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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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وقــــع رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج 
الــــــعــــــربــــــي الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد بـــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي، ورئـــيـــس 
الــفــرنــســيــة إلدارة  إيــســيــك  جــامــعــة 
األعمال األستاذ الدكتور فينشانزو 
اتــفــاقــيــة تجديد  اســبــاتــيــزو فــيــنــزي 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي 
بجامعة  األعــمــال  إلدارة  الفرنسي 
وجــامــعــة   FABS الــعــربــي  الــخــلــيــج 
إيسيك، بحضور سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــارد، وذلــــك بــعــد مــرور  ــوشـ جــيــروم كـ
ــعــــاشــــرة عـــلـــى انـــطـــالق  ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
التعاون األكاديمي بين الجامعتين.
وبـــــــــحـــــــــث رئـــــــــيـــــــــس جـــــامـــــعـــــة 
جامعة  رئيس  مــع  العربي  الخليج 
ــه من  إيــســيــك والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
ــيـــن الــتــنــفــيــذيــيــن  ــؤولـ ــسـ ــمـ ــار الـ ــبــ كــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــيــــك ســ ــســ بـــجـــامـــعـــة إيــ
ــر  ــويـ ــطـ ــاون األكــــــاديــــــمــــــي، وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بــمــا يــتــوافــق 
ــات الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــي  ــهــ ــوجــ مـــــع تــ
لسوق  المستقبلية  والــمــتــطــلــبــات 

ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
الـــــــعـــــــربـــــــي، كـــــمـــــا بـــــحـــــث عـــــمـــــداء 
ــدد مـــن األكــاديــمــيــيــن  ــ الــكــلــيــات وعـ
سبق  اجــتــمــاع  فــي  الجامعتين  مــن 
الـــتـــوقـــيـــع طـــبـــيـــعـــة االحـــتـــيـــاجـــات 
لالرتقاء  المستقبلية  والتطلعات 
العربي  المعهد  ومخرجات  ببرامج 

الفرنسي إلدارة األعمال.  
وعـــّبـــر الــدكــتــور الــعــوهــلــي عن 
ــره  لـــلـــتـــعـــاون مـــــع جــامــعــة  ــديــ ــقــ تــ
النجاح  مسيرة  الســتــمــرار  إيسيك 

فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي الــفــرنــســي 
الخليج  بــجــامــعــة  األعـــمـــال  إلدارة 
الــعــربــي الــــذي خــــرج حــتــى اآلن 8 
ــات مــتــمــيــزة مــــن الــقــيــاديــيــن  ــعــ دفــ
إدارة  مــــجــــال  فــــي  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
األعــــمــــال، مــقــدمــا عــــرض لــمــحــات 
مهمة من تاريخ تأسيس الجامعة، 
وأهم البرامج األكاديمية المبتكرة 
ــن حــــاجــــة دول  ــ ــقـــت مـ ــثـ ــبـ انـ الــــتــــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة كــمــاجــســتــيــر حــوســبــة 
ماجستير  وبرنامج  القادم،  الجيل 

ــدي وبــــرنــــامــــج  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــب الـ
اإلكلينيكي  العائلة  ماجستير طب 
واالبــتــكــار،  التقنية  إدارة  وبــرنــامــج 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــا الــ ــرهــ ــيــ وغــ
األكــاديــمــيــة الــمــبــتــكــرة، إلـــى جانب 
ــازات التي  ــرز  الــمــشــاريــع واإلنـــجـ أبـ
ماضية،  عــقــود   40 طـــوال  حققتها 
والـــتـــي يــتــقــدمــهــا مـــشـــروع مــديــنــة 
ــداهلل الــطــبــيــة، ومــركــز  ــبـ الــمــلــك عـ
المحاكاة والمهارات الطبية ومركز 

األبحاث اإلكلينيكية.

اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  عــقــد 
الحادي  اجتماعه  العالمي  للتراث  العربي 
عــشــر أمــــس، وذلــــك عــبــر تــقــنــيــات االتــصــال 
المرئي. وافتتحت الشيخة مي بنت محمد 
الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل 
االجتماع بكلمة مسجّلة، فيما شهد حضور 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور هــبــة عــبــدالــعــزيــز مــديــرة 
الــمــركــز، والــســفــيــرة الــشــيــخــة عــائــشــة بنت 
بأعمال  القائم  خليفة  آل  صقر  بــن  أحمد 
رئيس قطاع المنظمات في وزارة الخارجية، 
والــســيــد الزار الــيــنــدوا مــديــر مــركــز الــتــراث 

العالمي.
وشــــارك فــي االجــتــمــاع كــذلــك عـــدد من 
مــن  ــراء  ــبــ خــ مــــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ
الـــدولـــي لــصــون الطبيعة  كـــل مـــن االتـــحـــاد 
ــار  لــــآثــ الــــــدولــــــي  الـــمـــجـــلـــس   ،)IUCN(
الــدولــي  والــمــركــز   ،  )ICOMOS(والمواقع
لــــــدراســــــة وصــــــــون الـــمـــمـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
وترميمها)ICCROM( ، كما حضر ممثلون 
عن الدول األعضاء في مجلس اإلدارة وهي 
كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة 

عمان وجمهورية مصر العربية.
بنت  مـــي  الــشــيــخــة  قــالــت  كلمتها  وفـــي 
محمد آل خليفة: »نجتمع اليوم كما في كل 
عام في اجتماع مركز إدارة المركز اإلقليمي 

العربي للتراث العالمي من أجل التخطيط 
ألنشطتنا وبرامجنا خالل العام القادم، هذا 
المركز الذي يخدم البلدان العربية ويسهم 

في حفظ وصون التراث العالمي العربي«.
وأضـــافـــت: »نــحــتــفــي خـــالل هـــذه السنة 
تأسيس  مــنــذ  ســنــوات مضيئة  عــشــر  بــمــرور 
بالذكرى  نحتفي  كما  2012م،  عــام  المركز 
لعام  العالمي  الــتــراث  التفاقية  الخمسين 
شروطها  استيفاء  على  نعمل  التي  1972م، 
في الحفاظ على مواقعنا وتحقيق الفوائد 
المرجوة منها في بلداننا العربية والعالم«. 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ ــم إلــ وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تــ
عــلــى مــنــجــزات الــمــركــز اإلقــلــيــمــي الــعــربــي 
الــذي  2021م،  عــام  خــالل  العالمي  لــلــتــراث 
في  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  شهد 
مـــجـــاالت بــنــاء الـــقـــدرات لــلــخــبــراء الــعــرب، 
المركز  يبن  ما  والتعاون  الشراكات  وتعزيز 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــراث 
التراث  ألهمية  والترويج  والنشر  العالمي، 
العالمي، ودعم إدارة وصون المواقع العربية 
المسجلة على قائمة التراث العالمي ودعم 
المعرضة  العربية  العالمي  الــتــراث  مــواقــع 

للخطر.
وحقق المركز عددًا من المنجزات التي 
الهادفة  ومــشــاريــعــه  أنشطته  ضمن  تــنــدرج 

إلــى دعــم جــهــود بــلــدان الــوطــن العربي في 
الحفاظ على المواقع التراثية والتاريخية، 
لبنان  منها  دواًل  الــمــشــاريــع  تــلــك  وشــمــلــت 
إضافة  واألردن،  وتــونــس  والــجــزائــر  واليمن 
إلــــى إعـــــالن مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  انضمام 
المنتسبين  األعضاء  مجلس  إلى  العالمي 
للمنظمة، وذلك على هامش الدورة الرابعة 
والـــعـــشـــريـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة 
مدريد.  اإلسبانية  العاصمة  فــي  السياحة 
كما تطرق االجتماع إلى أهم النتائج التي 
حــقــقــهــا الــمــركــز خـــالل الــعــشــريــة األخــيــرة 
فيما يخص بناء قدرات الخبراء العرب في 
بالمشورة  واإلدالء  العالمي  الــتــراث  مجال 
في  األعــضــاء  العرب  للدول  الفني  والــدعــم 
اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي وتــفــعــيــل تنفيذ 
اتفاقية 1972 للتراث العالمي في المنطقة 

العربية.
العمل  كــذلــك خطة  وتــنــاول االجــتــمــاع 
تتضمن  الـــتـــي  2022م،  لـــعـــام  الــتــنــفــيــذيــة 
إقامة فعاليات عديدة في مملكة البحرين 
الجهود  إطــار  وذلــك في  عــدة،  ودول عربية 
المستمرة لمساعدة هذه الدول على تنفيذ 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي لــعــام 

1972م. 

ترأس علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور محافظ الشمالية االجتماع 
ــبــــوعــــي لــلــمــســؤولــيــن  ــاوري األســ ــشــ ــتــ الــ
بالمحافظة، حيث بارك لهم بالحصول 
ــاد كــمــبــنــى عمل  ــمـ ــتـ عــلــى شـــهـــادة االعـ
الذهبي  المستوى  مــن  للصحة  مــعــزز 
مشيدًا  الصحة،  وزارة  منحتها  والــتــي 
أول  الــفــريــق  قــبــل  مــن  الكبير  بــالــدعــم 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ 
للصحة  مــعــززة  بيئة  لخلق  وتشجيعه 
إدارات  جميع  فــي  المهنية  والــســالمــة 

جميع  سالمة  لضمان  الداخلية  وزارة 
منتسبيها.

العمل  بفريق  العصفور  أشــاد  كما 
ــــذي عــمــل لــتــحــقــيــق االعـــتـــمـــاد وفــق  الـ
اشتراطات وأهداف البرنامج لخلق بيئة 
للصحة،  مــعــززة  مهنية  وســالمــة  عمل 
وتم خالل االجتماع استعراض برنامج 
المحافظة لالحتفال باليوم الخليجي 
ألول  ســيــقــام  والــــذي  الصحية  لــلــمــدن 
مرة هذا العام تحت شعار »مدن صحية 
سيشتمل  حــيــث  مستدامة«,  وتــنــمــيــة 

على حملة لتطعيم كبار السن وحملة 
تنظيف وجداريات في منطقة عالي.

كـــمـــا اســــتــــعــــراض جــــــــدول أعـــمـــال 
حصر  في  المحافظة  جهود  االجتماع 
العاطلين في قرى ومناطق المحافظة 
للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  لــدعــم 
الذي تنفذه وزارة العمل ضمن الخطة 
وعرض  االقتصادي  للتعافي  الوطنية 
حالة لمنزل في منطقة عالي في إطار 
تنفذه  الـــذي  التكافلي  بــيــوت  بــرنــامــج 

المحافظة لذوي الدخل المحدود.

} جانب من االجتماع الذي عقد عن بعد.

خالل اجتماع مجل�س اإدارة المركز الإقليمي.. ال�شيخة مي:

نحتفي بمرور ع�سر �سنوات على الإقليمي العربي للتراث العالمي

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي ت����وق����ع ات���ف���اق���ي���ة ت��ج��دي��د 
ال���������س����راك����ة م�����ع ج����ام����ع����ة اإي���������س����ي����ك ال���ف���رن�������س���ي���ة

} جانب من توقيع االتفاقية.

م��ح��اف��ظ ال�����س��م��ال��ي��ة ي�����س��ت��ع��ر���ض ب���رن���ام���ج ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ل���اح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال��خ��ل��ي��ج��ي ل���ل���م���دن ال�����س��ح��ي��ة

الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
ــي مــقــر  ــ ــى لـــلـــصـــحـــة فـ ــ ــلـ ــ األعـ
ــروم  ــيــ ــيــــد جــ ــســ الـــمـــجـــلـــس الــ
كــــوشــــار، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
ــيـــث تــــم بــحــث  الـــبـــحـــريـــن، حـ
واســـتـــعـــراض أوجـــــه الــتــعــاون 
ــلـــديـــن الــصــديــقــيــن  ــبـ ــيـــن الـ بـ
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــصـــحـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك بــحــضــور 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 

وكيل وزارة الصحة.
وقــــــــــــــــد رحــــــــــــــــب رئــــــيــــــس 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
بــســعــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
المتميزة  بالعالقات  مشيدًا 
والــمــثــمــرة الــتــي تــجــمــع بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
تقدمه  ومــا  الصديقة  فرنسا 
هـــذه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة من 
ــاء عــلــى  ــ ــمـ ــ ــور ونـ ــ ــطـ ــ ــقــــدم وتـ تــ
كــــل الـــمـــســـتـــويـــات لــلــشــعــبــيــن 
أن مملكة  الصديقين، مؤكدًا 
الــــبــــحــــريــــن حــــريــــصــــة عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــمــشــتــرك 
ال  الفرنسية  الجمهورية  مع 

سيما في المجال الصحي.
بن  الــشــيــخ محمد  ــّدم  وقــ
شـــرحـــًا  خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــبــ عــ
به  الـــذي يضطلع  الــــدور  عــن 

المجلس األعلى للصحة في 
الخطة  تنفيذ  ومتابعة  وضع 
بينها  ومــن  للصحة  الوطنية 
للضمان  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ــاع  الــــصــــحــــي، وتــــطــــويــــر قـــطـ
الرعاية الصحية في المملكة، 
التطرق  اللقاء  كما تم خالل 
إلــــى آفــــاق الـــتـــعـــاون الــصــحــي 
مذكرة  وتفعيل  البلدين  بين 

ــبـــاء،  الــتــفــاهــم لــتــدريــب األطـ
ووضــــع أســــس الــتــنــســيــق بين 

الجهتين.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
كــوشــار، سفير  جــيــروم  السيد 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 
تقديره  عن  البحرين  مملكة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــمـــيـــز مــن 
مملكة  تربط  التي  العالقات 

فرنسا،  وجمهورية  البحرين 
كــمــا أثــنــى عــلــى الــــدور الــبــارز 
الــــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــمــجــلــس 
فـــي تطوير  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الـــبـــحـــريـــن مــــؤكــــدًا اســـتـــعـــداد 
الجانب الفرنسي لتنمية آفاق 
المشترك  الــصــحــي  الــتــعــاون 

بين البلدين الصديقين.

رئ���ي�������ض »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ب��ح��ث م����ع ال�����س��ف��ي��ر 
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} رئيس األعلى للصحة مع سفير الجمهورية الفرنسية.

والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة  قــامــت 
اإلجــراءات  باتخاذ  والصناعة  التجارة  وزارة  مع 
االحــتــرازيــة الـــالزمـــة فــي ضـــوء الــتــحــذيــر الــذي 
ــذاء والــــــــــدواء األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــه هــيــئــة الـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــود جـــرثـــومـــة ســالــمــيــنــويــال ــ ــول احـــتـــمـــال وجــ ــ حـ

salmonella  وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي 
منتجات  في   ،)cronobacter sakazakii(
الــواليــات  فــي  المصنعة  األطــفــال  بــدائــل حليب 
 elecare,similac, األمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــحــدة 

.alimentum
جميع  الــصــحــة  وزارة  أهـــابـــت  عــلــيــه  وبـــنـــاء 
استهالك  عــن  االمــتــنــاع  بــضــرورة  المستهلكين 
على  حفاظا  منها  والتخلص  المنتجات  هــذه 
التحذير  على ضــوء  أطــفــالــهــم،  وســالمــة  صحة 

الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء األمريكية.
إخطار  وتلقي  التنبيه  غــرار  على  ذاك  جــاء 
األغذية  سالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة  من 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التابعة  )انفوسان( 
بــــشــــأن وجـــــــود بــــالغــــات عــــن وجـــــــود احــتــمــالــيــة 
تــلــوث بــكــتــيــري لــبــعــض مــنــتــجــات بــدائــل حليب 
ــال الــمــجــفــف الــمــصــنــعــة فـــي الـــواليـــات  ــفــ األطــ
المنتجات  هذه  إن  وحيث  األمريكية،  المتحدة 
تــم تــصــديــرهــا إلـــى مملكة الــبــحــريــن، فــقــد قــام 
قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة بــالــتــواصــل مــع الــشــركــة 
المستوردة في الحال وتم سحب المنتجات من 

األسواق.
المستهلكين  لجميع  الصحة  وزارة  ونوهت 
ــنـــاع عـــن اســـتـــهـــالك الــمــنــتــجــات  ــتـ بــــضــــرورة االمـ
ــاه والــتــخــلــص منها حــفــاظــا على  أدنــ الــمــذكــورة 
صحة وســالمــة أطــفــالــهــم. وطــمــأنــت فــي الوقت 

ذاته بأنها تتابع مستجدات الموضوع عن كثب.
ــان صـــحـــفـــي أمـــــــس، قــــــال فــيــصــل  ــيــ وفــــــي بــ
بــيــع  ــف  ــ ــ وقـ ــلـــت  ــمـ إن اإلجــــــــــــــراءات شـ الــــــســــــاري 
ــل حـــلـــيـــب األطــــفــــال  ــ ــدائـ ــ ــتـــجـــات بـ ــنـ وتــــــــــداول مـ
)Alimentum,similac, elecare(  الواردة 
فــي الــتــحــذيــر مــن الــصــيــدلــيــات والــمــســتــودعــات 
وكافة أماكن توزيعها، لحين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية.
التشغيالت  جميع  أن  الــســاري  السيد  وأكــد 
الــــــواردة لــلــســوق الــبــحــريــنــي يــتــم فــحــصــهــا قبل 
الصحة  وزارة  أن  مــبــيــنــا  تـــداولـــهـــا،  ــرار  قــ ــدور  صــ
الوكيل  خــالل  مــن  الصانعة  الــشــركــة  مــع  تتابع 
الــمــحــلــي كــافــة الــمــســتــجــدات بــهــذا الــخــصــوص 
ــراءات الــالزمــة فــي ضــوئــهــا. مبينا  ــ التــخــاذ اإلجـ

من  المنتجات  باقي  استهالك  من  مانع  ال  أنــه 
الشركة نفسها والتي لم ترد في اإلخطار سواء 

منتجات سيميالك أو غيرها.
إلى ذلك دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع 
الحليب  منتجات  اســتــخــدام  وقـــف  ضــــرورة  إلـــى 
لحين  احــتــرازًيــا  الــمــذكــورة  التشغيلية  بــاألرقــام 
ــدور تــقــريــر الــتــحــقــق الــنــهــائــي مـــن الــشــركــة  ــ صـ
الصانعة والجهات الصحية والتأكد من سالمتها، 
حــول  لــالســتــشــارة  بالمختصين  االســتــعــانــة  مــع 

منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودعت إدارة الصحة العامة كافة المواطنين 
أي  وجــود  حــال  فــي  معها  للتواصل  والمقيمين 
من  الــســاعــة  مـــدار  وعــلــى  مالحظة  أو  استفسار 

خالل خط الشكاوى.
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وقــــع رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج 
الــــــعــــــربــــــي الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد بـــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي، ورئـــيـــس 
الــفــرنــســيــة إلدارة  إيــســيــك  جــامــعــة 
األعمال األستاذ الدكتور فينشانزو 
اتــفــاقــيــة تجديد  اســبــاتــيــزو فــيــنــزي 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي 
بجامعة  األعــمــال  إلدارة  الفرنسي 
وجــامــعــة   FABS الــعــربــي  الــخــلــيــج 
إيسيك، بحضور سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــارد، وذلــــك بــعــد مــرور  ــوشـ جــيــروم كـ
ــعــــاشــــرة عـــلـــى انـــطـــالق  ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
التعاون األكاديمي بين الجامعتين.

وبـــــــــحـــــــــث رئـــــــــيـــــــــس جـــــامـــــعـــــة 
جامعة  رئيس  مــع  العربي  الخليج 
ــه من  إيــســيــك والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
ــيـــن الــتــنــفــيــذيــيــن  ــؤولـ ــسـ ــمـ ــار الـ ــبــ كــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــيــــك ســ ــســ بـــجـــامـــعـــة إيــ
ــر  ــويـ ــطـ ــاون األكــــــاديــــــمــــــي، وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بــمــا يــتــوافــق 
ــات الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــي  ــهــ ــوجــ مـــــع تــ
لسوق  المستقبلية  والــمــتــطــلــبــات 

ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
الـــــــعـــــــربـــــــي، كـــــمـــــا بـــــحـــــث عـــــمـــــداء 
ــدد مـــن األكــاديــمــيــيــن  ــ الــكــلــيــات وعـ
سبق  اجــتــمــاع  فــي  الجامعتين  مــن 
الـــتـــوقـــيـــع طـــبـــيـــعـــة االحـــتـــيـــاجـــات 
لالرتقاء  المستقبلية  والتطلعات 
العربي  المعهد  ومخرجات  ببرامج 

الفرنسي إلدارة األعمال.  
وعـــّبـــر الــدكــتــور الــعــوهــلــي عن 
ــره  لـــلـــتـــعـــاون مـــــع جــامــعــة  ــديــ ــقــ تــ
النجاح  مسيرة  الســتــمــرار  إيسيك 

فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي الــفــرنــســي 
الخليج  بــجــامــعــة  األعـــمـــال  إلدارة 
الــعــربــي الــــذي خــــرج حــتــى اآلن 8 
ــات مــتــمــيــزة مــــن الــقــيــاديــيــن  ــعــ دفــ
إدارة  مــــجــــال  فــــي  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
األعــــمــــال، مــقــدمــا عــــرض لــمــحــات 
مهمة من تاريخ تأسيس الجامعة، 
وأهم البرامج األكاديمية المبتكرة 
ــن حــــاجــــة دول  ــ ــقـــت مـ ــثـ ــبـ انـ الــــتــــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة كــمــاجــســتــيــر حــوســبــة 
ماجستير  وبرنامج  القادم،  الجيل 

ــدي وبــــرنــــامــــج  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــب الـ
اإلكلينيكي  العائلة  ماجستير طب 
واالبــتــكــار،  التقنية  إدارة  وبــرنــامــج 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــا الــ ــرهــ ــيــ وغــ
األكــاديــمــيــة الــمــبــتــكــرة، إلـــى جانب 
ــازات التي  ــرز  الــمــشــاريــع واإلنـــجـ أبـ
ماضية،  عــقــود   40 طـــوال  حققتها 
والـــتـــي يــتــقــدمــهــا مـــشـــروع مــديــنــة 
ــداهلل الــطــبــيــة، ومــركــز  ــبـ الــمــلــك عـ
المحاكاة والمهارات الطبية ومركز 

األبحاث اإلكلينيكية.

اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  عــقــد 
الحادي  اجتماعه  العالمي  للتراث  العربي 
عــشــر أمــــس، وذلــــك عــبــر تــقــنــيــات االتــصــال 
المرئي. وافتتحت الشيخة مي بنت محمد 
الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل 
االجتماع بكلمة مسجّلة، فيما شهد حضور 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور هــبــة عــبــدالــعــزيــز مــديــرة 
الــمــركــز، والــســفــيــرة الــشــيــخــة عــائــشــة بنت 
بأعمال  القائم  خليفة  آل  صقر  بــن  أحمد 
رئيس قطاع المنظمات في وزارة الخارجية، 
والــســيــد الزار الــيــنــدوا مــديــر مــركــز الــتــراث 

العالمي.
وشــــارك فــي االجــتــمــاع كــذلــك عـــدد من 
مــن  ــراء  ــبــ خــ مــــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ
الـــدولـــي لــصــون الطبيعة  كـــل مـــن االتـــحـــاد 
ــار  لــــآثــ الــــــدولــــــي  الـــمـــجـــلـــس   ،)IUCN(
الــدولــي  والــمــركــز   ،  )ICOMOS(والمواقع
لــــــدراســــــة وصــــــــون الـــمـــمـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
وترميمها)ICCROM( ، كما حضر ممثلون 
عن الدول األعضاء في مجلس اإلدارة وهي 
كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة 

عمان وجمهورية مصر العربية.
بنت  مـــي  الــشــيــخــة  قــالــت  كلمتها  وفـــي 
محمد آل خليفة: »نجتمع اليوم كما في كل 
عام في اجتماع مركز إدارة المركز اإلقليمي 

العربي للتراث العالمي من أجل التخطيط 
ألنشطتنا وبرامجنا خالل العام القادم، هذا 
المركز الذي يخدم البلدان العربية ويسهم 

في حفظ وصون التراث العالمي العربي«.
وأضـــافـــت: »نــحــتــفــي خـــالل هـــذه السنة 
تأسيس  مــنــذ  ســنــوات مضيئة  عــشــر  بــمــرور 
بالذكرى  نحتفي  كما  2012م،  عــام  المركز 
لعام  العالمي  الــتــراث  التفاقية  الخمسين 
شروطها  استيفاء  على  نعمل  التي  1972م، 
في الحفاظ على مواقعنا وتحقيق الفوائد 
المرجوة منها في بلداننا العربية والعالم«. 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ ــم إلــ وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تــ
عــلــى مــنــجــزات الــمــركــز اإلقــلــيــمــي الــعــربــي 
الــذي  2021م،  عــام  خــالل  العالمي  لــلــتــراث 
في  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  شهد 
مـــجـــاالت بــنــاء الـــقـــدرات لــلــخــبــراء الــعــرب، 
المركز  يبن  ما  والتعاون  الشراكات  وتعزيز 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــراث 
التراث  ألهمية  والترويج  والنشر  العالمي، 
العالمي، ودعم إدارة وصون المواقع العربية 
المسجلة على قائمة التراث العالمي ودعم 
المعرضة  العربية  العالمي  الــتــراث  مــواقــع 

للخطر.
وحقق المركز عددًا من المنجزات التي 
الهادفة  ومــشــاريــعــه  أنشطته  ضمن  تــنــدرج 

إلــى دعــم جــهــود بــلــدان الــوطــن العربي في 
الحفاظ على المواقع التراثية والتاريخية، 
لبنان  منها  دواًل  الــمــشــاريــع  تــلــك  وشــمــلــت 
إضافة  واألردن،  وتــونــس  والــجــزائــر  واليمن 
إلــــى إعـــــالن مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  انضمام 
المنتسبين  األعضاء  مجلس  إلى  العالمي 
للمنظمة، وذلك على هامش الدورة الرابعة 
والـــعـــشـــريـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة 
مدريد.  اإلسبانية  العاصمة  فــي  السياحة 
كما تطرق االجتماع إلى أهم النتائج التي 
حــقــقــهــا الــمــركــز خـــالل الــعــشــريــة األخــيــرة 
فيما يخص بناء قدرات الخبراء العرب في 
بالمشورة  واإلدالء  العالمي  الــتــراث  مجال 
في  األعــضــاء  العرب  للدول  الفني  والــدعــم 
اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي وتــفــعــيــل تنفيذ 
اتفاقية 1972 للتراث العالمي في المنطقة 

العربية.
العمل  كــذلــك خطة  وتــنــاول االجــتــمــاع 
تتضمن  الـــتـــي  2022م،  لـــعـــام  الــتــنــفــيــذيــة 
إقامة فعاليات عديدة في مملكة البحرين 
الجهود  إطــار  وذلــك في  عــدة،  ودول عربية 
المستمرة لمساعدة هذه الدول على تنفيذ 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي لــعــام 

1972م. 

ترأس علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور محافظ الشمالية االجتماع 
ــبــــوعــــي لــلــمــســؤولــيــن  ــاوري األســ ــشــ ــتــ الــ
بالمحافظة، حيث بارك لهم بالحصول 
ــاد كــمــبــنــى عمل  ــمـ ــتـ عــلــى شـــهـــادة االعـ
الذهبي  المستوى  مــن  للصحة  مــعــزز 
مشيدًا  الصحة،  وزارة  منحتها  والــتــي 
أول  الــفــريــق  قــبــل  مــن  الكبير  بــالــدعــم 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ 
للصحة  مــعــززة  بيئة  لخلق  وتشجيعه 
إدارات  جميع  فــي  المهنية  والــســالمــة 

جميع  سالمة  لضمان  الداخلية  وزارة 
منتسبيها.

العمل  بفريق  العصفور  أشــاد  كما 
ــــذي عــمــل لــتــحــقــيــق االعـــتـــمـــاد وفــق  الـ
اشتراطات وأهداف البرنامج لخلق بيئة 
للصحة،  مــعــززة  مهنية  وســالمــة  عمل 
وتم خالل االجتماع استعراض برنامج 
المحافظة لالحتفال باليوم الخليجي 
ألول  ســيــقــام  والــــذي  الصحية  لــلــمــدن 
مرة هذا العام تحت شعار »مدن صحية 
سيشتمل  حــيــث  مستدامة«,  وتــنــمــيــة 

على حملة لتطعيم كبار السن وحملة 
تنظيف وجداريات في منطقة عالي.

كـــمـــا اســــتــــعــــراض جــــــــدول أعـــمـــال 
حصر  في  المحافظة  جهود  االجتماع 
العاطلين في قرى ومناطق المحافظة 
للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  لــدعــم 
الذي تنفذه وزارة العمل ضمن الخطة 
وعرض  االقتصادي  للتعافي  الوطنية 
حالة لمنزل في منطقة عالي في إطار 
تنفذه  الـــذي  التكافلي  بــيــوت  بــرنــامــج 

المحافظة لذوي الدخل المحدود.

} جانب من االجتماع الذي عقد عن بعد.

خالل اجتماع مجل�س اإدارة المركز الإقليمي.. ال�شيخة مي:

نحتفي بمرور ع�سر �سنوات على الإقليمي العربي للتراث العالمي

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي ت����وق����ع ات���ف���اق���ي���ة ت��ج��دي��د 
ال���������س����راك����ة م�����ع ج����ام����ع����ة اإي���������س����ي����ك ال���ف���رن�������س���ي���ة

} جانب من توقيع االتفاقية.

م��ح��اف��ظ ال�����س��م��ال��ي��ة ي�����س��ت��ع��ر���ض ب���رن���ام���ج ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ل���اح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال��خ��ل��ي��ج��ي ل���ل���م���دن ال�����س��ح��ي��ة

الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
ــي مــقــر  ــ ــى لـــلـــصـــحـــة فـ ــ ــلـ ــ األعـ
ــروم  ــيــ ــيــــد جــ ــســ الـــمـــجـــلـــس الــ
كــــوشــــار، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
ــيـــث تــــم بــحــث  الـــبـــحـــريـــن، حـ
واســـتـــعـــراض أوجـــــه الــتــعــاون 
ــلـــديـــن الــصــديــقــيــن  ــبـ ــيـــن الـ بـ
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــصـــحـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك بــحــضــور 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 

وكيل وزارة الصحة.
وقــــــــــــــــد رحــــــــــــــــب رئــــــيــــــس 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
بــســعــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
المتميزة  بالعالقات  مشيدًا 
والــمــثــمــرة الــتــي تــجــمــع بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
تقدمه  ومــا  الصديقة  فرنسا 
هـــذه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة من 
ــاء عــلــى  ــ ــمـ ــ ــور ونـ ــ ــطـ ــ ــقــــدم وتـ تــ
كــــل الـــمـــســـتـــويـــات لــلــشــعــبــيــن 
أن مملكة  الصديقين، مؤكدًا 
الــــبــــحــــريــــن حــــريــــصــــة عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــمــشــتــرك 
ال  الفرنسية  الجمهورية  مع 

سيما في المجال الصحي.
بن  الــشــيــخ محمد  ــّدم  وقــ
شـــرحـــًا  خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــبــ عــ
به  الـــذي يضطلع  الــــدور  عــن 

المجلس األعلى للصحة في 
الخطة  تنفيذ  ومتابعة  وضع 
بينها  ومــن  للصحة  الوطنية 
للضمان  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ــاع  الــــصــــحــــي، وتــــطــــويــــر قـــطـ
الرعاية الصحية في المملكة، 
التطرق  اللقاء  كما تم خالل 
إلــــى آفــــاق الـــتـــعـــاون الــصــحــي 
مذكرة  وتفعيل  البلدين  بين 

ــبـــاء،  الــتــفــاهــم لــتــدريــب األطـ
ووضــــع أســــس الــتــنــســيــق بين 

الجهتين.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
كــوشــار، سفير  جــيــروم  السيد 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 
تقديره  عن  البحرين  مملكة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــمـــيـــز مــن 
مملكة  تربط  التي  العالقات 

فرنسا،  وجمهورية  البحرين 
كــمــا أثــنــى عــلــى الــــدور الــبــارز 
الــــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــمــجــلــس 
فـــي تطوير  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الـــبـــحـــريـــن مــــؤكــــدًا اســـتـــعـــداد 
الجانب الفرنسي لتنمية آفاق 
المشترك  الــصــحــي  الــتــعــاون 

بين البلدين الصديقين.

رئ���ي�������ض »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ب��ح��ث م����ع ال�����س��ف��ي��ر 
ال���ف���رن�������س���ي ت��ف��ع��ي��ل م����ذك����رة ت����دري����ب الأط����ب����اء

} رئيس األعلى للصحة مع سفير الجمهورية الفرنسية.

والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة  قــامــت 
اإلجــراءات  باتخاذ  والصناعة  التجارة  وزارة  مع 
االحــتــرازيــة الـــالزمـــة فــي ضـــوء الــتــحــذيــر الــذي 
ــذاء والــــــــــدواء األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــه هــيــئــة الـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــود جـــرثـــومـــة ســالــمــيــنــويــال ــ ــول احـــتـــمـــال وجــ ــ حـ

salmonella  وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي 
منتجات  في   ،)cronobacter sakazakii(
الــواليــات  فــي  المصنعة  األطــفــال  بــدائــل حليب 
 elecare,similac, األمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــحــدة 

.alimentum
جميع  الــصــحــة  وزارة  أهـــابـــت  عــلــيــه  وبـــنـــاء 
استهالك  عــن  االمــتــنــاع  بــضــرورة  المستهلكين 
على  حفاظا  منها  والتخلص  المنتجات  هــذه 
التحذير  على ضــوء  أطــفــالــهــم،  وســالمــة  صحة 

الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء األمريكية.
إخطار  وتلقي  التنبيه  غــرار  على  ذاك  جــاء 
األغذية  سالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة  من 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التابعة  )انفوسان( 
بــــشــــأن وجـــــــود بــــالغــــات عــــن وجـــــــود احــتــمــالــيــة 
تــلــوث بــكــتــيــري لــبــعــض مــنــتــجــات بــدائــل حليب 
ــال الــمــجــفــف الــمــصــنــعــة فـــي الـــواليـــات  ــفــ األطــ
المنتجات  هذه  إن  وحيث  األمريكية،  المتحدة 
تــم تــصــديــرهــا إلـــى مملكة الــبــحــريــن، فــقــد قــام 
قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة بــالــتــواصــل مــع الــشــركــة 
المستوردة في الحال وتم سحب المنتجات من 

األسواق.
المستهلكين  لجميع  الصحة  وزارة  ونوهت 
ــنـــاع عـــن اســـتـــهـــالك الــمــنــتــجــات  ــتـ بــــضــــرورة االمـ
ــاه والــتــخــلــص منها حــفــاظــا على  أدنــ الــمــذكــورة 
صحة وســالمــة أطــفــالــهــم. وطــمــأنــت فــي الوقت 

ذاته بأنها تتابع مستجدات الموضوع عن كثب.
ــان صـــحـــفـــي أمـــــــس، قــــــال فــيــصــل  ــيــ وفــــــي بــ
بــيــع  ــف  ــ ــ وقـ ــلـــت  ــمـ إن اإلجــــــــــــــراءات شـ الــــــســــــاري 
ــل حـــلـــيـــب األطــــفــــال  ــ ــدائـ ــ ــتـــجـــات بـ ــنـ وتــــــــــداول مـ
)Alimentum,similac, elecare(  الواردة 
فــي الــتــحــذيــر مــن الــصــيــدلــيــات والــمــســتــودعــات 
وكافة أماكن توزيعها، لحين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية.
التشغيالت  جميع  أن  الــســاري  السيد  وأكــد 
الــــــواردة لــلــســوق الــبــحــريــنــي يــتــم فــحــصــهــا قبل 
الصحة  وزارة  أن  مــبــيــنــا  تـــداولـــهـــا،  ــرار  قــ ــدور  صــ
الوكيل  خــالل  مــن  الصانعة  الــشــركــة  مــع  تتابع 
الــمــحــلــي كــافــة الــمــســتــجــدات بــهــذا الــخــصــوص 
ــراءات الــالزمــة فــي ضــوئــهــا. مبينا  ــ التــخــاذ اإلجـ

من  المنتجات  باقي  استهالك  من  مانع  ال  أنــه 
الشركة نفسها والتي لم ترد في اإلخطار سواء 

منتجات سيميالك أو غيرها.
إلى ذلك دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع 
الحليب  منتجات  اســتــخــدام  وقـــف  ضــــرورة  إلـــى 
لحين  احــتــرازًيــا  الــمــذكــورة  التشغيلية  بــاألرقــام 
ــدور تــقــريــر الــتــحــقــق الــنــهــائــي مـــن الــشــركــة  ــ صـ
الصانعة والجهات الصحية والتأكد من سالمتها، 
حــول  لــالســتــشــارة  بالمختصين  االســتــعــانــة  مــع 

منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودعت إدارة الصحة العامة كافة المواطنين 
أي  وجــود  حــال  فــي  معها  للتواصل  والمقيمين 
من  الــســاعــة  مـــدار  وعــلــى  مالحظة  أو  استفسار 

خالل خط الشكاوى.

ال�سح�ة ت�س�حب بع��ض منتج�ات بدائ�ل حلي�ب اأطف�ال م�ن الأ�س�واق 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j
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وقــــع رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج 
الــــــعــــــربــــــي الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد بـــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي، ورئـــيـــس 
الــفــرنــســيــة إلدارة  إيــســيــك  جــامــعــة 
األعمال األستاذ الدكتور فينشانزو 
اتــفــاقــيــة تجديد  اســبــاتــيــزو فــيــنــزي 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي 
بجامعة  األعــمــال  إلدارة  الفرنسي 
وجــامــعــة   FABS الــعــربــي  الــخــلــيــج 
إيسيك، بحضور سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــارد، وذلــــك بــعــد مــرور  ــوشـ جــيــروم كـ
ــعــــاشــــرة عـــلـــى انـــطـــالق  ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
التعاون األكاديمي بين الجامعتين.
وبـــــــــحـــــــــث رئـــــــــيـــــــــس جـــــامـــــعـــــة 
جامعة  رئيس  مــع  العربي  الخليج 
ــه من  إيــســيــك والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
ــيـــن الــتــنــفــيــذيــيــن  ــؤولـ ــسـ ــمـ ــار الـ ــبــ كــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــيــــك ســ ــســ بـــجـــامـــعـــة إيــ
ــر  ــويـ ــطـ ــاون األكــــــاديــــــمــــــي، وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بــمــا يــتــوافــق 
ــات الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــي  ــهــ ــوجــ مـــــع تــ
لسوق  المستقبلية  والــمــتــطــلــبــات 

ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
الـــــــعـــــــربـــــــي، كـــــمـــــا بـــــحـــــث عـــــمـــــداء 
ــدد مـــن األكــاديــمــيــيــن  ــ الــكــلــيــات وعـ
سبق  اجــتــمــاع  فــي  الجامعتين  مــن 
الـــتـــوقـــيـــع طـــبـــيـــعـــة االحـــتـــيـــاجـــات 
لالرتقاء  المستقبلية  والتطلعات 
العربي  المعهد  ومخرجات  ببرامج 

الفرنسي إلدارة األعمال.  
وعـــّبـــر الــدكــتــور الــعــوهــلــي عن 
ــره  لـــلـــتـــعـــاون مـــــع جــامــعــة  ــديــ ــقــ تــ
النجاح  مسيرة  الســتــمــرار  إيسيك 

فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي الــفــرنــســي 
الخليج  بــجــامــعــة  األعـــمـــال  إلدارة 
الــعــربــي الــــذي خــــرج حــتــى اآلن 8 
ــات مــتــمــيــزة مــــن الــقــيــاديــيــن  ــعــ دفــ
إدارة  مــــجــــال  فــــي  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
األعــــمــــال، مــقــدمــا عــــرض لــمــحــات 
مهمة من تاريخ تأسيس الجامعة، 
وأهم البرامج األكاديمية المبتكرة 
ــن حــــاجــــة دول  ــ ــقـــت مـ ــثـ ــبـ انـ الــــتــــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة كــمــاجــســتــيــر حــوســبــة 
ماجستير  وبرنامج  القادم،  الجيل 

ــدي وبــــرنــــامــــج  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــب الـ
اإلكلينيكي  العائلة  ماجستير طب 
واالبــتــكــار،  التقنية  إدارة  وبــرنــامــج 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــا الــ ــرهــ ــيــ وغــ
األكــاديــمــيــة الــمــبــتــكــرة، إلـــى جانب 
ــازات التي  ــرز  الــمــشــاريــع واإلنـــجـ أبـ
ماضية،  عــقــود   40 طـــوال  حققتها 
والـــتـــي يــتــقــدمــهــا مـــشـــروع مــديــنــة 
ــداهلل الــطــبــيــة، ومــركــز  ــبـ الــمــلــك عـ
المحاكاة والمهارات الطبية ومركز 

األبحاث اإلكلينيكية.

اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  عــقــد 
الحادي  اجتماعه  العالمي  للتراث  العربي 
عــشــر أمــــس، وذلــــك عــبــر تــقــنــيــات االتــصــال 
المرئي. وافتتحت الشيخة مي بنت محمد 
الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل 
االجتماع بكلمة مسجّلة، فيما شهد حضور 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور هــبــة عــبــدالــعــزيــز مــديــرة 
الــمــركــز، والــســفــيــرة الــشــيــخــة عــائــشــة بنت 
بأعمال  القائم  خليفة  آل  صقر  بــن  أحمد 
رئيس قطاع المنظمات في وزارة الخارجية، 
والــســيــد الزار الــيــنــدوا مــديــر مــركــز الــتــراث 

العالمي.
وشــــارك فــي االجــتــمــاع كــذلــك عـــدد من 
مــن  ــراء  ــبــ خــ مــــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ
الـــدولـــي لــصــون الطبيعة  كـــل مـــن االتـــحـــاد 
ــار  لــــآثــ الــــــدولــــــي  الـــمـــجـــلـــس   ،)IUCN(
الــدولــي  والــمــركــز   ،  )ICOMOS(والمواقع
لــــــدراســــــة وصــــــــون الـــمـــمـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
وترميمها)ICCROM( ، كما حضر ممثلون 
عن الدول األعضاء في مجلس اإلدارة وهي 
كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة 

عمان وجمهورية مصر العربية.
بنت  مـــي  الــشــيــخــة  قــالــت  كلمتها  وفـــي 
محمد آل خليفة: »نجتمع اليوم كما في كل 
عام في اجتماع مركز إدارة المركز اإلقليمي 

العربي للتراث العالمي من أجل التخطيط 
ألنشطتنا وبرامجنا خالل العام القادم، هذا 
المركز الذي يخدم البلدان العربية ويسهم 

في حفظ وصون التراث العالمي العربي«.
وأضـــافـــت: »نــحــتــفــي خـــالل هـــذه السنة 
تأسيس  مــنــذ  ســنــوات مضيئة  عــشــر  بــمــرور 
بالذكرى  نحتفي  كما  2012م،  عــام  المركز 
لعام  العالمي  الــتــراث  التفاقية  الخمسين 
شروطها  استيفاء  على  نعمل  التي  1972م، 
في الحفاظ على مواقعنا وتحقيق الفوائد 
المرجوة منها في بلداننا العربية والعالم«. 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ ــم إلــ وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تــ
عــلــى مــنــجــزات الــمــركــز اإلقــلــيــمــي الــعــربــي 
الــذي  2021م،  عــام  خــالل  العالمي  لــلــتــراث 
في  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  شهد 
مـــجـــاالت بــنــاء الـــقـــدرات لــلــخــبــراء الــعــرب، 
المركز  يبن  ما  والتعاون  الشراكات  وتعزيز 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــراث 
التراث  ألهمية  والترويج  والنشر  العالمي، 
العالمي، ودعم إدارة وصون المواقع العربية 
المسجلة على قائمة التراث العالمي ودعم 
المعرضة  العربية  العالمي  الــتــراث  مــواقــع 

للخطر.
وحقق المركز عددًا من المنجزات التي 
الهادفة  ومــشــاريــعــه  أنشطته  ضمن  تــنــدرج 

إلــى دعــم جــهــود بــلــدان الــوطــن العربي في 
الحفاظ على المواقع التراثية والتاريخية، 
لبنان  منها  دواًل  الــمــشــاريــع  تــلــك  وشــمــلــت 
إضافة  واألردن،  وتــونــس  والــجــزائــر  واليمن 
إلــــى إعـــــالن مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  انضمام 
المنتسبين  األعضاء  مجلس  إلى  العالمي 
للمنظمة، وذلك على هامش الدورة الرابعة 
والـــعـــشـــريـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة 
مدريد.  اإلسبانية  العاصمة  فــي  السياحة 
كما تطرق االجتماع إلى أهم النتائج التي 
حــقــقــهــا الــمــركــز خـــالل الــعــشــريــة األخــيــرة 
فيما يخص بناء قدرات الخبراء العرب في 
بالمشورة  واإلدالء  العالمي  الــتــراث  مجال 
في  األعــضــاء  العرب  للدول  الفني  والــدعــم 
اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي وتــفــعــيــل تنفيذ 
اتفاقية 1972 للتراث العالمي في المنطقة 

العربية.
العمل  كــذلــك خطة  وتــنــاول االجــتــمــاع 
تتضمن  الـــتـــي  2022م،  لـــعـــام  الــتــنــفــيــذيــة 
إقامة فعاليات عديدة في مملكة البحرين 
الجهود  إطــار  وذلــك في  عــدة،  ودول عربية 
المستمرة لمساعدة هذه الدول على تنفيذ 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي لــعــام 

1972م. 

ترأس علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور محافظ الشمالية االجتماع 
ــبــــوعــــي لــلــمــســؤولــيــن  ــاوري األســ ــشــ ــتــ الــ
بالمحافظة، حيث بارك لهم بالحصول 
ــاد كــمــبــنــى عمل  ــمـ ــتـ عــلــى شـــهـــادة االعـ
الذهبي  المستوى  مــن  للصحة  مــعــزز 
مشيدًا  الصحة،  وزارة  منحتها  والــتــي 
أول  الــفــريــق  قــبــل  مــن  الكبير  بــالــدعــم 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ 
للصحة  مــعــززة  بيئة  لخلق  وتشجيعه 
إدارات  جميع  فــي  المهنية  والــســالمــة 

جميع  سالمة  لضمان  الداخلية  وزارة 
منتسبيها.

العمل  بفريق  العصفور  أشــاد  كما 
ــــذي عــمــل لــتــحــقــيــق االعـــتـــمـــاد وفــق  الـ
اشتراطات وأهداف البرنامج لخلق بيئة 
للصحة،  مــعــززة  مهنية  وســالمــة  عمل 
وتم خالل االجتماع استعراض برنامج 
المحافظة لالحتفال باليوم الخليجي 
ألول  ســيــقــام  والــــذي  الصحية  لــلــمــدن 
مرة هذا العام تحت شعار »مدن صحية 
سيشتمل  حــيــث  مستدامة«,  وتــنــمــيــة 

على حملة لتطعيم كبار السن وحملة 
تنظيف وجداريات في منطقة عالي.

كـــمـــا اســــتــــعــــراض جــــــــدول أعـــمـــال 
حصر  في  المحافظة  جهود  االجتماع 
العاطلين في قرى ومناطق المحافظة 
للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  لــدعــم 
الذي تنفذه وزارة العمل ضمن الخطة 
وعرض  االقتصادي  للتعافي  الوطنية 
حالة لمنزل في منطقة عالي في إطار 
تنفذه  الـــذي  التكافلي  بــيــوت  بــرنــامــج 

المحافظة لذوي الدخل المحدود.

} جانب من االجتماع الذي عقد عن بعد.

خالل اجتماع مجل�س اإدارة المركز الإقليمي.. ال�شيخة مي:

نحتفي بمرور ع�سر �سنوات على الإقليمي العربي للتراث العالمي

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي ت����وق����ع ات���ف���اق���ي���ة ت��ج��دي��د 
ال���������س����راك����ة م�����ع ج����ام����ع����ة اإي���������س����ي����ك ال���ف���رن�������س���ي���ة

} جانب من توقيع االتفاقية.

م��ح��اف��ظ ال�����س��م��ال��ي��ة ي�����س��ت��ع��ر���ض ب���رن���ام���ج ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ل���اح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال��خ��ل��ي��ج��ي ل���ل���م���دن ال�����س��ح��ي��ة

الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
ــي مــقــر  ــ ــى لـــلـــصـــحـــة فـ ــ ــلـ ــ األعـ
ــروم  ــيــ ــيــــد جــ ــســ الـــمـــجـــلـــس الــ
كــــوشــــار، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
ــيـــث تــــم بــحــث  الـــبـــحـــريـــن، حـ
واســـتـــعـــراض أوجـــــه الــتــعــاون 
ــلـــديـــن الــصــديــقــيــن  ــبـ ــيـــن الـ بـ
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــصـــحـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك بــحــضــور 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 

وكيل وزارة الصحة.
وقــــــــــــــــد رحــــــــــــــــب رئــــــيــــــس 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
بــســعــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
المتميزة  بالعالقات  مشيدًا 
والــمــثــمــرة الــتــي تــجــمــع بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
تقدمه  ومــا  الصديقة  فرنسا 
هـــذه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة من 
ــاء عــلــى  ــ ــمـ ــ ــور ونـ ــ ــطـ ــ ــقــــدم وتـ تــ
كــــل الـــمـــســـتـــويـــات لــلــشــعــبــيــن 
أن مملكة  الصديقين، مؤكدًا 
الــــبــــحــــريــــن حــــريــــصــــة عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــمــشــتــرك 
ال  الفرنسية  الجمهورية  مع 

سيما في المجال الصحي.
بن  الــشــيــخ محمد  ــّدم  وقــ
شـــرحـــًا  خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــبــ عــ
به  الـــذي يضطلع  الــــدور  عــن 

المجلس األعلى للصحة في 
الخطة  تنفيذ  ومتابعة  وضع 
بينها  ومــن  للصحة  الوطنية 
للضمان  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ــاع  الــــصــــحــــي، وتــــطــــويــــر قـــطـ
الرعاية الصحية في المملكة، 
التطرق  اللقاء  كما تم خالل 
إلــــى آفــــاق الـــتـــعـــاون الــصــحــي 
مذكرة  وتفعيل  البلدين  بين 

ــبـــاء،  الــتــفــاهــم لــتــدريــب األطـ
ووضــــع أســــس الــتــنــســيــق بين 

الجهتين.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
كــوشــار، سفير  جــيــروم  السيد 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 
تقديره  عن  البحرين  مملكة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــمـــيـــز مــن 
مملكة  تربط  التي  العالقات 

فرنسا،  وجمهورية  البحرين 
كــمــا أثــنــى عــلــى الــــدور الــبــارز 
الــــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــمــجــلــس 
فـــي تطوير  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الـــبـــحـــريـــن مــــؤكــــدًا اســـتـــعـــداد 
الجانب الفرنسي لتنمية آفاق 
المشترك  الــصــحــي  الــتــعــاون 

بين البلدين الصديقين.

