدودة )الـــبـــحـــريـــن فـــارمـــا(، 
مملكة  فـــي  لـــأدويـــة  مــصــنــع  أول 
بــإنــتــاج أول دفــعــة من  الــبــحــريــن، 
ــز  ــاهـ مـــســـتـــحـــضـــر صــــيــــدالنــــي جـ
للتوزيع والتصدير، وهو كبسوالت 
أوميغا 3 لينة جل وشراب آيفينيز 

)شراب السعال(. 
الوطنية  الهيئة  منحت  وقــد 
ــهــــن والــــخــــدمــــات  ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
شــــركــــة   )NHRA( الـــــصـــــحـــــة 
تصنيع  رخصة  فارما(  )البحرين 
اعـــتـــمـــادهـــا  وتـــــم   2020 عـــــام  فــــي 
لـــمـــمـــارســـات الــتــصــنــيــع الــجــيــدة 
بــمــا   ،)GMP(  2022 ــام  ــ عــ فــــي 
يــســمــح بــتــصــنــيــع وتـــســـويـــق خط 
كبسوالت  إنتاج  لخطوط  اإلنتاج 

الجرعات  وأشكال  الرخوة  الهالم 
الفموية.

المستحضر  تسويق  وسيتم 
الصيدالني إلى المملكة العربية 
ــة الـــشـــقـــيـــقـــة، ودولـــــــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الكويت الشقيقة، وسلطنة عمان 

الــشــقــيــقــة، وجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق 
اليمنية  والجمهورية  الشقيقة، 
الــشــقــيــقــة.  ُيـــشـــار إلـــى أن شــركــة 
)البحرين فارما( تقع في منطقة 
الــبــحــريــن الــعــالــمــيــة لــالســتــثــمــار 

)BIIP( في مدينة الحد.

البحرين ت�سنع اأول دواء جاهز للتوزيع والت�سدير

ص٧ أخبار البحرين

ناأمـل اأن تلتـزم اإيـران بوعودهـا فـي التفـاق مـع ال�سـعودية
} السفير الصيني خالل زيارته لـ»أخبار الخليج«.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤسه الجلسة.

البحرين الأولى عالميا كاأف�سل 
الوافدين وعمل  لعي�س  مكان 

كــأفــضــل مــكــان لعيش  الــمــركــز األول  الــبــحــريــن  احــتــلــت 
عن  الصادر  انسايدر«  »اكسبات  لمؤشر  وفقا  الوافدين  وعمل 
مؤسسة »انترنيشنز« األلمانية التي يقع مقرها في ميونيخ 
في  المعيشة  بــجــودة  المتعلقة  األبــحــاث  فــي  والمتخصصة 
العالم.  دول  المغتربين في مختلف  آراء تجمعات  استطالع 
ووصــــف الــمــؤشــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــأنــهــا الــمــكــان الــمــثــالــي 

للوافدين فيما يتعلق بسهولة بدء حياة جديدة.
جمع االستطالع بيانات من 11.9٧0 مغتربا من 52 دولة 
يتعلق  فيما  تواجههم  التي  التحديات  حــول  بــآرائــهــم  أدلـــوا 
والمسائل  والسكن  الرقمية  الحياة  تشمل:  معايير  بأربعة 
اإلدارية )التعامل مع البيروقراطية المحلية، فتح الحسابات 
إلى  إضافة  التأشيرات(  على  الحصول  وسهولة  المصرفية، 

اللغة. 
وتركز المعايير الفرعية على إيجاد السكن للوافدين أو 
الحصول على خدمة إنترنت عالي السرعة في مكان السكن، 
وسهولة تعلم اللغة المحلية، والدخول إلى وسائل التواصل 

االجتماعي من دون قيود. 
من  كــل  األولـــى  العشر  الـــدول  قائمة  فــي  البحرين  وتبع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإستونيا وسلطنة 
عمان وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وقطر ثم كينيا 

وكندا. 
العشر األخيرة مالطا وفرنسا  الــدول  وجــاءت في قائمة 
وجــمــهــوريــة التشيك وفــيــتــنــام والــيــونــان وإيــطــالــيــا والــكــويــت 

والصين واليابان وألمانيا.

جــنــيــف - )رويـــــتـــــرز(: قــال 
ــم الــمــتــحــدة  خــبــيــر عــيــنــتــه األمــ
أمس  اإلنــســان  حقوق  لمجلس 
ارتكبت  اإليرانية  السلطات  إن 
الماضية  الشهور  في  انتهاكات 
جرائم  مستوى  إلــى  تصل  ربما 
ــد اإلنـــســـانـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى  ضــ
حاالت القتل والسجن واإلخفاء 
القسري والتعذيب واالغتصاب 
واالضطهاد.  الجنسي  والعنف 
ــــدت إيـــــــــران احـــتـــجـــاجـــات  ــهـ ــ وشـ
واسعة بعد وفاة الشابة الكردية 
ــيــــة مــهــســا أمـــيـــنـــي بــعــد  اإليــــرانــ
احتجازها لدى شرطة األخالق 
ــمـــاضـــي. وقـــال  فـــي ســبــتــمــبــر الـ
الخاص  المقرر  رحمن  جاويد 

اإلنسان  حقوق  بحالة  المعني 
فــــي إيــــــــران لــلــمــجــلــس الـــتـــابـــع 
يتخذ  والـــذي  المتحدة  لــأمــم 
أدلــة  لديه  إن  مقرا  جنيف  مــن 
عــلــى أن مــهــســا أمــيــنــي تــوفــيــت 
األخــالق  شرطة  ضــرب  »نتيجة 
ــا«. وقـــــــــال طـــبـــيـــب شـــرعـــي  ــ ــهــ ــ لــ
بسبب  توفيت  مهسا  إن  إيــرانــي 
ظــــــروف صــحــيــة كـــانـــت لــديــهــا 
قــبــل احــتــجــازهــا ولــيــس نتيجة 
تــعــرضــهــا لــلــضــرب عــلــى الـــرأس 

واألطراف.
وأضــاف رحمن، وهو خبير 
وفــــداحــــة  نــــطــــاق  أن  مـــســـتـــقـــل، 
ــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ الــــــجــــــرائــــــم الــ
قمع  إطــار حملة  في  السلطات 

أوســــع ضــد االحــتــجــاجــات بعد 
وفــاتــهــا »يــشــيــران إلـــى احــتــمــال 
سيما  وال  دولية  جرائم  ارتكاب 

الجرائم ضد اإلنسانية«.
وذكــــر رحــمــن أن نــحــو 52٧ 
شخصا قتلوا في االحتجاجات، 
من  وأن  طــفــال،   ٧1 بينهم  مــن 
ــلــــى مــــــن تـــعـــرضـــوا  ــتــ ــن الــــقــ ــيــ بــ
للضرب حتى الموت على أيدي 
قـــوات األمـــن. ونــقــل عــن أطباء 
ان طــلــقــات  قـــولـــهـــم  ايـــرانـــيـــيـــن 
ــوه  ــ الـــــرصـــــاص اســـتـــهـــدفـــت وجـ
الــنــســاء والــفــتــيــات وصـــدورهـــن 

وأعضاءهن التناسلية.

خـبـيــر اأمـمــي: انتهـاكات اإيـران �سـد ال�سعــب قــد 
ت�سـل اإلــى مـ�سـتــوى الـجــرائــم �سـد الإنـ�سـانـيــة
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} القمة تفتح آفاقا جديدة من التعاون والصداقة بين البلدين.       ) أ ف ب(
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} النائب العام.
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس هــاجــي 
بمناسبة  ناميبيا  جمهورية  رئيس  جينغوب 

ذكـــــرى اســـتـــقـــالل بــــــالده، أعـــــرب جــاللــتــه في 
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الــصــحــة  بــمــوفــور 

الوطنية.

الملك يهنئ رئي�س ناميبيا بذكرى اال�ستقالل

ــل الــــــدكــــــتــــــور  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
ــيــــف بــــــن راشــــــد  ــلــــطــ ــدالــ ــبــ عــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــي وزيــ ــانـ ــزيـ الـ
السيد  أمـــس،  ــوزارة  ــ الـ بمقر 
أحــمــد خوجة  عــبــدالــحــمــيــد 
سفير الجمهورية الجزائرية 
لدى  الشعبية  الديمقراطية 
ــــك  مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، وذلـ
عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة 

سفيًرا لبالده في المملكة.
وخـــــــالل الــــلــــقــــاء، رحـــب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــســيــد 
خوجة،  أحــمــد  عبدالحميد 
تــقــديــره للجهود  مــعــرًبــا عــن 
الــطــيــبــة الــتــي بــذلــهــا خــالل 
فـــتـــرة عــمــلــه ســفــيــرا لــبــالده 
لتعزيز  البحرين  مملكة  في 
الـــــعـــــالقـــــات األخــــــويــــــة بــيــن 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن عــلــى 
مختلف المستويات، مشيًدا 
مسار  شــهــده  الـــذي  بالتطور 
التعاون والتنسيق المشترك 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، 
متمنًيا للسفير دوام التوفيق 

والــنــجــاح. مــن جانبه، أعــرب 
عــبــدالــحــمــيــد أحمد  الــســيــد 
خوجة عن تقديره لما لقيه 
مــن دعـــم خـــالل فــتــرة عمله 
المملكة  فــي  لــبــالده  ســفــيــًرا 
إنــجــاح مهام  مما أســهــم فــي 
متمنًيا  الدبلوماسي،  عمله 
دوام  ــريــــن  ــبــــحــ الــ لـــمـــمـــلـــكـــة 

التقدم واالزدهار.
ــاء الــســيــد  ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
ــد مـــحـــمـــد الـــطـــريـــفـــي  ــمــ أحــ
رئـــــــيـــــــس قـــــــطـــــــاع الـــــــشـــــــؤون 
العربية واإلفريقية، والسيد 
رئيس  شهاب  محمد  صــالح 
وزارة  فـــي  ــم  ــراسـ ــمـ الـ قـــطـــاع 

الخارجية.

عــقــدت هــالــة األنــصــاري األمــيــن العام 
للمجلس األعلى للمرأة اجتماع عمل مع 
وعدد  البحريني  النسائي  االتحاد  رئيسة 
بالرفاع،  المجلس  مقر  فــي  أعضائه   مــن 
الموضوعات  مــن  عــدد  بحث  جــرى خالله 
ذات الــصــلــة بــدعــم مــســيــرة تــقــدم الــمــرأة 
االســتــقــرار  مستويات  وتــعــزيــز  البحرينية 
ــن، وذلــــك  ــريـ ــحـ ــبـ األســــــــري فــــي مــمــلــكــة الـ
ــار مــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بين  فــي إطــ

الجانبين.
ــــالل االجـــتـــمـــاع  ــاري خـ ــ ــــصـ وأكـــــــدت األنـ
ــلـــمـــرأة عــلــى  ــلــــى لـ ــــرص الــمــجــلــس األعــ حـ
التنسيقية  االجــتــمــاعــات  عــقــد  مــواصــلــة 
المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني 
للوقوف على األولويات الوطنية التنموية 
وموائمتها مع متطلبات النهوض بالمرأة 

وباألسرة.
ــاول االجــــتــــمــــاع بـــيـــن الــمــجــلــس  ــ ــنــ ــ وتــ
األعلى للمرأة واالتحاد النسائي التنسيق 

فــي بعض  الــتــقــدم  فــي متابعة  الــمــشــتــرك 
الملفات مثل تطوير منظومة التشريعات 
ــرة،  ــرارات ذات الــصــلــة بــالــمــرأة واألســ ــقـ والـ
كقانون األسرة وقانون الحماية من العنف 

األسري والقرارات التنفيذية لها.
ــاع لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا تــــطــــرق االجـ كــــمــ
ــرأة، ورفـــــع  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة الــــمــــقــــدمــــة لـ ــيــ ــانــ ــكــ اإلســ
مــشــاركــتــهــا االقــتــصــاديــة ومــســاهــمــتــهــا في 
الــحــيــاة الــعــامــة، إضــافــة إلـــى أهــمــيــة دعــم 
منظمات المجتمع المدني وتوفير مقرات 
مواصلة  على  تساعدها  لها  مناسبة  عمل 

عملها التطوعي وخدمة المجتمع.
على صعيد ذي صلة، ناقش االجتماع 
أيضا مخرجات تقرير لجنة القضاء على 
مملكة  مناقشة  بعد  الــمــرأة  ضــد  التمييز 
الماضي،  الشهر  الرابع  البحرين تقريرها 
تحقيقها  سبل  لبحث  االستعداد  وكيفية 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع خــصــوصــيــة الــبــحــريــن 

ويحفظ سيادة الدولة ويحترم قوانينها.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����س��ي��د ب��ت��ط��ور 
ال���ع���الق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال���ج���زائ���ري���ة

الن�س�ائي  االتح�اد  م�ع  يبح�ث  للم�راأة«  »االأعل�ى 
م��و���س��وع��ات ال���م���راأة واال���س��ت��ق��رار االأ���س��ري

وقـــــــــــع األمــــــــيــــــــن الــــــعــــــام 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة 
اإلنسانية الرئيس التنفيذي 
لـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــدعـــم 
ــزال فــي ســوريــا  ــزلـ ضــحــايــا الـ
ــور مــصــطــفــى  ــتـ ــدكـ وتـــركـــيـــا الـ
الـــســـيـــد، مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
ــر  ــمــ ــالل األحــ ــ ــهــ ــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ مـ
العام  المدير  وقعها  التركي 
ــر  ــمـ ــــالل األحـ ــهـ ــ لــمــنــظــمــة الـ
ألتان، وذلك  إبراهيم  التركي 
أنقرة  التركية  العاصمة  فــي 
ــور إبـــراهـــيـــم  ــتـ ــدكـ بـــحـــضـــور الـ
ــداهلل ســفــيــر الــبــحــريــن  ــبـ ــعـ الـ

لدى تركيا.
السيد  الــدكــتــور  ــــح  وأوضـ
أنه تم توقيع مذكرة التفاهم 
مــع الــهــالل األحــمــر الــتــركــي 
ــق مــع  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــاون والـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــر الــبــحــريــنــي  ــمـ ــهـــالل األحـ الـ
ــم لــضــحــايــا  ــ ــــدعـ لـــتـــقـــديـــم الـ
بناًء  تــركــيــا،  فــي  الفيضانات 
عــلــى الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
المعظم وبدعم من الحكومة 
ــادة صـــاحـــب  ــيــ ــقــ الــــرشــــيــــدة بــ
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
فــإن  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 

الوطنية  واللجنة  اإلنسانية 
لــدعــم ضــحــايــا الــــزلــــزال في 
ســـوريـــا وتــركــيــا بــقــيــادة سمو 
الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
الملك  جاللة  ممثل  خليفة 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
ــوم بــالــعــمــل  ــقـ ــتـ ــاب، سـ ــبــ ــشــ الــ
بموجب هذه المذكرة لتقديم 
ــة  ــيــ ــانــ ــســ الـــــمـــــســـــاعـــــدات اإلنــ
والـــمـــشـــاريـــع اإلغـــاثـــيـــة الــتــي 
ــا تـــخـــفـــيـــف وقــــع  ــهــ ــأنــ مـــــن شــ
آثــــــار الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــرب 
ــد مــن  ــديـ ــعـ تـــركـــيـــا وخـــلـــف الـ
والمصابين وخلف  الضحايا 

ــاًرا كــبــيــرًا فــي الــعــديــد من  دمــ
المنشآت.

الــدكــتــور مصطفى  وأكـــد 
السيد أن البحرين ستواصل 
للشعب  الـــمـــســـاعـــدة  تــقــديــم 
إلــى جانبه  والــوقــوف  التركي 
انطالقًا من عالقات الصداقة 
بــيــن الــبــحــريــن وتـــركـــيـــا ومــا 
يمليه علينا ديننا اإلسالمي 
الــحــنــيــف وعـــاداتـــنـــا الــعــربــيــة 
األصيلة في مساعدة األشقاء 
في  والمنكوبين  واألصــدقــاء 
االنسانية  الــظــروف  مختلف 

التي يمرون بها.

المدير  أشـــاد  جانبه  مــن 
العام لمنظمة الهالل األحمر 
التركي بمبادرة جاللة الملك 
اإلنسانية  ومواقفه  المعظم 
ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ ــاه الـــــشـــــعـــــب الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
خــــــــالل الــــــــزلــــــــزال الــــمــــدمــــر 
الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه تـــركـــيـــا، 
مــثــمــنــًا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــادًة وحـــــكـــــومـــــًة وشـــعـــبـــًا  ــ ــ ــيـ ــ ــ قـ
ــادرة اإلنـــســـانـــيـــة،  ــبــ ــمــ ــذه الــ ــ هـ
مـــؤكـــدًا عــمــق الــعــالقــات بين 
ــيـــا ومــمــلــكــة  جـــمـــهـــوريـــة تـــركـ
البحرين، مشيدًا بالمشاريع 
لمملكة  واإلنسانية  اإلغاثية 

البحرين.
هــــذه  أن  ألــــــتــــــان  وبـــــيـــــن 
المذكرة التي تم توقيعها مع 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 
استكمااًل  ــاءت  جـ اإلنــســانــيــة 
في  البحرين  مملكة  لجهود 
دعـــــم ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال فــي 
وإغاثية  طبية  مجاالت  عدة 
ــًزا لــمــســتــوى الــتــعــاون  ــزيـ ــعـ تـ
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــمــؤســســة 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
ــر الـــتـــركـــي،  ــمــ والــــهــــالل األحــ
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ وتــــســــهــــم هــــــــذه االتــ
معاناة  تخفيف  فــي  بــدورهــا 

أهلنا في تركيا.
من جانبه أعرب الدكتور 
ــم يـــوســـف الــعــبــدهلل،  ــيـ ــراهـ إبـ
لدى  البحرين  مملكة  سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة، عــن 
اعـــتـــزازه بــهــذا الــتــعــاون بين 
في  ممثلة  البحرين  مملكة 
لألعمال  الملكية  المؤسسة 
اإلنــــســــانــــيــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
في  ممثلة  الشقيقة  التركية 
الهالل األحمر التركي، األمر 
التعاون  اواصــر  الذي سيعزز 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
ويسهم في دعم جهود العمل 
اإلنساني واإلغاثي لمساعدة 
ضـــحـــايـــا الـــــزلـــــزال وتــقــديــم 
المتكامل للمنكوبين  الدعم 

والمتضررين.

ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب���ي���ن ال���م���وؤ����س�������س���ة ال��م��ل��ك��ي��ة 
وال����ه����الل االأح����م����ر ال���ت���رك���ي ل���دع���م م��ت�����س��رري ال���زل���زال

كتب محمد القصاص:
تــــّقــــدم عـــضـــو مــجــلــس 
محمد  الــشــمــالــيــة  بـــلـــدي 
توفير  بمقترح  الـــدوســـري 
المركبة الكهربائية لعمال 

النظافة.
وقال ان تجربة المركبة 
الكهربائية لمساعدة عمال 
النظافة مطبقة حاليًا في 
دولــــــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
الـــمـــتـــحـــدة وتــــحــــديــــدًا فــي 
إمارة الشارقة، وما نشاهده 
الــنــظــافــة  ــال  ــمـ عـ ان  اآلن 
ــبــــحــــريــــن  ــلــــكــــة الــ فـــــــي مــــمــ
ــات  ــ ــدراجـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــون الـ
السير  أو  للتنقل  الهوائية 
عــلــى األقـــــدام مــع صعوبة 
في  الــنــظــافــة  أدوات  حــمــل 
آن واحد مما قد يعرضهم 
لـــإربـــاك واإلجـــهـــاد وعـــدم 
ــة أثـــــنـــــاء الـــقـــيـــادة  ــ ــراحــ ــ الــ

والسير بالطرقات.
ــأن  وبـــــــــرر مــــقــــتــــرحــــه بــ
ــد فــي  ــاعـ ــسـ ــتـ ــبــــة سـ الــــمــــركــ
سرعة إنجاز العمل وتوفير 

الـــوقـــت وتــخــفــيــف الــجــهــد 
ــدة  ــاعــ ــســ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مــ
الــعــامــل عــلــى الــتــنــقــل من 
ــر بــســهــولــة  ــ ــــى آخـ ــان إلـ ــكـ مـ

ويسر.
المركبة  ان  إلــى  ولفت 
الكهربائية صغيرة الحجم 
والسير بها آمن في األحياء 
سالمة  وتــضــمــن  السكنية 
السير  حــوادث  من  العامل 
بــالــطــرقــات فــضــال عـــن أن 
المركبة مزودة بكافة أدوات 

التنظيف التي بإمكانها أن 
تساعد العامل أينما ذهب، 
بــاإلضــافــة إلـــى االســتــفــادة 
مـــن الــمــركــبــة الــكــهــربــائــيــة 
ــات والــدعــايــة  ــالنــ فـــي اإلعــ
أو  اإلرشــاديــة  أو  التجارية 
ــرى، مما  ــ ــات أخـ أيـــة إعـــالنـ
يــســهــم فـــي زيـــــادة إيـــــرادات 

البلدية.
وخــــــلــــــص الـــــــدوســـــــري 
يحمل  الــمــقــتــرح  أن  إلــــى 
أهدافا بعيدة المدى، منها 
ــال بــعــمــال  ســهــولــة االتــــصــ
الـــنـــظـــافـــة عـــبـــر الــتــحــكــم 
الذكي عن بعد، مما يسهل 
الــمــراقــبــة والــتــوجــيــه، كما 
الكهربائية  الــمــركــبــات  أن 
ــول الــبــيــئــيــة  ــلــ ــحــ تــــوفــــر الــ
ــتــــدامــــة لـــمـــواجـــهـــة  الــــمــــســ
مبينا  البيئية،  التحديات 
ــا ســتــســهــم فــــي ســرعــة  ــهـ أنـ
تــــنــــظــــيــــف الـــــمـــــســـــاحـــــات 
وقـــت قياسي  فـــي  الــكــبــيــرة 
الشوارع  وخصوًصا  قصير 
والسواحل والحدائق التي 
تحتاج إلى الوقت والجهد.

الركن ذياب بن صقر  حضر الفريق 
الــنــعــيــمــي رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان حفل 
ــدى الـــــــــدورات الــتــأســيــســيــة  ــ تـــخـــريـــج إحــ
مشاة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع 
 20 اإلثنين  أمــس  وذلــك صباح  الملكي، 

مارس 2023م.
الذكر  من  عطرة  بآيات  الحفل  بــدأ 
الـــحـــكـــيـــم، بـــعـــدهـــا ُألـــقـــيـــت كــلــمــة بــهــذه 
الــمــنــاســبــة، ثــم ُقـــدم إيــجــاز عــن مــراحــل 
من  الــدورة  عليه  اشتملت  ومــا  التدريب 

مواد علمية وتطبيقات عملية.
وفي ختام الحفل تفضل رئيس هيئة 
لخريجي  الـــشـــهـــادات  بــتــســلــيــم  ــان  ــ األركــ
ــارك فــيــهــا ضـــبـــاط من  ــ الــــــدورة الـــتـــي شـ
التقديرية  والجوائز  الوطني،  الحرس 

للمتفوقين.
كبار  التخريج عدد من  حضر حفل 

ضباط قوة دفاع البحرين.

رئي����س االأركان يح�س���ر تخريج دورة تاأ�سي�س���ية م�س���اة لل�سباط

م���ق���ت���رح ب����ل����دي ب���ت���وف���ي���ر م��رك��ب��ة 
ك���ه���رب���ائ���ي���ة ل����ع����م����ال ال���ن���ظ���اف���ة

} محمد الدوسري.

محافظ الجنوبية يوؤكد اأهمية تدعيم ال�سراكة المجتمعية مع جميع القطاعات
افـــتـــتـــح ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
خــلــيــفــة محافظ  آل  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي 
اللياقة  مــركــز  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
منطقة  في   )muscle aid( البدنية 
الرفاع، وذلك بحضور عدد من مسؤولي 

المحافظة والمعنيين بالمركز.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــــــد ســمــو 
الــمــحــافــظ أهــمــيــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
لــألهــالــي واحتضان  الــعــامــة  والــمــرافــق 

الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــاريـــع الــمــمــيــزة من 
قبل القطاع الخاص بمختلف مناطق 
المحافظة الجنوبية، منوهًا بما تشهده 
الــمــحــافــظــة مـــن اهــتــمــام واســــع لــدفــع 
عجلة التنمية من قبل أفراد المجتمع، 
مع  المجتمعية  الشراكة  أطر  وتدعيم 
جــمــيــع الــقــطــاعــات، بــمــا يــرفــد أهـــداف 
مجتمع  لخدمة  ورسائلها  المحافظة 
المشاريع  دعــم  بــأن  مــشــددًا  الجنوبية، 

أولويات  الخاصة ورعايتها يأتي ضمن 
عمل المحافظة الجنوبية.

كــمــا اطـــلـــع ســمــو الــمــحــافــظ على 
ــددًا من  مــرافــق الــمــركــز الـــذي يــضــم عــ
الصحية،  واألقسام  والصاالت  المرافق 
ــاعــــل ألصـــحـــاب  ــفــ ــدًا بـــــالـــــدور الــ ــيــ مــــشــ
الــمــشــروع نــحــو اكــتــشــاف فـــرص واعـــدة 
ــد الـــذي  ــرائــ وتـــقـــديـــم هــــذا الـــمـــرفـــق الــ
ســيــخــدم شــريــحــة واســـعـــة مـــن أهــالــي 

المحافظة الجنوبية.
الــمــحــافــظــة  أن  ــالـــذكـــر  بـ الـــجـــديـــر 
ومتابعة  رصــد  فــي  مستمرة  الجنوبية 
من  الـــواردة  والمالحظات  المقترحات 
قبل األهالي، والتي تتعلق باحتياجاتهم 
لــتــوفــيــر الــمــرافــق الــعــامــة والــمــشــاريــع 
وتسهم  تطلعاتهم  تلبي  التي  التنموية 
التنموية،  الخدمات  أفضل  تقديم  في 
عبر التنسيق مع الجهات ذات العالقة.

الموؤ�س�سة الملكية واللولو هايبر ماركت يد�سنان حملة )100 فل�س ت�سنع فرقًا(
الملكية  الــمــؤســســة  دشــنــت 
لألعمال اإلنسانية بالتعاون مع 
مــجــمــوعــة الــلــولــو هــايــبــرمــاركــت 
تصنع  فــلــس   100 )كــــل  مـــبـــادرة 
فرقًا(، بحضور الدكتور مصطفى 
للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن  السيد 
الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
المدير  روبـــاواال  جوزير  والسيد 
اإلقـــلـــيـــمـــي لــمــجــمــوعــة الــلــولــو 
البحرين  مملكة  فــي  العالمية 
الدوسري  أحمد  وإيمان  ومصر، 
والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  وكــيــل 
وعدد من المسؤولين، وذلك في 
فرع اللولو هايبرماركت بمجمع 

الدانة.
إلـــى تعزيز  الــحــمــلــة  تــهــدف 
لدعم  والــعــطــاء  الــتــضــامــن  روح 
في  والمساهمة  المؤسسة  أبناء 
خــلــق حــيــاة أفــضــل لــهــم، وذلـــك 

من خالل إتاحة الفرصة لزبائن 
اللولوهايبرماركت  فــروع  جميع 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــلــتــبــرع 
أكثر حسب  أو  فلس   100 بمبلغ 
الــرغــبــة عــنــد أي عــمــلــيــة شـــراء 

خالل شهر رمضان المبارك.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـــقـــدم 
ــيـــد  الـــــدكـــــتـــــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ
ــر والـــتـــقـــديـــر  ــكــ ــشــ ــالــــص الــ ــخــ بــ
ــة الــــلــــولــــو عــلــى  ــمـــوعـ ــجـ إلـــــــى مـ
وحرصهم  الدائمة  مساهمتهم 
فــــــي دعــــــــم الــــعــــمــــل اإلنــــســــانــــي 
الــــــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه الـــمـــؤســـســـة 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة، 
وعــلــى األهــمــيــة الــبــالــغــة واألثـــر 
المجتمعية  للشراكة  اإليجابي 

التي يحرصون عليها.
كــمــا أعـــــرب الــســيــد جــوزيــر 
روبـــــــــــــاواال عـــــن خــــالــــص شـــكـــره 

وامــتــنــانــه لـــلـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
ــه الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة  تـــقـــوم بــ
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة فــي خدمة 
ورعـــــــايـــــــة األســـــــــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
داخل  اإلنساني  العمل  وتقديم 
مؤكدًا  البحرين،  مملكة  وخــارج 
مواصلة تعاون شركة اللولو مع 
من  الــمــزيــد  لتقديم  المؤسسة 

الخدمات.
ومــــن جــهــتــهــا عــبــرت إيــمــان 
وامتنانها  الدوسري عن شكرها 
لــمــثــل هـــذه الـــمـــبـــادرة الــمــبــاركــة 
الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم األرامــــل 
واأليتام، وأكدت أن الشراكة بين 
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
ــاع الــخــاص  ــطـ ــقـ اإلنـــســـانـــيـــة والـ
وتــحــديــدًا الــلــولــو هــايــبــرمــاركــت 
هـــي شـــراكـــة مــمــيــزة ومــســتــمــرة 
تساهم في دعم األرامل واأليتام.
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 ¿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

P  12P  5

Link

P  5

Link

5العدد )16433( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء 29 شعبان 1444هـ - 21 مارس 2023م 

محميد احملميد

أول السطر:
لمجلس  الــرمــزيــة  االحتجاجية  الــوقــفــة 
عن  للتعبير  عراد  دوحة  في  البلدي  المحرق 
االستياء من عدم تعاون الجهات معهم بشأن 
الــشــكــر..  الــســيــارات.. تستحق  ــوم مــواقــف  رسـ
ونــنــتــظــر الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــركـــات مـــن أجــل 

مصلحة المواطنين.
للعلم فقط:

المؤشرات االقتصادية التي أعلنها السيد 
حسن الجالهمة رئيس مجلس إدارة مصرف 
البحرين المركزي، تؤكد التعافي االقتصادي 

وجهود الحكومة الموقرة.. فشكرا لكم. 
عن الفيلم والدليل.. وأمور أخرى:

في  مهمة  مواضيع  بعض  تضيع  أحيانا 
خــضــم مــواضــيــع أهـــم، وأحــيــانــا ُتــظــلــم بعض 
فــعــالــيــات لــقــصــور فــي االهــتــمــام اإلعــالمــي أو 
لتزامن وجودها ضمن فعاليات أكبر، وأحيانا 
تمر بعض برامج مرور الكرام من دون أن يتم 
على  عندها،  والتوقف  عليها  الضوء  تسليط 

