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نجح منتدى اإلرشاد الشرق األوسط 
من  أكثر  استقطاب  في  الثانية  بنسخته 
الــمــنــطــقــة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  مــــشــــارك   400
والــعــالــم افــتــراضــيــا وحــضــوريــا فــي فندق 
األبــرز  الــحــدث  عــنــوان  لمناقشة  الخليج 
عالم جديد«،  فــي  أولــويــة  اإلرشـــاد  »جعل 
ومناقشة أهمية اإلرشــاد في عالم أعمال 
ــا  ــورونــ ــة كــ ــائـــحـ ــد جـ ــعـ ــد كـــلـــيـــا مــــا بـ ــديــ جــ
ــأداة رئــيــســيــة  ــ ــيــــد-19( وتــســخــيــره كــ )كــــوفــ
والنمو  األعمال  في  االستدامة  لتحقيق 

االقتصادي على مستوى المنطقة.
وكانت فعاليات المنتدى قد انطلقت 
بن خليفة  للشيخ سلمان  رئيسية  بكلمة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الذي شارك الحضور رؤاه ووجهات نظره 
القّيمة عن مدى أهمية تطوير رأس المال 
ــدور الــمــهــم الــــذي يــمــكــن أن  ــ الــبــشــري والـ
يلعبه اإلرشاد والتدريب في دعم المواهب 

الــقــادمــة من  لــأجــيــال  المهني  والــتــطــور 
قادة في مجال المال واألعمال، حيث أكد 
معاليه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، ومتابعة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الفريق  بــروح  للعمل  مثااًل  تقدم  الـــوزراء 
الواحد الذي يقود نحو اإلنجاز والتميز، 
مــنــوًهــا بــحــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
الداعمة  المجاالت  في  االستثمار  زيــادة 
لرأس المال البشري والتي تم على أثرها 
والمؤسسات  البرامج  من  العديد  إطــالق 
الداعمة للمواطنين بما يلبي طموحاتهم 
الــمــال واألعــمــال، مشيًرا إلى  فــي مــجــال 
لتعزيز  الــمــتــاحــة  الـــفـــرص  اســتــغــالل  أن 
ــاد والــتــوجــيــه والــتــدريــب  مــخــرجــات اإلرشــ
ــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــنــمــيــة  ــ ومــــواءمــــتــــهــــا مـ

تطوير  فــي  سيسهم  مجاالتها  ومختلف 
الوظائف  مــن  المزيد  وخــلــق  القطاعات 

التي يعود نفعها إلى صالح المواطنين.
الــمــنــتــدى تنظيم  فــعــالــيــات  وتــخــلــل 
ــــول عـــدة  ــة تــفــاعــلــيــة حـ ــواريــ جـــلـــســـات حــ
مـــوضـــوعـــات الســتــكــشــاف اســتــخــدامــات 
إلــــى تنظيم  إضـــافـــة  ومـــنـــافـــع اإلرشــــــــاد، 
»قـــــــدوة«  مـــــبـــــادرة  قـــدمـــتـــهـــا  عـــمـــل  ورش 
الماليين  المحللين  لجمعية  الــتــابــعــة 
إلى  هدفت  والتي  البحرين  المعتمدين 
مساعدة المشاركين على تطوير وإطالق 

مشاريع اإلرشاد الخاصة بهم. 
كــمــا دشــــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي 
ــيـــســـي فــــي الـــمـــنـــتـــدى-  ــرئـ ــريــــك الـ ــشــ -الــ
الــداخــلــي  لــإرشــاد   )INSPIRE( بــرنــامــج 
بنسخته الثانية، والذي تم إطالقه ألول 
مرة في النسخة األولى من المنتدى في 
نوفمبر 2019. وبرنامج )INSPIRE( متاح 

لجميع موظفي مجموعة بنك البحرين 
الــوطــنــي، ويــمــتــد الــبــرنــامــج طــــوال عــام 
ــامـــل مــــن الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الــمــشــاركــيــن  كـ
ــادل الــمــعــرفــة والـــخـــبـــرات فـــي دعــم  ــبــ وتــ

المهارات وتسريع خطى تطويرها. 
ــنــــظــــمــــات  ومـــــــــن ضـــــمـــــن أبــــــــــــرز الــــمــ
والمؤسسات الكبرى اإلقليمية والعالمية 
البركة  المنتدى مجموعة  المشاركة في 
ــي، بــنــك  ــ ــراعـ ــ ــمـ ــ الـــمـــصـــرفـــيـــة، شــــركــــة الـ
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة، مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
ديلويت  شركة  بنك،  سيتي  االقتصادية، 
الــدولــي،  الخليج  بنك  األوســـط،  الــشــرق 
بورصة  مجموعة  الخليج،  الزارد  شركة 
لندن، شركة ممتلكات البحرين القابضة، 
»قــدوة«،  مــبــادرة  الوطني،  البحرين  بنك 
العمل  صندوق  السعودية،  أرامكو  شركة 
)تمكين(، وشركة تاسني وغيرها الكثير.

الن�شخة الثانية من »منتدى االإر�شاد« حتقق جناحا الفتا 

االإر�ساد اأولوية في عالم ما بعد الجائحة.. و�سرورة لدعم اال�ستدامة

} جانب من فعاليات النسخة الثانية من منتدى اإلرشاد.       )أرشيفية(

عبدالحسين  الدكتور  قــام 
ــيـــس هــيــئــة  ــيــــرزا رئـ بــــن عـــلـــي مــ
ومحمد  الــمــســتــدامــة  الــطــاقــة 
ــيـــس  ــرئـ ــفــــالح الـ ــنــ ــبــ ــــف الــ ــــوسـ يـ
ــذي لــــشــــركــــة مـــطـــار  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ ــالــ ــن بــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مــشــتــرك بين 
ــة الـــمـــســـتـــدامـــة  ــاقــ هـــيـــئـــة الــــطــ
والشركة، وذلك في إطار تكامل 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة والـــتـــعـــاون 
بــيــن الــقــطــاع الـــعـــام والــخــاص 
ــارات فــي  ــمــ ــثــ ــتــ لــتــشــجــيــع االســ
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
وحلول وتقنيات تحسين كفاءة 
الطاقة، وتعزيز إسهام مختلف 
القطاعات الحيوية واألساسية 
ــة فـــــــي خـــفـــض  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ فـــــــي الــ
البصمة الكربونية لها، وصواًل 
إلى األهداف الوطنية المعلنة 
لـــلـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري لــلــكــربــون 

بحلول 2060.
وتـــهـــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
إلـــــــى دعـــــــم تـــنـــفـــيـــذ مـــــبـــــادرات 
ومــشــاريــع لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة 
فـــي مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي، 
لتبني  مــبــادرات  كذلك  وتشمل 
كفاءة  تحسين  وتقنيات  حلول 
الــطــاقــة الــحــديــثــة والــمــثــبــتــة، 
وذلــــك بــمــا يــســهــم فـــي خفض 
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لــمــبــانــي 
ومنشآت مطار البحرين الدولي 
ــن كــــــفــــــاءة اســـتـــهـــالك  ــســ ــحــ ويــ
الــطــاقــة فــيــهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
والمشاريع  المبادرات  من  عدد 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة والــــــــــدراســــــــــات 
والـــــــدعـــــــم الــــفــــنــــي والـــتـــقـــنـــي 
وهو  الــعــالقــة،  ذات  للقطاعات 
ــا ســيــتــيــح الـــفـــرصـــة لــشــركــة  مــ
مـــطـــار الـــبـــحـــريـــن لــالســتــفــادة 
مــن الــخــبــرات الــفــريــدة للهيئة 
فـــي هـــذه الـــمـــجـــاالت، وســتــوفــر 
محدودية  على  للتغلب  فرصا 
المساحة وستسهم في تشجيع 
ــارات فـــــي مـــشـــاريـــع  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي قطاع 
ــا يـــعـــزز دور  الــنــقــل الــــجــــوي، مـ
مملكة البحرين في المنظومة 
الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي الـــتـــحـــول إلـــى 

الــطــاقــة الــمــســتــدامــة، وخــاصــة 
لــمــا تــتــمــتــع بـــه الــمــمــلــكــة من 
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــي كـــبـــوابـــة  ــوقــ مــ
حـــيـــويـــة وأســــاســــيــــة خــلــيــجــيــًا 

وإقليميًا.
ــرزا:  ــ ــيـ ــ ــور مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقـــــــــال الـ
تحققت  الــتــي  االنـــجـــازات  »إن 
فــي قــطــاع الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
ــي مــمــلــكــة  ــة فــ ــاقـ ــطـ ــاءة الـ ــ ــفـ ــ وكـ
الـــــبـــــحـــــريـــــن خــــــــــالل الــــفــــتــــرة 
الماضية إنما أصبحت ممكنة 
بفضل توجيهات ودعم القيادة 
الــرشــيــدة  واألهــــداف الوطنية 
إلى  للوصول  إعالنها  تم  التي 
الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري الــكــربــونــي 
الــدفــع  تــحــتــم   ،2060 بــحــلــول 
ــاع الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  ــقـــطـ بـ
كـــإحـــدى الــركــائــز االقــتــصــاديــة 
لتحقيق  والــرئــيــســيــة  الــمــهــمــة 
الـــشـــمـــولـــيـــة واالســــتــــدامــــة فــي 
وأضـــاف:  التنموية«،  الخطط 
مــشــاريــع  فــــي  االســـتـــثـــمـــار  »إن 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة وتــقــنــيــات 
ــن كــــــفــــــاءة اســـتـــهـــالك  ــيـ ــسـ ــحـ تـ
االصطناعي  والــذكــاء  الــطــاقــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــد مـــــعـــــطـــــيـــــات أسـ ــ ــعــ ــ يــ
وتحقيق  النقل  قطاع  لتطوير 

استدامته«. 
مـــن جــانــبــه أعــــرب محمد 
يــوســف الــبــنــفــالح عــن اعــتــزازه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع هــيــئــة الــطــاقــة 
الــــــمــــــســــــتــــــدامــــــة مـــــــــن خــــــالل 
التفاهم  مــذكــرة  على  التوقيع 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى الــمــســاهــمــة 

ــداف  ــ فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق األهـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــيــاد الــصــفــري 
مؤكدًا   ،2060 بحلول  للكربون 
مــــذكــــرة  عــــلــــى  الــــتــــوقــــيــــع  أن 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع هــيــئــة الــطــاقــة 
ــار  ــي فــــي إطــ ــأتـ الـــمـــســـتـــدامـــة يـ
البحرين  مــطــار  شــركــة  جــهــود 
الـــرامـــيـــة الــــى تــحــســيــن كــفــاءة 
ــاقــــة وتــقــلــيــل  ــتــــهــــالك الــــطــ اســ
ــة فــي  ــيـ ــونـ ــربـ ــكـ ــاثــــات الـ ــعــ ــبــ االنــ
مطار البحرين الدولي، تعزيزًا 
للجهود التي تبذلها المطارات 
في كل أنحاء العالم بغية الحد 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من 
أكثر  بعمليات  القيام  وضــمــان 

استدامة.
أن  الــــبــــنــــفــــالح  وأضــــــــــــاف 
مــبــنــى الـــمـــســـافـــريـــن الــجــديــد 
تـــم تصميمه  قـــد  الــمــطــار  فـــي 
ــة تـــهـــدف  ــقــ ــريــ وإنــــــــشــــــــاؤه بــــطــ
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن اســتــهــالك 
الــطــاقــة مـــن خـــالل اســتــخــدام 
للبناء،  نــمــوذجــيــة  مــواصــفــات 
كــان له األثــر في الحصول  ما 
للريادة  الذهبية  الشهادة  على 
المراعي  التصميم  مجال  في 
من   LEED ــة  ــاقـ والـــطـ لــلــبــيــئــة 
للمباني  األمــريــكــي  المجلس 
أيقونة  الخضراء، والتي تمثل 
عــالــمــيــة لـــإنـــجـــاز فـــي مــجــال 
ــة كــمــا تــمــثــل نــظــام  ــتـــدامـ االسـ
العالم  فــي  األشــهــر  التصنيف 

للمباني الخضراء.

ات��ف��اق��ي��ة ت��ف��اه��م ب��ي��ن ه��ي��ئ��ة ال��ط��اق��ة 

البحرين م��ط��ار  و���س��رك��ة  ال��م�����س��ت��دام��ة 

} محمد البنفالح. } د. عبدالحسين ميرزا.

ABC اإلســالمــي  بــنــك  أعــلــن 
أمــــس الــنــتــائــج الــمــالــيــة األشــهــر 
الــتــســعــة الــمــنــتــهــيــة بـــتـــاريـــخ 30 

سبتمبر 2021.
مالمح  بــأبــرز  يتعلق  وفــيــمــا 
التسعة  لأشهر  الرئيسية  األداء 

األولى:
االنتعاش  في  البنك  نجح   *
مــــع تــحــقــيــق تـــحـــســـن كـــبـــيـــر فــي 
استيعاب  بــعــد  الــصــافــيــة  األربــــاح 
ــة االحـــــتـــــيـــــال غــيــر  ــيـ ــلـ ــمـ آثـــــــــار عـ
االعــتــيــاديــة الــتــي حــدثــت خــالل 
عام 2020، ليسجل البنك ارتفاًعا 
مـــقـــارنـــة   %19.4 بـــنـــســـبـــة  ــى  ــلــ أعــ
بالفترة ذاتها من العام الماضي.

عــلــى  األصـــــــــول  حـــافـــظـــت   *
جودتها من دون الحاجة إلى أخذ 

مخصصات لحسابات معينة.
دعـــــم  الـــــبـــــنـــــك  يــــــــواصــــــــل   *
المجموعة في مبادرات الصيرفة 
اإلسالمية، من خالل بداية قوية 
لــخــدمــات الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة 
ــام، وذلـــك  ــعـ فـــي الـــجـــزائـــر هــــذا الـ
تحت االســـم الــتــجــاري »الــُبــراق«، 
ــي احـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والــــــــــــــــذي يـ
الصغيرة  والمؤسسات  الــشــركــات 

والمتوسطة وقطاعات التجزئة.
لفترة  المالي  األداء  وبــشــأن 

األشهر الثالثة:

الــصــافــيــة  بــلــغــت األربـــــــــاح   *
ماليين   7.5 الثالث  الربع  خالل 
ـــ7.9  ــ ــ ب مــــقــــارنــــة  أمــــريــــكــــي  دوالر 
المسجلة  أمريكي  دوالر  ماليين 
خــــالل الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 

الماضي.
ــــل  ــــدخـ الـ إجـــــمـــــالـــــي  ــغ  ــ ــلـ ــ بـ  *
دوالر  مـــاليـــيـــن   9.7 الــتــشــغــيــلــي 
ـــ11.9 مليون  ــ بــ مــقــارنــة  أمــريــكــي 
الــمــســجــلــة خــالل  أمــريــكــي  دوالر 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
* بلغت مخصصات الخسائر 
االئتمانية خالل هذه الفترة 0.4 
مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ2.5 
ســجــلــت  ــكـــي  ــريـ أمـ دوالر  مـــلـــيـــون 
خــــالل الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
الــــــمــــــصــــــروفــــــات  بـــــلـــــغـــــت   *
دوالر  مـــلـــيـــون   1.8 الــتــشــغــيــلــيــة 
أمريكي مقارنة بـ1.4 مليون دوالر 
الفترة  خــالل  المسجلة  أمريكي 

ذاتها من العام الماضي. 
لــفــتــرة  الـــمـــالـــي  األداء  أمـــــا 

األشهر التسعة:
الــصــافــيــة  بــلــغــت األربـــــــــاح   *
ــي،  ــكـ ــريـ أمـ دوالر  ــون  ــيـ ــلـ مـ  26.7
مقارنة   %19.4 بنسبة  أعــلــى  أي 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
األداء  البنك  استعادة  يعكس  ما 

المعتاد، وذلك بعد استيعاب آثار 
االعتيادية  غير  االحتيال  عملية 

التي حدثت خالل عام 2020.
ــــل  ــــدخـ الـ إجـــــمـــــالـــــي  ــغ  ــ ــلـ ــ بـ  *
دوالر  مــلــيــون   31.2 الــتــشــغــيــلــي 
 %11.5 بنسبة  أقـــل  أي  أمــريــكــي، 
العام  مــن  ذاتــهــا  بالفترة  مــقــارنــة 
الـــــمـــــاضـــــي، ويــــــرجــــــع ذلــــــــك فــي 
البيئة  )أ( استمرار  إلى:  األساس 
المنخفضة  الــربــح  مــعــدالت  ذات 
خالل عام 2021؛ و)ب( انخفاض 
الرسوم خالل عام 2021  إيــرادات 
ــواق،  ــ بــســبــب ضــعــف نـــشـــاط األســ
األعمال  نشاط  على  يؤثر  الــذي 
لــديــنــا.  الـــمـــال  رأس  أســــــواق  فـــي 
وخــالفــا لــذلــك، كـــان أداء أعــمــال 

يقارب  الرئيسية  الجملة  صيرفة 
نحو 95% من األهداف الموضوعة 

للعام.
المصروفات  إجــمــالــي  كــان   *
بــنــســبــة %2.6  أعـــلـــى  الــتــشــغــيــلــيــة 
دوالر  مــاليــيــن   5 بــنــحــو  مــقــارنــة 
أمــريــكــي الــمــســجــلــة خـــالل الــعــام 
الـــــمـــــاضـــــي، ويــــــرجــــــع ذلــــــــك فــي 
المتعلقة  التكاليف  إلى  األساس 
ــث تـــوقـــفـــت  ــيــ ــيــــن، حــ ــفــ ــمــــوظــ ــالــ بــ
اإلعانات المتعلقة بالوباء خالل 
عام 2021 التي قدمتها الحكومة 

في عام 2020.
وفـــمـــيـــا يــتــعــلــق بــالــمــيــزانــيــة 

العامة:
ــودات  ــوجــ ــي مــ ــالـ ــمـ بـــلـــغ إجـ  *
البنك 1.701 مليار دوالر أمريكي 
مــقــارنــة   ،2021 ســبــتــمــبــر   30 فـــي 
أمــريــكــي  دوالر  مـــلـــيـــار  بــــــــــ2.314 
 .2020 عــام  نهاية  فــي  المسجلة 
ــع االنـــخـــفـــاض فــــي قــيــمــة  ويــــرجــ
الـــمـــوجـــودات بــشــكــل أســاســي إلــى 
ــيـــولـــة الـــــزائـــــدة فــــي الـــســـوق  الـــسـ
ــاري  ــجــ ــتــ ــــاط الــ ــــشـ ــنـ ــ ــع الـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ وتـ
ــد  الــــجــــديــــد بـــســـبـــب الــــــوبــــــاء. وقـ
أسهم كال العاملين في انخفاض 
استخدام قيمة األصول من قبل 
في  كبيرة  مبالغ  وســداد  العمالء 

بعض الحاالت.

ــوق  ــقــ حــ إجــــــمــــــالــــــي  بـــــلـــــغ   *
المساهمين في 30 سبتمبر 2021 
أمريكي  دوالر  مــلــيــون   294 نــحــو 
مقارنة بـ293 مليون دوالر أمريكي 

في نهاية عام 2020.
رأســـــمـــــال  قــــــاعــــــدة  ظــــلــــت   *
البنك قوية جًدا إذ بلغت النسبة 
الكلية لكفاية رأس المال %43.2، 
معظمها من الفئة األولى، وبلغت 
نسبة الفئة األولى من رأس المال 

.%42.2
النتائج  على  له  تعليق  وفــي 
ــاد حــســن  ــ ــ ــّم ــ الــــمــــالــــيــــة، قـــــــال حــ
 ABC الــعــضــو الــمــنــتــدب لــبــنــك 
باألداء  سعداء  »نحن  اإلسالمي: 
األشهر  فترة  للبنك خالل  العام 
الـــتـــســـعـــة، وذلــــــــك عـــلـــى الـــرغـــم 
ــرادات الــبــنــك بسبب  ــ مــن تــأثــر إيـ
بيئة  مــن  العوامل  مــن  مجموعة 
مــنــخــفــضــة،  ــح  ــ ربـ ــعــــدالت  مــ ذات 
وتقلص نشاط أسواق رأس المال 
وانخفاض استغالل الموجودات، 
ــن ذلــــــك، نــحــن  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
خطوط  تعافي  بشأن  متفائلون 
مع  المتزامن  الرئيسية  أعمالنا 
االنـــتـــعـــاش فـــي مــعــظــم األعــمــال 
نتيجة النحسار تأثير الجائحة، 
كــمــا نــتــوقــع إنـــهـــاء الـــعـــام بــأســس 

قوية«.

بن��ك ABC �لإ�ص��امي يحق��ق �أرباح��ا �صافي��ة  بقيم��ة 26.7 

�لع��ام م��ن  �لأول��ى  �لت�ص��عة  �لأ�ص��هر  خ��ال  دولر  ملي��ون 

} حّماد حسن.

أعلنت شركة بي نت، الشركة 
الــوطــنــيــة الــمــســؤولــة عــن تــزويــد 
العريض  النطاق  شبكة  خدمات 
تم  والــتــي  البحرين،  مملكة  فــي 
إطالقها في أكتوبر 2019، البدء 
إمكانية  ميزة  وطــرح  تنفيذ  في 
نــقــل خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت الــثــابــت 
»البرودباند« والتي من شأنها أن 
من  النهائي  المستخدم  ــن  ُتــمــكِّ
نقل خدمة البرودباند إلى مزود 
الخدمة المفضل بحد أدنى من 
انــقــطــاع الــخــدمــة مـــع إمــكــانــيــة 

االحتفاظ بالرقم ذاته.
ولــتــغــيــيــر مــــــزود الـــخـــدمـــة، 
الــتــواصــل  الــزبــائــن  عــلــى  يتعين 
مــبــاشــرًة مـــع الــشــركــة الــجــديــدة 

التي يرغبون بالتعامل معها لتتم عملية النقل، 
الزبائن  مــع  القديم  الخدمة  مـــزود  وسيتواصل 
حتى  النهائية  بــالــفــاتــورة  لــتــزويــدهــم  بــعــد  فيما 
ــر الـــذي ُيــســهــم بشكل  تــاريــخ نــقــل الــخــدمــة، األمـ
أساسي في إزالة حاجز كبيــر مــن أمــام المنافسة 

الفعالة والمستدامة بيــن مزودي الخدمــة.
الجدير بالذكر أن بي نت قد بادرت بتقديم 

ــاع  ــطــ ـــة إلـــــــــى قــ ــيـ ـــلــ ــمـ ــعــ هـــــــــذه الــ
وفــًقــا  المملكة،  فــي  االتـــصـــاالت 
ــزودو  لــلــطــلــبــات الـــتـــي قــدمــهــا مــ
الــخــدمــة الــمــرخــص لــهــم، حيث 
باشرت بي نت فورًا التنفيذ بعد 
القطاع،  موافقة  على  حصولها 
الزمنية  الخطة  بحسب  وذلـــك 

التي وضعت للتنفيذ.
ــال  ــ وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة قـ
الرئيس  الــدوســري  جابر  أحمد 
»إننا  نــت:  بي  لشركة  التنفيذي 
نــســعــى فـــي »بـــي نـــت« مـــن خــالل 
تقديم عملية النقل إلى تحقيق 
ــد أهـــدافـــنـــا االســتــراتــيــجــيــة  ــ أحـ
تنافسية  ضــمــان  فــي  المتمثلة 
ــــاالت فــــي مــمــلــكــة  ــــصـ ــاع االتـ قـــطـ
مــن خالل  الــســوق  مــع  التكيف  وآلــيــات  البحرين 
مــزودي  بين  العادلة  المنافسة  وتشجيع  تسهيل 
الخدمة المحليين، كما ستواصل بي نت العمل 
عملية  تحقيق  بهدف  العملية  هــذه  تعزيز  على 
إننا  االنــقــطــاع، حيث  مــن  أدنــى  نقل سلسة بحد 
نضع دائمًا نصب أعيننا تقديم أفضل الخدمات 

لتحسين وتعزيز تجربة المستخدم النهائي«.

�إمكانية  تنفيذ  ف��ي  ت��ب��د�أ  ن��ت«  »ب��ي 

ن��ق��ل خ���دم���ة �لإن���ت���رن���ت �ل��ث��اب��ت

} أحمد الدوسري.

ــن لــلــتــنــمــيــة  ــريــ ــبــــحــ ــنــــك الــ أكـــــــد بــ
ــبـــنـــك الـــتـــنـــمـــوي الــمــتــخــصــص فــي  -الـ
الصغيرة  المؤسسات  واحتضان  تمويل 
والــمــتــوســطــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن- 
دعـــمـــه الــمــســتــمــر لــقــطــاع الــمــؤســســات 
من  يعّد  والــذي  والمتوسطة  الصغيرة 
أكــثــر الــقــطــاعــات تـــضـــررًا مـــن جــائــحــة 

»كوفيد 19«. 
قـــدره 489  ربــحــا  البنك  وقــد حقق 
ألف دينار بحريني خالل التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنًة 
للعام  بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون   1.06 بــــــ 
الماضي، وبذلك يواصل البنك اتجاهه 
تحقيق  في  االستدامة  نحو  اإليجابي 

األرباح.
ــروض  ــ ــقــ ــ ــغ إجـــــمـــــالـــــي الــ ــ ــلـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ

الــتــي منحها  والــتــمــويــالت اإلســالمــيــة 
مليون   23 الــفــتــرة  نفس  خــالل  البنك 
دينار بحريني، منها 6.7 ماليين دينار 
بحريني ضمن برنامج تمويل صندوق 
الــمــالــيــة  وزارة  مــــن  بـــدعـــم  الـــســـيـــولـــة 
واالقتصاد الوطني.. فيما بلغ مجموع 
التمويل التراكمي ضمن هذا البرنامج 
43.7 مليون دينار بحريني، وذلك منذ 
فـــي شــهــر ديسمبر  الــصــنــدوق  تــدشــيــن 
إلــى  مــنــخــفــض،  ــائـــدة  فـ بــمــعــدل   2019
جانب تأجيل األقساط بما يتماشى مع 
المركزي  البحرين  مــصــرف  توجيهات 
حيث بلغ إجمالي تأجيل هذه األقساط 
واستفادت  دينار بحريني،  84.5 مليون 
منه 734 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في 

مواجهة اآلثار الناتجة عن الجائحة. 