رئ���ي�������ض »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ب��ح��ث م����ع ال�����س��ف��ي��ر 
ال���ف���رن�������س���ي ت��ف��ع��ي��ل م����ذك����رة ت����دري����ب الأط����ب����اء

} رئيس األعلى للصحة مع سفير الجمهورية الفرنسية.

والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة  قــامــت 
اإلجــراءات  باتخاذ  والصناعة  التجارة  وزارة  مع 
االحــتــرازيــة الـــالزمـــة فــي ضـــوء الــتــحــذيــر الــذي 
ــذاء والــــــــــدواء األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــه هــيــئــة الـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــود جـــرثـــومـــة ســالــمــيــنــويــال ــ ــول احـــتـــمـــال وجــ ــ حـ
salmonella  وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي 
منتجات  في   ،)cronobacter sakazakii(
الــواليــات  فــي  المصنعة  األطــفــال  بــدائــل حليب 
 elecare,similac, األمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــحــدة 

.alimentum
جميع  الــصــحــة  وزارة  أهـــابـــت  عــلــيــه  وبـــنـــاء 
استهالك  عــن  االمــتــنــاع  بــضــرورة  المستهلكين 
على  حفاظا  منها  والتخلص  المنتجات  هــذه 
التحذير  على ضــوء  أطــفــالــهــم،  وســالمــة  صحة 

الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء األمريكية.
إخطار  وتلقي  التنبيه  غــرار  على  ذاك  جــاء 
األغذية  سالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة  من 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التابعة  )انفوسان( 
بــــشــــأن وجـــــــود بــــالغــــات عــــن وجـــــــود احــتــمــالــيــة 
تــلــوث بــكــتــيــري لــبــعــض مــنــتــجــات بــدائــل حليب 
ــال الــمــجــفــف الــمــصــنــعــة فـــي الـــواليـــات  ــفــ األطــ
المنتجات  هذه  إن  وحيث  األمريكية،  المتحدة 
تــم تــصــديــرهــا إلـــى مملكة الــبــحــريــن، فــقــد قــام 
قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة بــالــتــواصــل مــع الــشــركــة 
المستوردة في الحال وتم سحب المنتجات من 

األسواق.
المستهلكين  لجميع  الصحة  وزارة  ونوهت 
ــنـــاع عـــن اســـتـــهـــالك الــمــنــتــجــات  ــتـ بــــضــــرورة االمـ
ــاه والــتــخــلــص منها حــفــاظــا على  أدنــ الــمــذكــورة 
صحة وســالمــة أطــفــالــهــم. وطــمــأنــت فــي الوقت 

ذاته بأنها تتابع مستجدات الموضوع عن كثب.
ــان صـــحـــفـــي أمـــــــس، قــــــال فــيــصــل  ــيــ وفــــــي بــ
بــيــع  ــف  ــ ــ وقـ ــلـــت  ــمـ إن اإلجــــــــــــــراءات شـ الــــــســــــاري 
ــل حـــلـــيـــب األطــــفــــال  ــ ــدائـ ــ ــتـــجـــات بـ ــنـ وتــــــــــداول مـ
)Alimentum,similac, elecare(  الواردة 
فــي الــتــحــذيــر مــن الــصــيــدلــيــات والــمــســتــودعــات 
وكافة أماكن توزيعها، لحين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية.
التشغيالت  جميع  أن  الــســاري  السيد  وأكــد 
الــــــواردة لــلــســوق الــبــحــريــنــي يــتــم فــحــصــهــا قبل 
الصحة  وزارة  أن  مــبــيــنــا  تـــداولـــهـــا،  ــرار  قــ ــدور  صــ
الوكيل  خــالل  مــن  الصانعة  الــشــركــة  مــع  تتابع 
الــمــحــلــي كــافــة الــمــســتــجــدات بــهــذا الــخــصــوص 
ــراءات الــالزمــة فــي ضــوئــهــا. مبينا  ــ التــخــاذ اإلجـ

من  المنتجات  باقي  استهالك  من  مانع  ال  أنــه 
الشركة نفسها والتي لم ترد في اإلخطار سواء 

منتجات سيميالك أو غيرها.
إلى ذلك دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع 
الحليب  منتجات  اســتــخــدام  وقـــف  ضــــرورة  إلـــى 
لحين  احــتــرازًيــا  الــمــذكــورة  التشغيلية  بــاألرقــام 
ــدور تــقــريــر الــتــحــقــق الــنــهــائــي مـــن الــشــركــة  ــ صـ
الصانعة والجهات الصحية والتأكد من سالمتها، 
حــول  لــالســتــشــارة  بالمختصين  االســتــعــانــة  مــع 

منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودعت إدارة الصحة العامة كافة المواطنين 
أي  وجــود  حــال  فــي  معها  للتواصل  والمقيمين 
من  الــســاعــة  مـــدار  وعــلــى  مالحظة  أو  استفسار 

خالل خط الشكاوى.
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وقــــع رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج 
الــــــعــــــربــــــي الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد بـــن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي، ورئـــيـــس 
الــفــرنــســيــة إلدارة  إيــســيــك  جــامــعــة 
األعمال األستاذ الدكتور فينشانزو 
اتــفــاقــيــة تجديد  اســبــاتــيــزو فــيــنــزي 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي 
بجامعة  األعــمــال  إلدارة  الفرنسي 
وجــامــعــة   FABS الــعــربــي  الــخــلــيــج 
إيسيك، بحضور سفير الجمهورية 
الــفــرنــســيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــارد، وذلــــك بــعــد مــرور  ــوشـ جــيــروم كـ
ــعــــاشــــرة عـــلـــى انـــطـــالق  ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
التعاون األكاديمي بين الجامعتين.

وبـــــــــحـــــــــث رئـــــــــيـــــــــس جـــــامـــــعـــــة 
جامعة  رئيس  مــع  العربي  الخليج 
ــه من  إيــســيــك والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
ــيـــن الــتــنــفــيــذيــيــن  ــؤولـ ــسـ ــمـ ــار الـ ــبــ كــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــيــــك ســ ــســ بـــجـــامـــعـــة إيــ
ــر  ــويـ ــطـ ــاون األكــــــاديــــــمــــــي، وتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بــمــا يــتــوافــق 
ــات الـــــســـــوق الـــعـــالـــمـــي  ــهــ ــوجــ مـــــع تــ
لسوق  المستقبلية  والــمــتــطــلــبــات 

ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
الـــــــعـــــــربـــــــي، كـــــمـــــا بـــــحـــــث عـــــمـــــداء 
ــدد مـــن األكــاديــمــيــيــن  ــ الــكــلــيــات وعـ
سبق  اجــتــمــاع  فــي  الجامعتين  مــن 
الـــتـــوقـــيـــع طـــبـــيـــعـــة االحـــتـــيـــاجـــات 
لالرتقاء  المستقبلية  والتطلعات 
العربي  المعهد  ومخرجات  ببرامج 

الفرنسي إلدارة األعمال.  
وعـــّبـــر الــدكــتــور الــعــوهــلــي عن 
ــره  لـــلـــتـــعـــاون مـــــع جــامــعــة  ــديــ ــقــ تــ
النجاح  مسيرة  الســتــمــرار  إيسيك 

فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي الــفــرنــســي 
الخليج  بــجــامــعــة  األعـــمـــال  إلدارة 
الــعــربــي الــــذي خــــرج حــتــى اآلن 8 
ــات مــتــمــيــزة مــــن الــقــيــاديــيــن  ــعــ دفــ
إدارة  مــــجــــال  فــــي  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
األعــــمــــال، مــقــدمــا عــــرض لــمــحــات 
مهمة من تاريخ تأسيس الجامعة، 
وأهم البرامج األكاديمية المبتكرة 
ــن حــــاجــــة دول  ــ ــقـــت مـ ــثـ ــبـ انـ الــــتــــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة كــمــاجــســتــيــر حــوســبــة 
ماجستير  وبرنامج  القادم،  الجيل 

ــدي وبــــرنــــامــــج  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــب الـ
اإلكلينيكي  العائلة  ماجستير طب 
واالبــتــكــار،  التقنية  إدارة  وبــرنــامــج 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــا الــ ــرهــ ــيــ وغــ
األكــاديــمــيــة الــمــبــتــكــرة، إلـــى جانب 
ــازات التي  ــرز  الــمــشــاريــع واإلنـــجـ أبـ
ماضية،  عــقــود   40 طـــوال  حققتها 
والـــتـــي يــتــقــدمــهــا مـــشـــروع مــديــنــة 
ــداهلل الــطــبــيــة، ومــركــز  ــبـ الــمــلــك عـ
المحاكاة والمهارات الطبية ومركز 

األبحاث اإلكلينيكية.

اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  عــقــد 
الحادي  اجتماعه  العالمي  للتراث  العربي 
عــشــر أمــــس، وذلــــك عــبــر تــقــنــيــات االتــصــال 
المرئي. وافتتحت الشيخة مي بنت محمد 
الــمــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل 
االجتماع بكلمة مسجّلة، فيما شهد حضور 
كـــل مـــن الـــدكـــتـــور هــبــة عــبــدالــعــزيــز مــديــرة 
الــمــركــز، والــســفــيــرة الــشــيــخــة عــائــشــة بنت 
بأعمال  القائم  خليفة  آل  صقر  بــن  أحمد 
رئيس قطاع المنظمات في وزارة الخارجية، 
والــســيــد الزار الــيــنــدوا مــديــر مــركــز الــتــراث 

العالمي.
وشــــارك فــي االجــتــمــاع كــذلــك عـــدد من 
مــن  ــراء  ــبــ خــ مــــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ
الـــدولـــي لــصــون الطبيعة  كـــل مـــن االتـــحـــاد 
ــار  لــــآثــ الــــــدولــــــي  الـــمـــجـــلـــس   ،)IUCN(
الــدولــي  والــمــركــز   ،  )ICOMOS(والمواقع
لــــــدراســــــة وصــــــــون الـــمـــمـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
وترميمها)ICCROM( ، كما حضر ممثلون 
عن الدول األعضاء في مجلس اإلدارة وهي 
كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة 

عمان وجمهورية مصر العربية.
بنت  مـــي  الــشــيــخــة  قــالــت  كلمتها  وفـــي 
محمد آل خليفة: »نجتمع اليوم كما في كل 
عام في اجتماع مركز إدارة المركز اإلقليمي 

العربي للتراث العالمي من أجل التخطيط 
ألنشطتنا وبرامجنا خالل العام القادم، هذا 
المركز الذي يخدم البلدان العربية ويسهم 

في حفظ وصون التراث العالمي العربي«.
وأضـــافـــت: »نــحــتــفــي خـــالل هـــذه السنة 
تأسيس  مــنــذ  ســنــوات مضيئة  عــشــر  بــمــرور 
بالذكرى  نحتفي  كما  2012م،  عــام  المركز 
لعام  العالمي  الــتــراث  التفاقية  الخمسين 
شروطها  استيفاء  على  نعمل  التي  1972م، 
في الحفاظ على مواقعنا وتحقيق الفوائد 
المرجوة منها في بلداننا العربية والعالم«. 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ ــم إلــ وخــــــالل االجـــتـــمـــاع تــ
عــلــى مــنــجــزات الــمــركــز اإلقــلــيــمــي الــعــربــي 
الــذي  2021م،  عــام  خــالل  العالمي  لــلــتــراث 
في  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  شهد 
مـــجـــاالت بــنــاء الـــقـــدرات لــلــخــبــراء الــعــرب، 
المركز  يبن  ما  والتعاون  الشراكات  وتعزيز 
والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــالــتــراث 
التراث  ألهمية  والترويج  والنشر  العالمي، 
العالمي، ودعم إدارة وصون المواقع العربية 
المسجلة على قائمة التراث العالمي ودعم 
المعرضة  العربية  العالمي  الــتــراث  مــواقــع 

للخطر.
وحقق المركز عددًا من المنجزات التي 
الهادفة  ومــشــاريــعــه  أنشطته  ضمن  تــنــدرج 

إلــى دعــم جــهــود بــلــدان الــوطــن العربي في 
الحفاظ على المواقع التراثية والتاريخية، 
لبنان  منها  دواًل  الــمــشــاريــع  تــلــك  وشــمــلــت 
إضافة  واألردن،  وتــونــس  والــجــزائــر  واليمن 
إلــــى إعـــــالن مــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  انضمام 
المنتسبين  األعضاء  مجلس  إلى  العالمي 
للمنظمة، وذلك على هامش الدورة الرابعة 
والـــعـــشـــريـــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة 
مدريد.  اإلسبانية  العاصمة  فــي  السياحة 
كما تطرق االجتماع إلى أهم النتائج التي 
حــقــقــهــا الــمــركــز خـــالل الــعــشــريــة األخــيــرة 
فيما يخص بناء قدرات الخبراء العرب في 
بالمشورة  واإلدالء  العالمي  الــتــراث  مجال 
في  األعــضــاء  العرب  للدول  الفني  والــدعــم 
اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي وتــفــعــيــل تنفيذ 
اتفاقية 1972 للتراث العالمي في المنطقة 

العربية.
العمل  كــذلــك خطة  وتــنــاول االجــتــمــاع 
تتضمن  الـــتـــي  2022م،  لـــعـــام  الــتــنــفــيــذيــة 
إقامة فعاليات عديدة في مملكة البحرين 
الجهود  إطــار  وذلــك في  عــدة،  ودول عربية 
المستمرة لمساعدة هذه الدول على تنفيذ 
وتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة الـــتـــراث الــعــالــمــي لــعــام 

1972م. 

ترأس علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور محافظ الشمالية االجتماع 
ــبــــوعــــي لــلــمــســؤولــيــن  ــاوري األســ ــشــ ــتــ الــ
بالمحافظة، حيث بارك لهم بالحصول 
ــاد كــمــبــنــى عمل  ــمـ ــتـ عــلــى شـــهـــادة االعـ
الذهبي  المستوى  مــن  للصحة  مــعــزز 
مشيدًا  الصحة،  وزارة  منحتها  والــتــي 
أول  الــفــريــق  قــبــل  مــن  الكبير  بــالــدعــم 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ 
للصحة  مــعــززة  بيئة  لخلق  وتشجيعه 
إدارات  جميع  فــي  المهنية  والــســالمــة 

جميع  سالمة  لضمان  الداخلية  وزارة 
منتسبيها.

العمل  بفريق  العصفور  أشــاد  كما 
ــــذي عــمــل لــتــحــقــيــق االعـــتـــمـــاد وفــق  الـ
اشتراطات وأهداف البرنامج لخلق بيئة 
للصحة،  مــعــززة  مهنية  وســالمــة  عمل 
وتم خالل االجتماع استعراض برنامج 
المحافظة لالحتفال باليوم الخليجي 
ألول  ســيــقــام  والــــذي  الصحية  لــلــمــدن 
مرة هذا العام تحت شعار »مدن صحية 
سيشتمل  حــيــث  مستدامة«,  وتــنــمــيــة 

على حملة لتطعيم كبار السن وحملة 
تنظيف وجداريات في منطقة عالي.

كـــمـــا اســــتــــعــــراض جــــــــدول أعـــمـــال 
حصر  في  المحافظة  جهود  االجتماع 
العاطلين في قرى ومناطق المحافظة 
للتوظيف  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  لــدعــم 
الذي تنفذه وزارة العمل ضمن الخطة 
وعرض  االقتصادي  للتعافي  الوطنية 
حالة لمنزل في منطقة عالي في إطار 
تنفذه  الـــذي  التكافلي  بــيــوت  بــرنــامــج 

المحافظة لذوي الدخل المحدود.

} جانب من االجتماع الذي عقد عن بعد.

خالل اجتماع مجل�س اإدارة المركز الإقليمي.. ال�شيخة مي:

نحتفي بمرور ع�سر �سنوات على الإقليمي العربي للتراث العالمي

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي ت����وق����ع ات���ف���اق���ي���ة ت��ج��دي��د 
ال���������س����راك����ة م�����ع ج����ام����ع����ة اإي���������س����ي����ك ال���ف���رن�������س���ي���ة

} جانب من توقيع االتفاقية.

م��ح��اف��ظ ال�����س��م��ال��ي��ة ي�����س��ت��ع��ر���ض ب���رن���ام���ج ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ل���اح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال��خ��ل��ي��ج��ي ل���ل���م���دن ال�����س��ح��ي��ة

الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
ــي مــقــر  ــ ــى لـــلـــصـــحـــة فـ ــ ــلـ ــ األعـ
ــروم  ــيــ ــيــــد جــ ــســ الـــمـــجـــلـــس الــ
كــــوشــــار، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
ــيـــث تــــم بــحــث  الـــبـــحـــريـــن، حـ
واســـتـــعـــراض أوجـــــه الــتــعــاون 
ــلـــديـــن الــصــديــقــيــن  ــبـ ــيـــن الـ بـ
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــصـــحـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك بــحــضــور 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 

وكيل وزارة الصحة.
وقــــــــــــــــد رحــــــــــــــــب رئــــــيــــــس 
ــى لــلــصــحــة  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
بــســعــادة الــســفــيــر الــفــرنــســي، 
المتميزة  بالعالقات  مشيدًا 
والــمــثــمــرة الــتــي تــجــمــع بين 
وجمهورية  البحرين  مملكة 
تقدمه  ومــا  الصديقة  فرنسا 
هـــذه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة من 
ــاء عــلــى  ــ ــمـ ــ ــور ونـ ــ ــطـ ــ ــقــــدم وتـ تــ
كــــل الـــمـــســـتـــويـــات لــلــشــعــبــيــن 
أن مملكة  الصديقين، مؤكدًا 
الــــبــــحــــريــــن حــــريــــصــــة عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــمــشــتــرك 
ال  الفرنسية  الجمهورية  مع 

سيما في المجال الصحي.
بن  الــشــيــخ محمد  ــّدم  وقــ
شـــرحـــًا  خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــبــ عــ
به  الـــذي يضطلع  الــــدور  عــن 

المجلس األعلى للصحة في 
الخطة  تنفيذ  ومتابعة  وضع 
بينها  ومــن  للصحة  الوطنية 
للضمان  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ــاع  الــــصــــحــــي، وتــــطــــويــــر قـــطـ
الرعاية الصحية في المملكة، 
التطرق  اللقاء  كما تم خالل 
إلــــى آفــــاق الـــتـــعـــاون الــصــحــي 
مذكرة  وتفعيل  البلدين  بين 

ــبـــاء،  الــتــفــاهــم لــتــدريــب األطـ
ووضــــع أســــس الــتــنــســيــق بين 

الجهتين.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
كــوشــار، سفير  جــيــروم  السيد 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 
تقديره  عن  البحرين  مملكة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــمـــيـــز مــن 
مملكة  تربط  التي  العالقات 

فرنسا،  وجمهورية  البحرين 
كــمــا أثــنــى عــلــى الــــدور الــبــارز 
الــــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــمــجــلــس 
فـــي تطوير  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الـــبـــحـــريـــن مــــؤكــــدًا اســـتـــعـــداد 
الجانب الفرنسي لتنمية آفاق 
المشترك  الــصــحــي  الــتــعــاون 

بين البلدين الصديقين.

رئ���ي�������ض »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ب��ح��ث م����ع ال�����س��ف��ي��ر 
ال���ف���رن�������س���ي ت��ف��ع��ي��ل م����ذك����رة ت����دري����ب الأط����ب����اء

} رئيس األعلى للصحة مع سفير الجمهورية الفرنسية.

والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة  قــامــت 
اإلجــراءات  باتخاذ  والصناعة  التجارة  وزارة  مع 
االحــتــرازيــة الـــالزمـــة فــي ضـــوء الــتــحــذيــر الــذي 
ــذاء والــــــــــدواء األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــه هــيــئــة الـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
ــود جـــرثـــومـــة ســالــمــيــنــويــال ــ ــول احـــتـــمـــال وجــ ــ حـ
salmonella  وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي 
منتجات  في   ،)cronobacter sakazakii(
الــواليــات  فــي  المصنعة  األطــفــال  بــدائــل حليب 
 elecare,similac, األمـــريـــكـــيـــة  الــمــتــحــدة 

.alimentum
جميع  الــصــحــة  وزارة  أهـــابـــت  عــلــيــه  وبـــنـــاء 
استهالك  عــن  االمــتــنــاع  بــضــرورة  المستهلكين 
على  حفاظا  منها  والتخلص  المنتجات  هــذه 
التحذير  على ضــوء  أطــفــالــهــم،  وســالمــة  صحة 

الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء األمريكية.
إخطار  وتلقي  التنبيه  غــرار  على  ذاك  جــاء 
األغذية  سالمة  لمسؤولي  الدولية  الشبكة  من 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التابعة  )انفوسان( 
بــــشــــأن وجـــــــود بــــالغــــات عــــن وجـــــــود احــتــمــالــيــة 
تــلــوث بــكــتــيــري لــبــعــض مــنــتــجــات بــدائــل حليب 
ــال الــمــجــفــف الــمــصــنــعــة فـــي الـــواليـــات  ــفــ األطــ
المنتجات  هذه  إن  وحيث  األمريكية،  المتحدة 
تــم تــصــديــرهــا إلـــى مملكة الــبــحــريــن، فــقــد قــام 
قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة بــالــتــواصــل مــع الــشــركــة 
المستوردة في الحال وتم سحب المنتجات من 

األسواق.
المستهلكين  لجميع  الصحة  وزارة  ونوهت 
ــنـــاع عـــن اســـتـــهـــالك الــمــنــتــجــات  ــتـ بــــضــــرورة االمـ
ــاه والــتــخــلــص منها حــفــاظــا على  أدنــ الــمــذكــورة 
صحة وســالمــة أطــفــالــهــم. وطــمــأنــت فــي الوقت 

ذاته بأنها تتابع مستجدات الموضوع عن كثب.
ــان صـــحـــفـــي أمـــــــس، قــــــال فــيــصــل  ــيــ وفــــــي بــ
بــيــع  ــف  ــ ــ وقـ ــلـــت  ــمـ إن اإلجــــــــــــــراءات شـ الــــــســــــاري 
ــل حـــلـــيـــب األطــــفــــال  ــ ــدائـ ــ ــتـــجـــات بـ ــنـ وتــــــــــداول مـ
)Alimentum,similac, elecare(  الواردة 
فــي الــتــحــذيــر مــن الــصــيــدلــيــات والــمــســتــودعــات 
وكافة أماكن توزيعها، لحين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية.
التشغيالت  جميع  أن  الــســاري  السيد  وأكــد 
الــــــواردة لــلــســوق الــبــحــريــنــي يــتــم فــحــصــهــا قبل 
الصحة  وزارة  أن  مــبــيــنــا  تـــداولـــهـــا،  ــرار  قــ ــدور  صــ
الوكيل  خــالل  مــن  الصانعة  الــشــركــة  مــع  تتابع 
الــمــحــلــي كــافــة الــمــســتــجــدات بــهــذا الــخــصــوص 
ــراءات الــالزمــة فــي ضــوئــهــا. مبينا  ــ التــخــاذ اإلجـ

من  المنتجات  باقي  استهالك  من  مانع  ال  أنــه 
الشركة نفسها والتي لم ترد في اإلخطار سواء 

منتجات سيميالك أو غيرها.
إلى ذلك دعت وزارة الصحة أفراد المجتمع 
الحليب  منتجات  اســتــخــدام  وقـــف  ضــــرورة  إلـــى 
لحين  احــتــرازًيــا  الــمــذكــورة  التشغيلية  بــاألرقــام 
ــدور تــقــريــر الــتــحــقــق الــنــهــائــي مـــن الــشــركــة  ــ صـ
الصانعة والجهات الصحية والتأكد من سالمتها، 
حــول  لــالســتــشــارة  بالمختصين  االســتــعــانــة  مــع 

منتجات الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودعت إدارة الصحة العامة كافة المواطنين 
أي  وجــود  حــال  فــي  معها  للتواصل  والمقيمين 
من  الــســاعــة  مـــدار  وعــلــى  مالحظة  أو  استفسار 

خالل خط الشكاوى.

ال�سح�ة ت�س�حب بع��ض منتج�ات بدائ�ل حلي�ب اأطف�ال م�ن الأ�س�واق 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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تزامنا مع ذكرى يوم الميثاق 
الــــوطــــنــــي، نـــظـــمـــت الـــمـــؤســـســـة 
ندوة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
المؤسسة  »دور  بعنوان  حــواريــة 
ــان  ــ ــسـ ــ ــقــــوق اإلنـ ــة لــــحــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــون الــعــقــوبــات  ــانــ فــــي تــفــعــيــل قــ
ــلــــة« أدارهـــــــا  ــر الــــبــــديــ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ
الدكتور بدر محمد عادل عضو 

بالمؤسسة،  المفوضين  مجلس 
ــال  ــصــ وذلــــــــك عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ
ممثلون  فــيــهــا  شــــارك  الــمــرئــي، 
عن عدد من الجهات الحكومية 
والخاصة، ومؤسسات المجتمع 
المدني بمملكة البحرين، وعدد 

من المنظمات الدولية.
ونيابة عن رئيس المؤسسة 

ــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان،  الـــوطـ
افتتح الدكتور بدر محمد عادل 
الـــنـــدوة الـــحـــواريـــة، حــيــث ثمن 
في بدايتها ما حققه المشروع 
ــي لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــالحــ اإلصــ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
متميزة  إنجازات  من  المفدى، 

فـــي مــســيــرة الـــتـــقـــدم والــنــمــاء 
تــرجــمــة لدستور  ــاءت  والــتــي جـ
مملكة البحرين وميثاق العمل 
تنظيم  أن  مــوضــحــا  الــوطــنــي، 
هــــذه الــفــعــالــيــة جــــاء لــيــســّلــط 
ــوء عـــلـــى كــيــفــيــة تــطــبــيــق  الــــضــ
ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر  قــ
الـــبـــديـــلـــة والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 

الجهات  ودور  القانون،  بتنفيذ 
القانون،  تفعيل  في  المساندة 
ــن تـــوضـــيـــح طــبــيــعــة  ــ ــاًل عـ ــضــ فــ
ــى  ــي تـــســـنـــد إلــ ــ ــتـ ــ األعـــــــمـــــــال الـ
والمحبوسين  عليهم  المحكوم 
ـــا، فـــي ظـــل الــجــهــود  احـــتـــيـــاطـــّيً
البحرين  مملكة  توليها  الــتــي 

في تطوير العدالة الجنائية.

الوطنية لحقوق  الإن�سان تعقد  ندوة حول تفعيل قانون العقوبـات والتدابير البديلـة

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، 
أمــس االثــنــيــن فــي الـــــوزارة، وفـــدا مــن وزارة 
برئاسة  الشقيقة،  عــمــان  بسلطنة  الــعــمــل 
ــام الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــتــدريــب  ــ ــر عـ ــديـ مـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــــن مــصــطــفــى الـــنـــجـــار، 
على  لالطالع  البحرين  مملكة  يــزور  الــذي 
وبــرامــج  العمل  ســوق  تطوير  فــي  تجربتها 
تــوظــيــف وإدمـــــاج الــمــواطــنــيــن فــي الــقــطــاع 
البشرية  الــمــوارد  وتأهيل  وتنمية  الــخــاص 

وبرامج تدريب القوى الوطنية العاملة.  
ــعـــرض حــمــيــدان  ــتـ ــاء اسـ ــقـ ــلـ وخــــــالل الـ
استراتيجية الوزارة في توظيف المواطنين  
منشآت  في  وإدماجهم  عمل  عن  الباحثين 
مــن حوافز   تعتمده  ومــا  الــخــاص،  الــقــطــاع 
ــل عند  لــجــعــل الــبــحــريــنــي الـــخـــيـــار األفـــضـ
الــتــوظــيــف، مــشــيــرًا فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
مشروعات دعم أجور العاملين البحرينيين، 
وتوفير التدريب المهني المواكب لتطورات 
تــعــزيــز الحماية  إلـــى جــانــب  الــعــمــل،  ســـوق 
االجتماعية للمواطنين عبر نظام التأمين 

ضد التعطل.
وأكـــد حــمــيــدان أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
وتبادل الخبرات والتجارب العمالية وتنمية 
التعاون  مجلس  دول  بين  البشرية  الموارد 
تشابه  إلـــى  نــظــرًا  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول 
مملكة  اعــتــزاز  مــؤكــدًا  فيها،  العمل  أســـواق 
الــبــحــريــن بــالــفــرص الـــتـــي تــتــيــح الــمــجــال 

العمل  ســوق  في  النوعية  التجارب  لتبادل 
بين األشقاء بدول المجلس.

الــنــجــار بــتــجــربــة مملكة  ــاد  بـــــدوره، أشــ
البحرين في تطوير سوق العمل باعتبارها 
خليجيًا  والــرائــدة  الناجحة  الــتــجــارب  مــن 
وعــربــيــًا، مــؤكــدًا أن الــوفــد الــعــمــانــي يسعى 
مــن خــالل هــذه الــزيــارة لــالطــالع عــن كثب 

العمالية  البحرينية  الــتــجــربــة  ــع  واقـ عــلــى 
ــادة مــنــهــا، وخـــاصـــة أن الــبــحــريــن  ــفـ ــتـ واالسـ
ــًا كـــبـــيـــرًا فــــي مــــجــــاالت دعـــم  قــطــعــت شــــوطــ
لديها  الوطنية  البشرية  الــمــوارد  وتطوير 
وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين 
الستقطابهم في شركات ومؤسسات القطاع 

الخاص. 

وفد عماني يطلع على تجربة البحرين في �سوق العمل وبرامج التوظيف

} وزير العمل يجتمع مع وفد من وزارة العمل بسلطنة عمان.

شـــاركـــت قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 
ــكــــري  ــعــــســ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــلــــة بـ ــثــ مــــمــ
والــفــرقــة  بــالــمــظــالت  الــحــر  للقفز 
ومجموعة  العسكرية  الموسيقية 
ــن الـــخـــيـــالـــة الـــعـــســـكـــريـــة ضــمــن  مــ
بجناح  العسكرية  الشؤون  مشاركة 
األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــــــدول مــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية في 
فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. 
وذلـــــك مـــن خــــالل الـــعـــرض الـــذي 
العسكري  الــفــريــق  مــن  كــل  قــدمــه 
والفرقة  بالمظالت،  الحر  للقفز 
البحرينية  العسكرية  الموسيقية 
الفرسان، حيث  في ساحة حديقة 
ــزفــــت عـــــــددا مــــن الـــمـــقـــطـــوعـــات  عــ
والشعبية  العسكرية  الموسيقية 

والعالمية وشكل المظليون لوحات 
فنية من خالل عروضهم المظلية 
والــتــي القـــت إعــجــاب واســتــحــســان 

الجمهور.
كما قدمت الفرقة الموسيقية 
ــاع الــبــحــريــن  ــ الــعــســكــريــة لـــقـــوة دفـ
ــل الــمــعــرض  ــ ــــالل الــمــســيــر داخــ خـ
ــة الـــخـــيـــالـــة  ــمــــوعــ تــــرافــــقــــهــــا مــــجــ
البحرينية عرًضا شيًقا  العسكرية 
ــة والــمــهــنــيــة،  ــيـ ــرافـ ــتـ اتـــســـم بـــاالحـ
الموسيقية  الــفــرقــة  شكلت  حــيــُث 
الــعــســكــريــة ومـــجـــمـــوعـــة الــخــيــالــة 
دبي  أكسبو  معرض  في  العسكرية 
حازت  متناغمة  فنية  لوحة   2020

على إعجاب ورضا الجمهور. 

م�ساركة الفريق الع�سكري للقفز بالمظالت والفرقة المو�سيقية في اإك�سبو دبي

تــــــعــــــقــــــد هــــــيــــــئــــــة جـــــــــــودة 
الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب -مــمــثــلــًة 
اإلطـــــــار  عـــمـــلـــيـــات  إدارة  ــي  ــ فــ
المنتدى  للمؤهالت-  الوطني 
اإللــكــتــرونــي بـــعـــنـــوان: »اإلطــــار 
الوطني للمؤهالت: نحو فرص 
للجميع«،  الحياة  مدى  التعلم 
يوم  وذلــك   ،Zoom برنامج  عبر 
فبراير   24 الــمــوافــق  الخميس 
مــن  نـــخـــبـــة  بـــمـــشـــاركـــة   ،2022
التعليم  قــطــاع  فـــي  الــعــامــلــيــن 
ــودة،  ــجــ ــال الــ ــجــ ــب ومــ ــدريــ ــتــ والــ

وأرباب األعمال. 
ــتـــدى عــلــى  ــنـ وســـيـــركـــز الـــمـ
أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســة، أحــدهــا 
حــــــول الـــتـــعـــلـــم مــــــدى الـــحـــيـــاة 
ــتــــه بـــــأهـــــداف الــتــنــمــيــة  وعــــالقــ
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة والـــــــــفـــــــــرص 
ــات  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــات والـ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والــ
المستقبلية، أما المحور الثاني 
فسيتناول دور الحكومات، وأطر 
التعليم  ومؤسسات  المؤهالت، 
ــاب األعــمــال في  والــتــدريــب وأربـ
دعم التعلم مدى الحياة، فيما 

ســيــســتــعــرض الــمــحــور الــثــالــث 
والممارسات  للسياسات  نماذج 
استراتيجيات  لتطبيق  الجيدة 
ــاة بــمــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ الــــتــــعــــلــــم مـــــــدى الـ
ــاد الـــمـــؤهـــالت  ــمـ ــتـ ــك اعـ ــ فــــي ذلـ
بالتعلم  واالعــتــراف  المصغرة، 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــقــ ــ الــــمــــســــبــــق ونــ
الرابع  المحور  أمــا  المعتمدة، 
دوافـــع  عــلــى  الــضــوء  فسيسلط 
الــمــتــعــلــمــيــن، والـــتـــطـــورات في 
تــؤثــر في  ســوق العمل كــعــوامــل 

التعلم مدى الحياة.

ــد الــمــنــتــدى الإلـــكـــتـــرونـــي  ــق ــع »الـــــجـــــودة« ت
الـــجـــاري  24 لـــلـــمـــوؤهـــالت«  الــوطــنــي  »الإطـــــــار 

بنت  فــوزيــة  السيدة  أشـــادت 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  ــبـــداهلل  عـ
ــوة  ــر األخــ ــ ــنــــواب بــعــمــق أواصــ الــ
ــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ الـ
الوثيقة  والـــروابـــط  الــمــتــمــيــزة، 
والمملكة  البحرين  بين مملكة 
الشقيقة،  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ــا تــشــهــده مـــن تـــقـــدم مــطــرٍد  ومــ
الــزاهــر لحضرة  العهد  فــي ظــل 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــالد الــمــفــدى، وأخـــيـــه خـــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
ــزيــــز آل  ــعــ ــبــــدالــ ــان بـــــن عــ ــمــ ــلــ ســ
العربية  المملكة  مــلــك  ســعــود 

السعودية الشقيقة.
وأعـــربـــت عــن االعـــتـــزاز بما 
بين  الثنائية  الــعــالقــات  بلغته 
الشقيقين  والشعبين  البلدين 
مــــن مـــســـتـــويـــات مـــتـــقـــدمـــة، فــي 
ــمـــجـــاالت والــمــســتــويــات،  كـــل الـ
وتكامل  تــعــاون  مــن  تشهده  ومــا 
مستمر،  ونــمــو  وتــطــور  وتنسيق 
خصوصية  يعكس  الــذي  األمــر 
االستثنائية  األخــويــة  الــعــالقــة 
بين البحرين والسعودية، والتي 
للعالقات  فــريــًدا  نــمــوذًجــا  تــعــد 
ــيـــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن  ــائـ ــنـ ــثـ الـ

العربي والعالمي.
الــتــنــامــي  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
ــار الـــعـــمـــل  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــر لـ ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــشــــف حـــجـــم  ــكــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك، يــ
التقارب والتالحم، في ظل تزايد 
والمشاريع  المشتركة،  البرامج 
بفضل  المتبادلة،  االستثمارية 
ــيـــعـــة والــــحــــرص  الـــجـــهـــود الـــرفـ
السمو  قبل صاحب  من  الدائم 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
الــوزراء، وأخيه صاحب  مجلس 
محمد  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 

ســعــود ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
ــر الـــدفـــاع  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـ
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة، وال ســيــمــا فــي إطــار 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الــبــحــريــنــي 

السعودي.
وأكدت أن احتفال المملكة 
الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
مناسبة  تمثل  التأسيس،  بيوم 
ــة لــــــدى مــمــلــكــة  ــيــ ــالــ مـــهـــمـــة وغــ
والبحرينيين جميعا،  البحرين 
حـــيـــث تـــعـــُد أفـــــــراح الـــســـعـــوديـــة 
ــا لــلــبــحــريــن، فــضــال عما  أفـــراًحـ
استذكار  مــن  المناسبة  تشكله 
لـــمـــرحـــلـــة أســــاســــيــــة لـــلـــوحـــدة 

والنهضة السعودية الحديثة.
وأشـــــــــــــــــادت بـــــمـــــا حـــقـــقـــتـــه 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــــــقــــــيــــــادة خــــــــــــادم الــــحــــرمــــيــــن 
الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بن 
عــاهــل  ســـعـــود  آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــور شـــامـــل،  ــطـ الــشــقــيــقــة، مــــن تـ
ونــهــضــة تــنــمــويــة واســـعـــة، األمــر 
المملكة  مكانة  مــن  عــزز  الـــذي 
عـــلـــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 

والعالمي.

بمن��سبة يوم الت�أ�سي�س ال�سعودي.. رئي�سة مجل�س النواب:

مت�سارعة  تــنــمــويــة  نه�سة  تــ�ــســهــُد  الــ�ــســعــوديــة 
ــة عــالــمــيــا  ــوقـ ــرمـ ــمـ ــا الـ ــه ــت ــان ــك ــن م ــ ــزز م ــعـ تـ

} فوزية زينل.  

فــــــــــي إطـــــــــــــــــار الـــــــتـــــــعـــــــاون 
ــاري  ــادي روتــ الــمــشــتــرك بــيــن نــ
السلمانية  ومــجــمــع  الــمــنــامــة 
ــبـــي وجـــمـــعـــيـــة الــبــحــريــن  الـــطـ
لرعاية مرضى السكلر، وضمن 
الجمعية  بين  الدائم  التعاون 
جــــودة  ــع  ــرفـ لـ الـــصـــحـــة  ووزارة 
لمرضى  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 
ــدم نــــــادي روتــــــاري  ــ الـــســـكـــلـــر، قـ
المنامة وبالتعاون مع جمعية 
وزارة  ممثلي  بحضور  السكلر 
الــصــحــة ومــركــز أمــــراض الــدم 
ــيــــزات مـــركـــز  ــهــ الـــــوراثـــــيـــــة تــــجــ
األبــحــاث والــتــدريــب فــي مركز 
أمــــــــراض الـــــــدم الــــوراثــــيــــة فــي 

مرحلتيه األولى والثانية.
روتاري  نادي  وتمثلت دعم 
ــاث  ــ ــحـ ــ ــز األبـ ــركــ ــمــ ــة لــ ــامــ ــنــ ــمــ الــ
ــراض  ــ ــ والـــــتـــــدريـــــب بــــمــــركــــز أمـ
الـــــــــدم الـــــوراثـــــيـــــة فـــــي تـــوفـــيـــر 
التشغيلية  والــمــعــدات  األثــــاث 
األســـاســـيـــة مـــع تــوفــيــر أجــهــزة 

كمبيوترات محمولة.
وبهذه المناسبة عّبر ممثل 
نادي روتاري المنامة فريد بدر 
بالشراكة  الكبيرة  سعادته  عن 

لرعاية  البحرين  جمعية  مــع 
الصحة  ووزارة  السكلر  مرضى 
في تدشين المرحلتين األولى 
ــة لــــمــــركــــز األبــــحــــاث  ــيــ ــانــ ــثــ والــ
والتدريب الذي يعنى بمرضى 
)السكلر(  المنجلي  الــدم  فقر 
في البحرين، ويهدف إلى رفع 
المجال  فــي  العاملين  كــفــاءة 
الـــصـــحـــي بــمــخــتــلــف الــــكــــوادر 
الصحية  الـــخـــدمـــات  مــقــدمــي 
ــى الــــســــكــــلــــر والـــــــــذي  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ لـ
الحكومة  وتوجيهات  يتناسب 
البحرين  جــعــل  مــن  الــرشــيــدة 
ــي تــقــديــم  ــ ــزا مـــتـــمـــيـــزا فـ ــ ــركـ ــ مـ

الرعاية للخلية المنجلية.
مـــن جــانــبــه أبــــدى األمــيــن 
ــبـــحـــريـــن  ــام لـــجـــمـــعـــيـــة الـ ــ ــعــ ــ الــ
زكريا  السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
الــكــاظــم عـــن فــخــره واعـــتـــزازه 
بــالــشــراكــة الــنــوعــيــة مـــع نـــادي 
روتـــــــاري الــمــنــامــة الـــــذي قــدم 
ــن الـــدعـــم  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــدم الـ ــ ــقـ ــ ويـ
للمشاريع النوعية في مختلف 
أنــــحــــاء ومـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــن، 
ــع جــمــعــيــة  ــ وبــــالــــخــــصــــوص مــ
الــســكــلــر عــبــر الــمــشــاريــع التي 

تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــمــرضــى 
الطبية  الرعاية  وتطوير جودة 

المقدمة.
ــتـــمـــرار  وأكـــــــد الـــكـــاظـــم اسـ
الشراكة مع وزارة الصحة التي 
عقدناها منذ سنوات سعيًا إلى 
الصحية  الخدمات  جــودة  رفع 
الـــمـــقـــدمـــة لـــمـــرضـــى الــســكــلــر 
ــًا يــحــتــذى به  لــتــكــون أنـــمـــوذجـ
العالم، وبين  في مختلف دول 
وتـــأســـيـــس  فــــكــــرة  أن  الـــكـــاظـــم 
في  والــتــدريــب  لألبحاث  مــركــز 
ــدم الــوراثــيــة  ــراض الــ ــ مــركــز أمـ
منسجما  يـــأتـــي  بــالــســلــمــانــيــة 
مــن جعل  الحكومة  تــوجــه  مــع 
الــبــحــريــن مـــركـــزا مــتــمــيــزا في 
الخلية  حــول  الــرعــايــة  تطوير 
مــركــزا  تـــكـــون  وأن  الــمــنــجــلــيــة 
إقــلــيــمــيــا مـــعـــتـــمـــدا لــلــتــدريــب 
المرض  تــحــديــات  فهم  ــادة  وزيــ
وتسريع وتيرة األبحاث وتطوير 
الدواء من خالل المشاركة في 
المختلفة  السريرية  التجارب 
كثير من صناع  مع  وبالشراكة 

الدواء. 

»روتــــــــاري الـــمـــنـــامـــة« يـــقـــدم دعـــمـــا لــمــركــز 
ــة ــ ــي ــ ــوراث ــ اأبـــــحـــــاث اأمــــــرا�ــــــض الـــــــدم ال

} روتاري المنامة يقدم تجهيزات لمركز ابحاث امرا�ض الدم الوراثية.

أكد الدكتور خالد أحمد حسن - وكيل 
ــوزارة األشــغــال وشـــؤون  الــثــروة الــحــيــوانــيــة بــ
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي أهــمــيــة 
الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص فــي تحقيق 
على  مــشــددا  الــغــذائــي،  األمـــن  استراتيجية 
توجيهات المهندس عصام بن عبداهلل خلف 
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
القطاع  مع  اللقاءات  أهمية  على  العمراني 
لخدمة  والتعاون  التواصل  وتعزيز  الخاص 
الـــبـــرامـــج واألنـــشـــطـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــثـــروة 
الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها.

وقــــال وكــيــل الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة خــالل 

االجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي بــيــن وكـــالـــة الـــثـــروة 
البلديات  وشؤون  األشغال  بوزارة  الحيوانية 
البحرين  بمملكة  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
وغرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية 
ــنـــز لــســالمــة  ــيـ ــة يـــوروفـ ــركــ االقـــتـــصـــاديـــة وشــ
إنــه »تــم اســتــعــراض مقترح شركة  األغــذيــة، 
يوروفينز لتطوير مختبرات سالمة األغذية 
تعزيز مختبرات مرجعية  إلى  والتي تهدف 
الــغــذائــي لخدمة  لــألمــن  األغــذيــة،  لسالمة 
صــنــاعــة األغـــذيـــة والــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة، 
ومـــنـــظـــومـــة الــــحــــالل الـــبـــحـــريـــنـــي وتــأهــيــل 
وتدريب الكوادر البشرية لدعم تنمية قطاع 

ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــثــــروة الــحــيــوانــيــة فـ الــ
وخــدمــة  الـــواحـــدة  الــصــحــة  مــبــدأ  لتحقيق 

األهداف األممية للتنمية المستدامة«. 
إلـــى  يــــهــــدف  ــرح  ــتــ ــقــ ــمــ »الــ أن  وأوضـــــــــح 
اإلقليمي  الــمــحــور  الــبــحــريــن  مملكة  جــعــل 
سالمة  ومختبرات  الحالل  األغــذيــة  لمركز 

األغذية«.
األشــغــال  وزارة  اهــتــمــام  »يـــأتـــي  وأردف 
ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي  ــ وشـ
بملف األمن الغذائي، انطالقًا من التوجيه 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  الملكي 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 

االنعقاد  دور  افتتاح  خــالل  المفدى،  البالد 
الــثــانــي مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس 
ــواب فــــي أكــتــوبــر  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــســي الــــشــــورى والـ
2019، حــيــث وّجــــه جــاللــتــه بــوضــع مــشــروع 

استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء«.
تنفيذ  في  الـــوزارة  جهود  »تتركز  وتابع: 
الــقــدرات  تطوير  على  الملكية  التوجيهات 
الــوطــنــيــة فــي مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
المحلي،  اإلنــتــاج  نسبة  رفـــع  عــلــى  والــعــمــل 
والتسهيالت  المحّفزات  تقديم  عــن  فضاًل 
في  أساسيا  لجعله شريكا  الخاص  للقطاع 
تحقيق استراتيجية الوزارة لألمن الغذائي«.

الثـــروة الحيوانية توؤكـــد اأهمية تعزيـــز التعاون مع القطـــاع الخا�ض

ــواب عمق  ــنـ ــم أكــــد أعـــضـــاء مــجــلــس الـ ــدورهـ بـ
البحرين  التي تجمع مملكة  التاريخية  العالقات 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده 
من تطور ونماء مستمر على جميع األصعدة، في 
ظل ما تحظى به من دعم حضرة صاحب الجاللة 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود مــلــك المملكة  ســلــمــان 

العربية السعودية الشقيقة.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لوكالة أنباء 
السعودية  الدولة  تأسيس  يوم  أن  )بنا(  البحرين 
مــصــدر فــخــر واعـــتـــزاز لــوحــدة جمعت أبــنــاء شبه 
إلى  الفتين  واحـــدة،  رايــة  تحت  العربية  الجزيرة 
دور المملكة العربية وعمقها التاريخي وبصماتها 
والخارجية  المحلية  الملفات  إدارة  في  الواضحة 

بتفرد واقتدار. 

نواب: ال�سعودية ت�سابق النجاح واإنجازاتها في ت�ساعد

} الفريق الع�سكري يقدم عرو�سا في اإك�سبو.

الزياني،  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
ــدد من  ــر الـــخـــارجـــيـــة، فـــي بــروكــســل أمــــس مـــع عــ ــ وزيـ
بــمــنــاســبــة  ــــك  وذلـ الــصــديــقــة  ــدول  ــ الــ وزراء خــارجــيــة 
العاصمة  فــي  األوروبــــي  الخليجي  االجــتــمــاع  انعقاد 

البلجيكية.
كل  مــع  الــزيــانــي  الــدكــتــور عبداللطيف  واجــتــمــع 
من: أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية جمهورية 
البرتغال، والدكتور أنزي لوغار وزير خارجية جمهورية 

ســلــوفــيــنــيــا، وصـــوفـــي ويــلــمــس نــائــبــة رئــيــس الـــــوزراء 
وغابريليوس  بلجيكا،  مملكة  فــي  الخارجية  ووزيـــرة 

الندسبيرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا.
وتم خالل االجتماع بحث أوجه التعاون المشترك 
مستويات  إلــى  تعزيزه  وسبل  الصديقة  البلدان  بين 
أشــمــل بــمــا يــخــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، بــاإلضــافــة 
االهتمام  ذات  والقضايا  الــمــوضــوعــات  مــن  عــدد  إلــى 

المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية. 