الرغم من أهميتها، حاضرا ومستقبال. 
 ،)Leap of Faith( الــوثــائــقــي  الفيلم 
لــه فــي مسرح  الــعــرض األول  تــم نــشــر  الــــذي 
البحرين الوطني األسبوع الماضي، والذي تم 
التاريخية  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  إنتاجه 
الــتــي قـــام بــهــا قـــداســـة الــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا 
نوفمبر  فــي  البحرين  مملكة  إلــى  الفاتيكان 
الماضي تلبية لدعوة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــاه، مــــادة إعــالمــيــة  ــ الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــ
تسويقية مهمة، تستحق أن تكون حاضرة على 
ــدوام فــي كــل الــبــرامــج والــفــعــالــيــات، خاصة  الــ
الــخــارجــيــة مــنــهــا، لــبــيــان الــنــهــج الــحــضــاري 
لمملكة البحرين في تعزيز التعايش السلمي 

والتسامح واألخوة اإلنسانية.
الفيلم،  هــذا  عند  أحــد  يتوقف  لــم  ولكن 
ولم يتوقف أحد أمام هذا الجهد.. أتمنى أن 

من  نسخ  وإهــداء  بإرسال  الثقافة  هيئة  تقوم 
الفيلم إلى كل السفارات األجنبية والمدارس 
والمراكز الدولية في البالد، بل وتوزيعه على 
كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتعرضه 
أساسية  وكمادة  اإللكترونية،  مواقعها  ضمن 
بجانب  لــلــبــالد.  األجنبية  الــوفــود  زيـــارة  عند 
ــى كــل الــســفــارات  إرســــال نــســخ مــن الــفــيــلــم إلـ
العالمية  والمنصات  الــخــارج  فــي  البحرينية 

كذلك.
مثال آخر.. وهو كتاب »الدليل البرلماني 
الذي  التنمية«  في  المرأة  احتياجات  إلدمــاج 
لــلــمــرأة مــنــذ أســبــوع  دشــنــه المجلس األعــلــى 
هالة  األستاذة  بحضور  خالل جلسة حوارية، 
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــاري،  األنـــصـ
للمرأة، والمحامية دالل الزايد عضو مجلس 
الـــشـــورى، والــســيــدة كــريــمــة الــعــبــاســي األمــيــن 
العشرات من  وأمـــام  الــشــورى،  الــعــام لمجلس 
الشخصيات السياسية والبرلمانية األجنبية، 
بها  قــام  جــهــودا مضنية  يعكس  الكتاب  وهــذا 
المجلس األعلى للمرأة، ويستحق كل اإلشادة 
الــمــزيــد من  الــكــتــاب  كما يستحق  والــعــرفــان، 

التسويق محليا وخارجيا.
الفيلم والدليل.. وربما أمور أخرى تبذل 
اإلمكانيات..  لها  وتسخر  الجهود،  أجلها  من 
والــتــســويــق..  الــمــزيــد مــن االهــتــمــام  تستحق 

وتستحق الشكر والتقدير كذلك.
مالحظة واجبة:

تــأكــيــد الــســيــد عــدنــان عــبــدالــمــلــك رئيس 
جــمــعــيــة الـــمـــصـــارف أن الــبــنــوك الــبــحــريــنــيــة 
تصريح  األمريكية..  البنوك  أزمة  من  بمأمن 
ــوة ومــتــانــة  فـــي تــوقــيــتــه الــمــنــاســب، ويـــؤكـــد قــ
إلــى  بــحــاجــة  وهـــو  الــمــالــي للبحرين،  الــوضــع 

مزيد من النشر لزيادة الثقة والطمأنينة.
آخر السطر:

اللهم احفظ الكويت.. ويسر أمورها إلى 
سبيل الرشد والهداية والتوفيق. 

malmahmeed7@gmail.com

عن �لفيلم و�لدليل.. و�أمور �أخرى

أكد علي بن صالح الصالح، 
أنَّ  الـــــشـــــورى،  ــيــــس مـــجـــلـــس  رئــ
والتطوعية  الخيرية  األعــمــال 
ــز أســاســيــة  ــائـ ــات وركـ ــامـ تــعــد دعـ
ــم والــــمــــبــــادئ  ــيــ ــقــ لـــتـــرســـيـــخ الــ
الـــنـــبـــيـــلـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــمــاســك 
ــالـــدور  ــاعـــي، مـــشـــيـــًدا بـ ــمـ ــتـ االجـ
الكبير الذي تقوم به مؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني في 
تبني وتنفيذ المبادرات واألفكار 
الــداعــمــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 

واالجتماعية المتنوعة.
ــالل رعــــايــــة  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
أمــس  الـــشـــورى،  رئــيــس مجلس 
)اإلثنين(، حفل افتتاح معرض 
الـــذي تنظمه   ،»2 الــعــطــاء  »فــن 
مؤسسة بحرين ترست الخيرية، 
برئاسة الدكتورة فاطمة محمد 
البلوشي، في مركز صفية علي 
اليدوية  والــحــرف  للفنون  كانو 
رئيس  وأشاد  للمؤسسة.  التابع 

ــورى بـــاألعـــمـــال  ــ ــشــ ــ مـــجـــلـــس الــ
الهادفة  والبرامج  والمشروعات 
بحرين  مؤسسة  تنفذها  الــتــي 
حرص  مثمًنا  الخيرية،  ترست 
ومساندة  دعــم  على  المؤسسة 
األعمال الخيرية واالجتماعية 
والـــتـــطـــوعـــيـــة، بـــمـــا ُيـــســـهـــم فــي 
تعزيز القيم والمبادئ السامية 

ــل الـــخـــيـــري.  ــمــ ــعــ ــلـــعـــطـــاء والــ لـ
ونــــــّوه رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
توليه  الـــذي  الكبير  بــالــحــرص 
الـــمـــؤســـســـة فــــي تــنــظــيــم ودعــــم 
والتدريبية،  التعليمية  البرامج 
اكتساب  أمـــام  الــفــرص  وتــوفــيــر 
الـــــمـــــهـــــارات والـــــخـــــبـــــرات الـــتـــي 
التمكين  مــن  مزيد  نحو  تدفع 

االقـــــتـــــصـــــادي لـــــــدى األفــــــــــراد، 
وخصوًصا من يواجهون ظروًفا 

وتحديات معيشية وحياتية.
وأثـــــــنـــــــى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــــشــــــــــورى عــــــلــــــى األعــــــــمــــــــال 
ــة واإلبـــــــداعـــــــيـــــــة الـــتـــي  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
قــدمــهــا الــفــنــانــون الــمــشــاركــون 
الــــــمــــــعــــــرض، مـــــــؤكـــــــًدا أن  فــــــي 

وحرصهم  القّيمة،  إسهاماتهم 
الخيرية،  المشاريع  دعــم  على 
ــا بــالــمــســؤولــيــة  ــزاًمـ ــتـ يــعــكــس الـ
للسمات  وترجمة  االجتماعية، 
والــخــصــائــص الــتــي يــمــتــاز بها 
ُجبل  وما  البحريني،  المجتمع 
الخير ومساعدة  عليه في حب 

اآلخرين.

رئي����س مجل����س �ل�ش���ورى: �لأعمال �لخيري���ة و�لتطوعي���ة دعامات
رئي�ش���ية لتر�ش���يخ �لقي���م �لنبيل���ة وتعزي���ز �لتما�ش���ك �لجتماعي

البروفيسور  افتتح  بهية،  أمسية  في 
ــواج الــرئــيــس  ــحــ عــــبــــداهلل بــــن يـــوســـف الــ
الـــمـــؤســـس لــلــجــامــعــة األهـــلـــيـــة رئــيــس 
النسوي  »أثـــر«  مــعــرض  أمنائها  مجلس 
لــلــخــط الــعــربــي فـــي جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
لــلــفــن الــمــعــاصــر، حــيــث اســتــعــرضــت 33 
فنية  أعــمــااًل  بحرينية  وخطاطة  فنانة 

متعددة.
الحواج  عــبــداهلل  البروفيسور  واشـــاد 
ــات فــــي الــمــعــرض  ــاركـ ــمـــشـ ــإبــــداعــــات الـ بــ
النسوي للخط العربي والزخرفة »أثر«، 
في  للبحرين  المتنامي  بــالــدور  منوها 
هـــذا الــمــجــال الــفــنــي الــعــربــي األصــيــل، 
ــات نــحــو  ــاركـ ــمـــشـ ومـــحـــفـــزا الـــفـــنـــانـــات الـ

وإبداعاتهن  لوحاتهن  تصل  أن  الطموح 
للمعارض اإلقليمية والعالمية.

ــن بـــالـــغ ســعــادتــه  وعـــبـــر الــــحــــواج عــ
الثالث  العربي  الخط  معرض  بمستوى 
»أثـــــر«، مـــؤكـــدًا أن الــلــوحــات الــمــعــروضــة 
فــي الــمــعــرض مــتــمــيــزة فــعــال وقـــد نالت 
إلى  مشيرًا  الحاضرين،  وتقدير  إعجاب 
أن المعرض أكد تميز المرأة البحرينية 
فــي فــن الــخــط الــعــربــي الـــذي يعد أحد 
الـــفـــنـــون الـــتـــي تــمــتــلــك تـــاريـــخـــًا طــويــاًل 
في  دقــة  وتتطلب  وثقافيًا،  فنيًا  وعمقًا 
للوصول  المطلوبة  المقاييس  تحديد 

إلى العمق الفني المنشود.
ــا أشـــــــــــــــادت مـــنـــســـقـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ

العلوي برعاية  السيدة حورية  المعرض 
الثالثة  للنسخة  الـــحـــواج  الــبــروفــيــســور 
مــع الــمــعــرض والــتــي جـــاءت تحت شعار 
من  الثانية  للنسخة  رعايته  بعد  »أثـــر« 
بالدعم  منوهة  أعـــوام،   3 قبل  المعرض 
الــبــروفــيــســور  يقدمها  الــتــي  والــمــســانــدة 
ــيـــة لــلــفــنــون  ــلـ الــــحــــواج والـــجـــامـــعـــة االهـ
سيما فــن الــخــط والــزخــرفــة، مــؤكــدة أن 
المعاصر  للفن  البحرين  جمعية  أبــواب 
الجمعة  مساء  حتى  للجميع  مفتوحة 

المقبل الموافق لـ24 مارس 2023. 
األبــرز  الثيمة  أن  العلوي  وأوضــحــت 
في هذا المعرض »أثر« من جهة تعبيره 
عـــن أثـــر الــتــطــور الــحــاصــل لـــدى نخبة 

الــخــطــاطــات الــبــحــريــنــيــات فــي مــجــاالت 
ــــده كــبــار  ــو مـــا أكـ ــة، وهــ ــرفـ ــزخـ الـــخـــط والـ
الــنــقــاد فــي هـــذا الــمــجــال مــمــن حــضــروا 

افتتاح المعرض.
وأضافت: جاء هذا المعرض ليثبت 
كل  في  فارقًا  الناعمة تصنع  األيــدي  أن 
شيء، وأن الروح الخالقة والمبدعة لدى 
لــدى  عــن مثيلتها  أبــــدا  تــقــل  الـــمـــرأة ال 
لم  البحرين  مملكة  أن  ولتؤكد  الــرجــل، 
ــرأة فــيــهــا على  ــمـ تــتــوقــف عـــن تــمــكــيــن الـ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــصــ الـــمـــيـــاديـــن االقــ
أوسع  آفــاق  إلى  تتسع  بل  واالجتماعية، 
تشمل الفنون واآلداب سيما فنون الخط 

العربي.

�لربوفي�س�ر �حل��ج يفتتح معر�ض »�أثر« للخطاطات.. وي�ؤكد:

نطمح �أن ت�شل �إبد�عات �لمر�أة �لبحرينية �إلى �لمحافل �لعالمية

طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  لــلــصــحــة، 
جــمــعــيــة الــســكــري الــبــحــريــنــيــة، 
ــة الــــســــكــــري  ــيــ ــعــ ــمــ نــــظــــمــــت جــ
الــبــحــريــنــيــة أمــــس حــفــل خــتــام 
مــــــبــــــادرة تــــحــــدي الــــمــــشــــي فــي 
ــك  ــ ــ ــة، وذلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ نـــســـخـــتـــهـــا الـ
رئـــيـــس جمعية  نـــائـــب  بــحــضــور 
الــدكــتــورة  البحرينية  الــســكــري 
ــم الــــهــــاجــــري، وعـــــــدد مــن  ــريــ مــ
والمعنيين،  الجمعية  أعــضــاء 
وذلـــــك عــبــر االتــــصــــال الــمــرئــي 

االفتراضي »زووم«. 
ــق طــبــيــب  ــريــ ــفــ ــح الــ ــتــ ــتــ وافــ
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة الـــحـــفـــل بــكــلــمــة أكـــد 
خاللها أن مبادرة تحدي المشي 
على  بالتشجيع  ُتعنى  الرابعة 
ممارسة النشاط البدني ليكون 
ــًتـــا  ــيــــاة صــــّحــــي، الفـ أســــلــــوب حــ
النوعية  الــمــبــادرة  هــذه  أن  إلــى 
والـــصـــحـــيـــة والـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
يمكن  اآلن  وحـــتـــى   2019 ــام  عــ
مــن خــاللــهــا الــوقــايــة مــن زيـــادة 
الــوزن والسمنة ومــن األمــراض 
غــيــر الــســاريــة الــمــرتــبــطــة بهما 
والسيما مرض السكري، وذلك 
النشاط  نظام  تبني  خــالل  من 
البدني اليومي، وتبني اختيارات 
صحية أكثر لأغذية باعتبارها 
االخــتــيــار األســهــل وهـــو الخيار 
األكــثــر إتــاحــًة وتــوافــرًا واأليــســر 
الوقاية  فــي  يساهم  مما  كلفة، 

من الوزن الزائد والسمنة. 
وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة إلــــى أنــه 
بـــإمـــكـــان الــجــمــيــع بــالــمــجــتــمــع 
وذلك  المبادرة،  من  االستفادة 
ــــالل مـــمـــارســـة الــنــشــاط  مــــن خـ
دقــيــقــة   60 بـــانـــتـــظـــام  الـــبـــدنـــي 
لأطفال في اليوم و150 دقيقة 
األســبــوع،  مــدى  على  للبالغين 
وقد كانت االستفادة من مبادرة 
تـــحـــدي الـــمـــشـــي فــــي نــســخــتــهــا 
المشي،  عــادة  خلق  في  الرابعة 
مــن  ــًا  ــمـــطـ نـ ــبـــحـــت  أصـ أن  ــى  ــ الــ
أنــمــاط حــيــاتــهــم الــيــومــيــة عند 
البعض واضحة جدًا من خالل 
 10 مــن  ألكثر  اليومي  التوثيق 
آالف خطوة باليوم الواحد بين 
الــمــتــســابــقــيــن الـــذيـــن تــنــافــســوا 
ــا بـــيـــنـــهـــم حــــــرصــــــًا عــلــى  ــيــــمــ فــ

صحتهم.
ــالـــت نــائــب  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ رئـــــــيـــــــس جــــمــــعــــيــــة الـ

ــورة مــريــم  ــتــ ــدكــ الــبــحــريــنــيــة الــ
تــحــدي  مــــبــــادرة  إن  الـــهـــاجـــري 
المشي في نسختها الرابعة هي 
احدى مبادرات جمعية السكري 
ــبــــادرة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وهــــــي الــــمــ
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي مملكة  األولـ
البحرين، وهي عبارة عن مشي 
لمدة  ومجتمعي،  فـــردي  يــومــي 
3 شهور، موضحًة أن غاية هذه 
تحقيق  فـــي  تــتــمــثــل  الـــمـــبـــادرة 
 21 نــحــتــاج  أي   ،90/21 قـــاعـــدة 
ــن الــتــطــبــيــق الــيــومــي  يـــومـــا مــ
لخلق عادة المشي بين الناس، 
المشي  مـــن  يــومــا   90 ونــحــتــاج 
ــكــــون روتـــيـــنـــا  ــى يــ ــتـ ــيــــومــــي حـ الــ

ونمط حياة صحي. 

الهاجري  الدكتورة  وأشــارت 
ــادرة تــهــدف  ــبـ ــمـ الـ إلــــى أن هــــذه 
يومي  ريــاضــي  نــمــط  تبني  إلـــى 
للمحافظة على الوزن، والوقاية 
من األمـــراض، ســواء من خالل 
القدمين،  على  العادي  المشي 
المشي،  جــهــاز  عــلــى  الــثــابــت  أو 
أو المشي مع الشخص المقعد 
عــلــى الـــكـــرســـي الـــمـــتـــحـــرك، أو 
يــحــرك الــكــرســي بــنــفــســه، وهــو 
العمرية  الفئات  لجميع  متاح 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــحـــالـــة صــحــيــة 
مــســتــقــرة، كــمــا يــنــصــح بــوجــود 

مرافق أثناء المشي.
وفــــــــي خـــــتـــــام الــــحــــفــــل تــم 
الفائزين  على  السحب  إجـــراء 

فــــي مـــــبـــــادرة تــــحــــدي الـــمـــشـــي، 
حــيــث حـــاز ثــالثــة فــائــزيــن على 
ــن مــؤســســة  ــز مـــقـــدمـــة مــ ــوائــ جــ
بــهــزاد الــطــبــيــة، إذ فـــاز األســتــاذ 
حــــســــيــــن عــــــــبــــــــداهلل الـــســـعـــيـــد 
بــالــجــائــزة األولــــى )تــريــدمــيــل(، 
وفاز األستاذ عبدالكريم محمد 
شكيب بالجائزة الثانية )دراجة 
ــة(، بــيــنــا فـــــازت األســـتـــاذة  ــتـ ــابـ ثـ
رحاب محسن بالجائزة الثالثة 
)دراجة هوائية(. كما فاز خمسة 
أشــخــاص بــجــوائــز مــقــدمــة من 
ــنــــس تـــــــــــــراك، أمـــــــــا بـــقـــيـــة  ــتــ ــيــ فــ
مشاركا   17 وعــددهــم  الفائزين 
فقد حــازوا على جوائز مقدمة 

من هيلثي كلوريز.  
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شــــاركــــت جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم 
بــالــدكــتــور  ممثلة  التطبيقية 
عــــــــــمــــــــــار جــــــــالمــــــــنــــــــة مــــــديــــــر 
وخـــــدمـــــات  الـــمـــكـــتـــبـــة  إدارة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات فــــــــي أعـــــمـــــال 
السنوي  والــمــعــرض  الــمــؤتــمــر 
لجمعية  والــعــشــريــن  الــســادس 
-فــرع  المتخصصة  المكتبات 
أقيم  الــذي   – العربي  الخليج 
تــحــت رعـــايـــة مــعــهــد الــكــويــت 
والجامعة  العلمية  لــأبــحــاث 
وحمل  الكويت،  في  األمريكية 
ــوان »الـــتـــقـــنـــيـــات الــنــاشــئــة  ــنــ عــ
وتــطــبــيــقــاتــهــا فــــي الــمــكــتــبــات 

ومؤسسات المعلومات«.
ــر إلــــى  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويـــــهـــــدف الــ
مناقشة الدراسات واالتجاهات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة، 
تطبيقاتها  ــرز  أبــ واســتــكــشــاف 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــمــكــتــبــات 
ومـــــــؤســـــــســـــــات الــــمــــعــــلــــومــــات 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــنـــا الـ ــاتـ ــي مـــجـــتـــمـــعـ ــ فــ
والــخــلــيــجــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مختلف  على  الضوء  تسليط 
التطورات التقنية والتحديات 
التي تواجه قطاع المعلومات، 
سواًء كانت في مجال التأليف 
وإدارة  الـــرقـــمـــنـــة  أو  ــنـــشـــر  والـ
الخدمات  أو  الرقمية  األوعية 

االفتراضية وغيرها.
وأقــيــم الــمــؤتــمــر فــي دولــة 

الــكــويــت بــمــشــاركــة كــوكــبــة من 
الباحثين واألكاديميين، حيث 
عمل متخصصة  ورش  تضمن 
فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات 
الرقمية  والقراءة  اإللكترونية 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
وكـــفـــاءتـــهـــا وكـــشـــف االنــتــحــال 
ــتــــخــــدام  الـــعـــلـــمـــي وواقــــــــــع اســ
الــروبــوت فــي عمليات اإلرشــاد 
ــي الـــمـــكـــتـــبـــات،  ــ ــه فـ ــيــ ــوجــ ــتــ والــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى واقــــع شــبــكــات 
لمصادر  االجتماعي  التواصل 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــســـتـــودعـــات 
الــخــلــيــج  دول  فــــي  ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الــورشــات  مــن  وغيرها  العربي 
لتبادل  الــنــقــاشــيــة  والــحــلــقــات 

الــخــبــرات، والــوقــوف على أهم 
المكتبات  عالم  في  التطورات 

ومراكز المعلومات.
وعلى هامش المؤتمر قام 
بزيارة  جالمنة  عمار  الدكتور 
للمؤتمر  الــمــرافــق  الــمــعــرض 
حيث اجتمع مع مجموعة من 
الــنــاشــريــن مــثــل شــركــة نسيج 
دار  وشــركــة   EBSCO و شــركــة 
 Elsevier وشركة  المنظومة 
 world scientific وشــركــة 
وشركة    ProQuest وشــركــة  
الــشــركــات،  IEEE وغــيــرهــا مــن 
لالطالع على أحدث التقنيات 
فـــي عــالــم الــمــكــتــبــات وقــواعــد 

البيانات. 

جامعة �لعلوم �لتطبيقية ت�شارك في �لموؤتمر و�لمعر�س
�لمتخ�ش�ش�ة �لمكتب�ات  لجمعي�ة  و�لع�ش�رين  �ل�شاد��س 

ــبــــحــــريــــن  ــز الــ ــ ــركــ ــ ــري مــ ــ ــجــ ــ يــ
للدراسات االستراتيجية والدولية 
والـــطـــاقـــة )دراســــــــات( اســتــطــالًعــا 
المواطنين  وعـــي  لــقــيــاس  لــلــرأي 
اآلتية  بــالــمــتــالزمــات  والمقيمين 
والكالينفلتر  والمارفان،  الـــداون، 
على عينة تمثل شرائح المجتمع 
كــــافــــة، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار حـــرص 
)دراســـــات( عــلــى اإلســهــام بقياس 
وعـــــي الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
إلــى  ونـــظـــًرا  الــقــضــايــا،  بمختلف 
عاماًل  الصحية  التوعية  اعــتــبــار 
حـــاســـًمـــا فــــي الـــوقـــايـــة مــــن وقــــوع 
األمراض  تحت خطر  األشخاص 
األمـــراض  بينها  ومــن  المختلفة 
ــهــــدف االســـتـــطـــالع  الــجــيــنــيــة. ويــ
إلــــى الــتــعــرف عــلــى مــــدى الــوعــي 
األمـــراض  هــذه  حــول  المجتمعي 
عــالوًة  أعــراضــهــا،  وأبـــرز  الجينية، 
ــكـــشـــف الــمــبــكــر،  ــة الـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ عـ
البعض  تــواجــه  التي  والتحديات 
مــــن حـــمـــلـــة هـــــذه األمـــــــــراض فــي 
الكشف  كــان يمكن  وإذا  اإلنــجــاب، 
ــذه األمــــــــــراض عــنــد  ــ ــل هــ ــثـ عــــن مـ
االستطالع  يــهــدف  كما  الجنين، 
حـــول ضـــرورة  اآلراء  تــقــصــي  إلـــى 

الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الــنــفــســيــة 
لـــمـــرضـــى الـــمـــتـــالزمـــات الـــثـــالث، 

وأزواجهم، وأهاليهم، وأقاربهم. 
وسوف يتم إعالن االستطالع 
ونــــــشــــــر نــــتــــائــــجــــه خـــــــــالل نـــــــدوة 
ــبــــراء  ــاركــــة خــ مـــتـــخـــصـــصـــة بــــمــــشــ
ــل  ــ ــن داخــ ــ ــي هـــــــذا الــــمــــجــــال مــ ــ فــ
بهدف  الــبــحــريــن،  مملكة  ــارج  وخــ
ــا فــي  ــهـ ــائـــجـ ــتـ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن نـ

الــحــمــالت الـــتـــوعـــويـــة، والــتــقــلــيــل 
ــلـــى الــمــجــتــمــع.  مــــن تـــبـــعـــاتـــهـــا عـ
يـــأتـــي االســـتـــطـــالع ضــمــن بــرامــج 
في  النوعية  )دراســــات(  ومــبــادرات 
والتخصصات  القضايا  مــن  عــدد 
العربية  باللغتين  واطلق  الهامة، 
واإلنجليزية على منصات المركز 
الرسمية، ومن خالل كود الماسح 

الضوئي.

مرك�ز )در��ش�ات( يج�ري ��شت��ط��اًعا لق�ي��ا�س وع�ي
�لمو�طنين و�لمقيمين حول عدد من �لأمر��س �لجينية
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محميد احملميد

أول السطر:
لمجلس  الــرمــزيــة  االحتجاجية  الــوقــفــة 
عن  للتعبير  عراد  دوحة  في  البلدي  المحرق 
االستياء من عدم تعاون الجهات معهم بشأن 
الــشــكــر..  الــســيــارات.. تستحق  ــوم مــواقــف  رسـ
ونــنــتــظــر الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــركـــات مـــن أجــل 

مصلحة المواطنين.
للعلم فقط:

المؤشرات االقتصادية التي أعلنها السيد 
حسن الجالهمة رئيس مجلس إدارة مصرف 
البحرين المركزي، تؤكد التعافي االقتصادي 

وجهود الحكومة الموقرة.. فشكرا لكم. 
عن الفيلم والدليل.. وأمور أخرى:

في  مهمة  مواضيع  بعض  تضيع  أحيانا 
خــضــم مــواضــيــع أهـــم، وأحــيــانــا ُتــظــلــم بعض 
فــعــالــيــات لــقــصــور فــي االهــتــمــام اإلعــالمــي أو 
لتزامن وجودها ضمن فعاليات أكبر، وأحيانا 
تمر بعض برامج مرور الكرام من دون أن يتم 
على  عندها،  والتوقف  عليها  الضوء  تسليط 

الرغم من أهميتها، حاضرا ومستقبال. 
 ،)Leap of Faith( الــوثــائــقــي  الفيلم 
لــه فــي مسرح  الــعــرض األول  تــم نــشــر  الــــذي 
البحرين الوطني األسبوع الماضي، والذي تم 
التاريخية  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  إنتاجه 
الــتــي قـــام بــهــا قـــداســـة الــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا 
نوفمبر  فــي  البحرين  مملكة  إلــى  الفاتيكان 
الماضي تلبية لدعوة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــاه، مــــادة إعــالمــيــة  ــ الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــ
تسويقية مهمة، تستحق أن تكون حاضرة على 
ــدوام فــي كــل الــبــرامــج والــفــعــالــيــات، خاصة  الــ
الــخــارجــيــة مــنــهــا، لــبــيــان الــنــهــج الــحــضــاري 
لمملكة البحرين في تعزيز التعايش السلمي 

والتسامح واألخوة اإلنسانية.
الفيلم،  هــذا  عند  أحــد  يتوقف  لــم  ولكن 
ولم يتوقف أحد أمام هذا الجهد.. أتمنى أن 

من  نسخ  وإهــداء  بإرسال  الثقافة  هيئة  تقوم 
الفيلم إلى كل السفارات األجنبية والمدارس 
والمراكز الدولية في البالد، بل وتوزيعه على 
كل الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتعرضه 
أساسية  وكمادة  اإللكترونية،  مواقعها  ضمن 
بجانب  لــلــبــالد.  األجنبية  الــوفــود  زيـــارة  عند 
ــى كــل الــســفــارات  إرســــال نــســخ مــن الــفــيــلــم إلـ
العالمية  والمنصات  الــخــارج  فــي  البحرينية 

كذلك.
مثال آخر.. وهو كتاب »الدليل البرلماني 
الذي  التنمية«  في  المرأة  احتياجات  إلدمــاج 
لــلــمــرأة مــنــذ أســبــوع  دشــنــه المجلس األعــلــى 
هالة  األستاذة  بحضور  خالل جلسة حوارية، 
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــاري،  األنـــصـ
للمرأة، والمحامية دالل الزايد عضو مجلس 
الـــشـــورى، والــســيــدة كــريــمــة الــعــبــاســي األمــيــن 
العشرات من  وأمـــام  الــشــورى،  الــعــام لمجلس 
الشخصيات السياسية والبرلمانية األجنبية، 
بها  قــام  جــهــودا مضنية  يعكس  الكتاب  وهــذا 
المجلس األعلى للمرأة، ويستحق كل اإلشادة 
الــمــزيــد من  الــكــتــاب  كما يستحق  والــعــرفــان، 

التسويق محليا وخارجيا.
الفيلم والدليل.. وربما أمور أخرى تبذل 
اإلمكانيات..  لها  وتسخر  الجهود،  أجلها  من 
والــتــســويــق..  الــمــزيــد مــن االهــتــمــام  تستحق 

وتستحق الشكر والتقدير كذلك.
مالحظة واجبة:

تــأكــيــد الــســيــد عــدنــان عــبــدالــمــلــك رئيس 
جــمــعــيــة الـــمـــصـــارف أن الــبــنــوك الــبــحــريــنــيــة 
تصريح  األمريكية..  البنوك  أزمة  من  بمأمن 
ــوة ومــتــانــة  فـــي تــوقــيــتــه الــمــنــاســب، ويـــؤكـــد قــ
إلــى  بــحــاجــة  وهـــو  الــمــالــي للبحرين،  الــوضــع 

مزيد من النشر لزيادة الثقة والطمأنينة.
آخر السطر:

اللهم احفظ الكويت.. ويسر أمورها إلى 
سبيل الرشد والهداية والتوفيق. 

malmahmeed7@gmail.com

عن �لفيلم و�لدليل.. و�أمور �أخرى

أكد علي بن صالح الصالح، 
أنَّ  الـــــشـــــورى،  ــيــــس مـــجـــلـــس  رئــ
والتطوعية  الخيرية  األعــمــال 
ــز أســاســيــة  ــائـ ــات وركـ ــامـ تــعــد دعـ
ــم والــــمــــبــــادئ  ــيــ ــقــ لـــتـــرســـيـــخ الــ
الـــنـــبـــيـــلـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــمــاســك 
ــالـــدور  ــاعـــي، مـــشـــيـــًدا بـ ــمـ ــتـ االجـ
الكبير الذي تقوم به مؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني في 
تبني وتنفيذ المبادرات واألفكار 
الــداعــمــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 

واالجتماعية المتنوعة.
ــالل رعــــايــــة  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
أمــس  الـــشـــورى،  رئــيــس مجلس 
)اإلثنين(، حفل افتتاح معرض 
الـــذي تنظمه   ،»2 الــعــطــاء  »فــن 
مؤسسة بحرين ترست الخيرية، 
برئاسة الدكتورة فاطمة محمد 
البلوشي، في مركز صفية علي 
اليدوية  والــحــرف  للفنون  كانو 
رئيس  وأشاد  للمؤسسة.  التابع 

ــورى بـــاألعـــمـــال  ــ ــشــ ــ مـــجـــلـــس الــ
الهادفة  والبرامج  والمشروعات 
بحرين  مؤسسة  تنفذها  الــتــي 
حرص  مثمًنا  الخيرية،  ترست 
ومساندة  دعــم  على  المؤسسة 
األعمال الخيرية واالجتماعية 
والـــتـــطـــوعـــيـــة، بـــمـــا ُيـــســـهـــم فــي 
تعزيز القيم والمبادئ السامية 

ــل الـــخـــيـــري.  ــمــ ــعــ ــلـــعـــطـــاء والــ لـ
ونــــــّوه رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
توليه  الـــذي  الكبير  بــالــحــرص 
الـــمـــؤســـســـة فــــي تــنــظــيــم ودعــــم 
والتدريبية،  التعليمية  البرامج 
اكتساب  أمـــام  الــفــرص  وتــوفــيــر 
الـــــمـــــهـــــارات والـــــخـــــبـــــرات الـــتـــي 
التمكين  مــن  مزيد  نحو  تدفع 

االقـــــتـــــصـــــادي لـــــــدى األفــــــــــراد، 
وخصوًصا من يواجهون ظروًفا 

وتحديات معيشية وحياتية.
وأثـــــــنـــــــى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــــشــــــــــورى عــــــلــــــى األعــــــــمــــــــال 
ــة واإلبـــــــداعـــــــيـــــــة الـــتـــي  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
قــدمــهــا الــفــنــانــون الــمــشــاركــون 
الــــــمــــــعــــــرض، مـــــــؤكـــــــًدا أن  فــــــي 

وحرصهم  القّيمة،  إسهاماتهم 
الخيرية،  المشاريع  دعــم  على 
ــا بــالــمــســؤولــيــة  ــزاًمـ ــتـ يــعــكــس الـ
للسمات  وترجمة  االجتماعية، 
والــخــصــائــص الــتــي يــمــتــاز بها 
ُجبل  وما  البحريني،  المجتمع 
الخير ومساعدة  عليه في حب 

اآلخرين.