من جهٍة أخرى أكد البنك التزامه 
الــمــرأة والــشــبــاب، حيث بلغ  تجاه دعــم 
الفئة  لهذه  الممنوحة  التمويالت  عدد 
لمشاريع  تموياًل   46 منها  تموياًل،   65
الــــمــــرأة. كــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي الــتــمــويــل 
ديــنــار  مــلــيــون   1.04 ــادات  ــ ريـ لمحفظة 
بحريني والتي تعد برنامجًا مخصصًا 
لدعم مشاريع المرأة البحرينية بدعٍم 
مــــن تــمــكــيــن. وبــــذلــــك يـــصـــل إجــمــالــي 
المحفظة  لــهــذه  الــتــراكــمــي  الــتــمــويــل 
-منذ التأسيس- إلى 6.8 ماليين دينار 

بحريني.
ــذه  هــ ــر  ــ ــوفـ ــ تـ أن  ــع  ــوقــ ــتــ ــمــ الــ ومـــــــن 
الــتــســهــيــالت اســتــثــمــارات إضــافــيــة في 
ديــنــار  مــلــيــون   11.4 بقيمة  الــمــشــاريــع 
بحريني، إضافًة إلى توفير 226 فرصة 

عمل جديدة.
بلغ  الــمــالــي  األداء  صــعــيــد  وعــلــى 
دينار  مليون   235 الموجودات  مجموع 
ســبــتــمــبــر 2021   30 فـــي  كــمــا  بــحــريــنــي 
عن   %4 بنسبة  ارتــفــاعــًا  بذلك  مسجاًل 
نــهــايــة الــســنــة الــمــالــيــة الــســابــقــة )226 
ــل  ــار بـــحـــريـــنـــي(. كــمــا واصـ ــنـ مــلــيــون ديـ
الــبــنــك الـــحـــفـــاظ عــلــى ســيــولــة جــيــدة 
أيضًا،  مناسب  مال  رأس  كفاية  ومعدل 
فضاًل عن تبني البنك نهجًا متحفظًا 
للغاية تجاه رصد مخصصات للخسائر 
تقليل  أجــل  مــن  المتوقعة  االئتمانية 
ــتـــمـــرار اآلثــــــار الــســلــبــيــة  احــتــمــالــيــة اسـ
السنوات  خــالل  الجائحة  عن  الناتجة 

المقبلة. 
ــــك.. حــقــق البنك  إلـــى ذلـ ــًة  ــافـ إضـ

تقدمًا كبيرًا على صعيد رحلة التحول 
أن  المتوقع  من  والتي  »رؤيـــة«  الرقمي 
الــربــع األول من  يــتــم إطــالقــهــا خـــالل 
التحول  برنامج  إذ سيسهم  عام 2022، 
تلبية  مــن  الــبــنــك  تمكين  فــي  الــرقــمــي 
االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة بــالــمــؤســســات 
ــــن خـــالل  الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة مـ
تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة 
ومتكاملة، إلى جانب تحسين عمليات 
الحفاظ  مــع  كبير  بشكٍل  االســتــجــابــة 
على أفضل معايير الحوكمة وااللتزام. 
وفــي هــذا السياق أوضــح سنجيف 
بول الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
البنك  نــجــاح  بـــأن  للتنمية  الــبــحــريــن 
يعود إلى اعتماد وتطبيق استراتيجية 
المؤسسات  لــدعــم  ومنسجمة  مــرّكــزة 

يتماشى  بــمــا  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
أن  بول  وأضــاف  األساسية.  مع مهمته 
البنك كان قادرًا على تلبية احتياجات 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
ظل  فــي  للغاية  صعبة  تشغيلية  بيئة 

الجائحة. 
فريق  إلــى  بالشكر  بــول  تقدم  كما 
الــبــحــريــن تـــجـــاه الـــتـــزامـــهـــم وعــمــلــهــم 
الـــدؤوب، وإلــى رئيس وأعــضــاء مجلس 
الـــبـــحـــريـــن  ومـــــصـــــرف  ــنــــك  ــبــ الــ إدارة 
المستمرة،  توجيهاتهم  على  المركزي 
ممثلين  الرئيسيين  الــشــركــاء  وكــذلــك 
فــي كـــٍل مــن وزارة الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
الــصــنــاعــة  ووزارة  وتــمــكــيــن  ــنـــي  الـــوطـ
السخي  لدعمهم  والسياحة  والتجارة 

والمستمر للبنك على مر السنين. 

بنك �لبحرين للتنمية يوؤكد دعمه لقطاع �لموؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمتو�صطة اأعلن نتائجه املالية للت�شعة اأ�شهر املنتهية..

} سنجيف بول.

العدد )15941( - السنة السادسة واألربعون - األحد 9 ربيع اآلخر 1443هـ - 14 نوفمبر 2021م 10



العدد )15941( - السنة السادسة واألربعون - األحد 9 ربيع اآلخر 1443هـ - 14 نوفمبر 2021م6

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

ــبـــرى اإلداريـــــــة  ــكـ ــزمــــت الــمــحــكــمــة الـ ألــ
مشتركا بهيئة الكهرباء سداد ما يقرب من 
الفترة  مــن  للهيئة  متأخرات  ديــنــار  آالف   6
المحكمة  تــأكــدت  حيث   ،2013 حتى   2007
مـــن انــشــغــال ذمــتــه بــذلــك الــمــبــلــغ بــعــد أن 
وتقسيط  الهيئة  مــع  الــصــلــح  بطلب  تــقــدم 
وهو  شهريا،  دينارا   50 بدفع  شهريا  المبلغ 
ما استخلصت منه المحكمة إقراره ضمنيا 
إلى  باإلضافة  المبلغ  بذلك  ذمته  بانشغال 

تقديم الهيئة للفواتير المتأخرة.
ــانـــت الــهــيــئــة طــلــبــت الــحــكــم بـــإلـــزام  وكـ
قــدره  مبلغا  إليها  يـــؤدي  أن  عليه  الــمــدعــى 
المصاريف ومقابل  إلزامه  دنانير مع   5704
أنه مشترك  المحاماة على سند من  أتعاب 

والماء  الكهرباء  بخدمات  لالنتفاع  لديها 
وقد استفاد من خدماتها خالل الفترة من 
تخلف  وقــد   2013 أكتوبر  2007 حتى  يونيو 
والماء  الكهرباء  استهالك  رســوم  ســداد  عن 
ترصد  حــتــى  عليها  المستحقة  والــبــلــديــة 
الهيئة  حثته  وقــد  المطالبة،  مبلغ  بذمته 
لم  أنــه  إال  بالفواتير  بــإشــعــاره  الــســداد  على 

يحرك ساكنا.
نــــظــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــــدعـــــوى وتـــقـــدم 
انــه  إلـــى  ــار فيها  أشـ بــمــذكــرة  الــمــدعــى عليه 
الصلح ومحاولة  الهيئة لعرض  تواصل مع 
ــداد مــبــلــغ  ــ ــــى تـــســـويـــة بـــشـــأن ســ ــول إلـ ــوصــ الــ
مناسبة،  أقساط  على  وتقسيطه  المطالبة 
وقــد طلب من  ذلــك،  أن األخيرة رفضت  إال 

المحكمة التسوية وتقسيط المبلغ متعهدا 
بدفع خمسين دينارا شهريا.

وقـــالـــت مــحــكــمــة فـــي حــيــثــيــات حكمها 
السلطات  جميع  ــوزارة  ــ الـ مــنــح  الــقــانــون  إن 
والـــصـــالحـــيـــات الــــالزمــــة لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء 
بتنفيذ  القيام  ذلك  في سبيل  ولها  والماء، 
كــافــة األعـــمـــال والــمــشــروعــات الـــالزمـــة، وأن 
الخطة  ــار  إطـ فــي  تنفيذها  أولــويــات  تــحــدد 
الــعــامــة لــلــدولــة، ولــهــا عــلــى األخـــص إقــامــة 
المتعلقة  الكهرباء  منشآت  وصيانة  وإدارة 
الطاقة  وبيع  وتــوزيــع  وتطوير  ونقل  بإنتاج 
وإعــداد  االستخدامات،  لجميع  الكهربائية 
وإبرام عقود توصيل الكهرباء والماء وتجهيز 
االســـتـــمـــارات الــخــاصــة بــطــلــبــات الــتــوصــيــل، 

وتــحــديــد رســــوم تــوصــيــل الــكــهــربــاء والــمــاء 
ووضــــع جــــداول تــعــريــفــة اســتــهــالك وحـــدات 
ــاء فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق،  ــمـ الــكــهــربــاء والـ
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحديد 
أسعار خدمات الكهرباء والماء األخرى التي 

يصدر بشأنها قرار من الوزير.
ــه يــــتــــم تـــحـــصـــيـــل رســـــوم  ــ ــ وأضــــــافــــــت أنـ
ــتـــهـــالك الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء والـــخـــدمـــات  اسـ
األخرى بموجب فاتورة تعّد بناء على القراءة 
التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة 
أو باألساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات 
التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في 
العداد، ويجب دفع رسوم االستهالك خالل 
المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك. 

أوراق  مــن  للثابت  وفــقــا  أنــه  وأوضــحــت 
الدعوى فإنه ثبت انشغال ذمة المدعى عليه 
عــبــارة  هــي  دنــانــيــر   5704.095 قــــدره  بمبلغ 
ورسوم  والماء  الكهرباء  استهالك  قيمة  عن 
البلدية، فضال عن أن المحكمة تستخلص 
مــمــا طــلــبــه الــمــدعــي بــالــصــلــح مـــع الــهــيــئــة 
الــمــطــالــبــة بــحــيــث يتعهد  وتــقــســيــط مــبــلــغ 
شهريا  ديــنــارا  خمسين  دفــع  عليه  المدعى 
إلى حين سداد كامل مبلغ المطالبة إقرارا 
ضمنيا بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة، وإذ 
لــم يــدفــع الــمــدعــي بثمة دفـــع أو دفـــاع ولــم 
ــن ثـــم تقضي  ــداد، ومــ ــســ ــا يــفــيــد الــ يـــقـــدم مـ
المدعية  إلــى  يـــؤدي  أن  بــإلــزامــه  المحكمة 

مبلغا قدره 5704.095 دنانير.

الكهرب�اء تقا�س�ي م�س�تركا ل�م ي�س�دد فواتي�ر م�ن 2007 حت�ى 2013
ال��م��ح��ك��م��ة األ���زم���ت���ه ال�������ش���داد ب��ع��د اع��ت��ب��ار ط��ل��ب��ه ال��ت��ق�����ش��ي��ط اإق�������رارا ب��ان�����ش��غ��ال ذم��ت��ه

كتب عبداألمير السالطنة:
تــدهــورت  بحريني  شـــاب  نــجــا 
األول  أمــــــــــس  عـــــصـــــر  ســــــيــــــارتــــــه 
)الجمعة( بمدينة حمد، حيث كان 
الثالثة  الساعة  في  سيارته  يقود 
السيطرة على  إذ فقد  من عصرا 
بالسياج  واصطدم  القيادة  عجلة 
تضرر  ذلــك  عن  ونتج  الحديدي، 
دون  مــن  كبيرة  بتلفيات  الــســيــارة 

وقوع إصابات.
وقد حضرت فور وقوع الحادث 
دورية شرطة النجدة وقام أفرادها 
بتسهيل سير المركبات إلى حين 
ــمـــرور حــيــث تم  وصــــول شــرطــة الـ
الـــســـيـــارة، وبــعــدهــا فتحت  ــة  ــ إزاحـ
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة الــتــحــقــيــق  الــــجــ

لمعرفة أسبابه.

حم���د بمدين���ة  �س���يارته  تده���ورت  بحرين���ي  نج���اة 

}  السيارة عقب الحادث.

)180( يوما في المحاكم.. 

بعد وايد

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
رياضة ولعبة )البادل تنس( التي تجمع بين لعبة االسكواش والتنس 
وبــدأت  البحرين،  مملكة  فــي  الشباب  عند  كبير  بشكل  انتشرت  األرضـــي 
بــإقــامــة مالعب  الــتــجــاريــة  والــشــركــات وحــتــى المجمعات  بــعــض األنــديــة 
خاصة لها، بل إن البعض أنشأ ملعب لرياضة )البادل( في بيته.. فمتى 

سيتم احتضان هذه اللعبة رسميا ضمن الرياضة البحرينية..؟؟
)180( يوما يف احملاكم.. بعد وايد:

نتابع والرأي العام، باهتمام واسع ومن كثب، جهود المجلس األعلى 
للقضاء وحرصه على تطوير األداء القضائي من خالل تحقيق العدالة 
الناجزة، والسعي الكريم والمشهود من أجل تقصية تقصير مدة التقاضي 
فيه  الــذي تصل  السابق  الوضع  بــدال من  الــدعــاوى،  في  الفصل  وتسريع 
إجـــــراءات الــقــضــاء إلـــى ســنــوات عــديــدة، إلـــى درجـــة يــمــوت فيها الشاكي 

والمدعي، والمدعى عليه.
بما  الدعوى  عمر  تحديد  مشكورا  للقضاء  األعلى  المجلس  إعــالن 
أي  الحكم فيها،  تاريخ تسجيلها حتى إصــدار  ال يتجاوز 180 يوما، منذ 
ستة شهور، تعد فترة طويلة نسبيا، في ظل الحراك اإليجابي لالنتقال 
نحو القضاء الرقمي وااللكتروني، فضال عن شهور أخرى، وربما سنوات، 

لتنفيذ الحكم.
بعض المحاكم في الدول الخليجية اختصرت المدة إلى )60( يوما، 
إصدار  إلى  التقاضي  تأخذ مدة  التي  بالدول  أنفسنا  نقارن  أن  نريد  وال 

الحكم إلى سنوات، فالمقارنة تكون باألفضل دائما.
صحيح أن بعض القضايا متشابكة وذات طبيعة خاصة، وفيها أطراف 
عديدة، في الداخل وربما في الخارج، وأن إطالة مدة الحكم تأتي تحريا 
للدقة والعدالة التامة، ولكن ما الذي يمنع من أن يصدر الحكم الدقيق 

والعادل في فترة أقل..؟
في  النهائي  الحكم  وإصـــدار  التقاضي  مــدة  طــول  مسألة  تكون  ربما 
الحاصل،  الــتــطــور  ومــع  الــيــوم  ولــكــن  ومــعــقــولــة،  مقبولة  الــســابــق مسألة 
القضائي،  العمل  لتطوير  الحميدة  والمساعي  المخلصة  الرغبة  ومــع 
بـــات الــتــســريــع فــي إصــــدار األحـــكـــام أمــــرا ضـــروريـــا وحــيــويــا، بــل يــعــد من 
إلى  النظر  عند  القضائية  المنظومة  تطور  ومقاييس  مــؤشــرات  ضمن 
الرؤية الشاملة ألي دولة، وخاصة لدى المستثمرين وأصحاب المشاريع 

االقتصادية، ونحن في بلد يعمل اليوم في مرحلة التعافي االقتصادي.
ــبـــداهلل بـــن حسن  ــه مــعــالــي الــمــســتــشــار عـ ــرح بـ ــا صــ نــتــفــق ونـــدعـــم مـ
البوعينين نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، 
بأن المبادرات الداعمة لتطوير العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثالثة 
القضائية،  رفــع كفاءة اإلجـــراءات وجــودة األحكام  رئيسية، وهــي:  أهــداف 
بجانب تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر، باإلضافة 
إلى تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين، وهذا الهدف بالذات يستوجب 

المزيد من تقصير أمد التقاضي وإصدار األحكام وتنفيذها كذلك.
زيــادة  على  سيعمل  للقضاء  األعلى  المجلس  بــأن  الثقة  تمام  ونثق 

تقصير المدة، ألن )180( يوما في المحاكم.. بعد وايد. 
آخر السطر:

عــامــة،  صحية  حــمــالت  تنفيذ  فــي  الــصــحــة  وزارة  مــبــادرة  أعجبتني 
لقياس الضغط والدم والسكر والقلب وغيرها، في المماشي والمتنزهات 
وبدعم  المختصة،  الجهات  مع  بالتعاون  التجارية،  والمجمعات  العامة 
من القطاع الخاص.. خطوة متميزة ومشكورة، نتمنى أن تتواصل في كل 
المواقع في محافظات البالد، ألن الفحص المسبق يدعم جهود الدولة، 

وكذلك ميزانيتها العامة.
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وقفات عن مملكتنا

الذي  الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  التقرير  نتائج  أظهرت 
أعده المجلس األعلى للمرأة ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين 
في مملكة البحرين من 65% للفترة 2017-2018 إلى 69% للفترة 
في  الجنسين  بين  الــتــوازن  مؤشر  ارتــفــاع  خــال  مــن   ،2020-2019
ذات  في   %73 إلى   %70 من  الرئيسية  الوطنية  التنمية  مجاالت 

الفترة. 
بين  لــلــتــوازن  الوطني  التقرير  عنه  كشف  الـــذي  التقدم  هــذا 
الجنسين )2019-2020( لم يكن ليتضمن هذا التقدم فيما يتعلق 
بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمملكة لوال الجهود الحثيثة 
السمو  صاحبة  قيادة  تحت  للمرأة  األعلى  المجلس  يبذلها  التي 
القائمين  وكافة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
عليه، األمـــر الـــذي ســاهــم فــي ســد الــفــجــوات بين الــمــرأة والــرجــل 
على صعيد التنمية الوطنية، وعلى صعيد زيادة مشاركة العنصر 
النسائي في كافة المجاالت، وفي عملية صنع القرار، وفي شغلها 

المناصب القيادية وغيرها من اإلنجازات والمكتسبات المهمة. 
* أكـــد عـــدد مــن الــعــارضــيــن الــمــشــاركــيــن فــي الــجــنــاح الوطني 
أكبر  فــي  شــاركــت  المملكة  أن   2021 جيتكس  بــمــعــرض  الــبــحــريــن 
معارض التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وذلك للعام الخامس 
التوالي، مشيرين إلى أن المشاركة البحرينية تضمنت  عشر على 
مــن مجلس  كــل  بمشاركة  واالبــتــكــارات  المشاريع  مــن  عــدد  عــرض 
وأن  جامعات،  وثــاث  ناشئة،  شركة  وعشرين  االقتصادية،  التنمية 
الجناح الوطني البحريني اعتبر األكبر على المستوى الخليجي، 
وقد استقطب قرابة خمسة آالف زائر خال أول يومين من إطاق 

أعماله.
تبذل  التي  الكبيرة  الجهود  يعكس  إنما  المهم  االنــجــاز  هــذا 
االقتصادية  التطبيقات  مختلف  في  الرقمي  التحول  مجال  في 
بالمملكة، والعمل على التوجه بالمنتجات البحرينية نحو األسواق 
البحريني  الــســوق  فــي  االســتــثــمــار  استقطاب  وكــذلــك  الــخــارجــيــة، 

المحلي، األمر الذي يتواكب مع التوجه العالمي.
نيكاي  لمؤشر  وفقا  الرابع عالميا  المركز  البحرين  احتلت   *
حيث  من  وذلــك  المستجد،  كورونا  فيروس  من  للتعافي  الياباني 
إدارة العدوى وإطاق اللقاحات وعودة األنشطة لشهر أكتوبر، علما 
ذات  وفي  المؤشر  نفس  على  الثاني  المركز  حققت  البحرين  بأن 
التصنيف لشهر سبتمبر الماضي بـ72 نقطة، ويأتي هذا التصنيف 
العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في الباد والتي 
والثانية  األولـــى  الــجــرعــة  بين  مــا  جــرعــة،  مليون   2.8 نحو  بلغت 

والمنشطة، بحسب بيانات الصحة بالمملكة.
هذا المركز المتقدم بين دول العالم والذي حققته البحرين 
المتحضر  الــوجــه  عــن  يكشف  إنــمــا  كــورونــا  لجائحة  تصديها  فــي 
السمو  صاحب  قــيــادة  تحت  ــات  األزمـ إدارة  فــي  للمملكة  والحكيم 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. 
لزيارتها  العالمية  الــعــواصــم  أفــضــل  ضمن  المنامة  جـــاءت   *
الــســيــاحــة، وفــقــا الســتــطــاع أجــرتــه شــركــة عالمية للسفر  بــفــرص 
فــي مدينة  ومــقــرهــا  للسفر  بــاونــس  إذ صــنــفــت شــركــة  والــســيــاحــة 
عالميا،  الرابعة  المرتبة  في  المنامة  األمريكية  فرانسيسكو  سان 
وذلك النخفاض معدل الجريمة بها بصورة أساسية، وندرة أحوال 
عوامل  جانب  إلى  بالرياح،  والعاصفة  والممطرة  الباردة  الطقس 
أخرى جاذبة، منها كلفة الليلة الفندقية والمواصات العامة وعدد 

المطاعم ومناطق الجذب السياحي. 
إن احــتــال الــمــمــلــكــة هـــذه الــمــرتــبــة الــعــالــمــيــة كــدولــة جــاذبــة 
للسياحة هو في النهاية نتاج يؤكد أنها كانت وال تزال بلد األمن 

واألمان، وأن شعبها هو األكثر انفتاحا وتعايشا مع اآلخر.
وسنظل نكرر الحمد هلل على نعمة البحرين. 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الــــقــــراء األعـــــــــزاء، ال 
نــنــكــَر  أن  ــال  ــحــ بــ يـــمـــكـــُن 
أهــمــيــَة الــــــدوِر اإلعـــامـــيِّ 
ــه وســـــائـــــُل  ــ ــُب ــعــ ــلــ الــــــــــذي تــ
في  االجتماعيِّ  التواصِل 
واألفكاِر  المعلوماِت  نقِل 
واألخـــــبـــــار، والــــتــــي تــمــثــُل 
الـــحـــديـــث حيث  اإلعـــــــاَم 
ا  مهّمً ا  إعامّيً دوًرا  تلعُب 
اإلعام  وسائل  لدوِر  مواٍز 
يكون  ولــُربــمــا  التقليدية 
مـــتـــقـــدًمـــا عـــلـــيـــهـــا، ولــعــل 
أهـــــــم عـــــامـــــات تــقــدمــهــا 
ـــام الــتــقــلــيــدي  عــلــى اإلعــ
ــا مــــرغــــوبــــة مــن  ــ ــهـ ــ ــو أنـ ــ هــ
جــمــيــع الــفــئــات الــعــمــريــة 

جهًدا  تتطلب  ال  ميّسرة  بـــأدوات  لها  ومتاحة 
أو عناًء، باعتبار وجودها في الهواتف النقالة 
وغـــيـــرهـــا مــــن األلــــــــواح اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــذكــيــة 
المختلفة الملتصقة باألفراد والتي أصبحت 
جـــــزًءا ال يــمــكــنــهــم االســتــغــنــاء عــنــه، بـــل إنــهــا 
ــبـــار الــســن،  ســهــلــت االنــــخــــراط فــيــهــا لــفــئــة كـ
شخص  أي  يــمــتــلــك  أال  جـــــًدا  ــنــــادر  الــ ــن  مـ إذ 
من  األقــل  على  واحـــدة  وسيلة  أو صغير  كبير 
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الخ(.
ــيــــد ومـــــــواكـــــــب لــلــعــصــر  ــمــ وهــــــــو أمــــــــــٌر حــ
ومــســتــجــداتــه مـــن تــطــور تــكــنــولــوجــي وحــّريــة 
المختلفة كحجر  الصحافة ووسائط اإلعام 
هذه  ولكن  ديمقراطي،  مجتمع  لكل  أســاســي 
الوسائل العصرية تتمتع بمساحة من التطور 
والحرية التي يتيحها لها فضاؤها االفتراضي 
مـــا يــجــعــل انــتــقــال الــمــعــلــومــة يــســري بنفس 
من  الهشيم،  فــي  الــنــار  انتشار  سرعة  مفعول 
دون أن توجد ثمة ضمانات تتعلق بصحة هذه 
التقليدية  اإلعــام  وسائل  بخاف  المعلومة، 
مبنّية على  وآلــيــات  وفــق ضــوابــط  تعمل  التي 
أسس من االلتزام بأخاقيات المهنة وتحرى 
من  وواردة  شــــــاردة  كـــل  فـــي  والـــصـــحـــة  الـــدقـــة 

أخبارها وبياناتها.
وقـــد كــانــت إشــكــالــيــة مــصــداقــيــة األخــبــار 
والمعلومات التي يتناقلها األفراد عبر وسائل 
التواصل االجتماعي موضوع نقاش بيني وبين 
ــداول أخــبــار مــؤخــًرا  إحـــدى الــصــديــقــات إثـــر تــ
التي  التصريحات  وبعض  اللقاحات  أحد  عن 
انتهى  العالمية،  الصحة  منظمة  إلــى  نسبت 
حـــوارنـــا إلـــى أنــهــا طــلــبــت مــنــي الــكــتــابــة حــول 
مــا مـــدى صــحــة مــا نــقــرأ مــن أخــبــار مجهولة 
المصدر في وسائل التواصل االجتماعي، لذا 
قليا  مختلًفا  الــيــوم  مــوضــوع  مــحــور  سيكون 