.. ويجتمع مع عدد من وزراء خارجية الدول ال�سديقة

} جانب من االجتماعات.

عبداللطيف  الدكتور  شــارك 
الخارجية  وزير  الزياني  راشد  بن 
المشترك  الـــوزاري  االجتماع  في 
بين وزراء الخارجية لدول مجلس 
الذي  األوروبــي  واالتحاد  التعاون 
اإلثنين  أمــس  بــروكــســل  فــي  عقد 

الموافق 21 فبراير 2022.
وقـــــد تــــــرأس جـــانـــب مــجــلــس 
الــتــعــاون ســمــو األمــيــر فيصل بن 
الخارجية  وزيــر  سعود  آل  فرحان 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
للمجلس  الحالية  الـــدورة  رئيس 
ــلـــس الــــتــــعــــاون.  الــــــــــــــوزاري لـــمـــجـ
وتــرأس الجانب األوروبــي جوزيب 
بــوريــل الــمــمــثــل األعــلــى لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة األمــنــيــة، 
وبمشاركة الدكتور نايف بن فالح 
العام لمجلس  الحجرف، األمين 

التعاون.
وبحث الوزراء مسار العالقات 
في مختلف  األوروبية  الخليجية 
المجاالت االقتصادية والسياسية 
واألمــــنــــيــــة والـــــفـــــرص الـــمـــتـــاحـــة 
لتعزيز التعاون المشترك وتنمية 

يحقق  وبما  المتبادلة  المصالح 
األهداف والمصالح المشتركة.

كما بحث الوزراء المستجدات 
واألمــنــيــة  السياسية  والــتــطــورات 
في المنطقة والجهود التي تبذل 
واالستقرار  األمــن  على  للحفاظ 
فيها، والتوصل إلى حلول سياسية 
للصراعات الدائرة، باإلضافة إلى 
والقضايا  الموضوعات  مــن  عــدد 
على  الــمــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقد صدر عن االجتماع بيان 
الى  الجانبان  فيه  أشــار  مشترك 
الــتــقــدم الــمــلــحــوظ فــي الــشــراكــة 
ــيــــن مــجــلــس  ــة بــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
العربية  الــخــلــيــج  لـــدول  الــتــعــاون 
واالتحاد األوروبــي، وأكــدوا أهمية 
االســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز الــعــالقــات 
بين الجانبين في ظل التحديات 
ــًا قــويــًا  اإلقــلــيــمــيــة، لــتــكــون أســـاسـ
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وفـــــــعـــــــااًل لـــــألمـــــن واالســ

اإلقليمي والدولي.
الــــــوزراء  أن  الـــبـــيـــان  وأوضــــــح 
ــوا عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــقـــويـــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ اتـ

مــجــلــس  دول  ــن  ــيــ بــ الـــــعـــــالقـــــات 
ــي في  ــ ــاد األوروبــ الــتــعــاون واالتـــحـ
المجاالت،  مــن  واســعــة  مجموعة 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــحـــوار الــســيــاســي 
ــيــــمــــي ومـــكـــافـــحـــة  ــلــ واألمــــــــــن اإلقــ
اإلرهــــــاب والـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار 
والتعليم  المناخ  وتغير  والطاقة 
والــــصــــحــــة واألمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فـــي الــمــحــافــل 
ــة، وقــــــد أقـــــــــروا بـــرنـــامـــج  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
للفترة 2022- المشترك  التعاون 

الــشــراكــة  هـــذه  أن  ــدوا  ــ وأكــ  ،2027

تسهم في تعميق الثقة المتبادلة 
وتــحــقــيــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة 
اإلقليمي  األمـــن  على  والــحــفــاظ 

والعالمي.
ــدد الــــــــوزراء عــلــى أهــمــيــة  ــ وشـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك فــي 
مــكــافــحــة تــغــيــر الــمــنــاخ وحــمــايــة 
ــر الـــــطـــــاقـــــات  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ الــــبــــيــــئــــة وتــ
بااللتزامات  وأشـــادوا  المتجددة. 
دول مجلس  عــنــهــا  أعـــربـــت  الــتــي 
ورحبوا  الصدد،  هــذا  في  التعاون 
مؤتمر  فــي  الــنــشــطــة  بمشاركتها 

الــمــعــنــي بتغير  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ
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الــــــوزراء  أن  الـــبـــيـــان  وأوضــــــح 
ــول  ــر حـ ــظـ ــنـ ــوا وجــــهــــات الـ ــادلــ ــبــ تــ
القضايا ذات االهتمام المشترك، 
بــمــا فــي ذلـــك عملية الــســالم في 
الــشــرق األوســــط والــيــمــن وإيـــران 
ولــيــبــيــا وســـوريـــا ولــبــنــان والــعــراق 
ــان، وشـــــــــــــددوا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
للتنسيق  االستراتيجية  األهمية 
التعاون  دول مجلس  بين  الوثيق 
واالتحاد األوروبي في هذا الصدد.

ــرك  ــت ــس ــ� ــم ــي الجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري ال ــ ــارك ف ــسـ ــ�ـ ــة يـ ــيـ ــارجـ ــخـ وزيــــــر الـ
ــاد الأوروبـــــــــي ــ ــ ــح ــ ــ ــاون والت ــ ــع ــ ــت ــ لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة لـــــــدول ال

} جانب من االجتماع الوزاري المشترك.

ُيــقــصــد بــالــطــبــخ الــصــحــي هـــو إعـــــداد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــغــذائــيــة  الــفــوائــد  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــراعـــاة  مــع  المختلفة 
الطهي غير  إّن طــرق  قــدر اإلمــكــان، حــيــُث  الــمــوجــودة فيها 
من  كــثــيــٍر  فــي  الــغــذائــيــة  قيمته  الــطــعــام  ُتــفــقــد  الصحيحة 
الزائد  الغلي  بفعل  الــمــواد  بعض  تتأكسد  حيُث  األحــيــان، 
مثاًل، أو في المبالغة في الشواء، ما يكّون طبقًة سوداَء ضارة 
الخارجي  السطح  على  والسموم  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

للدجاج أو اللحوم ما يسبب العديد من األمراض.
ومن الضروري اختيار أوان صحية للطبخ، فهي وسيلة 
بذلك  مهتًما  كنت  فــإذا  جيدة،  على صحة  للحفاظ  مهمة 
يكون  قــد  ُتستخدم  التي  الطهي  أدوات  أن  تعلم  أن  فيجب 
اختيار  األفضل  أيًضا، فمن  والسلبي  اإليجابي  التأثير  لها 
اعرف  والضار.  منها  الصحي  ومعرفة  بعناية  الطهي  أوانــي 
نوع  باختيار  يهتمون  ال  كــانــوا  وأمهاتنا  أجــدادنــا  ان  جــيــدا 
والحمد هلل  األكـــالت،  أطيب  على  نحصل  وكنا  الطبخ  انــاء 
األجيال القديمة تتمتع بصحة جيدة ولكن ظهرت دراسات 
عديدة في السنوات األخيرة تحثنا على التدقيق في اختيار 

أواني الطهي.
ــالـــم صــنــاعــة أوانــــي  فـــرغـــم الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ فـــي عـ
الطهي فإن األواني التقليدية هي األكثر أمًنا ومنها »أواني 
ــي الــحــديــد الـــزهـــر« حــيــث تتميز  ــ الــســتــانــلــس ســتــيــل، وأوانــ
ال  األوانــي  بقية  وعلى عكس  للخدوش،  وتحملها  بمتانتها 
إلى الحفاظ  تذوب مكونات صناعتها مع الطعام ما يؤدي 
بعدها  تأتي  ثــم  المفيدة،  خصائصه  بجميع  الطعام  على 
األلمنيوم  أوانـــي  عــن  االبــتــعــاد  الــزجــاجــيــة ويفضل  األوانــــي 
والجرانيت  السيراميك  وكذلك  سام  معدن  على  الحتوائه 
فعند خدشها تظهر طبقة األلمنيوم وتتفاعل مع الطعام. 

الصحي  الطهي  فــي  رئيسي  دور  لها  الهوائية  المقالة 
مقلي  طــعــام  تــنــاول  فيمكنك  الــحــراريــة  الــســعــرات  وتقليل 

بطريقة صحية من دون تأنيب ضميرك.
وأخيرا ال تخزني الطعام في األواني التي قمت بالطهي 
فيها، استبدلي أدوات الطهي كل سنتين أو ثالث للحد من 

التعرض للمواد الكيماوية والمعدنية في طعامك.

الطهي ال�صحي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انــضــمــام  يــعــلــن  ان  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  يــســر مستشفى 
واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري  المهدي  محمد  الدكتور 
إلـــى طاقمه  الــشــوكــي  والــنــخــاع  الــعــالجــيــة للمخ  والــقــســطــرة 
ــاالت الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة  الــطــبــي، لــمــتــابــعــة وتــشــخــيــص حــ
والعنق  الـــرأس  وآالم  النصفي  الــصــداع  وعــيــادة  المخ  ونــزيــف 
والتصلب اللويحي والصرع والشلل الرعاش وحقن البوتكس 

لعالج تيبس العضالت والصداع المزمن.
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الــزوجــيــة إحـــدى أرقـــى وأطهر  الــعــالقــة  تعد 
واألنــثــى، كي  للذكر  وقــد شرعها اهلل  الــعــالقــات، 
يشبع كالهما تلك الرغبة الفطرية لكل الكائنات 
الحية والتي تعد عماد استمرار البشرية، ولعل 
العالقة الجنسية بين األزواج أحد أهم عناصر 
الــعــالقــة بحساسيتها  وهـــذه  الــزوجــيــة،  الــعــالقــة 
الزوجين  مــن  كــل  تأهيل  إلــى  بحاجة  الــشــديــدة 
والوصول بهما إلى معرفة تامة بجوانبها، ومن 

هنا ظهر مصطلح الثقافة الجنسية.
وكان للخليج الطبي لقاء مع الدكتورة إلهام 
واختصاصية  العائلة  طب  استشارية  اهلل  عطا 
الطب الجنسي بمركز هاي كير الطبي، لتوضح 

المزيد عن الثقافة الجنسية الزوجية.
ــا تــأثــيــر غـــيـــاب الــثــقــافــة الــجــنــســيــة على  مـ

األزواج؟
غياب الثقافة الجنسية من العوامل المهمة 
الجنسية  العالقة  فــي  وتطورها  مشاكل  لنشأة 
ألنــه  مجتمعاتنا  فــي  وبـــاألخـــص  األزواج،  بــيــن 
يفتح المجال للمعلومات المغلوطة المجهولة 
المصدر. وهنا تكمن المشكلة، فاإلنسان يتشكل 
العالقة  بــمــمــارســة  يــبــدأ  فعندما  يــعــتــقــده،  بــمــا 
الجنسية ويواجه عكس ما يعتقد تبدأ المشكلة 
التوقعات  إلى  لم يصل  بالفشل ألنه  بإحساسه 
بالمعلومات  ووجــدانــه  وعــيــه  فــي  تشكلت  الــتــي 
ــا عــن طــريــق األصــدقــاء  الــتــي كــانــت تــغــذيــه، إمـ
النت  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  عــن طريق  وإمــا 
ــل بــســبــب نـــدرة  والــبــعــض يــكــون مــصــدرهــم األهــ
أهمية  على  أشــدد  وهنا  الجنسية.  المعلومات 
تناسب  التي  الصحيحة  المعلومات  نستقي  أن 

قيمنا وديــنــنــا ومـــا نــؤمــن بــه وفـــي نــفــس الــوقــت 
تكون علمية غير مغلوطة.

ــة وحــــاالت  ــيـ فــمــع تـــزايـــد الــمــشــاكــل الـــزوجـ
ــرورة العمل  ــ بــالــمــســؤولــيــة وضــ الـــطـــالق شــعــرت 
ــاء  وإرسـ الــمــعــلــومــات  مــن  الكثير  تصحيح  عــلــى 
الثقافة الجنسية فقمت بتقديم عدة ورش عمل 
ومــحــاضــرات لــلــعــامــة واألطـــبـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
مرجعا  أعتبره  االنستجرام  على  حساب  إنشاء 
المعلومات  لتصحيح  منه  لالستفادة  لـــأزواج 

المغلوطة المتوارثة جيال بعد جيل.
فهناك أمثلة على أن غياب الثقافة الجنسية 
يمكن أن تسبب مشاكل في األداء الجنسي، فكم 
ــى الــعــيــادة يــشــعــر بــالــضــيــق ألنــه  ــل حــضــر إلـ رجـ
يعاني من مشكلة القذف المبكر، وبعد الكشف 
أنه  اكتشف  الـــزوج  مــن  المرضي  الــتــاريــخ  وأخــذ 
معلومات  على  بــنــاء  منه  يعاني  مــا  وكــل  سليم 
أفالم  مشاهدة  عن طريق  إليه  وصلت  مغلوطة 
إباحية أو مقارنة األداء بما يراه من أفالم معينة 

أو يسمع به من أصدقائه.
العيادة تشتكي من  إلــى  امــرأة حضرت  وكــم 
الشديد  والخوف  الجنسية  العالقة  إتمام  عدم 
من فّض غشاء البكارة بسبب معلومات مغلوطة 
ــم أول عالقة  الـــــزواج عــن ألـ وصــلــت إلــيــهــا قــبــل 
جنسية، وكـــم مــن ســيــدة حــضــرت إلـــي وهـــي في 
إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  ألنها  الــحــزن  منتهى 
ــــالج، ألنــهــا تــتــخــيــل أن  الــنــشــوة عـــن طــريــق اإليــ
جــمــيــع الــنــســاء يــصــلــن إلــــى الــنــشــوة بـــاإليـــالج، 
أنــهــا غــيــر طبيعية ولــديــهــا  تــشــعــر  فــلــذلــك هـــي 

مشكلة.

القيام  يجب  معينة  فحوصات  هناك  هل   -
بها قبل الزواج؟

على  للمقبلين  إلــزامــيــة  فــحــوصــات  هــنــاك 
الزواج وهي شرط لعقد القران، وهذه الفحوص 
الــكــشــف عــن أمــــراض الــدم  بــاألســاس تستهدف 
تنتقل  قــد  الــتــي  المعدية  واألمــــراض  الــوراثــيــة 
الكبدي  االلتهاب  وأمــراض  الجنسي،  باالتصال 
قدرة  تكشف  يوجد فحوصات  ولكن ال  الوبائي، 
تتعلق  فــحــوصــات  أو  اإلنـــجـــاب  عــلــى  الــزوجــيــن 

باألداء الجنسي. 
الطبيب لتفادي  إلى  الزوجان   -متى يلجأ 

تطور المشاكل في العالقة الجنسية؟
أغلب األزواج يعانون لسنوات قبل أن يقرروا 
استشارة المختص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها أن البعض يشعر بحرج من مناقشة األمور 
عالج  يوجد  ال  انــه  يعتقد  والبعض  الجنسية، 
لمشاكل األداء الجنسي، والبعض اآلخر يجهل 
أن هناك مشكلة من األساس ويمكن حلها، ولكن 
أنصح الزوجين بمراجعة مختص إذا طرأت أي 
مشكلة على أدائهما الجنسي وتكررت واستمرت 
طويلة  فترة  ننتظر  أال  يجب  فهنا  أشــهــر،  عــدة 
على  الجنسية  المشكلة  تــؤثــر  الــوقــت  مــع  ألنــه 
الجوانب  الزوجين وتلقي بظاللها على  نفسية 
الشعور  مثل  الــزوجــيــة،  عالقتهما  فــي  األخـــرى 
إلى  الموضوع  ويتطور  والغضب  واللوم  بالنفور 

إحساسهما بالتوتر والقلق واالكتئاب.
فــــال داعــــــي لــلــتــأخــيــر ومـــراكـــمـــة الــمــشــكــلــة 
الــجــنــســيــة، فــمــن األفـــضـــل مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة 

واالنتباه لها منذ بدايتها لمصلحة الزوجين.

وأنوه إلى أن هناك أزواجا يأتون إلى العيادة 
بعد عقد القران مباشرة لالستفسار ولتوضيح 
معلومات ومناقشة مخاوف معينة منذ البداية، 

وينطبق عليهم مثل الوقاية خير من العالج.
 -ما هي مقومات العالقة الجنسية الناجحة 

لحياة زوجية سعيدة؟
مصطلحان  والــســعــادة  الــنــجــاح  مصطلحا 
ولكن  آخـــر،  إلــى  شخص  مــن  يختلفان  نسبيان 
أحب أن أذكر األساسيات التي ال بد من وجودها 
ــرار وثــقــافــة  ــ فـــي كـــل عــالقــة جــنــســيــة، أوال: اإلقــ
الموافقة: يجب أن يعي الجميع أن في العالقة 
الجنسية ينبغي أن يكون كل طرف مقرا وموافقا 
وأال  اإلثــارة،  وعلى طرق  العالقة  تفاصيل  على 
يكون هناك إجبار للطرف الثاني على سلوك أو 

ممارسة معينة هو غير راض عنها.
ثانيا: يجب على الطرفين تقدير تجربتهما 
مقارنة  ومــمــنــوع  الجنسي  ونمطهما  وقالبهما 

تجربتهما بتجارب اآلخرين.
لها  التي  الجنسية  بالثقافة  التسلح  ثالثا: 
دور أساسي في شعور الزوجين بالرضا والراحة 

أثناء عالقتهما الجنسية.
الجنسية  حياتهما  تــكــون  أن  يجب  وأخــيــرا 
وأداؤهــــمــــا الــجــنــســي مــوضــوعــا قـــابـــال لــلــنــقــاش 
والــتــعــبــيــر عــن رغــبــات وحـــاجـــات كــل طـــرف، ألن 
هــنــاك دراســــات عــن حـــاالت كــثــيــرة لــيــس لديهم 
حرية تعبير كافية في عالقتهم الجنسية، فخلق 
ذلــــك الــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل، فــعــلــى الــزوجــيــن 
كيفية  فــي  ويــفــكــران  بينهما  أمــورهــمــا  مناقشة 

كسر الروتين لتجديد الحياة في العالقة.

األعــصــاب هــي جـــزء مــهــم ورئــيــســي فــي جسم 
ــاس  ــسـ اإلحـ فــــي  رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  وتـــلـــعـــب  اإلنــــســــان 
في  أو ضــرر يحدث  أي خلل  فــإن  لذلك  والحركة 
أحـــد األعـــصـــاب قــد تــنــتــج عــنــه أعــــراض خــطــيــرة، 
ومن أشهر األعصاب التي قد تتعرض ألضرار هو 
وجه  فــي  الجلد  طبقات  تحت  يقبع  مهم  عصب 

اإلنسان وهو العصب السابع.
التهاب  األخــيــرة مشكلة  ــة  اآلونــ فــي  انــتــشــرت 
وما  المشكلة  هــذه  أســبــاب  فما  الــســابــع،  العصب 
للتأكد  المريض  التي تظهر على  األعــراض  أهــم 

من إصابته بالتهاب العصب السابع.
كـــي نــتــعــرف عــلــى أعــــــراض الـــتـــهـــاب الــعــصــب 
السابع حاور الخليج الطبي الدكتور سيد محمد 
الصفار استشاري أمراض المخ واألعصاب بمركز 

ابن حيان الطبي.
 ما هو شلل »بل« أو شلل العصب السابع؟

الــعــصــب الــســابــع هـــو الــعــصــب الــمــســؤول عن 
إلــى إحساس  بــاإلضــافــة  الــوجــه  تحريك عــضــالت 
التذوق، وهو ضعف في عضالت الوجه المسؤولة 
التحسن  ويــبــدأ  وتــكــون مؤقتة  الــوجــه  تعابير  عــن 
منه  يتعافون  المرضى  أغلب  أسابيع،  في غضون 
تماما وتستمر األعراض في نسبة قليلة جدا من 

المرضى.
ما األعراض المصاحبة لهذا المرض؟

الوجه  األعــراض تكون مفاجئة وتشمل تدلي 
وصعوبة في استخدام تعابير الوجه.

اللعاب،  منها: سيالن  أخــرى  أعـــراض  وهــنــاك 
فقدان حاسة التذوق، والشعور باأللم حول الفك 

أو وراء األذن في الجانب المصاب.
هل اإلصابة لها عمر معين؟

من الممكن أن تحدث اإلصابة في أي عمر وال 
يعتقد  أنه  إال  به.  لإلصابة  الدقيق  السبب  يعلم 
بأنه يحدث بعد اإلصابة بعدوى فيروسية أو بأنه 

ناتج عن تورم في العصب.
ما مضاعفات شلل العصب السابع؟

الممكن  مــن  الــتــي  المضاعفات  بعض  هــنــاك 
أو نمو غير  دائم في العصب  حدوثها منها: تلف 
العضالت  إلى تقلص  يؤدي  طبيعي لألياف، قد 
تحريك  الــمــصــاب  يــريــد  عــنــدمــا  إرادي  ال  بــشــكــل 

عضالت أخرى.
إذا كيف يكون التشخيص؟

ــيـــص فـــــي الــــغــــالــــب يــــكــــون بــفــحــص  ــتـــشـــخـ الـ

المريض سريريا وال يحتاج إلى فحوصات أخرى 
عبارة  وتكون  واضحة  غير  األعــراض  كانت  إذا  إال 
)الرنين  األشــعــة  تصوير  للعصب،  تخطيط  عــن 
الــمــغــنــاطــيــســي أو الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي( وبــعــض 

تحاليل الدم للوصول إلى األسباب الثانوية.
وما هو العالج؟

عالج المريض يكون عن طريق بعض األدوية 
الكورتيزون  إلــى  باإلضافة  للفيروسات  المضادة 
ورعاية العين التي ال تغلق بشكل جيد بالقطرات 

المرطبة ومرهم العين. 
انكماش  لمنع  فعال  دور  له  الطبيعي  العالج 

عضالت الوجه.
»بل«  بشلل  بإصابتك  شككت  إذا  الختام  وفــي 
بأسرع ما يمكن  أن تستشير طبيبك  المهم  فمن 

للتأكد من أنك لست مصابا بالسكتة الدماغية.

خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب هــــو الـــشـــعـــور بـــضـــربـــات 
ويصف  المنتظمة  غــيــر  أو  الــســريــعــة  الــقــلــب 
الــقــلــب، تظهر  فــي  بــرفــة  األشــخــاص حالتهم 
وتــخــتــفــي بــحــســب الــمــجــهــود مــمــا قـــد يثير 
بعض المخاوف أو يدعو الى القلق، فهل هذا 
اليوم  سؤالنا  عــن  يجيب  خطير؟  اإلحــســاس 
بشكل شامل الدكتور أحمد سالم اختصاصي 

أمراض القلب بمستشفى نور التخصصي.
ما هو خفقان القلب وما أسبابه؟

خــفــقــان الــقــلــب أو اإلحــــســــاس بــضــربــات 
ــــدى كــثــيــر مــن  ــكـــوى مـــتـــكـــررة لـ الـــقـــلـــب هــــو شـ
ــان قـــد يــكــون  ــيــ األشــــخــــاص. فـــي بــعــض األحــ
الــســبــب غــيــر مــرضــي وفـــى أحـــيـــان أخــــرى قد 

يكون السبب مرضيا.
ولـــيـــس كـــل مـــن لـــديـــه شـــكـــوى اإلحـــســـاس 
بضربات القلب لديه ضربات سريعة، فاإلنسان 
قلبه ألنها خالل  الطبيعي ال يشعر بضربات 
المعدل الطبيعي )من 60 إلى 100 ضربة في 
الدقيقة ( وألنها منتظمة وذات قوة طبيعية.

تغيير أي من هذه العوامل الثالثة )العدد 
يشعر  الشخص  تجعل  الــقــوة(   - االنــتــظــام   -

بضربات قلبه.
ــاب الـــتـــي تــغــيــر هــــذه الــعــوامــل  ــبــ مـــا األســ

فتجعل الشخص يشعر بضربات قلبه؟
األســـبـــاب الــتــي تــزيــد مــن ســرعــة ضــربــات 
الــقــلــب )أكــثــر مــن 100 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة( 
بعض منها طبيعي غير مرضي  وبعض منها 

مرضي.
أما عن األسباب الطبيعية غير المرضية 
كالتسارع في ضربات القلب المصاحب لعمل 
مجهود أو عند ممارسة الرياضة أو المصاحب 

للقلق والتوتر.
أن  الرياضة  ممارسة  عند  الطبيعي  فمن 
تزداد ضربات القلب - بل على العكس إن لم 
تزداد ضربات القلب أثناء ذلك يجعلنا نتنبأ 

بوجود خلل في صحة القلب.
وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يزيد 
من سرعة ضربات القلب، كذلك بعض األدوية 
والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين 

قد تزيد من سرعة ضربات القلب.
ــاب الــمــرضــيــة الــتــي تــزيــد  ــبـ أمـــا عـــن األسـ
من سرعة ضربات القلب فعلى سبيل المثال 
اضطرابات وظائف الغدة الدرقية واضطرابات 
ــدم ونـــقـــص مــســتــوى  ــ مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــــي الــ

األكسجين في الدم.
مــا األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلـــى اإلحــســاس 
بزيادة ضربات  القلب وغير مرتبطة  بضربات 

القلب؟
من  تزيد  ذكــرهــا  السابق  األســبــاب  جميع 
اإلحساس  إلــى  فــتــؤدي  القلب  سرعة ضــربــات 

بها.
أما عن األسباب التي تؤدي إلى اإلحساس 
بضربات القلب وغير المرتبطة بزيادة معدل 
ضربات القلب فسببها تغير في قوة أو انتظام 
الــضــربــات. فــمــن أمــثــلــة األســـبـــاب الــتــي تزيد 
بها  يــشــعــر  الــشــخــص  الــضــربــات فتجعل  ــوة  قـ
كــالــخــفــقــان الــمــصــاحــب ألمـــــراض صــمــامــات 
وكذلك  الــدم  وارتفاع ضغط  واألنيميا  القلب 

الخفقان المصاحب لفترة الحمل.
إلى عدم  تــؤدي  التي  األسباب  أمثلة  ومن 
انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
الــشــعــور بــهــا كــالــضــربــات الــســابــقــة لــمــوعــدهــا 

والرفرفة أو الذبذبة األذينية السريعة.
ــعـــرفـــة مــعــدل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــشــخــص مـ كـ

ضربات قلبه؟
يمكن للشخص معرفة معدل نبض القلب 
عن طريق إحساس النبض أما عند الرسغ أو 
القلب مباشرة ثم عدد الضربات خالل دقيقة 
القلب  نــبــض  مــعــرفــة  يمكن  وأحــيــانــا  كــامــلــة. 
من خالل أجهزة الضغط اإللكترونية وبعض 

الساعات الذكية وبعض برامج التليفون.
نبض  اضــطــرابــات  تشخيص  يمكن  كيف 

القلب؟
يــمــكــن لــلــطــبــيــب مـــن خــــالل رســــم الــقــلــب 
مــعــرفــة إذا كــــان مــصــدر الـــضـــربـــات الــســريــعــة 
لكهربية  الطبيعي  الــمــصــدر  هــو  هــل  للقلب 
الــقــلــب أمـــا انـــه مــصــدر غــيــر طــبــيــعــي كــالــبــؤر 

األذينية البطينية.

ــعـــض الـــفـــحـــوصـــات  ــل بـ ــمـ ومــــــن خــــــالل عـ
كــتــحــلــيــل مـــســـتـــوى الــهــيــمــوجــلــوبــيــن بـــالـــدم 
ــغــــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن اســتــبــعــاد  ووظــــائــــف الــ

األسباب المرضية لتسارع نبض القلب.
القلب  رســم  عمل  أحيانا  األمــر  ويتطلب 
لنبض  مستمرة  لمتابعة  )الهولتر(  المستمر 
القلب خالل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة 

أو أكثر في بعض األحيان.
ما هو عالج اضطرابات نبض القلب؟

اضطراب  لسبب  الدقيق  التشخيص  بعد 
نبض القلب بواسطة الطبيب يتم العالج.

والتوتر  كالقلق  المرضية  غير  فاألسباب 
ــا يــــعــــود مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــد زوالـ
المصاحب  الــقــلــب  خــفــقــان  وكــذلــك  طبيعيا 
لفترة الحمل فبعد أن تتم الــوالدة يزول هذا 

الخفقان.
ــبــــاب الــمــرضــيــة كــاألنــيــمــيــا  ــن األســ ــا عـ أمــ
فــبــعــد أن يتم  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  ــات  ــرابـ ــطـ واضـ
ويــزول  طبيعيا  النبض  مــعــدل  يــعــود  عالجها 

الشعور بالخفقان.
والــتــي فيها مصدر  بــعــض األحــيــان  وفـــي 
الطبيعي  الــمــصــدر  ليس  السريعة  الــضــربــات 
لكهربية القلب ولكنه بؤرة كهربية غير طبيعية 
البطيني  ــنـــي  الــتــســارع األذيـ ــاالت  فـــي حــ كــمــا 
كهروفسيولوجية  دراســـة  عمل  األمــر  يتطلب 
للقلب وكي هذه البؤرة الكهربية غير الطبيعية 

في بعض األحيان. 

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
يرحب بان�صمام الدكتور محمد المهدي

الدكتورة إلهام عطا اهلل لـ»الخليج الطبي«:

الحياة الجن�صية الزوجية مو�صوع 
قابل للنقا�ش بين الطرفين

سؤال.. سؤال.. 
والطبيب يجيبوالطبيب يجيب
؟؟

الدكتور اأحمد �صالم يجيب متى يكون 
الإح�صا�ش ب�صربات القلب خطيرا؟

الدكتور �صيد ال�صفار: �صلل الع�صب 
ال�صابع اأغلب المر�صى يتعافون منه تماما
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 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد:  16041

ُيــقــصــد بــالــطــبــخ الــصــحــي هـــو إعـــــداد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــغــذائــيــة  الــفــوائــد  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــراعـــاة  مــع  المختلفة 
الطهي غير  إّن طــرق  قــدر اإلمــكــان، حــيــُث  الــمــوجــودة فيها 
من  كــثــيــٍر  فــي  الــغــذائــيــة  قيمته  الــطــعــام  ُتــفــقــد  الصحيحة 
الزائد  الغلي  بفعل  الــمــواد  بعض  تتأكسد  حيُث  األحــيــان، 
مثاًل، أو في المبالغة في الشواء، ما يكّون طبقًة سوداَء ضارة 
الخارجي  السطح  على  والسموم  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

للدجاج أو اللحوم ما يسبب العديد من األمراض.
ومن الضروري اختيار أوان صحية للطبخ، فهي وسيلة 
بذلك  مهتًما  كنت  فــإذا  جيدة،  على صحة  للحفاظ  مهمة 
يكون  قــد  ُتستخدم  التي  الطهي  أدوات  أن  تعلم  أن  فيجب 
اختيار  األفضل  أيًضا، فمن  والسلبي  اإليجابي  التأثير  لها 
اعرف  والضار.  منها  الصحي  ومعرفة  بعناية  الطهي  أوانــي 
نوع  باختيار  يهتمون  ال  كــانــوا  وأمهاتنا  أجــدادنــا  ان  جــيــدا 
والحمد هلل  األكـــالت،  أطيب  على  نحصل  وكنا  الطبخ  انــاء 
األجيال القديمة تتمتع بصحة جيدة ولكن ظهرت دراسات 
عديدة في السنوات األخيرة تحثنا على التدقيق في اختيار 

أواني الطهي.
ــالـــم صــنــاعــة أوانــــي  فـــرغـــم الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ فـــي عـ
الطهي فإن األواني التقليدية هي األكثر أمًنا ومنها »أواني 
ــي الــحــديــد الـــزهـــر« حــيــث تتميز  ــ الــســتــانــلــس ســتــيــل، وأوانــ
ال  األوانــي  بقية  وعلى عكس  للخدوش،  وتحملها  بمتانتها 
إلى الحفاظ  تذوب مكونات صناعتها مع الطعام ما يؤدي 
بعدها  تأتي  ثــم  المفيدة،  خصائصه  بجميع  الطعام  على 
األلمنيوم  أوانـــي  عــن  االبــتــعــاد  الــزجــاجــيــة ويفضل  األوانــــي 
والجرانيت  السيراميك  وكذلك  سام  معدن  على  الحتوائه 
فعند خدشها تظهر طبقة األلمنيوم وتتفاعل مع الطعام. 

الصحي  الطهي  فــي  رئيسي  دور  لها  الهوائية  المقالة 
مقلي  طــعــام  تــنــاول  فيمكنك  الــحــراريــة  الــســعــرات  وتقليل 

بطريقة صحية من دون تأنيب ضميرك.
وأخيرا ال تخزني الطعام في األواني التي قمت بالطهي 
فيها، استبدلي أدوات الطهي كل سنتين أو ثالث للحد من 

التعرض للمواد الكيماوية والمعدنية في طعامك.

الطهي ال�صحي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انــضــمــام  يــعــلــن  ان  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  يــســر مستشفى 
واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري  المهدي  محمد  الدكتور 
إلـــى طاقمه  الــشــوكــي  والــنــخــاع  الــعــالجــيــة للمخ  والــقــســطــرة 
ــاالت الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة  الــطــبــي، لــمــتــابــعــة وتــشــخــيــص حــ
والعنق  الـــرأس  وآالم  النصفي  الــصــداع  وعــيــادة  المخ  ونــزيــف 
والتصلب اللويحي والصرع والشلل الرعاش وحقن البوتكس 

لعالج تيبس العضالت والصداع المزمن.
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الــزوجــيــة إحـــدى أرقـــى وأطهر  الــعــالقــة  تعد 
واألنــثــى، كي  للذكر  وقــد شرعها اهلل  الــعــالقــات، 
يشبع كالهما تلك الرغبة الفطرية لكل الكائنات 
الحية والتي تعد عماد استمرار البشرية، ولعل 
العالقة الجنسية بين األزواج أحد أهم عناصر 
الــعــالقــة بحساسيتها  وهـــذه  الــزوجــيــة،  الــعــالقــة 
الزوجين  مــن  كــل  تأهيل  إلــى  بحاجة  الــشــديــدة 
والوصول بهما إلى معرفة تامة بجوانبها، ومن 

هنا ظهر مصطلح الثقافة الجنسية.
وكان للخليج الطبي لقاء مع الدكتورة إلهام 
واختصاصية  العائلة  طب  استشارية  اهلل  عطا 
الطب الجنسي بمركز هاي كير الطبي، لتوضح 

المزيد عن الثقافة الجنسية الزوجية.
ــا تــأثــيــر غـــيـــاب الــثــقــافــة الــجــنــســيــة على  مـ

األزواج؟
غياب الثقافة الجنسية من العوامل المهمة 
الجنسية  العالقة  فــي  وتطورها  مشاكل  لنشأة 
ألنــه  مجتمعاتنا  فــي  وبـــاألخـــص  األزواج،  بــيــن 
يفتح المجال للمعلومات المغلوطة المجهولة 
المصدر. وهنا تكمن المشكلة، فاإلنسان يتشكل 
العالقة  بــمــمــارســة  يــبــدأ  فعندما  يــعــتــقــده،  بــمــا 
الجنسية ويواجه عكس ما يعتقد تبدأ المشكلة 
التوقعات  إلى  لم يصل  بالفشل ألنه  بإحساسه 
بالمعلومات  ووجــدانــه  وعــيــه  فــي  تشكلت  الــتــي 
ــا عــن طــريــق األصــدقــاء  الــتــي كــانــت تــغــذيــه، إمـ
النت  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  عــن طريق  وإمــا 
ــل بــســبــب نـــدرة  والــبــعــض يــكــون مــصــدرهــم األهــ
أهمية  على  أشــدد  وهنا  الجنسية.  المعلومات 
تناسب  التي  الصحيحة  المعلومات  نستقي  أن 

قيمنا وديــنــنــا ومـــا نــؤمــن بــه وفـــي نــفــس الــوقــت 
تكون علمية غير مغلوطة.

ــة وحــــاالت  ــيـ فــمــع تـــزايـــد الــمــشــاكــل الـــزوجـ
ــرورة العمل  ــ بــالــمــســؤولــيــة وضــ الـــطـــالق شــعــرت 
ــاء  وإرسـ الــمــعــلــومــات  مــن  الكثير  تصحيح  عــلــى 
الثقافة الجنسية فقمت بتقديم عدة ورش عمل 
ومــحــاضــرات لــلــعــامــة واألطـــبـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
مرجعا  أعتبره  االنستجرام  على  حساب  إنشاء 
المعلومات  لتصحيح  منه  لالستفادة  لـــأزواج 

المغلوطة المتوارثة جيال بعد جيل.
فهناك أمثلة على أن غياب الثقافة الجنسية 
يمكن أن تسبب مشاكل في األداء الجنسي، فكم 
ــى الــعــيــادة يــشــعــر بــالــضــيــق ألنــه  ــل حــضــر إلـ رجـ
يعاني من مشكلة القذف المبكر، وبعد الكشف 
أنه  اكتشف  الـــزوج  مــن  المرضي  الــتــاريــخ  وأخــذ 
معلومات  على  بــنــاء  منه  يعاني  مــا  وكــل  سليم 
أفالم  مشاهدة  عن طريق  إليه  وصلت  مغلوطة 
إباحية أو مقارنة األداء بما يراه من أفالم معينة 

أو يسمع به من أصدقائه.
العيادة تشتكي من  إلــى  امــرأة حضرت  وكــم 
الشديد  والخوف  الجنسية  العالقة  إتمام  عدم 
من فّض غشاء البكارة بسبب معلومات مغلوطة 
ــم أول عالقة  الـــــزواج عــن ألـ وصــلــت إلــيــهــا قــبــل 
جنسية، وكـــم مــن ســيــدة حــضــرت إلـــي وهـــي في 
إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  ألنها  الــحــزن  منتهى 
ــــالج، ألنــهــا تــتــخــيــل أن  الــنــشــوة عـــن طــريــق اإليــ
جــمــيــع الــنــســاء يــصــلــن إلــــى الــنــشــوة بـــاإليـــالج، 
أنــهــا غــيــر طبيعية ولــديــهــا  تــشــعــر  فــلــذلــك هـــي 

مشكلة.

القيام  يجب  معينة  فحوصات  هناك  هل   -
بها قبل الزواج؟

على  للمقبلين  إلــزامــيــة  فــحــوصــات  هــنــاك 
الزواج وهي شرط لعقد القران، وهذه الفحوص 
الــكــشــف عــن أمــــراض الــدم  بــاألســاس تستهدف 
تنتقل  قــد  الــتــي  المعدية  واألمــــراض  الــوراثــيــة 
الكبدي  االلتهاب  وأمــراض  الجنسي،  باالتصال 
قدرة  تكشف  يوجد فحوصات  ولكن ال  الوبائي، 
تتعلق  فــحــوصــات  أو  اإلنـــجـــاب  عــلــى  الــزوجــيــن 

باألداء الجنسي. 
الطبيب لتفادي  إلى  الزوجان   -متى يلجأ 

تطور المشاكل في العالقة الجنسية؟
أغلب األزواج يعانون لسنوات قبل أن يقرروا 
استشارة المختص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها أن البعض يشعر بحرج من مناقشة األمور 
عالج  يوجد  ال  انــه  يعتقد  والبعض  الجنسية، 
لمشاكل األداء الجنسي، والبعض اآلخر يجهل 
أن هناك مشكلة من األساس ويمكن حلها، ولكن 
أنصح الزوجين بمراجعة مختص إذا طرأت أي 
مشكلة على أدائهما الجنسي وتكررت واستمرت 
طويلة  فترة  ننتظر  أال  يجب  فهنا  أشــهــر،  عــدة 
على  الجنسية  المشكلة  تــؤثــر  الــوقــت  مــع  ألنــه 
الجوانب  الزوجين وتلقي بظاللها على  نفسية 
الشعور  مثل  الــزوجــيــة،  عالقتهما  فــي  األخـــرى 
إلى  الموضوع  ويتطور  والغضب  واللوم  بالنفور 

إحساسهما بالتوتر والقلق واالكتئاب.
فــــال داعــــــي لــلــتــأخــيــر ومـــراكـــمـــة الــمــشــكــلــة 
الــجــنــســيــة، فــمــن األفـــضـــل مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة 

واالنتباه لها منذ بدايتها لمصلحة الزوجين.

وأنوه إلى أن هناك أزواجا يأتون إلى العيادة 
بعد عقد القران مباشرة لالستفسار ولتوضيح 
معلومات ومناقشة مخاوف معينة منذ البداية، 

وينطبق عليهم مثل الوقاية خير من العالج.
 -ما هي مقومات العالقة الجنسية الناجحة 

لحياة زوجية سعيدة؟
مصطلحان  والــســعــادة  الــنــجــاح  مصطلحا 
ولكن  آخـــر،  إلــى  شخص  مــن  يختلفان  نسبيان 
أحب أن أذكر األساسيات التي ال بد من وجودها 
ــرار وثــقــافــة  ــ فـــي كـــل عــالقــة جــنــســيــة، أوال: اإلقــ
الموافقة: يجب أن يعي الجميع أن في العالقة 
الجنسية ينبغي أن يكون كل طرف مقرا وموافقا 
وأال  اإلثــارة،  وعلى طرق  العالقة  تفاصيل  على 
يكون هناك إجبار للطرف الثاني على سلوك أو 

ممارسة معينة هو غير راض عنها.
ثانيا: يجب على الطرفين تقدير تجربتهما 
مقارنة  ومــمــنــوع  الجنسي  ونمطهما  وقالبهما 

تجربتهما بتجارب اآلخرين.
لها  التي  الجنسية  بالثقافة  التسلح  ثالثا: 
دور أساسي في شعور الزوجين بالرضا والراحة 

أثناء عالقتهما الجنسية.
الجنسية  حياتهما  تــكــون  أن  يجب  وأخــيــرا 
وأداؤهــــمــــا الــجــنــســي مــوضــوعــا قـــابـــال لــلــنــقــاش 
والــتــعــبــيــر عــن رغــبــات وحـــاجـــات كــل طـــرف، ألن 
هــنــاك دراســــات عــن حـــاالت كــثــيــرة لــيــس لديهم 
حرية تعبير كافية في عالقتهم الجنسية، فخلق 
ذلــــك الــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل، فــعــلــى الــزوجــيــن 
كيفية  فــي  ويــفــكــران  بينهما  أمــورهــمــا  مناقشة 

كسر الروتين لتجديد الحياة في العالقة.

األعــصــاب هــي جـــزء مــهــم ورئــيــســي فــي جسم 
ــاس  ــسـ اإلحـ فــــي  رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  وتـــلـــعـــب  اإلنــــســــان 
في  أو ضــرر يحدث  أي خلل  فــإن  لذلك  والحركة 
أحـــد األعـــصـــاب قــد تــنــتــج عــنــه أعــــراض خــطــيــرة، 
ومن أشهر األعصاب التي قد تتعرض ألضرار هو 
وجه  فــي  الجلد  طبقات  تحت  يقبع  مهم  عصب 

اإلنسان وهو العصب السابع.
التهاب  األخــيــرة مشكلة  ــة  اآلونــ فــي  انــتــشــرت 
وما  المشكلة  هــذه  أســبــاب  فما  الــســابــع،  العصب 
للتأكد  المريض  التي تظهر على  األعــراض  أهــم 

من إصابته بالتهاب العصب السابع.
كـــي نــتــعــرف عــلــى أعــــــراض الـــتـــهـــاب الــعــصــب 
السابع حاور الخليج الطبي الدكتور سيد محمد 
الصفار استشاري أمراض المخ واألعصاب بمركز 

ابن حيان الطبي.
 ما هو شلل »بل« أو شلل العصب السابع؟

الــعــصــب الــســابــع هـــو الــعــصــب الــمــســؤول عن 
إلــى إحساس  بــاإلضــافــة  الــوجــه  تحريك عــضــالت 
التذوق، وهو ضعف في عضالت الوجه المسؤولة 
التحسن  ويــبــدأ  وتــكــون مؤقتة  الــوجــه  تعابير  عــن 
منه  يتعافون  المرضى  أغلب  أسابيع،  في غضون 
تماما وتستمر األعراض في نسبة قليلة جدا من 

المرضى.
ما األعراض المصاحبة لهذا المرض؟

الوجه  األعــراض تكون مفاجئة وتشمل تدلي 
وصعوبة في استخدام تعابير الوجه.

اللعاب،  منها: سيالن  أخــرى  أعـــراض  وهــنــاك 
فقدان حاسة التذوق، والشعور باأللم حول الفك 

أو وراء األذن في الجانب المصاب.
هل اإلصابة لها عمر معين؟

من الممكن أن تحدث اإلصابة في أي عمر وال 
يعتقد  أنه  إال  به.  لإلصابة  الدقيق  السبب  يعلم 
بأنه يحدث بعد اإلصابة بعدوى فيروسية أو بأنه 

ناتج عن تورم في العصب.
ما مضاعفات شلل العصب السابع؟

الممكن  مــن  الــتــي  المضاعفات  بعض  هــنــاك 
أو نمو غير  دائم في العصب  حدوثها منها: تلف 
العضالت  إلى تقلص  يؤدي  طبيعي لألياف، قد 
تحريك  الــمــصــاب  يــريــد  عــنــدمــا  إرادي  ال  بــشــكــل 

عضالت أخرى.
إذا كيف يكون التشخيص؟

ــيـــص فـــــي الــــغــــالــــب يــــكــــون بــفــحــص  ــتـــشـــخـ الـ

المريض سريريا وال يحتاج إلى فحوصات أخرى 
عبارة  وتكون  واضحة  غير  األعــراض  كانت  إذا  إال 
)الرنين  األشــعــة  تصوير  للعصب،  تخطيط  عــن 
الــمــغــنــاطــيــســي أو الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي( وبــعــض 

تحاليل الدم للوصول إلى األسباب الثانوية.
وما هو العالج؟

عالج المريض يكون عن طريق بعض األدوية 
الكورتيزون  إلــى  باإلضافة  للفيروسات  المضادة 
ورعاية العين التي ال تغلق بشكل جيد بالقطرات 

المرطبة ومرهم العين. 
انكماش  لمنع  فعال  دور  له  الطبيعي  العالج 

عضالت الوجه.
»بل«  بشلل  بإصابتك  شككت  إذا  الختام  وفــي 
بأسرع ما يمكن  أن تستشير طبيبك  المهم  فمن 

للتأكد من أنك لست مصابا بالسكتة الدماغية.

خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب هــــو الـــشـــعـــور بـــضـــربـــات 
ويصف  المنتظمة  غــيــر  أو  الــســريــعــة  الــقــلــب 
الــقــلــب، تظهر  فــي  بــرفــة  األشــخــاص حالتهم 
وتــخــتــفــي بــحــســب الــمــجــهــود مــمــا قـــد يثير 
بعض المخاوف أو يدعو الى القلق، فهل هذا 
اليوم  سؤالنا  عــن  يجيب  خطير؟  اإلحــســاس 
بشكل شامل الدكتور أحمد سالم اختصاصي 

أمراض القلب بمستشفى نور التخصصي.
ما هو خفقان القلب وما أسبابه؟

خــفــقــان الــقــلــب أو اإلحــــســــاس بــضــربــات 
ــــدى كــثــيــر مــن  ــكـــوى مـــتـــكـــررة لـ الـــقـــلـــب هــــو شـ
ــان قـــد يــكــون  ــيــ األشــــخــــاص. فـــي بــعــض األحــ
الــســبــب غــيــر مــرضــي وفـــى أحـــيـــان أخــــرى قد 

يكون السبب مرضيا.
ولـــيـــس كـــل مـــن لـــديـــه شـــكـــوى اإلحـــســـاس 
بضربات القلب لديه ضربات سريعة، فاإلنسان 
قلبه ألنها خالل  الطبيعي ال يشعر بضربات 
المعدل الطبيعي )من 60 إلى 100 ضربة في 
الدقيقة ( وألنها منتظمة وذات قوة طبيعية.