رئي����س مجل����س �ل�ش���ورى: �لأعمال �لخيري���ة و�لتطوعي���ة دعامات
رئي�ش���ية لتر�ش���يخ �لقي���م �لنبيل���ة وتعزي���ز �لتما�ش���ك �لجتماعي

البروفيسور  افتتح  بهية،  أمسية  في 
ــواج الــرئــيــس  ــحــ عــــبــــداهلل بــــن يـــوســـف الــ
الـــمـــؤســـس لــلــجــامــعــة األهـــلـــيـــة رئــيــس 
النسوي  »أثـــر«  مــعــرض  أمنائها  مجلس 
لــلــخــط الــعــربــي فـــي جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
لــلــفــن الــمــعــاصــر، حــيــث اســتــعــرضــت 33 
فنية  أعــمــااًل  بحرينية  وخطاطة  فنانة 

متعددة.
الحواج  عــبــداهلل  البروفيسور  واشـــاد 
ــات فــــي الــمــعــرض  ــاركـ ــمـــشـ ــإبــــداعــــات الـ بــ
النسوي للخط العربي والزخرفة »أثر«، 
في  للبحرين  المتنامي  بــالــدور  منوها 
هـــذا الــمــجــال الــفــنــي الــعــربــي األصــيــل، 
ــات نــحــو  ــاركـ ــمـــشـ ومـــحـــفـــزا الـــفـــنـــانـــات الـ

وإبداعاتهن  لوحاتهن  تصل  أن  الطموح 
للمعارض اإلقليمية والعالمية.

ــن بـــالـــغ ســعــادتــه  وعـــبـــر الــــحــــواج عــ
الثالث  العربي  الخط  معرض  بمستوى 
»أثـــــر«، مـــؤكـــدًا أن الــلــوحــات الــمــعــروضــة 
فــي الــمــعــرض مــتــمــيــزة فــعــال وقـــد نالت 
إلى  مشيرًا  الحاضرين،  وتقدير  إعجاب 
أن المعرض أكد تميز المرأة البحرينية 
فــي فــن الــخــط الــعــربــي الـــذي يعد أحد 
الـــفـــنـــون الـــتـــي تــمــتــلــك تـــاريـــخـــًا طــويــاًل 
في  دقــة  وتتطلب  وثقافيًا،  فنيًا  وعمقًا 
للوصول  المطلوبة  المقاييس  تحديد 

إلى العمق الفني المنشود.
ــا أشـــــــــــــــادت مـــنـــســـقـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ

العلوي برعاية  السيدة حورية  المعرض 
الثالثة  للنسخة  الـــحـــواج  الــبــروفــيــســور 
مــع الــمــعــرض والــتــي جـــاءت تحت شعار 
من  الثانية  للنسخة  رعايته  بعد  »أثـــر« 
بالدعم  منوهة  أعـــوام،   3 قبل  المعرض 
الــبــروفــيــســور  يقدمها  الــتــي  والــمــســانــدة 
ــيـــة لــلــفــنــون  ــلـ الــــحــــواج والـــجـــامـــعـــة االهـ
سيما فــن الــخــط والــزخــرفــة، مــؤكــدة أن 
المعاصر  للفن  البحرين  جمعية  أبــواب 
الجمعة  مساء  حتى  للجميع  مفتوحة 

المقبل الموافق لـ24 مارس 2023. 
األبــرز  الثيمة  أن  العلوي  وأوضــحــت 
في هذا المعرض »أثر« من جهة تعبيره 
عـــن أثـــر الــتــطــور الــحــاصــل لـــدى نخبة 

الــخــطــاطــات الــبــحــريــنــيــات فــي مــجــاالت 
ــــده كــبــار  ــو مـــا أكـ ــة، وهــ ــرفـ ــزخـ الـــخـــط والـ
الــنــقــاد فــي هـــذا الــمــجــال مــمــن حــضــروا 

افتتاح المعرض.
وأضافت: جاء هذا المعرض ليثبت 
كل  في  فارقًا  الناعمة تصنع  األيــدي  أن 
شيء، وأن الروح الخالقة والمبدعة لدى 
لــدى  عــن مثيلتها  أبــــدا  تــقــل  الـــمـــرأة ال 
لم  البحرين  مملكة  أن  ولتؤكد  الــرجــل، 
ــرأة فــيــهــا على  ــمـ تــتــوقــف عـــن تــمــكــيــن الـ
ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــصــ الـــمـــيـــاديـــن االقــ
أوسع  آفــاق  إلى  تتسع  بل  واالجتماعية، 
تشمل الفنون واآلداب سيما فنون الخط 

العربي.

�لربوفي�س�ر �حل��ج يفتتح معر�ض »�أثر« للخطاطات.. وي�ؤكد:

نطمح �أن ت�شل �إبد�عات �لمر�أة �لبحرينية �إلى �لمحافل �لعالمية

طبيب  الفريق  رعاية  تحت 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  لــلــصــحــة، 
جــمــعــيــة الــســكــري الــبــحــريــنــيــة، 
ــة الــــســــكــــري  ــيــ ــعــ ــمــ نــــظــــمــــت جــ
الــبــحــريــنــيــة أمــــس حــفــل خــتــام 
مــــــبــــــادرة تــــحــــدي الــــمــــشــــي فــي 
ــك  ــ ــ ــة، وذلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ نـــســـخـــتـــهـــا الـ
رئـــيـــس جمعية  نـــائـــب  بــحــضــور 
الــدكــتــورة  البحرينية  الــســكــري 
ــم الــــهــــاجــــري، وعـــــــدد مــن  ــريــ مــ
والمعنيين،  الجمعية  أعــضــاء 
وذلـــــك عــبــر االتــــصــــال الــمــرئــي 

االفتراضي »زووم«. 
ــق طــبــيــب  ــريــ ــفــ ــح الــ ــتــ ــتــ وافــ
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة الـــحـــفـــل بــكــلــمــة أكـــد 
خاللها أن مبادرة تحدي المشي 
على  بالتشجيع  ُتعنى  الرابعة 
ممارسة النشاط البدني ليكون 
ــًتـــا  ــيــــاة صــــّحــــي، الفـ أســــلــــوب حــ
النوعية  الــمــبــادرة  هــذه  أن  إلــى 
والـــصـــحـــيـــة والـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
يمكن  اآلن  وحـــتـــى   2019 ــام  عــ
مــن خــاللــهــا الــوقــايــة مــن زيـــادة 
الــوزن والسمنة ومــن األمــراض 
غــيــر الــســاريــة الــمــرتــبــطــة بهما 
والسيما مرض السكري، وذلك 
النشاط  نظام  تبني  خــالل  من 
البدني اليومي، وتبني اختيارات 
صحية أكثر لأغذية باعتبارها 
االخــتــيــار األســهــل وهـــو الخيار 
األكــثــر إتــاحــًة وتــوافــرًا واأليــســر 
الوقاية  فــي  يساهم  مما  كلفة، 

من الوزن الزائد والسمنة. 
وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة إلــــى أنــه 
بـــإمـــكـــان الــجــمــيــع بــالــمــجــتــمــع 
وذلك  المبادرة،  من  االستفادة 
ــــالل مـــمـــارســـة الــنــشــاط  مــــن خـ
دقــيــقــة   60 بـــانـــتـــظـــام  الـــبـــدنـــي 
لأطفال في اليوم و150 دقيقة 
األســبــوع،  مــدى  على  للبالغين 
وقد كانت االستفادة من مبادرة 
تـــحـــدي الـــمـــشـــي فــــي نــســخــتــهــا 
المشي،  عــادة  خلق  في  الرابعة 
مــن  ــًا  ــمـــطـ نـ ــبـــحـــت  أصـ أن  ــى  ــ الــ
أنــمــاط حــيــاتــهــم الــيــومــيــة عند 
البعض واضحة جدًا من خالل 
 10 مــن  ألكثر  اليومي  التوثيق 
آالف خطوة باليوم الواحد بين 
الــمــتــســابــقــيــن الـــذيـــن تــنــافــســوا 
ــا بـــيـــنـــهـــم حــــــرصــــــًا عــلــى  ــيــــمــ فــ

صحتهم.
ــالـــت نــائــب  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ رئـــــــيـــــــس جــــمــــعــــيــــة الـ

ــورة مــريــم  ــتــ ــدكــ الــبــحــريــنــيــة الــ
تــحــدي  مــــبــــادرة  إن  الـــهـــاجـــري 
المشي في نسختها الرابعة هي 
احدى مبادرات جمعية السكري 
ــبــــادرة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وهــــــي الــــمــ
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي مملكة  األولـ
البحرين، وهي عبارة عن مشي 
لمدة  ومجتمعي،  فـــردي  يــومــي 
3 شهور، موضحًة أن غاية هذه 
تحقيق  فـــي  تــتــمــثــل  الـــمـــبـــادرة 
 21 نــحــتــاج  أي   ،90/21 قـــاعـــدة 
ــن الــتــطــبــيــق الــيــومــي  يـــومـــا مــ
لخلق عادة المشي بين الناس، 
المشي  مـــن  يــومــا   90 ونــحــتــاج 
ــكــــون روتـــيـــنـــا  ــى يــ ــتـ ــيــــومــــي حـ الــ

ونمط حياة صحي. 

الهاجري  الدكتورة  وأشــارت 
ــادرة تــهــدف  ــبـ ــمـ الـ إلــــى أن هــــذه 
يومي  ريــاضــي  نــمــط  تبني  إلـــى 
للمحافظة على الوزن، والوقاية 
من األمـــراض، ســواء من خالل 
القدمين،  على  العادي  المشي 
المشي،  جــهــاز  عــلــى  الــثــابــت  أو 
أو المشي مع الشخص المقعد 
عــلــى الـــكـــرســـي الـــمـــتـــحـــرك، أو 
يــحــرك الــكــرســي بــنــفــســه، وهــو 
العمرية  الفئات  لجميع  متاح 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــحـــالـــة صــحــيــة 
مــســتــقــرة، كــمــا يــنــصــح بــوجــود 

مرافق أثناء المشي.
وفــــــــي خـــــتـــــام الــــحــــفــــل تــم 
الفائزين  على  السحب  إجـــراء 

فــــي مـــــبـــــادرة تــــحــــدي الـــمـــشـــي، 
حــيــث حـــاز ثــالثــة فــائــزيــن على 
ــن مــؤســســة  ــز مـــقـــدمـــة مــ ــوائــ جــ
بــهــزاد الــطــبــيــة، إذ فـــاز األســتــاذ 
حــــســــيــــن عــــــــبــــــــداهلل الـــســـعـــيـــد 
بــالــجــائــزة األولــــى )تــريــدمــيــل(، 
وفاز األستاذ عبدالكريم محمد 
شكيب بالجائزة الثانية )دراجة 
ــة(، بــيــنــا فـــــازت األســـتـــاذة  ــتـ ــابـ ثـ
رحاب محسن بالجائزة الثالثة 
)دراجة هوائية(. كما فاز خمسة 
أشــخــاص بــجــوائــز مــقــدمــة من 
ــنــــس تـــــــــــــراك، أمـــــــــا بـــقـــيـــة  ــتــ ــيــ فــ
مشاركا   17 وعــددهــم  الفائزين 
فقد حــازوا على جوائز مقدمة 

من هيلثي كلوريز.  

لدى رعايته حفل ختام مبادرة حتدي �مل�سي

تبني  �أه���م���ي���ة  ي���وؤك���د  ل��ل�����ش��ح��ة«  »�لأع����ل����ى  رئ��ي�����س 
ن����ظ����ام �ل���ن�������ش���اط �ل����ب����دن����ي ل�������ش���ام���ة �ل��ج�����ش��م

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

شــــاركــــت جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم 
بــالــدكــتــور  ممثلة  التطبيقية 
عــــــــــمــــــــــار جــــــــالمــــــــنــــــــة مــــــديــــــر 
وخـــــدمـــــات  الـــمـــكـــتـــبـــة  إدارة 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات فــــــــي أعـــــمـــــال 
السنوي  والــمــعــرض  الــمــؤتــمــر 
لجمعية  والــعــشــريــن  الــســادس 
-فــرع  المتخصصة  المكتبات 
أقيم  الــذي   – العربي  الخليج 
تــحــت رعـــايـــة مــعــهــد الــكــويــت 
والجامعة  العلمية  لــأبــحــاث 
وحمل  الكويت،  في  األمريكية 
ــوان »الـــتـــقـــنـــيـــات الــنــاشــئــة  ــنــ عــ
وتــطــبــيــقــاتــهــا فــــي الــمــكــتــبــات 

ومؤسسات المعلومات«.
ــر إلــــى  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويـــــهـــــدف الــ
مناقشة الدراسات واالتجاهات 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة، 
تطبيقاتها  ــرز  أبــ واســتــكــشــاف 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــمــكــتــبــات 
ومـــــــؤســـــــســـــــات الــــمــــعــــلــــومــــات 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــنـــا الـ ــاتـ ــي مـــجـــتـــمـــعـ ــ فــ
والــخــلــيــجــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مختلف  على  الضوء  تسليط 
التطورات التقنية والتحديات 
التي تواجه قطاع المعلومات، 
سواًء كانت في مجال التأليف 
وإدارة  الـــرقـــمـــنـــة  أو  ــنـــشـــر  والـ
الخدمات  أو  الرقمية  األوعية 

االفتراضية وغيرها.
وأقــيــم الــمــؤتــمــر فــي دولــة 

الــكــويــت بــمــشــاركــة كــوكــبــة من 
الباحثين واألكاديميين، حيث 
عمل متخصصة  ورش  تضمن 
فــــــــــي مـــــــــجـــــــــال الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات 
الرقمية  والقراءة  اإللكترونية 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي 
وكـــفـــاءتـــهـــا وكـــشـــف االنــتــحــال 
ــتــــخــــدام  الـــعـــلـــمـــي وواقــــــــــع اســ
الــروبــوت فــي عمليات اإلرشــاد 
ــي الـــمـــكـــتـــبـــات،  ــ ــه فـ ــيــ ــوجــ ــتــ والــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى واقــــع شــبــكــات 
لمصادر  االجتماعي  التواصل 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــســـتـــودعـــات 
الــخــلــيــج  دول  فــــي  ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الــورشــات  مــن  وغيرها  العربي 
لتبادل  الــنــقــاشــيــة  والــحــلــقــات 

الــخــبــرات، والــوقــوف على أهم 
المكتبات  عالم  في  التطورات 

ومراكز المعلومات.
وعلى هامش المؤتمر قام 
بزيارة  جالمنة  عمار  الدكتور 
للمؤتمر  الــمــرافــق  الــمــعــرض 
حيث اجتمع مع مجموعة من 
الــنــاشــريــن مــثــل شــركــة نسيج 
دار  وشــركــة   EBSCO و شــركــة 
 Elsevier وشركة  المنظومة 
 world scientific وشــركــة 
وشركة    ProQuest وشــركــة  
الــشــركــات،  IEEE وغــيــرهــا مــن 
لالطالع على أحدث التقنيات 
فـــي عــالــم الــمــكــتــبــات وقــواعــد 

البيانات. 

جامعة �لعلوم �لتطبيقية ت�شارك في �لموؤتمر و�لمعر�س
�لمتخ�ش�ش�ة �لمكتب�ات  لجمعي�ة  و�لع�ش�رين  �ل�شاد��س 

ــبــــحــــريــــن  ــز الــ ــ ــركــ ــ ــري مــ ــ ــجــ ــ يــ
للدراسات االستراتيجية والدولية 
والـــطـــاقـــة )دراســــــــات( اســتــطــالًعــا 
المواطنين  وعـــي  لــقــيــاس  لــلــرأي 
اآلتية  بــالــمــتــالزمــات  والمقيمين 
والكالينفلتر  والمارفان،  الـــداون، 
على عينة تمثل شرائح المجتمع 
كــــافــــة، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار حـــرص 
)دراســـــات( عــلــى اإلســهــام بقياس 
وعـــــي الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
إلــى  ونـــظـــًرا  الــقــضــايــا،  بمختلف 
عاماًل  الصحية  التوعية  اعــتــبــار 
حـــاســـًمـــا فــــي الـــوقـــايـــة مــــن وقــــوع 
األمراض  تحت خطر  األشخاص 
األمـــراض  بينها  ومــن  المختلفة 
ــهــــدف االســـتـــطـــالع  الــجــيــنــيــة. ويــ
إلــــى الــتــعــرف عــلــى مــــدى الــوعــي 
األمـــراض  هــذه  حــول  المجتمعي 
عــالوًة  أعــراضــهــا،  وأبـــرز  الجينية، 
ــكـــشـــف الــمــبــكــر،  ــة الـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ عـ
البعض  تــواجــه  التي  والتحديات 
مــــن حـــمـــلـــة هـــــذه األمـــــــــراض فــي 
الكشف  كــان يمكن  وإذا  اإلنــجــاب، 
ــذه األمــــــــــراض عــنــد  ــ ــل هــ ــثـ عــــن مـ
االستطالع  يــهــدف  كما  الجنين، 
حـــول ضـــرورة  اآلراء  تــقــصــي  إلـــى 

الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة الــنــفــســيــة 
لـــمـــرضـــى الـــمـــتـــالزمـــات الـــثـــالث، 

وأزواجهم، وأهاليهم، وأقاربهم. 
وسوف يتم إعالن االستطالع 
ونــــــشــــــر نــــتــــائــــجــــه خـــــــــالل نـــــــدوة 
ــبــــراء  ــاركــــة خــ مـــتـــخـــصـــصـــة بــــمــــشــ
ــل  ــ ــن داخــ ــ ــي هـــــــذا الــــمــــجــــال مــ ــ فــ
بهدف  الــبــحــريــن،  مملكة  ــارج  وخــ
ــا فــي  ــهـ ــائـــجـ ــتـ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن نـ

الــحــمــالت الـــتـــوعـــويـــة، والــتــقــلــيــل 
ــلـــى الــمــجــتــمــع.  مــــن تـــبـــعـــاتـــهـــا عـ
يـــأتـــي االســـتـــطـــالع ضــمــن بــرامــج 
في  النوعية  )دراســــات(  ومــبــادرات 
والتخصصات  القضايا  مــن  عــدد 
العربية  باللغتين  واطلق  الهامة، 
واإلنجليزية على منصات المركز 
الرسمية، ومن خالل كود الماسح 

الضوئي.

مرك�ز )در��ش�ات( يج�ري ��شت��ط��اًعا لق�ي��ا�س وع�ي
�لمو�طنين و�لمقيمين حول عدد من �لأمر��س �لجينية
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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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افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة مــطــر اســتــشــاري 
)عــيــادات  والــحــروق  والترميم  التجميل  جــراحــة 
نادية( في فندق ويندهام جراند ووسط أجواء من 
البهجة وبحضور الدكتورة حصة الدوسري نائبة 
عــن الــدكــتــورة مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية ونخبة من األطباء.
وقد أعربت الدكتورة نادية مطر عن سعادتها 
متخصص  طبي  كمركز  نــاديــة  عــيــادات  بافتتاح 
والحروق  والترميمية  التجميلية  الجراحة  في 
والـــطـــب الــتــجــمــيــلــي قــائــلــة: »مــــن خــــال افــتــتــاح 
عــيــادتــنــا الـــجـــديـــدة بــمــوقــعــهــا الــمــتــمــيــز بــالــبــرج 
الراسخ  التزامنا  نؤكد  البحرين  بخليج  المتحد 
ــاء بـــجـــودة الــرعــايــة  ــ ــقـ ــ ــا، واالرتـ ــانـ بــخــدمــة مـــرضـ

الصحية التي يتطلعون إليها«.
ــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــصــحــة  ــإعــ وونــــوهــــت بــ
الشمولية وهي فكرة أسسها الوضع في االعتبار 
ــــي احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــريــــض الــنــفــســيــة  ــواحـ ــ ــــل نـ كـ

والجسدية والنظر إليه كوحدة واحدة.
بعد  نادية حلم تحقق  عــيــادات  أن  وأضــافــت 
سنوات من العمل الدؤوب وتحديات جمة بهدف 
التي  الطبية  الخدمة  الحبيبة  مملكتنا  خدمة 
التجميلية  للسياحة  مــركــزا  وجعلها  تستحقها 

العاجية.
إن الذي يميزنا الخبرة الطويلة في العمل 
الــحــكــومــي، كــمــا يــقــدم طــاقــمــنــا الــطــبــي خــدمــات 
توقعات  مع  الفعلي  المستوى  تطابق  جــودة  ذات 
المرضى والمراجعين أو التفوق عليها في بعض 
وأبعاد  أسس  على  تبنى  التوقعات  وهذه  األحيان 

يتم فيها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.
للعيادة  مميزا  استراتيجيا  موقعا  واخترنا 
وتم تصميمه باحترافية عالية لتائم رؤيتنا في 
مراعاة  مــع  المرضى  احتياجات  ولتلبي  العمل 

االشتراطات الطبية بمعايير عالمية.

من منا لم يلجأ في يوم من األيام إلى المسكنات من 
األلــم  التي تسبب  الــحــاالت واألعــــراض  األلـــم! تتعدد  شــدة 
الــــذي يـــتـــراوح مــن خــفــيــف إلـــى مــتــوســط أو شــديــد، والــتــي 
تستدعي استخدام مسكنات األلم التي تباع من دون وصفة 

طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة.
ويــعــتــمــد تــأثــيــر مــســكــنــات األلــــم عــلــى نـــوع وشــــدة األلــم 
استخدام  سوء  أن  العلم  مع  المستخدمة  المسكن  وجرعة 
اإلكــثــار من  وإن  أجسامنا  تضر  إلــى سموم  يحولها  األدويـــة 
أو االعــتــيــاد عليها عــلــى اخــتــاف  الــمــســكــنــات  تــلــك  تــنــاول 
الوقت قد  أو مع  إلــى عديد من األضــرار  يــؤدي  أنواعها قد 

تفقد عملها. 
ومن أجل تجنب أي مضاعفات وآثار غير مرغوبة يجب 
استخدام مسكنات األلم بالجرعة اليومية المحددة ولمدة 

محددة والتي ال تتجاوز بضعة أيام.
لمعرفة  المختص  الطبيب  الــى  الــتــوجــه  الــفــور  وعــلــى 

السبب األساسي لأللم وعاجه للحفاظ على صحتنا.
لن أتناول في مقالي أضرار االستمرار على المسكنات 
طرقا  سأطرح  ولكني  للجميع،  معروفة  ألنها  طويلة  فترة 
أقــل جرعة  تناول  منها  األلــم  أضــرار مسكنات  من  للتقليل 
ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط، التحكم في 
المدة وعدم االستمرارية مع مراعاة أي تداخات وتفاعات 

دوائية مع أي أدوية أخرى فقد تزيد من أضرار المسكنات.
الحالة الصحية  تناسب  التي  األلم  استخدام مسكنات 

العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.
محاولة مزاولة نشاط بدني بسيط وتمارين استرخاء 
العضات وأخذ قسط من الراحة وتناول المكمات الغذائية 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا والـــمـــداومـــة عــلــى الــتــغــذيــة الصحية 
لتحسين  صــحــي  حــيــاة  نــمــط  عــلــى  للمحافظة  الــمــتــوازنــة 

جودة الحياة.

التحذير من الم�سكنات 
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كالم 
في الصحة

باقة الباديكير والعناية بالقدمين الخا�ص بمنا�سبة عيد الأم  18
والسكر،  الطبي  الخليج  مركز  مع  »غير«  األم  عيد 
باقة القدمين من أجل أمهاتنا، باقة جديدة وحصرية 
الطبي  الخليج  مــركــز  يطلقها  الــخــاص(  )الــبــاديــكــيــر 
بسعر  مــارس  شهر  طــوال  األم،  لعيد  خصيصا  والسكر 

خاص.
تجميلي  عاج  هو  بالقدمين  العناية  أو  الباديكير 
وتــكــمــيــلــي لــلــقــدمــيــن وأظــــافــــر الـــقـــدمـــيـــن، والــعــنــايــة 
كنت  إذا  الطبية  الرعاية  تدعم  بالقدمين  المنتظمة 
أو كبار  السكري  أو من مرضى  تعاني من مشاكل فيها 

السن. 
خدمة خاصة ينفرد بها المركز مع نتاليا أوالنسكا.

اتــخــاذ  عليهم  الــقــلــب  مــرضــى  إن 
االحـــتـــيـــاطـــات فـــي أثـــنـــاء صـــيـــام شهر 
القلب  طبيب  مــشــورة  وطلب  رمــضــان، 
ــاول األدويــــــــة  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــيــ ــواعــ ــتـــحـــديـــد مــ لـ
لتجنب  لــهــم  الــمــنــاســبــة  والـــجـــرعـــات 

حدوث أي مضاعفات.
ــع  ــ ــراجـ ــ يـ أن  الـــــــــضـــــــــروري  ومـــــــــن 
ــريـــض مــخــتــص الـــقـــلـــب لــمــعــرفــة  ــمـ الـ
األدوية التي ينبغي تناولها خال شهر 
بتقييم  الطبيب  يقوم  حيث  رمــضــان، 
وضع المريض وتقديم كامل العون له 

لصيام صحي وآمن. 
في الحوار التالي سألنا الدكتورة 
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد دكــتــوراه 
ــورد األوروبــــــــي  ــ ــبــ ــ ــلـــب والــ ــقـ أمــــــــراض الـ
للموجات  النافذ  غير  القلب  لتصوير 
بمستشفى  أول  وأخــصــائــي  الــصــوتــيــة 
ــتـــى يــســمــح  الــــســــام الـــتـــخـــصـــصـــي: مـ
لــمــريــض الــقــلــب بــالــصــيــام؟ وصــرحــت 

بأهم النصائح لصيام آمن لمرضانا.
} مـــتـــى يــســمــح بـــصـــيـــام مــرضــى 

القلب؟ 
الطبي  الــفــحــص  الــبــدايــة،  فــي   -
ومن  الــصــيــام،  على  اإلقــــدام  قبل  مهم 
ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد 
أم ال،  بالصيام  لــه  الــعــاج ســواء سمح 

وفق ما تستدعي حالته الصحية.
كما ننصح مرضى القلب بتقسيم 
وجبة اإلفطار إلى ثاث حتى ال تمتلئ 
ــرة واحـــــدة، وبــعــدهــا يحدث  الــمــعــدة مـ
إجـــهـــاد لــعــضــلــة الــقــلــب بــســبــب عملية 

الهضم.
تمارين  ممارسة  بضرورة  وننصح 
رياضية بسيطة تناسب مرضى القلب، 
خــاصــة الــمــشــي، بــعــد اإلفــطــار بساعة 
الــدمــويــة  الــــدورة  ــل لتحفيز  األقـ عــلــى 
فــي الــجــســد والــمــحــافــظــة عــلــى الـــوزن 

الصحي.
الصيام  مــن  الممنوعين  وقــائــمــة 
الذبحة  يــعــانــون مــن  أيــضــا مــن  تشمل 
الصدرية غير المستقرة، وكذلك الذين 
خضعوا لعملية جراحية قبل أقل من 
ســتــة أســابــيــع، وأولــئــك الــذيــن يعانون 
أمــــراض أخـــرى مــزمــنــة كالسكري  مــن 
وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

بالصيام  القلب  لمرضى  فيسمح 
في الحاالت اآلتية: 

يتمتعون  الــذيــن  الــقــلــب  مــرضــى 
بوضع صحي مستقر، فالصيام ال يؤثر 

سلًبا في صحة القلب والشرايين.

والذين ُيمكن تغير موعد أدويتهم 
وفـــــق أوقـــــــات اإلفــــطــــار بـــعـــد مــراجــعــة 

الطبيب.
أنه ُيفضل أن يقوم  يجدر بالذكر 
مـــريـــض الـــقـــلـــب بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
الــُمــعــالــج حــــول إمــكــانــيــة الـــصـــيـــام، إذ 
تختلف حدة المرض والوضع الصحي 
للقلب والشرايين من شخص إلى آخر 

ومن سنة إلى أخرى.
من  القلب  مرضى  ُيمنع  متى   {

الصيام؟
ال ُينصح مرضى القلب بالصيام 
فـــي الـــحـــاالت اآلتـــيـــة وذلــــك مـــن أجــل 

ضمان سامتهم وصحتهم:
الــــحــــالــــة  ذوو  الــــقــــلــــب  مـــــرضـــــى 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والـــتـــي من 

الُممكن أن تتأثر سلًبا بالصيام.
المرضى الذين ُيعانون من مرض 

قلبي حاد، مثل:
مرضى القلب االحتقاني.

ــة الـــقـــلـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ مـ
الحديثة.

مـــرضـــى الــذبــحــة الـــصـــدريـــة غير 
المستقرة.

الـــمـــرضـــى الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــص 
حالتهم حديًثا. 

مـــرضـــى الــقــلــب الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعمليات جراحية حديثة.