عن سابقيه.
وسائل  عبر  ترد  التي  المغلوطة  واألخبار 
الــتــواصــل وبــاألخــص )الــواتــســاب( كثيرة جــًدا 
لنتخذ  ولكن  إلــخ،  وأدبــيــة  طبية  دينية،  منها 
األزمة  اشتداد  التي طرحت خال  المواضيع 
كــورونــا  جائحة  بانتشار  المرتبطة  الصحية 
مثا لننطلق منه نحو موضوعنا، فالبحرين 
وهلل الحمد وبفضل توجيهات صاحب الجالة 
المفدى  الباد  ملك  عيسى  بن  حمد  الملك 
ولجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الطبي  الوطني  والفريق  خليفة  آل  حمد  بن 
التي تستحق جزيل  كورونا  فيروس  لمكافحة 
البحرين  أخــرجــت  واالمــتــنــان، ألنها  الــعــرفــان 
لألمم  الوباء وضربت  هذا  معافاة من  سالمة 

األزمـــــات  إدارة  فـــن  فـــي  مــثــا 
ــة بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــت  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ الـ
أنموذًجا  البحرينية  التجربة 
ـــا، حيث كان  بــه دولـــّيً ُيــحــتــذى 
مــحــور الــرســائــل والــمــواضــيــع 
ـــادو  ــ ـــرتـ ــ ــي يـــــتـــــداولـــــهـــــا مـ ــ ــتــ ــ الــ
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات 
التي  الموثوقة  غير  واألخــبــار 
سلبية  إيــحــاءات  على  تنطوي 
كورونا  فيروس  ومخيفة حول 
ومـــؤامـــرات دولــيــة ُتــحــاك ضد 
يــخــفــى على  وال  الــبــشــريــة...، 
المتلقين  من  الكثير  أن  أحــد 
يــصــدقــون كــل مــا يــصــل إليهم 
دون  من  ومعلومات  أخبار  من 
التي  األخــبــار  أثــر  أيًضا  ُيخفى  ال  كما  تبّصر، 
كان يتم تداولها أثناء الجائحة على الصحة 
الــنــفــســيــة حــيــنــهــا، رغــــم أن أغــلــبــهــا عـــــاٍر من 
تأليف  من  كانت  وربما  موثوقة  وغير  الصحة 
أخـــرى،  لــمــآرٍب  أو  للشهرة  طــلــًبــا  أطلقها  مــن 
ويعلم بذلك فقط األشخاص الذين يمتلكون 
الوعي للبحث عن الخبر من مصدره األصلي 
والذين ال يتبعون أي معلومة من دون التحقق 
من صحتها بإعمال العقل والمنطق والبحث 

عن الحقيقة.
يتم  التي  المعلومات  إلى حجم  وبالنظر 
تــداولــهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
لهذه  المتلقية  الشريحة  وحجم  المختلفة، 
يترتب عليها  الـــذي  األثـــر  وإلـــى  الــمــعــلــومــات، 
على الرغم من عدم وجود ثوابت تؤكد صحتها 
الدولة  أنــه يجب على  نــرى  فإننا  من عدمها، 
مــواجــهــة دفـــق هـــذا الــســيــل مـــن الــمــعــلــومــات، 
يتسبب  قد  والــذي  منها  الجوهري  سيما  وال 
بــالــضــرر لــلــجــمــهــور، بــتــشــريــع ُيـــلـــزم مــرســلــهــا 
بــنــســبــتــهــا إلــــى مـــصـــدرهـــا الــصــحــيــح، شــأنــهــا 
التقليدية،  اإلعــــام  وســائــل  فــي  الــنــشــر  شـــأن 
قانوني  تشريع  لكل  بــأن  الثابت  من  أنــه  ذلــك 
في  وتتمثل  عليها  يــنــطــوي  تشريعية  حكمة 
تحقيقها  إلـــى  الــتــشــريــع  يسعى  الــتــي  الــغــايــة 
يبتغي حمايتها،  أو  يبتغيها  التي  والمصلحة 
غالًبا ما تتمثل في الحفاظ على النظام العام 
الوطني-،  العام-  )األمــن  المتعددة  بعناصره 
السامة  الــعــامــة،  السكينة  الــعــامــة،  الــصــحــة 
العامة واآلداب العامة( أو الحفاظ على حقوق 
وحريات اآلخرين، وحيث إن األخبار مجهولة 
على  ينطوي  ســلــوًكــا  ُتــعــد  والسلبية  الــمــصــدر 
بالخوف  للمتلقي  يتسبب  قــد  فــكــري  إرهـــاب 
والــقــلــق واإلضـــــــرار بــصــحــتــه الــنــفــســيــة، وهــي 
بتشريع  القانونية  بالحماية  مصلحة جديرة 
تجريب  بعد  الــحــاجــة،  اقتضت  إن  مستقبلي 
تــتــعــاون  تــوعــويــة مكثفة  بــرامــج  فــكــرة إعــمــال 
وسائل  ومنها  المختصة  الجهات  فيها جميع 
ــول تــوعــيــة الــجــمــهــور  ــام الــتــقــلــيــديــة حــ ــ اإلعــ
ــار الـــجـــوهـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــن صـــحـــة األخـ بــالــتــحــقــق مــ
الــتــواصــل  والــمــؤثــرة الــتــي تنتشر فــي وســائــل 
لــوزارة  المشكورة  بالجهد  أســوة  االجتماعي، 
الصحة حينما قامت بتخصيص صفحة للرد 

على الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا.
ومــن جانب آخــر فــإن هــذا األمــر يقتضي 
في  كــّل  المختصة  الجهات  مــن  أيــًضــا  تدخا 
أو تنفي  تــؤكــد  تــصــريــحــات  بـــإصـــدار  مــجــالــهــا 
مثل هذه األخبار والمعلومات لتمنح المتلقي 
طــمــأنــيــنــة وتـــخـــلـــق الـــمـــزيـــد مــــن الـــثـــقـــة بــيــن 

الجمهور والجهة المختصة.

هل كل ما ُين�صر �صحيح؟؟

بقلم: احملامية
د. هنادي عيسى اجلودر

الــتــعــاون المشترك  إطـــار  فــي 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بين 
اإلنــــســــان فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــا لـــحـــقـــوق  ــيـ ــلـ ــعـ والــــمــــفــــوضــــيــــة الـ
اإلنـــســـان فـــي روســـيـــا االتـــحـــاديـــة، 
وإلحاقا بمذكرة التفاهم المبرمة 
الصاحيات  وفــق  الجانبين  بين 
بموجب  منهما  لــكــل  الــمــمــنــوحــة 
الصلة،  ذات  الوطنية  التشريعات 
وقع المهندس علي أحمد الدرازي 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــمـــفـــوضـــيـــن، 
موسكالكوفا  تاتيانا  والبروفيسور 
المفوضة العليا لحقوق اإلنسان 
فــي روســيــا االتــحــاديــة، بــروتــوكــول 
تـــعـــاون يـــهـــدف إلــــى تــوفــيــر إطـــار 
لــلــتــعــاون وتــســهــيــل الــتــعــاون بين 
ــمــــجــــاالت ذات  الــ فــــي  ــيـــن  الـــطـــرفـ
االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك مـــن خــال 
ــادل اإلجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــبـ ــ تـ
بــيــن األطــــــــراف، والـــمـــشـــاركـــة في 

بالتعاون  الــخــاصــة  االجــتــمــاعــات 
الدولي وحقوق اإلنسان، باإلضافة 
إلى المشاركة في مجلس الخبراء 
لحقوق  العليا  للمفوضية  التابع 
اإلنـــســـان فـــي روســـيـــا االتـــحـــاديـــة، 
ــعـــراض مــشــتــرك  ــتـ فــضــا عـــن اسـ
مجال  فــي  المؤسستين  لتجارب 

حماية وتعزيز حقوق المرأة.

ــح الــــــدرازي  ــ مـــن جــانــبــه أوضـ
ستشهد  ــادمـــة  ــقـ الـ الــمــرحــلــة  أن 
الجانبين  بين  للتعاون  تــوطــيــدا 
ــي تــحــظــى  ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـ
باهتمام الجانبين، باإلضافة إلى 
الــتــعــاون الــتــقــنــي لــرفــع الــقــدرات 
وفق  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات 

المعايير الدولية.

»ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������ص����ان« ت��وق��ع 

»الرو�ص���ية« نظيرته���ا  م���ع  تع���اون  بروتوك���ول 

} خال توقيع بروتوكول التعاون.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ كـــشـــفـــت الــ
في  المشتركة  البلدية  للخدمات 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزارة 
المهندسة  العمراني  والتخطيط 
شوقية حميدان عن طرح مشروع 
مـــزايـــدة اســتــثــمــار وتــشــغــيــل مبنى 
ســيــارات  لــمــواقــف  األدوار  مــتــعــدد 
بسوق القيصرية بالمحرق مشيًرا 
إلــــى أنــــه ســيــتــم اإلغــــــاق فـــي 31 

ديسمبر 2021. 
ودعــــت حــمــيــدان الــمــؤســســات 
والـــشـــركـــات لــاســتــثــمــار وتــشــغــيــل 
عـــلـــى  األدوار  ــدد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ ــى  ــنــ ــبــ مــ
األراضـــي  مــن  المتاحة  المساحة 
ــروع بــحــيــث  ــشـ ــمـ ــلـ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
يقوم المستثمر بتطوير األراضي 

واستثمارها وتشغليها. 
وأشــــــادت الــمــهــنــدســة شــوقــيــة 
البلدي  المجلس  بـــدور  حــمــيــدان 
ــوده فـــي دعــم  ــهــ فـــي الـــمـــحـــرق وجــ
واالستثمارية  التنموية  المشاريع 
والــتــي تــعــود بــالــنــفــع عــلــى أهــالــي 
مــنــطــقــة الـــمـــحـــرق، ودورهــــــــم فــي 
ــيـــع الــــمــــشــــاريــــع وتـــســـهـــيـــل  تـــشـــجـ
اإلجراءات، مشيدة في الوقت ذاته 
التنفيذي  الجهاز  بين  بالتنسيق 
ــتــــعــــاون  ــلــــدي والــ ــبــ ــلـــس الــ ــمـــجـ والـ
الــقــائــم بــيــن الــمــجــالــس الــبــلــديــة 
الــذي يصب في  بالشكل  والــــوزارة 

الصالح العام.

وأشارت إلى »أن عقار المشروع 
القيصرية  سوق  من  بالقرب  يقع 
ــارع أبــو  فــي مــجــمــع 312 وعــلــى شــ
الشيخ  شارع  مع  المتقاطع  ماهر 
وتبلغ  الــمــحــرق  بمحافظة  حــمــد 
المشروع حوالي  إجمالي مساحة 
عــلــى  ــوزع  ــ ــتـ ــ تـ مـــربـــعـــا  ــرا  ــتــ مــ  845
األولـــى  األرض  مــســاحــة  عــقــاريــن 
األرض  ومساحة  مربعا  مترا   449

الثانية 396 مترا مربعا«. 
وقـــــــالـــــــت »تــــــمــــــتــــــاز مـــنـــطـــقـــة 
ــمــــشــــروع بـــقـــربـــهـــا مــــن مــنــاطــق  الــ
التجارية  والحركة  السكان  كثيفة 
والكثير من الشركات والمؤسسات 
والتجارية  الخدمية  والــمــشــاريــع 
يزيد  اكتظاظا  وتشهد  الحيوية 
حاجتها إلى مواقف سيارات على 

مدار الوقت«.
وأوضحت »أن المشروع عبارة 
عن تنفيذ استثمار وتشغيل مبنى 
ســيــارات  لــمــواقــف  األدوار  مــتــعــدد 
األرضــيــن  على  القيصرية  بــســوق 
الــتــابــعــتــيــن لـــلـــوزارة فـــي الــمــحــرق 
الطوابق  إنشاء مبنى متعدد  عبر 

وذلــك  نموذجي  ســيــارات  لمواقف 
ــــال الــمــســتــثــمــر ولـــفـــتـــرة  مــــن خــ
زمنية محددة من خال المزايدة 
ــن خـــال  ــة مــ ــمـــطـــروحـ ــة الـ ــامـ ــعـ الـ
مجلس المناقصات والمزايدات«. 
وأضافت »حرصت الوزارة علي 
التنسيق مع هيئة الثقافة واآلثار 
بشأن مراجعة واعتماد التصاميم 
الـــتـــي ســيــتــم إعـــــــــداده لــلــمــشــروع 
ــان تـــنـــاســـقـــهـــا ومـــاءمـــتـــهـــا  ــمـ لـــضـ
لــلــطــابــع الـــمـــعـــمـــاري بــالــمــنــطــقــة 
المشاريع  مع  تجانسها  ولضمان 
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــا الـ ــهــ ــيــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــي تــ ـــ ـــتـ الـــ
والــمــفــهــوم الــحــضــاري والــثــقــافــي 
والتراثي لسوق القيصرية وطريق 
اللؤلؤ، كما حرصت البلديات على 
الــتــنــســيــق مــــع دوائـــــــر الـــخـــدمـــات 
العامة ذات الصلة كالطرق بشؤون 

األشغال«. 
ومـــســـاحـــة  ــدد  ــ عــ »إن  وقــــالــــت 
المواقف ومكونات المشروع سيتم 
توزيعها وفق مواصفات ومساحات 
وممرات  ومخارج  ومداخل  وأبعاد 
ــة لـــمـــقـــايـــيـــس  ــبــ ــاســ ــنــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
مواقف سيارات  مبنى  ومواصفات 
)أربــعــة طــوابــق(  الــطــوابــق  متعدد 
مع تهيئة مداخل ومخارج مناسبة 
لــلــمــبــنــى تـــتـــنـــاســـب مــــع الـــحـــركـــة 
المرورية لموقع ومبنى المشروع«. 

الـــمـــبـــنـــى  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــــارت 
سيخصص بشكل أساسي لمواقف 
بنسبة  المواقف  هذه  تتوزع  عامة 
75% لمواقف سيارات عامة برسوم 
من   %25 وحــوالــي  للساعة  ميسرة 
الـــمـــواقـــف ســتــخــصــص كــمــواقــف 

سيارات للتأجير الخاص. 

ط����رح م����زاي����دة ا���ص��ت��ث��م��ار م��ب��ن��ى م��ت��ع��دد 

القي�صري���ة  ب�ص���وق  �ص���يارات  لمواق���ف  الأدوار 

} شوقية حميدان.

الح�صول على الرعاية لمر�صى ال�صكري

معلم���ة بحريني���ة تبتك���ر موق���ع »فين���ا خي���ر« لدع���م ذوي العزيم���ة 
ابتكرت المعلمة منيرة منصور 
الغربي  الرفاع  مدرسة  من  المري، 
اإلعــــداديــــة لــلــبــنــات فـــكـــرة الــمــوقــع 
اإللـــكـــتـــرونـــي )فـــيـــنـــا خـــيـــر( لــدعــم 
والــذي  الــعــزيــمــة،  ذوي  مــن  الطلبة 
ســيــركــز بـــدايـــًة عــلــى فــئــة اضــطــراب 
ــئـــات  ــفـ ــد، ثـــــم ســـيـــشـــمـــل الـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ الـ

األخرى. 
وقــــالــــت الــمــعــلــمــة إن مــمــلــكــة 
قد  الــرشــيــدة  وحكومتها  البحرين 
المسيرة  خدمة  في  الكثير  أعطت 
احتضان  ذلــك  فــي  بما  التعليمية، 
فــي  الـــعـــزيـــمـــة  ذوي  ــــن  مـ الـــطـــلـــبـــة 
الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي، لـــذلـــــــك هــي 
والتقدير  الشكـر  كــل  منا  تستـحق 
والــمــســاهــمــة بــالــمــبــادرات الــداعــمــة 
لتوجهاتها الرائدة في هذا المجال. 

الــتــربــيــة  وزارة  أن  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
والــتــعــلــيــم تــنــفــذ ســـيـــاســـة مــمــتــازة 

ــاء مــــن طـــاب  ــنــ ــؤالء األبــ ــ لـــدمـــج هــ
الــــتــــوحــــد  واإلعــــــــاقــــــــات الـــذهـــنـــيـــة 
والــجــســديــة والــســمــعــيــة والــبــصــريــة 
وغــيــرهــا، حــيــث أصــبــح مــن السهل 
معرفة  التربوي  الميدان  في  علينا 
ــا يــحــتــاجــونــه  ــ ــه ومـ ــعـــرون بــ ــا يـــشـ مــ
المناسب  التعليم  على  للحصول 

بالحضور  الفعلي واالفتراضي.  
وأوضـــحـــت الـــمـــري أنــهــا كــونــت 
الــرفــاع  مــدرســة  طالبات  مــن  فريقا 
الــغــربــي اإلعـــداديـــة لــلــبــنــات، وهــن: 
عــائــشــة مــحــمــد، ظــبــيــة الــمــعــمــري، 
تــتــعــرف  أن  وقـــــــررت  مــــــــروان،  وآيــــــة 
مــعــهــن مـــن قــــرب عــلــى هــــذه الــفــئــة 
ــثــــر لــمــســاعــدتــهــا،  مــــن الـــطـــلـــبـــة أكــ
الكتب  مــن  الــعــديــد  بـــقـــراءة  فقمن 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــاضــــطــــراب الـــتـــوحـــد 
واالستماع للعديد من األطباء، مع 
التواصل مع ولية أمر طالبة تعاني 

مــــن اضــــطــــراب الـــتـــوحـــد، لـــنـــدرس 
احتياجاتها،  ونــرصــد  ســلــوكــيــاتــهــا، 
لرسم الخدمات الداعمة المناسبة. 

وتابعت الحديث: »قدمت فكرة 
متضمنًة  الــعــمــل،  لــفــريــق  الــمــوقــع 

الــمــطــلــوب فـــي تــصــمــيــمــه، ونــعــمــل 
حاليا على اتخاذ الخطوات الازمة 
لتدشينه، وسوف يتم إطاقه قريبا 
تماشيا  خــيــر«،  »فينـا  مسمى  تحت 
ــلـــقـــه ســمــو  مــــع الـــشـــعـــار الـــــــذي أطـ

خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
في  الناشئة  دعــم وخدمة  أجــل  من 
مملكة البحرين، فسموه هو قدوتنا 
فــــي الـــعـــطـــاء وتـــقـــديـــم الـــمـــبـــادرات 

النوعية الرائدة في هذا المجال«.
ــا كــفــريــق عمل  ــالــــت: »بــــدأنــ وقــ
متعاون في إعداد األلعاب التربوية 
وغــيــرهــا  اإللــكــتــرونــيــة  والتعليمية 
الفئة  لــهــذه  المناسبة  الــمــواد  مــن 

الطابية«. 
إلـــى توعية  الــمــشــروع  ويــهــدف 
العالم بأن التوحد اضطراب وليس 
مرض، والعمل على تسهيل عملية 
وتعزيز  الــتــوحــد،  لــطــاب  التعليم 
مثل  األخــرى  والفئات  هم  دمجهم 
كـــف الــبــصــر، أو صــعــوبــات الــنــطــق، 
واســتــثــمــار شــغــف الــجــيــل الــحــالــي 
بــاســتــخــدام لــألجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة 

في التعليم. 

} المعلمة منيرة منصور تشرف على تنفيذ الفكرة مع الطالبات.

يحيي العالم يوم 14 نوفمبر 
مـــــن كـــــل عـــــــام الـــــيـــــوم الـــعـــالـــمـــي 
للسكري، الذي يعد حملة توعية 
عــالــمــيــة تــســتــهــدف الــتــركــيــز على 
إذكــاء  بغرض  السكري  داء  مــرض 
الوعي حول مرض ال يستهان به 
من  له  بما  الكثيرين  حياة  يهدد 
وعافيتهم،  صحتهم  عــلــى  تــأثــيــر 
وكذا بحث السبل الكفيلة بإيجاد 
منه  للحد  ناجعة  استراتيجيات 
ــيـــطـــرة عـــلـــيـــه. يـــضـــاف إلـــى  والـــسـ
ذلـــك أن هـــذا الــعــام يــوافــق ذكــرى 
الـــطـــفـــرة  عـــلـــى  عــــــام   100 مـــــــرور 
اكتشاف  في  تمثلت  التي  الكبرى 
اإلنسولين الذي بدوره أنقذ أرواح 

مايين البشر من مرضى السكري.
مــن الــمــعــروف أن الــســكــري هــو الــســبــب األول 
السفلية  األطـــراف  وبتر  الكلوي  الفشل  ألمـــراض 
والعمى الذي يصيب البالغين، فضًا عن أنه يعتبر 
ألمــراض  المسببة  الرئيسية  الخطر  عوامل  أحــد 
أسباب  أول  تشّكل  التي  الدماغية،  والسكتة  القلب 

الوفاة حول العام.
أعــــــداد إصــابــة  عــــــاوًة عــلــى ذلـــــك، فــقــد زادت 
الــبــالــغــيــن بـــمـــرض الـــســـكـــري فـــي الــعــشــريــن عــامــا 
األخيرة إلى أكثر من الضعف، لتقارب نحو نصف 
واحــدا من  )أي شخصا  العالم  مليار مصاب حول 
أعــداد  تــواصــل  أن  المنتظر  ومــن  11 شخصا(.  كــل 
مليون   578 إلــى  لتصل  ارتفاعها  السكري  مرضى 

شخص بحلول عام 2030.
ــمـــرض هو  ــذا الـ لــكــن الـــشـــيء الــخــطــيــر فـــي هــ
السكري  ــداء  بـ اثــنــيــن مصابين  كــل  مــن  واحــــدا  أن 
مــلــيــون   232 مـــن  يـــقـــرب  )مــــا  تــشــخــيــص  دون  مـــن 
الــثــانــي من  بــالــنــوع  مـــصـــاب(؛ معظمهم مــصــابــون 
األولى بمضاعفات  للمرة  وربما يجيئون  السكري، 
نتيجة  العصبي  والجهاز  والكلى  العين  على  تؤثر 
والعاج. كذلك فإن 1 من كل 5  التشخيص  تأخر 
أشخاص مصابين بالسكري ممن تتجاوز أعمارهم 
بأمراض  اإلصابة  لديهم مخاطر  تتزايد  عاًما   65
الــقــلــب واألوعـــيـــة الــدمــويــة وربــمــا الــوفــاة فــي حــال 
عدم السيطرة على المرض. ويقّدر إجمالي أعداد 
بما  السكري  بــداء  اإلصــابــة  عن  الناجمة  الوفيات 

يزيد على 4 مايين شخص حول العالم.
أما الجانب المقلق فهو الزيادة االطرادية في 
األطفال  منهم  السن  بين صغار  اإلصــابــات  أعــداد 
األجيال  إنتاجية  على  ينعكس  قــد  بما  والــشــبــاب، 
الــشــابــة فــي الــــدول بــتــقــديــرات تــصــل إلـــى 75% من 
العاملة،  العمرية  الفئة  مــن  هــي  اإلصــابــة  حـــاالت 
ــه فـــي الـــجـــزء الــــذي نــعــيــش فــيــه مـــن الــعــالــم  بـــل إنـ
السن  أعــداد صغار  وتتزايد  اإلصابة  معدل  يرتفع 
األطفال  وأعـــداد  الحملي  بالسكر  المصابين  مــن 

مــن  األول  بـــالـــنـــوع  الـــمـــصـــابـــيـــن 
السكري.

ويـــتـــوازى هـــذا الــتــفــشــي لــداء 
السكري مع ارتفاع أعداد اإلصابة 
بالبدانة المفرطة بمرور السنين، 
بما يزيد تعقيد المغبة والقصور 

الصحي.
وفـــــــي واقـــــــــع األمـــــــــــر، تــســبــب 
ذلــــك فـــي خــســائــر فـــادحـــة طــالــت 
الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة، 
حــيــث كـــان الــســكــري مــســؤواًل عن 
مليار   760 يقل عن  ما ال  خسارة 
ــاٍم  عـ فـــي  كــنــفــقــات صــحــيــة  دوالر 
واحد، أي إنفاق ما يعادل 10% من 
العالمي  الكلي  اإلنــفــاق  مجموع 

على الرعاية الصحية على مرض واحد فقط.
 »2023-2021 للسكري  العالمي  »الــيــوم  محور 
الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة لــعــاج 
مرض السكري- إن لم يكن اآلن، إذن فمتى؟.. حيث 
يحتاج مرضى السكري إلى رعاية ودعم مستمرين 

لعاج حالتهم وتفادي المضاعفات.
المعنية  الدولية  والجمعيات  االتحادات  أقرت 
لرعاية  الرئيسية  العناصر  بــأن  الــســكــري  بــمــرض 

مرضى السكري تشمل:
توفير اإلنسولين: 100 عام مضت منذ اكتشافه، 
مايين البشر من مرضى السكري ال يتسنى لهم 

الحصول على احتياجاتهم من اإلنسولين.
تــوفــيــر األدويــــة الــفــمــويــة: يــحــتــاج كــثــيــرون من 
ــنــــاول األدويــــــــة الــفــمــويــة  ــــى تــ مـــرضـــى الـــســـكـــري إلـ
أو  تــلــك األدويــــة غــيــر مــتــاحــة  لــلــعــاج، فيما تبقى 
مرتفعة الكلفة في العديد من البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخول.
المراقبة الذاتية: متابعة نسبة الجلوكوز بالدم 
أحد العناصر الجوهرية للعناية بمرضى السكري. 
كثيرون من مرضى داء السكري ال يتوافر لديهم ما 

يلزم من أجهزة ومستلزمات لذلك.
إتـــاحـــة الــتــثــقــيــف والــــدعــــم الــنــفــســي: يــحــتــاج 
األشخاص المصابون بمرض السكري إلى تثقيف 
لهم  يتوافر  ال  الكثيرون  حالتهم.  إلدارة  متواصل 

الحصول على ذاك التثقيف.
توفير الطعام الصحي والمكان اآلمن لممارسة 
من  أو  الـــســـكـــري  داء  مـــرضـــى  يــحــتــاج  الـــريـــاضـــة: 
إلـــى طــعــام صحي  يــتــعــرضــون لخطر اإلصـــابـــة بــه 
عناصر  وكاهما  الــريــاضــة،  لممارسة  آمــن  ومــكــان 

جوهرية للرعاية ولتفادي اإلصابة.
بكل  نحرص  البحرين،  رويـــال  مستشـــفى  فــي 
في  الخبراء  أفضل  إلــى  الوصول  تيسير  على  دأب 
إلى  اليومية،  عيادتنا  فــي  السكري  مرضى  رعــايــة 

جانب توفير كل أحدث األدوية لجميع مرضانا.