تغيير أي من هذه العوامل الثالثة )العدد 
يشعر  الشخص  تجعل  الــقــوة(   - االنــتــظــام   -

بضربات قلبه.
ــاب الـــتـــي تــغــيــر هــــذه الــعــوامــل  ــبــ مـــا األســ

فتجعل الشخص يشعر بضربات قلبه؟
األســـبـــاب الــتــي تــزيــد مــن ســرعــة ضــربــات 
الــقــلــب )أكــثــر مــن 100 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة( 
بعض منها طبيعي غير مرضي  وبعض منها 

مرضي.
أما عن األسباب الطبيعية غير المرضية 
كالتسارع في ضربات القلب المصاحب لعمل 
مجهود أو عند ممارسة الرياضة أو المصاحب 

للقلق والتوتر.
أن  الرياضة  ممارسة  عند  الطبيعي  فمن 
تزداد ضربات القلب - بل على العكس إن لم 
تزداد ضربات القلب أثناء ذلك يجعلنا نتنبأ 

بوجود خلل في صحة القلب.
وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يزيد 
من سرعة ضربات القلب، كذلك بعض األدوية 
والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين 

قد تزيد من سرعة ضربات القلب.
ــاب الــمــرضــيــة الــتــي تــزيــد  ــبـ أمـــا عـــن األسـ
من سرعة ضربات القلب فعلى سبيل المثال 
اضطرابات وظائف الغدة الدرقية واضطرابات 
ــدم ونـــقـــص مــســتــوى  ــ مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــــي الــ

األكسجين في الدم.
مــا األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلـــى اإلحــســاس 
بزيادة ضربات  القلب وغير مرتبطة  بضربات 

القلب؟
من  تزيد  ذكــرهــا  السابق  األســبــاب  جميع 
اإلحساس  إلــى  فــتــؤدي  القلب  سرعة ضــربــات 

بها.
أما عن األسباب التي تؤدي إلى اإلحساس 
بضربات القلب وغير المرتبطة بزيادة معدل 
ضربات القلب فسببها تغير في قوة أو انتظام 
الــضــربــات. فــمــن أمــثــلــة األســـبـــاب الــتــي تزيد 
بها  يــشــعــر  الــشــخــص  الــضــربــات فتجعل  ــوة  قـ
كــالــخــفــقــان الــمــصــاحــب ألمـــــراض صــمــامــات 
وكذلك  الــدم  وارتفاع ضغط  واألنيميا  القلب 

الخفقان المصاحب لفترة الحمل.
إلى عدم  تــؤدي  التي  األسباب  أمثلة  ومن 
انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
الــشــعــور بــهــا كــالــضــربــات الــســابــقــة لــمــوعــدهــا 

والرفرفة أو الذبذبة األذينية السريعة.
ــعـــرفـــة مــعــدل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــشــخــص مـ كـ

ضربات قلبه؟
يمكن للشخص معرفة معدل نبض القلب 
عن طريق إحساس النبض أما عند الرسغ أو 
القلب مباشرة ثم عدد الضربات خالل دقيقة 
القلب  نــبــض  مــعــرفــة  يمكن  وأحــيــانــا  كــامــلــة. 
من خالل أجهزة الضغط اإللكترونية وبعض 

الساعات الذكية وبعض برامج التليفون.
نبض  اضــطــرابــات  تشخيص  يمكن  كيف 

القلب؟
يــمــكــن لــلــطــبــيــب مـــن خــــالل رســــم الــقــلــب 
مــعــرفــة إذا كــــان مــصــدر الـــضـــربـــات الــســريــعــة 
لكهربية  الطبيعي  الــمــصــدر  هــو  هــل  للقلب 
الــقــلــب أمـــا انـــه مــصــدر غــيــر طــبــيــعــي كــالــبــؤر 

األذينية البطينية.

ــعـــض الـــفـــحـــوصـــات  ــل بـ ــمـ ومــــــن خــــــالل عـ
كــتــحــلــيــل مـــســـتـــوى الــهــيــمــوجــلــوبــيــن بـــالـــدم 
ــغــــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن اســتــبــعــاد  ووظــــائــــف الــ

األسباب المرضية لتسارع نبض القلب.
القلب  رســم  عمل  أحيانا  األمــر  ويتطلب 
لنبض  مستمرة  لمتابعة  )الهولتر(  المستمر 
القلب خالل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة 

أو أكثر في بعض األحيان.
ما هو عالج اضطرابات نبض القلب؟

اضطراب  لسبب  الدقيق  التشخيص  بعد 
نبض القلب بواسطة الطبيب يتم العالج.

والتوتر  كالقلق  المرضية  غير  فاألسباب 
ــا يــــعــــود مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــد زوالـ
المصاحب  الــقــلــب  خــفــقــان  وكــذلــك  طبيعيا 
لفترة الحمل فبعد أن تتم الــوالدة يزول هذا 

الخفقان.
ــبــــاب الــمــرضــيــة كــاألنــيــمــيــا  ــن األســ ــا عـ أمــ
فــبــعــد أن يتم  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  ــات  ــرابـ ــطـ واضـ
ويــزول  طبيعيا  النبض  مــعــدل  يــعــود  عالجها 

الشعور بالخفقان.
والــتــي فيها مصدر  بــعــض األحــيــان  وفـــي 
الطبيعي  الــمــصــدر  ليس  السريعة  الــضــربــات 
لكهربية القلب ولكنه بؤرة كهربية غير طبيعية 
البطيني  ــنـــي  الــتــســارع األذيـ ــاالت  فـــي حــ كــمــا 
كهروفسيولوجية  دراســـة  عمل  األمــر  يتطلب 
للقلب وكي هذه البؤرة الكهربية غير الطبيعية 

في بعض األحيان. 

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
يرحب بان�صمام الدكتور محمد المهدي

الدكتورة إلهام عطا اهلل لـ»الخليج الطبي«:

الحياة الجن�صية الزوجية مو�صوع 
قابل للنقا�ش بين الطرفين

سؤال.. سؤال.. 
والطبيب يجيبوالطبيب يجيب
؟؟

الدكتور اأحمد �صالم يجيب متى يكون 
الإح�صا�ش ب�صربات القلب خطيرا؟

الدكتور �صيد ال�صفار: �صلل الع�صب 
ال�صابع اأغلب المر�صى يتعافون منه تماما

ُيــقــصــد بــالــطــبــخ الــصــحــي هـــو إعـــــداد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــغــذائــيــة  الــفــوائــد  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــراعـــاة  مــع  المختلفة 
الطهي غير  إّن طــرق  قــدر اإلمــكــان، حــيــُث  الــمــوجــودة فيها 
من  كــثــيــٍر  فــي  الــغــذائــيــة  قيمته  الــطــعــام  ُتــفــقــد  الصحيحة 
الزائد  الغلي  بفعل  الــمــواد  بعض  تتأكسد  حيُث  األحــيــان، 
مثاًل، أو في المبالغة في الشواء، ما يكّون طبقًة سوداَء ضارة 
الخارجي  السطح  على  والسموم  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

للدجاج أو اللحوم ما يسبب العديد من األمراض.
ومن الضروري اختيار أوان صحية للطبخ، فهي وسيلة 
بذلك  مهتًما  كنت  فــإذا  جيدة،  على صحة  للحفاظ  مهمة 
يكون  قــد  ُتستخدم  التي  الطهي  أدوات  أن  تعلم  أن  فيجب 
اختيار  األفضل  أيًضا، فمن  والسلبي  اإليجابي  التأثير  لها 
اعرف  والضار.  منها  الصحي  ومعرفة  بعناية  الطهي  أوانــي 
نوع  باختيار  يهتمون  ال  كــانــوا  وأمهاتنا  أجــدادنــا  ان  جــيــدا 
والحمد هلل  األكـــالت،  أطيب  على  نحصل  وكنا  الطبخ  انــاء 
األجيال القديمة تتمتع بصحة جيدة ولكن ظهرت دراسات 
عديدة في السنوات األخيرة تحثنا على التدقيق في اختيار 

أواني الطهي.
ــالـــم صــنــاعــة أوانــــي  فـــرغـــم الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ فـــي عـ
الطهي فإن األواني التقليدية هي األكثر أمًنا ومنها »أواني 
ــي الــحــديــد الـــزهـــر« حــيــث تتميز  ــ الــســتــانــلــس ســتــيــل، وأوانــ
ال  األوانــي  بقية  وعلى عكس  للخدوش،  وتحملها  بمتانتها 
إلى الحفاظ  تذوب مكونات صناعتها مع الطعام ما يؤدي 
بعدها  تأتي  ثــم  المفيدة،  خصائصه  بجميع  الطعام  على 
األلمنيوم  أوانـــي  عــن  االبــتــعــاد  الــزجــاجــيــة ويفضل  األوانــــي 
والجرانيت  السيراميك  وكذلك  سام  معدن  على  الحتوائه 
فعند خدشها تظهر طبقة األلمنيوم وتتفاعل مع الطعام. 

الصحي  الطهي  فــي  رئيسي  دور  لها  الهوائية  المقالة 
مقلي  طــعــام  تــنــاول  فيمكنك  الــحــراريــة  الــســعــرات  وتقليل 

بطريقة صحية من دون تأنيب ضميرك.
وأخيرا ال تخزني الطعام في األواني التي قمت بالطهي 
فيها، استبدلي أدوات الطهي كل سنتين أو ثالث للحد من 

التعرض للمواد الكيماوية والمعدنية في طعامك.

الطهي ال�صحي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انــضــمــام  يــعــلــن  ان  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  يــســر مستشفى 
واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري  المهدي  محمد  الدكتور 
إلـــى طاقمه  الــشــوكــي  والــنــخــاع  الــعــالجــيــة للمخ  والــقــســطــرة 
ــاالت الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة  الــطــبــي، لــمــتــابــعــة وتــشــخــيــص حــ
والعنق  الـــرأس  وآالم  النصفي  الــصــداع  وعــيــادة  المخ  ونــزيــف 
والتصلب اللويحي والصرع والشلل الرعاش وحقن البوتكس 

لعالج تيبس العضالت والصداع المزمن.
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الــزوجــيــة إحـــدى أرقـــى وأطهر  الــعــالقــة  تعد 
واألنــثــى، كي  للذكر  وقــد شرعها اهلل  الــعــالقــات، 
يشبع كالهما تلك الرغبة الفطرية لكل الكائنات 
الحية والتي تعد عماد استمرار البشرية، ولعل 
العالقة الجنسية بين األزواج أحد أهم عناصر 
الــعــالقــة بحساسيتها  وهـــذه  الــزوجــيــة،  الــعــالقــة 
الزوجين  مــن  كــل  تأهيل  إلــى  بحاجة  الــشــديــدة 
والوصول بهما إلى معرفة تامة بجوانبها، ومن 

هنا ظهر مصطلح الثقافة الجنسية.
وكان للخليج الطبي لقاء مع الدكتورة إلهام 
واختصاصية  العائلة  طب  استشارية  اهلل  عطا 
الطب الجنسي بمركز هاي كير الطبي، لتوضح 

المزيد عن الثقافة الجنسية الزوجية.
ــا تــأثــيــر غـــيـــاب الــثــقــافــة الــجــنــســيــة على  مـ

األزواج؟
غياب الثقافة الجنسية من العوامل المهمة 
الجنسية  العالقة  فــي  وتطورها  مشاكل  لنشأة 
ألنــه  مجتمعاتنا  فــي  وبـــاألخـــص  األزواج،  بــيــن 
يفتح المجال للمعلومات المغلوطة المجهولة 
المصدر. وهنا تكمن المشكلة، فاإلنسان يتشكل 
العالقة  بــمــمــارســة  يــبــدأ  فعندما  يــعــتــقــده،  بــمــا 
الجنسية ويواجه عكس ما يعتقد تبدأ المشكلة 
التوقعات  إلى  لم يصل  بالفشل ألنه  بإحساسه 
بالمعلومات  ووجــدانــه  وعــيــه  فــي  تشكلت  الــتــي 
ــا عــن طــريــق األصــدقــاء  الــتــي كــانــت تــغــذيــه، إمـ
النت  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  عــن طريق  وإمــا 
ــل بــســبــب نـــدرة  والــبــعــض يــكــون مــصــدرهــم األهــ
أهمية  على  أشــدد  وهنا  الجنسية.  المعلومات 
تناسب  التي  الصحيحة  المعلومات  نستقي  أن 

قيمنا وديــنــنــا ومـــا نــؤمــن بــه وفـــي نــفــس الــوقــت 
تكون علمية غير مغلوطة.

ــة وحــــاالت  ــيـ فــمــع تـــزايـــد الــمــشــاكــل الـــزوجـ
ــرورة العمل  ــ بــالــمــســؤولــيــة وضــ الـــطـــالق شــعــرت 
ــاء  وإرسـ الــمــعــلــومــات  مــن  الكثير  تصحيح  عــلــى 
الثقافة الجنسية فقمت بتقديم عدة ورش عمل 
ومــحــاضــرات لــلــعــامــة واألطـــبـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
مرجعا  أعتبره  االنستجرام  على  حساب  إنشاء 
المعلومات  لتصحيح  منه  لالستفادة  لـــأزواج 

المغلوطة المتوارثة جيال بعد جيل.
فهناك أمثلة على أن غياب الثقافة الجنسية 
يمكن أن تسبب مشاكل في األداء الجنسي، فكم 
ــى الــعــيــادة يــشــعــر بــالــضــيــق ألنــه  ــل حــضــر إلـ رجـ
يعاني من مشكلة القذف المبكر، وبعد الكشف 
أنه  اكتشف  الـــزوج  مــن  المرضي  الــتــاريــخ  وأخــذ 
معلومات  على  بــنــاء  منه  يعاني  مــا  وكــل  سليم 
أفالم  مشاهدة  عن طريق  إليه  وصلت  مغلوطة 
إباحية أو مقارنة األداء بما يراه من أفالم معينة 

أو يسمع به من أصدقائه.
العيادة تشتكي من  إلــى  امــرأة حضرت  وكــم 
الشديد  والخوف  الجنسية  العالقة  إتمام  عدم 
من فّض غشاء البكارة بسبب معلومات مغلوطة 
ــم أول عالقة  الـــــزواج عــن ألـ وصــلــت إلــيــهــا قــبــل 
جنسية، وكـــم مــن ســيــدة حــضــرت إلـــي وهـــي في 
إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  ألنها  الــحــزن  منتهى 
ــــالج، ألنــهــا تــتــخــيــل أن  الــنــشــوة عـــن طــريــق اإليــ
جــمــيــع الــنــســاء يــصــلــن إلــــى الــنــشــوة بـــاإليـــالج، 
أنــهــا غــيــر طبيعية ولــديــهــا  تــشــعــر  فــلــذلــك هـــي 

مشكلة.

القيام  يجب  معينة  فحوصات  هناك  هل   -
بها قبل الزواج؟

على  للمقبلين  إلــزامــيــة  فــحــوصــات  هــنــاك 
الزواج وهي شرط لعقد القران، وهذه الفحوص 
الــكــشــف عــن أمــــراض الــدم  بــاألســاس تستهدف 
تنتقل  قــد  الــتــي  المعدية  واألمــــراض  الــوراثــيــة 
الكبدي  االلتهاب  وأمــراض  الجنسي،  باالتصال 
قدرة  تكشف  يوجد فحوصات  ولكن ال  الوبائي، 
تتعلق  فــحــوصــات  أو  اإلنـــجـــاب  عــلــى  الــزوجــيــن 

باألداء الجنسي. 
الطبيب لتفادي  إلى  الزوجان   -متى يلجأ 

تطور المشاكل في العالقة الجنسية؟
أغلب األزواج يعانون لسنوات قبل أن يقرروا 
استشارة المختص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها أن البعض يشعر بحرج من مناقشة األمور 
عالج  يوجد  ال  انــه  يعتقد  والبعض  الجنسية، 
لمشاكل األداء الجنسي، والبعض اآلخر يجهل 
أن هناك مشكلة من األساس ويمكن حلها، ولكن 
أنصح الزوجين بمراجعة مختص إذا طرأت أي 
مشكلة على أدائهما الجنسي وتكررت واستمرت 
طويلة  فترة  ننتظر  أال  يجب  فهنا  أشــهــر،  عــدة 
على  الجنسية  المشكلة  تــؤثــر  الــوقــت  مــع  ألنــه 
الجوانب  الزوجين وتلقي بظاللها على  نفسية 
الشعور  مثل  الــزوجــيــة،  عالقتهما  فــي  األخـــرى 
إلى  الموضوع  ويتطور  والغضب  واللوم  بالنفور 

إحساسهما بالتوتر والقلق واالكتئاب.
فــــال داعــــــي لــلــتــأخــيــر ومـــراكـــمـــة الــمــشــكــلــة 
الــجــنــســيــة، فــمــن األفـــضـــل مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة 

واالنتباه لها منذ بدايتها لمصلحة الزوجين.

وأنوه إلى أن هناك أزواجا يأتون إلى العيادة 
بعد عقد القران مباشرة لالستفسار ولتوضيح 
معلومات ومناقشة مخاوف معينة منذ البداية، 

وينطبق عليهم مثل الوقاية خير من العالج.
 -ما هي مقومات العالقة الجنسية الناجحة 

لحياة زوجية سعيدة؟
مصطلحان  والــســعــادة  الــنــجــاح  مصطلحا 
ولكن  آخـــر،  إلــى  شخص  مــن  يختلفان  نسبيان 
أحب أن أذكر األساسيات التي ال بد من وجودها 
ــرار وثــقــافــة  ــ فـــي كـــل عــالقــة جــنــســيــة، أوال: اإلقــ
الموافقة: يجب أن يعي الجميع أن في العالقة 
الجنسية ينبغي أن يكون كل طرف مقرا وموافقا 
وأال  اإلثــارة،  وعلى طرق  العالقة  تفاصيل  على 
يكون هناك إجبار للطرف الثاني على سلوك أو 

ممارسة معينة هو غير راض عنها.
ثانيا: يجب على الطرفين تقدير تجربتهما 
مقارنة  ومــمــنــوع  الجنسي  ونمطهما  وقالبهما 

تجربتهما بتجارب اآلخرين.
لها  التي  الجنسية  بالثقافة  التسلح  ثالثا: 
دور أساسي في شعور الزوجين بالرضا والراحة 

أثناء عالقتهما الجنسية.
الجنسية  حياتهما  تــكــون  أن  يجب  وأخــيــرا 
وأداؤهــــمــــا الــجــنــســي مــوضــوعــا قـــابـــال لــلــنــقــاش 
والــتــعــبــيــر عــن رغــبــات وحـــاجـــات كــل طـــرف، ألن 
هــنــاك دراســــات عــن حـــاالت كــثــيــرة لــيــس لديهم 
حرية تعبير كافية في عالقتهم الجنسية، فخلق 
ذلــــك الــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل، فــعــلــى الــزوجــيــن 
كيفية  فــي  ويــفــكــران  بينهما  أمــورهــمــا  مناقشة 

كسر الروتين لتجديد الحياة في العالقة.

األعــصــاب هــي جـــزء مــهــم ورئــيــســي فــي جسم 
ــاس  ــسـ اإلحـ فــــي  رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  وتـــلـــعـــب  اإلنــــســــان 
في  أو ضــرر يحدث  أي خلل  فــإن  لذلك  والحركة 
أحـــد األعـــصـــاب قــد تــنــتــج عــنــه أعــــراض خــطــيــرة، 
ومن أشهر األعصاب التي قد تتعرض ألضرار هو 
وجه  فــي  الجلد  طبقات  تحت  يقبع  مهم  عصب 

اإلنسان وهو العصب السابع.
التهاب  األخــيــرة مشكلة  ــة  اآلونــ فــي  انــتــشــرت 
وما  المشكلة  هــذه  أســبــاب  فما  الــســابــع،  العصب 
للتأكد  المريض  التي تظهر على  األعــراض  أهــم 

من إصابته بالتهاب العصب السابع.
كـــي نــتــعــرف عــلــى أعــــــراض الـــتـــهـــاب الــعــصــب 
السابع حاور الخليج الطبي الدكتور سيد محمد 
الصفار استشاري أمراض المخ واألعصاب بمركز 

ابن حيان الطبي.
 ما هو شلل »بل« أو شلل العصب السابع؟

الــعــصــب الــســابــع هـــو الــعــصــب الــمــســؤول عن 
إلــى إحساس  بــاإلضــافــة  الــوجــه  تحريك عــضــالت 
التذوق، وهو ضعف في عضالت الوجه المسؤولة 
التحسن  ويــبــدأ  وتــكــون مؤقتة  الــوجــه  تعابير  عــن 
منه  يتعافون  المرضى  أغلب  أسابيع،  في غضون 
تماما وتستمر األعراض في نسبة قليلة جدا من 

المرضى.
ما األعراض المصاحبة لهذا المرض؟

الوجه  األعــراض تكون مفاجئة وتشمل تدلي 
وصعوبة في استخدام تعابير الوجه.

اللعاب،  منها: سيالن  أخــرى  أعـــراض  وهــنــاك 
فقدان حاسة التذوق، والشعور باأللم حول الفك 

أو وراء األذن في الجانب المصاب.
هل اإلصابة لها عمر معين؟

من الممكن أن تحدث اإلصابة في أي عمر وال 
يعتقد  أنه  إال  به.  لإلصابة  الدقيق  السبب  يعلم 
بأنه يحدث بعد اإلصابة بعدوى فيروسية أو بأنه 

ناتج عن تورم في العصب.
ما مضاعفات شلل العصب السابع؟

الممكن  مــن  الــتــي  المضاعفات  بعض  هــنــاك 
أو نمو غير  دائم في العصب  حدوثها منها: تلف 
العضالت  إلى تقلص  يؤدي  طبيعي لألياف، قد 
تحريك  الــمــصــاب  يــريــد  عــنــدمــا  إرادي  ال  بــشــكــل 

عضالت أخرى.
إذا كيف يكون التشخيص؟

ــيـــص فـــــي الــــغــــالــــب يــــكــــون بــفــحــص  ــتـــشـــخـ الـ

المريض سريريا وال يحتاج إلى فحوصات أخرى 
عبارة  وتكون  واضحة  غير  األعــراض  كانت  إذا  إال 
)الرنين  األشــعــة  تصوير  للعصب،  تخطيط  عــن 
الــمــغــنــاطــيــســي أو الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي( وبــعــض 

تحاليل الدم للوصول إلى األسباب الثانوية.
وما هو العالج؟

عالج المريض يكون عن طريق بعض األدوية 
الكورتيزون  إلــى  باإلضافة  للفيروسات  المضادة 
ورعاية العين التي ال تغلق بشكل جيد بالقطرات 

المرطبة ومرهم العين. 
انكماش  لمنع  فعال  دور  له  الطبيعي  العالج 

عضالت الوجه.
»بل«  بشلل  بإصابتك  شككت  إذا  الختام  وفــي 
بأسرع ما يمكن  أن تستشير طبيبك  المهم  فمن 

للتأكد من أنك لست مصابا بالسكتة الدماغية.

خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب هــــو الـــشـــعـــور بـــضـــربـــات 
ويصف  المنتظمة  غــيــر  أو  الــســريــعــة  الــقــلــب 
الــقــلــب، تظهر  فــي  بــرفــة  األشــخــاص حالتهم 
وتــخــتــفــي بــحــســب الــمــجــهــود مــمــا قـــد يثير 
بعض المخاوف أو يدعو الى القلق، فهل هذا 
اليوم  سؤالنا  عــن  يجيب  خطير؟  اإلحــســاس 
بشكل شامل الدكتور أحمد سالم اختصاصي 

أمراض القلب بمستشفى نور التخصصي.
ما هو خفقان القلب وما أسبابه؟

خــفــقــان الــقــلــب أو اإلحــــســــاس بــضــربــات 
ــــدى كــثــيــر مــن  ــكـــوى مـــتـــكـــررة لـ الـــقـــلـــب هــــو شـ
ــان قـــد يــكــون  ــيــ األشــــخــــاص. فـــي بــعــض األحــ
الــســبــب غــيــر مــرضــي وفـــى أحـــيـــان أخــــرى قد 

يكون السبب مرضيا.
ولـــيـــس كـــل مـــن لـــديـــه شـــكـــوى اإلحـــســـاس 
بضربات القلب لديه ضربات سريعة، فاإلنسان 
قلبه ألنها خالل  الطبيعي ال يشعر بضربات 
المعدل الطبيعي )من 60 إلى 100 ضربة في 
الدقيقة ( وألنها منتظمة وذات قوة طبيعية.

تغيير أي من هذه العوامل الثالثة )العدد 
يشعر  الشخص  تجعل  الــقــوة(   - االنــتــظــام   -

بضربات قلبه.
ــاب الـــتـــي تــغــيــر هــــذه الــعــوامــل  ــبــ مـــا األســ

فتجعل الشخص يشعر بضربات قلبه؟
األســـبـــاب الــتــي تــزيــد مــن ســرعــة ضــربــات 
الــقــلــب )أكــثــر مــن 100 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة( 
بعض منها طبيعي غير مرضي  وبعض منها 

مرضي.
أما عن األسباب الطبيعية غير المرضية 
كالتسارع في ضربات القلب المصاحب لعمل 
مجهود أو عند ممارسة الرياضة أو المصاحب 

للقلق والتوتر.
أن  الرياضة  ممارسة  عند  الطبيعي  فمن 
تزداد ضربات القلب - بل على العكس إن لم 
تزداد ضربات القلب أثناء ذلك يجعلنا نتنبأ 

بوجود خلل في صحة القلب.
وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يزيد 
من سرعة ضربات القلب، كذلك بعض األدوية 
والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين 

قد تزيد من سرعة ضربات القلب.
ــاب الــمــرضــيــة الــتــي تــزيــد  ــبـ أمـــا عـــن األسـ
من سرعة ضربات القلب فعلى سبيل المثال 
اضطرابات وظائف الغدة الدرقية واضطرابات 
ــدم ونـــقـــص مــســتــوى  ــ مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــــي الــ

األكسجين في الدم.
مــا األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلـــى اإلحــســاس 
بزيادة ضربات  القلب وغير مرتبطة  بضربات 

القلب؟
من  تزيد  ذكــرهــا  السابق  األســبــاب  جميع 
اإلحساس  إلــى  فــتــؤدي  القلب  سرعة ضــربــات 

بها.
أما عن األسباب التي تؤدي إلى اإلحساس 
بضربات القلب وغير المرتبطة بزيادة معدل 
ضربات القلب فسببها تغير في قوة أو انتظام 
الــضــربــات. فــمــن أمــثــلــة األســـبـــاب الــتــي تزيد 
بها  يــشــعــر  الــشــخــص  الــضــربــات فتجعل  ــوة  قـ
كــالــخــفــقــان الــمــصــاحــب ألمـــــراض صــمــامــات 
وكذلك  الــدم  وارتفاع ضغط  واألنيميا  القلب 

الخفقان المصاحب لفترة الحمل.
إلى عدم  تــؤدي  التي  األسباب  أمثلة  ومن 
انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
الــشــعــور بــهــا كــالــضــربــات الــســابــقــة لــمــوعــدهــا 

والرفرفة أو الذبذبة األذينية السريعة.
ــعـــرفـــة مــعــدل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــشــخــص مـ كـ

ضربات قلبه؟
يمكن للشخص معرفة معدل نبض القلب 
عن طريق إحساس النبض أما عند الرسغ أو 
القلب مباشرة ثم عدد الضربات خالل دقيقة 
القلب  نــبــض  مــعــرفــة  يمكن  وأحــيــانــا  كــامــلــة. 
من خالل أجهزة الضغط اإللكترونية وبعض 

الساعات الذكية وبعض برامج التليفون.
نبض  اضــطــرابــات  تشخيص  يمكن  كيف 

القلب؟
يــمــكــن لــلــطــبــيــب مـــن خــــالل رســــم الــقــلــب 
مــعــرفــة إذا كــــان مــصــدر الـــضـــربـــات الــســريــعــة 
لكهربية  الطبيعي  الــمــصــدر  هــو  هــل  للقلب 
الــقــلــب أمـــا انـــه مــصــدر غــيــر طــبــيــعــي كــالــبــؤر 

األذينية البطينية.

ــعـــض الـــفـــحـــوصـــات  ــل بـ ــمـ ومــــــن خــــــالل عـ
كــتــحــلــيــل مـــســـتـــوى الــهــيــمــوجــلــوبــيــن بـــالـــدم 
ــغــــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن اســتــبــعــاد  ووظــــائــــف الــ

األسباب المرضية لتسارع نبض القلب.
القلب  رســم  عمل  أحيانا  األمــر  ويتطلب 
لنبض  مستمرة  لمتابعة  )الهولتر(  المستمر 
القلب خالل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة 

أو أكثر في بعض األحيان.
ما هو عالج اضطرابات نبض القلب؟

اضطراب  لسبب  الدقيق  التشخيص  بعد 
نبض القلب بواسطة الطبيب يتم العالج.

والتوتر  كالقلق  المرضية  غير  فاألسباب 
ــا يــــعــــود مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــد زوالـ
المصاحب  الــقــلــب  خــفــقــان  وكــذلــك  طبيعيا 
لفترة الحمل فبعد أن تتم الــوالدة يزول هذا 

الخفقان.
ــبــــاب الــمــرضــيــة كــاألنــيــمــيــا  ــن األســ ــا عـ أمــ
فــبــعــد أن يتم  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  ــات  ــرابـ ــطـ واضـ
ويــزول  طبيعيا  النبض  مــعــدل  يــعــود  عالجها 

الشعور بالخفقان.
والــتــي فيها مصدر  بــعــض األحــيــان  وفـــي 
الطبيعي  الــمــصــدر  ليس  السريعة  الــضــربــات 
لكهربية القلب ولكنه بؤرة كهربية غير طبيعية 
البطيني  ــنـــي  الــتــســارع األذيـ ــاالت  فـــي حــ كــمــا 
كهروفسيولوجية  دراســـة  عمل  األمــر  يتطلب 
للقلب وكي هذه البؤرة الكهربية غير الطبيعية 

في بعض األحيان. 

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
يرحب بان�صمام الدكتور محمد المهدي

الدكتورة إلهام عطا اهلل لـ»الخليج الطبي«:

الحياة الجن�صية الزوجية مو�صوع 
قابل للنقا�ش بين الطرفين

سؤال.. سؤال.. 
والطبيب يجيبوالطبيب يجيب
؟؟

الدكتور اأحمد �صالم يجيب متى يكون 
الإح�صا�ش ب�صربات القلب خطيرا؟

الدكتور �صيد ال�صفار: �صلل الع�صب 
ال�صابع اأغلب المر�صى يتعافون منه تماما
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh
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ُيــقــصــد بــالــطــبــخ الــصــحــي هـــو إعـــــداد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــغــذائــيــة  الــفــوائــد  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــراعـــاة  مــع  المختلفة 
الطهي غير  إّن طــرق  قــدر اإلمــكــان، حــيــُث  الــمــوجــودة فيها 
من  كــثــيــٍر  فــي  الــغــذائــيــة  قيمته  الــطــعــام  ُتــفــقــد  الصحيحة 
الزائد  الغلي  بفعل  الــمــواد  بعض  تتأكسد  حيُث  األحــيــان، 
مثاًل، أو في المبالغة في الشواء، ما يكّون طبقًة سوداَء ضارة 
الخارجي  السطح  على  والسموم  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

للدجاج أو اللحوم ما يسبب العديد من األمراض.
ومن الضروري اختيار أوان صحية للطبخ، فهي وسيلة 
بذلك  مهتًما  كنت  فــإذا  جيدة،  على صحة  للحفاظ  مهمة 
يكون  قــد  ُتستخدم  التي  الطهي  أدوات  أن  تعلم  أن  فيجب 
اختيار  األفضل  أيًضا، فمن  والسلبي  اإليجابي  التأثير  لها 
اعرف  والضار.  منها  الصحي  ومعرفة  بعناية  الطهي  أوانــي 
نوع  باختيار  يهتمون  ال  كــانــوا  وأمهاتنا  أجــدادنــا  ان  جــيــدا 
والحمد هلل  األكـــالت،  أطيب  على  نحصل  وكنا  الطبخ  انــاء 
األجيال القديمة تتمتع بصحة جيدة ولكن ظهرت دراسات 
عديدة في السنوات األخيرة تحثنا على التدقيق في اختيار 

أواني الطهي.
ــالـــم صــنــاعــة أوانــــي  فـــرغـــم الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ فـــي عـ
الطهي فإن األواني التقليدية هي األكثر أمًنا ومنها »أواني 
ــي الــحــديــد الـــزهـــر« حــيــث تتميز  ــ الــســتــانــلــس ســتــيــل، وأوانــ
ال  األوانــي  بقية  وعلى عكس  للخدوش،  وتحملها  بمتانتها 
إلى الحفاظ  تذوب مكونات صناعتها مع الطعام ما يؤدي 
بعدها  تأتي  ثــم  المفيدة،  خصائصه  بجميع  الطعام  على 
األلمنيوم  أوانـــي  عــن  االبــتــعــاد  الــزجــاجــيــة ويفضل  األوانــــي 
والجرانيت  السيراميك  وكذلك  سام  معدن  على  الحتوائه 
فعند خدشها تظهر طبقة األلمنيوم وتتفاعل مع الطعام. 

الصحي  الطهي  فــي  رئيسي  دور  لها  الهوائية  المقالة 
مقلي  طــعــام  تــنــاول  فيمكنك  الــحــراريــة  الــســعــرات  وتقليل 

بطريقة صحية من دون تأنيب ضميرك.
وأخيرا ال تخزني الطعام في األواني التي قمت بالطهي 
فيها، استبدلي أدوات الطهي كل سنتين أو ثالث للحد من 

التعرض للمواد الكيماوية والمعدنية في طعامك.

الطهي ال�صحي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انــضــمــام  يــعــلــن  ان  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  يــســر مستشفى 
واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري  المهدي  محمد  الدكتور 
إلـــى طاقمه  الــشــوكــي  والــنــخــاع  الــعــالجــيــة للمخ  والــقــســطــرة 
ــاالت الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة  الــطــبــي، لــمــتــابــعــة وتــشــخــيــص حــ
والعنق  الـــرأس  وآالم  النصفي  الــصــداع  وعــيــادة  المخ  ونــزيــف 
والتصلب اللويحي والصرع والشلل الرعاش وحقن البوتكس 

لعالج تيبس العضالت والصداع المزمن.
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الــزوجــيــة إحـــدى أرقـــى وأطهر  الــعــالقــة  تعد 
واألنــثــى، كي  للذكر  وقــد شرعها اهلل  الــعــالقــات، 
يشبع كالهما تلك الرغبة الفطرية لكل الكائنات 
الحية والتي تعد عماد استمرار البشرية، ولعل 
العالقة الجنسية بين األزواج أحد أهم عناصر 
الــعــالقــة بحساسيتها  وهـــذه  الــزوجــيــة،  الــعــالقــة 
الزوجين  مــن  كــل  تأهيل  إلــى  بحاجة  الــشــديــدة 
والوصول بهما إلى معرفة تامة بجوانبها، ومن 

هنا ظهر مصطلح الثقافة الجنسية.
وكان للخليج الطبي لقاء مع الدكتورة إلهام 
واختصاصية  العائلة  طب  استشارية  اهلل  عطا 
الطب الجنسي بمركز هاي كير الطبي، لتوضح 

المزيد عن الثقافة الجنسية الزوجية.
ــا تــأثــيــر غـــيـــاب الــثــقــافــة الــجــنــســيــة على  مـ

األزواج؟
غياب الثقافة الجنسية من العوامل المهمة 
الجنسية  العالقة  فــي  وتطورها  مشاكل  لنشأة 
ألنــه  مجتمعاتنا  فــي  وبـــاألخـــص  األزواج،  بــيــن 
يفتح المجال للمعلومات المغلوطة المجهولة 
المصدر. وهنا تكمن المشكلة، فاإلنسان يتشكل 
العالقة  بــمــمــارســة  يــبــدأ  فعندما  يــعــتــقــده،  بــمــا 
الجنسية ويواجه عكس ما يعتقد تبدأ المشكلة 
التوقعات  إلى  لم يصل  بالفشل ألنه  بإحساسه 
بالمعلومات  ووجــدانــه  وعــيــه  فــي  تشكلت  الــتــي 
ــا عــن طــريــق األصــدقــاء  الــتــي كــانــت تــغــذيــه، إمـ
النت  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  عــن طريق  وإمــا 
ــل بــســبــب نـــدرة  والــبــعــض يــكــون مــصــدرهــم األهــ
أهمية  على  أشــدد  وهنا  الجنسية.  المعلومات 
تناسب  التي  الصحيحة  المعلومات  نستقي  أن 

قيمنا وديــنــنــا ومـــا نــؤمــن بــه وفـــي نــفــس الــوقــت 
تكون علمية غير مغلوطة.

ــة وحــــاالت  ــيـ فــمــع تـــزايـــد الــمــشــاكــل الـــزوجـ
ــرورة العمل  ــ بــالــمــســؤولــيــة وضــ الـــطـــالق شــعــرت 
ــاء  وإرسـ الــمــعــلــومــات  مــن  الكثير  تصحيح  عــلــى 
الثقافة الجنسية فقمت بتقديم عدة ورش عمل 
ومــحــاضــرات لــلــعــامــة واألطـــبـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
مرجعا  أعتبره  االنستجرام  على  حساب  إنشاء 
المعلومات  لتصحيح  منه  لالستفادة  لـــأزواج 

المغلوطة المتوارثة جيال بعد جيل.
فهناك أمثلة على أن غياب الثقافة الجنسية 
يمكن أن تسبب مشاكل في األداء الجنسي، فكم 
ــى الــعــيــادة يــشــعــر بــالــضــيــق ألنــه  ــل حــضــر إلـ رجـ
يعاني من مشكلة القذف المبكر، وبعد الكشف 
أنه  اكتشف  الـــزوج  مــن  المرضي  الــتــاريــخ  وأخــذ 
معلومات  على  بــنــاء  منه  يعاني  مــا  وكــل  سليم 
أفالم  مشاهدة  عن طريق  إليه  وصلت  مغلوطة 
إباحية أو مقارنة األداء بما يراه من أفالم معينة 

أو يسمع به من أصدقائه.
العيادة تشتكي من  إلــى  امــرأة حضرت  وكــم 
الشديد  والخوف  الجنسية  العالقة  إتمام  عدم 
من فّض غشاء البكارة بسبب معلومات مغلوطة 
ــم أول عالقة  الـــــزواج عــن ألـ وصــلــت إلــيــهــا قــبــل 
جنسية، وكـــم مــن ســيــدة حــضــرت إلـــي وهـــي في 
إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  ألنها  الــحــزن  منتهى 
ــــالج، ألنــهــا تــتــخــيــل أن  الــنــشــوة عـــن طــريــق اإليــ
جــمــيــع الــنــســاء يــصــلــن إلــــى الــنــشــوة بـــاإليـــالج، 
أنــهــا غــيــر طبيعية ولــديــهــا  تــشــعــر  فــلــذلــك هـــي 

مشكلة.

القيام  يجب  معينة  فحوصات  هناك  هل   -
بها قبل الزواج؟

على  للمقبلين  إلــزامــيــة  فــحــوصــات  هــنــاك 
الزواج وهي شرط لعقد القران، وهذه الفحوص 
الــكــشــف عــن أمــــراض الــدم  بــاألســاس تستهدف 
تنتقل  قــد  الــتــي  المعدية  واألمــــراض  الــوراثــيــة 
الكبدي  االلتهاب  وأمــراض  الجنسي،  باالتصال 
قدرة  تكشف  يوجد فحوصات  ولكن ال  الوبائي، 
تتعلق  فــحــوصــات  أو  اإلنـــجـــاب  عــلــى  الــزوجــيــن 

باألداء الجنسي. 
الطبيب لتفادي  إلى  الزوجان   -متى يلجأ 

تطور المشاكل في العالقة الجنسية؟
أغلب األزواج يعانون لسنوات قبل أن يقرروا 
استشارة المختص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها أن البعض يشعر بحرج من مناقشة األمور 
عالج  يوجد  ال  انــه  يعتقد  والبعض  الجنسية، 
لمشاكل األداء الجنسي، والبعض اآلخر يجهل 
أن هناك مشكلة من األساس ويمكن حلها، ولكن 
أنصح الزوجين بمراجعة مختص إذا طرأت أي 
مشكلة على أدائهما الجنسي وتكررت واستمرت 
طويلة  فترة  ننتظر  أال  يجب  فهنا  أشــهــر،  عــدة 
على  الجنسية  المشكلة  تــؤثــر  الــوقــت  مــع  ألنــه 
الجوانب  الزوجين وتلقي بظاللها على  نفسية 
الشعور  مثل  الــزوجــيــة،  عالقتهما  فــي  األخـــرى 
إلى  الموضوع  ويتطور  والغضب  واللوم  بالنفور 

إحساسهما بالتوتر والقلق واالكتئاب.
فــــال داعــــــي لــلــتــأخــيــر ومـــراكـــمـــة الــمــشــكــلــة 
الــجــنــســيــة، فــمــن األفـــضـــل مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة 

واالنتباه لها منذ بدايتها لمصلحة الزوجين.

وأنوه إلى أن هناك أزواجا يأتون إلى العيادة 
بعد عقد القران مباشرة لالستفسار ولتوضيح 
معلومات ومناقشة مخاوف معينة منذ البداية، 

وينطبق عليهم مثل الوقاية خير من العالج.
 -ما هي مقومات العالقة الجنسية الناجحة 

لحياة زوجية سعيدة؟
مصطلحان  والــســعــادة  الــنــجــاح  مصطلحا 
ولكن  آخـــر،  إلــى  شخص  مــن  يختلفان  نسبيان 
أحب أن أذكر األساسيات التي ال بد من وجودها 
ــرار وثــقــافــة  ــ فـــي كـــل عــالقــة جــنــســيــة، أوال: اإلقــ
الموافقة: يجب أن يعي الجميع أن في العالقة 
الجنسية ينبغي أن يكون كل طرف مقرا وموافقا 
وأال  اإلثــارة،  وعلى طرق  العالقة  تفاصيل  على 
يكون هناك إجبار للطرف الثاني على سلوك أو 

ممارسة معينة هو غير راض عنها.
ثانيا: يجب على الطرفين تقدير تجربتهما 
مقارنة  ومــمــنــوع  الجنسي  ونمطهما  وقالبهما 

تجربتهما بتجارب اآلخرين.
لها  التي  الجنسية  بالثقافة  التسلح  ثالثا: 
دور أساسي في شعور الزوجين بالرضا والراحة 

أثناء عالقتهما الجنسية.
الجنسية  حياتهما  تــكــون  أن  يجب  وأخــيــرا 
وأداؤهــــمــــا الــجــنــســي مــوضــوعــا قـــابـــال لــلــنــقــاش 
والــتــعــبــيــر عــن رغــبــات وحـــاجـــات كــل طـــرف، ألن 
هــنــاك دراســــات عــن حـــاالت كــثــيــرة لــيــس لديهم 
حرية تعبير كافية في عالقتهم الجنسية، فخلق 
ذلــــك الــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل، فــعــلــى الــزوجــيــن 
كيفية  فــي  ويــفــكــران  بينهما  أمــورهــمــا  مناقشة 

كسر الروتين لتجديد الحياة في العالقة.

األعــصــاب هــي جـــزء مــهــم ورئــيــســي فــي جسم 
ــاس  ــسـ اإلحـ فــــي  رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  وتـــلـــعـــب  اإلنــــســــان 
في  أو ضــرر يحدث  أي خلل  فــإن  لذلك  والحركة 
أحـــد األعـــصـــاب قــد تــنــتــج عــنــه أعــــراض خــطــيــرة، 
ومن أشهر األعصاب التي قد تتعرض ألضرار هو 
وجه  فــي  الجلد  طبقات  تحت  يقبع  مهم  عصب 

اإلنسان وهو العصب السابع.
التهاب  األخــيــرة مشكلة  ــة  اآلونــ فــي  انــتــشــرت 
وما  المشكلة  هــذه  أســبــاب  فما  الــســابــع،  العصب 
للتأكد  المريض  التي تظهر على  األعــراض  أهــم 

من إصابته بالتهاب العصب السابع.
كـــي نــتــعــرف عــلــى أعــــــراض الـــتـــهـــاب الــعــصــب 
السابع حاور الخليج الطبي الدكتور سيد محمد 
الصفار استشاري أمراض المخ واألعصاب بمركز 

ابن حيان الطبي.
 ما هو شلل »بل« أو شلل العصب السابع؟

الــعــصــب الــســابــع هـــو الــعــصــب الــمــســؤول عن 
إلــى إحساس  بــاإلضــافــة  الــوجــه  تحريك عــضــالت 
التذوق، وهو ضعف في عضالت الوجه المسؤولة 
التحسن  ويــبــدأ  وتــكــون مؤقتة  الــوجــه  تعابير  عــن 
منه  يتعافون  المرضى  أغلب  أسابيع،  في غضون 
تماما وتستمر األعراض في نسبة قليلة جدا من 

المرضى.
ما األعراض المصاحبة لهذا المرض؟

الوجه  األعــراض تكون مفاجئة وتشمل تدلي 
وصعوبة في استخدام تعابير الوجه.

اللعاب،  منها: سيالن  أخــرى  أعـــراض  وهــنــاك 
فقدان حاسة التذوق، والشعور باأللم حول الفك 

أو وراء األذن في الجانب المصاب.
هل اإلصابة لها عمر معين؟

من الممكن أن تحدث اإلصابة في أي عمر وال 
يعتقد  أنه  إال  به.  لإلصابة  الدقيق  السبب  يعلم 
بأنه يحدث بعد اإلصابة بعدوى فيروسية أو بأنه 

ناتج عن تورم في العصب.
ما مضاعفات شلل العصب السابع؟

الممكن  مــن  الــتــي  المضاعفات  بعض  هــنــاك 
أو نمو غير  دائم في العصب  حدوثها منها: تلف 
العضالت  إلى تقلص  يؤدي  طبيعي لألياف، قد 
تحريك  الــمــصــاب  يــريــد  عــنــدمــا  إرادي  ال  بــشــكــل 

عضالت أخرى.
إذا كيف يكون التشخيص؟

ــيـــص فـــــي الــــغــــالــــب يــــكــــون بــفــحــص  ــتـــشـــخـ الـ

المريض سريريا وال يحتاج إلى فحوصات أخرى 
عبارة  وتكون  واضحة  غير  األعــراض  كانت  إذا  إال 
)الرنين  األشــعــة  تصوير  للعصب،  تخطيط  عــن 
الــمــغــنــاطــيــســي أو الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي( وبــعــض 

تحاليل الدم للوصول إلى األسباب الثانوية.
وما هو العالج؟

عالج المريض يكون عن طريق بعض األدوية 
الكورتيزون  إلــى  باإلضافة  للفيروسات  المضادة 
ورعاية العين التي ال تغلق بشكل جيد بالقطرات 

المرطبة ومرهم العين. 
انكماش  لمنع  فعال  دور  له  الطبيعي  العالج 

عضالت الوجه.
»بل«  بشلل  بإصابتك  شككت  إذا  الختام  وفــي 
بأسرع ما يمكن  أن تستشير طبيبك  المهم  فمن 

للتأكد من أنك لست مصابا بالسكتة الدماغية.

خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب هــــو الـــشـــعـــور بـــضـــربـــات 
ويصف  المنتظمة  غــيــر  أو  الــســريــعــة  الــقــلــب 
الــقــلــب، تظهر  فــي  بــرفــة  األشــخــاص حالتهم 
وتــخــتــفــي بــحــســب الــمــجــهــود مــمــا قـــد يثير 
بعض المخاوف أو يدعو الى القلق، فهل هذا 
اليوم  سؤالنا  عــن  يجيب  خطير؟  اإلحــســاس 
بشكل شامل الدكتور أحمد سالم اختصاصي 

أمراض القلب بمستشفى نور التخصصي.
ما هو خفقان القلب وما أسبابه؟

خــفــقــان الــقــلــب أو اإلحــــســــاس بــضــربــات 
ــــدى كــثــيــر مــن  ــكـــوى مـــتـــكـــررة لـ الـــقـــلـــب هــــو شـ
ــان قـــد يــكــون  ــيــ األشــــخــــاص. فـــي بــعــض األحــ
الــســبــب غــيــر مــرضــي وفـــى أحـــيـــان أخــــرى قد 

يكون السبب مرضيا.
ولـــيـــس كـــل مـــن لـــديـــه شـــكـــوى اإلحـــســـاس 
بضربات القلب لديه ضربات سريعة، فاإلنسان 
قلبه ألنها خالل  الطبيعي ال يشعر بضربات 
المعدل الطبيعي )من 60 إلى 100 ضربة في 
الدقيقة ( وألنها منتظمة وذات قوة طبيعية.

تغيير أي من هذه العوامل الثالثة )العدد 
يشعر  الشخص  تجعل  الــقــوة(   - االنــتــظــام   -

بضربات قلبه.
ــاب الـــتـــي تــغــيــر هــــذه الــعــوامــل  ــبــ مـــا األســ

فتجعل الشخص يشعر بضربات قلبه؟
األســـبـــاب الــتــي تــزيــد مــن ســرعــة ضــربــات 
الــقــلــب )أكــثــر مــن 100 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة( 
بعض منها طبيعي غير مرضي  وبعض منها 

مرضي.
أما عن األسباب الطبيعية غير المرضية 
كالتسارع في ضربات القلب المصاحب لعمل 
مجهود أو عند ممارسة الرياضة أو المصاحب 

للقلق والتوتر.
أن  الرياضة  ممارسة  عند  الطبيعي  فمن 
تزداد ضربات القلب - بل على العكس إن لم 
تزداد ضربات القلب أثناء ذلك يجعلنا نتنبأ 

بوجود خلل في صحة القلب.
وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يزيد 
من سرعة ضربات القلب، كذلك بعض األدوية 
والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين 

قد تزيد من سرعة ضربات القلب.
ــاب الــمــرضــيــة الــتــي تــزيــد  ــبـ أمـــا عـــن األسـ
من سرعة ضربات القلب فعلى سبيل المثال 
اضطرابات وظائف الغدة الدرقية واضطرابات 
ــدم ونـــقـــص مــســتــوى  ــ مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــــي الــ

األكسجين في الدم.
مــا األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلـــى اإلحــســاس 
بزيادة ضربات  القلب وغير مرتبطة  بضربات 

القلب؟
من  تزيد  ذكــرهــا  السابق  األســبــاب  جميع 
اإلحساس  إلــى  فــتــؤدي  القلب  سرعة ضــربــات 

بها.
أما عن األسباب التي تؤدي إلى اإلحساس 
بضربات القلب وغير المرتبطة بزيادة معدل 
ضربات القلب فسببها تغير في قوة أو انتظام 
الــضــربــات. فــمــن أمــثــلــة األســـبـــاب الــتــي تزيد 
بها  يــشــعــر  الــشــخــص  الــضــربــات فتجعل  ــوة  قـ
كــالــخــفــقــان الــمــصــاحــب ألمـــــراض صــمــامــات 
وكذلك  الــدم  وارتفاع ضغط  واألنيميا  القلب 

الخفقان المصاحب لفترة الحمل.
إلى عدم  تــؤدي  التي  األسباب  أمثلة  ومن 
انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
الــشــعــور بــهــا كــالــضــربــات الــســابــقــة لــمــوعــدهــا 

والرفرفة أو الذبذبة األذينية السريعة.
ــعـــرفـــة مــعــدل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــشــخــص مـ كـ

ضربات قلبه؟
يمكن للشخص معرفة معدل نبض القلب 
عن طريق إحساس النبض أما عند الرسغ أو 
القلب مباشرة ثم عدد الضربات خالل دقيقة 
القلب  نــبــض  مــعــرفــة  يمكن  وأحــيــانــا  كــامــلــة. 
من خالل أجهزة الضغط اإللكترونية وبعض 

الساعات الذكية وبعض برامج التليفون.
نبض  اضــطــرابــات  تشخيص  يمكن  كيف 

القلب؟
يــمــكــن لــلــطــبــيــب مـــن خــــالل رســــم الــقــلــب 
مــعــرفــة إذا كــــان مــصــدر الـــضـــربـــات الــســريــعــة 
لكهربية  الطبيعي  الــمــصــدر  هــو  هــل  للقلب 
الــقــلــب أمـــا انـــه مــصــدر غــيــر طــبــيــعــي كــالــبــؤر 

األذينية البطينية.