من  ُيعانون  الذين  القلب  مرضى 
أمراض أخرى مزمنة، مثل:

الـــــســـــكـــــري -ارتـــــــــفـــــــــاع الـــضـــغـــط 
-الــــقــــصــــور الـــكـــلـــوي -ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــشـــريـــان الــــرئــــوي - مـــرضـــى الــقــلــب 
ــال فــتــرة  الــمــلــزمــون بـــأخـــذ أدويــــــة خــ

النهار.
} متى يجب التوقف عن الصيام 

لمرضى القلب؟
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
وأثــنــاء صيامه الحــظ ظهور  الــصــيــام، 
الــتــوقــف عن  ــراض اآلتــيــة، فعليه  األعــ

الصيام فوًرا واستشارة الطبيب:
بداية  ظهور  الضغط،  في  ارتــفــاع 
ــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، الــــــدوار  ــنــ أعــــــــراض الــ

وضبابية العيون.
} نصائح تختص بوجبة اإلفطار 

لمرضى القلب
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
ــام وبــــعــــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ الــــصــ
الــمــعــالــج يــفــضــل أن يــتــبــع الــنــصــائــح 

اآلتية في وجبة اإلفطار:
تجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمية كبيرة من الملح، والمخلات.
عالية  واألغــذيــة  المقالي  تجنب 

الدسم والدهون.
استخدام منتجات الحليب قليلة 

الدسم.
الخضروات والفواكه جزء أساسي 

في الوجبات الرمضانية.
ــيـــة  ــانـ إعــــــــــداد األطــــــبــــــاق الـــرمـــضـ
من  بــداًل  الكاملة  الحبوب  باستخدام 

أنواع النشويات األخرى.
ــون  ــ ــدهـ ــ ــى أخـــــــذ الـ ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــمــفــيــدة واألحــــاديــــة غــيــر الــمــشــبــعــة، 

مثل: زيت الزيتون.
تناول البقوليات مرتين باألسبوع 

على األقل.
تناول السمك المشوي مرتين في 

األسبوع على األقل.
تــجــنــب تـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

والتركيز على البيضاء منها.

تناول المكسرات غير المملحة.
ــات واســتــبــدلــهــا  ــويـ ــلـ تــجــنــب الـــحـ

بالفواكه.
تــــــــــنــــــــــاول األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــغــــنــــيــــة 
والمشمش  الموز،  مثل:  بالبوتاسيوم، 

بكثرة.
شرب كمية ماء ال تقل عن 2 لتر 

ُمقسمة ما بين اإلفطار والسحور.
القيام بنشاط بدني مناسب بعد 

اإلفطار.
} نصائح تختص بوجبة السحور 

لمرضى القلب
مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع اإلرشــــــادات 
اآلتــيــة مــن قــبــل مــرضــى الــقــلــب، وهــي 

خاصة بوجبة السحور:
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول الــبــقــولــيــات 

واألغذية الغنية بالبروتين.
ــات  ــروبـ ــشـ ــمـ تــجــنــب الــــمــــوالــــح والـ

المحاة والسكريات.
تـــــجـــــنـــــب األغــــــــــذيــــــــــة الـــــدســـــمـــــة 

والمقليات.
الفواكه  مــن  كافية  حصص  أخــذ 

الغنية بالبوتاسيوم.
شـــرب مــا ال يــقــل عــن 2-3 لــتــرات 

من الماء.
ــبـــول مـــن قــهــوة  ــدرات الـ ــ تــجــنــب مــ

وشاي ومشروبات غازية.
تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل 

اإلمساك بفترة قليلة.
ــلـــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ

المعقدة كالخبز األسمر.
إلــى ما قبل  الــدواء  تناول  تأجيل 
مفعوله  يمتد  حتى  بقليل  اإلمــســاك 

فترة أطول.

ال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء ع���ب���د ال���م���ع���ب���ود ت��ن�����س��ح 
م���ر����س���ى ال���ق���ل���ب ب�����س��ي��ام اآم������ن ف����ي رم�����س��ان 

ال ين�سح ب�سيام مر�سى القلب ذوي احلاالت ال�سحية غري امل�ستقرة

} د. شيماء عبد المعبود.

الدكتورة حنان حميدان:
تنظيم م�ستوى ال�سكر في الدم يقلل من 

خطر االإ�سابة بالقدم ال�سكري

القدم السكرية هي إحدى المشاكل التي 
قـــد يــعــانــي مــنــهــا مــرضــى الــســكــري وتــحــدث 
الــقــدم الــســكــريــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن عــدم 
ــراض  ــــدم، فــمــا هـــي أعـ انــتــظــام الــســكــر فـــي الـ
العناية  ــم خــطــوات  أهـ ــا  الــســكــري ومـ الــقــدم 
بها سنتعرف على كل ذلك وأكثر في الحوار 
التالي مع الدكتورة حنان حميدان استشاري 

طب العائلة بمركز الخليج الطبي والسكر.
- ما المقصود بالقدم السكرية؟

- الـــقـــدم الــســكــريــة هـــي مــجــمــوعــة من 
التغيرات المرضية التي قد تصيب األطراف 
مرض  إن  حيث  السكري،  لمرضى  السفلية 
ــن الـــمـــضـــاعـــفـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــري لـ ــكــ ــســ الــ
والتأثيرات على معظم أعضاء الجسم وتعتبر 
الــقــدم مــن أهــمــهــا. هــذه الــتــغــيــرات قــد تكون 
وتسبب  تتطور  قــد  ولكنها  بسيطة  بدايتها 
هي  التغيرات  هــذه  أهــم  خطيرة.  مضاعفات 
فــقــدان اإلحــســاس )مــثــا فــقــدان اإلحــســاس 
بالبرودة أو الحرارة(، الشعور بالتنميل، تغير 
لون الجلد، الشعور بحرارة في باطن القدم 
وآالم مزمنة، حدوث تقرحات في باطن القدم 
إلى  التئام الجروح، وقد تصل األمــور  وبــطء 
مــراحــل مــتــقــدمــة كــالــغــرغــريــنــا الــتــي يخاف 
منها العديد من المصابين بالسكري والتي 

تؤدي إلى البتر.
- ما أسباب اإلصابة بالقدم السكرية؟

- المسبب الرئيسي هو االرتفاع المزمن 
لــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، وبــالــنــســبــة إلــى 
بالسكر:  يتأثرا  أن  يمكن  أمرين  فإن  القدم، 
ونــســمــيــه  ــة  ــيـ ــرفـ الـــطـ األعـــــصـــــاب  هــــو  األول 
ارتفاع  ان  حيث  الطرفي،  العصبي  االعتال 
الموجودة  األعــصــاب  فــي  تلفا  يسبب  السكر 
في القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر 
والتنميل وفقدان اإلحساس والشعور باأللم 

والحرارة في باطن القدم. 
- األمر الثاني هو تأثر األوعية الدموية 
الطرفية في القدمين الذي يؤدي إلى ضعف 
وبــدوره يسهل اإلصابة بالعدوى  الــدم،  تدفق 
إلى  التي قد تتطور  والتقرحات  وااللتهابات 

موت األنسجة وحدوث الغرغرينا.
- مــا أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــتــعــرض لها 

مريض القدم السكرية في فصل الشتاء؟
- حــقــيــقــة مــشــاكــل الـــقـــدم الــســكــريــة قد 
الشتاء  ولكن في فصل  الــعــام،  تحدث طــوال 
المشاكل،  بهذه  أكبر لإلصابة  هناك خطورة 
وذلـــك بسبب الــجــو الــبــارد وتــقــلــب الــرطــوبــة 

والــجــفــاف الــشــديــد، مــمــا يــزيــد مــن خــطــورة 
الحساسية  الــحــكــة،  بــالــتــقــرحــات،  اإلصـــابـــة 
والــتــشــقــقــات. كــذلــك بـــرودة الــجــو تـــؤدي إلى 
بــــــرودة األطـــــــراف وضـــعـــف الـــــــدورة الــدمــويــة 
فـــي الــقــدمــيــن وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
فقدان  الــى  بالنسبة  كذلك  السكرية،  القدم 
المصابين  بعض  نجد  بالحرارة،  اإلحساس 
بــمــاء ســاخــن جــــدا، مما  بــالــســكــري يستحم 
يـــؤدي إلــى اإلصــابــة بــالــحــروق فــي القدمين 
قبل أن يلمس الماء باقي أعضاء الجسم، أو 
بالمثل عندما يقترب المريض من المدفأة 
القدمين، ألنه  فــي  بــحــروق شــديــدة  ويــصــاب 
لــم يشعر بــالــحــرارة وهــذه الــحــروق قــد تكون 

شديدة وصعبة االلتئام. 
نــجــد مشكلة لبس  ذلـــك  إلـــى  إضــافــة   -
تؤثر  قــد  والــتــي  للتدفئة،  الضيقة  الــجــوارب 
عــلــى جـــريـــان الــــدم فـــي الــقــدمــيــن وبــالــتــالــي 
زيادة مشاكل القدم السكرية. وبالمثل، لبس 
األحذية الضيقة في فصل الشتاء قد يؤدي 
إلى حدوث جروح وتقرحات واإلصابة بالقدم 

السكرية.
ــنـــايـــة بـــالـــقـــدم  - مــــا أهـــــم خــــطــــوات الـــعـ

السكرية؟

ــي تـــنـــظـــيـــم الــســكــر  ــ - أهــــــم نـــصـــيـــحـــة هـ
ــدم تحت  وأن تــكــون مــســتــويــات الــســكــر فــي الـ
يقلل من خطورة  بــدوره  ذلك  السيطرة، ألن 

اإلصابة بالقدم السكرية. 
الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــــك  ــذلـ ــ كـ  -
أن تــكــون الـــقـــدم جــافــة بــعــد االســتــحــمــام أو 
التغسيل وخصوصا بين أصابع القدم، حيث 
نمو  إلـــى  تـــؤدي  قــد  المتجمعة  الــرطــوبــة  ان 
الــفــطــريــات والــبــكــتــيــريــا. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
ــدام الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة لــتــرطــيــب  ــخـ ــتـ اسـ
من  لحمايته  القدم  كعب  وخصوصا  الجلد 
للحرارة  التعرض  تجنب  كذلك  التشققات. 
كالمدفئات مثا  الشتاء  المباشرة في فصل 
الماء  والماء الحار والتأكد من درجة حرارة 
قبل االستحمام باستخدام اليد مثا وارتداء 
جوارب للتدفئة ولكنها يجب أن تكون مريحة 

وغير ضاغطة.
ارتــداء األحذية المريحة وغير  - كذلك 
الضاغطة. وأخيرا فحص القدم بشكل يومي 
بــاســتــخــدام مــــرآة أو مــســاعــدة شــخــص آخــر 
الجلد  فــي  تــغــيــرات  أي  عــن  المبكر  للكشف 
الــتــهــابــات واســتــشــارة  أو  تــقــرحــات  أو حــــدوث 
الطبيب فورا عند حدوثها لتجنب تفاقمها.

الدكتورة نادية مطر تفتتح عيادتها الجديدة 
افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة مــطــر اســتــشــاري 
)عــيــادات  والــحــروق  والترميم  التجميل  جــراحــة 
نادية( في فندق ويندهام جراند ووسط أجواء من 
البهجة وبحضور الدكتورة حصة الدوسري نائبة 
عــن الــدكــتــورة مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية ونخبة من األطباء.
وقد أعربت الدكتورة نادية مطر عن سعادتها 
متخصص  طبي  كمركز  نــاديــة  عــيــادات  بافتتاح 
والحروق  والترميمية  التجميلية  الجراحة  في 
والـــطـــب الــتــجــمــيــلــي قــائــلــة: »مــــن خــــال افــتــتــاح 
عــيــادتــنــا الـــجـــديـــدة بــمــوقــعــهــا الــمــتــمــيــز بــالــبــرج 
الراسخ  التزامنا  نؤكد  البحرين  بخليج  المتحد 
ــاء بـــجـــودة الــرعــايــة  ــ ــقـ ــ ــا، واالرتـ ــانـ بــخــدمــة مـــرضـ

الصحية التي يتطلعون إليها«.
ــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــصــحــة  ــإعــ وونــــوهــــت بــ
الشمولية وهي فكرة أسسها الوضع في االعتبار 
ــــي احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــريــــض الــنــفــســيــة  ــواحـ ــ ــــل نـ كـ

والجسدية والنظر إليه كوحدة واحدة.
بعد  نادية حلم تحقق  عــيــادات  أن  وأضــافــت 
سنوات من العمل الدؤوب وتحديات جمة بهدف 
التي  الطبية  الخدمة  الحبيبة  مملكتنا  خدمة 
التجميلية  للسياحة  مــركــزا  وجعلها  تستحقها 

العاجية.
إن الذي يميزنا الخبرة الطويلة في العمل 
الــحــكــومــي، كــمــا يــقــدم طــاقــمــنــا الــطــبــي خــدمــات 
توقعات  مع  الفعلي  المستوى  تطابق  جــودة  ذات 
المرضى والمراجعين أو التفوق عليها في بعض 
وأبعاد  أسس  على  تبنى  التوقعات  وهذه  األحيان 

يتم فيها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.
للعيادة  مميزا  استراتيجيا  موقعا  واخترنا 
وتم تصميمه باحترافية عالية لتائم رؤيتنا في 
مراعاة  مــع  المرضى  احتياجات  ولتلبي  العمل 

االشتراطات الطبية بمعايير عالمية.

من منا لم يلجأ في يوم من األيام إلى المسكنات من 
األلــم  التي تسبب  الــحــاالت واألعــــراض  األلـــم! تتعدد  شــدة 
الــــذي يـــتـــراوح مــن خــفــيــف إلـــى مــتــوســط أو شــديــد، والــتــي 
تستدعي استخدام مسكنات األلم التي تباع من دون وصفة 

طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة.
ويــعــتــمــد تــأثــيــر مــســكــنــات األلــــم عــلــى نـــوع وشــــدة األلــم 
استخدام  سوء  أن  العلم  مع  المستخدمة  المسكن  وجرعة 
اإلكــثــار من  وإن  أجسامنا  تضر  إلــى سموم  يحولها  األدويـــة 
أو االعــتــيــاد عليها عــلــى اخــتــاف  الــمــســكــنــات  تــلــك  تــنــاول 
الوقت قد  أو مع  إلــى عديد من األضــرار  يــؤدي  أنواعها قد 

تفقد عملها. 
ومن أجل تجنب أي مضاعفات وآثار غير مرغوبة يجب 
استخدام مسكنات األلم بالجرعة اليومية المحددة ولمدة 

محددة والتي ال تتجاوز بضعة أيام.
لمعرفة  المختص  الطبيب  الــى  الــتــوجــه  الــفــور  وعــلــى 

السبب األساسي لأللم وعاجه للحفاظ على صحتنا.
لن أتناول في مقالي أضرار االستمرار على المسكنات 
طرقا  سأطرح  ولكني  للجميع،  معروفة  ألنها  طويلة  فترة 
أقــل جرعة  تناول  منها  األلــم  أضــرار مسكنات  من  للتقليل 
ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط، التحكم في 
المدة وعدم االستمرارية مع مراعاة أي تداخات وتفاعات 

دوائية مع أي أدوية أخرى فقد تزيد من أضرار المسكنات.
الحالة الصحية  تناسب  التي  األلم  استخدام مسكنات 

العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.
محاولة مزاولة نشاط بدني بسيط وتمارين استرخاء 
العضات وأخذ قسط من الراحة وتناول المكمات الغذائية 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا والـــمـــداومـــة عــلــى الــتــغــذيــة الصحية 
لتحسين  صــحــي  حــيــاة  نــمــط  عــلــى  للمحافظة  الــمــتــوازنــة 

جودة الحياة.

التحذير من الم�سكنات 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

باقة الباديكير والعناية بالقدمين الخا�ص بمنا�سبة عيد الأم  18
والسكر،  الطبي  الخليج  مركز  مع  »غير«  األم  عيد 
باقة القدمين من أجل أمهاتنا، باقة جديدة وحصرية 
الطبي  الخليج  مــركــز  يطلقها  الــخــاص(  )الــبــاديــكــيــر 
بسعر  مــارس  شهر  طــوال  األم،  لعيد  خصيصا  والسكر 

خاص.
تجميلي  عاج  هو  بالقدمين  العناية  أو  الباديكير 
وتــكــمــيــلــي لــلــقــدمــيــن وأظــــافــــر الـــقـــدمـــيـــن، والــعــنــايــة 
كنت  إذا  الطبية  الرعاية  تدعم  بالقدمين  المنتظمة 
أو كبار  السكري  أو من مرضى  تعاني من مشاكل فيها 

السن. 
خدمة خاصة ينفرد بها المركز مع نتاليا أوالنسكا.

اتــخــاذ  عليهم  الــقــلــب  مــرضــى  إن 
االحـــتـــيـــاطـــات فـــي أثـــنـــاء صـــيـــام شهر 
القلب  طبيب  مــشــورة  وطلب  رمــضــان، 
ــاول األدويــــــــة  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــيــ ــواعــ ــتـــحـــديـــد مــ لـ
لتجنب  لــهــم  الــمــنــاســبــة  والـــجـــرعـــات 

حدوث أي مضاعفات.
ــع  ــ ــراجـ ــ يـ أن  الـــــــــضـــــــــروري  ومـــــــــن 
ــريـــض مــخــتــص الـــقـــلـــب لــمــعــرفــة  ــمـ الـ
األدوية التي ينبغي تناولها خال شهر 
بتقييم  الطبيب  يقوم  حيث  رمــضــان، 
وضع المريض وتقديم كامل العون له 

لصيام صحي وآمن. 
في الحوار التالي سألنا الدكتورة 
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد دكــتــوراه 
ــورد األوروبــــــــي  ــ ــبــ ــ ــلـــب والــ ــقـ أمــــــــراض الـ
للموجات  النافذ  غير  القلب  لتصوير 
بمستشفى  أول  وأخــصــائــي  الــصــوتــيــة 
ــتـــى يــســمــح  الــــســــام الـــتـــخـــصـــصـــي: مـ
لــمــريــض الــقــلــب بــالــصــيــام؟ وصــرحــت 

بأهم النصائح لصيام آمن لمرضانا.
} مـــتـــى يــســمــح بـــصـــيـــام مــرضــى 

القلب؟ 
الطبي  الــفــحــص  الــبــدايــة،  فــي   -
ومن  الــصــيــام،  على  اإلقــــدام  قبل  مهم 
ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد 
أم ال،  بالصيام  لــه  الــعــاج ســواء سمح 

وفق ما تستدعي حالته الصحية.
كما ننصح مرضى القلب بتقسيم 
وجبة اإلفطار إلى ثاث حتى ال تمتلئ 
ــرة واحـــــدة، وبــعــدهــا يحدث  الــمــعــدة مـ
إجـــهـــاد لــعــضــلــة الــقــلــب بــســبــب عملية 

الهضم.
تمارين  ممارسة  بضرورة  وننصح 
رياضية بسيطة تناسب مرضى القلب، 
خــاصــة الــمــشــي، بــعــد اإلفــطــار بساعة 
الــدمــويــة  الــــدورة  ــل لتحفيز  األقـ عــلــى 
فــي الــجــســد والــمــحــافــظــة عــلــى الـــوزن 

الصحي.
الصيام  مــن  الممنوعين  وقــائــمــة 
الذبحة  يــعــانــون مــن  أيــضــا مــن  تشمل 
الصدرية غير المستقرة، وكذلك الذين 
خضعوا لعملية جراحية قبل أقل من 
ســتــة أســابــيــع، وأولــئــك الــذيــن يعانون 
أمــــراض أخـــرى مــزمــنــة كالسكري  مــن 
وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

بالصيام  القلب  لمرضى  فيسمح 
في الحاالت اآلتية: 

يتمتعون  الــذيــن  الــقــلــب  مــرضــى 
بوضع صحي مستقر، فالصيام ال يؤثر 

سلًبا في صحة القلب والشرايين.

والذين ُيمكن تغير موعد أدويتهم 
وفـــــق أوقـــــــات اإلفــــطــــار بـــعـــد مــراجــعــة 

الطبيب.
أنه ُيفضل أن يقوم  يجدر بالذكر 
مـــريـــض الـــقـــلـــب بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
الــُمــعــالــج حــــول إمــكــانــيــة الـــصـــيـــام، إذ 
تختلف حدة المرض والوضع الصحي 
للقلب والشرايين من شخص إلى آخر 

ومن سنة إلى أخرى.
من  القلب  مرضى  ُيمنع  متى   {

الصيام؟
ال ُينصح مرضى القلب بالصيام 
فـــي الـــحـــاالت اآلتـــيـــة وذلــــك مـــن أجــل 

ضمان سامتهم وصحتهم:
الــــحــــالــــة  ذوو  الــــقــــلــــب  مـــــرضـــــى 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والـــتـــي من 

الُممكن أن تتأثر سلًبا بالصيام.
المرضى الذين ُيعانون من مرض 

قلبي حاد، مثل:
مرضى القلب االحتقاني.

ــة الـــقـــلـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ مـ
الحديثة.

مـــرضـــى الــذبــحــة الـــصـــدريـــة غير 
المستقرة.

الـــمـــرضـــى الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــص 
حالتهم حديًثا. 

مـــرضـــى الــقــلــب الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعمليات جراحية حديثة.

من  ُيعانون  الذين  القلب  مرضى 
أمراض أخرى مزمنة، مثل:

الـــــســـــكـــــري -ارتـــــــــفـــــــــاع الـــضـــغـــط 
-الــــقــــصــــور الـــكـــلـــوي -ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــشـــريـــان الــــرئــــوي - مـــرضـــى الــقــلــب 
ــال فــتــرة  الــمــلــزمــون بـــأخـــذ أدويــــــة خــ

النهار.
} متى يجب التوقف عن الصيام 

لمرضى القلب؟
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
وأثــنــاء صيامه الحــظ ظهور  الــصــيــام، 
الــتــوقــف عن  ــراض اآلتــيــة، فعليه  األعــ

الصيام فوًرا واستشارة الطبيب:
بداية  ظهور  الضغط،  في  ارتــفــاع 
ــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، الــــــدوار  ــنــ أعــــــــراض الــ

وضبابية العيون.
} نصائح تختص بوجبة اإلفطار 

لمرضى القلب
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
ــام وبــــعــــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ الــــصــ
الــمــعــالــج يــفــضــل أن يــتــبــع الــنــصــائــح 

اآلتية في وجبة اإلفطار:
تجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمية كبيرة من الملح، والمخلات.
عالية  واألغــذيــة  المقالي  تجنب 

الدسم والدهون.
استخدام منتجات الحليب قليلة 

الدسم.
الخضروات والفواكه جزء أساسي 

في الوجبات الرمضانية.
ــيـــة  ــانـ إعــــــــــداد األطــــــبــــــاق الـــرمـــضـ
من  بــداًل  الكاملة  الحبوب  باستخدام 

أنواع النشويات األخرى.
ــون  ــ ــدهـ ــ ــى أخـــــــذ الـ ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــمــفــيــدة واألحــــاديــــة غــيــر الــمــشــبــعــة، 

مثل: زيت الزيتون.
تناول البقوليات مرتين باألسبوع 

على األقل.
تناول السمك المشوي مرتين في 

األسبوع على األقل.
تــجــنــب تـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

والتركيز على البيضاء منها.

تناول المكسرات غير المملحة.
ــات واســتــبــدلــهــا  ــويـ ــلـ تــجــنــب الـــحـ

بالفواكه.
تــــــــــنــــــــــاول األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــغــــنــــيــــة 
والمشمش  الموز،  مثل:  بالبوتاسيوم، 

بكثرة.
شرب كمية ماء ال تقل عن 2 لتر 

ُمقسمة ما بين اإلفطار والسحور.
القيام بنشاط بدني مناسب بعد 

اإلفطار.
} نصائح تختص بوجبة السحور 

لمرضى القلب
مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع اإلرشــــــادات 
اآلتــيــة مــن قــبــل مــرضــى الــقــلــب، وهــي 

خاصة بوجبة السحور:
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول الــبــقــولــيــات 

واألغذية الغنية بالبروتين.
ــات  ــروبـ ــشـ ــمـ تــجــنــب الــــمــــوالــــح والـ

المحاة والسكريات.
تـــــجـــــنـــــب األغــــــــــذيــــــــــة الـــــدســـــمـــــة 

والمقليات.
الفواكه  مــن  كافية  حصص  أخــذ 

الغنية بالبوتاسيوم.
شـــرب مــا ال يــقــل عــن 2-3 لــتــرات 

من الماء.
ــبـــول مـــن قــهــوة  ــدرات الـ ــ تــجــنــب مــ

وشاي ومشروبات غازية.
تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل 

اإلمساك بفترة قليلة.
ــلـــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ

المعقدة كالخبز األسمر.
إلــى ما قبل  الــدواء  تناول  تأجيل 
مفعوله  يمتد  حتى  بقليل  اإلمــســاك 

فترة أطول.

ال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء ع���ب���د ال���م���ع���ب���ود ت��ن�����س��ح 
م���ر����س���ى ال���ق���ل���ب ب�����س��ي��ام اآم������ن ف����ي رم�����س��ان 

ال ين�سح ب�سيام مر�سى القلب ذوي احلاالت ال�سحية غري امل�ستقرة

} د. شيماء عبد المعبود.

الدكتورة حنان حميدان:
تنظيم م�ستوى ال�سكر في الدم يقلل من 

خطر االإ�سابة بالقدم ال�سكري

القدم السكرية هي إحدى المشاكل التي 
قـــد يــعــانــي مــنــهــا مــرضــى الــســكــري وتــحــدث 
الــقــدم الــســكــريــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن عــدم 
ــراض  ــــدم، فــمــا هـــي أعـ انــتــظــام الــســكــر فـــي الـ
العناية  ــم خــطــوات  أهـ ــا  الــســكــري ومـ الــقــدم 
بها سنتعرف على كل ذلك وأكثر في الحوار 
التالي مع الدكتورة حنان حميدان استشاري 

طب العائلة بمركز الخليج الطبي والسكر.
- ما المقصود بالقدم السكرية؟

- الـــقـــدم الــســكــريــة هـــي مــجــمــوعــة من 
التغيرات المرضية التي قد تصيب األطراف 
مرض  إن  حيث  السكري،  لمرضى  السفلية 
ــن الـــمـــضـــاعـــفـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــري لـ ــكــ ــســ الــ
والتأثيرات على معظم أعضاء الجسم وتعتبر 
الــقــدم مــن أهــمــهــا. هــذه الــتــغــيــرات قــد تكون 
وتسبب  تتطور  قــد  ولكنها  بسيطة  بدايتها 
هي  التغيرات  هــذه  أهــم  خطيرة.  مضاعفات 
فــقــدان اإلحــســاس )مــثــا فــقــدان اإلحــســاس 
بالبرودة أو الحرارة(، الشعور بالتنميل، تغير 
لون الجلد، الشعور بحرارة في باطن القدم 
وآالم مزمنة، حدوث تقرحات في باطن القدم 
إلى  التئام الجروح، وقد تصل األمــور  وبــطء 
مــراحــل مــتــقــدمــة كــالــغــرغــريــنــا الــتــي يخاف 
منها العديد من المصابين بالسكري والتي 

تؤدي إلى البتر.
- ما أسباب اإلصابة بالقدم السكرية؟

- المسبب الرئيسي هو االرتفاع المزمن 
لــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، وبــالــنــســبــة إلــى 
بالسكر:  يتأثرا  أن  يمكن  أمرين  فإن  القدم، 
ونــســمــيــه  ــة  ــيـ ــرفـ الـــطـ األعـــــصـــــاب  هــــو  األول 
ارتفاع  ان  حيث  الطرفي،  العصبي  االعتال 
الموجودة  األعــصــاب  فــي  تلفا  يسبب  السكر 
في القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر 
والتنميل وفقدان اإلحساس والشعور باأللم 

والحرارة في باطن القدم. 
- األمر الثاني هو تأثر األوعية الدموية 
الطرفية في القدمين الذي يؤدي إلى ضعف 
وبــدوره يسهل اإلصابة بالعدوى  الــدم،  تدفق 
إلى  التي قد تتطور  والتقرحات  وااللتهابات 

موت األنسجة وحدوث الغرغرينا.
- مــا أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــتــعــرض لها 

مريض القدم السكرية في فصل الشتاء؟
- حــقــيــقــة مــشــاكــل الـــقـــدم الــســكــريــة قد 
الشتاء  ولكن في فصل  الــعــام،  تحدث طــوال 
المشاكل،  بهذه  أكبر لإلصابة  هناك خطورة 
وذلـــك بسبب الــجــو الــبــارد وتــقــلــب الــرطــوبــة 

والــجــفــاف الــشــديــد، مــمــا يــزيــد مــن خــطــورة 
الحساسية  الــحــكــة،  بــالــتــقــرحــات،  اإلصـــابـــة 
والــتــشــقــقــات. كــذلــك بـــرودة الــجــو تـــؤدي إلى 
بــــــرودة األطـــــــراف وضـــعـــف الـــــــدورة الــدمــويــة 
فـــي الــقــدمــيــن وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
فقدان  الــى  بالنسبة  كذلك  السكرية،  القدم 
المصابين  بعض  نجد  بالحرارة،  اإلحساس 
بــمــاء ســاخــن جــــدا، مما  بــالــســكــري يستحم 
يـــؤدي إلــى اإلصــابــة بــالــحــروق فــي القدمين 
قبل أن يلمس الماء باقي أعضاء الجسم، أو 
بالمثل عندما يقترب المريض من المدفأة 
القدمين، ألنه  فــي  بــحــروق شــديــدة  ويــصــاب 
لــم يشعر بــالــحــرارة وهــذه الــحــروق قــد تكون 

شديدة وصعبة االلتئام. 
نــجــد مشكلة لبس  ذلـــك  إلـــى  إضــافــة   -
تؤثر  قــد  والــتــي  للتدفئة،  الضيقة  الــجــوارب 
عــلــى جـــريـــان الــــدم فـــي الــقــدمــيــن وبــالــتــالــي 
زيادة مشاكل القدم السكرية. وبالمثل، لبس 
األحذية الضيقة في فصل الشتاء قد يؤدي 
إلى حدوث جروح وتقرحات واإلصابة بالقدم 

السكرية.
ــنـــايـــة بـــالـــقـــدم  - مــــا أهـــــم خــــطــــوات الـــعـ

السكرية؟

ــي تـــنـــظـــيـــم الــســكــر  ــ - أهــــــم نـــصـــيـــحـــة هـ
ــدم تحت  وأن تــكــون مــســتــويــات الــســكــر فــي الـ
يقلل من خطورة  بــدوره  ذلك  السيطرة، ألن 

اإلصابة بالقدم السكرية. 
الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــــك  ــذلـ ــ كـ  -
أن تــكــون الـــقـــدم جــافــة بــعــد االســتــحــمــام أو 
التغسيل وخصوصا بين أصابع القدم، حيث 
نمو  إلـــى  تـــؤدي  قــد  المتجمعة  الــرطــوبــة  ان 
الــفــطــريــات والــبــكــتــيــريــا. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
ــدام الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة لــتــرطــيــب  ــخـ ــتـ اسـ
من  لحمايته  القدم  كعب  وخصوصا  الجلد 
للحرارة  التعرض  تجنب  كذلك  التشققات. 
كالمدفئات مثا  الشتاء  المباشرة في فصل 
الماء  والماء الحار والتأكد من درجة حرارة 
قبل االستحمام باستخدام اليد مثا وارتداء 
جوارب للتدفئة ولكنها يجب أن تكون مريحة 

وغير ضاغطة.
ارتــداء األحذية المريحة وغير  - كذلك 
الضاغطة. وأخيرا فحص القدم بشكل يومي 
بــاســتــخــدام مــــرآة أو مــســاعــدة شــخــص آخــر 
الجلد  فــي  تــغــيــرات  أي  عــن  المبكر  للكشف 
الــتــهــابــات واســتــشــارة  أو  تــقــرحــات  أو حــــدوث 
الطبيب فورا عند حدوثها لتجنب تفاقمها.