} د. وئام حسين.

لــمــمــلــكــة  الـــوطـــنـــيـــة  –الناقلة  الــخــلــيــج  ــيــــران  طــ ــززت  ــ عــ
الرائجة  وجهاتها  إلــى  الــرحــات  عــدد  من  مؤخرا  البحرين- 
تــمــاشــًيــا مـــع الــطــلــب الــمــتــزايــد وتــخــفــيــف قــيــود الــســفــر في 
العديد من البلدان حول العالم. وقد شهدت عدد من وجهات 
طيران الخليج المختارة زيادة في عدد الرحات مع نمو عدد 
المسافرين في الربع الحالي وقبل موسم العطات. وتشمل 

التغييرات األخيرة على الشبكة اآلتي:
عّمان – رحلتين يوميتين، وفرانكفورت – رحات يومية، 
وباريس – رحات يومية، والدار البيضاء – 3 رحات أسبوعية، 
5 رحـــات   – وبـــانـــكـــوك  أســبــوعــيــة،  ــــات  3 رحـ  – وســـنـــغـــافـــورة 
أسبوعية، وإسطنبول – 10 رحات أسبوعية، ودبي – 49 رحلة 
أسبوعية، وباكستان – 35 رحلة أسبوعية، ومانيا – 9 رحات 

أسبوعية.
وتعليًقا على هذه التطورات، قال القائم بأعمال الرئيس 
»نحن  الــعــلــوي:  ولــيــد  القبطان  الخليج  لــطــيــران  التنفيذي 
الرغم  بالكامل. على  إلى وجهات شبكتنا  العودة  نقترب من 
من أن عدد رحاتنا أقل مما كانت عليه قبل الجائحة؛ فإنه 
وتقديم  كــانــت  كما  شبكتنا  ــادة  إعـ إلينا  بالنسبة  المهم  مــن 

الوجهات.  من  المزيد  مع  لمسافرينا  الخيارات  من  المزيد 
بناًء على  وزيادتها  تتم مراجعة عدد رحاتنا بشكل منتظم 
خطط تحسين الشبكة والطلب المتزايد وتغير قيود السفر«.
كــمــا تـــشـــارك الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة أيـــًضـــا فـــي مــعــرض دبــي 
إلــــى 18 نوفمبر  مـــن 14  الــفــتــرة  فـــي  يــقــام  الــــذي  لــلــطــيــران 
خال  المتحدة.  العربية  بــاإلمــارات  سنترال  وورلــد  دبــي  في 
الرائدة  الخليج طائرتها  الجوي، ستعرض طيران  المعرض 
من طراز بوينج 9-787 دريماينر بمقصوراتها األكثر حداثة 
الناقلة. وسيقوم  الذكرى السبعين لتأسيس  والمزينة بهوية 
الــنــاقــلــة خــال  تــنــفــيــذي مـــن طـــيـــران الــخــلــيــج بتمثيل  وفـــد 
الــمــعــرض الغــتــنــام فـــرص الــتــواصــل واالجـــتـــمـــاع بــالــشــركــاء 

والعماء والموردين المحتملين.
الــذي  الوحيد  الــحــدث  للطيران،  دبــي  مــعــرض  وسيضم 
ُيقام في الفضاء الحي وبالحضور الشخصي في عام 2021، 
أكثر من 1200 عارض وممثل عن 148 دولة وأكثر من 80 شركة 
ناشئة وصانع قرار، وأكثر من 20 جناًحا دوليًا. ويعد المعرض 
فــرصــة الكــتــشــاف أحـــدث حــلــول الــطــيــران الــدولــيــة وأكــثــرهــا 
ابتكاًرا، كما يتضمن عروضا ثابتة وعروض طيران حية تشمل 

أو في  األرض  العالم ســواء على  تقدًما في  األكثر  الطائرات 
الجو؛ بما فيها طائرة طيران الخليج من طراز بوينج 787-9 
دريماينر، وسيتم عرض أكثر من 160 طائرة من قبل كبرى 

شركات الطيران في العالم.
وأضــــاف الــقــبــطــان الــعــلــوي بــقــولــه: »إن مــشــاركــة طــيــران 
مــهــمــة لتسليط  لــلــطــيــران 2021  ــي  دبـ مــعــرض  فــي  الــخــلــيــج 
الــضــوء عــلــى مملكة الــبــحــريــن ونــاقــلــتــهــا الــوطــنــيــة فــي هــذا 
الــطــيــران، بما فــي ذلــك أسطولنا  الــرائــد فــي مجال  الــحــدث 
البحريني  الوفد  جانب  إلى  وخدماتنا.  ومنتجاتنا  الجديد 
ــوزارة الــمــواصــات واالتـــصـــاالت وشــــؤون الــطــيــران  ــ الــمــمــثــل بـ
ستستفيد  بحرين  وهــا  البحرين  مــطــار  وخــدمــات  الــمــدنــي 
طــيــران الــخــلــيــج مــن هـــذه الــمــنــصــة لــلــتــواصــل مــع الــشــركــاء 
فــي صناعة  ــا  دورهــ تــعــزيــز  بــهــدف  الــصــنــاعــة  فــي  الرئيسيين 

الطيران إقليميا وعالميا«.
الفعاليات  أهــم  فــي  باستمرار  الخليج  طــيــران  وتــشــارك 
بعرض  أو  بالحضور  ســـواء  الــطــيــران  صناعة  فــي  الرئيسية 
وإرثــهــا  الــدولــيــة  بصمتها  عــلــى  للحفاظ  وذلـــك  منتجاتها، 

البالغ 7 عقود من الطيران.

طي��ران الخلي��ج تع��زز م��ن ع��دد رحالته��ا اإل��ى �ص��بكة وجهاته��ا



حمليات 06www.alayam.com

الأحد 9 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11908

Sunday 14th November 2021 - No. 11908

ق�سيدة مهداة اإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العْهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ـا اأَبـا ِعـي�َسى َن�ِســرُي َوَراَءُكـــم«   »اإنَّ

َتَطـلََّعـا الَعـِظـيِم  املَجِد  اإىل  �َشعـٌب 

ـَعـا ـمَّ َتَ َلـديـِه  َوَت�شِمـيـٌم  اأَمـٌل   

ـوا انَه�شُ اأَِن  َبِنيَّ  يا  َنـاَدت  َبحـَريُن 

َواأَ�شـَرَعــا ِللـنِّـَداِء  َلــَبّى  َوالُكـلُّ   

َوَعـزُمَنـا َجــاِل  بــالــرِّ َتــزَخــُر  َبْحَريُن 

الأَمـَنَعــا ـوَن  احُل�شُ ِبِه  َنـُدكُّ  َعـزُم   

ـــــُه اإَِنّ َعـِظـْيٌم  َحـَمـٌد  َوَمـِلْيُكـَهـا 

َعا َجـَمّ املََحـَبّـِة  َعـلَى  الُقـلُـوِب  ُكـَلّ   

الُعال يف  الـَمَراِتِب  اأَعلَى  ِبَها  َف�َشَمـا 

وَعـى َقـْد  َيا�َشِة  ّ َوال�شِ الِقـَياََدِة  َفـَنّ   

ِلـَيـْعـَتـِلي الـَكـِرْيَ  �َشلَْمـاَن  َفـاْخـَتـاَر 

 َراأْ�َس احُلـُكوَمـِة َكي َيـُقـوَد َوُيْبِدَعـا

ِبُنـوِرِه ُيـِطـُلّ  ِعـْي�َشى  اأَُبـو  ــاإَِذا  ـــ َف

َوى َكي َي�ْشَطـَعـا  َوالـُنّوُر َل َيـْبُدو �شِ

َواِعـٌد ُنـوٌر  �َشلْـَمـاُن  َيـا  َوالــُنّـــــوُر 

الأَرَبَعـا اجِلـَهاِت  اَءُتـُه  اإ�شَ َعـَمّـت   

َجـِلـيَّـًة ــدُُّروُب  الـــ َلَنـا  َوِلَت�شَتـِبنَي 

ِلَنتَبَعـا املَُطـاَع  َقـاِئـَدَنا  َوَتُكـوَن   

اأَرَحـٍب اأُفـٍق  َنحـَو  الِقَيـاَدِة  َفَعـلى 

َتَتـَربََّعـا ن  اأَ �َشلَمـاُن  َيـا  اآَن  َقـد   

اً َوُخـلَّ�شَ َقـاِدِريـَن  ــالً  ِرَج َفـاخـَتْ 

ـَنّـَعـا َتَ َت�شَتـِحـُثّ  اإِْن  الـِذي  َوَدِع   

ــُه َراأَْي ُيـْخِفي  َفـهـَو  املُـَنـاِفـَق  وَدِع 

َيـْنَفـَعـا َلـْن  ي  َتـرَتِ �َشـيٍء  ِيّ 
اأَ يِف   

َفَطبُعُه ُدوَق  ال�شَّ ُخــِذ  َجــاِل  الــِرّ ــَن  وِم

َيخـَدَعـا َلـْن  ـاِدٌق  �شَ َوِفـْعـاَلً  َقـوَلً   

َم�ُشوَرٍة ِبـَخـْيِ  َفـُخـْذ  َعـَزمـَت  َفـاإَِذا 

اَدَّعى ِبـَما  ُكوَك  ال�ُشّ َبَثّ  الِذي  َوَدِع   

َوَراَءُكـــم ــُي  َن�شِ ِعـي�َشى  اأَبـا  ـا  اإنَّ

ـَعــا ـمَّ َتَ ـِي  ِللَم�شِ َطـوَعـاً  َوالُكـلُّ   

اأَجَمُعــوا َقـد  َلُكـم  ُحـبٍّ  َعلى  ُكـلٌّ 

َدَعـا ـا  ِبَ ِللَمِليِك  ا�ْشَتـَجـاُبـوا  َفـُهـُم   

َهـا َوَر�شِّ اجُلـُهـوِد  َجمِع  يف  ــقــَت  ُوفِّ

رَعى َقْد  َرُبّـَك  �َشلَمـاُن  يا  َم�ْشَعـاَك   

َوَلـن ِعـي�شى  اأَبـا  يا  ُنِطـيـُعـَك  ــا  اإَنّ

َن�شَمَعـا ُمـِرْيَبـاً  اأَْمـَراً  اْبَتَغى  مِلَِن   

َتـَرى ــى  اأَنَّ َوانَتـِقـْل  ُجـُنـوداً  ُخـذَنـا 

َنرَجـَعـا َلـن  َترَتـِئي  َدرٍب  اأَيِّ  يِف   

َلَنــا ُحـبٍّ  ِمـن  ُتبِديـِه  َمـا  �َشلَْمـاُن 

نُّـَعـا ـيـٌل ْفيـَك َلـي�َس َت�شُ  َطـبـٌع اأَ�شِ

َوالنَّـَمـا ِم  ِللّتـََقـدُّ َم�شَعًى  ُكـلِّ  ِفــي 

َتـرَجـَعــا لَّ  اأَ �َشلَمـاُن  َيــا  اآَلـيَت   

ً َغـَدا ِعي�َشى  اأَبـا  َلَنا  َزَرعـت  َزرَعــاً 

َواأَيـَنَعـا الِقَطاَف  َبـلََغ  َقـْد  اُه  �َشَتَ  

�َشُيَنـا ُيواِجـُه  َقـد  عـٍب  �شَ ُكــلِّ  يف 

الأجَنَعـا  الِعـالَج  ـَد  َتِ ِبـاأَْن  اأََمـٌل   

الُعـال َبحـَريُن  َت�ْشَتـاُق  ما  ــلُّ  ــُك َوَل

ــا الأَرَوَع ِمنَك  �َشلَماُن  يا  �َشيُكون   

َمْن َنـْجـُل  َفـاإَِنّـَك  َهـَذا  يِف  ُغـْرَو  َل 

َعـا َو�َشَرّ َقِيّ  ِللـُرّ الـَدَّعـاِئـَم  ـَع  َو�شَ  

َمنَهـَجــاً َوالِقـَيـاَدِة  َتـواَفـَق  �َشعـٌب 

اأَجَمـَعــا َوالتَّـَراُحِم  املََحبَّـِة  َفَعـلى   

ِلـ�َشْعـِبـِه ِقــَيّ  الـــــُرّ اإَِلّ  اأََبــى  َمـِلـٌك 

ـَنـَعـا َيـ�شْ اأَْن  َقـاِدٌر  َعـْهـٍد  َوَوِلـُيّ   

َجِمـيـلَـٌة َوالنُّـُفــو�ُس  َجِمـيـٌل  َبـلَـٌد 

بَدَعـا َواأَ الِوَئـاِم  َخلَـَق  َمن  �َشبَحـاَن   

د. عبداهلل اأحمد من�سور اآل ر�سي

»الأهلية« حتتفي بالإجناز العلمي خلريجتها الدكتورة اأمينة بوعالي.. الربوفي�سور احلواج: 

اإجنازات اخلريجني اأ�سدق موؤ�سر على جناح جامعاتنا

اأمينة  الدكتورة  بخريجتها  الأهلية  اجلامعة  احتفت 

حممد بوعالي بنا�شبة ت�شنيفها من قبل جامعة �شتانفورد 

الأمريكية �شمن اأف�شل 2% من العلماء الباحثني من اأ�شل 

160 األف عامل حول العامل، حيث اأ�شادت اإدارة اجلامعة 

وطاقمها الأكادميي باجلهود والعطاءات البحثية والعلمية 

للدكتورة بوعالي، التي رفعت من مكانة اجلامعة الأهلية 

ومملكة البحرين ب�شكل عام.

واأ�شاد الرئي�س املوؤ�ش�س رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

اإجنازات  من  بوعالي  اأمينة  الدكتورة  الأهلية با حققته 

بحثية وعلمية مكنتها من حتقيق هذه املرتبة املتقدمة يف 

جمال البحث العلمي، موؤكًدا اأن الإجنازات العلمية واملهنية 

جناح  على  �شهادة  اأ�شدق  الأهلية  اجلامعة  خلريجي 

اجلامعة يف حتقيق اأهدافها العلمية والتنموية، موؤكًدا ثقة 

اجلامعة على النعكا�س الإيجابي لهذا الإجناز على دور 

الدكتورة اأمينة حممد بوعالي العلمي واملهني يف موقعها 

كرئي�س ق�شم تطوير البحث العلمي بالأمانة العامة ملجل�س 

التعليم العايل وعلى خمتلف جهودها العلمية والوطنية.

اجلامعة  فخر  على  احلواج  الربوفي�شور  واأكد 

بخريجيها املتميزين منهم واملبدعني ويف مقدمتهم خريجي 

مع  بالتعاون  اجلامعة  تقدمه  الذي  الدكتوراه  برنامج 

جامعة برونيل الربيطانية، والذي ت�شكل الدكتورة اأمينة 

ال�شنوات  يف  املتميزين  خريجيه  اأبرز  اإحدى  بوعالي 

املا�شية، وقد التحقت به بعد تخرجها بدرجة التفوق من 

اإدارة الأعمال الذي تقدمه كلية العلوم  برنامج ماج�شتي 

تقدمها  التي  املاج�شتي  برامج  �شمن  واملالية  الإدارية 

اجلامعة الأهلية.

ومن جهته اأكد رئي�س اجلامعة الربوفي�شور من�شور 

النوعية  الإجنازات  اأن اجلامعة ت�شهد �شل�شلة من  العايل 

واملت�شارعة التي تعطي اجلامعة فر�شة اأكرب للتاأثي ب�شكل 

العلمية  والبحوث  واملعارف  العلوم  يف  واإيجابي  فعال 

داعًيا  والعاملي،  الوطني  امل�شتويني  على  والتطبيقية 

خريجي اجلامعة وطلبتها اإىل مزيد من العطاء والإجنازات 

العلمية والبحثية، موؤكًدا اأن خريجي اجلامعة �شفرائها يف 

خمتلف املجالت �شيما املجالت البحثية واملهنية.

واأ�شاف: »نفخر يف اجلامعة الأهلية بكل اجناز وتيز 

الإجنازات هي  اأو خريجينا، لأن هذه  اأحد طلبتنا  يحققه 

اجلودة  تعزيز  برامج  جميع  من  نتقبها  التي  الثمرة 

وتطوير اأدائنا العلمي والأكادميي والتدريبي لطالبنا الذين 

تتحول  واإمنا  تخرجهم  عند  باجلامعة  تنتهي عالقتهم  ل 

اإىل عالقة �شراكة ودعم ومتبادل وتغذية راجعة للجامعة 

ا�شتنادا خلريجيها بعد تيزهم يف اإجنازاتهم البحثية اأو 

هذا  يف  متقدم  منوذج  بوعالي  اأمينة  والدكتورة  املهنية، 

املجال«.

خالل الحتفال باليوم العاملي لل�سكري.. حممد بن عبدالـله:

ـــرًيا مبـــر�ـــس الــ�ــســكــري ــــويل اهـــتـــمـــاًمـــا كـــب ــن ت ــحــري ــب  ال

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

لل�شحة باأن مملكة البحرين تويل اهتماًما 

كبًيا بر�س ال�شكري وهو اأحد حتديات 

بالًغا  تاأثًيا  يوؤثر  والذي  العامة،  ال�شحة 

يف �شحة الأفراد واملجتمعات، وما يتتب 

عليه من عواقب عدة يف القطاعني ال�شحي 

والتنموي.  

واأ�شار رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة 

ت�شاعفت  املا�شية  ال�شنوات  ويف  اأنه  اإىل 

م�شتوى  على  ال�شكري  انت�شار  معدلت 

الحتاد  اإح�شاءات  ت�شي  حيث  العامل، 

 537 من  اأكرث  اأن  اإىل  لل�شكري  الدويل 

مليون �شخ�س يعي�شون حالُيا مع مر�س 

من  هي  احلالت  هذه  ومعظم  ال�شكري، 

منه  الوقاية  ميكن  والذي  الثاين  النوع 

البدين  الن�شاط  خالل  من  كبي  ب�شكل 

والنظام الغذائي ال�شحي املتوازن.

العاملية  ال�شحة  منظمة  اإقليم  ويف 

ق�شية  ال�شكري  يعترب  املتو�شط،  ل�شرق 

وعلى  العامة  ال�شحة  ق�شايا  من  مهمة 

ال�شارية،  غي  املزمنة  الأمرا�س  قائمة 

ال�شكان  من  ن�شمة  مليون   55 ي�شيب  اإذ 

 20 بني  اأعمارهم  تتاوح  الذي  البالغني 

و79 �شنة. 

يف  األقاها  كلمة  خالل  ذلك،  جاء 

ال�شحة  وزارة  نظمته  الذي  الحتفال 

و�شركة  البحرينية  ال�شكري  وجمعية 

بابكو واملحافظة اجلنوبية بنا�شبة اليوم 

املوافق  ال�شبت  اأم�س  لل�شكري،  العاملي 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمية  بتنزه   13

»الو�شول  �شعار  منطقة عوايل، حتت  يف 

اإىل رعاية مر�شى ال�شكري اإن مل يكن الآن 

فمتى؟«، وذلك برعاية من رئي�س املجل�س 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  لل�شحة  الأعلى 

وبح�شور  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأ�شار 

ت�شل  البحرين  مملكة  يف  باأنه  خليفة 

من   %15 اإىل  بال�شكري  الإ�شابة  ن�شبة 

اإح�شاءات  البالغني، وذلك ح�شب  ال�شكان 

امل�شح ال�شحي الوطني لعام 2018، كما 

امل�شابني  ن�شبة  لرتفاع  التوقعات  ت�شي 

بال�شكري اإىل نحو ربع �شكان املنطقة يف 

بحلول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

.2030

اأحد  ُيعد  ال�شكري  باأن  م�شيًفا 

باأمرا�س  لالإ�شابة  الرئي�شة  الأ�شباب 

والكلى  والعني  الدموية  والأوعية  القلب 

املبكرة  الوفاة  ي�شبب  ما  وهو  والقدمني، 

والإعاقة، ويزيد تكاليف الرعاية ال�شحية، 

اأهداف  البلدان على حتقيق  ويعوق قدرة 

بال�شحة  املتعلقة  امل�شتدامة  التنمية 

الأهداف  هذه  من  الثالثة  الغاية  وحتقيق 

الناجمة  املبكرة  الوفيات  خف�س  ب�شاأن 

الثلث  بقدار  ال�شارية  غي  الأمرا�س  عن 

بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2015. 

اأكد  التحدي،  لهذا  منا  واإدراًكا 

باأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

اخلطط  و�شعت  قد  البحرين  مملكة 

اللتزام  مع  ال�شكري  ملجابهة  الوطنية 

ال�شيا�شات  يف  ال�شكري  واإدماج  املتجدد 

ال�شحية  واخلطط  وال�شتاتيجيات 

غي  بالأمرا�س  املتعلقة  نطاًقا  الأو�شع 

ال�شحية  التغطية  منافع  وحزم  ال�شارية 

الوطنية  الإجراءات  وتنفيذ  ال�شاملة 

�شاملة  ا�شتجابات  و�شع  اإىل  الرامية 

بال�شكري  الإ�شابة  من  للحد  ومتكاملة 

الأخرى  اخلطر  وعوامل  وال�شمنة 

مثل  ال�شارية  غي  بالأمرا�س  املرتبطة 

�شحي  غي  غذائي  نظام  واتباع  التدخني 

وزيادة الوزن واخلمول البدين.

الأهداف  باأن  قال  املنطلق  هذا  من 

ملكافحة  الوطنية  للخطة  ال�شتاتيجية 

ت�شعى  ال�شكري،  وداء  املزمنة  الأمرا�س 

ال�شكري  مر�س  انت�شار  من  للحد  جاهدة 

والتقليل من الآثار ال�شحية والقت�شادية 

الوقائية  املبادرات  بتنفيذ  عنه،  الناجمة 

ال�شحية  اخلدمات  وتوفي  والعالجية 

املتقدمة، والتي تندرج حتت هذه اخلطة، 

وامل�شت�شفيات  ال�شحة  وزارة  توفر  حيث 

بكافحة  املعنية  والعيادات  واملراكز 

التي  الوقائية  الربامج  ال�شكري  وعالج 

بطرق  ال�شحي  الوعي  بن�شر  تعنى 

وتنفذ  ال�شكري،  مر�س  من  الوقاية 

ت�شجع  التي  املجتمعية  التوعية  حمالت 

وممار�شة  �شحي  حياة  منط  تبني  على 

الغذائية  والعادات  البدين  الن�شاط 

برامج  توفي  ا  اأي�شً وتقوم  ال�شحية 

يف  املر�س  لت�شخي�س  املبكر  الكت�شاف 

مراحله املبكرة وقبل حدوث امل�شاعفات، 

العالجية  اخلدمات  توفي  وكذلك 

املتطورة وال�شاملة جلميع مر�شى ال�شكر 

والعيادات  ال�شحية  املراكز  جميع  يف  ي 

باململكة،  ال�شحي  بالقطاع  التخ�ش�شية 

الطب  اإليه  اأحدث ما تو�شل  والتي تطبق 

ال�شكري  بر�شى  العناية  يف  احلديث 

من  للحد  ومراحله  اأنواعه  بختلف 

طبية  فرق  يد  على  وم�شاعفاته  اآثاره 

اإر�شادية  اأدلة  موؤهلة ومتخ�ش�شة ووفق 

عالجية علمية حمدثة.

نظًرا لدور املراأة يف ا�ستقرار الأ�سرة..

جا�سم تقرتح ا�ستثناء املراأة العاملة من بع�س قوانني »التقاعد«

م�شطفى ال�شاخوري:

رفعت رئي�س اللجنة املالية والقانونية 

زينة  ال�شمالية  للمنطقة  البلدي  باملجل�س 

جا�شم مقتًحا يتعلق بو�شع بنود خا�شة 

باملراأة �شمن قانون التقاعد واإحالة املقتح 

حوله  مرئياتهم  لإبداء  املوقر  املجل�س  اإىل 

وو�شع الت�شورات حول اإمكانية تنفيذه يف 

�شوء ال�شيا�شات والتوجهات التي تتبناها 

حر�س  مع  وتا�شًيا  املوقرة  احلكومة 

بدعم  البحرينية  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

البحرينية كونها عن�شًرا رئي�ًشا يف  املراأة 

و�شغلت  البحرين  بملكة  التنمية  عملية 

عدة منا�شب قيادية يف مملكة البحرين.

ن�شر  ما  مع  تزامًنا  جا�شم  واأكدت 

بو�شائل العالم املحلية عن مناق�شة جلنة 

قانون  مل�شروع  النواب  بجل�س  اخلدمات 

التقاعد احلكومي للقطاعني العام واخلا�س 

خل�شت  التي  التعديالت  لعر�س  تهيًدا 

املقتح  اأن  املوقرة،  احلكومة  على  اإليها 

الإ�شارة  تت  التي  املادة  تعديل  يت�شمن 

اإليها ب�شاأن »حتفيز املوظف لال�شتمرار يف 

اأن ي�شتحق  اإىل �شن 65 �شنة على  العمل 

بحيث  راتبه«  من   %100 بن�شبة  معا�ًشا 

يتم و�شع ا�شتثناء خا�س وتو�شع يف منح 

نظًرا  باملراأة  اخلا�شة  احلقوق  من  املزيد 

بها يف خدمة  تقوم  التي  املتعددة  لالأدوار 

املجتمع، وتتمثل المتيازات يف خف�س �شن 

مراعاة  �شنة   65 عن  يقل  ما  اإىل  التقاعد 

لدورها كاأم وعاملة ومربية لأبنائها وكذلك 

واملربية  والعامة  الأرملة  املراأة  مراعاة 

لأبنائها وتقليل �شن التقاعد مع ال�شماح لها 

ب�شراء �شنوات خدمه من 10-15 وكذلك 

ال�شماح لها بتح�شني ن�شبة املعا�س بقدار 

�شن  عن  بالتقاعد  رغبتها  حال  يف   %20

مبكرة اأو قبل ال�شن املحدد للتقاعد والذي 

يقل عن الرجل.