ــعـــض الـــفـــحـــوصـــات  ــل بـ ــمـ ومــــــن خــــــالل عـ
كــتــحــلــيــل مـــســـتـــوى الــهــيــمــوجــلــوبــيــن بـــالـــدم 
ــغــــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن اســتــبــعــاد  ووظــــائــــف الــ

األسباب المرضية لتسارع نبض القلب.
القلب  رســم  عمل  أحيانا  األمــر  ويتطلب 
لنبض  مستمرة  لمتابعة  )الهولتر(  المستمر 
القلب خالل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة 

أو أكثر في بعض األحيان.
ما هو عالج اضطرابات نبض القلب؟

اضطراب  لسبب  الدقيق  التشخيص  بعد 
نبض القلب بواسطة الطبيب يتم العالج.

والتوتر  كالقلق  المرضية  غير  فاألسباب 
ــا يــــعــــود مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــد زوالـ
المصاحب  الــقــلــب  خــفــقــان  وكــذلــك  طبيعيا 
لفترة الحمل فبعد أن تتم الــوالدة يزول هذا 

الخفقان.
ــبــــاب الــمــرضــيــة كــاألنــيــمــيــا  ــن األســ ــا عـ أمــ
فــبــعــد أن يتم  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  ــات  ــرابـ ــطـ واضـ
ويــزول  طبيعيا  النبض  مــعــدل  يــعــود  عالجها 

الشعور بالخفقان.
والــتــي فيها مصدر  بــعــض األحــيــان  وفـــي 
الطبيعي  الــمــصــدر  ليس  السريعة  الــضــربــات 
لكهربية القلب ولكنه بؤرة كهربية غير طبيعية 
البطيني  ــنـــي  الــتــســارع األذيـ ــاالت  فـــي حــ كــمــا 
كهروفسيولوجية  دراســـة  عمل  األمــر  يتطلب 
للقلب وكي هذه البؤرة الكهربية غير الطبيعية 

في بعض األحيان. 

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
يرحب بان�صمام الدكتور محمد المهدي

الدكتورة إلهام عطا اهلل لـ»الخليج الطبي«:

الحياة الجن�صية الزوجية مو�صوع 
قابل للنقا�ش بين الطرفين

سؤال.. سؤال.. 
والطبيب يجيبوالطبيب يجيب
؟؟

الدكتور اأحمد �صالم يجيب متى يكون 
الإح�صا�ش ب�صربات القلب خطيرا؟

الدكتور �صيد ال�صفار: �صلل الع�صب 
ال�صابع اأغلب المر�صى يتعافون منه تماما

ُيــقــصــد بــالــطــبــخ الــصــحــي هـــو إعـــــداد وجـــبـــات الــطــعــام 
الــغــذائــيــة  الــفــوائــد  عــلــى  الــحــفــاظ  مـــراعـــاة  مــع  المختلفة 
الطهي غير  إّن طــرق  قــدر اإلمــكــان، حــيــُث  الــمــوجــودة فيها 
من  كــثــيــٍر  فــي  الــغــذائــيــة  قيمته  الــطــعــام  ُتــفــقــد  الصحيحة 
الزائد  الغلي  بفعل  الــمــواد  بعض  تتأكسد  حيُث  األحــيــان، 
مثاًل، أو في المبالغة في الشواء، ما يكّون طبقًة سوداَء ضارة 
الخارجي  السطح  على  والسموم  الكربون  أكسيد  ثاني  من 

للدجاج أو اللحوم ما يسبب العديد من األمراض.
ومن الضروري اختيار أوان صحية للطبخ، فهي وسيلة 
بذلك  مهتًما  كنت  فــإذا  جيدة،  على صحة  للحفاظ  مهمة 
يكون  قــد  ُتستخدم  التي  الطهي  أدوات  أن  تعلم  أن  فيجب 
اختيار  األفضل  أيًضا، فمن  والسلبي  اإليجابي  التأثير  لها 
اعرف  والضار.  منها  الصحي  ومعرفة  بعناية  الطهي  أوانــي 
نوع  باختيار  يهتمون  ال  كــانــوا  وأمهاتنا  أجــدادنــا  ان  جــيــدا 
والحمد هلل  األكـــالت،  أطيب  على  نحصل  وكنا  الطبخ  انــاء 
األجيال القديمة تتمتع بصحة جيدة ولكن ظهرت دراسات 
عديدة في السنوات األخيرة تحثنا على التدقيق في اختيار 

أواني الطهي.
ــالـــم صــنــاعــة أوانــــي  فـــرغـــم الـــتـــطـــور الـــــذي طــــرأ فـــي عـ
الطهي فإن األواني التقليدية هي األكثر أمًنا ومنها »أواني 
ــي الــحــديــد الـــزهـــر« حــيــث تتميز  ــ الــســتــانــلــس ســتــيــل، وأوانــ
ال  األوانــي  بقية  وعلى عكس  للخدوش،  وتحملها  بمتانتها 
إلى الحفاظ  تذوب مكونات صناعتها مع الطعام ما يؤدي 
بعدها  تأتي  ثــم  المفيدة،  خصائصه  بجميع  الطعام  على 
األلمنيوم  أوانـــي  عــن  االبــتــعــاد  الــزجــاجــيــة ويفضل  األوانــــي 
والجرانيت  السيراميك  وكذلك  سام  معدن  على  الحتوائه 
فعند خدشها تظهر طبقة األلمنيوم وتتفاعل مع الطعام. 

الصحي  الطهي  فــي  رئيسي  دور  لها  الهوائية  المقالة 
مقلي  طــعــام  تــنــاول  فيمكنك  الــحــراريــة  الــســعــرات  وتقليل 

بطريقة صحية من دون تأنيب ضميرك.
وأخيرا ال تخزني الطعام في األواني التي قمت بالطهي 
فيها، استبدلي أدوات الطهي كل سنتين أو ثالث للحد من 

التعرض للمواد الكيماوية والمعدنية في طعامك.

الطهي ال�صحي 

العدد )16041( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 21 رجب 1443هـ - 22 فبراير 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

انــضــمــام  يــعــلــن  ان  الــتــخــصــصــي  الـــســـالم  يــســر مستشفى 
واألعصاب  المخ  أمــراض  استشاري  المهدي  محمد  الدكتور 
إلـــى طاقمه  الــشــوكــي  والــنــخــاع  الــعــالجــيــة للمخ  والــقــســطــرة 
ــاالت الــجــلــطــات الــدمــاغــيــة  الــطــبــي، لــمــتــابــعــة وتــشــخــيــص حــ
والعنق  الـــرأس  وآالم  النصفي  الــصــداع  وعــيــادة  المخ  ونــزيــف 
والتصلب اللويحي والصرع والشلل الرعاش وحقن البوتكس 

لعالج تيبس العضالت والصداع المزمن.
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الــزوجــيــة إحـــدى أرقـــى وأطهر  الــعــالقــة  تعد 
واألنــثــى، كي  للذكر  وقــد شرعها اهلل  الــعــالقــات، 
يشبع كالهما تلك الرغبة الفطرية لكل الكائنات 
الحية والتي تعد عماد استمرار البشرية، ولعل 
العالقة الجنسية بين األزواج أحد أهم عناصر 
الــعــالقــة بحساسيتها  وهـــذه  الــزوجــيــة،  الــعــالقــة 
الزوجين  مــن  كــل  تأهيل  إلــى  بحاجة  الــشــديــدة 
والوصول بهما إلى معرفة تامة بجوانبها، ومن 

هنا ظهر مصطلح الثقافة الجنسية.
وكان للخليج الطبي لقاء مع الدكتورة إلهام 
واختصاصية  العائلة  طب  استشارية  اهلل  عطا 
الطب الجنسي بمركز هاي كير الطبي، لتوضح 

المزيد عن الثقافة الجنسية الزوجية.
ــا تــأثــيــر غـــيـــاب الــثــقــافــة الــجــنــســيــة على  مـ

األزواج؟
غياب الثقافة الجنسية من العوامل المهمة 
الجنسية  العالقة  فــي  وتطورها  مشاكل  لنشأة 
ألنــه  مجتمعاتنا  فــي  وبـــاألخـــص  األزواج،  بــيــن 
يفتح المجال للمعلومات المغلوطة المجهولة 
المصدر. وهنا تكمن المشكلة، فاإلنسان يتشكل 
العالقة  بــمــمــارســة  يــبــدأ  فعندما  يــعــتــقــده،  بــمــا 
الجنسية ويواجه عكس ما يعتقد تبدأ المشكلة 
التوقعات  إلى  لم يصل  بالفشل ألنه  بإحساسه 
بالمعلومات  ووجــدانــه  وعــيــه  فــي  تشكلت  الــتــي 
ــا عــن طــريــق األصــدقــاء  الــتــي كــانــت تــغــذيــه، إمـ
النت  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  عــن طريق  وإمــا 
ــل بــســبــب نـــدرة  والــبــعــض يــكــون مــصــدرهــم األهــ
أهمية  على  أشــدد  وهنا  الجنسية.  المعلومات 
تناسب  التي  الصحيحة  المعلومات  نستقي  أن 

قيمنا وديــنــنــا ومـــا نــؤمــن بــه وفـــي نــفــس الــوقــت 
تكون علمية غير مغلوطة.

ــة وحــــاالت  ــيـ فــمــع تـــزايـــد الــمــشــاكــل الـــزوجـ
ــرورة العمل  ــ بــالــمــســؤولــيــة وضــ الـــطـــالق شــعــرت 
ــاء  وإرسـ الــمــعــلــومــات  مــن  الكثير  تصحيح  عــلــى 
الثقافة الجنسية فقمت بتقديم عدة ورش عمل 
ومــحــاضــرات لــلــعــامــة واألطـــبـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
مرجعا  أعتبره  االنستجرام  على  حساب  إنشاء 
المعلومات  لتصحيح  منه  لالستفادة  لـــأزواج 

المغلوطة المتوارثة جيال بعد جيل.
فهناك أمثلة على أن غياب الثقافة الجنسية 
يمكن أن تسبب مشاكل في األداء الجنسي، فكم 
ــى الــعــيــادة يــشــعــر بــالــضــيــق ألنــه  ــل حــضــر إلـ رجـ
يعاني من مشكلة القذف المبكر، وبعد الكشف 
أنه  اكتشف  الـــزوج  مــن  المرضي  الــتــاريــخ  وأخــذ 
معلومات  على  بــنــاء  منه  يعاني  مــا  وكــل  سليم 
أفالم  مشاهدة  عن طريق  إليه  وصلت  مغلوطة 
إباحية أو مقارنة األداء بما يراه من أفالم معينة 

أو يسمع به من أصدقائه.
العيادة تشتكي من  إلــى  امــرأة حضرت  وكــم 
الشديد  والخوف  الجنسية  العالقة  إتمام  عدم 
من فّض غشاء البكارة بسبب معلومات مغلوطة 
ــم أول عالقة  الـــــزواج عــن ألـ وصــلــت إلــيــهــا قــبــل 
جنسية، وكـــم مــن ســيــدة حــضــرت إلـــي وهـــي في 
إلى  تصل  أن  تستطيع  ال  ألنها  الــحــزن  منتهى 
ــــالج، ألنــهــا تــتــخــيــل أن  الــنــشــوة عـــن طــريــق اإليــ
جــمــيــع الــنــســاء يــصــلــن إلــــى الــنــشــوة بـــاإليـــالج، 
أنــهــا غــيــر طبيعية ولــديــهــا  تــشــعــر  فــلــذلــك هـــي 

مشكلة.

القيام  يجب  معينة  فحوصات  هناك  هل   -
بها قبل الزواج؟

على  للمقبلين  إلــزامــيــة  فــحــوصــات  هــنــاك 
الزواج وهي شرط لعقد القران، وهذه الفحوص 
الــكــشــف عــن أمــــراض الــدم  بــاألســاس تستهدف 
تنتقل  قــد  الــتــي  المعدية  واألمــــراض  الــوراثــيــة 
الكبدي  االلتهاب  وأمــراض  الجنسي،  باالتصال 
قدرة  تكشف  يوجد فحوصات  ولكن ال  الوبائي، 
تتعلق  فــحــوصــات  أو  اإلنـــجـــاب  عــلــى  الــزوجــيــن 

باألداء الجنسي. 
الطبيب لتفادي  إلى  الزوجان   -متى يلجأ 

تطور المشاكل في العالقة الجنسية؟
أغلب األزواج يعانون لسنوات قبل أن يقرروا 
استشارة المختص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها أن البعض يشعر بحرج من مناقشة األمور 
عالج  يوجد  ال  انــه  يعتقد  والبعض  الجنسية، 
لمشاكل األداء الجنسي، والبعض اآلخر يجهل 
أن هناك مشكلة من األساس ويمكن حلها، ولكن 
أنصح الزوجين بمراجعة مختص إذا طرأت أي 
مشكلة على أدائهما الجنسي وتكررت واستمرت 
طويلة  فترة  ننتظر  أال  يجب  فهنا  أشــهــر،  عــدة 
على  الجنسية  المشكلة  تــؤثــر  الــوقــت  مــع  ألنــه 
الجوانب  الزوجين وتلقي بظاللها على  نفسية 
الشعور  مثل  الــزوجــيــة،  عالقتهما  فــي  األخـــرى 
إلى  الموضوع  ويتطور  والغضب  واللوم  بالنفور 

إحساسهما بالتوتر والقلق واالكتئاب.
فــــال داعــــــي لــلــتــأخــيــر ومـــراكـــمـــة الــمــشــكــلــة 
الــجــنــســيــة، فــمــن األفـــضـــل مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة 

واالنتباه لها منذ بدايتها لمصلحة الزوجين.

وأنوه إلى أن هناك أزواجا يأتون إلى العيادة 
بعد عقد القران مباشرة لالستفسار ولتوضيح 
معلومات ومناقشة مخاوف معينة منذ البداية، 

وينطبق عليهم مثل الوقاية خير من العالج.
 -ما هي مقومات العالقة الجنسية الناجحة 

لحياة زوجية سعيدة؟
مصطلحان  والــســعــادة  الــنــجــاح  مصطلحا 
ولكن  آخـــر،  إلــى  شخص  مــن  يختلفان  نسبيان 
أحب أن أذكر األساسيات التي ال بد من وجودها 
ــرار وثــقــافــة  ــ فـــي كـــل عــالقــة جــنــســيــة، أوال: اإلقــ
الموافقة: يجب أن يعي الجميع أن في العالقة 
الجنسية ينبغي أن يكون كل طرف مقرا وموافقا 
وأال  اإلثــارة،  وعلى طرق  العالقة  تفاصيل  على 
يكون هناك إجبار للطرف الثاني على سلوك أو 

ممارسة معينة هو غير راض عنها.
ثانيا: يجب على الطرفين تقدير تجربتهما 
مقارنة  ومــمــنــوع  الجنسي  ونمطهما  وقالبهما 

تجربتهما بتجارب اآلخرين.
لها  التي  الجنسية  بالثقافة  التسلح  ثالثا: 
دور أساسي في شعور الزوجين بالرضا والراحة 

أثناء عالقتهما الجنسية.
الجنسية  حياتهما  تــكــون  أن  يجب  وأخــيــرا 
وأداؤهــــمــــا الــجــنــســي مــوضــوعــا قـــابـــال لــلــنــقــاش 
والــتــعــبــيــر عــن رغــبــات وحـــاجـــات كــل طـــرف، ألن 
هــنــاك دراســــات عــن حـــاالت كــثــيــرة لــيــس لديهم 
حرية تعبير كافية في عالقتهم الجنسية، فخلق 
ذلــــك الــمــزيــد مـــن الــمــشــاكــل، فــعــلــى الــزوجــيــن 
كيفية  فــي  ويــفــكــران  بينهما  أمــورهــمــا  مناقشة 

كسر الروتين لتجديد الحياة في العالقة.

األعــصــاب هــي جـــزء مــهــم ورئــيــســي فــي جسم 
ــاس  ــسـ اإلحـ فــــي  رئـــيـــســـيـــًا  دورًا  وتـــلـــعـــب  اإلنــــســــان 
في  أو ضــرر يحدث  أي خلل  فــإن  لذلك  والحركة 
أحـــد األعـــصـــاب قــد تــنــتــج عــنــه أعــــراض خــطــيــرة، 
ومن أشهر األعصاب التي قد تتعرض ألضرار هو 
وجه  فــي  الجلد  طبقات  تحت  يقبع  مهم  عصب 

اإلنسان وهو العصب السابع.
التهاب  األخــيــرة مشكلة  ــة  اآلونــ فــي  انــتــشــرت 
وما  المشكلة  هــذه  أســبــاب  فما  الــســابــع،  العصب 
للتأكد  المريض  التي تظهر على  األعــراض  أهــم 

من إصابته بالتهاب العصب السابع.
كـــي نــتــعــرف عــلــى أعــــــراض الـــتـــهـــاب الــعــصــب 
السابع حاور الخليج الطبي الدكتور سيد محمد 
الصفار استشاري أمراض المخ واألعصاب بمركز 

ابن حيان الطبي.
 ما هو شلل »بل« أو شلل العصب السابع؟

الــعــصــب الــســابــع هـــو الــعــصــب الــمــســؤول عن 
إلــى إحساس  بــاإلضــافــة  الــوجــه  تحريك عــضــالت 
التذوق، وهو ضعف في عضالت الوجه المسؤولة 
التحسن  ويــبــدأ  وتــكــون مؤقتة  الــوجــه  تعابير  عــن 
منه  يتعافون  المرضى  أغلب  أسابيع،  في غضون 
تماما وتستمر األعراض في نسبة قليلة جدا من 

المرضى.
ما األعراض المصاحبة لهذا المرض؟

الوجه  األعــراض تكون مفاجئة وتشمل تدلي 
وصعوبة في استخدام تعابير الوجه.

اللعاب،  منها: سيالن  أخــرى  أعـــراض  وهــنــاك 
فقدان حاسة التذوق، والشعور باأللم حول الفك 

أو وراء األذن في الجانب المصاب.
هل اإلصابة لها عمر معين؟

من الممكن أن تحدث اإلصابة في أي عمر وال 
يعتقد  أنه  إال  به.  لإلصابة  الدقيق  السبب  يعلم 
بأنه يحدث بعد اإلصابة بعدوى فيروسية أو بأنه 

ناتج عن تورم في العصب.
ما مضاعفات شلل العصب السابع؟

الممكن  مــن  الــتــي  المضاعفات  بعض  هــنــاك 
أو نمو غير  دائم في العصب  حدوثها منها: تلف 
العضالت  إلى تقلص  يؤدي  طبيعي لألياف، قد 
تحريك  الــمــصــاب  يــريــد  عــنــدمــا  إرادي  ال  بــشــكــل 

عضالت أخرى.
إذا كيف يكون التشخيص؟

ــيـــص فـــــي الــــغــــالــــب يــــكــــون بــفــحــص  ــتـــشـــخـ الـ

المريض سريريا وال يحتاج إلى فحوصات أخرى 
عبارة  وتكون  واضحة  غير  األعــراض  كانت  إذا  إال 
)الرنين  األشــعــة  تصوير  للعصب،  تخطيط  عــن 
الــمــغــنــاطــيــســي أو الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي( وبــعــض 

تحاليل الدم للوصول إلى األسباب الثانوية.
وما هو العالج؟

عالج المريض يكون عن طريق بعض األدوية 
الكورتيزون  إلــى  باإلضافة  للفيروسات  المضادة 
ورعاية العين التي ال تغلق بشكل جيد بالقطرات 

المرطبة ومرهم العين. 
انكماش  لمنع  فعال  دور  له  الطبيعي  العالج 

عضالت الوجه.
»بل«  بشلل  بإصابتك  شككت  إذا  الختام  وفــي 
بأسرع ما يمكن  أن تستشير طبيبك  المهم  فمن 

للتأكد من أنك لست مصابا بالسكتة الدماغية.

خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب هــــو الـــشـــعـــور بـــضـــربـــات 
ويصف  المنتظمة  غــيــر  أو  الــســريــعــة  الــقــلــب 
الــقــلــب، تظهر  فــي  بــرفــة  األشــخــاص حالتهم 
وتــخــتــفــي بــحــســب الــمــجــهــود مــمــا قـــد يثير 
بعض المخاوف أو يدعو الى القلق، فهل هذا 
اليوم  سؤالنا  عــن  يجيب  خطير؟  اإلحــســاس 
بشكل شامل الدكتور أحمد سالم اختصاصي 

أمراض القلب بمستشفى نور التخصصي.
ما هو خفقان القلب وما أسبابه؟

خــفــقــان الــقــلــب أو اإلحــــســــاس بــضــربــات 
ــــدى كــثــيــر مــن  ــكـــوى مـــتـــكـــررة لـ الـــقـــلـــب هــــو شـ
ــان قـــد يــكــون  ــيــ األشــــخــــاص. فـــي بــعــض األحــ
الــســبــب غــيــر مــرضــي وفـــى أحـــيـــان أخــــرى قد 

يكون السبب مرضيا.
ولـــيـــس كـــل مـــن لـــديـــه شـــكـــوى اإلحـــســـاس 
بضربات القلب لديه ضربات سريعة، فاإلنسان 
قلبه ألنها خالل  الطبيعي ال يشعر بضربات 
المعدل الطبيعي )من 60 إلى 100 ضربة في 
الدقيقة ( وألنها منتظمة وذات قوة طبيعية.

تغيير أي من هذه العوامل الثالثة )العدد 
يشعر  الشخص  تجعل  الــقــوة(   - االنــتــظــام   -

بضربات قلبه.
ــاب الـــتـــي تــغــيــر هــــذه الــعــوامــل  ــبــ مـــا األســ

فتجعل الشخص يشعر بضربات قلبه؟
األســـبـــاب الــتــي تــزيــد مــن ســرعــة ضــربــات 
الــقــلــب )أكــثــر مــن 100 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة( 
بعض منها طبيعي غير مرضي  وبعض منها 

مرضي.
أما عن األسباب الطبيعية غير المرضية 
كالتسارع في ضربات القلب المصاحب لعمل 
مجهود أو عند ممارسة الرياضة أو المصاحب 

للقلق والتوتر.
أن  الرياضة  ممارسة  عند  الطبيعي  فمن 
تزداد ضربات القلب - بل على العكس إن لم 
تزداد ضربات القلب أثناء ذلك يجعلنا نتنبأ 

بوجود خلل في صحة القلب.
وأيضا ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يزيد 
من سرعة ضربات القلب، كذلك بعض األدوية 
والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين 

قد تزيد من سرعة ضربات القلب.
ــاب الــمــرضــيــة الــتــي تــزيــد  ــبـ أمـــا عـــن األسـ
من سرعة ضربات القلب فعلى سبيل المثال 
اضطرابات وظائف الغدة الدرقية واضطرابات 
ــدم ونـــقـــص مــســتــوى  ــ مـــســـتـــوى الـــســـكـــر فــــي الــ

األكسجين في الدم.
مــا األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلـــى اإلحــســاس 
بزيادة ضربات  القلب وغير مرتبطة  بضربات 

القلب؟
من  تزيد  ذكــرهــا  السابق  األســبــاب  جميع 
اإلحساس  إلــى  فــتــؤدي  القلب  سرعة ضــربــات 

بها.
أما عن األسباب التي تؤدي إلى اإلحساس 
بضربات القلب وغير المرتبطة بزيادة معدل 
ضربات القلب فسببها تغير في قوة أو انتظام 
الــضــربــات. فــمــن أمــثــلــة األســـبـــاب الــتــي تزيد 
بها  يــشــعــر  الــشــخــص  الــضــربــات فتجعل  ــوة  قـ
كــالــخــفــقــان الــمــصــاحــب ألمـــــراض صــمــامــات 
وكذلك  الــدم  وارتفاع ضغط  واألنيميا  القلب 

الخفقان المصاحب لفترة الحمل.
إلى عدم  تــؤدي  التي  األسباب  أمثلة  ومن 
انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب مــمــا قـــد يــــؤدي إلــى 
الــشــعــور بــهــا كــالــضــربــات الــســابــقــة لــمــوعــدهــا 

والرفرفة أو الذبذبة األذينية السريعة.
ــعـــرفـــة مــعــدل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــلــشــخــص مـ كـ

ضربات قلبه؟
يمكن للشخص معرفة معدل نبض القلب 
عن طريق إحساس النبض أما عند الرسغ أو 
القلب مباشرة ثم عدد الضربات خالل دقيقة 
القلب  نــبــض  مــعــرفــة  يمكن  وأحــيــانــا  كــامــلــة. 
من خالل أجهزة الضغط اإللكترونية وبعض 

الساعات الذكية وبعض برامج التليفون.
نبض  اضــطــرابــات  تشخيص  يمكن  كيف 

القلب؟
يــمــكــن لــلــطــبــيــب مـــن خــــالل رســــم الــقــلــب 
مــعــرفــة إذا كــــان مــصــدر الـــضـــربـــات الــســريــعــة 
لكهربية  الطبيعي  الــمــصــدر  هــو  هــل  للقلب 
الــقــلــب أمـــا انـــه مــصــدر غــيــر طــبــيــعــي كــالــبــؤر 

األذينية البطينية.

ــعـــض الـــفـــحـــوصـــات  ــل بـ ــمـ ومــــــن خــــــالل عـ
كــتــحــلــيــل مـــســـتـــوى الــهــيــمــوجــلــوبــيــن بـــالـــدم 
ــغــــدة الـــدرقـــيـــة يــمــكــن اســتــبــعــاد  ووظــــائــــف الــ

األسباب المرضية لتسارع نبض القلب.
القلب  رســم  عمل  أحيانا  األمــر  ويتطلب 
لنبض  مستمرة  لمتابعة  )الهولتر(  المستمر 
القلب خالل 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة 

أو أكثر في بعض األحيان.
ما هو عالج اضطرابات نبض القلب؟

اضطراب  لسبب  الدقيق  التشخيص  بعد 
نبض القلب بواسطة الطبيب يتم العالج.

والتوتر  كالقلق  المرضية  غير  فاألسباب 
ــا يــــعــــود مــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــد زوالـ
المصاحب  الــقــلــب  خــفــقــان  وكــذلــك  طبيعيا 
لفترة الحمل فبعد أن تتم الــوالدة يزول هذا 

الخفقان.
ــبــــاب الــمــرضــيــة كــاألنــيــمــيــا  ــن األســ ــا عـ أمــ
فــبــعــد أن يتم  الـــدرقـــيـــة  الـــغـــدة  ــات  ــرابـ ــطـ واضـ
ويــزول  طبيعيا  النبض  مــعــدل  يــعــود  عالجها 

الشعور بالخفقان.
والــتــي فيها مصدر  بــعــض األحــيــان  وفـــي 
الطبيعي  الــمــصــدر  ليس  السريعة  الــضــربــات 
لكهربية القلب ولكنه بؤرة كهربية غير طبيعية 
البطيني  ــنـــي  الــتــســارع األذيـ ــاالت  فـــي حــ كــمــا 
كهروفسيولوجية  دراســـة  عمل  األمــر  يتطلب 
للقلب وكي هذه البؤرة الكهربية غير الطبيعية 

في بعض األحيان. 

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
يرحب بان�صمام الدكتور محمد المهدي

الدكتورة إلهام عطا اهلل لـ»الخليج الطبي«:

الحياة الجن�صية الزوجية مو�صوع 
قابل للنقا�ش بين الطرفين

سؤال.. سؤال.. 
والطبيب يجيبوالطبيب يجيب
؟؟

الدكتور اأحمد �صالم يجيب متى يكون 
الإح�صا�ش ب�صربات القلب خطيرا؟

الدكتور �صيد ال�صفار: �صلل الع�صب 
ال�صابع اأغلب المر�صى يتعافون منه تماما
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 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بدأ مساء األحد تشغيل الشبكة االجتماعية 
تدريًجا  »تــروث سوشل«  ترامب  لدونالد  الجديدة 
بحلول  كامل«  بشكل  للتشغيل  »جاهزة  وستكون 
نهاية مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس 
األمريكي السابق من استخدام منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي الــكــبــيــرة. وقـــال ديــفــن نــونــيــز رئيس 
»مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا« الشركة 
نيوز«  »فــوكــس  لتلفزيون  الــجــديــدة،  للشبكة  األم 
التطبيق  بــطــرح  »ســنــبــدأ  األحـــد:  يــوم  المحافظ 

لألفراد على متجر آبل هذا األسبوع«. 
ــذي تـــرك  ــ ــ وأضــــــــاف الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــســـابـــق الـ
الكونجرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس 
مجموعة ترامب: »أعتقد أن بحلول نهاية مارس، 
األقل  على  كامل،  بشكل  للعمل  سنكون جاهزين 
فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة«. ويــقــدم دونــالــد تــرامــب 
»تروث سوشل« كبديل من منصات فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصار 
له مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021. وهو متهم 
التطبيق  وكــان  العنف.  أعمال  على  بالتحريض 
متوافًرا يوم األحد بنسخته التجريبية في متجر 
ستور«  »آبــل  المحمولة  األجهزة  تطبيقات  تنزيل 
وكذلك  الملياردير  أنصار  وُمستخدًما من جانب 
كان باإلمكان تقديم طلب للحصول عليه بشكل 
مسبق أمس االثنين، وهو يوم عطلة في الواليات 

المتحدة. 
فــي وقـــت الحـــق يـــوم األحــــد، ُوضــعــت عالمة 
الذين  األشخاص  لبعض  التطبيق  على  متوافر 

طلبوه مسبًقا. وقال ديفن نونيز: »إنه ألمر مؤثر 
بالنسبة إلّي أن أرى األشخاص الذين تم إسكاتهم 

يستخدمون المنصة«. 

األ����غ����وا ال���ح���ك���م ب�����إع����دام����ه.. 

ف����م�����ت م�����ن �����ش����دة ال����ف����رح!

في حادثة شديدة الغرابة، توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل لشدة 
صحيفة  وقــالــت  بحقه.  اإلعـــدام  حكم  إلــغــاء  بعد  غمرته،  التي  الفرحة 
بندر عباس  أكبر من سكان مدينة  إن رجال يدعى  اإليرانية،  »همشهري« 
جنوب إيران ارتكب جريمة قتل عام 2004.  وأضافت أن هذا القاتل كان 
أثناء المحاكمة، سمع  يكافح على مدار 18 عاما كابوس المشنقة. وفي 
المدان والدي الضحية وقد سامحاه، مما غمره بفرحة كبيرة للغاية أدت 
المستشفى.  إلى  نقله  بعد ساعة من  وفقد حياته  إصابته بجلطة،  إلى 
وقالت الصحيفة نقال عن مصادر إن الرجل المتوفى, وأشارت إلى اسمه 
بـ»أكبر«، قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم اإلعدام بحقه 
بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاما. وأضافت: »بعد جهود 
عباس،  بندر  في  والمشاكل  المنازعات  تسوية  مجلس  مسؤولي  قبل  من 

تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر«.

ق�������ص���ة ع����ائ����ل����ة �أغ�����������رب م��ن 

�ل���خ���ي���ال.. ك���ل ���ص��يء ف��ي��ه��ا ت��و�ئ��م
تشارك الشقيقتان التوأمان، بريانا وبريتاني سايلر، ما هو أكثر من 
الوقت  في  توأمين حملتا  أخوين  من  تزوجتا  فبعدما  النووي،  الحمض 
التوأمان  أنجب  فقد  ســايــت«،  كانسر  بريست  »ذا  موقع  وبحسب  نفسه. 
والــتــوأمــان بريانا  آن واحـــد.  وتــوائــم فــي  وأبــنــاء عمومة  أوالدا، هــم أخــوة 
وبريتاني أديتا دور البطولة في برنامج تلفزيوني، يدور حول مجموعات 
األخوات الالتي تجمعهن عالقة فريدة. إنهما ال تفعالن فقط كل شيء 
معا، وتبدوان متماثلين، وتتصرفان على المنوال نفسه، بل إنهما تزوجا 
من أخوين توأمين متماثلين: جيرمي وجوش. تزوجا في حفل مشترك 
وأنجبا أطفالهما في غضون ثالثة أشهر من بعضهم البعض، وهي رحلة 

وثقوها على حسابهم المشترك على »انستجرام«.

ــداد  شــهــدت مــديــنــة أضــنــة بــجــنــوب تــركــيــا إعـ
ــاج، بــطــول يبلغ 20  أطـــول ســنــدويــش شــاورمــا دجـ
لـــدخـــول مـــوســـوعـــة جينيس  فـــي مــســعــى  مـــتـــرا، 
لألرقام القياسية. وتم إعداد »سندويش الشاورما« 
وفريق  إكرام  الضخمة عن طريق الشيف محمد 
مكون من 9 أشخاص في 20 دقيقة فقط، وجرى 
عرضها أمام مطعمه، كما تم تقديمها بعد ذلك 

للمواطنين. 
دخــول  هــو  أن هدفهم  إكـــرام  وأوضـــح محمد 
موسوعة جينيس لألرقام القياسية، ونشر مقطع 
شاورما  شطيرة  أضخم  بصنع  الخاص  الفيديو 
ماليين  ليحصد  االجتماعي  الــتــواصــل  بــمــواقــع 
الـــمـــشـــاهـــدات، حـــيـــث انـــبـــهـــر الـــمـــتـــابـــعـــون بــشــكــل 
الشيف  لفت  كما  والطولي.  المنحني  الشاورما 

التركي إلى أنه سيجرب العديد من األشياء من 
أجل الدخول في موسوعة جينيس، موضحا أنه 
أخــرى  ثــم   2.5 طولها  السابق شطيرة  فــي  صنع 
بطول 5 أمتار، ثم هذه المرة وصل إلى 20 مترا. 
وشــــدد عــلــى أنــــه إذا حــقــق رقــمــا قــيــاســيــا ودخـــل 
لتركيا،  الرقم  هذا  سيكون  العالمية،  الموسوعة 

وليس له فقط.
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} بشر الخصاونة.

}  األزواج التوائم.

ب�دء ت�ص�غيل من�ص�ة تر�م�ب للتو��ص�ل �الجتماع�ي تدريجي�ا 

رئي�س  �إ���ص��اب��ة  �إع���ان 
�لوزر�ء �الأردني بكورونا 
لم�صر  زي�����ارة  خ����ال 
ــــالم،  ــر الـــدولـــة األردنــــــي لـــشـــؤون اإلعـ ــ أعـــلـــن وزيـ
الشبول،  فيصل  الحكومة  بــاســم  الــرســمــي  الــنــاطــق 
إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا 
أمس االثنين، وذلك خالل وجــوده في زيــارة رسمية 
لــمــصــر. ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء األردنـــيـــة )بــتــرا( عن 
الشبول القول إن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس 
الوزراء أمس عقب ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا 
المصري  نظيره  مــع  المشتركة  المصرية  األردنــيــة 
وجود  عــدم  مع  إيجابية،  ظهرت  مدبولي  مصطفى 

أعراض مرافقة لإلصابة. 
ــه جـــرى تــعــديــل بــرنــامــج  ــى أنـ ولــفــت الــشــبــول إلـ
اللقاءات  الــوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء  زيارة رئيس 
الرئيس  لقاء  فيها  بما  كانت مقررة،  التي  الرسمية 
سيتخلله  كان  الذي  السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
نقل رسالة شفوية من العاهل األردني الملك عبداهلل 
الــثــانــي إلــى الــرئــيــس الــمــصــري. وكــشــف الــشــبــول أن 
المنزلي  للعزل  عودته  فور  الــوزراء سيخضع  رئيس 

وفقا للبروتوكول الصحي المقرر. 

وفاة زوجين �صبعينيين غرقا 
ف�ي �ص�ي�ارته�م�ا ب�صبب �ل�م�د 
ف��ي ن�ورم�ان�دي �لف�رن�صي�ة 
األحــد  مــســاء  حتفهما  سبعينيان  زوجـــان  لقي 
داخل سيارتهما التي غمرتها مياه المد في نورماندي 
اإلنــقــاذ  هيئة  أعلنت  مــا  على  فرنسا،  غــرب  بشمال 
أمس االثنين. وأوضح المصدر نفسه أّن الرجل )74 
عاما( والمرأة )70 عامًا( اّتصال قرابة العاشرة ليل 
ُجرفت  سيارتهما  أن  وأبلغاها  اإلنقاذ،  بهيئة  األحد 
على طريق غمرتها المياه في مدينة بريكفيل-سور- 

مير »في وقت حدوث المد البحري«. 
ــاذ  ــقـ ــى الـــمـــوقـــع 32 مــــن عـــنـــاصـــر اإلنـ ــ ــرع إلـ ــ وهــ
العملية  في  وشاركت  الزوجين.  إلنقاذ  والغواصين 
للطرق  وســـيـــارات مخصصة  إســعــاف  ســيــارة  كــذلــك 
واّتسمت  الــمــدنــي.  للدفاع  تابعة  ومــروحــيــة  الــوعــرة 
بالصعوبة  المغمورة  السيارة  موقع  تحديد  عملية 
المروحية  تنجح  ولــم  المّد،  وارتــفــاع  الظالم  بسبب 
في رصدهما إال عند الساعة الحادية عشرة والربع 
لياًل. وانتشل الغواصون الراكبين من سيارتهما، ثم 
النجاة.  قــوارب  أحد  بواسطة  اليابسة  إلى  نقلوهما 

وأكد طبيب حضر إلى مكان الحادثة وفاتهما. 
ـــد عــاصــفــة  ــ ــاء األحـ ــسـ ــال فـــرنـــســـا مـ ــمـ ــد شـ ــهـ وشـ
التي  »أونيس«  عاصفة  على  يومين  بعد  »فرانكلين« 
أحدثت أضرارا كبيرة. ولقي زوجان سبعينيان آخران 
مصرعهما بعد ظهر األحد في كاليدونيا الجديدة، 
بعدما  الــهــادئ،  المحيط  فــي  فرنسي  أرخبيل  وهــو 

اجتاحت السيول سيارتهما. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

نو��صل

ــد الــمــقــدم طــبــيــب مـــنـــاف الــقــحــطــانــي  أكــ
عضو الفريق الوطني الطبي انه لدينا األدوات 
نستمر  ان  وعلينا  الــوبــاء  هــذا  على  للسيطرة 
بحذر  ولكن  كنا  كما  المقبلة  ونواصل حياتنا 

واتزان.
الصحة  وزيرة  السياق أصدرت  وفي نفس 
فــائــقــة الــصــالــح قــــرارا بــشــأن الــعــزل الصحي 
وطـــريـــقـــة تـــنـــفـــيـــذه لـــألشـــخـــاص الــمــصــابــيــن 
بــفــيــروس كـــورونـــا يــلــتــزم بــمــوجــبــه األشــخــاص 
الصحي  العزل  بإجراءات  بالتقيد  المصابون 
أيــام  مــدة سبعة  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  لمنع 
وتبدأ المدة من تاريخ أخذ العينة التي تبين 

انها إيجابية.
المصابين  إلــى  بالنسبة  انــه  يعني  وهـــذا 
ان  إلــى  المراقبة  وتتم  العزل  يتم  فإنه  فقط 
تمر سبعة أيام يمكن بعدها أخذ عينة جديدة 
والتأكد من سالمة المصاب لكن بالنسبة إلى 
فإنه  المصابين  غير  المواطنين  من  الباقين 
ســواء  الــعــاديــة  حــيــاتــهــم  يــعــيــشــوا  ان  يمكنهم 
األســواق  أو  الترفيهية  األمــاكــن  إلــى  بالذهاب 
أو المجمعات أو الشواطئ وكذلك المسافرون 
القادمون إلى البحرين حيث تم إلغاء الحجر 
االحترازي وجعل العزل فقط للمصابين كما 
وزيــرة الصحة، وهذا يتطابق مع ما  أوضحت 
ذكــــره الــمــقــدم طــبــيــب مــنــاف الــقــحــطــانــي من 
ــود اإلجـــــراءات والــوســائــل الــتــي تمكن من  وجـ
إلى  الــعــودة  إلــى جانب  الــوبــاء  على  السيطرة 
وهكذا  وحــذر،  باتزان  ولكن  الطبيعية  الحياة 
يتابعوا  ان  أيضا  الجميع  مــن  المطلوب  فــإن 
أنفسهم  والحفاظ على  بالحذر  لكن  حياتهم 
بقدر المستطاع وهذا ما يمكن الناس من ان 
السياحة  ينشط  وأن  طبيعية  حــيــاة  يعيشوا 

واالقتصاد أيضا.

بكين تنفي �أن يكون �لج�صم �لمتوقع ��صطد�مه 

�ص�ي�ني  �ص�اروخ  ب�ق�اي�ا  م�ن  ق�ري�ب�ا  ب�ال�ق�م�ر 

ــيــــن  نـــــفـــــت الــــصــ
أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ االثـ أمــــــــس 
تــــــكــــــون قــــطــــعــــة مـــن 
صــــــاروخ مـــن الــمــقــرر 
عـــلـــى  ــم  ــطــ ــتــــحــ تــ أن 
ــر فـــي  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــح الـ ــ ــطـ ــ سـ
مارس، من بقايا أحد 
بخالف  صــواريــخــهــا، 
ما يقول خبراء. وفي 
نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر، أعــلــن 

الكويكبات  مــســارات  بحساب  يسمح  بــرنــامــج  مبتكر  غـــراي،  بيل  الفلكي  عــالــم 
كــان جزءا  مــارس   4 في  المتوقع تحطمه  الفضائي  الحطام  أن  أخــرى،  وأجسام 
من صاروخ تابع لشركة »سبايس إكس« األمريكية. لكنه تراجع عن ذلك اإلعالن 
األسبوع الماضي مقرا بأنه أخطأ وهو يقول اآلن إن الحطام الفضائي هو جزء 
من صاروخ صيني أطلق في عام 2014. وأكدت وزارة الخارجية الصينية التي نفت 
ذلك لدى سؤالها عن الموضوع أن الصاروخ )الذي أطلق في 2014( »دخل الغالف 
الجوي لألرض مجددا من دون تشكيل أي خطر واحترق تماما«.  وقال الناطق 
استمرارية  بأمانة  »تلتزم  بكين  إن  ونبين  وانــغ  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم 
يستخدم  الذي  غراي  بيل  وبحسب  الطويل«.  المدى  على  الفضائية  نشاطاتها 
برنامجه من قبل برامج المراقبة الممولة من وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( 
الــذي أطلق خالل إطالق  »لونغ مارتش«  إلى صــاروخ  يعود  المعني  الجسم  فإن 
القمر لوكالة  إلى الفضاء في إطار برنامج استكشاف  مركبة »تشانجي 5-تي1« 
الفضاء الصينية. وقد أرست الصين مركبة فضائية على الجانب المخفي من 

القمر أوائل عام 2019، وهي سابقة عالمية. 

} التطبيق متاح بنسخة تجريبية.

عبداملنعم إبراهيم

�لعاقات �لبحرينية-�الأمريكية بخير �إذ� �بتعدت عن �أجندة )�أوباما(
هي  الدول  بين  المتبادلة  والصناعية  والتجارية  االقتصادية  المصالح 
خدمة  في  السياسة  وتجعل  المشترك،  واالهتمام  األولــويــة  لها  تكون  التي 
ينفر  عثرة  حجر  السياسة  تكون  أن  من  بــداًل  الشعوب،  ورفاهية  االقتصاد 
الدول والحكومات من بعضها البعض.. وباألمس نشرت الصحافة المحلية، 
األول حول  الخبر  األولــى،  الصفحة  في  خبرين  الخليج«،  »أخبار  فيها  بما 
استقبال صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع السيد ستيفن بوندي سفير الواليات 
الــبــحــريــن، حــيــث رحـــب ســمــوه بالسفير  لـــدى مملكة  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
األمريكي بمناسبة تعينيه سفيًرا لبالده، متمنًيا له التوفيق في أداء مهامه، 
الفًتا سموه إلى أن ما تحظى به العالقات البحرينية األمريكية من اهتمام 
المشترك  والتنسيق  التعاون  أطر  تنمية  في  دوًمــا  ُيسهم  لتطويرها  وتبادل 

تحقيًقا للمصالح المشتركة وبما يعود بالخير والنفع على الجميع.
الــتــجــارة  مــشــروع منطقة  أســــاس  بــوضــع حــجــر  الــثــانــي، يتعلق  الــخــبــر 
األمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، وذلك بحضور زايد بن راشد 
الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى البحرين.. وتأتي منطقة التجارة األمريكية نتيجة 
المتحدة  للواليات  الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  زيــارة لصاحب 
إبــرام مذكرة تفاهم في 2021 إلنشاء هذه  والتي أسفرت عن  نوفمبر 2019، 
والصناعي،  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز  في  ُيسهم  بما  المنطقة، 
مساحة  وتبلغ  أبعد،  آفــاق  نحو  البلدين  بين  الثنائية  التجارة  عجلة  ودفــع 
هذه المنطقة 110 آالف متر مربع تقريًبا، وتصل إلى 1.11 مليون متر مربع 
مع التوسعة المستقبلية، وسوف يباشر البلدان )البحرين وأمريكا( الترويج 
للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع 
بين الشركات األمريكية في البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 

وخارجها.
بتطوير  وحــكــومــتــهــا  الــبــحــريــن  مملكة  مــن  رســمــي  اهــتــمــام  هــنــاك  إذن 
العالقات االقتصادية والتجارية والصناعية مع الواليات المتحدة األمريكية، 
ونتمنى أن يكون هناك اهتمام له األولوية لدى أمريكا في تطوير العالقات 
بين  التاريخية  الــعــالقــات  يعكر صفو  قــد  مــا  حـــدوث  دون  مــن  االقــتــصــاديــة 
بين  المشتركة  والمصالح  االقتصادية  العالقات  ألن  والشعبين..  البلدين 
العالم،  في  السالم  وتصنع  الشعوب  بين  المحبة  تفرز  التي  الحكومات هي 

أما المناكفات السياسية والتدخل في الشؤون 
الجسور  تــهــدم  فهي  األخـــرى  لــلــدول  الداخلية 

بين الحكومات والشعوب.
تتربع على  تــزال  األمريكية ال  المتحدة  الــواليــات  أن  ننكر  أن  يمكن  ال 
اقــتــصــاديــة وصناعية  قـــوة  تـــزال  الــعــالــمــي، وال  الــمــركــز األول فــي االقــتــصــاد 
العالم.. هذه حقيقة يعترف بها  وتكنولوجية وعسكرية كبيرة وضخمة في 
األخيرة  السنوات  في  لكن  الدولية..  والــدراســات  البحوث  مؤسسات  معظم 
برزت إلى السطح دول أخرى شكلت منافسة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية 
التحديات  مــن  بــاتــت  الــتــي  الصين  أهمها  األمــريــكــيــة،  المتحدة  لــلــواليــات 
كسب  فــي  )واشــنــطــن(  تنافس  )بــكــيــن(  وصـــارت  ألمــريــكــا،  الكبيرة  العالمية 
األول  األمريكي  المركز  على  خطورة  وتشكل  لصالحها،  العالمية  األســواق 

في العالم.
وهي حقيقة تعترف بها الحكومة األمريكية ومؤسسات األبحاث الدولية 
رغبتها في كبح جماح سرعة  بايدن  الرئيس جو  أيًضا.. وال تخفي حكومة 
الذي  الصيني  الحرير(  )طريق  مشروع  وإفــشــال  الصيني(  )التنين  صعود 

يجتاح القارات والدول.
خسرت  إذا  الصين  على  اقــتــصــاديــا  الــتــفــّوق  تستطيع  لــن  أمــريــكــا  لكن 
الشؤون  في  وتدخالت  سياسية  بمناكفات  العالم  في  وحلفاءها  أصدقاءها 
الــداخــلــيــة لــلــدول األخــــرى، وخــصــوًصــا الــــدول الــصــديــقــة مــنــهــا، كالبحرين 

والسعودية واإلمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
صداقات  كسب  فــي  نجحت  الصين  إن  الــقــول  تستوجب  والموضوعية 
أمريكا  وتنافس  وآســيــا،  بإفريقيا  دول  فــي  واستثمارية  واقتصادية  تجارية 
مــؤخــًرا، ألنــهــا اعــتــمــدت )الــقــوة االقــتــصــاديــة الــنــاعــمــة(، وعـــدم الــتــدخــل في 
ــــرى.. بينما )واشــنــطــن( تخسر مــزيــًدا من  لــلــدول األخـ الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
دبلوماسييها  وتــجــاوز  الــداخــلــيــة،  الــشــؤون  فــي  تدخالتها  بسبب  أصدقائها 

أحياًنا األطر والقنوات الرسمية للحكومات الصديقة.
هذا بشكل عام، أما فيما يتعلق بالعالقات األمريكية-البحرينية فنتمنى 
حًقا أال تفّرط )واشنطن( في بلد صديق كالبحرين، وشعب محب للشعب 
األمريكي مثل الشعب البحرين.. فقط.. ابتعدوا عن محاولة إحياء )أجندة 

أوباما( التدميرية في البحرين.