الدكتورة نادية مطر تفتتح عيادتها الجديدة 
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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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افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة مــطــر اســتــشــاري 
)عــيــادات  والــحــروق  والترميم  التجميل  جــراحــة 
نادية( في فندق ويندهام جراند ووسط أجواء من 
البهجة وبحضور الدكتورة حصة الدوسري نائبة 
عــن الــدكــتــورة مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية ونخبة من األطباء.
وقد أعربت الدكتورة نادية مطر عن سعادتها 
متخصص  طبي  كمركز  نــاديــة  عــيــادات  بافتتاح 
والحروق  والترميمية  التجميلية  الجراحة  في 
والـــطـــب الــتــجــمــيــلــي قــائــلــة: »مــــن خــــال افــتــتــاح 
عــيــادتــنــا الـــجـــديـــدة بــمــوقــعــهــا الــمــتــمــيــز بــالــبــرج 
الراسخ  التزامنا  نؤكد  البحرين  بخليج  المتحد 
ــاء بـــجـــودة الــرعــايــة  ــ ــقـ ــ ــا، واالرتـ ــانـ بــخــدمــة مـــرضـ

الصحية التي يتطلعون إليها«.
ــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــصــحــة  ــإعــ وونــــوهــــت بــ
الشمولية وهي فكرة أسسها الوضع في االعتبار 
ــــي احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــريــــض الــنــفــســيــة  ــواحـ ــ ــــل نـ كـ

والجسدية والنظر إليه كوحدة واحدة.
بعد  نادية حلم تحقق  عــيــادات  أن  وأضــافــت 
سنوات من العمل الدؤوب وتحديات جمة بهدف 
التي  الطبية  الخدمة  الحبيبة  مملكتنا  خدمة 
التجميلية  للسياحة  مــركــزا  وجعلها  تستحقها 

العاجية.
إن الذي يميزنا الخبرة الطويلة في العمل 
الــحــكــومــي، كــمــا يــقــدم طــاقــمــنــا الــطــبــي خــدمــات 
توقعات  مع  الفعلي  المستوى  تطابق  جــودة  ذات 
المرضى والمراجعين أو التفوق عليها في بعض 
وأبعاد  أسس  على  تبنى  التوقعات  وهذه  األحيان 

يتم فيها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.
للعيادة  مميزا  استراتيجيا  موقعا  واخترنا 
وتم تصميمه باحترافية عالية لتائم رؤيتنا في 
مراعاة  مــع  المرضى  احتياجات  ولتلبي  العمل 

االشتراطات الطبية بمعايير عالمية.

من منا لم يلجأ في يوم من األيام إلى المسكنات من 
األلــم  التي تسبب  الــحــاالت واألعــــراض  األلـــم! تتعدد  شــدة 
الــــذي يـــتـــراوح مــن خــفــيــف إلـــى مــتــوســط أو شــديــد، والــتــي 
تستدعي استخدام مسكنات األلم التي تباع من دون وصفة 

طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة.
ويــعــتــمــد تــأثــيــر مــســكــنــات األلــــم عــلــى نـــوع وشــــدة األلــم 
استخدام  سوء  أن  العلم  مع  المستخدمة  المسكن  وجرعة 
اإلكــثــار من  وإن  أجسامنا  تضر  إلــى سموم  يحولها  األدويـــة 
أو االعــتــيــاد عليها عــلــى اخــتــاف  الــمــســكــنــات  تــلــك  تــنــاول 
الوقت قد  أو مع  إلــى عديد من األضــرار  يــؤدي  أنواعها قد 

تفقد عملها. 
ومن أجل تجنب أي مضاعفات وآثار غير مرغوبة يجب 
استخدام مسكنات األلم بالجرعة اليومية المحددة ولمدة 

محددة والتي ال تتجاوز بضعة أيام.
لمعرفة  المختص  الطبيب  الــى  الــتــوجــه  الــفــور  وعــلــى 

السبب األساسي لأللم وعاجه للحفاظ على صحتنا.
لن أتناول في مقالي أضرار االستمرار على المسكنات 
طرقا  سأطرح  ولكني  للجميع،  معروفة  ألنها  طويلة  فترة 
أقــل جرعة  تناول  منها  األلــم  أضــرار مسكنات  من  للتقليل 
ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط، التحكم في 
المدة وعدم االستمرارية مع مراعاة أي تداخات وتفاعات 

دوائية مع أي أدوية أخرى فقد تزيد من أضرار المسكنات.
الحالة الصحية  تناسب  التي  األلم  استخدام مسكنات 

العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.
محاولة مزاولة نشاط بدني بسيط وتمارين استرخاء 
العضات وأخذ قسط من الراحة وتناول المكمات الغذائية 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا والـــمـــداومـــة عــلــى الــتــغــذيــة الصحية 
لتحسين  صــحــي  حــيــاة  نــمــط  عــلــى  للمحافظة  الــمــتــوازنــة 

جودة الحياة.

التحذير من الم�سكنات 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

باقة الباديكير والعناية بالقدمين الخا�ص بمنا�سبة عيد الأم  18
والسكر،  الطبي  الخليج  مركز  مع  »غير«  األم  عيد 
باقة القدمين من أجل أمهاتنا، باقة جديدة وحصرية 
الطبي  الخليج  مــركــز  يطلقها  الــخــاص(  )الــبــاديــكــيــر 
بسعر  مــارس  شهر  طــوال  األم،  لعيد  خصيصا  والسكر 

خاص.
تجميلي  عاج  هو  بالقدمين  العناية  أو  الباديكير 
وتــكــمــيــلــي لــلــقــدمــيــن وأظــــافــــر الـــقـــدمـــيـــن، والــعــنــايــة 
كنت  إذا  الطبية  الرعاية  تدعم  بالقدمين  المنتظمة 
أو كبار  السكري  أو من مرضى  تعاني من مشاكل فيها 

السن. 
خدمة خاصة ينفرد بها المركز مع نتاليا أوالنسكا.

اتــخــاذ  عليهم  الــقــلــب  مــرضــى  إن 
االحـــتـــيـــاطـــات فـــي أثـــنـــاء صـــيـــام شهر 
القلب  طبيب  مــشــورة  وطلب  رمــضــان، 
ــاول األدويــــــــة  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــيــ ــواعــ ــتـــحـــديـــد مــ لـ
لتجنب  لــهــم  الــمــنــاســبــة  والـــجـــرعـــات 

حدوث أي مضاعفات.
ــع  ــ ــراجـ ــ يـ أن  الـــــــــضـــــــــروري  ومـــــــــن 
ــريـــض مــخــتــص الـــقـــلـــب لــمــعــرفــة  ــمـ الـ
األدوية التي ينبغي تناولها خال شهر 
بتقييم  الطبيب  يقوم  حيث  رمــضــان، 
وضع المريض وتقديم كامل العون له 

لصيام صحي وآمن. 
في الحوار التالي سألنا الدكتورة 
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد دكــتــوراه 
ــورد األوروبــــــــي  ــ ــبــ ــ ــلـــب والــ ــقـ أمــــــــراض الـ
للموجات  النافذ  غير  القلب  لتصوير 
بمستشفى  أول  وأخــصــائــي  الــصــوتــيــة 
ــتـــى يــســمــح  الــــســــام الـــتـــخـــصـــصـــي: مـ
لــمــريــض الــقــلــب بــالــصــيــام؟ وصــرحــت 

بأهم النصائح لصيام آمن لمرضانا.
} مـــتـــى يــســمــح بـــصـــيـــام مــرضــى 

القلب؟ 
الطبي  الــفــحــص  الــبــدايــة،  فــي   -
ومن  الــصــيــام،  على  اإلقــــدام  قبل  مهم 
ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد 
أم ال،  بالصيام  لــه  الــعــاج ســواء سمح 

وفق ما تستدعي حالته الصحية.
كما ننصح مرضى القلب بتقسيم 
وجبة اإلفطار إلى ثاث حتى ال تمتلئ 
ــرة واحـــــدة، وبــعــدهــا يحدث  الــمــعــدة مـ
إجـــهـــاد لــعــضــلــة الــقــلــب بــســبــب عملية 

الهضم.
تمارين  ممارسة  بضرورة  وننصح 
رياضية بسيطة تناسب مرضى القلب، 
خــاصــة الــمــشــي، بــعــد اإلفــطــار بساعة 
الــدمــويــة  الــــدورة  ــل لتحفيز  األقـ عــلــى 
فــي الــجــســد والــمــحــافــظــة عــلــى الـــوزن 

الصحي.
الصيام  مــن  الممنوعين  وقــائــمــة 
الذبحة  يــعــانــون مــن  أيــضــا مــن  تشمل 
الصدرية غير المستقرة، وكذلك الذين 
خضعوا لعملية جراحية قبل أقل من 
ســتــة أســابــيــع، وأولــئــك الــذيــن يعانون 
أمــــراض أخـــرى مــزمــنــة كالسكري  مــن 
وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

بالصيام  القلب  لمرضى  فيسمح 
في الحاالت اآلتية: 

يتمتعون  الــذيــن  الــقــلــب  مــرضــى 
بوضع صحي مستقر، فالصيام ال يؤثر 

سلًبا في صحة القلب والشرايين.

والذين ُيمكن تغير موعد أدويتهم 
وفـــــق أوقـــــــات اإلفــــطــــار بـــعـــد مــراجــعــة 

الطبيب.
أنه ُيفضل أن يقوم  يجدر بالذكر 
مـــريـــض الـــقـــلـــب بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
الــُمــعــالــج حــــول إمــكــانــيــة الـــصـــيـــام، إذ 
تختلف حدة المرض والوضع الصحي 
للقلب والشرايين من شخص إلى آخر 

ومن سنة إلى أخرى.
من  القلب  مرضى  ُيمنع  متى   {

الصيام؟
ال ُينصح مرضى القلب بالصيام 
فـــي الـــحـــاالت اآلتـــيـــة وذلــــك مـــن أجــل 

ضمان سامتهم وصحتهم:
الــــحــــالــــة  ذوو  الــــقــــلــــب  مـــــرضـــــى 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والـــتـــي من 

الُممكن أن تتأثر سلًبا بالصيام.
المرضى الذين ُيعانون من مرض 

قلبي حاد، مثل:
مرضى القلب االحتقاني.

ــة الـــقـــلـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ مـ
الحديثة.

مـــرضـــى الــذبــحــة الـــصـــدريـــة غير 
المستقرة.

الـــمـــرضـــى الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــص 
حالتهم حديًثا. 

مـــرضـــى الــقــلــب الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعمليات جراحية حديثة.

من  ُيعانون  الذين  القلب  مرضى 
أمراض أخرى مزمنة، مثل:

الـــــســـــكـــــري -ارتـــــــــفـــــــــاع الـــضـــغـــط 
-الــــقــــصــــور الـــكـــلـــوي -ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــشـــريـــان الــــرئــــوي - مـــرضـــى الــقــلــب 
ــال فــتــرة  الــمــلــزمــون بـــأخـــذ أدويــــــة خــ

النهار.
} متى يجب التوقف عن الصيام 

لمرضى القلب؟
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
وأثــنــاء صيامه الحــظ ظهور  الــصــيــام، 
الــتــوقــف عن  ــراض اآلتــيــة، فعليه  األعــ

الصيام فوًرا واستشارة الطبيب:
بداية  ظهور  الضغط،  في  ارتــفــاع 
ــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، الــــــدوار  ــنــ أعــــــــراض الــ

وضبابية العيون.
} نصائح تختص بوجبة اإلفطار 

لمرضى القلب
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
ــام وبــــعــــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ الــــصــ
الــمــعــالــج يــفــضــل أن يــتــبــع الــنــصــائــح 

اآلتية في وجبة اإلفطار:
تجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمية كبيرة من الملح، والمخلات.
عالية  واألغــذيــة  المقالي  تجنب 

الدسم والدهون.
استخدام منتجات الحليب قليلة 

الدسم.
الخضروات والفواكه جزء أساسي 

في الوجبات الرمضانية.
ــيـــة  ــانـ إعــــــــــداد األطــــــبــــــاق الـــرمـــضـ
من  بــداًل  الكاملة  الحبوب  باستخدام 

أنواع النشويات األخرى.
ــون  ــ ــدهـ ــ ــى أخـــــــذ الـ ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــمــفــيــدة واألحــــاديــــة غــيــر الــمــشــبــعــة، 

مثل: زيت الزيتون.
تناول البقوليات مرتين باألسبوع 

على األقل.
تناول السمك المشوي مرتين في 

األسبوع على األقل.
تــجــنــب تـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

والتركيز على البيضاء منها.

تناول المكسرات غير المملحة.
ــات واســتــبــدلــهــا  ــويـ ــلـ تــجــنــب الـــحـ

بالفواكه.
تــــــــــنــــــــــاول األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــغــــنــــيــــة 
والمشمش  الموز،  مثل:  بالبوتاسيوم، 

بكثرة.
شرب كمية ماء ال تقل عن 2 لتر 

ُمقسمة ما بين اإلفطار والسحور.
القيام بنشاط بدني مناسب بعد 

اإلفطار.
} نصائح تختص بوجبة السحور 

لمرضى القلب
مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع اإلرشــــــادات 
اآلتــيــة مــن قــبــل مــرضــى الــقــلــب، وهــي 

خاصة بوجبة السحور:
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول الــبــقــولــيــات 

واألغذية الغنية بالبروتين.
ــات  ــروبـ ــشـ ــمـ تــجــنــب الــــمــــوالــــح والـ

المحاة والسكريات.
تـــــجـــــنـــــب األغــــــــــذيــــــــــة الـــــدســـــمـــــة 

والمقليات.
الفواكه  مــن  كافية  حصص  أخــذ 

الغنية بالبوتاسيوم.
شـــرب مــا ال يــقــل عــن 2-3 لــتــرات 

من الماء.
ــبـــول مـــن قــهــوة  ــدرات الـ ــ تــجــنــب مــ

وشاي ومشروبات غازية.
تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل 

اإلمساك بفترة قليلة.
ــلـــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ

المعقدة كالخبز األسمر.
إلــى ما قبل  الــدواء  تناول  تأجيل 
مفعوله  يمتد  حتى  بقليل  اإلمــســاك 

فترة أطول.

ال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء ع���ب���د ال���م���ع���ب���ود ت��ن�����س��ح 
م���ر����س���ى ال���ق���ل���ب ب�����س��ي��ام اآم������ن ف����ي رم�����س��ان 

ال ين�سح ب�سيام مر�سى القلب ذوي احلاالت ال�سحية غري امل�ستقرة

} د. شيماء عبد المعبود.

الدكتورة حنان حميدان:
تنظيم م�ستوى ال�سكر في الدم يقلل من 

خطر االإ�سابة بالقدم ال�سكري

القدم السكرية هي إحدى المشاكل التي 
قـــد يــعــانــي مــنــهــا مــرضــى الــســكــري وتــحــدث 
الــقــدم الــســكــريــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن عــدم 
ــراض  ــــدم، فــمــا هـــي أعـ انــتــظــام الــســكــر فـــي الـ
العناية  ــم خــطــوات  أهـ ــا  الــســكــري ومـ الــقــدم 
بها سنتعرف على كل ذلك وأكثر في الحوار 
التالي مع الدكتورة حنان حميدان استشاري 

طب العائلة بمركز الخليج الطبي والسكر.
- ما المقصود بالقدم السكرية؟

- الـــقـــدم الــســكــريــة هـــي مــجــمــوعــة من 
التغيرات المرضية التي قد تصيب األطراف 
مرض  إن  حيث  السكري،  لمرضى  السفلية 
ــن الـــمـــضـــاعـــفـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــري لـ ــكــ ــســ الــ
والتأثيرات على معظم أعضاء الجسم وتعتبر 
الــقــدم مــن أهــمــهــا. هــذه الــتــغــيــرات قــد تكون 
وتسبب  تتطور  قــد  ولكنها  بسيطة  بدايتها 
هي  التغيرات  هــذه  أهــم  خطيرة.  مضاعفات 
فــقــدان اإلحــســاس )مــثــا فــقــدان اإلحــســاس 
بالبرودة أو الحرارة(، الشعور بالتنميل، تغير 
لون الجلد، الشعور بحرارة في باطن القدم 
وآالم مزمنة، حدوث تقرحات في باطن القدم 
إلى  التئام الجروح، وقد تصل األمــور  وبــطء 
مــراحــل مــتــقــدمــة كــالــغــرغــريــنــا الــتــي يخاف 
منها العديد من المصابين بالسكري والتي 

تؤدي إلى البتر.
- ما أسباب اإلصابة بالقدم السكرية؟

- المسبب الرئيسي هو االرتفاع المزمن 
لــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، وبــالــنــســبــة إلــى 
بالسكر:  يتأثرا  أن  يمكن  أمرين  فإن  القدم، 
ونــســمــيــه  ــة  ــيـ ــرفـ الـــطـ األعـــــصـــــاب  هــــو  األول 
ارتفاع  ان  حيث  الطرفي،  العصبي  االعتال 
الموجودة  األعــصــاب  فــي  تلفا  يسبب  السكر 
في القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر 
والتنميل وفقدان اإلحساس والشعور باأللم 

والحرارة في باطن القدم. 
- األمر الثاني هو تأثر األوعية الدموية 
الطرفية في القدمين الذي يؤدي إلى ضعف 
وبــدوره يسهل اإلصابة بالعدوى  الــدم،  تدفق 
إلى  التي قد تتطور  والتقرحات  وااللتهابات 

موت األنسجة وحدوث الغرغرينا.
- مــا أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــتــعــرض لها 

مريض القدم السكرية في فصل الشتاء؟
- حــقــيــقــة مــشــاكــل الـــقـــدم الــســكــريــة قد 
الشتاء  ولكن في فصل  الــعــام،  تحدث طــوال 
المشاكل،  بهذه  أكبر لإلصابة  هناك خطورة 
وذلـــك بسبب الــجــو الــبــارد وتــقــلــب الــرطــوبــة 

والــجــفــاف الــشــديــد، مــمــا يــزيــد مــن خــطــورة 
الحساسية  الــحــكــة،  بــالــتــقــرحــات،  اإلصـــابـــة 
والــتــشــقــقــات. كــذلــك بـــرودة الــجــو تـــؤدي إلى 
بــــــرودة األطـــــــراف وضـــعـــف الـــــــدورة الــدمــويــة 
فـــي الــقــدمــيــن وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
فقدان  الــى  بالنسبة  كذلك  السكرية،  القدم 
المصابين  بعض  نجد  بالحرارة،  اإلحساس 
بــمــاء ســاخــن جــــدا، مما  بــالــســكــري يستحم 
يـــؤدي إلــى اإلصــابــة بــالــحــروق فــي القدمين 
قبل أن يلمس الماء باقي أعضاء الجسم، أو 
بالمثل عندما يقترب المريض من المدفأة 
القدمين، ألنه  فــي  بــحــروق شــديــدة  ويــصــاب 
لــم يشعر بــالــحــرارة وهــذه الــحــروق قــد تكون 

شديدة وصعبة االلتئام. 
نــجــد مشكلة لبس  ذلـــك  إلـــى  إضــافــة   -
تؤثر  قــد  والــتــي  للتدفئة،  الضيقة  الــجــوارب 
عــلــى جـــريـــان الــــدم فـــي الــقــدمــيــن وبــالــتــالــي 
زيادة مشاكل القدم السكرية. وبالمثل، لبس 
األحذية الضيقة في فصل الشتاء قد يؤدي 
إلى حدوث جروح وتقرحات واإلصابة بالقدم 

السكرية.
ــنـــايـــة بـــالـــقـــدم  - مــــا أهـــــم خــــطــــوات الـــعـ

السكرية؟

ــي تـــنـــظـــيـــم الــســكــر  ــ - أهــــــم نـــصـــيـــحـــة هـ
ــدم تحت  وأن تــكــون مــســتــويــات الــســكــر فــي الـ
يقلل من خطورة  بــدوره  ذلك  السيطرة، ألن 

اإلصابة بالقدم السكرية. 
الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــــك  ــذلـ ــ كـ  -
أن تــكــون الـــقـــدم جــافــة بــعــد االســتــحــمــام أو 
التغسيل وخصوصا بين أصابع القدم، حيث 
نمو  إلـــى  تـــؤدي  قــد  المتجمعة  الــرطــوبــة  ان 
الــفــطــريــات والــبــكــتــيــريــا. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
ــدام الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة لــتــرطــيــب  ــخـ ــتـ اسـ
من  لحمايته  القدم  كعب  وخصوصا  الجلد 
للحرارة  التعرض  تجنب  كذلك  التشققات. 
كالمدفئات مثا  الشتاء  المباشرة في فصل 
الماء  والماء الحار والتأكد من درجة حرارة 
قبل االستحمام باستخدام اليد مثا وارتداء 
جوارب للتدفئة ولكنها يجب أن تكون مريحة 

وغير ضاغطة.
ارتــداء األحذية المريحة وغير  - كذلك 
الضاغطة. وأخيرا فحص القدم بشكل يومي 
بــاســتــخــدام مــــرآة أو مــســاعــدة شــخــص آخــر 
الجلد  فــي  تــغــيــرات  أي  عــن  المبكر  للكشف 
الــتــهــابــات واســتــشــارة  أو  تــقــرحــات  أو حــــدوث 
الطبيب فورا عند حدوثها لتجنب تفاقمها.

الدكتورة نادية مطر تفتتح عيادتها الجديدة 
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غزل بالب�صل

قد تشموا  اسمها لسبب  أذكــر  )لــن  جــاء في صحيفة عربية 
رائحته في ثنايا هذا المقال( بخبر خطير، لم يلتفت الكثيرون 
إلى دالالته ومغزاه! فحوى الخبر هو أن األبحاث الطبية أكدت 
أن أكل البصل يعطي نفس النتائج التي يعطيها عقار التحفيز 
الجنسي »الفياجرا«!! وقبلها قال سوداني وصف نفسه بـ»العالم« 
إن البرسيم الذي يسمى في منطقة الخليج »الجت« خير بديل 
لــلــفــيــاغــرا، وصـــدق بــعــض الحمير كـــالم هـــذا »الــعــالــم« وأصــيــبــوا 

بالتهابات في الجهاز الهضمي جعلتهم معاقين »مما جميعه«.
وإذا كنت عزيزي القارئ من النوع الذي يكرس وقته وجهده 
أن  أمل  والشوارع واألســواق، على  والزنقات  الحواري  للصيد في 
بغض  فريسة  بأي  وتفرح  الــرجــاء«،  خائبة  مع  التعيس  »يجتمع 
بالبصل  فــمــا عليك ســـوى حــشــو جيبك  مــؤهــالتــهــا،  الــنــظــر عــن 
والتجول في مناطق الصيد المعروفة. شخصيا وكلما رأيت امرأة 
العجالية  للفتاة  )اإلشــارة هنا  والمالمح  الخصائص  مونيكاوية 
بيل  األســبــق  األمــريــكــي  الرئيس  جعلت  الــتــي  لوينسكي  مونيكا 
المالمح  بالستيكية  ليست  موظفة  حوله  بــأن  يــدرك  كليتنون، 
مثل حرمه هيالري، فهام بحبها وسوى البدع والهوايل، فخضع 
ناقل  إن  كلينتون  لــهــيــالري  ألقـــول  هنا  واســتــدرك  للمحاسبة.. 
نقال  كــان  بالستيكية  كونها  عن  قلته  ما  وإن  بكافر  ليس  الكفر 
العقوبات  المزيد من  داعــي ألن تفرض  ومــن ثم ال  زوجــهــا،  عن 
على بلدي - السودان - إذا فازت بالرئاسة يوما ما، ألن اللي فيه 

كافيه(.
المهم ما إن ترى بنتا عجالية حتى تقضم رأسًا من البصل 
الغزل  عــبــارات  من  المحفوظات  ترديد  في  وتبدأ  أمامها  وتقف 
فينتقل عبير البصل منك إليها فتصيح هي: الحقوني يا ناس!! 
ال  الــمــرأة  تلك  الصيحة ألن  تلك  مــن  تخف  مــعــقــول!! ال  مــش 
أن  المروءة لتخلصها منك، بل تقصد  تقصد االستنجاد بذوي 

تقول للمأل إن رائحة البصل الصادرة منك ال تقاوم!!
تركي  باحث  الفياجراوية  البصل  خــواص  اكتشاف  وصاحب 
)يــعــنــي مــنــا وفــيــنــا( وقـــد ارتــفــعــت أســعــار الــبــصــل فــي تــركــيــا وقــل 
إذاعة نبأ ذلك االكتشاف، )وأنا أقول: ليش  المعروض منه منذ 
العرب في السنوات األخيرة تركوا لندن وماليزيا وغيرها وتدفقوا 
على تركيا!!( ويقول الباحث إن أكل البصل يؤدي إلى انخفاض 
هي  مــا  يعني  النفسية،  االضــطــرابــات  مــن  ويخفف  الــدم  ضغط 
ألن  الــخــضــار  بيع  مــحــالت  مــن  البصل  ويختفي  قليلة  أيـــام  إال 
السلطات ستقرر أن يباع فقط في الصيدليات والمستشفيات!! 
وهكذا تذهب إلى المستشفى ويكتب لك الطبيب وصفة كالتالي: 
بصلة في الصباح وبصلتان قبل النوم، فتأخذ الجرعة الصباحية 
محاسبتك  يستطيع  لــن  الــمــبــاشــر  رئــيــســك  أن  بــذلــك  وتــضــمــن 
مهما ارتكبت من أخطاء ألنه لن يستطيع مواجهتك ومصرانك 
تتسرب منك  التي  البصلية  الغازات  بفعل  ويزبد  يرغي  الغليظ 
عبر الفم والجفون والجيوب األنفية. )شخصيا أتعاطى عقاقير 
غيتس  بيل  خــزائــن  جعلوا  ولــو  الشرياني،  الــدم  ضغط  لخفض 
البصل غير  تحت شمالي والعجرمية ملك يميني لما تعاطيت 

مطبوخ(.
 - خصائصهما  تشابه  برغم   - الفياجرا  عن  البصل  ويمتاز 
بأنه ذو نتائج مضمونة في مجال تحديد النسل وحماية األخالق 
أو  الفياجرا،  مستحقي  من  ألنــه  البصل  يتعاطى  فمن  والقيم، 
التحية  ألسباب صحية أخرى لن يجد حتى من يقبل مبادلته 
المعتادة، ولن تقبل فتاة عاقلة أو مجنونة مغازلة من رجل بصلي 
النكهة والرائحة، وستنخفض معدالت الهجرة الرجالية العربية 
الجسم  يكسب  متتالية،  أيــام  لثالثة  البصل  أكــل  ألن  الصيفية 

رائحة بصلية دائمة.
ــؤدي الــى  ــذي يــ ومـــن عـــادتـــي أن أســكــت هــيــجــان الــقــولــون الــ
ــاء بــبــلــع كــمــيــة ضــخــمــة من  ــعـ الــتــســيــب الــشــديــد فـــي حــركــة األمـ
بــدوري  وواصــلــت  الهيجان  تــواصــل  ولــو  بالماء،  الحلبة  حبيبات 
قمعه بالحلبة ثالثة أيام متتالية فإنني أغيب عن العمل ثالثة 
كل  عبر  تتسرب  المريحة،  غير  الحلبة  رائــحــة  ألن  أخـــرى،  أيــام 

مسامات الجسم.
البصلية،  الفياجرا  تــنــاول  قــررت  إذا  أنــت حــر  كــل حــال  على 
خالل سياحة غير بريئة في أوروبا أو آسيا، فتعاملك النساء كما 
األجرب فتعود إلى بلدك خاسئا حسيرا.. تستأهل يا قليل األدب.

�صركة عقارات ال�صيف ت�صت�صيف بمطعم »مر�ش« مجموعة من متقاعدي مركز الحر للمتقاعدين

»ق�ل�ع��ة  ك�ت��اب  تد�ص�ين  للفرنكفوني�ة..  ال�ع�ال��مي  ال�ي��وم  ب�م�ن�ا�ص�ب��ة 
الفرن�ص�ية باللغ�ة  ال�ق�دي��م وع�ا�ص�م��ة دل�م��ون«  ال�م�ي�ن��اء  الب�ح�ري��ن: 

اســتــضــافــت شــركــة عـــقـــارات الــســيــف ظــهــر يــوم 
الغداء بمطعم  األحد 19 مارس 2023 على وجبة 
مــــرش بــضــاحــيــة الـــســـيـــف، مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المواطنين  كبار  مــن  والمتقاعدات  المتقاعدين 
برئاسة  للمتقاعدين  الحر  مركز  إلى  المنتسبين 
الناشط االجتماعي السيد صالح بن علي رئيس 

المركز.
ــرح األســــتــــاذ عــــــادل صــلــيــبــيــخ مــديــر  ــ ــد صـ ــ وقـ
الــخــدمــات االرضــيــة بــشــركــة عــقــارات الــســيــف بــأن 
إيــمــان شركة  تــأتــي مــن منطلق  هـــذه االســتــضــافــة 
المتقاعدين  وأمهاتنا  آبائنا  بدور  السيف  عقارات 
البحرين  مملكة  خدمة  في  شبابهم  أفنوا  الذين 
لهذا  الكثير  وأعطوا من خبراتهم  كٌل في موقعه، 
الوطن المعطاء، فاستحقوا منا كل خير، كما أبلغ 
لعقارات  التنفيذي  الرئيس  تحيات  عادل  األستاذ 

واعضاء  رئيس  إلــى  يوسف  أحمد  السيد  السيف 
ولجميع  للمتقاعدين  الحر  المركز  إدارة  مجلس 

منتسبيه.
مـــن جــانــبــه قــــال الــســيــد صــالــح بـــن عــلــي: إن 
مــركــز الــحــر لــلــمــتــقــاعــديــن دأب عــلــى إقــامــة مثل 
مع شركة  المباشر  بالتعاون  الفعالية سنويا  هذه 
فعالية  فــي  مشكورة  تسهم  الــتــي  السيف  عــقــارات 
الغذاء الجماعي، وذلك إلدخال السرور في قلوب 
المجتمع،  في  بأهميتهم  واشعارهم  المتقاعدين 
المتقاعدين  مــن  الــمــدعــويــن  جميع  حـــرص  وقـــد 
والمتقاعدات على تقديم الشكر واالمتنان لشركة 

عقارات السيف على هذه اللفتة الكريمة.
متقاعدا  أربعين  حــوالــي  الــغــداء  وجبة  حضر 
ومتقاعدة، حيث قضوا وقتا جميال بين زمالئهم 

وإخوانهم المتقاعدين.

واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  دّشنت 
الميناء  البحرين:  »قلعة  كتاب  أمس  مساء 
ــي نــســخــتــه  ــة دلــــمــــون« فــ ــمـ ــاصـ ــم وعـ ــديـ ــقـ الـ
لومبارد،  بيير  الدكتور  لمحّرره  الفرنسية 
وذلــــك فـــي مــتــحــف مــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن 
عــلــى هـــامـــش االحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي 
بن  خليفة  الشيخ  بحضور  للفرنكفونية، 
رئــيــس هيئة  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  أحــمــد 
الــثــقــافــة والــســفــيــر الــفــرنــســي لـــدى مملكة 
البحرين السيد جيروم كوشارد، إضافة إلى 
تواجد عدد من المهتمين بالشأن الثقافي 

واإلعالميين.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة قـــال الــشــيــخ خليفة 
بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة إن احتفاء 
الــهــيــئــة بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــغــة الــفــرنــســيــة 
الــبــحــريــن يعكس  بــالــقــرب مــن مــوقــع قلعة 
البلدين  بين  مــا  الثقافية  الــعــالقــات  عمق 
األثرية  البعثة  أن  إلــى  مشيرًا  الصديقين، 

الكنوز  عن  الكشف  في  ساهمت  الفرنسية 
األثرية للموقع المسجل على قائمة التراث 
لومبارد  الــدكــتــور  بجهود  وأشـــاد  الــعــالــمــي. 
إلـــى مرافقته  الــكــتــاب، مــنــوهــًا  فــي تــحــريــر 
موقع  فــي  التنقيب  أعــمــال  عــلــى  وإشـــرافـــه 

قلعة البحرين ألكثر من 4 عقود.
ــن جــهــتــه تـــوجـــه الــســفــيــر الــفــرنــســي  مـ
بالشكر إلى هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ــم لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات  ــ ــدائـ ــ عـــلـــى عــمــلــهــا الـ
وفرنسا،  البحرين  مملكة  بين  ما  الثقافية 

مؤكدًا أهمية إطالق كتاب »قلعة البحرين« 
بــنــســخــتــه الــفــرنــســيــة لــيــصــل إلــــى الــعــالــم 

الفرنكفوني األوسع.
أمــــا الـــدكـــتـــور بــيــيــرلــومــبــارد فـــقـــال إن 
في  يسهم  الفرنسية  باللغة  الكتاب  إصــدار 
البحرين،  مملكة  وثقافة  لحضارة  الترويج 
معلومات  على  يحتوي  الكتاب  أن  موضحًا 
مــهــمــة مــتــعــلــقــة بــمــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن، 
التراث  قائمة  للبحرين على  األول  الموقع 
احــتــوائــه  إلـــى  إضــافــة  لليونسكو،  الــعــالــمــي 
على النصوص المعروضة في متحف موقع 

قلعة البحرين.
ــى مـــن الــكــتــاب  ــ ــانـــت الــنــســخــة األولــ وكـ
قــد صـــدرت فــي عـــام 2016م ضــمــن معرض 
ـــ17 لــلــكــتــاب. ويــأتــي  ــ الــبــحــريــن الــــدولــــي الــ
ــاب كــتــعــريــف لــمــتــحــف مـــوقـــع قــلــعــة  ــتـ ــكـ الـ
متر   2000 مساحة  على  المبني  البحرين 
المصممة  الــشــركــة  مـــربـــع، حــيــث حــرصــت 

ــيـــة  ــج خـــبـــرتـــهـــا الـــدولـ ــ ــلـــى دمــ لــلــمــتــحــف عـ
فضاء  لتشييد  المحلية  الــعــمــارة  ومــالمــح 
استثنائي يجمع بين التفاعل واالستكشاف 

وذاكرة التاريخ.
ويـــعـــّد مــتــحــف مــوقــع قــلــعــة الــبــحــريــن 
الذي تم إنشاؤه بدعم من مجموعة أركابيتا 
في  الثقافية  الــمــؤســســات  أهـــم  مــن  واحــــدًا 
وعــرض  حفظ  على  يعمل  حيث  المملكة، 
الخاصة  األثــريــة  المكتشفات  مــن  العديد 
بــمــوقــع »قــلــعــة الــبــحــريــن: عــاصــمــة دلــمــون 
البحريني  الموقع  وهو  القديم«،  وميناؤها 
التراث  قائمة  على  إدراجـــه  تم  الــذي  األول 
2005م.  عــام  اليونسكو  لمنظمة  العالمي 
ويمثل المتحف شاهدًا على أهمية الموقع 
ــري بــجــانــبــه، ويــوفــر حــمــايــة لمالمحه  األثــ
التي  األثرية  الحقب  يوّثق  كما  التاريخية، 

شكلت جغرافيا وتكوين المنطقة.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمود بابا 

الهفوف  مــركــز  يتخصص 
فـــي تجهيز  الـــعـــرض  ألنــظــمــة 
ــبــــرى الــــمــــحــــالت الـــتـــجـــاريـــة  كــ
فــــي الـــبـــحـــريـــن، مــــن مــخــتــلــف 
التشكيلة  مستلزماتها. وتضم 
ــــرض الــمــصــنــعــة  ــعـ ــ أنـــظـــمـــة الـ
بـــــجـــــودة عـــالـــيـــة والـــمـــنـــاســـبـــة 

لميزانية المشاريع الجديدة.
وقال مدير المركز محمد 
يــوفــر  الــمــتــجــر  إن  الـــشـــرخـــات 
خـــــيـــــارات لــتــجــهــيــز مــخــتــلــف 
المتاجر بما فيها المتخصصة 
فـــي بــيــع الــمــالبــس واألحـــذيـــة 
والــــحــــقــــائــــب والــــمــــجــــوهــــرات 
ــواتــــف  ــهــ واإلكــــــســــــســــــوارات والــ
النقالة والمكتبات، إلى جانب 
تجهيز مخازن ومطابخ وغرف 

تبديل المنازل.
ويـــضـــم الـــمـــركـــز خـــيـــارات 
ألرفـــــــف الـــــعـــــرض، بـــمـــا فــيــهــا 
الــــــمــــــفــــــصــــــلــــــة والــــــــجــــــــاهــــــــزة 
ــوردة الـــمـــصـــنـــعـــة مــن  ــتــ ــســ ــمــ الــ
أو  الــــــمــــــعــــــدن  أو  الـــــخـــــشـــــب 
الـــــــزجـــــــاج، إلـــــــى جــــانــــب دمــــى 
عـــرض الــمــالبــس »الــمــانــيــكــان« 
للصغار  الــمــقــاســات  بمختلف 
ــال  ــرجــ ــنــــســــاء والــ ــار والــ ــبــ ــكــ والــ
واأللـــوان،  التصميم  وخــيــارات 
لعرض  هو مخصص  ما  منها 
يسهم  كما  الرسمية.  البدالت 
الـــمـــركـــز فـــي تــجــهــيــز مــحــالت 
الــمــجــوهــرات واالكـــســـســـوارات، 
عــبــر تــوفــيــر بــاقــة مــن منصات 

العرض القماشية.
ــز الــــتــــابــــع  ــ ـــركــ ــ ــمـ ــ يـــــقـــــع الــ
ــم الـــمـــعـــارض  ــالــ لـــمـــؤســـســـة عــ
للتجهيزات في مدينة المنامة 
بالقرب  اللؤلؤ  مجمع  مقابل 

من السوق المركزي.
غرف التبديل

الــشــرخــات  ويــقــول محمد 
اتجاه جديد  المؤسسة:  مدير 
يــتــبــعــه الــــنــــاس حـــالـــيـــا، وهـــو 
المالبس  تبديل  غرف  تجهيز 
األقـــــل كلفة  الـــعـــرض  بـــأرفـــف 
ــن  ــيـ ــا وبـ ــهـ ــنـ ــيـ بــــــفــــــارق كـــبـــيـــر بـ
تــجــهــيــزهــا بــخــزائــن الــخــشــب، 
 8 أرفــف من  تجهيز  يكلف  قد 
وحـــدات مــا يــقــارب 360 ديــنــارا 
جميع  ذلك  ويشمل  بحرينيا، 
المستلزمات، بما فيها األرفف 

وأعمدة التثبيت.
ويــضــيــف: »تــجــهــيــز غــرفــة 
ــــف  ــأرفـ ــ ــــل الـــــمـــــالبـــــس بـ ــديـ ــ ــبـ ــ تـ
ــي الــعــثــور  الــتــخــزيــن يــســهــم فـ
عـــنـــاء  دون  ــة  ــعــ ــطــ ــقــ الــ عــــلــــى 
المخازن  داخـــل  عنها  البحث 

الخشبية«.
أرفف عرض احملالت

ــى أن  يــشــيــر الـــشـــرخـــات إلــ

المركز يقوم باختيار تصاميم 
ــــف بـــجـــودة تــتــنــاســب مع  األرفــ
استخدامات التاجر البحريني 
والبيئة المحلية، بما يحافظ 
ــعـــرض  ــتـ الـ دون  الــــــــرف  ــلــــى  عــ
للكسر أو االنحناء، ومتغيرات 

الطقس.
ويوفر المركز أرفف العرض 
واألحــذيــة  الــمــالبــس  لمحالت 
والــــحــــقــــائــــب والــــمــــجــــوهــــرات 
والمطبوعات  واالكـــســـســـوارات 
الـــورقـــيـــة، بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
وخــــيــــاراتــــهــــا الــــتــــي تــتــنــاســب 
ــر.  ــاجـ ــتـ ــمـ ــات الـ ــاجــ ــيــ ــتــ مـــــع احــ
ــر تــشــكــيــالت  ــتـــجـ ــمـ ــقـــــدم الـ ويـــ
ــتــــي يــمــكــن  أرفـــــــف الــــعــــرض الــ
اســتــخــدامــهــا مـــن الــجــهــتــيــن، 
ــاج أو  ــ ــزجـ ــ والـــمـــصـــنـــعـــة مــــن الـ
ــروم، والـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الـــمـــطـــلـــيـــة بـ
أو  بالمسامير  تثبيتها  يمكن 
وتــمــنــح  الــمــســامــيــر.  دون  ــن  مـ
وفــق  تثبيتها  فــرصــة  ــف  ــ األرفـ

استخدامات الزبون نفسه.
ــادة  ــ ــات: »عـ ــرخــ ــشــ وقــــــال الــ
مـــا تــطــلــى األرفـــــف الــمــعــدنــيــة 
ــا يــحــافــظ  ــ ــروم، وهــــــو مـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــنــــوات،  عــلــيــهــا مــــن الــــصــــدأ ســ
لتباع بكلفة اقتصادية أقل من 

الستانلس ستيل«.
ــنـــح الـــمـــتـــجـــر فــرصــة  ويـــمـ
تــــــجــــــهــــــيــــــز تــــــــلــــــــك األرفـــــــــــــــف 
المالبس  بــعــالقــات  الخشبية 
لها،  المرافقة  واالكــســســوارات 
الــتــي يــفــوق عـــددهـــا 40 نــوعــا 
لمالبس  المقاسات  بمختلف 
الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار والــمــصــنــعــة 
مـــــــــن الـــــــمـــــــعـــــــدن والـــــخـــــشـــــب 

والبالستيك.
أرفف التعليق اخلشبية 

يقوم المركز بتوفير أرفف 
المتعددة  الخشبية  التعليق 
تتناسب  التي  االستخدامات، 
كــافــة احــتــيــاجــات المحال  مــع 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، حـــــيـــــث يـــمـــكـــن 

المالبس  لعرض  استخدامها 
ــات  ــوعــ ــبــ ــطــ ــمــ واألحــــــــذيــــــــة والــ
أو حتى  ــه،  ــابـ شـ ــا  ومــ الـــورقـــيـــة 
الهواتف النقالة وإكسسواراتها 
والعديد من الخيارات الواسعة 
في  تــبــاع  الــتــي  المنتجات  مــن 

األسواق.
وبين الشرخات أن تعددية 
بإمكانية  ترتبط  االســتــخــدام 
ــيـــت أرفـــــــــف زجــــاجــــيــــة أو  ــبـ ــثـ تـ
تــعــلــيــقــات  حـــتـــى  أو  خـــشـــبـــيـــة 

معدنية بمختلف المقاسات.
أرفف التفصيل

ولــمــنــح الـــزبـــائـــن خـــيـــارات 
تتناسب مع مساحات محالهم 
فرصة  المركز  يوفر  التجارية 
تــفــصــيــل األرفــــــــف الــخــشــبــيــة 
بــمــخــتــلــف مـــقـــاســـاتـــهـــا، ســــواء 
من حيث العرض أو الطول أو 
عدد األرفف وحتى التصميم. 
أن »خيار  إلى  الشرخات  وأشار 
الــتــفــصــيــل يــحــقــق االســتــفــادة 

القصوى من المساحات داخل 
ــر فـــرصـــة  ــوفــ ــا يــ ــ الــــمــــتــــاجــــر، مـ
ــة أكــــبــــر مــن  ــوعـ ــمـ عــــــرض مـــجـ
المنتجات، إذ إن أرفف العرض 
الــمــســتــوردة تــتــمــتــع بــقــيــاســات 
عالمية ال يمكن تغييرها، على 

عكس أرفف التفصيل«.
ــع األرفــــــــــف  ــيــ ــنــ يـــــتـــــم تــــصــ
فــــي ورشــــــة تــتــبــع الـــمـــركـــز فــي 
ــن، وتـــــقـــــوم الــــورشــــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ـــرض  ــعـ ــة الــ ــمــ ــظــ ــيـــع أنــ ــنـ ــتـــصـ بـ
وبين  والــزجــاجــيــة.  الخشبية 
التفصيل  خــيــار  أن  الــشــرخــات 
ــل من  يـــوفـــر لـــلـــزبـــون كــلــفــة أقــ
سعر المصنع محليا في ورش 

النجارة.
وال ينحصر استخدام تلك 
المالبس،  األرفــف على عرض 
لعرض  استخدامها  يمكن  بل 
أنواعها.  بمختلف  المنتجات 
ــن اســــــتــــــخــــــدام أرفـــــــف  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
تخزين  خــزائــن  فــي  التفصيل 
المالبس داخل المنازل أيضا.

اجتاه جديد خلزائن املالب�س واملخازن املنزلية

الهفوف لأنظمة العر�ش.. مركز لتجهيز المتاجر التجارية في البحرين

اأول مري�ش في م�صت�صفى الملك 
الأم�ريكية الإر�ص�ال�ي�ة  ح�م�د 

قام الدكتور سهيل شبيب استشاري الجهاز الهضمي لألطفال 
ورئيس قسم األطفال بمستشفى الملك حمد اإلرسالية األمريكية 
بعملية استخراج بطارية بحجم 100 فلس ال يزيد قطرها على 2 

سم من الجهاز الهضمي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
وتم التعامل الفوري مع الحالة واستخراج البطارية خالل مدة 

لم تتجاوز الساعتين من وقت ابتالعها.
ــنـــوع من  ــذا الـ ــائـــال: إن هــ ويــضــيــف الـــدكـــتـــور ســهــيــل شــبــيــب قـ
الــبــطــاريــات حــيــن ابــتــالعــه يـــؤدي إلـــى االلــتــصــاق بــجــدار الــمــريء 
ويبدأ بتفريغ شحنته الكهربائية مؤديا إلى احتراق جدار المريء 
الــمــالمــس، وبالتالي قــد يــؤدي إلــى اخــتــراق هــذا الــجــدار مما قد 
يعرض المريض لمضاعفات والتهابات مزمنة قد تؤدي -ال سمح 

اهلل- إلى الوفاة.
بقسم  متابعة  حالة  أول  هــو  الطفل  هــذا  أن  بالذكر  الجدير 

األطفال بمستشفى الملك حمد اإلرسالية األمريكية.

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16433/pdf/1-Supplime/16433.pdf?fixed8059
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326366
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326384
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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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افــتــتــحــت الـــدكـــتـــورة نـــاديـــة مــطــر اســتــشــاري 
)عــيــادات  والــحــروق  والترميم  التجميل  جــراحــة 
نادية( في فندق ويندهام جراند ووسط أجواء من 
البهجة وبحضور الدكتورة حصة الدوسري نائبة 
عــن الــدكــتــورة مــريــم عــذبــي الــجــاهــمــة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 

الصحية ونخبة من األطباء.
وقد أعربت الدكتورة نادية مطر عن سعادتها 
متخصص  طبي  كمركز  نــاديــة  عــيــادات  بافتتاح 
والحروق  والترميمية  التجميلية  الجراحة  في 
والـــطـــب الــتــجــمــيــلــي قــائــلــة: »مــــن خــــال افــتــتــاح 
عــيــادتــنــا الـــجـــديـــدة بــمــوقــعــهــا الــمــتــمــيــز بــالــبــرج 
الراسخ  التزامنا  نؤكد  البحرين  بخليج  المتحد 
ــاء بـــجـــودة الــرعــايــة  ــ ــقـ ــ ــا، واالرتـ ــانـ بــخــدمــة مـــرضـ

الصحية التي يتطلعون إليها«.
ــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــصــحــة  ــإعــ وونــــوهــــت بــ
الشمولية وهي فكرة أسسها الوضع في االعتبار 
ــــي احــــتــــيــــاجــــات الــــمــــريــــض الــنــفــســيــة  ــواحـ ــ ــــل نـ كـ

والجسدية والنظر إليه كوحدة واحدة.
بعد  نادية حلم تحقق  عــيــادات  أن  وأضــافــت 
سنوات من العمل الدؤوب وتحديات جمة بهدف 
التي  الطبية  الخدمة  الحبيبة  مملكتنا  خدمة 
التجميلية  للسياحة  مــركــزا  وجعلها  تستحقها 

العاجية.
إن الذي يميزنا الخبرة الطويلة في العمل 
الــحــكــومــي، كــمــا يــقــدم طــاقــمــنــا الــطــبــي خــدمــات 
توقعات  مع  الفعلي  المستوى  تطابق  جــودة  ذات 
المرضى والمراجعين أو التفوق عليها في بعض 
وأبعاد  أسس  على  تبنى  التوقعات  وهذه  األحيان 

يتم فيها الحكم على جودة الخدمة المقدمة.
للعيادة  مميزا  استراتيجيا  موقعا  واخترنا 
وتم تصميمه باحترافية عالية لتائم رؤيتنا في 
مراعاة  مــع  المرضى  احتياجات  ولتلبي  العمل 

االشتراطات الطبية بمعايير عالمية.

من منا لم يلجأ في يوم من األيام إلى المسكنات من 
األلــم  التي تسبب  الــحــاالت واألعــــراض  األلـــم! تتعدد  شــدة 
الــــذي يـــتـــراوح مــن خــفــيــف إلـــى مــتــوســط أو شــديــد، والــتــي 
تستدعي استخدام مسكنات األلم التي تباع من دون وصفة 

طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة.
ويــعــتــمــد تــأثــيــر مــســكــنــات األلــــم عــلــى نـــوع وشــــدة األلــم 
استخدام  سوء  أن  العلم  مع  المستخدمة  المسكن  وجرعة 
اإلكــثــار من  وإن  أجسامنا  تضر  إلــى سموم  يحولها  األدويـــة 
أو االعــتــيــاد عليها عــلــى اخــتــاف  الــمــســكــنــات  تــلــك  تــنــاول 
الوقت قد  أو مع  إلــى عديد من األضــرار  يــؤدي  أنواعها قد 

تفقد عملها. 
ومن أجل تجنب أي مضاعفات وآثار غير مرغوبة يجب 
استخدام مسكنات األلم بالجرعة اليومية المحددة ولمدة 

محددة والتي ال تتجاوز بضعة أيام.
لمعرفة  المختص  الطبيب  الــى  الــتــوجــه  الــفــور  وعــلــى 

السبب األساسي لأللم وعاجه للحفاظ على صحتنا.
لن أتناول في مقالي أضرار االستمرار على المسكنات 
طرقا  سأطرح  ولكني  للجميع،  معروفة  ألنها  طويلة  فترة 
أقــل جرعة  تناول  منها  األلــم  أضــرار مسكنات  من  للتقليل 
ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط، التحكم في 
المدة وعدم االستمرارية مع مراعاة أي تداخات وتفاعات 

دوائية مع أي أدوية أخرى فقد تزيد من أضرار المسكنات.
الحالة الصحية  تناسب  التي  األلم  استخدام مسكنات 

العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.
محاولة مزاولة نشاط بدني بسيط وتمارين استرخاء 
العضات وأخذ قسط من الراحة وتناول المكمات الغذائية 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا والـــمـــداومـــة عــلــى الــتــغــذيــة الصحية 
لتحسين  صــحــي  حــيــاة  نــمــط  عــلــى  للمحافظة  الــمــتــوازنــة 

جودة الحياة.

التحذير من الم�سكنات 
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كالم 
في الصحة

باقة الباديكير والعناية بالقدمين الخا�ص بمنا�سبة عيد الأم  18
والسكر،  الطبي  الخليج  مركز  مع  »غير«  األم  عيد 
باقة القدمين من أجل أمهاتنا، باقة جديدة وحصرية 
الطبي  الخليج  مــركــز  يطلقها  الــخــاص(  )الــبــاديــكــيــر 
بسعر  مــارس  شهر  طــوال  األم،  لعيد  خصيصا  والسكر 

خاص.
تجميلي  عاج  هو  بالقدمين  العناية  أو  الباديكير 
وتــكــمــيــلــي لــلــقــدمــيــن وأظــــافــــر الـــقـــدمـــيـــن، والــعــنــايــة 
كنت  إذا  الطبية  الرعاية  تدعم  بالقدمين  المنتظمة 
أو كبار  السكري  أو من مرضى  تعاني من مشاكل فيها 

السن. 
خدمة خاصة ينفرد بها المركز مع نتاليا أوالنسكا.

اتــخــاذ  عليهم  الــقــلــب  مــرضــى  إن 
االحـــتـــيـــاطـــات فـــي أثـــنـــاء صـــيـــام شهر 
القلب  طبيب  مــشــورة  وطلب  رمــضــان، 
ــاول األدويــــــــة  ــ ــنـ ــ ــد تـ ــيــ ــواعــ ــتـــحـــديـــد مــ لـ
لتجنب  لــهــم  الــمــنــاســبــة  والـــجـــرعـــات 

حدوث أي مضاعفات.
ــع  ــ ــراجـ ــ يـ أن  الـــــــــضـــــــــروري  ومـــــــــن 
ــريـــض مــخــتــص الـــقـــلـــب لــمــعــرفــة  ــمـ الـ
األدوية التي ينبغي تناولها خال شهر 
بتقييم  الطبيب  يقوم  حيث  رمــضــان، 
وضع المريض وتقديم كامل العون له 

لصيام صحي وآمن. 
في الحوار التالي سألنا الدكتورة 
شــيــمــاء عــبــد الــمــعــبــود الــســيــد دكــتــوراه 
ــورد األوروبــــــــي  ــ ــبــ ــ ــلـــب والــ ــقـ أمــــــــراض الـ
للموجات  النافذ  غير  القلب  لتصوير 
بمستشفى  أول  وأخــصــائــي  الــصــوتــيــة 
ــتـــى يــســمــح  الــــســــام الـــتـــخـــصـــصـــي: مـ
لــمــريــض الــقــلــب بــالــصــيــام؟ وصــرحــت 

بأهم النصائح لصيام آمن لمرضانا.
} مـــتـــى يــســمــح بـــصـــيـــام مــرضــى 

القلب؟ 
الطبي  الــفــحــص  الــبــدايــة،  فــي   -
ومن  الــصــيــام،  على  اإلقــــدام  قبل  مهم 
ثم االلتزام بنصائح الطبيب ومواعيد 
أم ال،  بالصيام  لــه  الــعــاج ســواء سمح 

وفق ما تستدعي حالته الصحية.
كما ننصح مرضى القلب بتقسيم 
وجبة اإلفطار إلى ثاث حتى ال تمتلئ 
ــرة واحـــــدة، وبــعــدهــا يحدث  الــمــعــدة مـ
إجـــهـــاد لــعــضــلــة الــقــلــب بــســبــب عملية 

الهضم.
تمارين  ممارسة  بضرورة  وننصح 
رياضية بسيطة تناسب مرضى القلب، 
خــاصــة الــمــشــي، بــعــد اإلفــطــار بساعة 
الــدمــويــة  الــــدورة  ــل لتحفيز  األقـ عــلــى 
فــي الــجــســد والــمــحــافــظــة عــلــى الـــوزن 

الصحي.
الصيام  مــن  الممنوعين  وقــائــمــة 
الذبحة  يــعــانــون مــن  أيــضــا مــن  تشمل 
الصدرية غير المستقرة، وكذلك الذين 
خضعوا لعملية جراحية قبل أقل من 
ســتــة أســابــيــع، وأولــئــك الــذيــن يعانون 
أمــــراض أخـــرى مــزمــنــة كالسكري  مــن 
وارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي.

بالصيام  القلب  لمرضى  فيسمح 
في الحاالت اآلتية: 

يتمتعون  الــذيــن  الــقــلــب  مــرضــى 
بوضع صحي مستقر، فالصيام ال يؤثر 

سلًبا في صحة القلب والشرايين.

والذين ُيمكن تغير موعد أدويتهم 
وفـــــق أوقـــــــات اإلفــــطــــار بـــعـــد مــراجــعــة 

الطبيب.
أنه ُيفضل أن يقوم  يجدر بالذكر 
مـــريـــض الـــقـــلـــب بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب 
الــُمــعــالــج حــــول إمــكــانــيــة الـــصـــيـــام، إذ 
تختلف حدة المرض والوضع الصحي 
للقلب والشرايين من شخص إلى آخر 

ومن سنة إلى أخرى.
من  القلب  مرضى  ُيمنع  متى   {

الصيام؟
ال ُينصح مرضى القلب بالصيام 
فـــي الـــحـــاالت اآلتـــيـــة وذلــــك مـــن أجــل 

ضمان سامتهم وصحتهم:
الــــحــــالــــة  ذوو  الــــقــــلــــب  مـــــرضـــــى 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــســتــقــرة والـــتـــي من 

الُممكن أن تتأثر سلًبا بالصيام.
المرضى الذين ُيعانون من مرض 

قلبي حاد، مثل:
مرضى القلب االحتقاني.

ــة الـــقـــلـــبـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ مـ
الحديثة.

مـــرضـــى الــذبــحــة الـــصـــدريـــة غير 
المستقرة.

الـــمـــرضـــى الــــذيــــن تــــم تــشــخــيــص 
حالتهم حديًثا. 

مـــرضـــى الــقــلــب الـــذيـــن خــضــعــوا 
لعمليات جراحية حديثة.

من  ُيعانون  الذين  القلب  مرضى 
أمراض أخرى مزمنة، مثل:

الـــــســـــكـــــري -ارتـــــــــفـــــــــاع الـــضـــغـــط 
-الــــقــــصــــور الـــكـــلـــوي -ارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــشـــريـــان الــــرئــــوي - مـــرضـــى الــقــلــب 
ــال فــتــرة  الــمــلــزمــون بـــأخـــذ أدويــــــة خــ

النهار.
} متى يجب التوقف عن الصيام 

لمرضى القلب؟
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
وأثــنــاء صيامه الحــظ ظهور  الــصــيــام، 
الــتــوقــف عن  ــراض اآلتــيــة، فعليه  األعــ

الصيام فوًرا واستشارة الطبيب:
بداية  ظهور  الضغط،  في  ارتــفــاع 
ــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة، الــــــدوار  ــنــ أعــــــــراض الــ

وضبابية العيون.
} نصائح تختص بوجبة اإلفطار 

لمرضى القلب
فـــــي حــــــال قــــــرر مــــريــــض الــقــلــب 
ــام وبــــعــــد اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  ــيــ الــــصــ
الــمــعــالــج يــفــضــل أن يــتــبــع الــنــصــائــح 

اآلتية في وجبة اإلفطار:
تجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمية كبيرة من الملح، والمخلات.
عالية  واألغــذيــة  المقالي  تجنب 

الدسم والدهون.
استخدام منتجات الحليب قليلة 

الدسم.
الخضروات والفواكه جزء أساسي 

في الوجبات الرمضانية.
ــيـــة  ــانـ إعــــــــــداد األطــــــبــــــاق الـــرمـــضـ
من  بــداًل  الكاملة  الحبوب  باستخدام 

أنواع النشويات األخرى.
ــون  ــ ــدهـ ــ ــى أخـــــــذ الـ ــلــ ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الــمــفــيــدة واألحــــاديــــة غــيــر الــمــشــبــعــة، 

مثل: زيت الزيتون.
تناول البقوليات مرتين باألسبوع 

على األقل.
تناول السمك المشوي مرتين في 

األسبوع على األقل.
تــجــنــب تـــنـــاول الــلــحــوم الــحــمــراء 

والتركيز على البيضاء منها.

تناول المكسرات غير المملحة.
ــات واســتــبــدلــهــا  ــويـ ــلـ تــجــنــب الـــحـ

بالفواكه.
تــــــــــنــــــــــاول األغــــــــــــذيــــــــــــة الــــغــــنــــيــــة 
والمشمش  الموز،  مثل:  بالبوتاسيوم، 

بكثرة.
شرب كمية ماء ال تقل عن 2 لتر 

ُمقسمة ما بين اإلفطار والسحور.
القيام بنشاط بدني مناسب بعد 

اإلفطار.
} نصائح تختص بوجبة السحور 

لمرضى القلب
مـــن الــــضــــروري اتـــبـــاع اإلرشــــــادات 
اآلتــيــة مــن قــبــل مــرضــى الــقــلــب، وهــي 

خاصة بوجبة السحور:
الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول الــبــقــولــيــات 

واألغذية الغنية بالبروتين.
ــات  ــروبـ ــشـ ــمـ تــجــنــب الــــمــــوالــــح والـ

المحاة والسكريات.
تـــــجـــــنـــــب األغــــــــــذيــــــــــة الـــــدســـــمـــــة 

والمقليات.
الفواكه  مــن  كافية  حصص  أخــذ 

الغنية بالبوتاسيوم.
شـــرب مــا ال يــقــل عــن 2-3 لــتــرات 

من الماء.
ــبـــول مـــن قــهــوة  ــدرات الـ ــ تــجــنــب مــ

وشاي ومشروبات غازية.
تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل 

اإلمساك بفترة قليلة.
ــلـــى الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ

المعقدة كالخبز األسمر.
إلــى ما قبل  الــدواء  تناول  تأجيل 
مفعوله  يمتد  حتى  بقليل  اإلمــســاك 

فترة أطول.

ال����دك����ت����ورة ���س��ي��م��اء ع���ب���د ال���م���ع���ب���ود ت��ن�����س��ح 
م���ر����س���ى ال���ق���ل���ب ب�����س��ي��ام اآم������ن ف����ي رم�����س��ان 

ال ين�سح ب�سيام مر�سى القلب ذوي احلاالت ال�سحية غري امل�ستقرة

} د. شيماء عبد المعبود.