التعديالت  زينة يف هذه  وا�شت�شهدت 

املعمول  والت�شريعات  بالقوانني  املقتحة 

قانون  ومنها  املجاورة  الدول  يف  بها 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  التقاعد 

عام  يف  تعديالت  من  عليه  جرى  وما 

2021 والذي اأ�ش�س وعزز دور املراأة.

الأهداف  اأن  اإىل  زينة  واأ�شارت 

على  املقتحة  التعديالت  من  والغايات 

الجتماعي  اجلانب  يف  التقاعد  قانون 

تكمن يف تعزيز احلماية الجتماعية التي 

تت�شمن عدة منافع اإيجابية تنعك�س على 

ت�شاهم  بحيث  وا�شرتها،  املتقاعدة  املراأة 

من  اخلدمة  هذه  بعد  املراأة  تكني  يف 

التفرغ ملنزلها ورعاية اأ�شرتها با ي�شمن 

ال�شرية،  الروابط  تا�شك  على  املحافظة 

تقاعدي  راتب  من  ت�شتحقه  �شوف  وما 

املتطلبات  لتغطية  منا�شب  �شيكون 

املعي�شية حتى واإن مل يكن هناك عائل لها 

و�شيجنبها حتمل اأعباء مادية وي�شم لهان 

م�شتوى معي�شي منا�شب.

املوظفات  اإحالة  اأن  اإىل  زينة  ولفتت 

بعد 20-25 �شنة من اخلدمة �شوف يوفر 

اآلف الفر�س الوظيفية للخريجات اجلدد 

امل�شتحدثة  واملهارات  املوؤهالت  اأ�شحاب 

املواكبة حلاجات �شوق العمل، الأمر الذي 

لأخذ  لل�شباب  فر�شة  اإعطاء  �شي�شاهم يف 

وخف�س  املختلفة  املوؤ�ش�شات  يف  مكانهم 

م�شتويات البطالة املرتفعة.

هذه  وجود  باأن  زينة  واأردفت 

الت�شريعات الداعمة للمراأة وتذليل العقبات 

العمل  بيئة  يف  مقومات  وخلق  اأمامها 

تتنا�شب مع واجباتها يف اجلمع بني مهام 

عملها وم�شوؤوليتها الأ�شرية، يقلل من ن�شبة 

تقدي الن�شاء لطلب ال�شتقالة والن�شحاب 

الوظائف مما  من  والجباري  ال�شطراري 

ب�شاركة  التنمية  عجلة  دفع  يف  ي�شاهم 

املراأة لعدة �شنوات يف كل قطاعات العمل 

خدمة  �شبيل  يف  بيد  يًدا  الرجال  بجوار 

الوطن.

جا�سم زينة 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

حممود علوي �سرب

كان من املقرر اأن األتقي بالأ�ستاذ حممود 

�سلمان  الأ�ستاذ  مكتب  يف  �سرب  علوي 

الرتبوي  التاأريخ  وقائع  لت�سجيل  الدلل 

املعارف،  يف  عمله  وحمطات  والتعليمي 

بالعامل  ع�سفت  التي  كورونا  جائحة  لكن 

وجعلته يف ظالم دام�س حالت دون اللقاء، 

اهلل  رحمه  الفا�سل  ا�ستاذنا  خطفت  حيث 

اإذ تو�سد الرثى  اأبريل 2021م،  بتاريخ 5 

اخلمي�س،  منطقة  عمربة يف  اأبو  مقربة  يف 

وقد �ساءت ال�سدف اأن يكون قربه قريبا من 

مدر�سة اخلمي�س التي در�س فيها، ولزوما 

لالأ�ستاذ  وتقديرا  ووفاء  املوقف  هذا  عند 

حممود علوي �سرب مل اأتوقف بل حاولت اأن 

املعلومات من هنا وهناك )وحتديًدا  اأجمع 

الذين  زمالئه  ومن  هدى  ال�سيدة  ابنته  من 

الرتبية  وزارة  حمطات  يف  معه  عملوا 

�سمن  عنه  كتب  ما  على  عطًفا  والتعليم(، 

كوكبة الرتبويني مبدينة املنامة.

من الكوادر الرتبوية والتعليمية الذين 

جميع  يف  بالعمل  وتفاٍن  باإخال�س  عملوا 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  عمله  حمطات 

فهو من ال�سخ�سيات املثقفة دائمة الطالع، 

ذو �سخ�سية قريبة من الطالب �سواًء اأكان 

يف  تعليمه  اأو  املجتمع  يف  اأو  املدار�س  يف 

الدرو�س امل�سائية.

بالأ�ستاذ حممود علوي  تعود معرفتي 

�سرب اإىل بداية الثمانينات من القرن املا�سي 

وخا�سة عند تطبيق نظام التقومي الرتبوي 

متفاعالً  وجدته  حيث  الأ�سا�سي،  للتعليم 

�سواًء  الرتبوية  التجديدات  لكل  وموؤيًدا 

التقومي  يف  اأو  املناهج  تطوير  يف  اأكانت 

الأ�سئلة،  الرتقاء مب�ستوى  اأو يف  الرتبوي 

قارًئا  الأ�ستاذ حممود علوي �سرب  كان  فقد 

العملية  م�ستجدات  كل  على  ومطلًعا  نهًما 

لأبنائه  م�سجًعا  الثقافة،  وا�سع  الرتبوية، 

الطلبة على موا�سلة الدرا�سة وطلب العلم.

يف  �سرب  علوي  حممود  الأ�ستاذ  ُولد 

وقد  1928م،  عام  احلطب  فريق  املنامة 

كانت حمطته التعليمية الأوىل هي درا�سة 

بيت  يف  �سرف  املعلمة  عند  الكرمي  القراآن 

للدرا�سة  انتقل  بعدها  �سنة،  ملدة  العري�س 

ال�سفار ملدة  املعلمة رحمة بنت م�سلم  عند 

التعليمية  حمطته  اأما  اأي�سا،  واحدة  �سنة 

�سجله  اإذ  البتدائية،  املرحلة  فهي  الثانية 

يف  �سرب  حم�سن  اإبراهيم  �سيد  عمه  ابن 

اأبوبكر  مدر�سة  )حالًيا  اجلعفرية  املدر�سة 

ال�سديق( عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ 

من  عدًدا  زامل  حيث  العري�س،  �سامل 

اأمثال الأ�ستاذ ح�سني جعفر منديل،  الطلبة 

والأ�ستاذ  العري�س،  عبدالكرمي  والأ�ستاذ 

عي�سى القحطاين والأ�ستاذ حممد القحطاين. 

املرحلة  فهي  الثالثة  التعليمية  اأما حمطته 

عام  الثانوية  املنامة  مدر�سة  يف  الثانوية 

الأ�ستاذ  املدر�سة  1945م عندما كان مدير 

امل�سرية  البعثة  رئي�س  القباحي  ح�سني 

حيث  ع�سل،  عبدالهادي  الأ�ستاذ  وخلفه 

تخرج من ق�سم املعلمني عام 1949م، ومن 

الدكتور علي  املرحلة  هذه  اأبرز زمالئه يف 

العري�س،  جليل  والدكتور  فخرو،  حممد 

بوخوة،  عبداهلل  عبدالرزاق  والأ�ستاذ 

�سلمان  والأ�ستاذ  الزياين،  �سرب  والقا�سي 

عبداهلل  �سلمان  والأ�ستاذ  الدلل،  ماجد 

اجلا�سم رحمه اهلل، وغريهم من الطلبة.

علوي  حممود  الأ�ستاذ  تخرج  وبعد 

واحًدا  يعترب  اإذ  املعلمني،  ق�سم  من  �سرب 

فريق  �سكلوا  الذي  الأ�ساتذة  جمموع  من 

اأحمد  الأ�ستاذ  اأ�س�سه  الذي  املعلمني(  )ق�سم 

ُعني  فقط  اأ�ساتذة   9 مبجموع  العمران 

معلًما يف مدر�سة الرفاع ال�سرقي البتدائية 

للبنني عام 1949م ومكث فيها حتى عام 

املواد  جلميع  معلًما  كان  حيث  1951م، 

فالح  الأ�ستاذ  املدر�سة  مدير  كان  عندما 

العبداهلل، بعدها ًنقل يف العام 1952م اإىل 

حتى  فيها  وبقي  ال�سديق  بكر  اأبو  مدر�سة 

املدر�سة  مدير  كان  عندما  1956م  عام 

الأ�ستاذ ح�سن جواد اجل�سي.

الأ�ستاذ  ُعني  1956م  عام  ويف 

النعيم  ملدر�سة  مديًرا  �سرب  علوي  حممود 

التح�سريية ومكث فيها ملدة عام، حيث يف 

عام 1957م ُنقل مديًرا اإىل مدر�سة املعامري 

البتدائية للبنني ملدة عامني، وقد اأُعطي 12 

لل�سف  الإجنليزية  اللغة  لتدري�س  ح�سة 

تدري�س  اإىل  بالإ�سافة  البتدائي  ال�ساد�س 

مادة الرتبية الفنية، بعدها ُنقل اإىل مدر�سة 

ومكث  1959م  عام  باملنامة  علي  الإمام 

يف  ُنقل  بعدها  1969م،  عام  حتى  فيها 

العام نف�سه اإىل مدر�سة جدحف�س البتدائية 

عام  حتى  فيها  وبقي  للبنني  الإعدادية 

اإىل مدر�سة  ُنقل  العام  اإذ يف هذا  1974م، 

ملدة  فيها  وبقي  للبنني  الإعدادية  اخلمي�س 

ثالث �سنوات اأي يف عام 1977م، ويف هذا 

العام ُنقل اإىل مدر�سة البالد القدمي، ونظًرا 

للتطوير والتو�سع يف الإدارة املدر�سية ُعني 

الأ�ستاذ حمد عبداهلل عجالن مديًرا م�ساعًدا 

كامل  والأ�ستاذ  ال�سهابي  غازي  والأ�ستاذ 

خالد  والدكتور  اإداريني  م�سرفني  املرزوق 

ويف  اجتماعًيا،  م�سرًفا  العلوي  اإ�سماعيل 

علوي  حممود  الأ�ستاذ  ُنقل  1985م  عام 

�سرب اإىل مدر�سة الق�سيبية الإعدادية للبنني 

وبقي فيها ملدة خم�س �سنوات اأي حتى عام 

1990م.

حممود  الأ�ستاذ  اأن  بالذكر  واجلدير 

علوي �سرب قد ح�سر العديد من املوؤمترات 

وزارة  تعدها  التي  الرتبوية  والور�س 

ح�سوره  اإىل  بالإ�سافة  والتعليم  الرتبية 

العديد من الدورات من مثل دورة تدريبية 

يف اللغة الإجنليزية عام 1951م، ودورة 

عام  اإجنلرتا  يف  املدر�سية  الإدارة  يف 

يف  املدر�سية  الإدارة  يف  ودورة  1961م، 

البحرين من مار�س اإىل مايو عام 1974م، 

يف  الكبار  تعليم  معلم  تدريب  ودورة 

1974م،  نوفمرب  اإىل  اأكتوبر  يف  البحرين 

ودورة تاأهيل الرتبوي يف عام 1979م.

من  الوا�سعة  امل�ساحة  هذه  واأمام 

اخلدمات التعليمية والرتبوية التي توزعت 

تقاعد  البحرين،  مناطق مملكة  على جميع 

الأ�ستاذ حممود علوي �سرب عن العمل عام 

1990م.

حممود علوي �شرب

 لتنفيذ مبادرات وم�ساريع للطاقة املتجددة 

اتفاقية بني هيئة الطاقة املتجددة و�سركة املطار

مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  قام 

رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة، وحممد يو�سف 

مطار  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  البنفالح 

البحرين، بالتوقيع على اتفاقية تعاون م�سرتك 

بني هيئة الطاقة امل�ستدامة وال�سركة، وذلك يف 

بني  والتعاون  الوطنية  اجلهود  تكامل  اإطار 

القطاع العام واخلا�س لت�سجيع ال�ستثمارات 

يف م�ساريع الطاقة املتجددة وحلول وتقنيات 

حت�سني كفاءة الطاقة، وتعزيز اإ�سهام خمتلف 

اململكة يف  القطاعات احليوية والأ�سا�سية يف 

اإىل  و�سولً  لها،  الكربونية  الب�سمة  خف�س 

ال�سفري  للحياد  املعلنة  الوطنية  الأهــداف 

للكربون بحلول 2060.

مريزا  الدكتور  انتهز  املنا�سبة،  وبهذه 

الفر�سة لتهنئة حممد يو�سف البنفالح على ما 

مت حتقيقه من اإجنازات متثلت يف جناح تد�سني 

البحرين  مطار  يف  اجلديد  امل�سافرين  مبنى 

ال�ستثنائية  الظروف  من  الرغم  على  الدويل، 

والتي  امل�سروع  تنفيذ  مراحل  تخللت  التي 

بالإجنازات  م�سيًدا  كورونا،  جائحة  فر�ستها 

املهمة ملطار البحرين الدويل منذ ان�سائه وعلى 

دفًعا  اململكة  خاللها  �سهدت  �سنوات  مدى 

الركائز  لتنويع  الوطنية  بال�سرتاتيجيات 

القت�سادية لت�سمل ال�سياحة مبختلف اأنواعها 

من  وغريها  اللوج�ستية  واخلدمات  وال�سحن 

اإمكانات  اآفاق  وتو�سعة  احليوية،  القطاعات 

ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  منها  ال�ستفادة 

الــروؤى  م�سب  يف  ت�سب  التي  وامل�ستدامة 

امل�ستقبلية الطموحة للقيادة الر�سيدة من اأجل 

القادمة، وت�سهم يف تلبية اللتزامات  الأجيال 

الوطنية والإقليمية والعاملية ململكة البحرين. 

تنفيذ  دعم  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

مبادرات وم�ساريع للطاقة املتجددة يف مطار 

البحرين الدويل، وت�سمل كذلك مبادرات لتبني 

حلول وتقنيات حت�سني كفاءة الطاقة احلديثة 

الب�سمة  واملثبتة، وذلك مبا ي�سهم يف خف�س 

البحرين  مطار  ومن�ساآت  ملباين  الكربونية 

فيها،  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  ويح�سن  الدويل 

وامل�ساريع  املبادرات  من  عدد  اىل  بالإ�سافة 

التجريبية والدرا�سات والدعم الفني والتقني 

�سيتيح  ما  وهو  العالقة،  ذات  للقطاعات 

الفر�سة ل�سركة مطار البحرين ال�ستفادة من 

املجالت،  هذه  يف  للهيئة  الفريدة  اخلربات 

حمدودية  على  للتغلب  فر�س  و�ستوفر 

ال�ستثمارات  ت�سجيع  يف  و�ست�سهم  امل�ساحة 

النقل  قطاع  يف  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  يف 

يف  البحرين  مملكة  دور  ويعزز  ــوي،  اجل

الطاقة  اإىل  التحول  يف  العاملية  املنظومة 

من  اململكة  به  تتمتع  ملا  خا�سة  امل�ستدامة، 

واأ�سا�سية  حيوية  كبوابة  ا�سرتاتيجي  موقع 

خليجًيا واإقليمًيا.

حتققت  التي  ــازات  »الإجن مــريزا:  وذكر 

الطاقة يف  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف 

مملكة البحرين خالل الفرتة املا�سية، اأ�سبحت 

ممكنة بف�سل توجيهات ودعم القيادة الر�سيدة 

حفظهم اهلل، والأهداف الوطنية التي مت الإعالن 

الكربوين  ال�سفري  للحياد  للو�سول  عنها 

الطاقة  بقطاع  الدفع  حتتم   ،2060 بحلول 

الهامة  القت�سادية  الركائز  كاإحدى  املتجددة 

والرئي�سية لتحقيق ال�سمولية وال�ستدامة يف 

ال�ستثمار  »اإن  واأ�ساف:  التنموية«،  اخلطط 

يف م�ساريع الطاقة املتجددة وتقنيات حت�سني 

ال�سطناعي  والذكاء  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة 

النقل  قطاع  لتطوير  اأ�سا�سية  معطيات  تعد 

وحتقيق ا�ستدامته«. 

البنفالح  يو�سف  اأعرب حممد  من جانبه، 

الطاقة  هيئة  مع  بالتعاون  اعــتــزازه  عن 

مذكرة  على  التوقيع  خالل  من  امل�ستدامة 

�سبيل  يف  الإ�سهام  اىل  تهدف  التي  التفاهم 

ال�سفري  للحياد  الوطنية  الأهــداف  حتقيق 

التوقيع  اأن  موؤكًدا   ،2060 بحلول  للكربون 

على مذكرة التفاهم مع هيئة الطاقة امل�ستدامة 

البحرين  مطار  �سركة  جهود  اإطار  يف  تاأتي 

الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  حت�سني  اىل  الرامية 

مطار  يف  الكربونية  النبعاثات  وتقليل 

تبذلها  التي  الدويل، تعزيًزا للجهود  البحرين 

من  احلد  بغية  العامل  اأنحاء  كل  املطارات يف 

القيام  و�سمان  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

بعمليات اأكرث ا�ستدامة.

امل�سافرين  مبنى  اأن  البنفالح  واأ�ساف 

واإن�ساوؤه  ت�سميمه  قد  املطار  يف  اجلديد 

ا�ستهالك  من  التقليل  اىل  تهدف  بطريقة 

موا�سفات  ا�ستخدام  خــالل  من  الطاقة 

يف  الأثــر  لــه  كــان  مــا  البناء،  منوذجية 

للريادة  الذهبية  ال�سهادة  على  احل�سول 

والطاقة  للبيئة  املراعي  الت�سميم  جمال  يف 

للمباين  الأمريكي  املجل�س  من   LEED
عاملية  اأيقونة  متثل  والتي  اخل�سراء، 

متثل  كما  ال�ستدامة  جمــال  يف  لالإجناز 

للمباين  العامل  يف  الأ�سهر  الت�سنيف  نظام 

اخل�سراء.

حممد البنفالحد. عبداحل�شني مريزا

الدكتور م�سطفى ي�سيد 

مببادرة طلبة جامعة اخلليج العربي

الأمني  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  اأعرب 

الإن�سانية  امللكية لالأعمال  للموؤ�س�سة  العام 

التي  للمبادرة  الكبري  و�سكره  امتنانه  عن 

من  العربي،  اخلليج  جامعة  طلبة  اطلقها 

اأجل دعم م�سروع الفار�س لتوفري م�سخات 

الأول  بالنوع  امل�سابني  لالأطفال  الن�سولني 

من داء ال�سكر. 

بن  خالد  الدكتور  تعاون  مثمًنا   

عبدالرحمن العوهلي رئي�س جامعة اخلليج 

ورعايته  املبادرة  هذه  اطالق  يف  العربي 

لطالب  وت�سجيعه  الفعالية  لهذه  الكرمية 

الأعمال  يف  للم�ساركة  اخلليج  جامعة 

الربامج  �سمن  املجتمع،  وخدمة  الإن�سانية 

لتوعية  الطالب  بها  يقوم  التي  التطوعية 

املجتمع مبختلف المرا�س. 

وتاأتي هذه املبادرة تزامًنا مع الحتفال 

طلبة  اأطلق  اإذ  لل�سكري،  العاملي  باليوم 

�سعار  حتت  التوعية  احلملة  اجلامعة 

»لنهزم ال�سكري« التي ت�ستمر خالل الفرتة 

12-13 نوفمرب 2021 يف جممع الأفنيوز 

وثمن جهود جميع اأبنائنا الأطباء املنت�سبني 

التوعية  ن�سر  على  وحر�سهم  للجامعة 

والثقافة يف املجتمع.

د. م�شطفى ال�شيد

يناق�ش تخ�س�سات امل�ستقبل والتنمية امل�ستدامة وتطلعات ال�سباب.. 

ال�سيخة نورة: 5 دي�سمرب انطالق اأحد اأكرب موؤمترات التعليم

اأعلنت ال�سيخة نورة بنت خليفة اآل خليفة 

بوينت(  )ميد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الفعاليات،  واإدارة  تنظيم  يف  املتخ�س�سة 

العاملية  املوؤمترات  اأكرب  اأحد  انعقاد  عن قرب 

واملهني،  والفني  العايل  التعليم  جمال  يف 

مب�ساركة 195 من اجلامعات واملعاهد املهنية 

�سي�ساحبه  والذي  العامل،  م�ستوى  على 

التعليمية  باملوؤ�س�سات  تعريفي  معر�س 

دي�سمرب   9-5 الفرتة  يف  وذلك  امل�ساركة، 

املقبل.

احلدث  هذا  اأن  نورة  ال�سيخة  واأكدت 

التعليم  )موؤمتر  ا�سم  يحمل  الذي  العاملي 

�سيقام  الدويل(   195 للجامعات  الفرتا�سي 

مبا�سًرا تفاعلًيا عن ُبعد، عرب اأكرث من من�سة 

التوا�سل  مثل )زووم( و)يوتيوب( وو�سائل 

جل�ساته  يف  �سي�سارك  حيث  الجتماعي، 

الوزراء  من  العديد  وحما�سراته  النقا�سية 

اجلامعات  وروؤ�ساء  التعليم  عن  وامل�سوؤولني 

والعلماء  والأكادمييني  املهنية  واملعاهد 

وممثلي  واخلرباء  والباحثني  وامل�ست�سارين 

�سوق العمل، بح�سور الطلبة واأولياء الأمور 

العديد  من  واملهتمني  املخت�سني  من  وغريهم 

من الدول من جميع القارات.

ي�سلط  الكبري  املوؤمتر  هذا  اأن  واأو�سحت 

وهي:  رئي�سية،  حماور  اأربعة  على  ال�سوء 

اجلديد،  الو�سع  يف  والفر�س  التحديات 

امل�ستقبلية،  والتخ�س�سات  وال�ستدامة، 

واملهني،  العايل  التعليم  برامج  وعر�س 

املحاور  من  العديد  �سمنها  تندرج  والتي 

التعليم العايل واملهني  الفرعية، ومنها: دور 

القطاع  هذا  ودعم  والتنمية،  القت�ساد  يف 

وتعزيز  التحديات،  مواجهة  يف  التعليمي 

الذكاء ال�سطناعي والبتكار يف هذا القطاع، 

على  القائمة  اجلديدة  التعليمية  واملنهجيات 

الإنرتنت، واأف�سل  التكنولوجيا والتعلم عرب 

اجلديدة  الوظيفية  وامل�سارات  املمار�سات 

ال�سباب  وتاأهيل  واإعداد  امل�ستقبل،  وعلوم 

لتحقيق متطلبات التنمية ال�ساملة امل�ستدامة، 

وغري ذلك من املو�سوعات حمل الهتمام.

واأ�سارت ال�سيخة نورة اإىل اأن اجلامعات 

جولت  �ستوفر  امل�ساركة  املهنية  واملعاهد 

افرتا�سية للطلبة للتعرف على خدماتها، مع 

عقد جل�سات اأ�سئلة واأجوبة معهم، وال�ستماع 

التخ�س�سات  حول  التو�سيحية  للعرو�س 

واملوؤهالت والفر�س امل�ستقبلية.

وتقديرها  �سكرها  خال�س  عن  واأعربت 

رحبت  التي  واملوؤ�س�سات  اجلهات  جلميع 

احلدث  هذا  يحقق  اأن  متمنية  بامل�ساركة، 

�سعيد  على  منه  املرجوة  الأهداف  العاملي 

امل�ساهمة يف تطوير التعليم العايل ومواءمته 

مع احتياجات التنمية يف خمتلف دول العامل.

واأكدت ال�سيخة نورة اأنه �سيتم يف الأيام 

التي  التفا�سيل  من  املزيد  عن  الك�سف  املقبلة 

واملتحدثني  احل�سور  كبار  اأ�سماء  ت�سمل 

واجلهات الداعمة.

�سركة  بتنظيم  املوؤمتر  هذا  ويقام  هذا 

واإدارة  تنظيم  يف  املتخ�س�سة  )ميدبوينت( 

ناين(  )ذا  مركز  مع  بالتعاون  الفعاليات، 

للتدريب يف مملكة البحرين.

 ال�شيخة نورة بنت خليفة

رواد جمل�ش حمافظة العا�سمة ي�سيدون بخطة التعايف االقت�سادي

اآل  بن عبدالرحمن  ال�سيخ ه�سام  ا�ستقبل 

مبجل�س  العا�سمة،  حمافظة  حمافظ  خليفة 

املحافظة بالق�سيبية، عدًدا من اأع�ساء جمل�س 

الأعمال  ورجال  والأعيان  والوجهاء  النواب 

واملواطنني.

اأن  العا�سمة  واأكد رواد جمل�س حمافظة 

وفق  جاءت  التي  القت�سادي  التعايف  خطة 

ال�سامية حل�سرة �ساحب  امللكية  التوجيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، واأعلن عنها 

جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

تهدف  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

وجذب  للمواطنني  نوعية  عمل  فر�س  خللق 

م�ساريع  وتنفيذ  ال�ستثمارات،  من  مزيد 

الواعدة،  القطاعات  وتنمية  كربى،  تنموية 

وتعزيز م�ساعي ال�ستدامة املالية وال�ستقرار 

القت�سادي يف اململكة.