���ص��ي��ف ت���رك���ي ي���ع���د ���ص��ن��دوي�����س ����ص���اورم���ا ب��ط��ول 
ج��ي��ن��ي�����س م���و����ص���وع���ة  ف����ي  ل���ل���دخ���ول  م����ت����ر�   20

} الشيف والسندويش الضخم.

جيج�ي  �الأزي�اء  لعار�صت�ي  جريئ�ة  �ص�ورة 

�لتو��ص�ل مو�ق�ع  ت��ص�ع��ل  وب�ي��ا حدي�د 
نشرت صاحبة دار األزياء اإليطالية دونتيال فيرساتشي عبر حسابها 
على انستجرام صورة لعارضتي األزياء جيجي وبيال حديد ضمن الحملة 

اإلعالنية للعالمة التجارية الفاخرة لربيع 2022.
الشعر بطول  تماما، مع بعض وصالت  الشقيقتان عاريتان  وظهرت 
الثنائي تفاحة  اليد باللونين األسود واألبيض، وحمل  الخصر وحقائب 

حمراء المعة بينهما، بينما ينزلق ثعبان فوق رجل بيال. 
ــورة »آلـــهـــة  ــ ــــصـ ــيــــال فـــيـــرســـاتـــشـــي عـــلـــى الـ ــاتــ وعـــلـــقـــت الــمــصــمــمــة دونــ
الفيرساتشي«. بدورها علقت مجلة »فانتي فير« المتخصصة في الموضة 

على الصورة فشبهت العارضتين بـ»حواء«.
ــدار  ـــزاء لـ ــ ــدار مـــن حــمــلــة مـــتـــعـــددة األجــ ــ ــدث إصــ ــ ــورة، أحـ ــصــ وتـــعـــد الــ
فيرساتشي، حيث كانت دوناتيال قد أعلنت سابقا عن انطالقها في يناير 

الماضي.
يذكر أن الشقيقتين حديد هما عارضتا أزياء أمريكيتان من أصول 
فلسطينية وكانت بيال قد غردت على التويتر األسبوع الفائت دعما لحق 

النساء في الهند بارتداء الحجاب.

} جيجي وبيال حديد.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16041/pdf/1-Supplime/16041.pdf?fixed4160
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286052
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، 

الدو�شري  ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور 

النقيب  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  نائب 

عبدالرحمن عبدالعزيز نقي من مديرية �شرطة 

املحافظة اجلنوبية، وذلك مبنا�شبة ح�شوله 

الإدارية  العلوم  يف  املاج�شتري  درجة  على 

والأمنية من الأكادميية امللكية لل�شرطة.

حمافظ �جلنوبية ي�ستقبل �أحد منت�سبي 

�لد�خلية مبنا�سبة ح�سوله على �ملاج�ستري

�نطالق معر�ض �لتعليم

و�لتدريب �ل�سنوي بحّلة جديدة غًد�

والتنمية  العمل  وزير  رعاية  حتت 

الجتماعية جميل بن حممد علي حميدان، 

تنطلق �شباح غد الأربعاء فعاليات معر�ض 

العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 

2022 يف ن�شخته الـ)11(، بحلة جديدة 

جتمع بني التوظيف الأمثل لالت�شال املرئي 

املبا�شر لهذا ال�شبوع واملعر�ض الفعلي يف 

مركز اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج يف 

من  لفيف  وذلك مب�شاركة  املقبل،  الأ�شبوع 

املوؤ�ش�شات التدريبية والتعليمية يف البالد.

�شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ت  وعبرّ

ميدبوينت لتنظيم الفعاليات ال�شيخة نورة 

�شكرها  خال�ض  عن  خليفة  اآل  خليفة  بنت 

وتقديرها لوزير العمل والتنمية الجتماعية 

امل�شاحب  للمعر�ض واملنتدى  على رعايته 

له، وهو ما يوؤكد اهتمام احلكومة املوقرة 

الوزراء  رئي�ض  العهد  ويل  �شمو  بقيادة 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  النوعية  باملعار�ض 

�شناعة املعار�ض يف مملكة البحرين.

البحرين  معر�ض  اأن  واأو�شحت 

 2022 العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب 

اأ�شحى ي�شكل اإحدى اأهم املن�شات ال�شنوية 

بفر�ض  الأمور  واأولياء  الطلبة  لتعريف 

املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  والتدريب  التعليم 

التدريبية،  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات 

يحتاجها  التي  بالتخ�ش�شات  وكذلك 

الطلبة  اندماج  ي�شهل  ما  الأعمال،  اأ�شحاب 

درا�شتهم  اإمتام  بعد  العمل  �شوق  يف 

وتخرجهم.

واأكدت اأنه نظًرا لالإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية، فاإن املعر�ض لهذا العام 

�شيوفر برنامج »ميكرو�شوفت تيمز« لتمكني 

طلبة املدار�ض الثانوية العامة من القطاعني 

اللقاءات  ح�شور  من  واخلا�ض  العام 

اجلامعات،  م�شوؤويل  مع  واملحا�شرات 

بغر�ض الإر�شاد والتوجيه يف اآلية اختيار 

التخ�ش�ض الأكادميي والتعرف اإىل الفر�ض 

من  بدًءا  وذلك  العمل،  �شوق  الوظيفية يف 

 2022 فباير   22 املوافق  الأربعاء  غد 

هذا  يف  م�شيدة  متتاليني،  يومني  وملدة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بتعاون  ال�شياق 

ال�شخ�شي  باحل�شور  للطلبة  ال�شماح  عب 

او الإلكرتوين للمعر�ض واملنتدى امل�شاحب 

اإليه.

ولفتت اإىل اأن الأ�شبوع املقبل، وحتديدا 

ي�شهد   ،2022 فباير   28-27 يومي 

فعاليات املعر�ض الفعلي يف مركز اخلليج 

للموؤمترات بفندق اخلليج، مب�شاركة العديد 

من  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من 

»منتدى  اإىل  بالإ�شافة  ومعاهد،  جامعات 

التعليم و�شوق العمل« امل�شاحب اإليه.

تعريف  اىل  يهدف  املعر�ض  اأن  وبيرّنت 

املرحلتني  من  تخرجهم  املتوقع  الطلبة 

التعليمية  بالفر�ض  واجلامعية  الثانوية 

والتدريبية والوظيفية املتاحة واحتياجات 

املهارات  على  والطالع  العمل،  �شوق 

العلمية والوظيفية التي تتطلبها كل مهنة 

ف�شالً  العمل،  ب�شوق  القطاعات  مبختلف 

املهني،  والتوجيه  الإر�شاد  تقدميه  عن 

امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تقوم  كما 

والتدريبية  الوظيفية  بالفر�ض  بالتعريف 

يف  الوطنية  الكوادر  ل�شتقطاب  املتوفرة 

�شوق العمل.

وزير العمل

مناق�سة �آفاق �لتعاون �ل�سحي بني �لبلدين وو�سع �أ�س�ض �لتن�سيق

حممد بن عبد�للـه و�سفري فرن�سا يبحثان تفعيل مذكرة تدريب �لأطباء

ال�شيخ  الفريق طبيب  ا�شتقبل 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ض 

مقر  يف  لل�شحة،  الأعلى  املجل�ض 

�شفري  كو�شار  جريوم  املجل�ض، 

مملكة  لدى  الفرن�شية  اجلمهورية 

البحرين، اإذ مت بحث وا�شتعرا�ض 

البلدين  بني  التعاون  اأوجه 

ال�شحية  املجالت  يف  ال�شديقني 

الدكتور  بح�شور  وذلك  املختلفة، 

وزارة  وكيل  املانع  خليفة  وليد 

ال�شحة.

املجل�ض  رئي�ض  ب  رحرّ وقد 

الأعلى لل�شحة بال�شفري الفرن�شي، 

م�شيًدا بالعالقات املتميزة واملثمرة 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي 

وما  ال�شديقة  فرن�شا  وجمهورية 

من  الثنائية  العالقات  هذه  تقدمه 

تقدم وتطور ومناء على امل�شتويات 

موؤكًدا  ال�شديقني،  لل�شعبني  كافة 

على  حري�شة  البحرين  مملكة  اأن 

مع  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 

يف  �شيما  الفرن�شية،  اجلمهورية 

املجال ال�شحي.

وقدرّم ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

الذي  الدور  عن  �شرًحا  خليفة  اآل 

الأعلى  املجل�ض  به  ي�شطلع 

تنفيذ  لل�شحة يف و�شع ومتابعة 

ومن  لل�شحة  الوطنية  اخلطة 

لل�شمان  الوطني  البنامج  بينها 

الرعاية  قطاع  وتطوير  ال�شحي، 

ال�شحية يف اململكة، كما مت خالل 

التعاون  اآفاق  اإىل  التطرق  اللقاء 

ال�شحي بني البلدين تفعيل مذكرة 

وو�شع  الأطباء،  لتدريب  التفاهم 

اأ�ش�ض التن�شيق بني اجلهتني.

جريوم  اأعرب  جانبه،  من 

اجلمهورية  �شفري  كو�شار، 

البحرين  مملكة  لدى  الفرن�شية 

املتميز  للم�شتوى  تقديره  عن 

مملكة  تربط  التي  العالقات  من 

كما  فرن�شا،  وجمهورية  البحرين 

اأثنى على الدور البارز الذي يقوم 

يف  لل�شحة  الأعلى  املجل�ض  به 

ال�شحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ا�شتعداد  موؤكــًدا  البحريــن  يف 

اآفاق  لتنــمية  الفرن�شي  اجلانب 

بني  امل�شرتك  ال�شحــي  التعاون 

البلدين ال�شديقني.

والتن�شيق  بالتعاون  ال�شحة  قامت وزارة 

باتخاذ  وال�شناعة  التجارة  وزارة  مع 

�شوء  يف  الالزمة،  الحرتازية  اإلجراءات 

والدواء  الغذاء  هيئة  اأ�شدرته  الذي  التحذير 

جرثومة  وجود  احتمال  حول  الأمريكية 

كرونو  وبكترييا   salmonella �شاملينويال 

 )cronobacter sakazakii( باكرت �شاكازاكي

امل�شنعه يف  الأطفال  بدائل حليب  يف منتجات 

 elecare،similac، الوليات املتحدة الأمريكية

.alimentum
بجميع  ال�شحة  وزارة  اأهابت  وعليه، 

امل�شتهلكني �شرورة المتناع عن ا�شتهالك هذه 

�شحة  على  حفاًظا  منها  والتخل�ض  املنتجات 

الذي  التحذير  �شوء  يف  اأطفالهم،  و�شالمة 

اأ�شدرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

اإخطار  التنبيه وتلقي  جاء ذلك على غرار 

الأغذية  �شالمة  مل�شوؤويل  الدولية  ال�شبكة  من 

العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  التابعة  )انفو�شان( 

احتمالية  وجود  عن  بالغات  وجود  ب�شاأن 

حليب  بدائل  منتجات  لبع�ض  بكتريي  تلوث 

املتحدة  الوليات  امل�شنعة يف  املجفف  الطفال 

المريكية، واإذ اإن هذه املنتجات قد مت ت�شديرها 

مراقبة  ق�شم  قام  فقد  البحرين،  مملكة  اإىل 

يف  امل�شتوردة  ال�شركة  مع  بالتوا�شل  الأغذية 

احلال، ومت �شحب املنتجات من ال�شواق.

جميع  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

ا�شتهالك  عن  المتناع  �شرورة  امل�شتهلكني 

املنتجات املذكورة والتخل�ض منها حفاظا على 

الوقت  يف  وطماأنت  اأطفالهم،  و�شالمة  �شحة 

ذاته باأنها تتابع م�شتجدات املو�شوع عن كثب.

املوافق  الثنني  اأم�ض  �شحفي  بيان  ويف 

اإن  ال�شاري  في�شل  قال   ،2022 فباير   21

منتجات  وتداول  بيع  وقف  �شملت  الإجراءات 

 Alimentum،( الأطفال  حليب  بدائل 

من  التحذير  يف  الواردة   )similac، elecare
توزيعها  واأماكن  وامل�شتودعات  ال�شيدليات 

من  النهائي  التحقيق  ا�شتكمال  حلني  كافة، 

اجلهات ال�شحية.

»�ل�سحة« ت�سحب بع�ض منتجات بد�ئل حليب �أطفال من �لأ�سو�ق

هيئة علوم �لف�ساء تبحث �لتعاون

 يف جمالت تكنولوجيا �لف�ساء مع �سفري �ليابان

يف  الأثنني  اأم�ض  �شباح  الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  ا�شتقبلت 

مقرها مياموتو ما�شايوكي �شفري اليابان لدى مملكة البحرين، وقد كان 

يف ا�شتقباله الكتور حممد اإبراهيم الع�شريي الرئي�ض التنفيذي للهيئة.

الهتمام  ذات  املوا�شيع  من  عدد  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خالل  وجرى 

الف�شاء،  التعاون يف جمالت علوم وتكنولوجيا  امل�شرتك وبحث �شبل 

وتعزيز ال�شتغالل ال�شلمي للف�شاء مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة املعتمدة من قبل الأمم املتحدة لتقدم وازدهار الب�شرية.

خالل  الهيئة  حققتها  التي  بالإجنازات  الياباين  ال�شفري  اأ�شاد  وقد 

فرتة وجيزة من اإن�شاءها، مثنيا على ن�شاطها املميز يف تنفيذ الكثري من 

املبادرات التي تخدم كافة قطاعات املجتمع وتدعم زيادة الوعي باأهمية 

الف�شاء وعلومه لتحقيق التقدم يف �شتى امليادين.

حمليات

وزير �خلارجية �سارك يف �لجتماع �لوز�ري �مل�سرتك يف بروك�سل

�إقر�ر برنامج �لتعاون بني دول �خلليج و�لحتاد �لأوروبي وبحث �لتطور�ت �ل�سيا�سية

الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  �شارك 

وزير اخلارجية، يف الجتماع الوزاري امل�شرتك بني 

والحتاد  التعاون  جمل�ض  لدول  اخلارجية  وزراء 

الأوروبي الذي عقد يف بروك�شل، اأم�ض الإثنني.

في�شل  الأمري  التعاون  جمل�ض  جانب  وتراأ�ض 

باململكة  اخلارجية  وزير  �شعود،  اآل  فرحان  بن 

احلالية  الدورة  رئي�ض  ال�شعودية،  العربية 

تراأ�ض  فيما  التعاون،  ملجل�ض  الوزاري  للمجل�ض 

الأعلى  املمثل  بوريل  جوزيب  الأوروبي  اجلانب 

لل�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شة الأمنية، ومب�شاركة 

ملجل�ض  العام  الأمني  احلجرف،  نايف  الدكتور 

التعاون.

اخلليجية  العالقات  م�شار  الوزراء  وبحث 

القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  الأوروبية 

لتعزيز  املتاحة  والفر�ض  والأمنية  وال�شيا�شية 

ومبا  املتبادلة  امل�شالح  وتنمية  امل�شرتك  التعاون 

يحقق الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة.

والتطورات  امل�شتجدات  الوزراء  بحث  كما 

ال�شيا�شية والأمنية يف املنطقة واجلهود التي تبذل 

والتو�شل  فيها،  وال�شتقرار  الأمن  على  للحفاظ 

بالإ�شافة  الدائرة،  لل�شراعات  �شيا�شية  حلول  اىل 

الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد  اإىل 

امل�شرتك على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

اأ�شار  م�شرتك  بيان  الجتماع  عن  و�شدر 

ال�شراكة  يف  امللحوظ  التقدم  اىل  اجلانبان  فيه 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بني  ال�شرتاتيجية 

اأهمية  على  واأكدوا  الأوروبي،  والحتاد  العربية 

يف  اجلانبني  بني  العالقات  تعزيز  يف  ال�شتمرار 

ظل التحديات الإقليمية، لتكون اأ�شا�ًشا قوًيا وفعالً 

لالأمن وال�شتقرار الإقليمي والدويل.

اأهمية  على  اتفقوا  الوزراء  اأن  البيان  واأو�شح 

تقوية العالقات بني دول جمل�ض التعاون والحتاد 

الأوروبي يف جمموعة وا�شعة من املجالت، مبا يف 

ومكافحة  الإقليمي  والأمن  ال�شيا�شي  احلوار  ذلك 

وتغري  والطاقة  وال�شتثمار  والتجارة  الإرهاب 

املناخ والتعليم وال�شحة والأمن ال�شيباين وتعزيز 

برنامج  اأقروا  وقد  الدولية،  املحافل  يف  التعاون 

واأكدوا   ،2027-2022 للفرتة  امل�شرتك  التعاون 

املتبادلة  الثقة  ت�شاهم يف تعميق  ال�شراكة  اأن هذه 

الأمن  على  واحلفاظ  امل�شرتكة  امل�شالح  وحتقيق 

الإقليمي والعاملي.

العمل  تعزيز  اأهمية  على  الوزراء  و�شدرّد 

البيئة  وحماية  املناخ  تغري  مكافحة  يف  امل�شرتك 

باللتزامات  واأ�شادوا  املتجددة.  الطاقات  وتطوير 

هذا  يف  التعاون  جمل�ض  دول  عنها  اأعربت  التي 

موؤمتر  يف  الن�شطة  مب�شاركتها  ورحبوا  ال�شدد، 

.»COP26« الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ

وجهات  تبادلوا  الوزراء  اأن  البيان  واأو�شح 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  الق�شايا  حول  النظر 

الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شالم  عملية  ذلك  يف  مبا 

والعراق  ولبنان  و�شوريا  وليبيا  واإيران  واليمن 

ال�شرتاتيجية  الأهمية  على  و�شددوا  واأفغان�شتان، 

للتن�شيق الوثيق بني دول جمل�ض التعاون والحتاد 

الأوروبي يف هذا ال�شدد.

على  �شددوا  الوزراء  اأن  اىل  البيان  واأ�شار 

احلاجة املا�شة لتح�شني الو�شع الإن�شاين يف اليمن، 

�شروط  دون  النار  اإطالق  وقف  على  والتفاق 

م�شبقة، والتو�شل اإىل حل �شيا�شي للنزاع من خالل 

على  وذلك  املتحدة،  الأمم  ترعاها  التي  املفاو�شات 

اأ�شا�ض املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية ونتائج 

موؤمتر احلوار الوطني اليمني، وقرار جمل�ض الأمن 

باأ�شد  اإدانتهم  عن  واأعربوا   ،2216 رقم  الدويل 

العبارات للهجمات الإرهابية التي �شنرّتها ملي�شيات 

�شد  امل�شرية  والطائرات  بال�شواريخ  احلوثي 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�شلمية  للحلول  دعمهم  عن  واأعربوا  ال�شعودية، 

لليمن.

جمدًدا  اأكدوا  الوزراء  اأن  اىل  البيان  واأ�شار 

بني  النزاع  حل  يف  تقدرّم  اإحراز  عدم  اإزاء  قلقهم 

اإيران  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وطنب  مو�شى  اأبو  الثالث،  اجلزر  على  الإ�شالمية 

ال�شغرى وطنب الكبى. وجددوا دعمهم للت�شوية 

من  اإما  الدويل،  للقانون  وفًقا  النزاع  لهذا  ال�شلمية 

اأو باإحالة  خالل املفاو�شات املبا�شرة بني الأطراف 

انت�شار  واأدانوا  الدولية.  العدل  حمكمة  اإىل  الأمر 

بدون  الطائرات  واأنظمة  البالي�شتية  ال�شواريخ 

املدنيني  �شد  الهجمات  مئات  يف  امل�شتخدمة  طيار 

والبنية التحتية املدنية.

في�شل  عبداهلل  الجتماع  فــي  �شــارك 

مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  الدو�شري، 

بلجيكا والوفد املرافق.
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بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 

خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، 

الدو�شري  ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور 

النقيب  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  نائب 

عبدالرحمن عبدالعزيز نقي من مديرية �شرطة 

املحافظة اجلنوبية، وذلك مبنا�شبة ح�شوله 

الإدارية  العلوم  يف  املاج�شتري  درجة  على 

والأمنية من الأكادميية امللكية لل�شرطة.

حمافظ �جلنوبية ي�ستقبل �أحد منت�سبي 

�لد�خلية مبنا�سبة ح�سوله على �ملاج�ستري

�نطالق معر�ض �لتعليم

و�لتدريب �ل�سنوي بحّلة جديدة غًد�

والتنمية  العمل  وزير  رعاية  حتت 

الجتماعية جميل بن حممد علي حميدان، 

تنطلق �شباح غد الأربعاء فعاليات معر�ض 

العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 

2022 يف ن�شخته الـ)11(، بحلة جديدة 

جتمع بني التوظيف الأمثل لالت�شال املرئي 

املبا�شر لهذا ال�شبوع واملعر�ض الفعلي يف 

مركز اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج يف 

من  لفيف  وذلك مب�شاركة  املقبل،  الأ�شبوع 

املوؤ�ش�شات التدريبية والتعليمية يف البالد.

�شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ت  وعبرّ

ميدبوينت لتنظيم الفعاليات ال�شيخة نورة 

�شكرها  خال�ض  عن  خليفة  اآل  خليفة  بنت 

وتقديرها لوزير العمل والتنمية الجتماعية 

امل�شاحب  للمعر�ض واملنتدى  على رعايته 

له، وهو ما يوؤكد اهتمام احلكومة املوقرة 

الوزراء  رئي�ض  العهد  ويل  �شمو  بقيادة 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  النوعية  باملعار�ض 

�شناعة املعار�ض يف مملكة البحرين.

البحرين  معر�ض  اأن  واأو�شحت 

 2022 العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب 

اأ�شحى ي�شكل اإحدى اأهم املن�شات ال�شنوية 

بفر�ض  الأمور  واأولياء  الطلبة  لتعريف 

املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  والتدريب  التعليم 

التدريبية،  واملراكز  واملعاهد  واجلامعات 

يحتاجها  التي  بالتخ�ش�شات  وكذلك 

الطلبة  اندماج  ي�شهل  ما  الأعمال،  اأ�شحاب 

درا�شتهم  اإمتام  بعد  العمل  �شوق  يف 

وتخرجهم.

واأكدت اأنه نظًرا لالإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية، فاإن املعر�ض لهذا العام 

�شيوفر برنامج »ميكرو�شوفت تيمز« لتمكني 

طلبة املدار�ض الثانوية العامة من القطاعني 

اللقاءات  ح�شور  من  واخلا�ض  العام 

اجلامعات،  م�شوؤويل  مع  واملحا�شرات 

بغر�ض الإر�شاد والتوجيه يف اآلية اختيار 

التخ�ش�ض الأكادميي والتعرف اإىل الفر�ض 

من  بدًءا  وذلك  العمل،  �شوق  الوظيفية يف 

 2022 فباير   22 املوافق  الأربعاء  غد 

هذا  يف  م�شيدة  متتاليني،  يومني  وملدة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بتعاون  ال�شياق 

ال�شخ�شي  باحل�شور  للطلبة  ال�شماح  عب 

او الإلكرتوين للمعر�ض واملنتدى امل�شاحب 

اإليه.

ولفتت اإىل اأن الأ�شبوع املقبل، وحتديدا 

ي�شهد   ،2022 فباير   28-27 يومي 

فعاليات املعر�ض الفعلي يف مركز اخلليج 

للموؤمترات بفندق اخلليج، مب�شاركة العديد 

من  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من 

»منتدى  اإىل  بالإ�شافة  ومعاهد،  جامعات 

التعليم و�شوق العمل« امل�شاحب اإليه.

تعريف  اىل  يهدف  املعر�ض  اأن  وبيرّنت 

املرحلتني  من  تخرجهم  املتوقع  الطلبة 

التعليمية  بالفر�ض  واجلامعية  الثانوية 

والتدريبية والوظيفية املتاحة واحتياجات 

املهارات  على  والطالع  العمل،  �شوق 

العلمية والوظيفية التي تتطلبها كل مهنة 

ف�شالً  العمل،  ب�شوق  القطاعات  مبختلف 

املهني،  والتوجيه  الإر�شاد  تقدميه  عن 

امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تقوم  كما 

والتدريبية  الوظيفية  بالفر�ض  بالتعريف 

يف  الوطنية  الكوادر  ل�شتقطاب  املتوفرة 

�شوق العمل.

وزير العمل

مناق�سة �آفاق �لتعاون �ل�سحي بني �لبلدين وو�سع �أ�س�ض �لتن�سيق

حممد بن عبد�للـه و�سفري فرن�سا يبحثان تفعيل مذكرة تدريب �لأطباء

ال�شيخ  الفريق طبيب  ا�شتقبل 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ض 

مقر  يف  لل�شحة،  الأعلى  املجل�ض 

�شفري  كو�شار  جريوم  املجل�ض، 

مملكة  لدى  الفرن�شية  اجلمهورية 

البحرين، اإذ مت بحث وا�شتعرا�ض 

البلدين  بني  التعاون  اأوجه 

ال�شحية  املجالت  يف  ال�شديقني 

الدكتور  بح�شور  وذلك  املختلفة، 

وزارة  وكيل  املانع  خليفة  وليد 

ال�شحة.

املجل�ض  رئي�ض  ب  رحرّ وقد 

الأعلى لل�شحة بال�شفري الفرن�شي، 

م�شيًدا بالعالقات املتميزة واملثمرة 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي 

وما  ال�شديقة  فرن�شا  وجمهورية 

من  الثنائية  العالقات  هذه  تقدمه 

تقدم وتطور ومناء على امل�شتويات 

موؤكًدا  ال�شديقني،  لل�شعبني  كافة 

على  حري�شة  البحرين  مملكة  اأن 

مع  امل�شرتك  التعاون  تعزيز 

يف  �شيما  الفرن�شية،  اجلمهورية 

املجال ال�شحي.

وقدرّم ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

الذي  الدور  عن  �شرًحا  خليفة  اآل 

الأعلى  املجل�ض  به  ي�شطلع 

تنفيذ  لل�شحة يف و�شع ومتابعة 

ومن  لل�شحة  الوطنية  اخلطة 

لل�شمان  الوطني  البنامج  بينها 

الرعاية  قطاع  وتطوير  ال�شحي، 

ال�شحية يف اململكة، كما مت خالل 

التعاون  اآفاق  اإىل  التطرق  اللقاء 

ال�شحي بني البلدين تفعيل مذكرة 

وو�شع  الأطباء،  لتدريب  التفاهم 

اأ�ش�ض التن�شيق بني اجلهتني.

جريوم  اأعرب  جانبه،  من 

اجلمهورية  �شفري  كو�شار، 

البحرين  مملكة  لدى  الفرن�شية 

املتميز  للم�شتوى  تقديره  عن 

مملكة  تربط  التي  العالقات  من 

كما  فرن�شا،  وجمهورية  البحرين 

اأثنى على الدور البارز الذي يقوم 

يف  لل�شحة  الأعلى  املجل�ض  به 

ال�شحية  الرعاية  قطاع  تطوير 

ا�شتعداد  موؤكــًدا  البحريــن  يف 

اآفاق  لتنــمية  الفرن�شي  اجلانب 

بني  امل�شرتك  ال�شحــي  التعاون 

البلدين ال�شديقني.

والتن�شيق  بالتعاون  ال�شحة  قامت وزارة 

باتخاذ  وال�شناعة  التجارة  وزارة  مع 

�شوء  يف  الالزمة،  الحرتازية  اإلجراءات 

والدواء  الغذاء  هيئة  اأ�شدرته  الذي  التحذير 

جرثومة  وجود  احتمال  حول  الأمريكية 

كرونو  وبكترييا   salmonella �شاملينويال 

 )cronobacter sakazakii( باكرت �شاكازاكي

امل�شنعه يف  الأطفال  بدائل حليب  يف منتجات 

 elecare،similac، الوليات املتحدة الأمريكية

.alimentum
بجميع  ال�شحة  وزارة  اأهابت  وعليه، 

امل�شتهلكني �شرورة المتناع عن ا�شتهالك هذه 

�شحة  على  حفاًظا  منها  والتخل�ض  املنتجات 

الذي  التحذير  �شوء  يف  اأطفالهم،  و�شالمة 

اأ�شدرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

اإخطار  التنبيه وتلقي  جاء ذلك على غرار 

الأغذية  �شالمة  مل�شوؤويل  الدولية  ال�شبكة  من 

العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  التابعة  )انفو�شان( 

احتمالية  وجود  عن  بالغات  وجود  ب�شاأن 

حليب  بدائل  منتجات  لبع�ض  بكتريي  تلوث 

املتحدة  الوليات  امل�شنعة يف  املجفف  الطفال 

المريكية، واإذ اإن هذه املنتجات قد مت ت�شديرها 

مراقبة  ق�شم  قام  فقد  البحرين،  مملكة  اإىل 

يف  امل�شتوردة  ال�شركة  مع  بالتوا�شل  الأغذية 

احلال، ومت �شحب املنتجات من ال�شواق.

جميع  على  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

ا�شتهالك  عن  المتناع  �شرورة  امل�شتهلكني 

املنتجات املذكورة والتخل�ض منها حفاظا على 

الوقت  يف  وطماأنت  اأطفالهم،  و�شالمة  �شحة 

ذاته باأنها تتابع م�شتجدات املو�شوع عن كثب.

املوافق  الثنني  اأم�ض  �شحفي  بيان  ويف 
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منتجات  وتداول  بيع  وقف  �شملت  الإجراءات 

 Alimentum،( الأطفال  حليب  بدائل 

من  التحذير  يف  الواردة   )similac، elecare
توزيعها  واأماكن  وامل�شتودعات  ال�شيدليات 

من  النهائي  التحقيق  ا�شتكمال  حلني  كافة، 

اجلهات ال�شحية.

»�ل�سحة« ت�سحب بع�ض منتجات بد�ئل حليب �أطفال من �لأ�سو�ق

هيئة علوم �لف�ساء تبحث �لتعاون

 يف جمالت تكنولوجيا �لف�ساء مع �سفري �ليابان

يف  الأثنني  اأم�ض  �شباح  الف�شاء،  لعلوم  الوطنية  الهيئة  ا�شتقبلت 

مقرها مياموتو ما�شايوكي �شفري اليابان لدى مملكة البحرين، وقد كان 

يف ا�شتقباله الكتور حممد اإبراهيم الع�شريي الرئي�ض التنفيذي للهيئة.

الهتمام  ذات  املوا�شيع  من  عدد  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خالل  وجرى 

الف�شاء،  التعاون يف جمالت علوم وتكنولوجيا  امل�شرتك وبحث �شبل 

وتعزيز ال�شتغالل ال�شلمي للف�شاء مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة املعتمدة من قبل الأمم املتحدة لتقدم وازدهار الب�شرية.

خالل  الهيئة  حققتها  التي  بالإجنازات  الياباين  ال�شفري  اأ�شاد  وقد 

فرتة وجيزة من اإن�شاءها، مثنيا على ن�شاطها املميز يف تنفيذ الكثري من 

املبادرات التي تخدم كافة قطاعات املجتمع وتدعم زيادة الوعي باأهمية 

الف�شاء وعلومه لتحقيق التقدم يف �شتى امليادين.

حمليات

وزير �خلارجية �سارك يف �لجتماع �لوز�ري �مل�سرتك يف بروك�سل

�إقر�ر برنامج �لتعاون بني دول �خلليج و�لحتاد �لأوروبي وبحث �لتطور�ت �ل�سيا�سية

الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  �شارك 

وزير اخلارجية، يف الجتماع الوزاري امل�شرتك بني 

والحتاد  التعاون  جمل�ض  لدول  اخلارجية  وزراء 

الأوروبي الذي عقد يف بروك�شل، اأم�ض الإثنني.

في�شل  الأمري  التعاون  جمل�ض  جانب  وتراأ�ض 

باململكة  اخلارجية  وزير  �شعود،  اآل  فرحان  بن 

احلالية  الدورة  رئي�ض  ال�شعودية،  العربية 

تراأ�ض  فيما  التعاون،  ملجل�ض  الوزاري  للمجل�ض 

الأعلى  املمثل  بوريل  جوزيب  الأوروبي  اجلانب 

لل�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شة الأمنية، ومب�شاركة 

ملجل�ض  العام  الأمني  احلجرف،  نايف  الدكتور 

التعاون.

اخلليجية  العالقات  م�شار  الوزراء  وبحث 

القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  الأوروبية 

لتعزيز  املتاحة  والفر�ض  والأمنية  وال�شيا�شية 

ومبا  املتبادلة  امل�شالح  وتنمية  امل�شرتك  التعاون 

يحقق الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة.

والتطورات  امل�شتجدات  الوزراء  بحث  كما 

ال�شيا�شية والأمنية يف املنطقة واجلهود التي تبذل 

والتو�شل  فيها،  وال�شتقرار  الأمن  على  للحفاظ 

بالإ�شافة  الدائرة،  لل�شراعات  �شيا�شية  حلول  اىل 

الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد  اإىل 

امل�شرتك على ال�شاحتني الإقليمية والدولية.

اأ�شار  م�شرتك  بيان  الجتماع  عن  و�شدر 

ال�شراكة  يف  امللحوظ  التقدم  اىل  اجلانبان  فيه 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بني  ال�شرتاتيجية 

اأهمية  على  واأكدوا  الأوروبي،  والحتاد  العربية 

يف  اجلانبني  بني  العالقات  تعزيز  يف  ال�شتمرار 

ظل التحديات الإقليمية، لتكون اأ�شا�ًشا قوًيا وفعالً 

لالأمن وال�شتقرار الإقليمي والدويل.

اأهمية  على  اتفقوا  الوزراء  اأن  البيان  واأو�شح 

تقوية العالقات بني دول جمل�ض التعاون والحتاد 

الأوروبي يف جمموعة وا�شعة من املجالت، مبا يف 

ومكافحة  الإقليمي  والأمن  ال�شيا�شي  احلوار  ذلك 

وتغري  والطاقة  وال�شتثمار  والتجارة  الإرهاب 

املناخ والتعليم وال�شحة والأمن ال�شيباين وتعزيز 

برنامج  اأقروا  وقد  الدولية،  املحافل  يف  التعاون 

واأكدوا   ،2027-2022 للفرتة  امل�شرتك  التعاون 

املتبادلة  الثقة  ت�شاهم يف تعميق  ال�شراكة  اأن هذه 

الأمن  على  واحلفاظ  امل�شرتكة  امل�شالح  وحتقيق 

الإقليمي والعاملي.

العمل  تعزيز  اأهمية  على  الوزراء  و�شدرّد 

البيئة  وحماية  املناخ  تغري  مكافحة  يف  امل�شرتك 

باللتزامات  واأ�شادوا  املتجددة.  الطاقات  وتطوير 

هذا  يف  التعاون  جمل�ض  دول  عنها  اأعربت  التي 

موؤمتر  يف  الن�شطة  مب�شاركتها  ورحبوا  ال�شدد، 

.»COP26« الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ

وجهات  تبادلوا  الوزراء  اأن  البيان  واأو�شح 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  الق�شايا  حول  النظر 

الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شالم  عملية  ذلك  يف  مبا 

والعراق  ولبنان  و�شوريا  وليبيا  واإيران  واليمن 

ال�شرتاتيجية  الأهمية  على  و�شددوا  واأفغان�شتان، 

للتن�شيق الوثيق بني دول جمل�ض التعاون والحتاد 

الأوروبي يف هذا ال�شدد.

على  �شددوا  الوزراء  اأن  اىل  البيان  واأ�شار 

احلاجة املا�شة لتح�شني الو�شع الإن�شاين يف اليمن، 

�شروط  دون  النار  اإطالق  وقف  على  والتفاق 

م�شبقة، والتو�شل اإىل حل �شيا�شي للنزاع من خالل 

على  وذلك  املتحدة،  الأمم  ترعاها  التي  املفاو�شات 

اأ�شا�ض املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية ونتائج 

موؤمتر احلوار الوطني اليمني، وقرار جمل�ض الأمن 

باأ�شد  اإدانتهم  عن  واأعربوا   ،2216 رقم  الدويل 

العبارات للهجمات الإرهابية التي �شنرّتها ملي�شيات 

�شد  امل�شرية  والطائرات  بال�شواريخ  احلوثي 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�شلمية  للحلول  دعمهم  عن  واأعربوا  ال�شعودية، 

لليمن.

جمدًدا  اأكدوا  الوزراء  اأن  اىل  البيان  واأ�شار 

بني  النزاع  حل  يف  تقدرّم  اإحراز  عدم  اإزاء  قلقهم 

اإيران  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

وطنب  مو�شى  اأبو  الثالث،  اجلزر  على  الإ�شالمية 

ال�شغرى وطنب الكبى. وجددوا دعمهم للت�شوية 

من  اإما  الدويل،  للقانون  وفًقا  النزاع  لهذا  ال�شلمية 

اأو باإحالة  خالل املفاو�شات املبا�شرة بني الأطراف 

انت�شار  واأدانوا  الدولية.  العدل  حمكمة  اإىل  الأمر 

بدون  الطائرات  واأنظمة  البالي�شتية  ال�شواريخ 

املدنيني  �شد  الهجمات  مئات  يف  امل�شتخدمة  طيار 

والبنية التحتية املدنية.

في�شل  عبداهلل  الجتماع  فــي  �شــارك 

مملكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  الدو�شري، 

بلجيكا والوفد املرافق.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12008/pdf/INAF_20220222013052732.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948681/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948679/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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يف  الرقمي  التحول  نحو  اخلطوة  تت�سارع 

القطاعني احلكومي، واخلا�ص، ولكن ماذا عن قطاع 

املوؤ�س�سات غري الربحية والأهلية؟

الأمري عبدالعزيز بن �سلمان:

بالدنا مل تتاأ�س�ص بتوقيع على قرار من الأمم 

املتحدة، ومل نح�سل عليها بزوال الحتالل، واإمنا 

تاأ�س�ست باأيدينا ومن اأجلنا #يوم_التاأ�سي�ص

Tuesday 22nd February 2022 - No. 12008 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

يرتبط ا�سم امل�سمم 

ريت�سارد كوين 

با�سم ملكة بريطانيا، 

فهو امل�سمم الوحيد 

يف العامل الذي 

ح�سرت امللكة 

اإليزابيث الثانية 

اأحد عرو�سه طوال 

فرتة حكمها التي 

بلغت 70 عاًما 

حتى الآن. وهو 

معروف بحر�سه 

على ال�ستعانة 

بعامل الغرابة لتقدمي 

مفهومه اخلا�ص 

باملو�سة.

قّدم كوين جمموعته 

من الأزياء اجلاهزة 

اخلا�سة باخلريف 

وال�ستاء املقبلني 

خالل عر�ص 

مبا�سر �سمن 

فعاليات اأ�سبوع 

لندن للمو�سة. وقد 

ا�ستوحى اأفكاره 

من الع�سر الذهبي 

للخياطة الراقية 

الباري�سيّة.

1974 - انعقاد م�ؤمتر القمة الإ�شالمي باله�ر يف 

باك�شتان.

1986 - وزارة الداخلية الإ�شبانية ترخ�ص حلزب 

ميار�ص  م�شروًعا  حزًبا  لي�شبح  املليليني  الدميقراطيني 

ن�شاطه داخل مدينتي �شبتة ومليلية.

ال�شعبية  اإثي�بيا  جمه�رية  تاأ�شي�ص   -  1987

الدميقراطية.

املكلف  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممثل   -  1990

بزيارة  يق�م  مانز  ج�هان�ص  الغربية  ال�شحراء  مبلف 

ال�شحراء لالإطالع على ال��شع باملنطقة.

1991 - العراق يقبل باملقرتح ال�ش�فييتي ل�قف 

املقرتح  هذا  ترف�ص  املتحدة  وال�ليات  النار،  اإطالق 

لكنها تعد العراق باأنها لن تهاجم الق�ات العراقية التي 

�شتن�شحب من الك�يت يف غ�ش�ن 24 �شاعة.

الأزهر  منطقة  يف  املعز  �شارع  افتتاح   -  2008

لالآثار  مفت�ح  متحف  اأكرب  ليك�ن  الفاطمية  بالقاهرة 

الإ�شالمية.

ي�ؤدي  القاهرة  انفجار بحي احل�شني يف   -  2009

اإىل مقتل �شائحة فرن�شية واإ�شابة 10 اآخرين.

دم�ية  الأكرث  ُيعد  ني�زيلندا  يف  زلزال   -  2011

 185 مقتل  عن  اأ�شفر  مما  كراي�شت�شري�ص،  ي�شرب 

ا. �شخ�شً

بيليه يهنئ املنتخب ال�سعودي يفوزه باأول مباراة يف تاريخ الكرة الن�سائية
ال�شع�دي  الحتاد  بيليه،  الربازيلية  الأ�شط�رة  هناأ 

على  لل�شيدات  ال�شع�دي  املنتخب  ف�ز  على  القدم  لكرة 

مقابل ل �شيء. وكتب عرب ح�شابه  بهدفني  �شي�شل  فريق 

اأهنئ الحتاد ال�شع�دي  اأن  الر�شمي على »ت�يرت«: »اأود 

لكرة القدم ومنتخب ال�شع�دية لل�شيدات على خ��ص اأول 

مباراة دولية ر�شمية لهن، الي�م ه� ي�م تاريخي، لي�ص 

فقط بالن�شبة لهن، اإمنا لكل حمبي كرة القدم«.

وكان منتخب ال�شع�دية لل�شيدات بكرة القدم قد حقق 

بداية تاريخية مميزة، بتغلبه على منتخب �شي�شل 0-2، 

ال�طني  امللعب  على  الأحد  م�شاء  جرت  التي  املباراة  يف 

باملالديف، �شمن بط�لة دولية ثالثية ودية.

و�شجلت الهدف الأول البندري مبارك، يف الدقيقة 14 

من زمن ال�ش�ط الأول، لتك�ن �شاحبة اأول اأهداف منتخب 

ال�شيدات ال�شع�دي يف التاريخ.

اأ�شافت  الثاين،  ال�ش�ط  عمر  من  دقائق  اأربع  وبعد 

مرمي التميمي الهدف الثاين لالأخ�شر من �شربة جزاء.

باأول  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  احتفى  جانبه،  من 

عرب  وكتب  ال�شع�دي،  ال�شيدات  ملنتخب  دولية  مباراة 

املنتخب  للتاريخ..  »�ش�رة  »ت�يرت«:  على  ح�شابه 

الكرة  تاريخ  يف  مباراة  اأول  الي�م  لعب  ال�شع�دي 

الن�شائية«.

»ال�سحة« ت�سجل حالة وفاة.. 

و2885 اإ�سابة جديدة بـ »كورونا«

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 فرباير   21 ي�م  يف   13018

حالة   5381 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   2885

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.460570

 33204 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 99 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و23 

حالة يف العناية املركزة وحالة وفاة واحدة.

كورونا ينقل الفنان

اأحمد حالوة اإىل و�سع حرج

فريو�س كورونا يطال

املغني الكندي جا�ستني بيرب

اجلمه�ر  قلق  اأحمد حالوة  الفنان  ابنة  هبة  اأثارت 

ال�شحية،  حالته  تط�رات  اآخر  عن  ك�شفت  بعدما  عليه 

املا�شية،  الأيام  خالل  ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابته  بعد 

ودخ�له اإثر ذلك امل�شت�شفى.

وكتبت هبة حالوة عرب خا�شية الق�ش�ص امل�شّ�رة 

امللحقة بح�شاب والدها يف »وات�شاآب«: »ل تزال حالته 

ال�شحية حرجة جًدا. نرج� ال�شتمرار يف الدعاء. اللّهم 

تقبل دعاءكم جميًعا«.

النطق  فقد  والدها  اأّن  هبة  ذكرت  �شابق  ويف وقت 

ب�شبب امل�شاعفات ال�شحية.

يذكر اأن اأحمد حالوة ه� ابن �شقيق الفنان الراحل 

للفن�ن  العايل  املعهد  خريجي  من  وه�  حالوة.  فايز 

درجة  اأهمها  �شهادات  عدة  على  ح�شل  كما  امل�شرحية، 

البكال�ري��ص يف هند�شة الت�شالت، وكذلك العديد من 

ال�شهادات يف جمال التمثيل. وه� يق�م بتدري�ص امل�شرح 

يف كلية الآداب بجامعة حل�ان حالًيا.

جا�شتني  الكندي  املغني  »ك�رونا«  فريو�ص  طال 

بيرب )27 عاماً(، حيث اأكد املتحدث با�شمه اإ�شابة بيرب 

بفريو�ص ك�فيد19.

الإعالن  مت  اأنه  الأمريكية  بيب�ل  جملة  وذكرت 

الذي كان �ش�ف  اإرجاء حفل ل�ص فيجا�ص  ال�شبت عن 

بني  ك�رونا  فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  الأحد  بيرب  يحييه 

فريق عمل بيرب.

ت�شجيل  »ب�شبب  العمل  لفريق  بيان  يف  وجاء 

اجل�لة  عمل  فريق  يف  ك�رونا  بفريو�ص  اإ�شابات 

حفل  نلغي  �ش�ف  ت�ور»لالأ�شف  جا�شت�ص  الغنائية« 

ل�ص فيجا�ص«.

مينية تختطف طليقها وت�سربه!

واقعة  يف  اليمن،  غربي  جن�ب  تعز،  مدينة  و�شط  رجل  اختطاف  على  فتاة  اأقدمْت 

غريبة حتدث للمرة الأوىل يف البالد.

وبح�شب مذكرة �شادرة عن مدير اإدارة البحث اجلنائي مبحافظة تعز، اإىل مدير ق�شم 

�شرطة ع�شيفرة ورئي�ص ق�شم البحث اجلنائي فاإن الفتاة تغريد ال�شرعبي قامت باختطاف 

املجني عليه مبارك ال�ايف.

واأو�شحت املذكرة اأن املجني عليه ما يزال خمتطف منذ ذلك التاريخ، واإن اإدارة البحث 

ت�ايل حما�شر جمع ال�شتدللت والبحث والتحري ح�ل واقعة الختطاف.

ا�شتكمال الجراءات  اأجل  املتهمة، من  املعنية �شبط  وطالب مدير بحث تعز اجلهات 

والإحالة اىل جهة الخت�شا�ص.

وقالت تغريد ال�شرعبي اإن �شبب اختطافها ملبارك ال�ايف، ه� اأنه طليقها، م�ؤكدة باأنه 

رف�ص اإعادة حق�قها بعد الطالق، الأمر الذي دفعها لختطافه.

وكتبت تغريد من�ش�ًرا على �شفحتها بفي�شب�ك ت�عدت فيه باختطاف م�شايخ اآخرين 

ذكرتهم بال�شم ما مل يتم اإن�شافها.

واأ�شافت: »لقد اأ�شبحت خارجة عن القان�ن ولي�ص هناك ما مينعني من ذلك«.

يف لقاء مع ع�ضو ال�ضلطة الت�ضريعية البحرينية احلائزة على جائزة 2021.. الفا�ضل لـ»الأيام«:

 جائزة التميز الربملاين من ح�ضاد الر�ؤية امللكية لدعم املراأة

تزكية من جلنة اجلائزة

العربية  الربملانية  ال�صخ�صيات  من  الكثري  مع  تناف�صِت   ]

الع�صو  واأنِت  العربي،  الربملاين  التميز  جائزة  على  للح�صول 

الوحيد من ال�صلطة الت�صريعية البحرينية احلائز على اجلائزة 

لنيل  باالحتاد  املخت�صة  اللجنة  فما مربرات   ،2021 العام  عن 

هذه اجلائزة؟

جائزة  جلنة  من  تزكية  على  ح�صلت  فقد  احلمد  هلل   •
اأع�صاء   4 من  مكونة  وهي جلنة  العربي،  الربملاين  التميز 

ميثلون  العربي،  الربملاين  باالحتاد  التنفيذية  اللجنة  من 

ال�صعودية و�صلطنة عمان واجلزائر وال�صومال، و3 اأع�صاء 

العامني  االأمناء  جمعية  ورئي�س  الربملانيني  اخلرباء  من 

لالحتاد،  العام  واالأمني  العربية  واملجال�س  للربملانات 

ويراأ�س هذه اللجنة رئي�س االحتاد الربملاين العربي.

اأع�صاء  لت�صجيع  ايجابيا  عن�صرا  اجلائزة  هذه  ُتعد 

اطالق  خالل  من  املهني  العمل  يف  العربية  الربملانات 

االرتقاء  يف  ت�صهم  التي  واالأفكار  واملبادرات  امل�صروعات 

تكري�س  اجلائزة  هذه  على  وح�صويل  الت�صريعي،  بالعمل 

اال�صهام  خالل  من  برملانيا  به  اأ�صري  الذي  الطريق  لنجاح 

مب�صروعات تعزيز االأمن الغذائي عربيا، من خالل امل�صاركة 

برملانية  مبو�صوعات  ودولية  عربية  فعاليات  يف  الفعالة 

حمورها حتقيق ا�صتدامة الغذاء.

النهو�ض بالأمن الغذائي

الت�صريعية  الوجوه  من  الفا�صل  جهاد  الدكتورة  ُتعد   ]

البارزة يف جمال النهو�ض مبو�صوع االأمن الغذائي، وهو من 

الذي  وما  املجال؟  هذا  يف  جهودك  فما  اجلائزة،  نيلك  اأوجه 

تخططني له باملرحلة املقبلة؟

ملف  على  كورونا  جائحة  اندالع  منذ  ركزت  لقد   •
وقد  جدا،  املهمة  املو�صوعات  من  باعتباره  الغذائي  االأمن 

برزت اأهمية هذا املو�صوع مع غلق احلدود وتعرث عمليات 

وال�صناعة  االنتاج  خطوط  وتاأثر  والتوريد  ال�صحن 

والزراعة بتداعيات فريو�س كورونا. اأ�صبح التحدي ماثال 

املجال�س  خمتلف  من  زمالئي  مع  و�صاركت  اجلميع،  اأمام 

الت�صريعية العربية واملنظمات املتخ�ص�صة يف بحث اخلطط 

وحت�صني  الغذائية  العدالة  الإحداث  املنا�صبة  الت�صريعية 

ال�صلع  من  اال�صرتاتيجي  املخزون  تاأمني  عرب  البلدان 

ال�صرورية.