الدكتورة حنان حميدان:
تنظيم م�ستوى ال�سكر في الدم يقلل من 

خطر االإ�سابة بالقدم ال�سكري

القدم السكرية هي إحدى المشاكل التي 
قـــد يــعــانــي مــنــهــا مــرضــى الــســكــري وتــحــدث 
الــقــدم الــســكــريــة بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن عــدم 
ــراض  ــــدم، فــمــا هـــي أعـ انــتــظــام الــســكــر فـــي الـ
العناية  ــم خــطــوات  أهـ ــا  الــســكــري ومـ الــقــدم 
بها سنتعرف على كل ذلك وأكثر في الحوار 
التالي مع الدكتورة حنان حميدان استشاري 

طب العائلة بمركز الخليج الطبي والسكر.
- ما المقصود بالقدم السكرية؟

- الـــقـــدم الــســكــريــة هـــي مــجــمــوعــة من 
التغيرات المرضية التي قد تصيب األطراف 
مرض  إن  حيث  السكري،  لمرضى  السفلية 
ــن الـــمـــضـــاعـــفـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــه الــ ــ ــري لـ ــكــ ــســ الــ
والتأثيرات على معظم أعضاء الجسم وتعتبر 
الــقــدم مــن أهــمــهــا. هــذه الــتــغــيــرات قــد تكون 
وتسبب  تتطور  قــد  ولكنها  بسيطة  بدايتها 
هي  التغيرات  هــذه  أهــم  خطيرة.  مضاعفات 
فــقــدان اإلحــســاس )مــثــا فــقــدان اإلحــســاس 
بالبرودة أو الحرارة(، الشعور بالتنميل، تغير 
لون الجلد، الشعور بحرارة في باطن القدم 
وآالم مزمنة، حدوث تقرحات في باطن القدم 
إلى  التئام الجروح، وقد تصل األمــور  وبــطء 
مــراحــل مــتــقــدمــة كــالــغــرغــريــنــا الــتــي يخاف 
منها العديد من المصابين بالسكري والتي 

تؤدي إلى البتر.
- ما أسباب اإلصابة بالقدم السكرية؟

- المسبب الرئيسي هو االرتفاع المزمن 
لــمــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم، وبــالــنــســبــة إلــى 
بالسكر:  يتأثرا  أن  يمكن  أمرين  فإن  القدم، 
ونــســمــيــه  ــة  ــيـ ــرفـ الـــطـ األعـــــصـــــاب  هــــو  األول 
ارتفاع  ان  حيث  الطرفي،  العصبي  االعتال 
الموجودة  األعــصــاب  فــي  تلفا  يسبب  السكر 
في القدمين، مما يؤدي إلى الشعور بالخدر 
والتنميل وفقدان اإلحساس والشعور باأللم 

والحرارة في باطن القدم. 
- األمر الثاني هو تأثر األوعية الدموية 
الطرفية في القدمين الذي يؤدي إلى ضعف 
وبــدوره يسهل اإلصابة بالعدوى  الــدم،  تدفق 
إلى  التي قد تتطور  والتقرحات  وااللتهابات 

موت األنسجة وحدوث الغرغرينا.
- مــا أهـــم الــمــشــاكــل الــتــي يــتــعــرض لها 

مريض القدم السكرية في فصل الشتاء؟
- حــقــيــقــة مــشــاكــل الـــقـــدم الــســكــريــة قد 
الشتاء  ولكن في فصل  الــعــام،  تحدث طــوال 
المشاكل،  بهذه  أكبر لإلصابة  هناك خطورة 
وذلـــك بسبب الــجــو الــبــارد وتــقــلــب الــرطــوبــة 

والــجــفــاف الــشــديــد، مــمــا يــزيــد مــن خــطــورة 
الحساسية  الــحــكــة،  بــالــتــقــرحــات،  اإلصـــابـــة 
والــتــشــقــقــات. كــذلــك بـــرودة الــجــو تـــؤدي إلى 
بــــــرودة األطـــــــراف وضـــعـــف الـــــــدورة الــدمــويــة 
فـــي الــقــدمــيــن وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 
فقدان  الــى  بالنسبة  كذلك  السكرية،  القدم 
المصابين  بعض  نجد  بالحرارة،  اإلحساس 
بــمــاء ســاخــن جــــدا، مما  بــالــســكــري يستحم 
يـــؤدي إلــى اإلصــابــة بــالــحــروق فــي القدمين 
قبل أن يلمس الماء باقي أعضاء الجسم، أو 
بالمثل عندما يقترب المريض من المدفأة 
القدمين، ألنه  فــي  بــحــروق شــديــدة  ويــصــاب 
لــم يشعر بــالــحــرارة وهــذه الــحــروق قــد تكون 

شديدة وصعبة االلتئام. 
نــجــد مشكلة لبس  ذلـــك  إلـــى  إضــافــة   -
تؤثر  قــد  والــتــي  للتدفئة،  الضيقة  الــجــوارب 
عــلــى جـــريـــان الــــدم فـــي الــقــدمــيــن وبــالــتــالــي 
زيادة مشاكل القدم السكرية. وبالمثل، لبس 
األحذية الضيقة في فصل الشتاء قد يؤدي 
إلى حدوث جروح وتقرحات واإلصابة بالقدم 

السكرية.
ــنـــايـــة بـــالـــقـــدم  - مــــا أهـــــم خــــطــــوات الـــعـ

السكرية؟

ــي تـــنـــظـــيـــم الــســكــر  ــ - أهــــــم نـــصـــيـــحـــة هـ
ــدم تحت  وأن تــكــون مــســتــويــات الــســكــر فــي الـ
يقلل من خطورة  بــدوره  ذلك  السيطرة، ألن 

اإلصابة بالقدم السكرية. 
الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ أهــ ــــك  ــذلـ ــ كـ  -
أن تــكــون الـــقـــدم جــافــة بــعــد االســتــحــمــام أو 
التغسيل وخصوصا بين أصابع القدم، حيث 
نمو  إلـــى  تـــؤدي  قــد  المتجمعة  الــرطــوبــة  ان 
الــفــطــريــات والــبــكــتــيــريــا. إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
ــدام الـــكـــريـــمـــات الــمــرطــبــة لــتــرطــيــب  ــخـ ــتـ اسـ
من  لحمايته  القدم  كعب  وخصوصا  الجلد 
للحرارة  التعرض  تجنب  كذلك  التشققات. 
كالمدفئات مثا  الشتاء  المباشرة في فصل 
الماء  والماء الحار والتأكد من درجة حرارة 
قبل االستحمام باستخدام اليد مثا وارتداء 
جوارب للتدفئة ولكنها يجب أن تكون مريحة 

وغير ضاغطة.
ارتــداء األحذية المريحة وغير  - كذلك 
الضاغطة. وأخيرا فحص القدم بشكل يومي 
بــاســتــخــدام مــــرآة أو مــســاعــدة شــخــص آخــر 
الجلد  فــي  تــغــيــرات  أي  عــن  المبكر  للكشف 
الــتــهــابــات واســتــشــارة  أو  تــقــرحــات  أو حــــدوث 
الطبيب فورا عند حدوثها لتجنب تفاقمها.

الدكتورة نادية مطر تفتتح عيادتها الجديدة 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16433/pdf/1-Supplime/16433.pdf?fixed8059
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326370
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12400
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لتنويع خدمات »بي اإن اإت�س«.. املوؤيد:

اال�ستحواذ على �سركات تاأمني اإ�سالمي

يتم ت�سويقها يف اخلليج والعراق واليمن

البحرين تنتج اأول دفعة اأدوية للت�سدير

خالد مو�شى:

رئي�س  املوؤيد  فاروق  ك�شف 

البحرين  �شركة  اإدارة  جمل�س 

اإت�س«  اإن  »بي  القاب�شة  الوطنية 

عزم ال�شركة اال�شتحواذ على �شركة 

التاأمني  جمال  يف  تعمل  اأكرث  اأو 

االإ�شالمي، وذلك بهدف تنويع اأن�شطة 

اإت�س«  اإن  »بي  لدى  التاأمني  خدمات 

من جهة، واال�شتفادة من زخم النمو 

املتوافق  التاأمني  �شوق  يحققه  الذي 

من  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع 

جهة اأخرى.

بداأت ال�شركة البحرينية الدولية لت�شنيع االأدوية 

اأول م�شنع لالأدوية يف  املحدودة »البحرين فارما«، 

م�شتح�شر  من  دفعة  اأول  باإنتاج  البحرين،  مملكة 

كب�شوالت  وهو  والت�شدير  للتوزيع  �شيدالين جاهز 

اأوميغا 3 و�شراب اآيفينيز »�شراب ال�شعال«.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  منحت  وقد 

»البحرين  �شركة   »NHRA« ال�شحة  واخلدمات 

ومت   2020 العام  يف  ت�شنيع  رخ�شة  فارما« 

العام  يف  اجليدة  الت�شنيع  ملمار�شات  اعتمادها 

.،»GMP« 2022

و�شيتم ت�شويق امل�شتح�شر ال�شيدالين اإىل اململكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة، ودولة الكويت ال�شقيقة، 

و�شلطنة عمان، وجمهورية العراق واليمن.

خالد مو�شى:

حديثا  ال�شادر  كتابه  يف  فخرو  عبداهلل  عادل  ي�شرد 

بعنوان »عائلة فخرو يف البحرين: جتار 

القرن  منذ  العائلة  م�شرية  وم�شلحون« 

التا�شع ع�شر وحتى اليوم، وكيف تركت 

تاريخ  من  مهمة  مرحلة  على  ب�شماتها 

البحرين احلديث، والدور الذي مار�شته 

التجاري يف  العامة وامل�شهد  يف احلياة 

البحرين.

فيه  العمل  ا�شتغرق  الذي  الكتاب 

نحو 15 عاما، يبداأ مع احلاج يو�شف 

وي�شتعر�س  فخرو،  الرحمن  عبد  بن 

جوانب مما قام به، مرورا باأوالده، و�شوال لالأحفاد واجليل 

ثروتهم  لتكوين  وم�شاعيهم  العائلة،  من  احلايل  الرابع 

وتاأ�شي�س بيتهم التجاري، ودورهم يف تطور وطنهم.

االإيجابية  للعالقات  ويتطرق 

عائلة  اأبناء  ربطت  التي  احلميمة 

عائلة  من  البحرين  حكام  مع  فخرو 

ويعرج  لهم،  التام  ووالئهم  خليفة  اآل 

عرفتها  التي  االإدارية  االإ�شالحات  على 

املا�شي،  القرن  ع�شرينيات  يف  البحرين 

واكت�شاف  اللوؤلوؤ  جتارة  موت  ونتائج 

العاملية  واحلرب  الثالثينيات،  يف  النفط 

الثانية على االأو�شاع يف البحرين.

علي طريف:

ك�شف املدير التنفيذي ملركز العناية بـ»متالزمة داون« اأحمد العلي اأن 26 

موظًفا وموظفة من فئة متالزمة داون يعملون يف القطاعات اخلا�شة 16 منهم 

ذكور و10 من االإناث، م�شيًفا اأن يف البحرين اأكرث من 800 �شخ�س من فئة 

متالزمة داون بينهم 140 طفالً يتعلمون يف املدار�س احلكومية.

االأطفال من  اأن عدد  العاملي ملتالزمة داون  اليوم  العلي مبنا�شبة  واأ�شاف 

داون  مبتالزمة  العناية  مبركز  الن�شطة  امللفات  حيث  من  داون  متالزمة  فئة 

اإىل جودة اخلدمات  هو 450 ملًفا ويزداد حالًيا ب�شكل كبري، وال�شبب يرجع 

ا الرعاية املتكاملة التي يتم تقدميها للطفل من الوالدة حتى �شّن  املقدمة واأي�شً

تاأهيله واإعداده للعمل. مو�شًحا اأن ن�شبة الذكور قرابة 45% من العدد الكلي 

450 فرًدا.

140 طفاًل يتعلمون يف املدار�س احلكومية

800 فـــرد مــن فئــة متالزمــة داون بالبحريــن

عمومية »ال�سالم« تقر توزيع 

24.8 مليون دينار اأرباًحا نقدية

»�سوليدرتي البحرين« ت�ستثمر %60 

من عائدات ال�سركة يف التحول الرقمي

دوام املدار�س يبداأ 8 �سباًحا

وينتهي بح�سب املرحلة الدرا�سية 
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فاروق امل�ؤيد

موا�سلة تعزيز القدرات �سمن اخلطة الوطنية حلقوق االإن�سان.. النائب العام:

ــــــات الـــــعـــــدالـــــة االإ�ــــســــالحــــيــــة ــــــي تــــطــــويــــر اآل
علي طريف:

القدرات  وتنمية  تعزيز  توا�شل  اململكة  اإن  البوعينني  ف�شل  بن  علي  الدكتور  العام  النائب  قال 

واإك�شاب اخلربات و�شوالً لتحقيق اأهداف اخلطة الوطنية حلقوق االإن�شان ململكة البحرين حتى عام 

2026، �شيما فيما يتعلق بتطوير اأدوار اآليات احلماية الوطنية والعدالة االإ�شالحية �شعياً للتطبيق 

االأمثل الأعلى معايري ومبادئ حقوق االإن�شان.

الوطني والذي �شمل 900 م�شارك بح�شور  التدريب  جاء ذلك يف كلمٍة مبنا�شبة ختام برنامح 

نخبة من اخلرباء الوطنيني والدوليني، والذي هدف اإىل تعزيز قدرات املعنيني بحماية حقوق االإن�شان 

يف منظومة العدالة اجلنائية وا�شتمّر الأكرث من 6 اأ�شهر.

املعنية  الوطنية  واالأجهزة  املوؤ�ش�شات  كافة  بني  التعاون  تطوير  على  العمل  على  البوعني  واأّكد 

خللق منظومة عمل متكاملة تعمل على حتقيق التنمية امل�شتدامة يف البالد يف �شتى جوانبها.

اإعادة ت�سكيل جلنة متابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة.. جمل�س الوزراء:

موا�سلة العمل لتعزيز القيم الوطنية

اأم�س  جل�شته  يف  الوزراء  جمل�س  اأكد 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

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

القيم  لتعزيز  العمل  موا�شلة  الوزراء 

لقيم  اجلامع  االإطار  باعتبارها  الوطنية 

من  مزيد  نحو  تقود  التي  واالنتماء  الوالء 

العمل واالإ�شهام يف م�شرية العمل الوطني، 

ال�شراكة  بيوم  التنويه  �شوء  يف  وذلك 

املجتمعية واالنتماء الوطني.

م�شروع  على  املوافقة  املجل�س  وقرر 

الت�شهيل  اتفاقية  على  بالت�شديق  قانون 

املبا�شر ل�شالح م�شروع نقل املياه امل�شاحب 

الكهرباء  الإنتاج  امل�شتقلة  الدور  ملحطة 

وحتلية املياه يف مرحلته الثانية. 

ت�شكيل  اإعادة  على  املجل�س  ووافق 

جلنة متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لكفاءة 

املتجددة  للطاقة  الوطنية  واخلطة  الطاقة 

ومبادراتهما.

ا�شتمالك  على  املوافقة  املجل�س  وقرر 

عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير 

العمراين.

وزيرة  مذكرة  املجل�س  وا�شتعر�س 

اإعداد  م�شتجدات  حول  امل�شتدامة  التنمية 

اال�شتعرا�س الوطني الطوعي الثاين ململكة 

التنمية  اأهداف  حتقيق  حول  البحرين 

امل�شتدامة لعام 2030.

النائب العام

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء

م�صنع البحرين الدويل ل�صناعة الأدوية

كتاب »عائلة فخرو يف البحرين: جتار وم�سلحون«

توثيق 200 �سنـــة واأربعة اأجيال ومراحل تكوين الرثوة
LinkLink
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اطلع على جهود »موندليز« وخطتها لتوظيف البحرينيني.. حميدان:

احلكومة م�ستمرة يف اإطالق مبادرات لت�سريع التوظيف

وزير  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  اأكد 

اأن الكوادر الب�شرية الوطنية يف خمتلف  العمل، 

اأثبتت وباإقتدار جدارتها  املهنية قد  التخ�ش�شات 

يف جميع القطاعات االقت�شادية والتجارية وذلك 

املن�شاآت  الوظيفي وثقة  اأدائها  بف�شل متيزها يف 

من  به  تت�شف  ملا  عليها  واالعتماد  قدراتها  يف 

واحلر�ص  العمل  بقيم  واإلتزام  وجدية  ان�شباط 

على حت�شني االإنتاجية.

جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها 

حميدان اإىل م�شنع »موندليز«، مبنطقة البحرين 

العاملية لال�شتثمار يف منطقة احلد ال�شناعية، يف 

لل�شركات  بها  يقوم  التي  الزيارات  �شل�شلة  اإطار 

وزارة  وبرامج  ملبادرات  الداعمة  واملوؤ�ش�شات 

العمل يف جمال توظيف الكوادر البحرينية، حيث 

التقى بح�شور �شمو ال�شيخ خليفة بن �شلمان بن 

املرا�شي  �شالح  الوزارة،  وكيل  خليفة  اآل  حممد 

عام  مدير  و ح�شني جواد  للم�شنع،  العام  املدير 

الت�شنيع واالنتاج، وحممد العرادي رئي�ص نقابة 

امل�شنع، وعدد من امل�شوؤولني، واطلع على جهود 

الكوادر  توظيف  ال�شركة يف  ا�شترياتيجية  تنفيذ 

تعد  حيث  عليها،  واالعتماد  املوؤهلة  البحرينية 

ت�شنيع  يف  املتخ�ش�شة  املن�شاآت  من  ال�شركة 

الوجبات اخلفيفة ويغطي انتاج امل�شنع ال�شوق 

ال�شرق  دول  من  والعديد  واخلليجي  املحلي 

االأو�شط واآ�شيا واأفريقيا.

على  الوزير  املرا�شي  اطلع  الزيارة،  وخالل 

مملكة  يف  وعمله  تطوره  ومراحل  امل�شنع  دور 

اإدماج  يف  االإدارة  جمل�ص  وخطة  البحرين، 

وعمليات  االأق�شام  مبختلف  البحريني  ال�شباب 

املقبلة، حيث  واالأعوام  العام  هذا  االنتاج، خالل 

م�شرًيا  مواطًنا،   )89( حاليا  املن�شاأة  لدى  يعمل 

اإىل اأنه �شوف يتم خالل االأ�شبوع املقبل بدء تاأهيل 

20 بحرينًيا على راأ�ص العمل يف اأق�شام امل�شنع 

وملدة �شتة اأ�شهر، وجميعهم مت تر�شيحهم من قبل 

يتم  �شوف  واأنه  »فر�ص«،  برنامج  عرب  الوزارة 

توظيف املقبولني منهم.

العاملني  من  العديد  حميدان  التقى  وقد 

بال�شركة، وا�شتمع اإىل ق�ش�ص جناحهم وترقيهم 

املهني يف خمتلف التخ�ش�شات الوظيفية، م�شيًدا 

ومهامهم  اأعمالهم  اأداء  يف  ومتيزهم  بعطائهم 

الوظيفية، كما نوه بدور نقابة امل�شنع يف تعزيز 

احلوار االجتماعي داخل ال�شركة ما ي�شكل دافًعا 

لتحقيق م�شتويات عالية من االنتاجية.

اأكد وزير العمل بهذه املنا�شبة ا�شتمرار  وقد 

النوعية  املبادرات  وتنفيذ  اإطالق  يف  احلكومة 

واالرتقاء  املواطنني  توظيف  وترية  لت�شريع 

وتطورهم  وا�شتقرارهم  الذاتية  بقدراتهم 

امل�شجعة  احلوافز  تقدمي  جانب  اإىل  الوظيفي، 

يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ودعم  لهم 

التعايف  اأهداف خطة  ات�شاًقا مع  القطاع اخلا�ص 

اخليار  املواطن  جعل  وباالأخ�ص  االقت�شادي، 

االأول يف �شوق العمل.

تبحث اأبرز حتديات التحول للمدن الذكية واأف�سل الطرق ملواجهتها

قمة املدن الذكية ت�ستعر�ض اأحدث املمار�سات بقطاع املدن الذكية

املدن  قمة  ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اأكدت 

لال�شت�شارات(  الذكي  الطريق  )�شركة  الذكية 

اأن موعد اإطالق الن�شخة ال�شاد�شة من املوؤمتر 

�شتكون يف �شهر مايو القادم من العام اجلاري، 

برعاية  �شتكون  الن�شخة  هذه  اأن  اىل  م�شرية 

البلديات  املبارك وزير �شوؤون  وائل بن نا�شر 

والزراعة وذلك على مدار يومني يف 17-16 

مايو 2023 يف مركز اخلليج للموؤمترات.

القمة  اأن  اىل  التنظيمية  اللجنة  واأ�شارت 

مملكة  روؤية  تواكب  ال�شاد�شة  ن�شختها  يف 

الذكية  للمدن  التحول  يف  بالريادة  البحرين 

ومواردها  اململكة  احتياجات  مع  يتنا�شب  مبا 

وروؤيتها امل�شتقبلية ملدن ذكية وم�شتدامة.

الذكية  للمدن  البحرين  قمة  و�شرتكز 

العاملية  املمار�شات  اأف�شل  2023 على عر�ص 

يف التحول الرقمي للمدن الذكية وكذلك مناق�شة 

يف  العامل  دول  تواجه  التى  التحديات  اأبرز 

اال�شرتاتيجيات  واأف�شل  الذكية  للمدن  التحول 

للتعامل مع هذه التحديات كما �شتت�شمن القمة 

معر�ص م�شاحب ت�شارك فيه اأكرث من 20 جهة 

حملية وعاملية بعر�ص اأحدث احللول واأنظمة 

املباين الذكية وحلول الطاقة امل�شتدامة وكذلك 

التقنية  احللول  و  اال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة 

ال�شتدامة البيئة واداراة املخلفات.

ومن جهته، اأو�شح وائل بن نا�شر املبارك 

اأن القمة �شي�شارك فيها »اأكرث من 30 متحدًثا 

وخبرًيا من ذوي االخت�شا�ص يف قطاعات املدن 

وجل�شات  عمل  اأوراق  تقدمي  خالل  من  الذكية 

امل�شاركة  اجلهات  جتارب  تعر�ص  نقا�شية 

حول  اخلا�ص  والقطاع  احلكومي  القطاع  من 

املبادرات واالنظمة الذكية التى متت اعتمادها 

امل�شتفادة  والدرو�ص  اجلديدة،  امل�شاريع  يف 

من هذه التجارب باال�شافة اإىل و�شع اخلطط 

امل�شتقبلية للتحول ال�شل�ص للمدن الذكية على 

املدى الق�شري واملتو�شط«.

اأن حتظى الن�شخة ال�شاد�شة  ومن املتوقع 

مب�شاركات  الذكية  للمدن  البحرين  قمة  من 

واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  من  متميزة 

م�شاركات  اإىل  باالإ�شافة  البحرين،  مملكة  يف 

اجلهات احلكومية ذات العالقة من دول جمل�ص 

اخلربات  وتبادل  التعاون  يرثي  مبا  التعاون 

بني دول جمل�ص التعاون.

و�شدد املبارك على اأن قمة البحرين للمدن 

القرار  ل�شناع  مهمة  »فر�شة  تعد  الذكية 

واالخت�شا�ص  اخلربة  ذوي  واال�شخا�ص 

مل�شاركة االفكار والتجارب الناجحة، باال�شافة 

والتطبيقات  احللول  اأحدث  على  التعرف  اإىل 

ال�شركات  خالل  من  الذكية  املدن  جماالت  يف 

الرائدة التى �شوف تعر�ص منتجاتها وخدماتها 

يف القمة«.

من  ال�شاد�شة  »الن�شخة  اأن  املبارك  وراأى 

تكت�شب   2023 الذكية  للمدن  البحرين  قمة 

املوؤمترات  �شمن  تندرج  كونها  بالغة  اأهميًة 

والتي  البحرين،  حتت�شنها  التي  املتخ�ش�شة 

�شتحقق اال�شتفادة مَن اخلرباِت العاملية، لُيمِكن 

بالتايل دجمها مع التجارب املحليِة الرائدة يف 

النه�شِة  على  ايجاًبا  ينعك�ص  مبا  املجال  هذا 

العمرانية يف البالد«.

اجلل�شات  اأن  يف  ثقته  عن  الوزير  واأعرب 

النقا�شية �شتتيح الفر�ص للتعرف على كيفية 

على  الناجحة  التجارب  دمج  من  اال�شتفادة 

والدرا�شات  املبادرات  مع  العاملي  امل�شتوى 

القائمة يف امل�شتوى املحلي ل�شمان خلق نقلة 

نوعية يف تقدم مملكة البحرين يف جمال املدن 

الذكية امل�شتدامة، متقدًما بال�شكر للجهة املنظمة 

واملوؤ�ش�شات الراعية للن�شخة ال�شاد�شة من قمة 

كافة  مقدًرا   ،2023 الذكية  للمدن  البحرين 

جهودهم وم�شاعيهم الإجناح هذه الفعالية.

وائل املبارك

جنيب  بنت  روان  �شاركت 

ال�شباب  �شوؤون  وزيرة  توفيقي 

ملجل�ص   )46( الدورة  اجتماع  يف 

العرب،  والريا�شة  ال�شباب  وزراء 

التي عقدت يف مدينة جدة باململكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

اأن  توفيقي  الوزيرة  واأكدت 

متغريات  ظل  يف  ياأتي  االجتماع 

القطاع  واقع  على  طراأت  كثرية 

الدول  يف  والريا�شي  ال�شبابي 

ر�شم  يف  اأهميته  وتكمن  العربية، 

للقطاع  امل�شتقبلية  ال�شيا�شات 

املرحلة  يف  والريا�شي  ال�شبابي 

خمتلف  وتطوير  وتعزيز  املقبلة، 

والريا�شية  ال�شبابية  اجلوانب 

اإىل  تهدف  التي  العربية  الدول  يف 

واالأن�شطة  ال�شبابية  الربامج  خدمة 

باالإ�شافة  املختلفة  الريا�شية 

احلركة  تطوير  يف  امل�شاهمة  اإىل 

الدول  يف  والريا�شية  ال�شبابية 

ال�شبابية  الربامج  وتقدمي  العربية 

ال�شباب  تقدمي  يف  ت�شهم  التي 

واالرتقاء  املجتمع  يف  فاعلة  مناذج 

على  عالوة  والربامج  باملبادرات 

العربية  اال�شرتاتيجيات  تفعيل 

على  والعمل  ال�شبابي  القطاع  لدعم 

تواجه  التي  التحديات  مواجهة 

ال�شباب العربي.

للدكتور  بكلمة  االجتماع  وبداأ   

ال�شباب  وزير  �شبحي  اأ�شرف 

م�شر  جمهورية  يف  والريا�شة 

الدورة  رئي�ص  ال�شقيقة  العربية 

ل�شاحب  كلمة  ثم   ،45 ال�شابقة 

عبدالعزيز  االأمري  امللكي  ال�شمو 

�شعود  اآل  الفي�شل  تركي  بن 

العربية  باململكة  الريا�شة  وزير 

 46 الدورة  رئي�ص  ال�شعودية 

والريا�شة  ال�شباب  وزراء  ملجل�ص 

العرب.

وت�شمن جدول اأعمال االجتماع 

اأن�شطة  حزمة  تنفيذ  على  املوافقة 

منوذج  ومنها  وريا�شية  �شبابية 

العربي،  ال�شباب  برملان  حماكاة 

امللتقى العربي للمخرتعني ال�شبان، 

وال�شياحة  للتطوع  العربي  امللتقى 

تدريبية  دورة  بتون�ص،  ال�شبابية 

جمال  يف  العربي  ال�شباب  حول 

والدميقراطية  االإن�شان  حقوق 

العربي  ال�شباب  منتدى  باملغرب، 

عا�شمة  بريوت  الثامن،  االأوروبي 

برنامج   ،2023 العربي  ال�شباب 

التا�شع  املقد�شة  امل�شاعر  رحلة 

ل�شباب الدول العربية بال�شعودية، 

�شفينة النيل لل�شباب العربي مب�شر، 

ومقد�شاته  القد�ص  ن�شرة  موؤمتر 

بفل�شطني،  وامل�شيحية  االإ�شالمية 

العربي  لل�شباب  التميز  جائزة 

2023 حول الذكاء اال�شطناعي.

دورة  اإقامة  ت�شمن  كما 

الريا�شية،  واالأنظمة  الت�شريعات 

االأندية  قدرات  تنمية  ودورة 

بفل�شطني،  العرب  الريا�شية 

املهرجان العربي للريا�شة الن�شوية 

باجلزائر، ودور الريا�شة يف البناء 

بال�شودان،  العرب  لل�شباب  الوطني 

وبطولة كاأ�ص جامعة الدول العربية 

لل�شفارات، ال�شارقة عا�شمة الثقافة 

الريا�شية العربية 2023.

ال�شوؤون  قطاع  قدم  كما 

العربية  الدول  االجتماعية بجامعة 

م�شروع ا�شرتاتيجية عربية لل�شباب 

هذا  اإطالقها  ليتم  واالأمن  وال�شالم 

العام 2023 كاأول ا�شرتاتيجية من 

والعامل  العربي  الوطن  يف  نوعها 

م�شاركة  اأجل  من  التعاون  بهدف 

واالأمن  ال�شالم  ق�شايا  يف  ال�شباب 

وطنية  ا�شرتاتيجيات  وتطويــر 

خالل  من  واالأمن  ال�شالم  حــول 

ملدة  زمني  وبرنامج  تنفيذية  خطة 

اأربعة اأعوام.

�ساركت يف اأعمال دورة جمل�ض وزراء ال�سباب والريا�سة العرب.. توفيقي: 

تفعيل اال�سرتاتيجيات العربية لدعم القطاع ال�سبابي

»االأعلى للمراأة« يبحث مع االحتاد الن�سائي 

مو�سوعات املراأة واال�ستقرار االأ�سري

العام  االأمني  االأن�شاري  هالة  عقدت 

مع  عمل  اجتماع  للمراأة  االأعلى  للمجل�ص 

وعدد  البحريني  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة 

من اأع�شائه يف مقر املجل�ص بالرفاع، جرى 

ذات  املو�شوعات  من  عدد  بحث  خالله 

ال�شلة بدعم م�شرية تقدم املراأة البحرينية 

يف  االأ�شري  اال�شتقرار  م�شتويات  وتعزيز 

مذكرة  اإطار  يف  وذلك  البحرين،  مملكة 

التفاهم املوقعة بني اجلانبني.

االجتماع  خالل  االأن�شاري  واأكدت 

حر�ص املجل�ص االأعلى للمراأة على موا�شلة 

مع  امل�شرتكة  التن�شيقية  االجتماعات  عقد 

على  للوقوف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

االأولويات الوطنية التنموية وموائمتها مع 

متطلبات النهو�ص باملراأة وباالأ�شرة.

االأعلى  املجل�ص  بني  االجتماع  وتناول 

للمراأة واالحتاد الن�شائي التن�شيق امل�شرتك 

مثل  امللفات  بع�ص  يف  التقدم  متابعة  يف 

والقرارات  الت�شريعات  منظومة  تطوير 

كقانون  واالأ�شرة،  باملراأة  ال�شلة  ذات 

االأ�شرة وقانون احلماية من العنف االأ�شري 

والقرارات التنفيذية لها.