حققت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

حتديات  وواجهت  الإجنازات  من  العديد 

املهم  ومن  الواحد،  الفريق  بروح  عدة 

املزيد  حتقيق  نحو  وعزمية  بعزم  املوا�سلة 

من النجاحات مبا يعود باخلري على الوطن 

اخلطة  اأن  املجل�س  رواد  واأكد  واملواطنني، 

الوطنية للتعايف القت�سادي تت�سمن العديد 

يف  نوعية  نقلة  �ستحقق  التي  املبادرات  من 

مزيًدا  و�ستحقق  للمملكة،  القت�سادي  الواقع 

كبرًيا  وجذًبا  الدخل  م�سادر  يف  التنوع  من 

لال�ستثمارات.

�سيوف  �سدد  املجل�س،  ختام  ويف 

اللتزام  موا�سلة  اأهمية  على  املجل�س  ورواد 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

للت�سدي جلائحة فريو�س كورونا، مبا ي�سهم 

يف احلفاظ على معدلت الإ�سابات املنخف�سة 

اأقرب  طبيعتها يف  اإىل  احلياة  لعودة  متهيدا 

وقت ممكن.
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�صفحة الأمن من اإعداد اإدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية

اإعداد: �صارة حممد 

دور فاعل ل�ضرطة خدمة املجتمع يف ك�ضف ومواجهة ال�ضلوكيات ال�ضارة واملخلة باملجتمع

مبد�أ  تعزيز  �ملجتمع  ��شتطاعت �شرطة خدمة  [ كيف 

�ل�شر�كة �ملجتمعية و�النتماء �لوطني؟

عرب  املجتمع  خدمة  �صرطة  �صعبة  ا�صتطاعت   -

املبداأ  وهو  املجتمعية  ال�صراكة  دور  تفعيل  مكاتبها 

الأ�صا�صي التي تعمل عليه ومن اأبرز اأوجه التعاون التي 

عملت عليها �صعبة �صرطة خدمة املجتمع مع موؤ�ص�صات 

امل�صاركات  من  بعدد  احلكومية  اأو  اخلا�صة  �صواء 

مت�صي  الوطني  النتماء  لتعزيز  وبالن�صبة  املختلفة، 

من  الفاعلة  امل�صاركة  يف  املجتمع  خدمة  �صرطة  �صعبة 

اخلطة  عليها  ت�صتمل  التي  والفعاليات  الأن�صطة  خالل 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�صيخ قيم املواطنة 

»بحريننا« التي جت�صد الروؤية امللكية حل�صرة �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

مطلع  املديرية  �َصعت  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

اإعالمية وتوعوية لطلبة املدار�س  اإىل عمل حملة  العام 

عقد  اإىل  بالإ�صافة  اإر�صادية  مطويات  توزيع  عرب 

التي  املبادرات  من  العديد  تت�صمن  بعد  حما�صرات عن 

بال�صكل  وتفعيله  لالنتماء  الوطني  البعد  لهم  تو�صح 

ال�صحيح من عدة جوانب اأبرزها الت�صامح، والتعاي�س، 

والأمن والطماأنينة، امل�صوؤولية الجتماعية.

[ هل حتدثنا عن �أهم �حلمالت �لتوعوية �لتي تقوم بها 

�شعبة �شرطة خدمة �ملجتمع؟

جهوداً  املجتمع  خدمة  �صرطة  �صعبة  بذلت  نعم   -

واأرواح  العام وحماية ممتلكات  الأمن  كبرية يف حفظ 

اإخال�س  بكل  ال�صاعة  مدار  على  واملقيمني  املواطنني 

اإن معدل الظواهر  اإذ  الواجبات املنوطة بها،  وتفان يف 

التوا�صل  عرب  حتقيقه  مت  وذلك  انخفا�س  يف  ال�صلبية 

الفعال وامل�صتمر مع املجتمع بجميع مكوناته حيث يتم 

اإطالق احلمالت التوعوية من خالل التعريف باجلرمية 

وخماطرها على الفرد واملجتمع، اإذ اأر�صت �صعبة �صرطة 

اأطلقها  التي  املجتمعية  ال�صراكة  مفهوم  املجتمع  خدمة 

ال�صرطة  اأفراد  بني  العالقة  لتقوية  الداخلية  وزير 

يف  فاعالً  �صريًكا  منهم  جعل  ما  واملواطنني،  واملقيمني 

الإ�صهام يف مكافحة اجلرمية.

العام  يف  املجتمع  خدمة  �صرطة  �صعبة  وقامت 

والتثقيفية  التوعوية  احلمالت  من  بالعديد   2021

اإىل  بالإ�صافة  اجلرمية  من  للوقاية  اأنواعها  مبختلف 

بالتن�صيق  الو�صائل  خمتلف  يف  الإعالمية  امل�صاركات 

من  وذلك  الأمنية،  والثقافة  لالإعالم  العامة  الإدارة  مع 

خالل امل�صاركة يف و�صائل الإعالم املرئي، وامل�صاركة يف 

الإعالم  الإعالم امل�صموع، وامل�صاركة يف و�صائل  و�صائل 

التوعوية  واحلمالت  امليدانية،  وامل�صاركات  املقروء، 

والإر�صادية امليدانية للربع الأول من العام 2021 يف 

واملتنزهات  التجارية،  واملجمعات  ال�صكنية،  املناطق 

العامة، وال�صوارع الرئي�صة، والأ�صواق التجارية.

خدمة  �شرطة  �شعبة  به  تقوم  �لذي  �لدور  هو  ما   ]

�ملجتمع خالل جائحة كورونا؟

- مت�صي �صرطة خدمة املجتمع يف جهودها الهادفة 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  اإىل 

التوعية  من  مرحلة  وبعد  كورونا،  فريو�س  انت�صار 

�صرطة  بداأت  الواجبة  بالإجراءات  اجلمهور  وتعريف 

القانون يف ما  لإنفاذ  امليداين  املجتمع ح�صورها  خدمة 

يتعلق بارتداء الكمامات ومنع التجمعات والتاأكيد على 

اأجرت �صرطة خدمة املجتمع  التباعد الجتماعي، حيث 

الإجراءات  خالل  من  القانون  اإنفاذ  حمالت  باملديرية 

القرار الوزاري  القانونية املقررة حيال كل من يخالف 

العامة  الأماكن  يف  والتجمع  الكمامة  بارتداء  باللتزام 

احلماية  �صبل  بني  من  باعتبارها  التجارية  واملحال 

الأوىل،  بالدرجة  الفرد  �صالمة  اإىل  والهادفة  املطلوبة 

اإنفاذ القانون اإىل تعزيز مبداأ التباعد  كما متتد حمالت 

تكون  اأن  و�صرورة  التجارية  املحالت  يف  الجتماعي 

واآخر  �صخ�س  اأي  بني  مرت  عن  تقل  ل  م�صافة  هناك 

والتقيد بكل ما من �صاأنه احلد من التزاحم والتقارب بني 

النا�س يف الأماكن العامة واملحال التجارية.

�صرطة  عليها  تعمل  التي  واملهام  اجلهود  واأبرز 

خدمة املجتمع يف التعامل مع املخالفات، هي عدم ارتداء 

 5 من  لأكرث  والتجمعات  العامة،  الأماكن  يف  الكمامة 

التوعوية  واحلمالت  والتطهري،  والتعقيم  اأ�صخا�س، 

والإر�صادية، وتوزيع ال�صالل والوجبات الغذائية حلملة 

»فينا خري«، ومرافقة فرق الفح�س الع�صوائي، ومتابعة 

الوطني  الفريق  من  ال�صادرة  القرارات  جميع  تنفيذ 

الطبي

[ ما مدى تفاعل �ملو�طنني و�ملقيمني مع �أفر�د �شرطة 

خدمة �ملجتمع؟

- ُيبدي اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني تفاعالً 

�صرطة  اأفراد  يبذلها  التي  اجلهود  جميع  مع  اإيجابًيا 

ذلك  كل  اجلنوبية،  املحافظة  نطاق  يف  املجتمع  خدمة 

اأفراد املجتمع وما ميتلكونه من روح  يعود على وعي 

امل�صوؤول  بدورهم  اإدراكهم  اإىل  بالإ�صافة  امل�صوؤولية 

اخلطط  على حتقيق  وم�صاعدتهم  الأمن  رجال  دعم  يف 

والقرارات املو�صوعة والتي تعمل عليها وزارة الداخلية 

�صالمتهم  على  حفاًظا  املرجوة،  الأهداف  اإىل  للو�صول 

و�صالمة عائالتهم واملجتمع.

ي�صاهمون  الدوري  بتفاعلهم  املجتمع  اأفراد  واإن 

ب�صكل فعلي يف ن�صر ثقافة ال�صراكة املجتمعية وتعزيزها 

وامل�صاركة فيها، عرب التوا�صل البناء والفعال مع اأفراد 

�صرطة خدمة املجتمع ميدانًيا.

ومن جانبه، اأ�صار الرائد حممد حبيب العلوي رئي�س 

املحافظة  �صرطة  املجتمع مبديرية  �صرطة خدمة  �صعبة 

�صرطة  اأفراد  به  ي�صطلع  الذي  الدور  اأن  اإىل  ال�صمالية 

الأمني  التواجد  يف  يتمثل  باملديرية،  املجتمع  خدمة 

على مدار ال�صاعة حلفظ الأمن وبث الطماأنينة، و�صبط 

حالة  درا�صة  بعمل  والقيام  والت�صرد  الت�صــول  حالت 

لبع�س احلالت، ور�صد ال�صلوكيات والظواهر اخلاطئة، 

بالإ�صافة اإىل ر�صد اأوجه الق�صور الأمني وتقدمي البالغات 

املخت�صة  اجلهات  مع  واملتابعة  »توا�صل«  تطبيق  عرب 

كاحلفر واإنارة الطرق وت�صرب املياه، واجراء الزيارات 

والبنوك وحمال  وامل�صارف  التجارية  للمحال  امليدانية 

كالكامريات  ال�صالمة  �صروط  توافر  من  للتاأكد  الذهب 

الأمنية وطفايات احلريق، كما تقوم ال�صعبة بحفظ الأمن 

ب�صتى  والجتماعية  والوطنية  الدينية  املنا�صبات  يف 

اأنواعها ك�صالة اجلمعة و�صالة العيد واحتفالت العيد 

الوطني املجيد ومو�صم عا�صوراء، وحفظ الأمن وتنظيم 

مراحلها،  مبختلف  املدار�س  حميط  يف  ال�صري  حركة 

واإلقاء املحا�صرات التوعوية باملدار�س وريا�س الأطفال 

واملراكز الريا�صية والجتماعية.

مبد�أ  تعزيز  �ملجتمع  ��شتطاعت �شرطة خدمة  [ كيف 

�ل�شر�كة �ملجتمعية و�النتماء �لوطني؟

- اإن ال�صراكة املجتمعية بني املجتمع ورجال الأمن 

تكون من خالل التوا�صل وامل�صاركة املبا�صرة مع جميع 

اإىل  للو�صول  احتياجاتهم  على  للتعرف  املجتمع  فئات 

للوقاية  الأمني  احل�س  تنمية  �صبيل  يف  موحدة  جهود 

من اجلرمية ومكافحتها، ومت و�صع خطط بعيدة املدى 

التي  �صواء  املجتمع  على  الدخيلة  للظواهر  للت�صدي 

خالل  من  وذلك  املحتملة،  اأو  حالًيا  املجتمع  بها  مير 

والتي  الفعالة  املجتمعية  ال�صراكات  من  �صبكة  تكوين 

الأجهزة  مع  ووا�صحة  مرنة  عمل  اآليات  و�صع  ت�صمن 

اإىل  بالإ�صافة  هذا  والأهلية،  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

والفعاليات  الأن�صطة  من  بالعديد  ال�صعبة  م�صاركة 

لتعزيز النتماء الوطني وتر�صيخ قيم املواطنة.

[ ما هي �أهم �حلمالت �لتوعوية �لتي تقوم بها �شعبة 

�شرطة خدمة �ملجتمع؟

- قامت ال�صعبة بعدة زيارات وحمالت توعوية 

املجتمعية  وال�صراكة  الأمنية  التوعية  ن�صر  بهدف 

واملدن  القرى  يف  املواطنني  مع  التوا�صل  كحملة 

للوقوف  ال�صمالية  املحافظة  نطاق  �صمن  الواقعة 

بال�صكينة  �صاأنه م�س  الق�صايا وكل ما من  اأبرز  على 

والربيد  ال�صاخن  باخلط  تزويدهم  مع  والطماأنينة 

توعوية  حملة  اإىل  اإ�صافة  لل�صعبة،  الإلكرتوين 

للمدار�س  الطلبة  نقل  ومركبات  حافالت  ل�صائقي 

وريا�س الأطفال »خماطر ن�صيان الطلبة«، وحمالت 

على  ال�صالمة  حول  للمدار�س  لطالب  توعوية 

اخلاطئة  ال�صلوكية  املمار�صات  وجتنب  الطريق، 

للمراحل  الدراجة  ا�صتخدام  وكيفية  الطريق،  على 

داخل  ال�صحيح  واجللو�س  والعدادية،  البتدائية 

ال�صيارة، وحمالت توعية بالتعاون مع اإدارة الوقاية 

املخدرات، وحمالت عن  من اجلرمية »مًعا« ملكافحة 

من  والوقائية  الحرتازية  بالإجراءات  التقيد  كيفية 

فريو�س كورونا للمدار�س وريا�س الأطفال. 

جائحة  �ل�شعبة خالل  به  تقوم  �لذي  �لدور  هو  ما   ]

كورونا؟

- اإن جهود �صعبة �صرطة خدمة املجتمع باملديرية 

للت�صدي  الأمامية  ال�صفوف  مع  اأفرادها  به  يقوم  التي 

املدين  املجتمع  م�صوؤولية  و�صبط  كورونا  لفريو�س 

من  ال�صادرة  والتعليمات  بالإجراءات  اللتزام  وتعزيز 

لن�صر  التوعوية  احلمالت  يف  تتمثل  الوطني  الفريق 

كورونا  فريو�س  من  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات 

عرب برنامج الباركود »QR« للمواطنني واملقيمني بعدة 

لغات، وحملة للمطاعم واملقاهي حلثهم ل�صتخدام قائمة 

التجمعات مع  الإلكرتونية عرب برنامج، ومنع  الطعام 

ملنع  الوقائية  بالإجراءات  باللتزام  والإر�صاد  الن�صح 

حمالت  يف  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  الفريو�س،  تف�صي 

التعقيم التي اأقيمت يف عدة مناطق باملحافظة، وخمالفة 

الأ�صخا�س غري امللتزمني بو�صع كمامة الوجه الوقائية، 

لفريو�س  الع�صوائية  الفحو�صات  حملة  يف  وامل�صاركة 

كورونا التي تقوم بها وزارة ال�صحة لتاأمني وم�صاعدة 

العينات،  لأخذ  املتبعة  الإجراءات  يف  الطبي  الطاقم 

خري«  »فينا  الوطنية  احلملة  يف  ال�صعبة  �صاركت  كما 

لتوزيع وجبات الإفطار على العمالة الأجنبية القاطنني 

التجارة  وزارة  مع  وامل�صاهمة  ال�صمالية،  املحافظة  يف 

يف املراقبة والتفتي�س على املحالت التجارية، للتاأكد من 

حال  ويف  بالقرارات،  التجارية  املحال  اأ�صحاب  التزام 

ثبوت املخالفة يتم اخذ الإجراءات الرادعة بحقها.

[ ما مدى تفاعل �ملو�طنني و�ملقيمني مع �أفر�د �شرطة 

خدمة �ملجتمع؟

- اكت�صب اأفراد �صعبة �صرطة خدمة املجتمع خربة 

خالل  من  وذلك  اجلمهور،  مع  التعامل  يف  ميدانية 

م�صاركتهم الفعالة يف الرتتيبات والفعاليات واملنا�صبات 

واملقيمني  املواطنني  مع  امل�صتمر  وتوا�صلهم  املتنوعة 

وتلقي  التوعوية  احلمالت  عرب  النا�س  من  وقربهم 

البالغات منهم لذلك برز دور اأفراد ال�صعبة يف املجتمع، 

كما تكمن اأهمية دور املواطنني يف املحافظة على الأمن من 

خالل التعاون ب�صكل اإيجابي وفعال مع رجال ال�صرطة 

وحتققت بوا�صطته ال�صراكة املجتمعية التي تعود بالنفع 

واخلري على اجلميع وقد زادت اللحمة الوطنية والتكاتف 

والت�صامن داخل املجتمع البحريني.

�لر�ئد حممد حبيب �لعلوي�لر�ئد يعقوب �أحمد كمال

ت�شعى �شرطة خدمة �ملجتمع باملديريات �الأمنية على تفعيل دور �ل�شر�كة �ملجتمعية وهو �ملبد�أ �الأ�شا�شي �لذي تعمل على 

حتقيقه وتعزيزه عن طريق فتح قنو�ت �لتو��شل �ملبا�شر بني �الأجهزة �الأمنية و�ملجتمع �ملدين، �إذ تعمل على تفعيل دور �أفر�ده 

وموؤ�ش�شاته ك�شركاء يف ك�شف وحماربة �ل�شلوكيات �ل�شارة و�ملخلة باملجتمع يف �شبيل �لو�شول لال�شتقر�ر �الأمني بخدمات 

متطورة وجهود متاآزرة.

وقد �أ�شار �لر�ئد يعقوب �أحمد كمال رئي�س �شعبة �شرطة خدمة �ملجتمع مبديرية �شرطة �ملحافظة �جلنوبية �إىل �أن �شرطة 

خدمة �ملجتمع مبديرية �شرطة �ملحافظة �جلنوبية ت�شعى �إىل �الرتقاء دوًما عرب تطوير وتدريب ومتابعة �أفر�د �ل�شرطة وحثهم 

على �إظهار دورهم �لبارز و�الأهم وهو تفعيل �ل�شر�كة �ملجتمعية بني �ملجتمع �ملدين عرب مكاتب �ل�شعبة.

ح������م������ات ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة وت������وع������وي������ة ل����ل����م����واط����ن����ن ت���ت�������ض���م���ن ال�����ع�����دي�����د م�������ن امل��������ب��������ادرات

ت����ع����زي����ز الل�������ت�������زام ب����������الإج����������راءات الح��������رازي��������ة ل���ل���ح���د م�����ن ان����ت���������ض����ار ف�����رو������س ك�����ورون�����ا

زي�������������ارات م����ي����دان����ي����ة ل����ل����م����ح����ال ال�����ت�����ج�����اري�����ة ل����ل����ت����اأك����د م������ن ت������واف������ر �������ض������روط ال�������ض���ام���ة

اأن���������ض����ط����ة وف�����ع�����ال�����ي�����ات ل����ر�����ض����ي����خ اخل�����ط�����ة ال����وط����ن����ي����ة ل����ت����ع����زي����ز الن������ت������م������اء ال����وط����ن����ي



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ملف املعلقات لي�ضت ق�ضية للمزايدة.. هي حاالت 

باأمان  للإن�ضاف واحلياة  اإن�ضانية تبحث عن فر�ص 

و�ضلم.

مت ت�ضوير 6 م�ضل�ضلت يف البحرين هذا العام 

انتاج  من  واأغلبها  االآن  ت�ضويره  يتم  وال�ضابع 

�ضركات خارج البحرين…اأمل يحن الوقت لل�ضتثمار 

يف القطاع الدرامي وال�ضينمائي يف ظل انت�ضار املن�ضات 

الرقمية؟
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م�شروع منتجع »جمريا خليج البحرين« املتوقع افتتاحه العام القادم

تبداأ حماولة ناجحة لل�شفر  1889 - ال�شحافية ›نيللي بالي‹ 

ح�ل العامل يف اأقل من 80 ي�ًما.

 1922 - هيئة الإذاعة الربيطانية تبداأ خدمتها الإذاعية.

للجمه�رية  رئي�ص  باأول  يطيح  عبدالنا�شر  جمال   -  1954  

اجلربية  الإقامة  حتت  وي�شعه  جنيب  حممد  الل�اء  امل�شرية 

ويت�ىل احلكم بدًل منه، ويعلن حالة الط�ارئ يف البالد.

 1968 - اإجراء اأول عملية جراحية لزراعة رئة يف اأوروبا.

على  بابا  الثالث  �شن�دة  البابا  وجتلي�ص  تن�شيب   -  1971  

وبطريارك  املرق�شية  الكرازة  على  وبطريارًكا  الإ�شكندرية 

الكني�شة القبطية الأرث�ذك�شية.

 1983 - افتتاح مطار امللك خالد الدويل يف العا�شمة ال�شع�دية 

الريا�ص.

 1991 - ملك كمب�ديا ن�رودوم �شيهان�ك يع�د اإىل بن�م بنه 

بعد ثالثه ع�شر عاًما ق�شاها يف املنفى.

 2017 - ق�ات جي�ص زميباب�ي تب�شط �شيطرتها على العا�شمة 

هراري وت�شع الرئي�ص روبرت م�غابي قيد الإقامة اجلربية.

موؤ�ش�س »ويكيليك�س«

 يتزوج داخل ال�شجن

ح�شل م�ؤ�ش�ص م�قع ويكيليك�ص ج�ليان اأ�شاجن على ت�شريح بالزواج 

من �شريكته �شتيال م�ري�ص داخل �شجنه يف لندن.

وذكرت وكالة بي اإيه ميديا الربيطانية اأن اأ�شاجن يخ�شع لالحتجاز يف 

�شجن بلمار�ص يف لندن منذ عام 2019، وذلك بعد اأن اتخذت ال�ليات املتحدة 

كان  حينما  التقيا  الثنني  اأن  اإىل  وي�شار  اإليها.  لت�شليمه  قان�نية  اإجراءات 

اأ�شاجن يعي�ص يف �شفارة الإك�ادور بلندن، يف حماولة لتجنب ت�شليمه، لديهما 

طفالن. وقالت م�ري�ص ل�كالة بي اإيه ميديا: »اأ�شعر بالرتياح لأن ال�ش�اب 

�شاد واآمل األاّ يك�ن هناك املزيد من التدخل يف زواجنا«. وقال متحدث با�شم 

م�شلحة ال�شج�ن: »مت ت�شلم طلب اأ�شاجن ودرا�شته والتعامل معه بالطريقة 

املعتادة من قبل اآمر ال�شجن، كما ه� ال��شع مع اأي �شجني اآخر«.

فنانة �شعودية جتند الذكاء اال�شطناعي يف لوحاتها

الر�شم  فن  جمال  يف  اإبداعها  �شع�دياّة  فنانة  جناّدت 

با�شتخدام الذكاء ال�شطناعي ل�شناعة ل�حات فنية ثالثية 

الفرتا�شي،  العامل  اإىل  خاللها  من  ت  عربرَ والتي  الأبعاد، 

م�شتفيدة من اطالعها ال�شابق عن هذه التقنية لتتح�ل هذه 

املعرفة اإىل ال�شرارة التي تق�دها لإخراج الل�حات الفنية 

من قالبها املعتاد اإىل قالب فريد ومعا�شر.

رت الفنانة  وبا�شتخدام تقنيات الذكاء ال�شطناعي ط�اّ

يف  والت�ش�ير  الر�شم  مفه�م  الزهراين  اأماين  ال�شع�دية 

اأدوات اأكرث حداثة،  الأق�شام العلمية باجلامعات، واإدخال 

التكن�ل�جيا  وت�شخري  البتكار  على  قادر  جيل  واإخراج 

واأدواتها مل�شلحة الفن.

الطباعة  اإن  نت«  لـ»العربية  حديث  يف  وقالت 

اإىل  م�شرية  التقنيات،  من  العديد  حتمل  الأبعاد  ثالثية 

تاأثريات  عمل  FDM يف  تقنية  ت�شخر  اأن  ا�شتطاعت  اأنها 

ملم��شة على الل�حة الت�ش�يرية، وذلك بعد ت�شميم جزء 

من التك�ين ب�ا�شطة برامج اجلرافيك ثم تقطيع الت�شميم 

واإر�شالها   3Dالـ برامج  طريق  عن  طبقات  �شكل  على 

للطابعة، واإخراجها بال�شكل املطل�ب.

يف  ا�شُتخِدمت  ذاتها  بحد  التقنية  اأن  اأ�شافت  كذلك، 

العديد من ال�شناعات يف الإنتاج والت�شنيع والطب وجمال 

لفتة  التج�شيم،  فن  والهند�شة، وحتى يف جمال  الأدوية 

اأنها قدمت ل�حاتها بلغة جديدة من خالل ت�شخريها  اإىل 

لهذه التقنية يف عمل ل�حات فنيه، وبقالب علمي مقنن من 

خالل جتربتها التطبيقية لدرا�شة املاج�شتري.

بعد رحلته الفريدة اإىل الف�شاء.. يتوفى يف حتطم طائرة �شغرية
بعد رحلته الفريدة اإىل الف�شاء التي ت�شدرت عناوين 

دي  غلني  الأعمال  رجل  ت�يف  املا�شي،  ال�شهر  الأخبار 

فري�ص، يف حادث حتطم طائرة �شغرية.

وذكرت �شبكة »�شي.بي.اإ�ص ني�ز« الأمريكية نقالً عن 

ال�شرطة، اأن غلني دي فري�ص ت�يف يف حادث حتطم طائرة 

يف ني�جريزي.

الطائرة حتطمت يف مقاطعة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار   

اآخر يدعى  �شا�شك�ص، واأن دي فري�ص )49 عاًما( ورجالً 

الطريان  اإدارة  وجتري  حتفهما.  لقيا  في�شر  ت�ما�ص 

الحتادية حتقيقا يف احلادث.

وكان ديفري�ص قد انطلق اإىل الف�شاء مع املمثل ويليام 

اأوريجني«،  »بل�  �شركة  ت�شغلها  مركبة  على منت  �شاترن، 

اململ�كة للملياردير جيف بيزو�ص.