ومن جهودي يف ملف االأمن الغذائي هو تقدمي ت�صريع 

لل�صلع  ا�صرتاتيجي  خمزون  الإن�صاء  عربي  منوذجي 

وهو  الغذائية،  وغري  الغذائية  ال�صلع  وت�صمل  ال�صرورية، 

دولة  اأبرزها  عديدة  عربية  دول  يف  به  معمول  قانون 

املتحدة، وتقدمت باقرتاح بقانون ي�صلط  العربية  االمارات 

ال�صوء على نف�س املو�صوع، وقد اأحيل موؤخرا من احلكومة 

ملجل�س النواب يف �صيغة م�صروع بقانون.

بت�صور  العربي  الربملان  مع  بالتعاون  تقدمت  كما 

جلامعة الدول العربية الإن�صاء مركز عربي لالأمن الغذائي، 

باجلامعة  رفيع  م�صوؤول  مع  املركز  هذا  ت�صّور  وقد بحثت 

يف الفرتة املا�صية، وما زال املو�صوع قيد البحث والدرا�صة 

يب�صر  اأن  واأمتنى  باجلامعة،  املتخ�ص�صة  االأجهزة  لدى 

النور قريبا وذلك الأهميته.

دعوات  تلبية  على  املا�صية  الفرتة  طيلة  وحر�صت 

منظمة »الفاو« و»ايفاد« وغريهما للم�صاركة يف الفعاليات 

ناق�صت  فعاليات  وهي  الغذائي،  االأمن  مبو�صوع  املعنية 

على  البلدان  خمتلف  بت�صجيع  ترتبط  مهمة  مو�صوعات 

ت�صريعية  تدابري  خالل  من  الغذاء  يف  اال�صتدامة  حتقيق 

التخطيط  اىل  املخاطر  ادارة  مرحلة  من  واالنتقال  منا�صبة 

الفعال واملوؤثر بهذا امللف.

باملرحلة  الغذائي  االأمن  ملف  بالن�صبة خلططي يف  اأما 

املقبلة، فاإنني من خالل ع�صويتي باملر�صد العربي حلقوق 

لالأمن  عربي  موؤ�صر  الإطالق  مبقرتح  تقدمت  فقد  االن�صان 

اأع�صاء جمل�س  الغذائي، وقد نال هذا الت�صّور اال�صادة من 

ال�صبكة  اأن  كما  حوله،  درا�صة  باإعداد  واأو�صى  االأمناء 

التي  العربي  والعامل  افريقيا  الغذائي يف  لالأمن  الربملانية 

من  عدد  اإطالق  ب�صدد  فيها  الرئي�س  نائب  من�صب  اأ�صغل 

الربامج وامل�صروعات بالفرتة املقبلة، و�صُيعلن عنها بالوقت 

املنا�صب.

 

الدعم امللكي �احلكومي للمراأة

[ ما اأثر دعم جاللة امللك و�صمو رئي�ض الوزراء لل�صلطة 

الربملانية  املوؤ�ص�صات  من  اجلوائز  اأع�صائها  لنيل  الت�صريعية 

املرموقة؟

ال حدود لدعم جاللة امللك يف اطالق العنان مل�صرية   •
تقدم املراأة البحرينية، اإذ احتفلت البحرين قبل اأيام بالذكرى 

ُيعد  وهو  الوطني،  العمل  ميثاق  على  للت�صويت  ال�صنوية 

بوابة متكني املراأة من مبا�صرة حقوقها ال�صيا�صية من خالل 

امل�صاركة يف اال�صتفتاء على امليثاق، وها نحن اليوم نح�صد 

ثمار هذه الروؤية امللكية من خالل ح�صد ال�صلطة الت�صريعية 

جلوائز التقدير ممثلة يف اأع�صائها، وهو ما يوؤكد اأن ازدهار 

املراأة هو عنوان م�صتمر يف م�صرية النه�صة الوطنية ال�صاملة 

بقيادة جاللة امللك.

كما حتظى املراأة البحرينية باهتمام كبري لدى احلكومة 

خالل  من  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صمو  بقيادة 

اال�صتمرار يف النهج احلكومي لتحقيق التوازن بني اجلن�صني 

الكفاءة  مبداأ  مراعاة  مع  القرار،  �صنع  مواقع  خمتلف  يف 

واجلدارة الذي ميثل معيارا مهما لتجويد العمل احلكومي، 

وقد الحظ اجلميع احلر�س احلكومي امل�صتمر على اختيار 

الكفاءات من اجلن�صني مبواقع العمل املختلفة.

االأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  بدور  التنويه  اأود  كما 

رئي�صة  امللك  جاللة  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة 

�صموها  بقيادة  املجل�س  اأ�صهم  اإذ  للمراأة،  االأعلى  املجل�س 

بلورت  التي  املهمة  وامل�صروعات  اخلطط  و�صع  يف 

و�صع  خالل  من  املراأة،  لتقدم  والداعمة  االيجابية  املواقف 

نحو  ت�صب  التي  واملبادرات  واخلطط  اال�صرتاتيجيات 

حتقيق التقدم للمراأة البحرينية.

 

 اأثر الدبلوما�ضية الربملانية

[ ُتعد الدبلوما�صية الربملانية اأداة فعالة يف اإظهار �صراكة 

ال�صلطة الت�صريعية يف اإبراز مواقف الدولة باملحافل اخلارجية، 

كيف ا�صتطاعت الدكتورة جهاد الفا�صل ا�صتثمار الدبلوما�صية 

الربملانية خلدمة الق�صايا الوطنية ودعم م�صرية العمل الوطني 

والدميقراطي بالبحرين؟

اأثر  اإحداث  يف  الربملانية  الدبلوما�صية  اأ�صهمت  لقد   •
نوعي للعمل الدبلوما�صي البحريني من خالل ابراز املوقف 

الربملاين الداعم لل�صيا�صات اخلارجية الر�صمية، وال�صلطتان 

الت�صريعية والتنفيذية تتعاونان وفق مقت�صيات الد�صتور، 

الإبراز  اخلارجية  باملحافل  كبرية  م�صاحات  يف  وتلتقيان 

نه�صة  من  حتقق  وما  للبحرين  الدميقراطية  املنجزات 

مار�س  يف  احلكم  مقاليد  امللك  جاللة  تويل  منذ  ت�صريعية 

1999، اإذ دعم جاللته �صيادة دولة القانون واملوؤ�ص�صات، 

الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  وت�صكيل  ان�صاء  جاللته  ورعى 

البحرينية لتنخرط يف  املراأة  املختلفة، ودعم م�صرية تقدم 

الربملانية  البحرينية  املراأة  اأ�صبحت  حتى  العام،  ال�صاأن 

منوذجا يف العمل الربملاين لدى الدول االأخرى.

�صقلت  قد  الوطني  الربملاين  العمل  م�صرية  اأن  واأعتقد 

العمل  مبهارات  البحرينية  الربملانية  ال�صخ�صيات  خربة 

الربملاين واملهني واالداري ب�صكل منا�صب، وهي �صمات ت�صهم 

يف حتويل التحديات اىل فر�س من خالل التعامل االيجابي 

اأطيافا  ميثلون  الذين  الت�صريعية  املجال�س  اأع�صاء  مع 

خمتلفة، ووجدوا يف ال�صخ�صية الربملانية البحرينية قدوة 

لتحقيق االأهداف ب�صبب قيادتها الناجحة وجتاربها املهنية.

احلا�ضلون على برنامج التدريب التابع لـ»متكني«.. اقرتاح ب�ضفة ا�ضتعجال: 

توظيف جميع اأطباء الأ�ضنان املتطوعني خالل اأزمة »كور�نا«
فاطمة �صلمان: 

التقدم  النواب  جمل�س  اأع�صاء  من  عدد  يعتزم 

توظيف  ب�صاأن  م�صتعجله  ب�صفة  برغبة  باقرتاح 

جميع اأطباء االأ�صنان احلا�صلني على برنامج التدريب 

التابع لتمكني والذين تطوعوا خالل ازمة كورونا يف 

ال�صفوف االمامية، ومن مقدمي املقرتح النائب زينب 

عبداالمري، خالد بوعنق، ابراهيم النفيعي.

ابرز  اأحد  عبداالمري  زينب  النائب  واأكدت 

اال�صنان  اأطباء  توظيف  ب�صرورة  االقرتاح  مقدمي 

التابع  التدريبي  الربنامج  انهوا  الذين  البحرينيني 

يف   Specialty Dental Residency لتمكني 

العديد  اأك�صبهم  الربنامج  اإن  حيث   ،2021 �صبتمرب 

الدولة  من  الالزم  الدعم  على  وح�صلوا  املهارات  من 

طيلة فرتة االأربع �صنوات.

كما اأ�صارت النائب اإىل تطوع هوؤالء االأطباء خالل 

باأن  وعدتهم  ال�صحة  وزارة  باأن  علما  كورونا  اأزمة 

امل�صت�صفيات  يف  التوظيف  يف  لهم  االأولوية  تكون 

عنهم،  اال�صتغناء  مت  املقابل  ويف  احلكومية  واملراكز 

لينظموا اىل �صفوف العاطلني عن العمل بعد ح�صولهم 

على التدريب الالزم والتاأهيل.

وبّينت النائب عبداالأمري اأهداف املقرتح التي تاأتي 

قائلة:  وتوظيفهم  البطالة  �صبح  من  االأطباء  النت�صال 

يكون  ان  ميكن  وال  عمله،  ملمار�صة  بحاجة  »الطبيب 

تعلمها،  التي  املهارات  ين�صى  ال  حتى  عاطل  الطبيب 

التدريبي  الربنامج  قد ح�صلوا على  انهم  ا  وخ�صو�صً

اإىل جانب ح�صولهم على دعم متكني ملدة  من متكني، 

يتم  املطاف  نهاية  يف  لالأ�صف  ولكن  �صنوات،  اربع 

يف  املتطوعني  اأوائل  من  انهم  رغم  عنهم  اال�صتغناء 

زينب عبداالأمريال�صفوف االمامية يف اأزمة كورونا«.

 منح االحتاد الربملاين العربي، رئي�ض جلنة 

الفا�صل  جهاد  د.  ال�صورى  مبجل�ض  اخلدمات 

 ،2021 لعام  العربي  الربملاين  التميز  جائزة 

الت�صريعية  ال�صلطة  من  الوحيد  الع�صو  وهي 

ال�صنة  عن  اجلائزة  هذه  نال  الذي  البحرينية 

املذكورة.

التقت  للبحرين،  اجلديد  االإجناز  هذا  حول 

»االأيام« مع د. جهاد الفا�صل، اإذ اأكدت اأن جاللة 

امللك اأطلق العنان مل�صرية تقدم املراأة البحرينية، 

وُيعد امليثاق بوابة متكني املراأة ملبا�صرة حقوقها 

ال�صيا�صية.

الروؤية  هذه  ثمار  اليوم  »نح�صد  وقالت: 

امللكية من خالل نيل ال�صلطة الت�صريعية جلوائز 

اأن  يوؤكد  ما  وهو  اأع�صائها،  التقدير ممثلة يف 

م�صرية  يف  م�صتمر  عنوان  هو  املراأة  ازدهار 

النه�صة الوطنية ال�صاملة بقيادة جاللة امللك«. 
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زايد: 2022 عام الذهب للربملانيني

بعد تبوئهم منا�ضب مهمة عربًيا �د�لًيا

الدبلوما�صية  اإن  النواب  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال 

الربملانية البحرينية اأثبتت دورها اإقليمًيا ودولًيا من خالل ما تبواأته 

كافة  تلقى  التي  الت�صريعية  ال�صلطة  دور  تعك�س  مهمة  منا�صب  من 

الدعم �صمن امل�صروع االإ�صالحي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

االإيجابية  التعاون  وثمرة  املفدى،  البالد  اهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  التنفيذية  ال�صلطة  مع 

رئي�س  مهنًئا  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

العربية  الدول  ثقة  على  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  النواب  جمل�س 

باختيارها رئي�ًصا لالحتاد الربملاين العربي، وتكرمي اأع�صاء مبجل�س 

القا�صي،  التميز الربملاين باختيار عي�صى  النواب وال�صورى بجائزة 

دالل الزايد، والدكتورة جهادل الفا�صل، م�صرًيا اإىل اإن هذه االإجنازات 

من  العربي  للربملان  البحرين  برتاأ�س  �صابقة  اإجنازات  اإىل  ت�صاف 

الكوهجي  فاطمة  ال�صورية  الع�صومي، وح�صول  النائب عادل  خالل 

على رئا�صة جلنة املراأة والطفل يف االحتاد الربملاين العربي، وتبواأ 

النائب اأحمد ال�صلوم من�صب نائب رئي�س االحتاد االآ�صيوي الربملاين.

وذكر اأن عام 2022 ميثل عام الذهب الربملاين نظًرا لالجنازات 

البحرين  يف  للدميقراطية  تتويج  وهي  حتققت،  التي  الربملانية 

والعمل الت�صريعي، وجناح امل�صروع االإ�صالحي جلاللة امللك املفدى، 

فقد حقق العمل الوطني �صمن دولة القانون واملوؤ�ص�صات التي اأر�صى 

خمتلف  يف  ال�صامل  التطور  من  مزيًدا  املفدى  امللك  جاللة  دعائمها 

املجاالت، وحتقيق مزيًدا من املنجزات التنموية وامل�صتدامة للمملكة، 

احلياة  عن  اإيجابية  �صورة  لتقدمي  للربملانيني  املجال  اأتاح  ما  وهو 

االإيجابي  والتعاون  احلرية،  وم�صاحة  البحرين،  يف  الدميقراطية 

لتطوير الت�صريعات بني ال�صلطتني، والعمل على تعزيز الدبلوما�صية 

التعاون  وتعزيز  النظر  وجهات  لتقريب  العامل  دول  خمتلف  مع 

امل�صرتك، مبا يعود على �صعب البحرين وال�صعوب االأخرى.

علي 

زايد

 مدير عام املر�ر: املراكز اخلارجية للمر�ر 

اأجنزت اأكرث من 280 األف معاملة يف 2021

10 اآلف م�ضتفيد من د�رات اإدارة 
التدريب املوجهة ملنت�ضبي »الداخلية«

بن  عبدالرحمن  ال�صيخ  العميد  �صّرح 

االإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

العامة للمرور باأن مراكز اخلدمة اخلارجية 

اأكرث  اإجناز  من  متكنت  لالإدارة  التابعة 

املا�صي  العام  يف  معاملة  األف   280 من 

2021، وذلك من خالل 7 مراكز موزعة 

على جميع حمافظات اململكة، والتي تقدم 

احل�صور  تتطلب  التي  اخلدمات  من  عدًدا 

متواٍز  ب�صكل  وذلك  الإجنازها،  ال�صخ�صي 

التي  االإلكرتونية  اخلدمات  تطوير  مع 

االإجراءات  ت�صهيل  بهدف  االإدارة  تقدمها 

املرورية للمراجعني.

واأ�صار اإىل اأن مراكز اخلدمة اخلارجية 

واإجناز  االنتظار  زمن  تقليل  يف  اأ�صهمت 

مناطق  من  قربها  ب�صبب  املعامالت 

اخلدمات  هذه  تقدمي  يتم  اإذ  املراجعني، 

اختيار  ت�صمن  م�صبقة  مواعيد  خالل  من 

اإمتام  و�صمان  املنا�صب،  للوقت  املراجع 

معاملته يف وقت قيا�صي، م�صيًفا كذلك اأن 

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة ت�صهد تطويًرا 

االإلكرتوين  التطبيق  خالل  من  م�صتمًرا 

e-Traffic، واملوقع االإلكرتوين للحكومة 
وجميع   ،Bahrain.bh االإلكرتونية 

مراكز  يف  املنت�صرة  االإلكرتونية  املن�صات 

واالأ�صواق،  التجارية  واملجمعات  املرور 

العامة  االإدارة  له  ت�صعى  ملا  وفًقا  وذلك 

وت�صهيلها  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  للمرور 

للجمهور.

لوؤي  طيار  العقيد  اأ�صار 

اإدارة  مدير  عبداهلل  عبدالرحمن 

عام  خالل  اأنه  اإىل  التدريب 

 750 االإدارة  نظمت   2021

وخارجية  داخلية  تدريبية  دورة 

م�صارًكا   10123 منها  ا�صتفاد 

الداخلية،  وزارة  منت�صبي  من 

على  االإدارة حر�صت  اأن  مو�صًحا 

التدريبية  العملية  يف  اال�صتمرار 

رغم من ظروف جائحة كورونا، 

التدريبية  العملية  توا�صلت  اإذ 

واالإجراءات  التعليمات  بح�صب 

االحرتازية املقررة.

واأكد مدير اإدارة التدريب باأن 

توجيهات واهتمام وزير الداخلية 

كان  العام  االأمن  رئي�س  ومتابعة 

االإدارة  حتقيق  يف  االأثر  بالغ  لها 

�صعت  اإذ  املن�صودة،  الأهدافها 

متكاملة  منظومة  لو�صع  االإدارة 

التدريبية  للعملية  ومتطورة 

االأداء،  مب�صتوى  االرتقاء  بهدف 

و�صقل مهارات العن�صر الب�صري، 

الواقع  وحتليل  لر�صد  باالإ�صافة 

ما  وعالج  االأمني  التدريبي 

ومعوقات،  م�صكالت  من  ي�صادفه 

االأ�صاليب  توفري  على  والعمل 

االأن�صطة  تكامل  على  القادرة 

التدريبية.

حمليات
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 رئيس األعلى للصحة يبحث
مع السفير الفرنسي تفعيل 

مذكرة تدريب األطباء

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة في مقر المجلس الس��فير الفرنس��ي 
ل��دى البحري��ن جيروم كوش��ار، حيث تم بحث واس��تعراض أوجه 
التعاون بين البلدين الصديقين في المجاالت الصحية المختلفة، 

وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع.
ورحب رئيس المجلس األعلى للصحة بالس��فير الفرنسي، مشيدًا 
بالعالقات المتميزة والمثمرة التي تجمع بين البحرين وفرنس��ا 
وما تقدمه هذه العالق��ات الثنائية من تقدم وتطور ونماء على 
كافة المس��تويات للش��عبين، مؤك��دًا أن البحري��ن حريصة على 
تعزيز التعاون المش��ترك مع الجمهورية الفرنس��ية ال سيما في 

المجال الصحي.
وقّدم الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة ش��رحًا عن الدور الذي 
يضطلع ب��ه المجلس األعل��ى للصحة في وض��ع ومتابعة تنفيذ 
الخط��ة الوطنية للصحة وم��ن بينها البرنام��ج الوطني للضمان 
الصح��ي، وتطوير قط��اع الرعاية الصحية ف��ي المملكة، كما تم 
خ��الل اللق��اء التطرق إل��ى آفاق التع��اون الصحي بي��ن البلدين 
تفعيل مذكرة التفاهم لتدريب األطباء، ووضع أس��س التنس��يق 

بين الجهتين.
من جانبه، أعرب الس��فير كوش��ار عن تقديره للمستوى المتميز 
م��ن العالقات التي تربط البحرين وفرنس��ا، كما أثنى على الدور 
الب��ارز الذي يقوم ب��ه المجلس األعلى للصحة ف��ي تطوير قطاع 
الرعاية الصحية في البحرين مؤكدًا اس��تعداد الجانب الفرنس��ي 

لتنمية آفاق التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

الحتوائها على جرثومة.. »الصحة«: 

سحب بعض منتجات بدائل حليب األطفال
بالتع��اون  الصح��ة  وزارة  س��حبت 
والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة بعض منتجات بدائل حليب 
أطفال مصنعة في الواليات المتحدة 
األمريكي��ة م��ن األس��واق، ف��ي ضوء 
التحذي��ر الذي أصدرت��ه هيئة الغذاء 
والدواء األمريكية حول احتمال وجود 
 salmonella س��المونيال  جرثوم��ة 
س��اكازاكي  باكتر  كرون��و  وبكتيري��ا 
وأهابت   .)cronobacter sakazakii(
وزارة الصح��ة بجمي��ع المس��تهلكين 
ض��رورة االمتناع عن اس��تهالك هذه 
المنتجات والتخلص منها حفاظًا على 
صح��ة وس��المة أطفاله��م، في ضوء 
التحذي��ر الذي أصدرت��ه هيئة الغذاء 

والدواء األمريكية.
ج��اء ذل��ك على غ��رار التنبي��ه وتلقي 
إخطار من الشبكة الدولية لمسؤولي 
س��المة األغذية »إنفوسان« التابعة 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية، بش��أن 
وج��ود بالغات ع��ن وج��ود احتمالية 
منتج��ات  لبع��ض  بكتي��ري  تل��وث 
المجف��ف  األطف��ال  حلي��ب  بدائ��ل 
المصنع��ه ف��ي الوالي��ات المتح��دة 
األمريكية، وحيث إن ه��ذه المنتجات 
ت��م تصديره��ا إل��ى البحري��ن، فقد 
قام قس��م مراقبة األغذية بالتواصل 

مع الش��ركة المس��توردة ف��ي الحال، 
وتم س��حب المنتجات من األس��واق. 
المستهلكين  »الصحة« جميع  ودعت 
إل��ى ض��رورة االمتناع عن اس��تهالك 
المنتجات المذك��ورة والتخلص منها 
حفاظًا على صحة وس��المة أطفالهم. 
وطمأن��ت بأنه��ا تتاب��ع مس��تجدات 

الموضوع عن كثب.
وق��ال رئيس قس��م مراقب��ة األغذية 
ب��وزارة الصح��ة فيصل الس��اري »إن 
اإلج��راءات ش��ملت وقف بي��ع وتداول 
األطف��ال  حلي��ب  بدائ��ل  منتج��ات 

 )Alimentum,similac, elecare(
ال��واردة في التحذير م��ن الصيدليات 
أماك��ن  وكاف��ة  والمس��تودعات 
توزيعها، إلى حين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية«.
وأك��د أن جمي��ع التش��غيالت الواردة 
للس��وق البحرين��ى يت��م فحصها قبل 
صدور ق��رار تداولها، مبينًا أن الصحة 
تتابع مع الش��ركة الصانعة من خالل 
الوكي��ل المحل��ي كافة المس��تجدات 
به��ذا الخص��وص التخاذ اإلج��راءات 

الالزمة في ضوئها. 

إلى ذل��ك دع��ت وزارة الصح��ة أفراد 
المجتم��ع إلى ضرورة وقف اس��تخدام 
منتجات الحليب باألرقام التش��غيلية 
المذك��ورة احترازي��ًا إل��ى حين صدور 
تقري��ر التحقق النهائي من الش��ركة 
والتأكد  الصحية  والجه��ات  الصانعة 
االس��تعانة  م��ع  س��المتها،  م��ن 
بالمختصين لالستشارة حول منتجات 

الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودع��ت إدارة الصح��ة العام��ة كاف��ة 
للتواص��ل  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
معه��ا في حال وجود أي استفس��ار أو 
مالحظة على مدار الس��اعة من خالل 

خط الشكاوى: 
معلومات عن المنتج:
Abbott :اسم الشركة

العالمة التجارية:
Similac, EleCare, Alimentum  
وصف المنتج: تركيبة بودرة للرضع

المنتجات:
- أول رقمين م��ن الكود هما من 22 

إلى 37.
- يحتوي الك��ود الموجود على العلب 

SH,Ka ,Z2 على
- تاري��خ انتهاء الصالحي��ة هو أبريل 

2022 أو بعد ذلك
.Company Name: Abbott 

 انطالق معرض التعليم
والتدريب اليوم برعاية وزير العمل

ينطلق الي��وم تحت رعاية وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، 
جميل حمي��دان، معرض البحرين للتدري��ب والتعليم ما قبل 
العم��ل 2022 في نس��خته ال���11، بحلة جدي��دة تجمع بين 
التوظي��ف األمثل لالتص��ال المرئي المباش��ر لهذا األس��بوع 
والمع��رض الفعل��ي في مرك��ز الخلي��ج للمؤتم��رات بفندق 
الخليج في األس��بوع المقبل، بمش��اركة لفيف من المؤسسات 

التدريبية والتعليمية.
وأك��دت رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة »ميدبوين��ت« لتنظيم 
الفعاليات الش��يخة نورة بنت خليفة آل خليفة، أن رعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعي��ة للمعرض والمنتدى المصاحب، 
تؤك��د اهتم��ام الحكوم��ة بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء  
بالمعارض النوعية التي تس��هم في تعزيز صناعة المعارض 
ف��ي البحري��ن. وأوضح��ت أن المع��رض أضحى يش��كل إحدى 
أه��م المنصات الس��نوية لتعريف الطلبة وأولي��اء األمور على 
فرص التعليم والتدريب في مختلف المؤسس��ات والجامعات 
والمعاه��د والمراكز التدريبية، وكذلك على التخصصات التي 
يحتاجها أصحاب األعمال مما يسهل اندماج الطلبة في سوق 

العمل بعد إتمام دراستهم وتخرجهم.
وأك��دت الش��يخة ن��ورة، أن��ه نظ��رًا لإلج��راءات االحترازي��ة 
والتدابي��ر الوقائية فإن المعرض لهذا العام س��يوفر برنامج 
»ميكروسوفت تيمز«، لتمكين طلبة المدارس الثانوية العامة 
من القطاعين العام والخاص لحض��ور اللقاءات والمحاضرات 
مع مس��ؤولي الجامعات بغرض اإلرش��اد والتوجي��ه في آلية 
اختيار التخص��ص األكاديمي والتعرف على الفرص الوظيفية 
في سوق العمل، مش��يدة بتعاون وزارة التربية والتعليم عبر 
الس��ماح للطلبة بالحضور الش��خصي أو اإللكتروني للمعرض 
والمنت��دى المصاح��ب إليه. ونوه��ت إلى أن يوم��ي 27 و28 
فبراير، سيشهدان فعاليات المعرض الفعلي في مركز الخليج 
للمؤتمرات بفندق الخليج، بمش��اركة العديد من المؤسسات 
التعليمي��ة والتدريبية من جامعات ومعاه��د، باإلضافة إلى 

»منتدى التعليم وسوق العمل« المصاحب إليه.

 وزراء خارجية دول التعاون يبحثون 
مسيرة التعاون الخليجي ببروكسل

ش��ارك وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني، في االجتماع التنس��يقي لوزراء 
الخارجية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكس��ل أمس، برئاس��ة 
س��مو األمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير 
الخارجي��ة ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية 
ال��وزاري  للمجل��س  الحالي��ة  ال��دورة  رئي��س 
لمجل��س التع��اون، وبحض��ور األمي��ن الع��ام 
لمجلس التع��اون الدكتور نايف فالح الحجرف، 
وذلك على هامش االجتماع الوزاري الخليجي - 

األوروبي ال�26.
وبح��ث الوزراء خالل االجتماع مس��يرة التعاون 
الخليجي المش��ترك وس��بل تعزي��زه في كافة 
المجاالت، باإلضافة إلى مناقش��ة سبل توطيد 
التعاون والتنس��يق الخليجي بش��أن التحديات 

اإلقليمية والعالمي��ة والملفات ذات االهتمام 
المشترك، وتنسيق المواقف تجاه الموضوعات 

المدرج��ة على جدول أعم��ال االجتماع الوزاري 
الخليجي األوروبي.

 »المرور«: إنجاز 280 ألف
معاملة في 7 مراكز خالل 2021

ق��ال مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
عبدالرحمن  الشيخ  العميد  للمرور 
ب��ن عبدالوه��اب آل خليف��ة ب��أن 
مراك��ز الخدمة الخارجي��ة التابعة 
ل��إلدارة تمكنت م��ن إنج��از أكثر 
م��ن 280 ألف معاملة ف��ي العام 
الماضي 2021، وذلك من خالل 7 
مراكز موزعة على جميع محافظات 
المملك��ة، والتي تق��دم عددًا من 
الحضور  تتطل��ب  التي  الخدم��ات 
الش��خصي إلنجازها، وذلك بشكل 

الخدم��ات  تطوي��ر  م��ع  مت��وازي 
اإللكترونية الت��ي تقدمها اإلدارة 
بهدف تسهيل اإلجراءات المرورية 

للمراجعين.
الخدم��ة  مراك��ز  أن  إل��ى  وأش��ار 
الخارجية س��اهمت في تقليل زمن 
المعامالت بسبب  وإنجاز  االنتظار 
قربه��ا م��ن مناط��ق المراجعين، 
حيث يت��م تقديم ه��ذه الخدمات 
من خالل مواعيد مس��بقة تضمن 
المناس��ب،  للوقت  المراجع  اختيار 

ف��ي  معاملت��ه  إتم��ام  وضم��ان 
وقت قياس��ي، مضيف��ًا كذلك بأن 
المقدمة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 
تش��هد تطويرًا مستمرًا من خالل 
 ،e-Traffic التطبي��ق اإللكترون��ي
للحكوم��ة  اإللكترون��ي  والموق��ع 
وجميع   ،Bahrain.bh اإللكترونية 
المنتش��رة  اإللكترونية  المنصات 
والمجمعات  الم��رور  مراك��ز  ف��ي 
التجاري��ة واألس��واق، وذل��ك وفقًا 
لم��ا تس��عى ل��ه اإلدارة العام��ة 

للم��رور لتقديم أفض��ل الخدمات 
وتسهيلها للجمهور.

مدير المرور

»الداخلية« تنّظم 750 دورة 
تدريبية داخلية وخارجية

ق��ال مدي��ر إدارة التدريب العقيد طيار ل��ؤي عبدالرحمن عبداهلل 
إن��ه خالل ع��ام 2021 نظم��ت اإلدارة 750 دورة تدريبية داخلية 
وخارجي��ة اس��تفاد منه��ا 10123 مش��اركًا م��ن منتس��بي وزارة 
الداخلية، موضحًا بأن اإلدارة حرصت على االس��تمرار في العملية 
التدريبي��ة عل��ى الرغم من ظروف جائحة كورون��ا، حيث تواصلت 
العملي��ة التدريبية بحس��ب التعليم��ات واإلج��راءات االحترازية 

المقررة.
وأك��د مدي��ر إدارة التدريب بأن توجيهات واهتم��ام معالي وزير 
الداخلية، ومتابعة سعادة رئيس األمن العام كان لها بالغ األثر 
في تحقيق اإلدارة ألهدافها المنش��ودة، حيث سعت اإلدارة لوضع 
منظوم��ة متكاملة ومتطورة للعملي��ة التدريبية بهدف االرتقاء 
بمستوى األداء، وصقل مهارات العنصر البشري، باإلضافة لرصد 
وتحلي��ل الواقع التدريبي األمني وعالج ما يصادفه من مش��كالت 
ومعوق��ات، والعم��ل على توفير األس��اليب الق��ادرة على تكامل 

األنشطة التدريبية.
وأشار إلى أن إدارة التدريب تحرص على دورها في تنمية مخرجات 
رج��ال األم��ن، واالهتم��ام بج��ودة التدري��ب وتطوير أس��اليبه، 
كونها اإلدارة المعنية برس��م السياس��ة التدريبية للوزارة بشكل 
ع��ام، مضيفًا ب��أن أهمية التدري��ب تكمن في تلبي��ة احتياجات 
منسوبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين، 
وتأهيله��م وتدريبهم بش��كل فعال يس��هم في تطوي��ر أدائهم 
الوظيفي، وتنمية االتجاهات اإليجابية والقيم لدى منسوبي وزارة 

الداخلية للوصول إلى االحترافية في العمل.

 »اإلسكان« توّزع الوحدات األولى 
على أسر نزالء محكومين في قضايا

ثامر طيفور «

بدأت وزارة اإلس��كان أم��س، بتوزيع الوحدات 
اإلس��كانية األولى، على أس��ر عدد من النزالء 
المحكومين في قضاي��ا مختلفة للمتقدمين 
للحص��ول عليها، بع��د التوجيهات الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، واألمر الكريم 
لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوكيل المس��اعد للسياسات والخدمات 
اإلس��كانية الدكتور خالد الحيدان في تصريح 
خ��اص ل�»الوط��ن«، أن ال��وزارة قام��ت فورًا 
بتش��كيل ف��رق عم��ل لتنفي��ذ التوجيه��ات 
األس��رة  اس��تقرار  إل��ى  الهادف��ة  الملكي��ة 
البحرينية، عبر توفير خدمات إسكانية لبعض 

أسر المحكومين.
وبين الحي��دان، أن التوجيه��ات الملكية لها 
انعكاس��ات إيجابية عل��ى المجتمع، كما أنها 
تدل على حرص قيادتنا الرشيدة على استقرار 

األسرة البحرينية.
م��ن جانبه��م، أكد ع��دد من المس��تفيدين 
ل�»الوطن«، أن اللفتة الملكية السامية تؤكد 
على االهتم��ام الملك��ي بجمي��ع المواطنين 
البحرينيين، وتساعدهم على بدء حياة جديدة 

وصفحة جديدة.
وق��ال أح��د المس��تفيدين: »إن أم��ر صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 

اإلس��كانية  الخدم��ات  بتوفي��ر  ال��وزراء 
للمتقدمين المس��تحقين للحصول عليها من 
أسر المحكومين والمس��تفيدين من برنامج 
العقوبات والتدابير البديلة، أدخل الس��عادة 

السرور إلى قلوب الجميع«.
وأض��اف: »أصبحن��ا اآلن نمل��ك من��زاًل، حيث 
تس��اعدنا ووزارة الداخلية عب��ر برامج تدريب 
وتأهيل وتوف��ر لنا أعمااًل في خدمة المجتمع 
في بعض ش��ركات القط��اع الخاص والقطاع 

األهلي«.
المس��تفيدين  أح��د  ابن��ة  قال��ت  بدوره��ا، 

ل�»الوطن«: »إن دولة المؤسس��ات والقانون 
ف��ي البحرين برؤي��ة حضرة صاح��ب الجاللة 
مل��ك الب��الد المف��دى وتطلعات س��مو ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، تثبت كل يوم 
على أن البحرين دولة تهتم بحقوق اإلنس��ان 

لديها وال تفرق بين أبنائها«.
وعبرت عن س��عادة جميع المس��تفيدين من 
ه��ذه المبادرة والخط��وة الملكي��ة، مضيفة 
أن »البحري��ن دولة ال تنس��ى أبناءه��ا، وهذا 
األمر العزيز على قلوبنا، يحمي كيان األس��رة 

البحرينية«.
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 رئيس األعلى للصحة يبحث
مع السفير الفرنسي تفعيل 

مذكرة تدريب األطباء

اس��تقبل رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة في مقر المجلس الس��فير الفرنس��ي 
ل��دى البحري��ن جيروم كوش��ار، حيث تم بحث واس��تعراض أوجه 
التعاون بين البلدين الصديقين في المجاالت الصحية المختلفة، 

وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع.
ورحب رئيس المجلس األعلى للصحة بالس��فير الفرنسي، مشيدًا 
بالعالقات المتميزة والمثمرة التي تجمع بين البحرين وفرنس��ا 
وما تقدمه هذه العالق��ات الثنائية من تقدم وتطور ونماء على 
كافة المس��تويات للش��عبين، مؤك��دًا أن البحري��ن حريصة على 
تعزيز التعاون المش��ترك مع الجمهورية الفرنس��ية ال سيما في 

المجال الصحي.
وقّدم الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة ش��رحًا عن الدور الذي 
يضطلع ب��ه المجلس األعل��ى للصحة في وض��ع ومتابعة تنفيذ 
الخط��ة الوطنية للصحة وم��ن بينها البرنام��ج الوطني للضمان 
الصح��ي، وتطوير قط��اع الرعاية الصحية ف��ي المملكة، كما تم 
خ��الل اللق��اء التطرق إل��ى آفاق التع��اون الصحي بي��ن البلدين 
تفعيل مذكرة التفاهم لتدريب األطباء، ووضع أس��س التنس��يق 

بين الجهتين.
من جانبه، أعرب الس��فير كوش��ار عن تقديره للمستوى المتميز 
م��ن العالقات التي تربط البحرين وفرنس��ا، كما أثنى على الدور 
الب��ارز الذي يقوم ب��ه المجلس األعلى للصحة ف��ي تطوير قطاع 
الرعاية الصحية في البحرين مؤكدًا اس��تعداد الجانب الفرنس��ي 

لتنمية آفاق التعاون الصحي المشترك بين البلدين.

الحتوائها على جرثومة.. »الصحة«: 

سحب بعض منتجات بدائل حليب األطفال
بالتع��اون  الصح��ة  وزارة  س��حبت 
والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة بعض منتجات بدائل حليب 
أطفال مصنعة في الواليات المتحدة 
األمريكي��ة م��ن األس��واق، ف��ي ضوء 
التحذي��ر الذي أصدرت��ه هيئة الغذاء 
والدواء األمريكية حول احتمال وجود 
 salmonella س��المونيال  جرثوم��ة 
س��اكازاكي  باكتر  كرون��و  وبكتيري��ا 
وأهابت   .)cronobacter sakazakii(
وزارة الصح��ة بجمي��ع المس��تهلكين 
ض��رورة االمتناع عن اس��تهالك هذه 
المنتجات والتخلص منها حفاظًا على 
صح��ة وس��المة أطفاله��م، في ضوء 
التحذي��ر الذي أصدرت��ه هيئة الغذاء 

والدواء األمريكية.
ج��اء ذل��ك على غ��رار التنبي��ه وتلقي 
إخطار من الشبكة الدولية لمسؤولي 
س��المة األغذية »إنفوسان« التابعة 
لمنظم��ة الصح��ة العالمية، بش��أن 
وج��ود بالغات ع��ن وج��ود احتمالية 
منتج��ات  لبع��ض  بكتي��ري  تل��وث 
المجف��ف  األطف��ال  حلي��ب  بدائ��ل 
المصنع��ه ف��ي الوالي��ات المتح��دة 
األمريكية، وحيث إن ه��ذه المنتجات 
ت��م تصديره��ا إل��ى البحري��ن، فقد 
قام قس��م مراقبة األغذية بالتواصل 

مع الش��ركة المس��توردة ف��ي الحال، 
وتم س��حب المنتجات من األس��واق. 
المستهلكين  »الصحة« جميع  ودعت 
إل��ى ض��رورة االمتناع عن اس��تهالك 
المنتجات المذك��ورة والتخلص منها 
حفاظًا على صحة وس��المة أطفالهم. 
وطمأن��ت بأنه��ا تتاب��ع مس��تجدات 

الموضوع عن كثب.
وق��ال رئيس قس��م مراقب��ة األغذية 
ب��وزارة الصح��ة فيصل الس��اري »إن 
اإلج��راءات ش��ملت وقف بي��ع وتداول 
األطف��ال  حلي��ب  بدائ��ل  منتج��ات 

 )Alimentum,similac, elecare(
ال��واردة في التحذير م��ن الصيدليات 
أماك��ن  وكاف��ة  والمس��تودعات 
توزيعها، إلى حين استكمال التحقيق 

النهائي من الجهات الصحية«.
وأك��د أن جمي��ع التش��غيالت الواردة 
للس��وق البحرين��ى يت��م فحصها قبل 
صدور ق��رار تداولها، مبينًا أن الصحة 
تتابع مع الش��ركة الصانعة من خالل 
الوكي��ل المحل��ي كافة المس��تجدات 
به��ذا الخص��وص التخاذ اإلج��راءات 

الالزمة في ضوئها. 

إلى ذل��ك دع��ت وزارة الصح��ة أفراد 
المجتم��ع إلى ضرورة وقف اس��تخدام 
منتجات الحليب باألرقام التش��غيلية 
المذك��ورة احترازي��ًا إل��ى حين صدور 
تقري��ر التحقق النهائي من الش��ركة 
والتأكد  الصحية  والجه��ات  الصانعة 
االس��تعانة  م��ع  س��المتها،  م��ن 
بالمختصين لالستشارة حول منتجات 

الحليب البديلة المناسبة للطفل.
ودع��ت إدارة الصح��ة العام��ة كاف��ة 
للتواص��ل  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
معه��ا في حال وجود أي استفس��ار أو 
مالحظة على مدار الس��اعة من خالل 

خط الشكاوى: 
معلومات عن المنتج:
Abbott :اسم الشركة

العالمة التجارية:
Similac, EleCare, Alimentum  
وصف المنتج: تركيبة بودرة للرضع

المنتجات:
- أول رقمين م��ن الكود هما من 22 

إلى 37.
- يحتوي الك��ود الموجود على العلب 

SH,Ka ,Z2 على
- تاري��خ انتهاء الصالحي��ة هو أبريل 

2022 أو بعد ذلك
.Company Name: Abbott 

 انطالق معرض التعليم
والتدريب اليوم برعاية وزير العمل

ينطلق الي��وم تحت رعاية وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، 
جميل حمي��دان، معرض البحرين للتدري��ب والتعليم ما قبل 
العم��ل 2022 في نس��خته ال���11، بحلة جدي��دة تجمع بين 
التوظي��ف األمثل لالتص��ال المرئي المباش��ر لهذا األس��بوع 
والمع��رض الفعل��ي في مرك��ز الخلي��ج للمؤتم��رات بفندق 
الخليج في األس��بوع المقبل، بمش��اركة لفيف من المؤسسات 

التدريبية والتعليمية.
وأك��دت رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة »ميدبوين��ت« لتنظيم 
الفعاليات الش��يخة نورة بنت خليفة آل خليفة، أن رعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعي��ة للمعرض والمنتدى المصاحب، 
تؤك��د اهتم��ام الحكوم��ة بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء  
بالمعارض النوعية التي تس��هم في تعزيز صناعة المعارض 
ف��ي البحري��ن. وأوضح��ت أن المع��رض أضحى يش��كل إحدى 
أه��م المنصات الس��نوية لتعريف الطلبة وأولي��اء األمور على 
فرص التعليم والتدريب في مختلف المؤسس��ات والجامعات 
والمعاه��د والمراكز التدريبية، وكذلك على التخصصات التي 
يحتاجها أصحاب األعمال مما يسهل اندماج الطلبة في سوق 

العمل بعد إتمام دراستهم وتخرجهم.
وأك��دت الش��يخة ن��ورة، أن��ه نظ��رًا لإلج��راءات االحترازي��ة 
والتدابي��ر الوقائية فإن المعرض لهذا العام س��يوفر برنامج 
»ميكروسوفت تيمز«، لتمكين طلبة المدارس الثانوية العامة 
من القطاعين العام والخاص لحض��ور اللقاءات والمحاضرات 
مع مس��ؤولي الجامعات بغرض اإلرش��اد والتوجي��ه في آلية 
اختيار التخص��ص األكاديمي والتعرف على الفرص الوظيفية 
في سوق العمل، مش��يدة بتعاون وزارة التربية والتعليم عبر 
الس��ماح للطلبة بالحضور الش��خصي أو اإللكتروني للمعرض 
والمنت��دى المصاح��ب إليه. ونوه��ت إلى أن يوم��ي 27 و28 
فبراير، سيشهدان فعاليات المعرض الفعلي في مركز الخليج 
للمؤتمرات بفندق الخليج، بمش��اركة العديد من المؤسسات 
التعليمي��ة والتدريبية من جامعات ومعاه��د، باإلضافة إلى 

»منتدى التعليم وسوق العمل« المصاحب إليه.

 وزراء خارجية دول التعاون يبحثون 
مسيرة التعاون الخليجي ببروكسل

ش��ارك وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني، في االجتماع التنس��يقي لوزراء 
الخارجية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكس��ل أمس، برئاس��ة 
س��مو األمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير 
الخارجي��ة ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية 
ال��وزاري  للمجل��س  الحالي��ة  ال��دورة  رئي��س 
لمجل��س التع��اون، وبحض��ور األمي��ن الع��ام 
لمجلس التع��اون الدكتور نايف فالح الحجرف، 
وذلك على هامش االجتماع الوزاري الخليجي - 

األوروبي ال�26.
وبح��ث الوزراء خالل االجتماع مس��يرة التعاون 
الخليجي المش��ترك وس��بل تعزي��زه في كافة 
المجاالت، باإلضافة إلى مناقش��ة سبل توطيد 
التعاون والتنس��يق الخليجي بش��أن التحديات 

اإلقليمية والعالمي��ة والملفات ذات االهتمام 
المشترك، وتنسيق المواقف تجاه الموضوعات 

المدرج��ة على جدول أعم��ال االجتماع الوزاري 
الخليجي األوروبي.

 »المرور«: إنجاز 280 ألف
معاملة في 7 مراكز خالل 2021

ق��ال مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
عبدالرحمن  الشيخ  العميد  للمرور 
ب��ن عبدالوه��اب آل خليف��ة ب��أن 
مراك��ز الخدمة الخارجي��ة التابعة 
ل��إلدارة تمكنت م��ن إنج��از أكثر 
م��ن 280 ألف معاملة ف��ي العام 
الماضي 2021، وذلك من خالل 7 
مراكز موزعة على جميع محافظات 
المملك��ة، والتي تق��دم عددًا من 
الحضور  تتطل��ب  التي  الخدم��ات 
الش��خصي إلنجازها، وذلك بشكل 

الخدم��ات  تطوي��ر  م��ع  مت��وازي 
اإللكترونية الت��ي تقدمها اإلدارة 
بهدف تسهيل اإلجراءات المرورية 

للمراجعين.
الخدم��ة  مراك��ز  أن  إل��ى  وأش��ار 
الخارجية س��اهمت في تقليل زمن 
المعامالت بسبب  وإنجاز  االنتظار 
قربه��ا م��ن مناط��ق المراجعين، 
حيث يت��م تقديم ه��ذه الخدمات 
من خالل مواعيد مس��بقة تضمن 
المناس��ب،  للوقت  المراجع  اختيار 

ف��ي  معاملت��ه  إتم��ام  وضم��ان 
وقت قياس��ي، مضيف��ًا كذلك بأن 
المقدمة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 
تش��هد تطويرًا مستمرًا من خالل 
 ،e-Traffic التطبي��ق اإللكترون��ي
للحكوم��ة  اإللكترون��ي  والموق��ع 
وجميع   ،Bahrain.bh اإللكترونية 
المنتش��رة  اإللكترونية  المنصات 
والمجمعات  الم��رور  مراك��ز  ف��ي 
التجاري��ة واألس��واق، وذل��ك وفقًا 
لم��ا تس��عى ل��ه اإلدارة العام��ة 

للم��رور لتقديم أفض��ل الخدمات 
وتسهيلها للجمهور.

مدير المرور

»الداخلية« تنّظم 750 دورة 
تدريبية داخلية وخارجية

ق��ال مدي��ر إدارة التدريب العقيد طيار ل��ؤي عبدالرحمن عبداهلل 
إن��ه خالل ع��ام 2021 نظم��ت اإلدارة 750 دورة تدريبية داخلية 
وخارجي��ة اس��تفاد منه��ا 10123 مش��اركًا م��ن منتس��بي وزارة 
الداخلية، موضحًا بأن اإلدارة حرصت على االس��تمرار في العملية 
التدريبي��ة عل��ى الرغم من ظروف جائحة كورون��ا، حيث تواصلت 
العملي��ة التدريبية بحس��ب التعليم��ات واإلج��راءات االحترازية 

المقررة.
وأك��د مدي��ر إدارة التدريب بأن توجيهات واهتم��ام معالي وزير 
الداخلية، ومتابعة سعادة رئيس األمن العام كان لها بالغ األثر 
في تحقيق اإلدارة ألهدافها المنش��ودة، حيث سعت اإلدارة لوضع 
منظوم��ة متكاملة ومتطورة للعملي��ة التدريبية بهدف االرتقاء 
بمستوى األداء، وصقل مهارات العنصر البشري، باإلضافة لرصد 
وتحلي��ل الواقع التدريبي األمني وعالج ما يصادفه من مش��كالت 
ومعوق��ات، والعم��ل على توفير األس��اليب الق��ادرة على تكامل 

األنشطة التدريبية.
وأشار إلى أن إدارة التدريب تحرص على دورها في تنمية مخرجات 
رج��ال األم��ن، واالهتم��ام بج��ودة التدري��ب وتطوير أس��اليبه، 
كونها اإلدارة المعنية برس��م السياس��ة التدريبية للوزارة بشكل 
ع��ام، مضيفًا ب��أن أهمية التدري��ب تكمن في تلبي��ة احتياجات 
منسوبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين، 
وتأهيله��م وتدريبهم بش��كل فعال يس��هم في تطوي��ر أدائهم 
الوظيفي، وتنمية االتجاهات اإليجابية والقيم لدى منسوبي وزارة 

الداخلية للوصول إلى االحترافية في العمل.