للخدمات  االجتماع  تطرق  كما 

االإ�شكانية املقدمة للمراأة، ورفع م�شاركتها 

االقت�شادية وم�شاهمتها يف احلياة العامة، 

املجتمع  منظمات  دعم  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 

لها  منا�شبة  عمل  مقرات  وتوفري  املدين 

التطوعي  عملها  موا�شلة  على  ت�شاعدها 

وخدمة املجتمع.

على �شعيد ذي �شلة، ناق�ص االجتماع 

على  الق�شاء  جلنة  تقرير  خمرجات  اأي�شا 

مملكة  مناق�شة  بعد  املراأة  �شد  التمييز 

املا�شي،  ال�شهر  الرابع  تقريرها  البحرين 

حتقيقها  �ُشبل  لبحث  اال�شتعداد؛  وكيفية 

البحرين  خ�شو�شية  مع  يتنا�شب  مبا 

ويحفظ �شيادة الدولة ويحرتم قوانينها.

اأول  فارما(،  )البحرين  املحدودة  االأدوية  لت�شنيع  الدولية  البحرينية  ال�شركة  بداأت 

جاهز  �شيدالين  م�شتح�شر  من  دفعة  اأول  باإنتاج  البحرين،  مملكة  يف  لالأدوية  م�شنع 

للتوزيع والت�شدير وهو كب�شوالت اأوميغا 3 لينة جل و�شراب اآيفينيز )�شراب ال�شعال(.

�شركة   )NHRA( ال�شحة  واخلدمات   املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  منحت  وقد 

الت�شنيع  ملمار�شات  اعتمادها  ومت   2020 العام  يف  ت�شنيع  رخ�شة  فارما(  )البحرين 

االإنتاج خلطوط  بت�شنيع وت�شويق خط  )GMP(، مبا ي�شمح  العام 2022  اجليدة يف 

اإنتاج كب�شوالت الهالم الرخوة واأ�شكال اجلرعات الفموية.

و�شيتم ت�شويق امل�شتح�شر ال�شيدالين اإىل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، ودولة 

واجلمهورية  ال�شقيقة،  العراق  وجمهورية  ال�شقيقة،  عمان  و�شلطنة  ال�شقيقة،  الكويت 

اليمنية ال�شقيقة.  

لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  يف  تقع  فارما(  )البحرين  �شركة  اأن  اإىل  ُي�شار 

)BIIP( يف مدينة احلد.

مملكة البحرين ت�سنع اأول م�ستح�سر

 �سيدالين جاهز للتوزيع والت�سدير

ال�ساعر ي�ستعر�ض دور الوطنية

 حلقوق االإن�سان مع ال�سفري االأ�سرتايل

نائب  ال�شاعر  عبدالعزيز  خالد  ا�شتقبل 

االإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�ص 

لدى  املعتمد  ا�شرتاليا  �شفري  دونوفان  مارك 

مملكة البحرين واملقيم يف الريا�ص، بح�شور 

املفو�شني وفهد  دانيال كوهني ع�شو جمل�ص 

وذلك  واخلدمات،  املوارد  اإدارة  مدير  املعلى 

مبقر املوؤ�ش�شة يف �شاحية ال�شيف.

الدور  ال�شاعر  ا�شتعر�ص  اللقاء،  خالل 

موا�شيع  مع  املوؤ�ش�شة  به  ت�شطلع  الذي 

حقوق االإن�شان، ومت بحث عدد من املوا�شيع 

بحث  اىل  باالإ�شافة  امل�شرتك،  االهتمام  ذات 

اأوجه التعاون والتن�شيق بني اجلانبني.

دور  دونوفان  ال�شيد  ثّمن  جانبه،  من 

االإن�شان  املوؤ�ش�شة يف حماية وتعزيز حقوق 

البحرين  ململكة  متمنًيا  البحرين،  مملكة  يف 

و�شعبها املزيد من التقدم واالزدهار.

مدير عام املباحث ي�سارك يف اجتماع خليجي ملديري املباحث

والثالثني  ال�شابع  االجتماع  يف  اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  �شارك 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  اجلنائية  واملباحث  للتحقيقات  العامني  للمديرين 

والذي عقد مبقر االأمانة العامة بالعا�شمة ال�شعودية الريا�ص، مب�شاركة ممثلي دول املجل�ص من 

ال�شاد�ص والثالثني  االأمنية. وخالل االجتماع مت االطالع على نتائج تو�شيات االجتماع  االأجهزة 

التي اعتمدت من قبل وزراء الداخلية ومدى احلر�ص على العمل على تنفيذها، بجانب ا�شتعرا�ص 

نتائج ور�شة العمل املعنية بو�شع اآلية موحدة ملكافحة تزييف العمالت اخلليجية والتي عقدت يف 

الفرتة من 19 - 20 دي�شمرب املا�شي.

اأبرزها العمل على  كما �شهد االجتماع مناق�شة عدد من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك كان 

والتجارب  الداخلية  املعلومات  لتبادل  واال�شتباقية  الوقائية  واالإجراءات  التدابري  اأهم  اتخاذ 

امل�شرتكة بني اجلهات املعنية وجهاز ال�شرطة اخلليجية التابع لالأمانة امل�شاعدة لل�شوؤون االأمنية، 

باالإ�شافة اإىل تبادل التجارب واخلربات امل�شرتكة يف مكافحة اجلرمية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12400/PDF/INAF_20230321013640309.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1004635/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1004635/News.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5271
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إطالق جلسة 
حوارية مصاحبة 

لحفل تسليم 
“درع المسؤولية 

االجتماعية”

“بابكو” ُتكرم 100 
من موظفيها 

المتميزين 
إلنجازاتهم 

الالفتة

تـــرأس ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الـــذي عقد أمس، 
بقصر القضيبية. وقد أكد المجلس مواصلة العمل لتعزيز 
القيـــم الوطنيـــة باعتبارهـــا اإلطـــار الجامـــع لقيـــم الـــوالء 
واالنتمـــاء التـــي تقود نحو مزيد من العمل واإلســـهام في 
مســـيرة العمـــل الوطنـــي، وذلك في ضـــوء التنويـــه بيوم 

الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي، حيـــث أشـــاد 
المجلس بالمبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية في هذا 
الجانـــب وأثرها اإليجابي في تعزيز الشـــراكة المجتمعية 
وتعميـــق االنتماء الوطني. ثـــم رحب المجلس بنيل مطار 
البحرين الدولي جائزة أفضل مطار في العالم في مناولة 
األمتعة، وجائزة أفضل موظفي مطار في الشرق األوسط 
وذلـــك في حفل جوائز المطـــارات العالمية الذي أقيم في 
إكســـبو مباني المســـافرين 2023 في العاصمـــة الهولندية 

أمســـتردام، مؤكدًا االهتمـــام بمواصلة مســـارات التطوير 
في خدمات المطار وقدراته التنافســـية، مشيدًا المجلس 
بـــدور وزارة الداخليـــة ووزارة المواصـــات واالتصـــاالت 
وشـــركة مطـــار البحريـــن وكافـــة منتســـبي هـــذه الجهات 
فيمـــا تحقق من إنجـــازات وتميز لمطـــار البحرين الدولي 
علـــى الصعيد العالمـــي، فيما وافق المجلـــس على مذكرة 
وزير شـــؤون البلديات والزراعة حول اســـتماك عدد من 

العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.

تعزيز القيم الجامعة للوالء واالنتماء
استمالك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني... مجلس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسًا اجتماع مجلس الوزراء

المنامة - بنا

الدوليـــة  البحرينيـــة  الشـــركة  بـــدأت 
لتصنيع األدويـــة المحدودة )البحرين 
فـــي  لألدويـــة  مصنـــع  أول  فارمـــا(، 
مملكة البحرين، بإنتاج أول دفعة من 
مســـتحضر صيدالنـــي جاهـــز للتوزيع 
والتصديـــر وهـــو كبســـوالت أوميغـــا 
3 لينـــة جل وشـــراب آيفينيز )شـــراب 

السعال(.
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  ومنحـــت 
 )NHRA( المهـــن والخدمـــات الصحـــة
رخصـــة  فارمـــا(  )البحريـــن  شـــركة 
تصنيع في العام 2020 وتم اعتمادها 

لممارسات التصنيع الجيدة في العام 
GMP( 2022(، بمـــا يســـمح بتصنيـــع 
وتسويق خط اإلنتاج لخطوط إنتاج 
كبســـوالت الهـــام الرخـــوة وأشـــكال 
الجرعـــات الفموية. وســـيتم تســـويق 
المســـتحضر الصيدالني إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، دولـــة الكويـــت، 
العـــراق  جمهوريـــة  عمـــان،  ســـلطنة 
إلـــى  ُيشـــار  اليمنيـــة.  والجمهوريـــة 
أن شـــركة )البحريـــن فارمـــا( تقـــع في 
منطقـــة البحرين العالمية لاســـتثمار 

)BIIP( في مدينة الحد.

“ُصنع في البحرين”.. إنتاج أول مستحضر 
صيدالني “محلي” جاهز التصدير

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحة

)02(

فعاليات وطنية: البحرين عبر التاريخ بلد التعددية والتعايش والتقارب الحضاري
أكـــدت عـــدد مـــن الفعاليـــات الوطنية أهميـــة دور 
اإلعام الوطني بالشـــراكة مع األجهزة األمنية في 
المحافظة على أمن الوطن واستقراره، فالبحرين 
والتعايـــش  التعدديـــة  بلـــد  التاريـــخ  عبـــر  كانـــت 
والتسامح، وأيضا بلد االحترام الديني والتعايش 
الســـلمي والتقارب الحضاري. ولفتوا، في معرض 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  يـــوم  بمناســـبة  تعليقاتهـــم 
واالنتماء الوطني، والذي يصادف يوم 18 مارس، 
إلـــى أن المملكـــة تزخـــر بمجاالتهـــا المختلفة على 
الصعيـــد االجتماعـــي وعلـــى الصعـــد االقتصاديـــة 

والثقافيـــة إلى الكثير مـــن التجارب الناجحة على 
صعد الشراكات االجتماعية.

مـــن جهتـــه، أشـــار باقـــر النجـــار إلـــى أن الشـــراكة 
المجتمعيـــة هـــي كل نشـــاط تقـــوم بـــه المؤسســـة 
ومتجـــه نحـــو المجتمـــع، بمعنـــى آخر أنه النشـــاط 
المشـــكات  مـــن  الكثيـــر  حـــل  فيـــه  تتـــم  الـــذي 
االجتماعيـــة من خال إشـــراك أطـــراف أخرى من 
داخـــل المجتمـــع وفاعلـــة فيـــه، كجمعيـــات أهلية 
أو خيريـــة أو جماعـــات اجتماعيـــة ناشـــطة فـــي 
المجـــال العـــام أو مؤسســـات دينيـــة غير رســـمية 
أو أفـــراد فاعليـــن فـــي المجتمع، ويتم إشـــراك كل 
أو بعـــض هـــذه المؤسســـات، لمواجهـــة مشـــكات 

أو ظواهـــر قائمـــة فـــي المجتمـــع او طارئـــة عليه، 
وليس بخاف أن وزارة الداخلية قد انخرطت في 
مجموعة من الشراكات االجتماعية مع مؤسسات 
وتجمعـــات اجتماعية متعددة، هدفها هو إشـــراك 
هـــذه التجمعـــات في عملية حل بعض المشـــكات 
االجتماعيـــة، بمعنـــى جعـــل بعـــض الحلـــول نابعة 
مـــن المجتمـــع ومـــن جماعاتـــه النشـــطة والفاعلـــة 
والمتداخلة مع أفراده، وتتجســـد هذه الشـــراكات 
بشـــكل واضـــح فـــي بعض األعيـــاد الوطنيـــة التي 
تشـــارك فـــي بعض أنشـــطته قطاعات واســـعة من 
المواطنيـــن والمقيمين أو في المناســـبات الدينية 

)05(في شهر رمضان وفي عاشوراء.

ــفــيــذي  ــن ــت ــيــــس ال ــ ــرئ ــ قــــــال ال
أحمد  النعمة  حفظ  لجمعية 
الكويتي إنه تم حفظ وإعادة 
وجبة   234,078.00 تــوزيــع 
ــهــدر  ــن ال ــي مـ ــذائـ ــتــج غـ ومــن
ــرمــي فــي الــقــمــامــة خــال  وال
بكمية  المنصرم،   2022 العام 
ألــف   209,032.470 وزنــهــا 
ساهمت  حيث  جـــرام،  كيلو 

عــمــلــيــات الــحــفــظ لــألطــعــمــة 
كبير في  بــقــدر  ــمــأكــوالت  وال
ــة مــن  ــئ ــي ــب ــفـــاظ عـــلـــى ال الـــحـ
المسبب  الطعام  هدر  ظاهرة 
دعم  وتــم  الدفيئة،  لــلــغــازات 
ــرة  أسـ و220  ــردا،  ــ ــ ف  1615
و  يــومــي،  بشكل  مستفيدة 
6000 عامل من خال الدعم 

المتقطع.

حفظ 234 ألف وجبة من الهدر في 2022

)07(
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بالتـزامــن مــع يوم الشباب البحريني 25 مارس 

اطالق منصة القيادات الشبابية
من الجيل الثاني والثالث في الشركات العائلية

للتعرف على مشاريعنا ومبادراتنا تفضلوا بزيارة الرابط أدناه

حسن عبدالرسول محرر الشؤون المحلية

)05()17(
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عوالي - مركز دراسات

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أعلـــن 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراســـات” عـــن عزمه إجراء اســـتطالع 
المواطنيـــن  وعـــي  لقيـــاس  للـــرأي 
والُمقيمين بالمتالزمـــات اآلتية الداون، 
عينـــٍة  علـــى  والكالينفلتـــر  والمارفـــان، 

ٌتمثل شرائح المجتمع كافة. 
ويهـــدف االســـتطالع إلى التعـــرف على 
هـــذه  المجتمعـــي حـــول  الوعـــي  مـــدى 
أعراضهـــا،  وأبـــرز  الجينيـــة،  األمـــراض 
الُمبكـــر،  الكشـــف  أهميـــة  علـــى  عـــالوًة 
والتحديـــات التـــي تواجـــه البعـــض من 
اإلنجـــاب،  فـــي  األمـــراض  هـــذه  حملـــة 
مثـــل  عـــن  الكشـــف  ُيمكـــن  كان  وإذا 
هـــذه األمـــراض عنـــد الجنين، كمـــا يرنو 
االســـتطالع إلـــى تقصـــي اآلراء حـــول 
النفســـية  الصحيـــة  الرعايـــة  ضـــرورة 
لمرضى المتالزمات الثالث، وأزواجهم، 

وأهاليهم، وأقاربهم. 
وســـوف يتـــم اإلعـــالن عن االســـتطالع 
ونشـــر نتائجه خـــالل نـــدوٍة ُمتخصصٍة 

بُمشـــاركة خبـــراٍء فـــي هـــذا المجال من 
داخـــل وخـــارج مملكة البحريـــن، بهدف 
االســـتفادة مـــن نتائجهـــا فـــي الحمالت 
التوعويـــة، والتقليـــل مـــن تبعاتهـــا على 

المجتمع. 
برامـــج  ضمـــن  االســـتطالع  يأتـــي 
ومبـــادارت “دراســـات” النوعية في عدٍد 
من القضايا والتخصصـــات الهامة، وقد 
تم إطالق االســـتطالع باللغتين العربية 
المركـــز  منصـــات  علـــى  واإلنجليزيـــة 
الماســـح  كـــود  خـــالل  ومـــن  الرســـمية، 

الضوئي.

“دراسات” يعتزم إجراء استطالع حول عدٍد من األمراض الجينية

شــهد النائــب العــام، علــي البوعينين، حفل ختــام البرنامــج التدريبي الوطني 
لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق اإلنسان في منظومة العدالة الجنائية، 
الــذي انعقــد صباح أمس بفندق كراون بــازا، بحضور الممثل المقيم لبرنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي، فــراس غرابيــة، وعــدد من قيــادات النيابــة العامة 
والســادة القضاة وأعضاء قوات األمن العام، ورؤساء اآلليات والمؤسسات 

واألجهزة الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

وقـــد أكـــد النائـــب العـــام خـــالل كلمته في 
حفـــل الختـــام أن تنظيم وحـــدة التحقيق 
الخاصة لهـــذا البرنامج التدريبي بالتعاون 
مـــع األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة ومعهد 
الدراســـات القضائيـــة والقانونية قد برهن 
على تكاتف وترابط المؤسســـات الوطنية 
لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية لالرتقاء 
بحقـــوق اإلنســـان، وأصبـــح نـــواة تعـــاون 
مســـتمر وفعـــال بيـــن جميـــع المؤسســـات 
واألجهزة الوطنية المعنية؛ لخلق منظومة 
عمل متكاملـــة تعمل على التطبيق األمثل 
ألعلى معايير ومبادئ حقوق اإلنسان، في 
ظل التعاون المثمر مـــع البرنامج اإلنمائي 
لألمـــم المتحـــدة، الـــذي طالما كان شـــريكًا 
فـــي الجهـــود الوطنية المبذولـــة، من أجل 
تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات.
وأشـــار ألهمية تعزيز حقوق اإلنســـان في 
منظومـــة العدالـــة الجنائية؛ كونه الســـبيل 

لســـيادة القانـــون، وهـــو لـــن يتأتـــى ســـوى 
التثقيـــف  علـــى  القائـــم  النهـــج  باســـتمرار 
والتوعيـــة لـــكل المعنيين بإنفـــاذ وتطبيق 
والمعاييـــر  المبـــادئ  لمواكبـــة  القانـــون، 
لحقـــوق  الحاكمـــة  والدوليـــة  الوطنيـــة 
اإلنســـان على جميـــع المســـتويات، خاصة 
القانونيـــة  الســـلطات  اســـتعمال  إبـــان 
المخولـــة لهـــم، علـــى النحـــو الـــذي يضمن 
قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية 

المعتمدة.
هذا وقد استعرض القائم بأعمال المحامي 
العـــام رئيـــس وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة، 
البرنامـــج  مخرجـــات  الهـــزاع،  محمـــد 
التدريبي الوطني التي من بينها اســـتمرار 
التدريـــب المالئم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق 
القانون حول المشاكل العملية في القضايا 
وتنفيـــذ  عقـــد  مواصلـــة  عبـــر  الجنائيـــة، 
البرامـــج التدريبيـــة القانونية المتخصصة 

لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية لالرتقاء 
بحقـــوق اإلنســـان، والعمـــل علـــى تحقيـــق 
أهـــداف الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
لمملكـــة البحريـــن )2022 - 2026( خاصـــة 
فيمـــا يتعلق بتطويـــر أدوار آليات الحماية 

الوطنيـــة والعدالـــة اإلصالحيـــة، مبينـــًا أن 
المشاركين في فعاليات البرنامج قد بلغوا 
حوالي 900 مشارك، وتناولت محاوره 50 
موضوعـــًا، تحدث فيهـــا نخبة من الخبراء 
الوطنييـــن والدوليين، بنســـبة جاوزت 80 

% مـــن الخبـــراء البحرينييـــن، كمـــا أشـــار 
إلى الحضـــور البارز للمـــرأة البحرينية في 
فعاليـــات البرنامـــج التدريبي، حيث بلغت 

نسبة المتحدثات من النساء 30 %.
وفـــي ختـــام الحفل، تفضـــل النائـــب العام 
بتكريم الجهات المنظمة للبرنامج وجميع 
مديري الجلســـات والمتحدثين، لما بذلوه 
مـــن جهد ثمين في ســـبيل إتمام محاوره، 
معربًا عن فخره واعتزازه بما تملكه مملكة 
البحريـــن مـــن خبـــرات وكفـــاءات متميزة 
فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل القضائـــي 
والتنفيـــذي والحقوقـــي، والتي تجلت في 

فعاليات هذا البرنامج.
الوطنـــي  التدريبـــي  البرنامـــج  أن  يذكـــر 
لتعزيـــز قـــدرات المعنييـــن بحماية حقوق 
اإلنســـان فـــي منظومـــة العدالـــة الجنائيـــة 

قـــد انطلـــق فـــي نهايـــة شـــهر أكتوبـــر مـــن 
العام المنصرم، واســـتمر لمدة ســـتة أشهر، 
بمشـــاركة لفيـــف قانونـــي وحقوقـــي مـــن 
الســـادة القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة العامـــة 
وأعضاء ومنتســـبي المؤسسات واآلليات 
واألجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق 
اإلنســـان، وبحضـــور العديـــد مـــن الســـادة 
أعضـــاء قـــوات األمـــن العـــام مـــن مختلف 
اإلدارات والمراكـــز األمنيـــة واإلصالحيـــة، 
فضالً عن مشـــاركين من مجلسي الشورى 
والشـــؤون  العـــدل  ووزارة  والنـــواب، 
اإلســـالمية واألوقـــاف، ووزارة الخارجية، 
وهيئـــة  االجتماعيـــة،  التنميـــة  ووزارة 
والمجلـــس  القانونـــي،  والـــرأي  التشـــريع 
األعلى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني 

ذات الصلة.

المنامة - النيابة العامة

900 عدد المشاركين في “البرنامج التدريبي الوطني”
نخبة من الخبراء البحرينيين والدوليين يستعرضون 50 موضوعاً

89 مــوظفــا بحــرينيـــا فـــي “مونــدليـــز”
تأهيل 20 بحرينياً لرأس العمل في أقسام المصنع

أكـــد وزيـــر العمـــل جميـــل حميـــدان أن 
الكوادر البشـــرية الوطنية في مختلف 
أثبتـــت  قـــد  المهنيـــة  التخصصـــات 
وباقتدار جدارتها في جميع القطاعات 
االقتصاديـــة والتجاريـــة وذلـــك بفضل 
الوظيفـــي وثقـــة  أدائهـــا  فـــي  تميزهـــا 
المنشـــآت في قدراتها واالعتماد عليها 
لمـــا تتصـــف بـــه مـــن انضبـــاط وجدية 
والتـــزام بقيـــم العمـــل والحـــرص على 

تحسين اإلنتاجية.
جاء ذلـــك خالل الزيارة التفقدية التي 
قـــام بها حميدان إلى مصنع “موندليز”، 
بمنطقـــة البحريـــن العالمية لالســـتثمار 
فـــي منطقـــة الحـــد الصناعيـــة، حيـــث 
التقـــى بحضـــور وكيـــل الـــوزارة ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل 
خليفـــة، المديـــر العام للمصنـــع، صالح 

المراســـي، وحســـين جـــواد، مدير عام 
التصنيـــع واإلنتـــاج، ومحمـــد العرادي، 
مـــن  وعـــدد  المصنـــع،  نقابـــة  رئيـــس 

المسئولين.
وخـــالل الزيارة، اطلع المراســـي الوزير 
تطـــوره  المصنـــع ومراحـــل  دور  علـــى 
وعملـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، وخطة 
الشـــباب  فـــي إدمـــاج  مجلـــس اإلدارة 
البحريني بمختلف األقســـام وعمليات 
االنتـــاج، خـــالل هـــذا العـــام واألعـــوام 
المقبلة، حيث يعمل لدى المنشأة حاليًا 
)89( مواطنًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم 
خالل األســـبوع المقبـــل بدء تأهيل 20 
بحرينيـــًا علـــى رأس العمل في أقســـام 
المصنع ولمدة ســـتة أشـــهر، وجميعهم 
تـــم ترشـــيحهم مـــن قبـــل الـــوزارة عبر 
يتـــم  ســـوف  وأنـــه  “فـــرص”،  برنامـــج 

توظيف المقبولين منهم.

مـــن  العديـــد  حميـــدان  التقـــى  وقـــد 
إلـــى  واســـتمع  بالشـــركة،  العامليـــن 
المهنـــي  وترقيهـــم  نجاحهـــم  قصـــص 
فـــي مختلـــف التخصصـــات الوظيفية، 
مشـــيدًا بعطائهـــم وتميزهـــم فـــي أداء 

أعمالهـــم ومهامهم الوظيفيـــة، كما نوه 
بـــدور نقابة المصنع فـــي تعزيز الحوار 
االجتماعـــي داخل الشـــركة ما يشـــكل 
دافعـــًا لتحقيـــق مســـتويات عاليـــة من 

االنتاجية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - بنا

أعلنـــت إدارة األوقاف الســـنية عن تحويل عدد 
من المســـاجد إلـــى جوامع بصفـــة مؤقتة خالل 
شهر رمضان، وستقام فيها شعائر صالة الجمعة 

بدًءا من أول جمعة من رمضان.
وبهـــذه المناســـبة، قال رئيس مجلـــس األوقاف 
السنية راشد فطيس إن اإلدارة ستقوم بتحويل 
32 مســـجًدا إلـــى جوامـــع بصفـــة مؤقتـــة خالل 
شـــهر رمضان، لتؤدى فيها شعائر صالة الجمعة 
بـــدًءا مـــن أول جمعة من رمضان، تيســـيًرا على 

المصليـــن والتخفيف عنهم، داعًيا هللا تعالى أن 
يتقبل من الجميع صالح األعمال واألقوال.

رئيـــس  يتشـــرف  الكريمـــة،  المناســـبة  وبهـــذه 
ومديـــر  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس  وأعضـــاء 
اإلدارة وجميع منتســـبي إدارة األوقاف الســـنية 
أن يرفعـــوا لمقـــام ملـــك البـــالد المعظم  صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، وإلى 
شـــعب البحريـــن الوفـــي أســـمى آيـــات التهانـــي 

والتبريـــكات بحلـــول شـــهر رمضـــان، جعلـــه هللا 
شـــهر عطـــاء وبركـــة، وأعـــاده علـــى المســـلمين 

بالخير واليمِن والبركات.
والمســـاجد المحولة لجوامع مؤقتة خالل شهر 
رمضـــان المبـــارك فـــي المحافظـــة الجنوبية هي 
مسجد الغفران، مسجد اإلخالص، مسجد بدرية 
جعفـــر المرباطـــي، مســـجد عيســـى بن عيســـى، 
مســـجد علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، مســـجد 
الشـــيخ خليفـــة بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، 
مســـجد البوكوارة، مســـجد البيان، مســـجد أبي 

عبـــدهللا ســـلمان الفارســـي، مســـجد المهاجرين، 
مسجد حنين، مسجد عمرو ابن العاص، مسجد 

بريد بن سعيد البورحمة المنصوري.
وتشـــمل مســـاجد المحافظة الشـــمالية، مســـجد 
الدويسان، مســـجد عبدالرحمن بن عوف رضي 
هللا عنـــه، مســـجد أبـــو أيـــوب األنصـــاري رضـــي 
هللا عنه، مسجد أســـماء ذات النطاقين، مسجد 
حمـــزة بـــن عبدالمطلب رضي هللا عنه، مســـجد 

الغفران، مسجد اإلخالص.
أمـــا مســـاجد محافظـــة المحـــرق، فهي مســـجد 

) كبينـــة النـــور ( الكوهجـــي، مســـجد الصحابـــة، 
مســـجد أمهات المؤمنين، مسجد أسامة بن زيد 
رضـــي هللا عنه، مســـجد علي بن يوســـف فخرو 
) نادي الحالة (، مســـجد آل خاطر، مســـجد علي 
بن إبراهيم الزياني، مســـجد البواكوارة ) براحة 
بـــن غتم (، مســـجد عمر بـــن عبدالعزيز، مســـجد 
البســـيتين الجنوبي، مســـجد حصة بنت خليفة 

العماري، مسجد شيخة بنت عبدالرحمن.
وتضم محافظة العاصمة مســـجد ســـعد بن أبي 

وقاص رضي هللا عنه.

تحويل عدد من المساجد إلى جوامع خالل الشهر المبارك

قال الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة أحمد الكويتي إنه تم حفظ وإعادة توزيع 234,078.00 وجبة 
ومنتج غذائي من الهدر والرمي في القمامة خال العام 2022 المنصرم، بكمية وزنها 209,032.470 ألف 
كيلــو جــرام، حيث ســاهمت عمليات الحفــظ لألطعمة والمأكوالت بقدر كبير فــي الحفاظ على البيئة من 
ظاهرة هدر الطعام المسبب للغازات الدفيئة، وتم دعم 1615 فردا، و220 أسرة مستفيدة بشكل يومي، 

و 6000 عامل من خال الدعم المتقطع.

وذكـــر الكويتـــي لــــ “البـــالد” أن عدد 
الوجبـــات والمنتجـــات المحفوظـــة 
منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية 
العـــام 2022، بلـــغ أكثر من 2 مليون 
وجبة ومنتج غذائي، كما تم شـــراء 
المـــواد  مـــن   9,357.00 وتوزيـــع 
الغذائيـــة والوجبات مـــن التبرعات 

الشـــرائية، فيمـــا بلغ عـــدد الوجبات 
تـــم  التـــي  الغذائيـــة  والمنتجـــات 
توزيعهـــا بجميع أنواعها المحفوظة 

أو الشرائية 243,057.00.
وبيـــن الكويتـــي أن 63 أســـرة فـــي 
محافظـــة المحـــرق اســـتفادت مـــن 
دعـــم الجمعيـــة بشـــكل يومـــي فـــي 

 19 العاصمـــة،  وفـــي   ،2022 العـــام 
أســـرة، وفـــي الشـــمالية 53 أســـرة، 
وفـــي الجنوبية 85 أســـرة بمجموع 
صعيـــد  وعلـــى  أســـرة،   220 كلـــي 
األفـــراد فقد اســـتفاد 350 فردا في 
المحـــرق، و81 فـــي العاصمة، وفي 
الشمالية 329، وفي الجنوبية 855 

بمجموع كلي 1615 فردا.
وأشـــار الكويتـــي إلى وجـــود 2000 
أسرة مســـتفيدة بشكل غير مباشر، 
بشـــكل  6000 عامـــل  إلـــى  إضافـــة 

متقطع.
وحـــث الكويتي على ضـــرورة عدم 
االفـــراط في هـــدر ورمـــي األطعمة 
والمأكوالت خالل أيام شهر رمضان 
المبـــارك، والحفاظ علـــى النعمة من 
منطلق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

يشـــار إلـــى أن جمعـــة حفـــظ النعمة 
 2014 العـــام  فـــي  تأسســـت  التـــي 
تعتبر أول بنك للطعام غير الربحي 
فـــي المملكة، حيث تعمل على جمع 

فائـــض األطعمـــة والمأكـــوالت مـــن 
الفنادق والمطاعم ومحالت الهايبر 
ماركـــت، ومـــن المناســـبات الخاصة 
وأعيـــاد  الزفـــاف  “حفـــالت  مثـــل 
األغذيـــة،  شـــركات  ومـــن  الميـــالد” 
وتقـــوم الجمعيـــة بتوزيـــع األطعمة 
الصالحـــة لألكل على المســـتفيدين 
األســـر  أو  الوافـــدة  العمالـــة  مـــن 

المتعففة والمحتاجة.

220 أسرة مستفيدة من دعم الجمعية... الكويتي لـ “^”:

حفـظ 234 ألف وجبــة مـن الهــدر فــي 2022
حسن عبدالرسول

أحمد الكويتي
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