اأوريجني«  »بل�  ن�شرت  وفاته،  نباأ  على  وتعليًقا 

تغريدة على ت�يرت، قالت فيها: »يعت�شرنا احلزن ل�شماع 

نباأ وفاة غلني دي فري�ص املفاجئة. كان �شبًبا يف قدر كبري 

من احلياة والطاقة لفريق بل� اأوريجني باأكمله، ولزمالئه 

يف الطاقم«.

اأ�شرتالّية ولدت بدون رحم ت�شتعد ال�شتقبال طفلتها االأوىل!
اأنها  اكت�شفت ميجان وايت وهي يف �شن 17 عاًما، 

هاوزر  ك��شرت  روكيتان�شكي  ماير  مبتالزمة  م�شابة 

اأنها ولدت بدون رحم  )MRKH( - وهي حالة تعني 

زواجها  بعد  ميجان  قرر  لذلك  طفل،  حمل  ميكنها  ول 

اإحدى  رحم  وا�شتاأجرت  طفل  لإجناب  بديل  اختيار 

ال�شفر  قي�د  وحالت  اجلنني  ت�يف  ولكن  ال�شيدات 

حتاول  اأن  على  ك�ورنا  فريو�ص  بتف�شى  اخلا�شة 

»مرتو«  �شحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً  اأخرى،  مرة  ميجان 

الربيطانية.

ومع ذلك كان ي�جد اأمل، وه� عندما اكت�شفت والدة 

اأرن�لد البالغة من العمر 54 عاًما  ميجان، وهي ماري 

يف  حامل  الأن  وهي  لبنتها،  طفل  حمل  ت�شتطيع  اإنها 

بحفيدها. الثالث�ن  الأ�شب�ع 

وتعي�ص  عاًما   28 العمر  من  البالغة  ميجان  قالت 

بت�شمانيا يف اأ�شرتاليا: »ذهبت اأنا واأمي لروؤية الطبيب 

اأنني  يعني  مما   MRKH من«  اأعاين  اأنني  واكت�شفت 

دورة  على  اأح�شل  لن  وبالتايل  رحم،  بدون  ولدت 

طفاًل  اأحمل  لن  اأنني  ا  اأي�شً يعني  وهذا  اأبًدا..  �شهرية 

اأن  لذا ميكنني  عاملة  مباي�ص  لدياّ  كان  ذلك  اأبًدا، ومع 

بديل. بي�ل�جًيا مب�شاعدة  اأجنب طفاًل 

17 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا
عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

15657 يف ي�م 13 ن�فمرب 2021، اأظهرت ت�شجيل 17 حالة 

قائمة جديدة منها 6 حالت لعمالة وافدة، و 4 حالت ملخالطني 

حلالت قائمة، و 7 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 38 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

.275563



كشف استش��اري طب العائلة وأمراض السكري، الدكتور 
فيص��ل المحروس، أن عملي��ات تكميم المع��دة ال تعد 
ش��فاء وال حماية وال وقاية من اإلصابة بمرض السكري، 
مشيرًا إلى أن نسبة اإلصابة بالمرض في البحرين تصل 
إلى 20% »خمس الس��كان«، الفتًا إلى أن النوع األول من 
السكري، هو مرض مناعي ذاتي، يدمر األجسام المضادة 

خاليا »بيتا« في البنكرياس التي تنتج األنسولين.
وأضاف المحروس في لقاء مع »الوطن« بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمي للس��كري، والذي يصادف 14 نوفمبر من 
كل عام، أن مرض الس��كري يع��د متالزمة، ألنه مرتبط 
بعدة أمراض، الس��يما أمراض القلب واألوعية الدموية، 
والعي��ن، والكل��ى، واألعص��اب، والس��كتات الدماغي��ة، 
واعت��الل الجه��از العصبي، واعتالل الش��بكية الس��كري، 
والفش��ل الكلوي، وقرحات القدم، والقدم السكرية، ولين 
وهشاش��ة العظام، والتأثي��ر على الغ��دد، والقصور في 
الناحية الجنس��ية، عند الرجال والس��يدات على حد سواء، 

السيما وأنه يصيب األعصاب.
وقال إنه »أجرى في الس��ابق دراس��ات وأبحاث، أثبتت أن 
ثل��ث البالغين والذين يبلغ أعماره��م 30 عامًا فما فوق، 
كانوا مصابين بالسكري، في البحرين، أي أن ثلث سكان 
البحرين مصابون بالنوع الثاني من السكري، كما أثبتت 
الدراس��ات أن نس��ب اإلصابة مرتفعة ف��ي دول مجلس 

التعاون الخليجي ومصر«.
وفي رد على س��ؤال حول نس��بة اإلصابة بالس��كري من 
الن��وع الثاني ف��ي البحرين حالي��ًا، أفاد المح��روس بأن 
النس��بة تصل إلى نحو 20% »أي خمس س��كان البحرين 
مصاب��ون بالمتالزمة«، موضح��ًا أن »الن��وع الثاني من 

السكري هو األكثر انتشارًا من النوع األول«.
ودع��ا المح��روس إل��ى تجن��ب تناول م��ا يعرف باس��م 
»س��كريات الرفاهية« الس��يما الش��وكوالتة والحلويات، 
مح��ذرًا من »تناول المش��روبات الغازي��ة« حيث وصفها 

بأنها »سموم بالنسبة لألشخاص الطبيعيين«.
وفيما يتعلق بالتأثير الس��لبي لداء السكري على الجسم، 
لفت المحروس إلى أن »األش��خاص الذي��ن يعانون من 
مرض الس��كري في حد ذاته لديهم نظام مناعة أضعف 
من األشخاص األصحاء، وينطبق هذا على نوعي السكري، 
داء الس��كري م��ن النوع األول، وداء الس��كري م��ن النوع 

الثاني«.
وأف��اد بأن »النوع األول من الس��كري ه��و مرض مناعي 

ذاتي، يدمر األجسام المضادة خاليا »بيتا« في البنكرياس 
الت��ي تنتج األنس��ولين، وال ينتج الجس��م م��ا يكفي من 
األنس��ولين، ولهذا تكون نس��بة الس��كري لدى الشخص 
مرتفعة دائمًا، وتؤدي زيادة مستويات السكري في الدم 
إل��ى إضعاف جه��از المناعة، فإذا أضي��ف إلى ذلك مرض 
معد، مع وجود حمى في أسوأ الحاالت، يمكن أن تتدهور 
الحالة العامة لمريض الس��كري، وهذا ينطبق حتى على 
المرضى الذين يتناولون أدوية تضبط س��كرهم بشكل 
جي��د، لكن األمر ال يتعلق فقط بخلل في عملية التمثيل 
الغذائي للس��كر، فداء الس��كري يمك��ن أن يحدث تغييرًا 
باألوعي��ة الدموية ويهاجم أعضاء بالجس��م، ما قد يخرج 
منظومة الجسم عن نظامها، وهنا فإن تعامل الجسم مع 

الفيروسات التي تخترقه مثال يصبح أكثر سوءا«.
ونوه إلى أن مرض الس��كري يع��د متالزمة، ألنه مرتبط 
بعدة أمراض، الس��يما أمراض القلب واألوعية الدموية، 

والعي��ن، والكل��ى، واألعص��اب، والس��كتات الدماغي��ة، 
واعت��الل الجه��از العصبي، واعتالل الش��بكية الس��كري، 
والفش��ل الكلوي، وقرحات القدم، والقدم السكرية، ولين 

وهشاش��ة العظام، والتأثي��ر على الغ��دد، والقصور في 
الناحية الجنس��ية، عند الرجال والس��يدات على حد سواء، 
السيما وأنه يصيب األعصاب ويسبب اعتالل األعصاب«.

وف��ي رد على س��ؤال ح��ول مدى تأثي��ر عملي��ة تكميم 
المعدة في الشفاء والوقاية من السكري، أفاد المحروس 
أن »ذلك غي��ر حقيقي، وبالتالي عمليات تكميم المعدة، 
شفاء وال حماية وال وقاية من اإلصابة بمرض السكري«.
وش��دد عل��ى أن مريض الس��كري يحت��اج إل��ى التوجيه 
والنصيحة واإلرش��اد بجانب الوصف��ة الطبية والعالجية 
م��ن قبل الطبي��ب المختص، خاصة م��ا يتعلق بطريقة 
الغذاء، وتناول الدواء، واالعتناء بأعضاء جسمه، السيما، 

قدمه، وقاية من اإلصابة بالقدم السكرية.
وذك��ر المحروس أن »مريض الس��كري بحاجة للمتابعة 
م��ع الطبيب المختص كل 4 أش��هر، مع ضرورة االهتمام 
بإج��راء التحاليل الالزمة من أجل ضبط معدل الس��كري 

في الدم«.
وفيم��ا يتعلق بأح��دث العالج��ات المتوفرة للس��يطرة 
عل��ى الم��رض، أوض��ح أن »هناك حق��ن يوصفها بعض 
األطباء مرة في اليوم أو مرة في األس��بوع، لكني ال أنصح 
باس��تخدامها النه��ا ال تحقق النتائ��ج المرجوة في عالج 

مريض السكري«.
وحول جهوده في مكافحة الس��كري ف��ي البحرين، خالل 
عمله في وزارة الصحة، قال المحروس إنه »أول من نشر 
أبحاث أمراض السكري عن البحرين على خارطة العالم«، 
كما أنه قام بإنش��اء عيادات الس��كري في مراكز الصحة 

األولية.
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إجراء التحاليل وزيارة الطبيب كل 4 أشهر لضبط السكر

السكري متالزمة الرتباطه بأمراض القلب والكلى والعين

 النوع األول مرض مناعي ذاتي يدمر خاليا »بيتا« في البنكرياس

تجنب تناول سكريات الرفاهية السيما الحلوى والشوكوالتة

الحقن اليومية واألسبوعية ال تحقق نتائج مرجوة في الشفاء
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ا�نسولين
هرمون يضبط مستوى السكري في الدم

العقار ا�كثر فاعلية لعالج السكري

متى يصاب الشخص بالسكري؟
 عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج ا�نسولين بكمية كافية

عندما يعجز الجسم عن االستخدام الفعال ل�نسولين الذي ينتجه

االكتشافات الحديثة
زراعة الخاليا الجذعية «خاليا بيتا» �نتاج ا�نسولين في البنكرياس

منظمة الصحة العالمية
80 % من مرضى السكري يعيشون في دول فقيرة 

تصنيع 90% من ا�نسولين
في 3 شركات بأمريكا والدنمارك وفرنسا

االحتياج

ضروري �كثر من 60 مليون
مصاب بالمرض «15% عالمي©»

ارتفاع ا�سعار

انخفاض توافر
ا�نسولين البشري

ضعف ا�نظمة الصحية

هيمنة المنتجين
على السوق

عوائق الحصول على ا�نسولين

420 مليون شخص يعانون من السكري

إعداد: وليد صبري تصميم: محمد بوعباس

100 عام
عــــلـــى

اكتشاف

الحصول على الرعاية لمرض السكري
يحي��ي العالم ي��وم 14 نوفمبر من كل عام، الي��وم العالمي 
للس��كري، الذي يعد حملة توعية عالمية تس��تهدف التركيز 
عل��ى مرض داء الس��كري بغ��رض إذكاء الوع��ي حول مرض 
ال يس��تهان به يه��دد حياة كثيري��ن لما له م��ن تأثير على 
صحته��م وعافيته��م، وكذا بح��ث الس��بل الكفيل��ة بإيجاد 
إس��تراتيجيات ناجعة للحد منه والس��يطرة عليه. يضاف إلى 
ذل��ك أن هذا العام يوافق ذك��رى مرور 100 عام على الطفرة 
الكبرى التي تمثلت في اكتشاف اإلنسولين الذي بدوره أنقذ 

أرواح ماليين البشر من مرضى السكري.
من المعروف أن الس��كري هو الس��بب األول ألمراض الفشل 
الكلوي وبتر األطراف السفلية والعمى الذي يصيب البالغين. 
فضاًل على أنه يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيس��ية المس��ببة 
ألمراض القلب والس��كتة الدماغية، والتي تشّكل أول أسباب 
الوف��اة حول العام. عالوًة على ذل��ك، فقد زادت أعداد إصابة 
البالغين بمرض الس��كري في العش��رين عامًا األخيرة ألكثر 
من الضعف، لتقارب نحو نصف مليار مصاب حول العالم »أي؛ 
ش��خص واحد من كل 11 ش��خصًا«. ومن المنتظر أن تواصل 
أع��داد مرض��ى الس��كري ارتفاعه��ا لتصل إل��ى 578 مليون 

شخص بحلول عام 2030.
لكن الش��يء الخطير في ه��ذا المرض ه��و أن واحدًا من كل 
اثنين مصابين بداء الس��كري دون تش��خيص »ما يقرب من 
232 ملي��ون مص��اب«؛ معظمه��م مصابون بالن��وع الثاني 
من الس��كري، وربما يجيئون للمرة األولى بمضاعفات تؤثر 
على العين والكلى والجهاز العصبي نتيجة تأخر التش��خيص 
والعالج. كذلك فإن 1 من كل 5 أش��خاص مصابين بالسكري 
ممن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، تتزايد لديهم مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية، وربما الوفاة في حال عدم 
السيطرة على المرض. ويقّدر إجمالي أعداد الوفيات الناجمة 

عن اإلصابة بداء السكري بما يزيد عن 4 ماليين شخص حول 
العالم. أما الجانب المقل��ق فهو الزيادة االطرادية في أعداد 

اإلصابات بين صغار السن ومنهم األطفال والشباب. 
وف��ي واق��ع األمر، تس��بب ذل��ك في خس��ائر فادح��ة طالت 
المنظومة الصحية العالمية، حيث كان السكري مسؤواًل عن 
خسارة ما ال يقل عن 760 مليار دوالر كنفقات صحية في عاٍم 
واح��د، أي إنفاق ما يع��ادل 10% من مجم��وع اإلنفاق الكلي 

العالمي على الرعاية الصحية على مرض واحد فقط.
محور »اليوم العالمي للس��كري 2021-2023« الحصول على 
الرعاي��ة الطبي��ة الالزمة لعالج مرض الس��كري- إن لم يكن 
اآلن، إذا فمتى؟ حيث يحتاج مرضى الس��كري إلى رعاية ودعم 

مستمرين لعالج حالتهم وتفادي المضاعفات.
وأقرت االتحادات والجمعيات الدولية المعنية بمرض السكري 
بأن العناصر الرئيسية لرعاية مرضى السكري تشمل، توفير 
اإلنس��ولين، وتوفي��ر األدوي��ة الفموية، والمراقب��ة الذاتية، 
ومتابع��ة نس��بة الجلوكوز بال��دم، أحد العناص��ر الجوهرية 
للعناية بمرضى الس��كري. كثيرون من مرضى داء السكري ال 
يتوافر لديهم ما يلزم من أجهزة ومس��تلزمات لذلك، وإتاحة 
التثقيف والدعم النفس��ي، وتوفير الطع��ام الصحي والمكان 

اآلمن لممارسة الرياضة.
في مستش���فى رويال البحرين، نحرص بكل دأب على تيسير 
الوص��ول إل��ى أفضل الخب��راء في رعاية مرضى الس��كري في 
عيادتن��ا اليومية، إلى جانب توفير كافة أحدث األدوية لجميع 

مرضانا.

* استشاري أول الغدد الصماء والسكري والحاصل 
على البورد األمريكي للغدد الصماء - مستشفى 
رويال البحرين

العناية بمريض السكري 
يعتبر مرض الس��كري من األسباب الرئيسية للعمى والفشل 
الكل��وي والنوبات القلبية والس��كتة الدماغي��ة وبتر األطراف 
الس��فلية. والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وتجنب 
اس��تخدام التبغ يمكن أن تمنع أو تؤخر مرض الس��كري من 
النوع الثاني. باإلضافة إلى ذلك، يمكن عالج مرض الس��كري 
وتجنب عواقبه أو تأخيرها باألدوية والفحص المنتظم وعالج 
المضاعف��ات. وعلى الصعي��د العالمي بلغ ع��دد المصابين 
بم��رض الس��كري 422 ملي��ون بالغ مصاب في ع��ام 2014، 
مقارنة ب� 108 ماليين في عام 1980. وقد تضاعف االنتشار 
العالمي لمرض الس��كري تقريبًا منذ عام 1980، حيث ارتفع 
من 4.7% إلى 8.5% بين السكان البالغين. هذا يعكس زيادة 
في عوامل الخطر المرتبطة مثل زيادة الوزن أو السمنة. على 
مدى العقد الماضي، وقد ارتفع انتشار مرض السكري بشكل 
أس��رع في البلدان المنخفضة والمتوس��طة الدخ��ل مقارنة 

بالبلدان ذات الدخل المرتفع.
ف��ي ع��ام 2007 اعتمدت الجمعي��ة العامة الق��رار 225/61 
ال��ذي حدد ي��وم 14 نوفمبر يوم��ًا عالميًا لمرضى الس��كري. 
وأقرت الوثيقة »بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود المتعددة 
األطراف لتعزيز وتحس��ين صحة اإلنس��ان، لتسهيل الوصول 

إلى العالج وزيادة الوعي بالرعاية الصحية«.
موضوع الي��وم العالمي للس��كري 2021- ه��و الوصول إلى 

رعاية مرضى السكري.
إن االحتفال بالذكرى المئوية الكتش��اف اإلنس��ولين فرصة 
فريدة إلحداث تغيير ذي مغزى ألكثر من 460 مليون شخص 
يعيش��ون مع مرض الس��كري والماليين اآلخرين المعرضين 
للخط��ر، مجتم��ع الس��كري العالمي لدي��ه األع��داد والتأثير 
والتصمي��م إلحداث تغيير ذي مغزى. نح��ن بحاجة لمواجهة 

التحدي.

- مرض الس��كري: هو مرض مزمن يحدث عندما يكون إنتاج 
البنكرياس لإلنس��ولين غير فعال في الس��كري النوع الثاني، 
أو عندما ال يس��تطيع عندما يكون هناك عجز مطلق في إنتاج 
اإلنس��ولين مثل س��كري الن��وع األول. هذا ي��ؤدي إلى زيادة 

تركيز الجلوكوز في الدم »ارتفاع السكر في الدم«.
- أن��واع مرض الس��كري: س��كري الن��وع األول: يتميز مرض 
الس��كري من النوع األول »المعروف س��ابقًا باس��م السكري 
المعتمد على اإلنس��ولين أو الس��كري الذي يظهر في مرحلة 

الطفولة« بنقص في إنتاج اإلنسولين.
- س��كري النوع الثاني: داء الس��كري من الن��وع 2 »الذي كان 
ُيعرف سابقًا باسم الس��كري غير المعتمد على اإلنسولين أو 
الس��كري الذي يصيب البالغين »ينتج عن اس��تخدام الجسم 
لإلنس��ولين غي��ر الفعال، وس��ببه الرئيس��ي هو زي��ادة وزن 

الجسم وقلة النشاط البدني.
- سكري الحمل: هو ارتفاع سكر الدم الذي يتم التعرف عليه 

ألول مرة في أثناء الحمل.
- الس��كري الثان��وي: النات��ج م��ن اس��تخدام عقاقي��ر تدمر 
البنكري��اس وتعطل��ه أو إصاب��ة البنكري��اس بمضاعف��ات 

العمليات الجراحية. 
ونح��ن والحم��د هلل تتواف��ر لدين��ا أجه��زة فحص الس��كري 
والمراقب��ه بالمجان ف��ي المراكز الصحي��ة بمملكة البحرين 
وسهل الوصول إليها واقتناؤها أيضا من الصيدليات الموزعة 
ف��ي جميع أنحاء المملكة. إن المرضى يش��عرون بأمان حتى 
ف��ي أصعب الظروف، وفي وقت جائح��ة كورونا »كوفيد19«، 

كانت األدوية متوافرة ومتاحة للجميع في مملكة البحرين.

 * استشارية طب العائلة واختصاصية أمراض السكري

عمليات تكميم المعدة ليست شفاء من المرض

المحروس: ُخمس سكان البحرين مصابون بسكري النوع الثاني

استشاري طب العائلة وأمراض السكري خالل لقائه »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

اعتالل األعصاب من أبرز مضاعفات اإلصابة بالسكريد. فيصل المحروس



ربع سكان المنطقة من دول التعاون مصابون بالمرض في 2030

 محمد بن عبداهلل: البحرين 
وضعت الخطط الوطنية لمجابهة السكري

أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة أن  البحرين 
تول��ي اهتمام��ًا كبيرًا بم��رض الس��كري وهو أحد 
تحديات الصح��ة العامة، والذي يؤث��ر تأثيرًا بالغًا 
عل��ى صحة األفراد والمجتمع��ات، وما يترتب عليه 
م��ن عواقب عدة في القطاعي��ن الصحي والتنموي، 
مش��يرًا إلى أن��ه وفي الس��نوات الماضية تضاعفت 
معدالت انتش��ار السكري على مستوى العالم، حيث 
تشير إحصاءات االتحاد الدولي للسكري إلى أن أكثر 
من 537 مليون ش��خص يعيش��ون حاليًا مع مرض 
السكري، ومعظم هذه الحاالت هي من النوع الثاني 
وال��ذي يمكن الوقاية منه بش��كل كبي��ر من خالل 
النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي المتوازن، 
الفت��ًا إلى أنه ف��ي إقليم منظمة الصح��ة العالمية 
لش��رق المتوس��ط، يعتبر الس��كري قضي��ة مهمة 
من قضايا الصح��ة العامة وعل��ى قائمة األمراض 
المزمنة غير الس��ارية، إذ يصيب 55 مليون نس��مة 
من السكان البالغين الذي تتراوح أعمارهم بين 20 

و79 سنة. 
ج��اء ذلك، خالل رعايته االحتفال الذي نظمته وزارة 
الصحة وجمعية الس��كري البحرينية وش��ركة بابكو 
والمحافظ��ة الجنوبي��ة بمناس��بة الي��وم العالم��ي 
للس��كري، بمنت��زه األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم 
بمنطق��ة عوالي، تحت ش��عار »الوص��ول إلى رعاية 
مرضى الس��كري أن لم يكن اآلن فمتى؟«، وبحضور 

وزيرة الصحة فائقة الصالح.
وأشار الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة إلى أنه في 
المملكة تصل نسبة اإلصابة بالسكري إلى 15% من 
الس��كان البالغين، وذلك حس��ب إحصائيات المسح 
الصحي الوطني لعام 2018، كما تش��ير التوقعات 
إلى ارتفاع نس��بة المصابين بالسكري إلى نحو ربع 
س��كان المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي 
بحلول 2030، مضيفًا أن السكري يعد أحد األسباب 
الرئيسة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
والعي��ن والكل��ى والقدمين، وهو ما يس��بب الوفاة 
المبكرة واإلعاقة، ويزيد تكالي��ف الرعاية الصحية، 
ويعوق قدرة البل��دان على تحقيق أه��داف التنمية 

المس��تدامة المتعلق��ة بالصح��ة وتحقي��ق الغاية 
الثالثة م��ن هذه األهداف بش��أن خف��ض الوفيات 
المبكرة الناجمة عن األمراض غير الس��ارية بمقدار 

الثلث بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2015. 
وأك��د أن المملك��ة قد وضع��ت الخط��ط الوطنية 
لمجابه��ة الس��كري مع االلت��زام المتج��دد وإدماج 
الس��كري في السياسات واالس��تراتيجيات والخطط 
الصحية األوس��ع نطاق��ًا المتعلقة باألم��راض غير 
الس��ارية وحزم مناف��ع التغطية الصحية الش��املة 
وتنفي��ذ اإلج��راءات الوطني��ة الرامي��ة إل��ى وض��ع 
اس��تجابات ش��املة ومتكامل��ة للحد م��ن اإلصابة 
بالسكري والسمنة وعوامل الخطر األخرى المرتبطة 
باألمراض غير الس��ارية مثل التدخين واتباع نظام 

غذائي غير صحي وزيادة الوزن والخمول البدني.
وذك��ر أن األهداف االس��تراتيجية للخط��ة الوطنية 
لمكافحة األمراض المزمنة وداء الس��كري، تس��عى 
جاهدة للحد من انتشار مرض السكري والتقليل من 
اآلث��ار الصحية واالقتصادية الناجم��ة عنه، بتنفيذ 
المب��ادرات الوقائي��ة والعالجية وتوفي��ر الخدمات 
الصحية المتقدمة، والتي تندرج تحت هذه الخطة، 
حيث توف��ر وزارة الصحة والمستش��فيات والمراكز 

والعيادات المعنية بمكافحة وعالج السكري البرامج 
الوقائي��ة التي تعنى بنش��ر الوع��ي الصحي بطرق 
الوقاية من مرض الس��كري، وتنفذ حمالت التوعية 
المجتمعي��ة الت��ي تش��جع عل��ى تبني نم��ط حياة 
صحي وممارسة النشاط البدني والعادات الغذائية 
الصحي��ة وتق��وم أيض��ًا توفي��ر برامج االكتش��اف 
المبك��ر لتش��خيص المرض ف��ي مراحل��ه المبكرة 
وقبل حدوث المضاعفات، وكذل��ك توفير الخدمات 
العالجية المتطورة والش��املة لجميع مرضى السكر 
ي في جميع المراكز الصحية والعيادات التخصصية 
بالقط��اع الصح��ي بالمملكة، والت��ي تطبق أحدث 
م��ا توصل إليه الطب الحديث ف��ي العناية بمرضى 
الس��كري بمختل��ف أنواعه ومراحله للح��د من آثاره 
ومضاعفاته على يد فرق طبية مؤهلة ومتخصصة 

ووفق أدلة إرشادية عالجية علمية محدثة.
ولفت الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة إلى أنه 
وبفضل تعاون وتكاتف الجميع ومن خالل الشراكة 
المجتمعية مع المؤسس��ات الحكومة واألهلية فقد 
تم تحقيق العديد من اإلنجازات بالرغم من الظروف 
االستثنائية الصعبة التي يشهدها العالم والبحرين 

على حد سواء بسبب جائحة فيروس كورونا.

 »الصحة العالمية«: 1.6 مليون
وفاة بالسكري سنويًا

قالت وزارة الصحة إن دول العالم تش��هد تزاي��دًا مطردًا في معدالت 
اإلصابة باألمراض المزمنة غير الس��ارية ومن أكثرها مرض السكري، 
حي��ث أش��ارت منظمة الصح��ة العالمية إل��ى أن حوال��ي 537 مليون 
ش��خص في جميع أنحاء العال��م يعانون من مرض الس��كري وحوالي 
1.6 مليون حالة وفاة بس��بب مرض السكري كل عام، هذا عالوة على 
أن مرض الس��كري ُيعد سببًا رئيس��ًا للعمى والفشل الكلوي والنوبات 
القلبية والس��كتة الدماغية وبتر األطراف الس��فلية، مبينة أن المسح 
الصحي الوطني في المملكة لعام 2018 يشير إلى أن حوالي 15% من 

المشمولين بالمسح مصابين بمرض السكري.
وُتش��ارك البحرين دول العالم والمنظمات الصحية العالمية االحتفال 
بمناس��بة اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر من كل عام، تحت شعار 
»رعاية مرضى الس��كري... إن لم يكن اآلن، فمتى؟«؛ والذي يهدف إلى 
رفع مستوى الوعي ومعرفة عوامل الخطورة المسببة للسكري. وذكرت 
ال��وزارة أنه ألهمي��ة مكافحة األم��راض المزمنة غير الس��ارية ومنها 
مرض الس��كري، أولت البحرين اهتماما كبيرا بمرض الس��كري، حيث 

تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية.

في اليوم العالمي للمرض ومرور قرن على اختراع اإلنسولين

»الصحة« لـ                 : 15٪ من سكان البحرين مصابون بالسكري
وليد صبري «

كش��فت استش��ارية ط��ب العائل��ة، ورئيس 
عيادات الس��كري المركزية، في مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية، ب��وزارة الصح��ة، الدكتورة 
حن��ان حميدان، ف��ي تصريحات ل��� »الوطن« 
عن أن »نس��بة اإلصابة بمرض الس��كري في 
البحرين تصل إلى 15%، مشددة على »ضرورة 
زي��ادة التوعية بأخطار مرض الس��كري، وفي 
ذات الوقت، البد من التعرف على آخر األبحاث 
بالعالج��ات  المتعلق��ة  الطبي��ة  والتقاري��ر 
الجدي��دة للم��رض«، منوهة إل��ى أن البحرين 
من الدول التي تس��جل نس��ب إصاب��ة كبيرة 

بالمرض على مستوى العالم.
وأضافت على هامش »مؤتمر احتفالية اليوم 
العالم��ي للس��كري«، والذي عق��د أمس تحت 
رعاي��ة رئيس مجل��س أمناء الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة، د. عبدالوه��اب محم��د عبدالوهاب، 
أن »المؤتمر يس��لط الضوء على المضاعفات 
التي يتعرض لها مريض السكري، واالهتمام 
بجوانب الصحة المختلفة لمريض الس��كري، 
خاص��ة صحة الفم واألس��نان، كما أننا حرصنا 
على استعراض آليات تقديم الخدمات الطبية 
لمرضى السكري ودور العيادات المركزية في 

هذا الشأن«.
وقال��ت إن »نخبة من ك��وادر الرعاية الصحية 
األولي��ة المختصي��ن تناول��وا دراس��ات حول 
المس��تجدات الصحي��ة والعالجي��ة والدالئ��ل 
العلمية المحدث��ة والتغذية والعناية بالقدم 
واألم��راض الجلدي��ة بي��ن المصابين بمرض 
الس��كري، وكذل��ك كيفية االس��تخدام األمثل 
المرض��ى  بع��ض  وأن  خاص��ة  لإلنس��ولين، 
ال يدرك��ون الطريق��ة الصحيح��ة الس��تخدام 

اإلنسولين«.
وذك��رت أن »المؤتم��ر يتضم��ن ورش عمل 
وحلقات نقاشية حول المشاكل التي يتعرض 
لها مرضى السكري نتيجة االستخدام الخاطئ 
لإلنسولين السيما ما يتعلق باإلصابة بهبوط 
السكر في الدم، كما تم تخصيص ورشة عمل 

حول العناية بالقدم«.
وأقي��م »مؤتم��ر احتفالي��ة الي��وم العالم��ي 
للسكري«، بمناسبة االحتفال باليوم العالمي 
للس��كري، ال��ذي يص��ادف 14 نوفمبر من كل 
عام، تحت ش��عار »إتاح��ة األدوي��ة والرعاية 
الخاص��ة بالس��كري«، وكذلك بمناس��بة مرور 
100 ع��ام على اختراع عقار اإلنس��ولين، تحت 
رعاي��ة الدكت��ور عب��د الوهاب محم��د رئيس 
مجلس أمناء الرعاية الصحية األولية، وبحضور 
الرئي��س التنفي��ذي لمراكز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة،  الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، وممث��ل 

عن س��فارة الدنمارك لدى مملك��ة البحرين، 
ي��ورن أندرس��ن، ورئيس إدارة دع��م المرضي 
والعالق��ات العامة بش��ركة نوفونورديس��ك، 
الدكت��ور أحم��د مجدي، وبمش��اركة واس��عة 
م��ن األطب��اء والمتخصصي��ن واألكاديميي��ن 
عبر الحض��ور الفعلي، والمش��اركة عبر تقنية 

االتصال المرئي.
وأك��د الدكت��ور عبد الوهاب عل��ى دعم حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى

 آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه المس��تمر ومتابع��ة صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل لتطوير 
خدم��ات القط��اع الصحي، مثنيًا عل��ى الجهود 
الوطني��ة الرامية لتعزيز الس��لوكيات الصحية 
من خالل التوعية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى 
أهمي��ة مضاعفة الجه��ود لمكافحة األمراض 

غير السارية وفق الخطة الوطنية للصحة.
وحذر م��ن قلة النش��اط الرياض��ي والتغذية 

غير الصحي��ة والتي ت��ؤدي إلى زيادة نس��بة 
اإلصاب��ة بالم��رض، لذلك البد م��ن وضع حد 
لذل��ك، خاصة وأن الكلف��ة العالجية لمريض 
الس��كري باهظة، حتى على مستوى المصاب 
الذي ربم��ا يفقد بصره أو يتع��رض لبتر أحد 
طرفي��ه نتيجة مضاعف��ات الم��رض، أو ربما 
اإلصابة بالفشل الكلوي، واللجوء إلى عمليات 
الغس��يل أو زراع��ة الكل��ى. وق��ال إن »األوراق 
التي تناقش في المؤتم��ر تركز على الوقاية 
م��ن الس��كري واكتش��افه وطريق��ة عالج��ه 
والتطوير والمتابعة، ونحن في مراكز الرعاية 
الصحية األولية نحرص على التركيز على تلك 
الجوانب، ونتواص��ل مع المرضى، حتى يمكن 
الس��يطرة على المرض«. من جهتها، شددت 
جليل��ة الس��يد عل��ى اس��تمرار تقدي��م رعاية 
صحية أولي��ة ذات جودة عالية لذوي األمراض 
المزمنة وخصوصًا مرض السكري، مشيرة إلى 
أن مراكز الرعاية الصحية األولية تتبنى أفضل 
الممارس��ات في جميع البروتوكوالت المتبعة 

وماضية في تس��خير كافة اإلمكانيات لتعزيز 
كف��اءة الخدم��ات الصحية المقدم��ة للجميع 

بالتكامل مع الجهات الصحية المختلفة.
وقال��ت إن��ه »يت��م توفي��ر العالج المناس��ب 
للمرضى، اضاف��ة إلى تعزيز الثقافة الصحية، 
م��ن خ��الل عي��ادة الس��منة، وتوفي��ر طواقم 
مدربة من أجل مشاركة المرضى في الخطط 
التوعوي��ة والخط��ط العالجي��ة م��ن خ��الل 
العيادات العامة الت��ي يقودها أطباء العائلة 
وكذلك عيادات األمراض المزمنة والتي تقدم 
باقة م��ن الخدمات المتكاملة والتي تش��مل 

التغذية والعناية بالقدم وغيرها«.
وقد قدم��ت الدكت��ورة حنان حمي��دان عرضًا 
ح��ول آليات تقديم الخدم��ات الطبية لمرضى 
الس��كري ودور العي��ادات المركزي��ة في هذا 

الشأن.
من جانب��ه، حذر رئي��س إدارة دع��م المرضى 
والعالقات العامة في شركة »نوفو نورديسك«، 
الدكتور أحمد مجدي، من زيادة نسبة اإلصابة 
بالمرض على مس��توى العالم، مش��يرًا إلى أن 
اليوم العالمي للس��كري يتوافق مع مرور 100 
عام على اخت��راع األنس��ولين، منوهًا بضرورة 

تع��اون المؤسس��ات الصحي��ة والطبية حول 
العال��م م��ن أج��ل التوعي��ة والس��يطرة على 
الم��رض، خاصة وأن نح��و 420 مليون مصاب 
بالمرض ح��ول العالم. وقال��ت إنه »يتم عقد 
الطبي��ة  عمل للطواق��م  وورش  محاض��رات 
للبناء عل��ى القدرات وتطوير ج��ودة األداء في 
العي��ادات العامة وعي��ادات األمراض المزمنة 
وعيادات مرض الس��كري ف��ي الرعاية الصحية 
األولي��ة، حيث يتم التركيز عل��ى تعزيز الوعي 
لدى مقدمي الخدمات بأحدث طرق التشخيص 
والعالج، واش��راك المرضى في اتخاذ القرارات 
الصحي��ة ووضع الخط��ط العالجي��ة بما فيها 
العناية الشخصية بمريض السكري واألنظمة 

الغذائية التي يجب اتباعها«.
وقد ق��دم نخبة من ك��وادر الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة المختصي��ن دراس��ات وأبح��اث طبية 
وعلمي��ة وصحية ح��ول المس��تجدات الصحية 
المحدث��ة  العلمي��ة  والدالئ��ل  والعالجي��ة 
والتغذية والعناية بالقدم واألمراض الجلدية 
بي��ن المصابي��ن بم��رض الس��كري، وكذلك 
م��ا يتعل��ق بصحة الف��م واألس��نان، وطريقة 

استخدام اإلنسولين.

 د. أحمد مجدي خالل تصريحاته لـ»الوطن«

يورن أندرسند. عبدالوهاب محمد د. حنان حميداند. جليلة السيد

عبدالوهاب: تكلفة باهظة لعالج مريض السكري

 جليلة السيد: مراكز الرعاية الصحية 
األولية تتبنى أفضل البروتوكوالت الطبية

 حنان حميدان: البحرين بين الدول 
األكثر إصابة بالسكري عالميًا

 مجدي: ضرورة تعاون المؤسسات 
الطبية حول العالم للسيطرة على السكري
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نرحب بمشاركاتكم على بريد اإللكتروني للصفحة
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السيد: »الخليج العربي« تبذل جهودًا 
لتوفير مضخات األنسولين لألطفال

أع��رب األمين العام للمؤسس��ة 
اإلنس��انية   لألعم��ال  الملكي��ة 
الدكت��ور مصطفى الس��يد، عن 
ش��كره للمب��ادرة الت��ي أطلقها 
طلبة جامعة الخليج العربي من 
أجل دعم مشروع الفارس لتوفير 
مضخ��ات األنس��ولين لألطف��ال 
المصابين بالن��وع األول من داء 

السكر. 
وثمن تع��اون رئي��س الجامعة 
الدكت��ور خال��د العوهل��ي، ف��ي 

إطالق هذه المبادرة ورعايته الكريمة لهذه الفعالية وتش��جيعه 
طالب الجامعة للمشاركة في األعمال اإلنسانية وخدمة المجتمع 
ضمن البرامج التطوعية التي يقوم بها الطالب لتوعية المجتمع 

بمختلف األمراض.

د. مصطفى السيد



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer
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إعادة افتتاح ســاحل بــالج الجزائر والمشــاريع المصاحبة 
خطــوة هامــة نحــو تطويــر الســياحة الداخليــة وتعزيز 

موقع البحرين السياحي بالمنطقة.
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اسَمُعوا وُعوا ما يحدث في لبنان
الس��ؤال المه��م الذي يطرح��ه الق��ارئ البحرين��ي ناهيك ع��ن تعاطفنا 
ومش��اعرنا الصادقة تجاه اللبنانيين هو ما الذي يهمنا في موضوع لبنان 

في البحرين تحديدًا؟
يهمنا أن نرى ونس��مع ونتابع مصيرًا كان مقدرًا لنا ومرس��ومًا لنا، وكان 

سيتم على أيٍد بحرينية مثلما هو يتم اآلن في لبنان بأيٍد لبنانية.
يهمنا جدًا جدًا حتى ال نس��تهين بالصغيرة وال نمرر ما يسّوق لنا على أنه 
أزمات بس��يطة، فالمخطط الذي جر لبنان إلى ه��ذه الهاوية لم يبدأ أبدًا 
بهذا الحجم، بل بدأ بتمكي��ن عمالء إيران في لبنان وبمنحهم االمتيازات 
بحج��ة »المقاومة«؛ إذ لم يكن مدخل حماية الخصوصية المس��تخدم في 
البحري��ن مقنعًا ف��ي لبنان، خاصة أن لبنان فسيفس��اء من الخصوصيات، 
فكان ال بد من إيجاد حجة ومنفٍذ آخر يمنح عمالء إيران مساحة صغيرة في 
البداية كي يتصرفوا خارج حدود الدولة، خارج س��لطات جيشها وقضائها 
ومؤسس��اتها، فبدأت دولتهم الخاصة صغيرة جدًا في حدود بس��يطة ال 
تتعدى مؤسس��ات خيرية وبعض قطع من الس��الح، إنم��ا المهم أال يمر 

القانون من جهتهم!!
ثم كبرت دولتهم وصغر لبن��ان، فكانت هذه النتيجة التي لخصها تقرير 
للبن��ك الدولي والذي من أجل إيران ومصلح��ة إيران وكرامة إيران وأحالم 
ساسة إيران يعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفق�ر على خلفية 
تضخم م�ت�س��ارع وش��ّح في األدوي��ة والمحروقات وتقنين ح��اد للتغذية 

بالتيار الكهربائي، وسط رفع الدعم تدريجيًا عن األدوية والطحين. 
واس��تنزف االنهيار االقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين األس��وأ 
ف�ي العالم منذ عام 1850 احتياطات مصرف لبنان، وأفقد الليرة أكثر من 

90 في المائة من قيمتها. 
وبحس��ب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية فإن أس��عار المواد 
الغذائي��ة األساس��ية ارتفع��ت بأربعة أضع��اف، وقال البن��ك الدولي إنه 
تقريب��ًا ف��ي عام واحد فقط بل��غ معدل التضخ�م 131.9% خالل األش��هر 
الس��تة األولى من عام 2021. وحذرت منظمة »س��ايف ذي ت�ش�ي�ل�درن« 
ف��ي أك�ت�وب�ر م��ن أن األط�ف�ال ف�ي لبنان ال يأكلون بانتظام ألن أهلهم 

يعانون من أج��ل ت�أم�ي�ن ال��م��واد ال�غ�ذائ�ي�ة األساسية لهم.
كل تل��ك التضحي��ات اللبناني��ة ألن ج��رذ الضاحية حاكم لبن��ان الفعلي 
مس��تعد ألن يق��دم كل ما في لبنان م��ن أرض وما عليه��ا )كرمال( وليه 
الفقي��ه، وتحالف مع طغمة من الفاس��دين لإلمس��اك بخن��اق لبنان، فال 
يجدون منفذًا وال متنفس��ًا إال الموت وه��و ال يمانع! وهذا ما يفكر به كل 
م��ن يوال��ي فقيههم ف��ي أي مكان، وهذا م��ا يفعله ه��ادي العامري في 
العراق والبطاط سابقًا وما يفكر به من كان عندنا في البحرين وهو مقيم 

عند أسياده اآلن في إيران.
تخّي��ْل لبن��اَن الصغيَر ال��ذي ال تزيد مس��احته عن عش��رة آالف كم مربع 
يتح��دث في��ه اللبنانيون اآلن عن التقس��يم!! يقولون لج��رذ الضاحية خذ 
الجن��وب والضاحية وحّل عن س��مانا، واللبنانيون بس��نتهم، بش��يعتهم، 
بمس��يحييهم، بدروزه��م قادرون على العيش المش��ترك بعي��دًا عنك، إذ 
إن أصغر لبناني اآلن يعرف أنه ال س��بيل للخالص م��ن الهيمنة اإليرانية 
إال بحرب أهلية، أو بدخول الجيش اللبناني على خط المواجهة مع س��الح 
الحزب، أي لبنان في مواجهة إيران بالمعنى األصح. فخالص اللبنانيين لن 

يكون إال بسقوط نظام الماللي، فهم اآلن رهينة لديه.
لذل��ك نحن نتابع المآل الذي آل إليه ح��ال اللبنانيين لنتذكر أن »الدولة« 
التي نعيش تحت ظلها في مملكة البحرين تتطلب اليقظة التامة وعدم 
االستهانة بأي تطاول عليها أو خروج من تحت مظلتها دستوريًا أو قانونيًا 
تح��ت أي حجة أو ذريعة، فالحجج متنوعة لكن الهدف واحد وجودهم خارج 

إطار الدولة.

 معلمة بحرينية تطلق 
موقع »فينا خير« لدعم ذوي العزيمة

المعلم��ة مني��رة منص��ور  ابتك��رت 
الم��ري، من مدرس��ة الرف��اع الغربي 
الموق��ع  فك��رة  للبن��ات  اإلعدادي��ة 
اإللكترون��ي »فينا خير« لدعم الطلبة 
م��ن ذوي العزيم��ة، وال��ذي س��يركز 
بدايًة على فئة اضطراب التوحد، ثم 

سيشمل الفئات األخرى. 
البحري��ن  »إن  المعلم��ة:  وقال��ت 
وحكومته��ا أعطتا الكثي��ر في خدمة 
المس��يرة التعليمي��ة، بم��ا في ذلك 
احتض��ان الطلبة م��ن ذوي العزيمة 
ف��ي التعلي��م الحكوم��ي، لذلك هي 
تس��تحق من��ا كل الش��ك�ر والتقدير 
الداعم��ة  بالمب��ادرات  والمس��اهمة 
لتوجهاتها الرائدة في هذا المجال«.
وأضاف��ت أن وزارة التربي��ة والتعليم 
تنف��ذ سياس��ة ممتازة لدم��ج هؤالء 
األبن��اء من طالب التوح��د واإلعاقات 
والس��معية  والجس��دية  الذهني��ة 
والبصري��ة وغيرها، حي��ث أصبح من 
الس��هل علين��ا في المي��دان التربوي 
معرفة ما يشعرون به وما يحتاجونه 
للحص��ول عل��ى التعلي��م المناس��ب 

بالحضور  الفعلي واالفتراضي.  

وأوضح��ت الم��ري أنها كون��ت فريقًا 
من طالبات المدرس��ة، وهن: عائشة 
وآي��ة  المعم��ري،  وظبي��ة  محم��د، 
م��روان، وق��ررت أن تتع��رف معهن 
ع��ن ق��رب عل��ى ه��ذه الفئ��ة م��ن 
الطلب��ة أكث��ر لمس��اعدتها، فقم��ن 
بقراءة العديد م��ن الكتب المتعلقة 
باضطراب التوحد واالستماع للعديد 
م��ن األطباء، م��ع التواصل م��ع ولية 
أم��ر طالب��ة تعان��ي م��ن اضط��راب 
لندرس س��لوكاتها، ونرصد  التوحد، 
احتياجاتها، لرسم الخدمات الداعمة 

المناسبة. 
الموق��ع  فك��رة  »قدم��ت  وتابع��ت: 
لفري��ق العمل، متضمن��ًة المطلوب 
ف��ي تصميم��ه، ونعم��ل حالي��ًا على 
اتخ��اذ الخط��وات الالزمة لتدش��ينه، 
وس��يتم إطالقه قريبًا تحت مس��مى 
»فين�ا خير«، تماشيًا مع الشعار الذي 
أطلقه س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، من أجل دعم وخدمة الناشئة 
في البحرين، فس��موه هو قدوتنا في 
العط��اء وتقديم المب��ادرات النوعية 

الرائدة في هذا المجال«.

ويهدف المش��روع إلى توعية العالم 
بأن التوحد اضط��راب وليس مرضًا، 
والعمل على تس��هيل عملية التعليم 
لطالب التوح��د، وتعزيز دمجهم هم 
والفئ��ات األخرى مثل ك��ف البصر، أو 
صعوب��ات النطق، واس��تثمار ش��غف 
الحال��ي باس��تخدام األجهزة  الجي��ل 

اإللكترونية في التعليم. 
اللعب��ة  جان��ب  إل��ى  أن��ه  وأك��دت 
األساس��ية للمش��روع التي س��بق أن 
تم تصميمها، س��يتم أيض��ًا إضافة 
المص��ورة،  التعليمي��ة  القص��ص 
وسيكون الموقع متاحًا لجميع الطلبة 
بدءًا من مملكة البحرين وجميع أنحاء 
الوطن العربي وصواًل إلى بالد العالم 
أجمع، لدعم وخدمة الفئات من طلبة 
الدمج، مثل التوح��د، والصم والبكم، 

وصعوبات التعلم. 
وأش��ارت إلى أنه ت��م كذلك التواصل 
م��ع عدد م��ن المراك��ز المتخصصة، 
للتنس��يق بش��أن إمكاني��ة تطبي��ق 
المش��روع على طلبة جمي��ع المراحل 
الموق��ع  إع��داد  وت��م  الدراس��ية، 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

وفاة العب كرة تسجن رجل أعمال 18 شهرًا
تسببت وفاة المهاجم األرجنتيني الراحل إيميليانو ساال 

في الحكم على رجل أعمال بالسجن لمدة 18 شهرًا.
وكان المهاج��م األرجنتين��ي ف��ي طريقه إل��ى األراضي 
البريطانية على متن طائرة خاصة انطلقت من فرنسا، 
لالنضمام إلى كارديف سيتي الويلزي مقابل 15 مليون 

جنيه إسترليني.
واختفت الطائ��رة أثناء رحلتها، قب��ل أن يتبين مصرع 
س��اال الحقًا، مما فتح الباب أم��ام الكثير من التكهنات 

حول أسباب سقوطها.
وكشفت صحيفة »ديلي س��تار« البريطانية على صدور 
حكم يقضي بس��جن رج��ل األعمال ديفيد هندرس��ون، 
الذي نظم الرحلة التي أدت إلى مصرع س��اال، لتعريضه 
س��المة طائ��رة للخط��ر. وقض��ت المحكم��ة بس��جن 
هندرسون لمدة 18 شهرًا، وذلك بعد أن استأجر الطيار 

ديفيد إيبوتس��ون، الذي لقي حتفه أيضًا، لنقل الالعب 
م��ن فرنس��ا إلى إنجلت��را. ويق��ال إن هندرس��ون حاول 
التس��تر على تورطه بعد اختفاء الطائرة، وذلك بعدما 
اس��تمعت المحكم��ة للرس��ائل الت��ي أرس��لها لبعض 

أصدقائه في أعقاب الحادثة.

 رجل يدخل موسوعة جينيس 
بـ»شجرة تثمر 5 أنواع من الفاكهة«

تمكن أس��ترالي من أصول عربية من دخول موس��وعة »جينيس« لألرقام 
القياسية، حيث استطاع جعل شجرة تثمر ب�5 أنواع مختلفة من الفاكهة.
وذكرت صحيفة »جارديان« البريطانية، أن الشاب حسام صراف، من أصل 
عراق��ي من والي��ة فيكتوريا األس��ترالية، قام بتطعيم ش��جرة ب�10 أنواع 
مختلف��ة من الفاكه��ة، إال أن القائمي��ن على موس��وعة جينيس لألرقام 
القياس��ية، أخبروه أنه لم يتم احتس��ابها جميعًا على أنها أنواع مختلفة، 

مؤكدين نجاحه في إنتاج 5 أنواع فقط.
ولفت��ت إلى أن »الفاكهة التي نجح صراف في إنباتها على ذات الش��جرة، 

تضمنت النيكتارين والدراق والخوخ والمشمش والكرز«.
واعتبر صراف إنجازه تعبيرًا لمفهوم »التعايش السلمي«، موضحًا أن »شجرته هي 

تجسيد لفكرة العيش معًا رغم االختالف باحترام في مجتمع متعدد الثقافات«.

 خدعته بالمكياج 
فطالب بخلعها

تقدم رج��ل مصري إل��ى المحكمة بدعوى نش��وز ضد زوجته؛ 
بحج��ة أن زوجته اس��تخدمت »المكياج« لإليق��اع به في هذه 
الزواج، وقال: »تعرفنا عن طريق فيس��بوك، ورأيتها في الصور 
أواًل، وبعده��ا تقابلنا وكانت جميلة، وقررت خطبتها، وبعد أن 
تم الزواج، اس��تيقظت من النوم وأمام��ي فتاة أخرى ال أعرفها 
من قبل«. وأش��ار الزوج إلى أن��ه »كان قد أقنع زوجته أكثر من 
مرة باالمتن��اع عن وضع مس��تحضرات التجميل طوال الوقت، 
لكنها كانت ترفض، مدعية أنها ال تريد هذه التحكمات، وأنه 

تعرف عليها بهذا الوضع«.
وشدد الرجل المصري على أنه »ال يريد العيش مع زوجته تحت 
س��قف واحد، ولم يعد يتحمل كذبها وخداعها له، فقرر اللجوء 
لمحكمة األسرة، وأقام دعوى نشوز، وما زالت الدعوى منظورة 

ولم يتم الفصل فيها«.
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