 »اإلسكان« توّزع الوحدات األولى 
على أسر نزالء محكومين في قضايا

ثامر طيفور «

بدأت وزارة اإلس��كان أم��س، بتوزيع الوحدات 
اإلس��كانية األولى، على أس��ر عدد من النزالء 
المحكومين في قضاي��ا مختلفة للمتقدمين 
للحص��ول عليها، بع��د التوجيهات الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، واألمر الكريم 
لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوكيل المس��اعد للسياسات والخدمات 
اإلس��كانية الدكتور خالد الحيدان في تصريح 
خ��اص ل�»الوط��ن«، أن ال��وزارة قام��ت فورًا 
بتش��كيل ف��رق عم��ل لتنفي��ذ التوجيه��ات 
األس��رة  اس��تقرار  إل��ى  الهادف��ة  الملكي��ة 
البحرينية، عبر توفير خدمات إسكانية لبعض 

أسر المحكومين.
وبين الحي��دان، أن التوجيه��ات الملكية لها 
انعكاس��ات إيجابية عل��ى المجتمع، كما أنها 
تدل على حرص قيادتنا الرشيدة على استقرار 

األسرة البحرينية.
م��ن جانبه��م، أكد ع��دد من المس��تفيدين 
ل�»الوطن«، أن اللفتة الملكية السامية تؤكد 
على االهتم��ام الملك��ي بجمي��ع المواطنين 
البحرينيين، وتساعدهم على بدء حياة جديدة 

وصفحة جديدة.
وق��ال أح��د المس��تفيدين: »إن أم��ر صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 

اإلس��كانية  الخدم��ات  بتوفي��ر  ال��وزراء 
للمتقدمين المس��تحقين للحصول عليها من 
أسر المحكومين والمس��تفيدين من برنامج 
العقوبات والتدابير البديلة، أدخل الس��عادة 

السرور إلى قلوب الجميع«.
وأض��اف: »أصبحن��ا اآلن نمل��ك من��زاًل، حيث 
تس��اعدنا ووزارة الداخلية عب��ر برامج تدريب 
وتأهيل وتوف��ر لنا أعمااًل في خدمة المجتمع 
في بعض ش��ركات القط��اع الخاص والقطاع 

األهلي«.
المس��تفيدين  أح��د  ابن��ة  قال��ت  بدوره��ا، 

ل�»الوطن«: »إن دولة المؤسس��ات والقانون 
ف��ي البحرين برؤي��ة حضرة صاح��ب الجاللة 
مل��ك الب��الد المف��دى وتطلعات س��مو ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، تثبت كل يوم 
على أن البحرين دولة تهتم بحقوق اإلنس��ان 

لديها وال تفرق بين أبنائها«.
وعبرت عن س��عادة جميع المس��تفيدين من 
ه��ذه المبادرة والخط��وة الملكي��ة، مضيفة 
أن »البحري��ن دولة ال تنس��ى أبناءه��ا، وهذا 
األمر العزيز على قلوبنا، يحمي كيان األس��رة 

البحرينية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/22/watan-20220222.pdf?1645506314
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991717
https://alwatannews.net/article/991625
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.
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قطرة وقت

مصاب بـ»كورونا« يذهب للسينما والمطاعم و»الدوام«!
بوري��س  البريطان��ي  ال��وزراء  رئي��س  كان  بينم��ا 
جونس��ون يعل��ن أم��س األول ع��ن »فت��ح الب��اد 
بالكامل« أم��ام »كورونا« وإنهاء كاف��ة القيود في 
التنق��ات والممارس��ات حت��ى عل��ى »المصابين«، 
كان قص��ر »باكينغهام« يعلن ع��ن إصابة الملكة 

إليزابيث الثانية بفيروس كورونا. 
وال ُيعل��م، هل ه��ي المرة الثانية الت��ي تصاب بها 
الملك��ة به��ذا الفي��روس، إذ في أكتوب��ر الماضي 
قضت ليلة واحدة في المستشفى دون بيان السبب، 
فقط ُأعلن بأنها البد أن تخلد للراحة قليًا بحس��ب 
النصيحة الطبي��ة. أما ناقل الفي��روس للملكة فلم 
يكن س��وى ولي عهدها األمير تش��ارلز الذي أصيب 

به للمرة الثانية. 
ومع دع��وات البريطانيين بس��امة الملك��ة، أعلن 
رئي��س ال��وزراء البريطاني بأن ال من��اص للمملكة 
العظمى إال أن »تتعايش« م��ع كورونا بطريقة لم 
تس��بقها له��ا أي دولة ف��ي العالم، إذ ل��ن تكتفي 
بريطانيا بتخفيف كافة القيود بل ستصبح أول دولة 
يتمتع فيه��ا »المصابون بكورون��ا« بحرية التنقل 
في كاف��ة المراف��ق، بل وحت��ى إمكاني��ة ذهابهم 

ألعمالهم. 
»أليس خطوة محفوفة بالمخاطر«؟ وإجابة جونسون 
إلع��ام ب��اده ب�»نع��م«، إال أن المس��ألة وصل��ت 
لمس��توى البد من وضع ح��د له، وعلي��ه فإن بيان 
جونسون بأن مليارين و700 مليون جنيه إسترليني 
ش��هريًا تمثل تكلفة الفحوصات المجانية اليومية 
»س��يتم وقف الفحوصات المجانية بالمناسبة« هو 
كاٍف لفهم مس��وغات ه��ذه الق��رارات. طبعًا ضعوا 
ف��وق الرقم مبالغ أخ��رى مليوني��ة أو مليارية أخرى 

تصرف شهريًا بسبب ما فرضته كورونا. 
الحل هو التعاي��ش واعتبار الفيروس كأنه إنفلونزا 
موس��مية أو إصابة بنزلة ب��رد يمكن القضاء عليها 
باألدوي��ة المعتادة خال أيام مع��دودة، بخاف أن 
ه��ذا الفيروس سينتش��ر بين الناس مث��ل النار في 
الهش��يم، أي س��تجد أمام��ك مجتمع��ًا يتعامل مع 
األرقام المتفاوتة يوميًا بشأن اإلصابة كما يتعامل 
مع توقعات الطق��س اليومية، مجرد اهتمام لثواٍن 

ثم تمضي الحياة. 
يحص��ل كل هذا، وتع��ود بريطانيا لتفت��ح أبوابها 
أم��ام الجمي��ع وكذل��ك مرافقها لكل ش��خص حتى 

المصابي��ن، وذلك بع��د مرور 24 س��اعة فقط من 
تسجيل 34 ألف إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع 
إجمال��ي المصابين في المملك��ة المتحدة إلى 18 

مليون إصابة قائمة. 
للعل��م 85٪ من البريطانيين تحصلوا على جرعتين 
م��ن اللق��اح، وثلث��ا الس��كان تحصلوا عل��ى ثاث، 
وُينظر للمصابي��ن حاليًا على أن أغلبيتهم مصابون 
بالمتح��ور »أوميك��رون« خفي��ف الوط��أة وس��ريع 
التشافي، رغم سرعة انتشاره، ما يعني بحسب خبراء 

الطب سرعة انتشار المناعة المضادة للفيروس. 
ه��ل تخاط��ر بريطاني��ا هن��ا؟! أم أنها تحاول نش��ر 
»عدوى« التعايش مع كورونا وتقبله كأحد األمراض 
العادي��ة، والت��ي معه��ا ال يجب أن ُتش��ل الحياة أو 
تتوق��ف األعمال أو يتعط��ل االقتص��اد؟! وبالتالي 

الدور على الدول الباقية لتحذو نفس الحذو. 
عمومًا، تخيل نفس��ك وأنت جالس في الس��ينما، أو 
في أح��د المطاعم، أو ف��ي اجتماع بموق��ع العمل، 
تخيل أحدًا يعطس بجانبك، ثم يلتفت إليك ويقول: 
»الس��موحة، كورونا على خفيف«! ماذا ستكون ردة 

فعلك؟!

يكفي أن ساردها ناقص
ألنهم دخاء على السياس��ة وال يمتلك��ون الخبرة في هذا المجال 
فضح أولئك الذين يعتبرون أنفسهم »معارضة« سريعًا خطتهم 
الت��ي من الواضح أنهم يعتقدون أنها يمكن أن تؤتي أكلها من 
دون تأخير. ملخص الخطة هو إشغال الحكومة بقصة جديدة في 
كل يوم لعله��ا ترتبك فا تعرف كيف تجي��ب فيضعف موقفها. 
واألكي��د أن الجميع صار ياحظ كم القصص التي صاروا يدفعون 
به��ا في الفت��رة األخيرة وتق��وم الفضائيات السوس��ة والمواقع 
اإللكتروني��ة التابع��ة له��م بالنف��خ فيه��ا وتضخيمه��ا وآخرها 
ولي��س أخيرها قصة ع��دم اكتف��اء األجهزة األمنية بالتجس��س 
على المنتمين إلى »المعارضة« والتجاوز ليش��مل ذلك عددًا من 

المسؤولين في المملكة عبر توظيف برنامج بيجاسوس!
ورغم أن أي حكومة في العالم ال تس��تطيع أن تنكر بأن أجهزتها 
األمنية تعمد أحيانًا -لسبب أو آلخر- إلى مراقبة الهواتف بطريقة 
عش��وائية أو مقصودة كون هذا جزءًا م��ن عملها والدور المنوط 
به��ا، إال أن قصة االدع��اء بقيام األجهزة األمنية هنا بالتجس��س 
عل��ى هواتف مس��ؤولين عبر بيجاس��وس ال يمك��ن أن يصدقها 
عاق��ل، إذ لوال ثقة الحكومة في أولئك المس��ؤولين لما أس��ندت 
إليهم مهمة ش��غل مناصبهم. وه��ذا يؤكد أن هذه القصة -كما 

قصصًا أخرى صاروا يروجونها أخيرًا- مختلقة.  
لمعلوماتهم فإن أي حكومة في العالم ال توكل أمر شغل منصب 
ألي ش��خص فيصير مس��ؤواًل إال بعد أن يتوفر له��ا ما يكفي من 
معلوم��ات تتأكد بها أنه مخلص ومح��ل ثقة وال يمكن أن يأتي 
من��ه أذى، وألنه يكون بذلك قد صار مس��ؤواًل ل��ذا من الطبيعي 
أن يوظ��ف كل قدراته ليخدم عمله وينج��ح فا يفعل إال ما يخدم 

الوطن. وهذا من البديهيات.
قصة االدع��اء بأن هؤالء المس��ؤولين أو أولئ��ك مرصودون من 
قب��ل األجهزة األمني��ة وأن هواتفهم تخض��ع للمراقبة عبر نظام 
التجس��س ه��ذا أو ذاك قص��ة ال قيم��ة لها وال يمك��ن للحكومة 
أن تنش��غل بها أو تكلف نفس��ها بالرد عليها. يكفي أن س��اردها 

ناقص. البرلمانيات البحرينيات.. رعاية قائد ومسؤولية وطنية
لجال��ة  الش��امل  التنم��وي  المش��روع  ش��كل 
المل��ك المف��دى نقلة نوعي��ة ورافع��ة حقيقية 
للم��رأة البحريني��ة لتك��ون مس��اهمًا فعليًا في 
مس��يرة العم��ل الوطني في مختل��ف القطاعات، 
وخال العقدي��ن الماضيين اس��تطاعت تحقيق 
العدي��د من اإلنجازات، السياس��ية والتش��ريعية 
واالقتصادية، متكئة على رؤية ملكية مستنيرة، 
وتش��ريعات وطني��ة متط��ورة رأت فيها ش��ريكًا 
كامًا في مجتمع اش��تهر بتحض��ره وتميزه عبر 

التاريخ.
واليوم؛ وفي خضم احتف��االت المملكة بالذكرى 
الحادية والعش��رين إلقرار ميثاق العمل الوطني، 
النقلة النوعية األكبر في تاريخ البحرين الحديث، 
تطل علينا إنجازات المرأة البحرينية، وهذه المرة 
من العاصمة المصرية الش��قيقة، حيث تسلمت 
معالي رئيس��ة مجلس الن��واب، الس��يدة فوزية 
زينل، رئاسة االتحاد البرلماني العربي، كشهادة 
تقدير واعتزاز لسيدات البحرين، واعترافًا بالدور 

الحيوي التي تقوم به.
ودون ش��ك فإن هذا اإلنجاز العرب��ي يضاف إلى 
ما س��بقه من نجاحات لمسيرة المرأة البحرينية، 
وم��ا حققت��ه من إنج��ازات على مس��توى العمل 

التش��ريعي، محلي��ًا وعربي��ًا ودولي��ًا، ويؤكد ما 
تتمت��ع به المرأة البحرينية من قدرة على التميز 
وما تحمله من إمكانيات جعلها موضع االهتمام 
والتقدي��ر، ويع��زز صورته��ا كش��ريك كامل في 

مسيرة العمل البرلماني والتشريعي الوطنية.
وإن كان تسلم السيدة فوزية زينل لرئاسة االتحاد 
البرلمان��ي العرب��ي يأتي ضمن آلي��ات وقوانين 
مح��ددة مس��بقًا، إال أن��ه يعني لنا ف��ي البحرين 
الكثير؛ فوجود س��يدة بحرينية على سدة رئاسة 
االتحاد البرلماني العربي يمثل مس��اهمة هامة 
في تعريف العال��م أجمع، بما وصلت إليه المرأة 
البحريني��ة، وتعزي��زًا للدبلوماس��ية البرلماني��ة 
البحرينية والتي تمثلها الس��يدة زينل وزمياتها 

وزماؤها من أعضاء السلطة التشريعية.
ومع تس��لم رئيسة مجلس النواب مهام منصبها 
العربي الجديد، ورئاس��ة السيد عادل العسومي 
رئاس��ة البرلم��ان العرب��ي، إضافة إل��ى العديد 
م��ن المناص��ب التي يش��غلها أعضاء الس��لطة 
التشريعة في مؤسسات العمل العربي المشترك 
والمؤسسات البرلمانية الدولية، تؤكد لنا أهمية 
المس��يرة الديمقراطية في المملكة، وما قدمته 
من قيادات بحرينية وفاعلة، كأحد أهم مؤشرات 

تمي��ز المس��يرة الديمقراطية ف��ي البحرين، وما 
تحظ��ى به من رعاي��ة واهتمام م��ن لدن جالة 

الملك المفدى.
وم��ن القاهرة أيض��ًا؛ حققت العم��ل البرلماني 
البحرين��ي إنجازًا وطني��ًا آخر، وذل��ك بمنح عضو 
مجلس الش��ورى الدكتورة جهاد الفاضل وعضو 
المجلس األس��تاذة دالل الزايد، إلى جانب عضو 
مجلس النواب األس��تاذ عيس��ى القاضي، جائزة 
التميز البرلماني الفئة »عضو برلمان«، ليضاف 
إل��ى ما تحق��ق م��ن إنج��ازات برلماني��ة عربية 

ودولية.

إضاءة
».. لم��ن حس��ن الطال��ع أن تأتي فرص��ة تولي 
مملكة البحرين لمهام رئاسة االتحاد البرلماني 
العرب��ي ليك��ون تمثيله��ا من قبل إحدى نس��اء 
الوط��ن الكريم��ات، وهو ما نجده ف��ي حد ذاته، 
إضاف��ة نوعي��ة بقيمته��ا المعنوي��ة الرفيع��ة 
لسلسلة مشرفة من قصص التميز والنجاح التي 
تس��جلها المرأة البحرينية ب��كل جدارة واقتدار«. 
»صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��ر س��بيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة«.

سيتكرر فشلهم
يحاول��ون بش��تى الوس��ائل إع��ادة الفوضى إلى 
البحري��ن، ويتع��ذرون بأعذار واهي��ة، ويخترعون 
األكاذيب ويدلسون على الواقع، ويستعينون حتى 
بالش��يطان إن استطاعوا إليه س��بيًا، ويشحتون 
الفزع��ات من الغري��ب.. كل ذلك م��ن أجل تكرار 
س��يناريو 2011، ولكنه��م يأمل��ون النج��اح هذه 

المرة.
هذا باختص��ار أهداف ومس��اعي خون��ة البحرين 
الذي��ن كان بعضه��م إلى وقت قريب يعيش��ون 
بيننا كمواطنين، لهم مالنا وعليهم ما علينا، قبل 
أن يجنحوا بعقولهم وتش��ذ أفكارهم عن المنطق 
والفطرة الس��ليمة، وهي حب هذا الوطن والدفاع 
عن��ه واالنتماء له والوالء لملكنا حمد بن عيس��ى 
حفظه اهلل ورعاه، أما غير ذلك فا نعرفه وال نريد 
معرفت��ه، وإن عرفناه فلن نقبل ب��ه، فالمواطن 
الش��ريف ال يقبل اإلساءة إلى وطنه، وستكون ردة 

فعله قوية على المس��يء الذي تج��رأ على بادنا 
وقيادتنا.

ولعل ما يش��جع ه��ؤالء الخونة عل��ى المضي في 
مخططاته��م، وتنفي��ذ أجن��دات أس��يادهم ف��ي 
طه��ران، ومحاول��ة إعادة إحياء أزم��ة 2011، هي 
تلك النوعية من اللقاءات الس��رية، في جنح الليل، 
وتح��ت أس��قف البي��وت المحمية، والش��خصيات 
المحصن��ة، فم��ن هن��ا تب��دأ الش��رارة، وتنطلق 
األفكار، وتوضع السيناريوهات، وُترتب األولويات 

ويعاد تهيئة الصفوف.
ولكن ما لم يحس��ب هؤالء حس��ابه، أن الش��عب 
البحرين��ي وق��ت الصع��اب والش��دائد يلتف حول 
قيادته التفافًا، ولن يسمح بحدوث ما ُيعتقد أنه 
ممكن، أو أن أحام اليقظة التي يعيش��ها الخونة 
ومن يس��اندهم قد تكون واقعًا، فهذا ما لم ولن 
يك��ون أبدًا بإذن اهلل، ولقد نجح هذا الش��عب في 

أصع��ب امتحان وض��ع فيه، وبتف��وق ال نظير له، 
لذل��ك مهم��ا كان حج��م التخطيط ض��د بادنا، 
ومهما شارك فيه من شارك، وتآمر من خاله من 
تآمر، فإن هذا معدن هذا الشعب سيبرق مجددًا، 

وسيظهر لمعانه واضحًا ومشعًا للجميع.
نصيح��ة للخون��ة ب��أن ال يك��رروا فش��لهم، وأن 
يحفظ��وا ماء وجهه��م، وأاّل ُيقدم��وا على أمر هم 
أول العارفين بفشله مسبقًا، فهذا الشعب مهما 
حاول البعض اس��تغال ظروفه، إال أنه ال يس��اوم 
عل��ى أرضه وال عل��ى قيادته أبدًا، أم��ا من يحاول 
مس��اندة هؤالء الخونة ودعمهم، حتى وإن ادعوا 
غير ذلك، فإن هؤالء سيعودون بخفي حنين، ولن 

يجنوا إال زيادة ُكره الشعب لهم.
حفظ اهلل بادنا وأدام علينا األمن واألمان في ظل 
قي��ادة مليكنا المفدى حمد بن عيس��ى آل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه.

أفق السالم في الشرق األوسط
المفاوض��ات الفلس��طينية اإلس��رائيلية عجلتها 
تراوح مكانها منذ زمن لي��س بقصير، وخصوصًا 
وس��ط المخ��اض الحاصل في المنطق��ة والعالم 
لما بعد مرحلة جائحة كورونا، وألس��باب عديدة 
ومتشعبة غيرها، إال أن الافت والمميز األساسي 
له��ذه المرحل��ة الصعب��ة التي تعصف بالش��رق 

األوس��ط هو إيقاع وتيرتها ش��ديد السرعة. هنا 
تب��رز أهمية الدبلوماس��ية العربي��ة في معالجة 

التحديات البينية والدولية والقارية في آن واحد.
ذلك أنه م��ن الطبيعي أن تلعب مملكة البحرين 
دورًا جوهري��ًا ف��ي تحري��ك مل��ف المفاوض��ات 
الفلس��طينية وإض��اءة ش��معة في نفق اس��تمر 

ومازال معتم��ًا، إن اتفاقية الس��ام بين مملكة 
البحرين وإس��رائيل تفت��ح أبوابًا جدي��دة للحوار 
وستساهم في حل األزمة الفلسطينية وهذا بدون 
أدنى ش��ك س��يعزز من األمن واألمان واالستقرار 

في المنطقة.
والوساطة من أهم األدوات الدبلوماسية في تناول 
القضاي��ا والنزاعات الدولية التي قد تنش��ب بين 
ال��دول مهما كانت معقدة ليس واقعيًا فحس��ب 
إنم��ا حت��ى لو كانت ضارب��ة في العم��ق تاريخيًا 
وثقافيًا. وما يؤكد أهمية وجود مساعي الوساطة 
خلو منطقة الشرق األوسط من اآلليات القانونية 
أو اإلطار الدبلوماس��ي أو الجسم االقتصادي الذي 
يجمع مصال��ح دول تتجاور إقليمي��ًا ويحثها على 
ح��ل صراعاتها عن طريق محاك��م إقليمية كي ال 
يتأثر أمنها الوطني واالس��تراتيجي، مثل منظمة 

»األسيان« رابطة دول جنوب شرق آسيا- أو اتحاد 
دول أمريكا الجنوبية.

كما أن المشرع البحريني كان موفقًا في تعريفه 
للوس��اطة، فالوس��اطة ه��ي: »كل عملية يطلب 
فيها األطراف من ش��خص آخر يس��مى الوس��يط 
مس��اعدتهم في س��عيهم للتوصل إلى تس��وية 
ف��ي نزاع قائم بينهم ع��ن عاقة قانونية عقدية 
أو غي��ر عقدية، دون أن تكون للوس��يط صاحية 
فرض حل للنزاع« طبقًا للمرسوم بقانون رقم 22 
لس��نة 2019، فالوس��اطة في عالم الدبلوماسية 

والعاقات الدولية تحمل ذات المعنى. 
األم��ر الذي يؤكد النواي��ا المخلصة لجالة الملك 

المفدى بقبوله إبرام االتفاقية مع إسرائيل.

* مستشار قانوني

نواف محمد السيد

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t
Tue 22 Feb 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5918   |  الثالثــاء 21 رجــب 1443هـــ

يوسف محمد أحمد بوزيد

الميثاق حتميته وأهميته
التط��ّور االجتماعي والسياس��ي والقانوني دائمًا يم��ّر بمراحل كثيرة، 
منها الُعرف والعادات والتقاليد الُمتَناقلة من ماٍض س��حيق فيه الكثير 
من اإليجابيات، قام على أساسها رئيس القبيلة األولى، ثم القبيل الذي 
سار س��يرًا حثيثًا في ُس��ّلم االرتقاء، فلم يعد من المقبول أن تكون كل 
مفاص��ل إدارة القبيلة في يد واح��دة، هذا فوق طاقة أّي زعيم مهما بلغ 

من الِحكمة والعدل وحّب أفراد قبيلته، وإخاص األفراد له. 
وم��ع التقّدم العلم��ي والثقافي والمعرفي في ش��ؤون الحياة وكثرتها 
وتش��ّعبها، باإلضافة إلى التقّدم الحض��ري، والنقلة من رئيس القبيلة 
إل��ى رئي��س الدول��ة الحديث��ة، كّل ذلك فرض نفس��ه فرضًا، ونش��أت 
التخّصصات في ش��ؤون التنظي��م اإلداري للدولة، وتحّم��ل هذا الرجال 
والنس��اء على َقَدم المس��اواة، وبن��اًء على ما يتمتع ب��ه كلٌّ منهما في 

مجاله التخصصي. 
من��ذ حكم أحم��د الفات��ح تغّمده اهلل بواس��ع رحمته وأس��كنه فس��يح 
جنات��ه، م��ّرت البحرين بقادة نجباء عدول من نس��له الك��رام، وتدّرجوا 
في الُس��لَّم الحضاري والثقافي واإلداري والقانوني، واألخذ بأسباب بناء 
المملك��ة الحديثة الت��ي وقفت إلى جانب الممالك التي س��بقتها على 
َقَدم المس��اواة، بل س��بقتهم في أمور كثيرة، خاّصة منذ أن توّلى ُسدة 
الحكم مليكن��ا حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��اد المفدى حفظه اهلل تعالى ورعاه وس��دد خطاه وأطال في 
عمره، وكل خطوة خطاها، كانت مدروس��ًة دراس��ًة مستفيضًة، رائدها 
بن��اء الوطن والمواطن، ومش��اركته ف��ي إدارة ش��ؤون المملكة. وبدأ 
جالته بمش��روعه اإلصاحي بالمجالس البلدي��ة أواًل عام 2002، وجاء 
بعدها مجلس النواب باالنتخابات الحّرة المباش��رة، ثم مجلس الشورى 
بالتعيين، ويمثان الس��لطة التشريعية، إلى جانب السلطة األولى في 

ُسّلم الحكم وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. 
هذه النقلة الحضارية والتقّدمية في نظام الحكم، هي إرادة ملكية بحتة 
إيمان��ًا من جالة المل��ك المفدى بأن الدولة العصرية ومس��ؤولياتها 
الجس��ام والمتش��عبة، من واجبها إع��داد قاعدة صلب��ة لقواعد الحكم 
المتطّل��ع لمس��تقبل زاه��ر، واس��تقرار دائم، وس��لم وعق��د اجتماعي 
يصون المكتس��بات ويحدد الصاحيات في كل س��لطة، وينّمي الثروات 
وتوظيفها بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، باإلضافة إلى النظرة 
المس��تقبلية لحق األجيال القادمة في ثروات موطنهم الحبيب، ليعملوا 

بمثله. 
إن ميث��اق العمل الوطني هو ثمرة عدله وجه��وده الخاصة ومن فكره 
النير، لضمان االس��تقرار السياس��ي في الداخل ودرء المخاطر الخارجية 

عن الوطن. 
إذن ميث��اق العمل الوطني هو عقد وعهد ووع��د بأن الوطن وما يملك 
من ثروات يجب أن تصّب في بناء المملكة وخير المواطنين. إن الميثاق 
سراج ُيهتدى به في الحاضر والمستقبل، لذلك استحق البيعة المطلقة 
أثناء االس��تفتاء عليه. دمتم ي��ا صاحب الجالة، وحرس��كم اهلل تعالى 

بعينه التي ال تنام، وكل عام والبحرين بجالتكم وشعبها بخير.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/22/watan-20220222.pdf?1645506314
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991796
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  9

Link

Link

local@albiladpress.com

الثالثاء 22 فبراير 2022 - 21 رجب 1443 - العدد 4879
09

المنامة - بنا

المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أكـــد 
أحمد الزايد اســـتعداد مملكـــة البحرين 
للتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات والتجارب 
الحكوميـــة  اإلداريـــة  والممارســـات 
بيـــن المملكة ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي مجـــال الموارد البشـــرية 
انطالقـــًا  وذلـــك  المدنيـــة  والخدمـــة 
مـــن العالقـــات األخويـــة بيـــن البلديـــن 
الشقيقين. والتقى رئيس جهاز الخدمة 
المدنية وفدًا من دائرة الموارد البشرية 

فـــي حكومة الشـــارقة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة خالل زيارتـــه لمبنى 
الجهـــاز برئاســـة رئيـــس دائـــرة الموارد 
خـــادم  بـــن  ســـلطان  طـــارق  البشـــرية 
الـــذي يزور مملكـــة البحريـــن، حيث تم 
إطـــالع الوفد علـــى أفضل الممارســـات 
الحكوميـــة ومـــا تحقـــق من إنجـــازات، 
وذلك في سبيل تبادل الرؤى والمعرفة 
لتطويـــر األنظمـــة اإلداريـــة الحكومية، 

وتنمية الموارد البشرية.

تبادل الخبرات مع اإلمارات بـ “الخدمة المدنية”

عقـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
اجتماعا مع وفد موظفي مجلس الشـــيوخ والنواب 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة )الكونغـــرس( فـــي 
إطـــار برنامج الزيارة الرســـمية التي يقوم بها الوفد 
لمملكة البحرين حاليا ضمن سلســـلة الزيارات التي 
تأتـــي للتعـــرف على تجربـــة مملكـــة البحرين حيث 
جـــرى خـــالل هـــذه الزيـــارة مواصلة النقاشـــات بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  العديـــد  حـــول  الصديقـــة 
الصلة بالمرأة، واالســـتفادة من التجارب المشـــتركة 
بيـــن البلديـــن فـــي هـــذا المجـــال. وقدمت مســـاعد 
األميـــن العـــام للمجلس األعلى للمرأة الشـــيخة دينا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة شـــرحًا حول تجربـــة مملكة 
البحرين والجهود والمبادرات الداعمة لتقدم المرأة 
البحرينية، إضافة إلى التعريف بــ”النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنســـين” في مملكة البحرين، كدليل 
عمل وطني لواضعي السياســـات واإلستراتيجيات 
العامـــة والمشـــرعين ومنفـــذي البرامـــج و الخطط، 
يضـــع اإلطـــار العام لعمـــل تلك األطـــراف بما يضمن 

إدمـــاج حقيقـــي و مســـتدام للمـــرأة البحرينيـــة في 
العمليـــة التنموية. كما اســـتعرضت خالل االجتماع 
عددا من المؤشرات التي تؤكد التقدم الذي تحققه 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى مختلف األصعـــدة، إضافة 
إلـــى جهود مملكـــة البحرين في إدمـــاج احتياجات 
المـــرأة البحرينية ضمن الخطط واالســـتراتيجيات 
الحكومية، وفي جميع برامج التنمية الشـــاملة، بما 
يمكنهـــا مـــن القيام بدورهـــا الوطنـــي، وتعزيز تقدم 

بالدهـــا فـــي كافـــة المجـــاالت، إضافـــة إلـــى ضمـــان 
استدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي 
فـــي  باالســـتقرار األســـري وترفـــع مـــن مســـاهمتها 
االقتصاد الوطني، من خالل تضمين برامج الخطة 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية في كافة برامج 

مؤسسات الدولة .
وأوضحت مســـاعد األمين العـــام للمجلس أن نضج 
وتقـــدم التجربـــة البحرينية في مجـــال المرأة جعل 

من مملكة البحرين شـــريكًا لـــدول العالم المتقدمة، 
بمـــا لديهـــا مـــن خبـــرات وتجـــارب جديـــرة بالطـــرح 
والنقاش على المســـتوى الدولي، مشيرة في اإلطار 
ذاته إلى أن المملكة، ومن خالل مؤسســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، قطعـــت مراحل متقدمة جـــّدًا على 
صعيـــد مـــد جســـور التعـــاون وتوثيقها مـــع مختلف 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات  الجهـــات 
الصلـــة بالمـــرأة. من جانبهم أعرب عـــدد من أعضاء 

وفـــد الكونغرس األميركي عـــن إعجابهم بمضامين 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال دعـــم وتقدم 
الوطنيـــة  للخصوصيـــة  لمراعاتهـــا  خاصـــة  المـــرأة 
واالجتماعيـــة مـــن جهـــة، وانفتاحها علـــى التجارب 
العالميـــة من جهـــة أخـــرى، مؤكديـــن حرصهم على 
مواصلـــة مثل هذه النقاشـــات المثمـــرة مع المجلس 
األعلـــى للمرأة بما يســـهم في تطويـــر أوضاع المرأة 

في البلدين الصديقين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

دينا بنت راشد تستعرض التقدم المحرز بشأن النهوض بالبحرينية
وفد الكونغرس يطلع على النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين

األعلى للمرأة يعقد  اجتماعًا مع وفد موظفي مجلس الشيوخ والنواب بالواليات المتحدة األميركية

المنامة - وزارة الصحة

بالتعـــاون  الصحـــة  وزارة  قامـــت 
التجـــارة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  والصناعـــة 
ضـــوء  فـــي  الالزمـــة  االحترازيـــة 
التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء 
والـــدواء األميركية بشـــأن احتمال 
ســـالمينويال  جرثومـــة  وجـــود 
كرونـــو  وبكتيريـــا   ”salmonella“
 cronobacter“ ســـاكازاكي  باكتـــر 
sakazakii”، فـــي منتجـــات بدائـــل 
فـــي  المصنعـــة  األطفـــال  حليـــب 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

.”elecare,similac, alimentum“
وعليه أهابت وزارة الصحة بجميع 
المســـتهلكين إلى ضرورة االمتناع 
المنتجـــات  هـــذه  اســـتهالك  عـــن 
والتخلـــص منها حفاًظا على صحة 
ضـــوء  علـــى  أطفالهـــم،  وســـالمة 
التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء 

والدواء األميركية.
التنبيـــه  غـــرار  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
الشـــبكة  مـــن  إخطـــار  وتلقـــي 
الدولية لمســـؤولي سالمة األغذية 
)انفوســـان( التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية، بشـــأن وجود بالغات عن 
بكتيـــري  تلـــوث  احتماليـــة  وجـــود 
حليـــب  بدائـــل  منتجـــات  لبعـــض 
األطفـــال المجفـــف المصنعـــة فـــي 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
وحيـــث إن هـــذه المنتجـــات قد تم 
البحريـــن،  إلـــى مملكـــة  تصديرهـــا 
فقـــد قـــام قســـم مراقبـــة األغذيـــة 
بالتواصل مع الشـــركة المســـتوردة 
في الحـــال وتم ســـحب المنتجات 

من األسواق.
ونّبهـــت وزارة الصحـــة 
إلى  المستهلكين  جميع 
ضـــرورة االمتنـــاع عـــن 
المنتجـــات  اســـتهالك 
أدنـــاه  المذكـــورة 
والتخلـــص منها حفاظًا 

أطفالهـــم.  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
وطمأنت في الوقت ذاته أنها تتابع 

مستجدات الموضوع عن كثب.
وفـــي بيـــان صحافـــي أمـــس، قـــال 
األغذيـــة  مراقبـــة  قســـم  رئيـــس 
الســـاري  فيصـــل  الصحـــة  بـــوزارة 
إن اإلجـــراءات شـــملت وقـــف بيـــع 
وتـــداول منتجـــات بدائـــل حليـــب 
 Alimentum,similac,“ األطفـــال 
elecare” الـــواردة في التحذير من 
الصيدليات والمستودعات وجميع 
أماكـــن توزيعهـــا، لحيـــن اســـتكمال 
الجهـــات  مـــن  النهائـــي  التحقيـــق 

الصحية.
الصحـــة  وزارة  دعـــت  ذلـــك  إلـــى 
افـــراد المجتمع إلى ضـــرورة وقف 
الحليـــب  منتجـــات  اســـتخدام 
المذكـــورة  التشـــغيلية  باألرقـــام 
تقريـــر  صـــدور  لحيـــن  ـــا  احترازيًّ
الشـــركة  مـــن  النهائـــي  التحقـــق 
الصحيـــة  والجهـــات  الصانعـــة 
والتأكد من سالمتها، مع االستعانة 
بشـــأن  لالستشـــارة  بالمختصيـــن 
منتجات الحليب البديلة المناســـبة 

للطفل.
ودعـــت إدارة الصحة العامة جميع 
للتواصـــل  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
حـــال  فـــي  معهـــا 
استفسار  أي  وجود 
أو مالحظـــة وعلـــى 
الســـاعة  مـــدار 
خـــط  خـــالل  مـــن 

الشكاوى.

سحب بعض منتجات بدائل حليب أطفال بسبب الـ “سالمينويال”

الصادرات وطنية المنشأ في يناير 2022
إجمالي قيمة الواردات السلعية بلغ نحو 449 مليون دينار

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تقريرها 
األولي إلحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير من العام 
2022، حيـــث يشـــتمل التقرير على بيانات عـــن الواردات 
والصـــادرات )وطنية المنشـــأ( وإعـــادة التصدير، باإلضافة 

إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنه خالل شـــهر يناير الماضـــي، بلغت قيمة 
إجمالي الواردات الســـلعية نحـــو 449 مليون دينار مقابل 
409 مليـــون دينار لنفس الشـــهر من العام الســـابق بنســـبة 
ارتفاع 10 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشـــر دول ما 
نســـبته 68 % مـــن حجم إجمالي الـــواردات، أما الواردات 

من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32 %.
وبحســـب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى في حجم 
الواردات التي بلغت 73 مليون دينار، تليها أستراليا بقيمة 
40 مليون دينار، بينما تأتي االمارات العربية المتحدة في 
المرتبـــة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلــــغت 38 

مليون دينار.
ويـعـتـبــــر خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا غيـــر مكتلة أكـثــــر 
أوكســـيد  ثــــم  دينـــار  مليـــون   34.64 اسـتيــــرادًا  الـســــلع 
األلمنيوم 34.61 مليون دينار ويـلـيـهــــما ســـيارات الجيب 

12 مليون دينار.

ومـــن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشـــأ 
بنســـبة %93 حيث بلغت 387 مليون دينار مـقـابــــل 200 
مليـــون دينـــار لنفـــس الشـــهر مـــن العـــام الســـابق، ويمثـــل 
مجمـــوع صـــادرات أهم عشـــر دول مـــا نســـبته 76 % من 
إجمالـــي حجم الصـــادرات، بينمـــا مجموع بقيـــة الدول ال 

تتجاوز نسبتها 24 %.
واحتلـــت الـمـمــــلكة الـعـربـيــــة الـســــعودية الــــمرتبة األولى 
من حيث حجم الصــــادرات وطـنيــــة الـمنــــشأ الـبـالـغــــة 70 
مليـــون دينار وتليهـــا الواليات المتحـــدة األميركية بقيمة 
69 مليـــون دينـــار، بينما تأتـــي االمارات العربيـــة المتحدة 
فـــي المرتبة الثالثة من حيـــث حجم الصادرات البالغة 30 

مليون دينار.
وعلـــى صعيـــد الصـــادرات وطنية المنشـــأ حســـب الســـلع، 
خالئـــط من األلومنيـــوم الخام أكثر الســـلع تصديرًا خالل 
شـهــــر ينايـــر مـــن العـــام 2022، والتـــي بلغـــت قيمتها 147 
مليـــون دينـــار، ويأتي في المرتبة الثانيـــة خامات الحديد 
ومركزاتهـــا مكتلـــة التـــي بلغـــت قــــيمتها 42 مليـــون دينار 
وتليهمـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة أســـالك مـــن ألمنيـــوم غيـــر 

مخلوط والتي بلغت قيمتها 20 مليون دينار.
أما فيما يخـــص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة 
التصدير بنســـبة 3 % حيث بلغت 54 مليون دينار مقابل 

53 مليـــون دينـــار لنفس الشـــهر من العام الســـابق، ويمثل 
مجمـــوع أهـــم عشـــر دول مـــا تتجـــاوز نســـبته 90 % مـــن 
إجمالـــي حجم إعـــادة التصدير، أما بقية الـــدول فنصيبها 

10 % فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي المملكة العربية الســـعودية في المرتبة األولى 
من حيث حجم إعادة الـتصـديــــر الذي بـلغــــت قيــــمته 18 
مليـــون دينار وتليها اإلمارات العربيـــة المتحدة بقيمة 12 
مليون دينار، ومن ثم تأتي ســـنغافورة في المرتبة الثالثة 

والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 7 ماليين دينار.
وتعتبـــر اآلالت الرقمية للمعالجـــة الذاتية للمعلومات أكثر 
الســـلع مـــن حيـــث إعـــادة التصديـــر، وبلغـــت قيمتهـــا 4.1 
مليـــون دينـــار، تليها فـــي المرتبة الثانية ســـيارات الجيب 
والتـــي تصل قيمتها إلـــى 3.8 مليون دينار، وتحتل اجزاء 
للتوربينـــات الغازيـــة المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث إعـــادة 

التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الذي يمثـــل الفرق بيـــن الصادرات 
والـــواردات، فقد بلغ 8 مليون دينار مســـجال انخفاض في 
قيمـــة العجز في يناير من عـــام 2022 عما عليه في نفس 
الشـــهر من العام الســـابق 156 مليون دينار بنســـبة 95 %، 

بما ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.

 المنامة - بنا 

تفعيل مذكرة التفاهم مع فرنسا لتدريب األطباء
محمد بن عبداهلل: العمل جاٍر لتنفيذ برنامج الضمان الصحي

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، في مقر المجلس، 
سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم 
كوشار، حيث تم بحث واستعراض أوجه التعاون بين 
البلديـــن الصديقيـــن في المجاالت الصحيـــة المختلفة، 

وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة وليد المانع.
بالســـفير  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ورحـــب 
الفرنســـي، مشـــيدًا بالعالقات المتميـــزة والمثمرة التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية فرنســـا الصديقة 
ومـــا تقدمه هـــذه العالقـــات الثنائية من تقـــدم وتطور 
ونمـــاء على جميـــع المســـتويات للشـــعبين الصديقين، 
مؤكـــدًا أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون 
المشـــترك مع الجمهورية الفرنسية ال سيما في المجال 

الصحي.
وقـــّدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة شـــرحًا عن 
الـــدور الـــذي يضطلـــع به المجلـــس األعلـــى للصحة في 
وضـــع ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة للصحة ومن 

بينهـــا البرنامـــج الوطنـــي للضمـــان الصحـــي، وتطويـــر 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكـــة، كما تـــم خالل 
اللقاء التطرق إلى: آفاق التعاون الصحي بين البلدين، 
تفعيل مذكرة التفاهم لتدريب األطباء، ووضع أســـس 

التنسيق بين الجهتين.
للمســـتوى  تقديـــره  عـــن  الســـفير  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 

المتميـــز مـــن العالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة فرنســـا، كمـــا أثنى علـــى الدور البـــارز الذي 
يقـــوم بـــه المجلـــس األعلـــى للصحة في تطويـــر قطاع 
الرعاية الصحية في البحرين مؤكدًا اســـتعداد الجانب 
الفرنســـي لتنميـــة آفاق التعاون الصحي المشـــترك بين 

البلدين الصديقين.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل السفير الفرنسي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أكـــد 
أحمد الزايد اســـتعداد مملكـــة البحرين 
للتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات والتجارب 
الحكوميـــة  اإلداريـــة  والممارســـات 
بيـــن المملكة ودولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي مجـــال الموارد البشـــرية 
انطالقـــًا  وذلـــك  المدنيـــة  والخدمـــة 
مـــن العالقـــات األخويـــة بيـــن البلديـــن 
الشقيقين. والتقى رئيس جهاز الخدمة 
المدنية وفدًا من دائرة الموارد البشرية 

فـــي حكومة الشـــارقة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة خالل زيارتـــه لمبنى 
الجهـــاز برئاســـة رئيـــس دائـــرة الموارد 
خـــادم  بـــن  ســـلطان  طـــارق  البشـــرية 
الـــذي يزور مملكـــة البحريـــن، حيث تم 
إطـــالع الوفد علـــى أفضل الممارســـات 
الحكوميـــة ومـــا تحقـــق من إنجـــازات، 
وذلك في سبيل تبادل الرؤى والمعرفة 
لتطويـــر األنظمـــة اإلداريـــة الحكومية، 

وتنمية الموارد البشرية.

تبادل الخبرات مع اإلمارات بـ “الخدمة المدنية”

عقـــدت األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة، 
اجتماعا مع وفد موظفي مجلس الشـــيوخ والنواب 
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة )الكونغـــرس( فـــي 
إطـــار برنامج الزيارة الرســـمية التي يقوم بها الوفد 
لمملكة البحرين حاليا ضمن سلســـلة الزيارات التي 
تأتـــي للتعـــرف على تجربـــة مملكـــة البحرين حيث 
جـــرى خـــالل هـــذه الزيـــارة مواصلة النقاشـــات بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  العديـــد  حـــول  الصديقـــة 
الصلة بالمرأة، واالســـتفادة من التجارب المشـــتركة 
بيـــن البلديـــن فـــي هـــذا المجـــال. وقدمت مســـاعد 
األميـــن العـــام للمجلس األعلى للمرأة الشـــيخة دينا 
بنـــت راشـــد آل خليفـــة شـــرحًا حول تجربـــة مملكة 
البحرين والجهود والمبادرات الداعمة لتقدم المرأة 
البحرينية، إضافة إلى التعريف بــ”النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنســـين” في مملكة البحرين، كدليل 
عمل وطني لواضعي السياســـات واإلستراتيجيات 
العامـــة والمشـــرعين ومنفـــذي البرامـــج و الخطط، 
يضـــع اإلطـــار العام لعمـــل تلك األطـــراف بما يضمن 

إدمـــاج حقيقـــي و مســـتدام للمـــرأة البحرينيـــة في 
العمليـــة التنموية. كما اســـتعرضت خالل االجتماع 
عددا من المؤشرات التي تؤكد التقدم الذي تحققه 
المـــرأة البحرينيـــة علـــى مختلف األصعـــدة، إضافة 
إلـــى جهود مملكـــة البحرين في إدمـــاج احتياجات 
المـــرأة البحرينية ضمن الخطط واالســـتراتيجيات 
الحكومية، وفي جميع برامج التنمية الشـــاملة، بما 
يمكنهـــا مـــن القيام بدورهـــا الوطنـــي، وتعزيز تقدم 

بالدهـــا فـــي كافـــة المجـــاالت، إضافـــة إلـــى ضمـــان 
استدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي 
فـــي  باالســـتقرار األســـري وترفـــع مـــن مســـاهمتها 
االقتصاد الوطني، من خالل تضمين برامج الخطة 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية في كافة برامج 

مؤسسات الدولة .
وأوضحت مســـاعد األمين العـــام للمجلس أن نضج 
وتقـــدم التجربـــة البحرينية في مجـــال المرأة جعل 

من مملكة البحرين شـــريكًا لـــدول العالم المتقدمة، 
بمـــا لديهـــا مـــن خبـــرات وتجـــارب جديـــرة بالطـــرح 
والنقاش على المســـتوى الدولي، مشيرة في اإلطار 
ذاته إلى أن المملكة، ومن خالل مؤسســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، قطعـــت مراحل متقدمة جـــّدًا على 
صعيـــد مـــد جســـور التعـــاون وتوثيقها مـــع مختلف 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات  الجهـــات 
الصلـــة بالمـــرأة. من جانبهم أعرب عـــدد من أعضاء 

وفـــد الكونغرس األميركي عـــن إعجابهم بمضامين 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال دعـــم وتقدم 
الوطنيـــة  للخصوصيـــة  لمراعاتهـــا  خاصـــة  المـــرأة 
واالجتماعيـــة مـــن جهـــة، وانفتاحها علـــى التجارب 
العالميـــة من جهـــة أخـــرى، مؤكديـــن حرصهم على 
مواصلـــة مثل هذه النقاشـــات المثمـــرة مع المجلس 
األعلـــى للمرأة بما يســـهم في تطويـــر أوضاع المرأة 

في البلدين الصديقين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

دينا بنت راشد تستعرض التقدم المحرز بشأن النهوض بالبحرينية
وفد الكونغرس يطلع على النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين

األعلى للمرأة يعقد  اجتماعًا مع وفد موظفي مجلس الشيوخ والنواب بالواليات المتحدة األميركية

المنامة - وزارة الصحة

بالتعـــاون  الصحـــة  وزارة  قامـــت 
التجـــارة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  والصناعـــة 
ضـــوء  فـــي  الالزمـــة  االحترازيـــة 
التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء 
والـــدواء األميركية بشـــأن احتمال 
ســـالمينويال  جرثومـــة  وجـــود 
كرونـــو  وبكتيريـــا   ”salmonella“
 cronobacter“ ســـاكازاكي  باكتـــر 
sakazakii”، فـــي منتجـــات بدائـــل 
فـــي  المصنعـــة  األطفـــال  حليـــب 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

.”elecare,similac, alimentum“
وعليه أهابت وزارة الصحة بجميع 
المســـتهلكين إلى ضرورة االمتناع 
المنتجـــات  هـــذه  اســـتهالك  عـــن 
والتخلـــص منها حفاًظا على صحة 
ضـــوء  علـــى  أطفالهـــم،  وســـالمة 
التحذير الذي أصدرته هيئة الغذاء 

والدواء األميركية.
التنبيـــه  غـــرار  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
الشـــبكة  مـــن  إخطـــار  وتلقـــي 
الدولية لمســـؤولي سالمة األغذية 
)انفوســـان( التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية، بشـــأن وجود بالغات عن 
بكتيـــري  تلـــوث  احتماليـــة  وجـــود 
حليـــب  بدائـــل  منتجـــات  لبعـــض 
األطفـــال المجفـــف المصنعـــة فـــي 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
وحيـــث إن هـــذه المنتجـــات قد تم 
البحريـــن،  إلـــى مملكـــة  تصديرهـــا 
فقـــد قـــام قســـم مراقبـــة األغذيـــة 
بالتواصل مع الشـــركة المســـتوردة 
في الحـــال وتم ســـحب المنتجات 

من األسواق.
ونّبهـــت وزارة الصحـــة 
إلى  المستهلكين  جميع 
ضـــرورة االمتنـــاع عـــن 
المنتجـــات  اســـتهالك 
أدنـــاه  المذكـــورة 
والتخلـــص منها حفاظًا 

أطفالهـــم.  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
وطمأنت في الوقت ذاته أنها تتابع 

مستجدات الموضوع عن كثب.
وفـــي بيـــان صحافـــي أمـــس، قـــال 
األغذيـــة  مراقبـــة  قســـم  رئيـــس 
الســـاري  فيصـــل  الصحـــة  بـــوزارة 
إن اإلجـــراءات شـــملت وقـــف بيـــع 
وتـــداول منتجـــات بدائـــل حليـــب 
 Alimentum,similac,“ األطفـــال 
elecare” الـــواردة في التحذير من 
الصيدليات والمستودعات وجميع 
أماكـــن توزيعهـــا، لحيـــن اســـتكمال 
الجهـــات  مـــن  النهائـــي  التحقيـــق 

الصحية.
الصحـــة  وزارة  دعـــت  ذلـــك  إلـــى 
افـــراد المجتمع إلى ضـــرورة وقف 
الحليـــب  منتجـــات  اســـتخدام 
المذكـــورة  التشـــغيلية  باألرقـــام 
تقريـــر  صـــدور  لحيـــن  ـــا  احترازيًّ
الشـــركة  مـــن  النهائـــي  التحقـــق 
الصحيـــة  والجهـــات  الصانعـــة 
والتأكد من سالمتها، مع االستعانة 
بشـــأن  لالستشـــارة  بالمختصيـــن 
منتجات الحليب البديلة المناســـبة 

للطفل.
ودعـــت إدارة الصحة العامة جميع 
للتواصـــل  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
حـــال  فـــي  معهـــا 
استفسار  أي  وجود 
أو مالحظـــة وعلـــى 
الســـاعة  مـــدار 
خـــط  خـــالل  مـــن 

الشكاوى.

سحب بعض منتجات بدائل حليب أطفال بسبب الـ “سالمينويال”

الصادرات وطنية المنشأ في يناير 2022
إجمالي قيمة الواردات السلعية بلغ نحو 449 مليون دينار

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تقريرها 
األولي إلحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير من العام 
2022، حيـــث يشـــتمل التقرير على بيانات عـــن الواردات 
والصـــادرات )وطنية المنشـــأ( وإعـــادة التصدير، باإلضافة 

إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنه خالل شـــهر يناير الماضـــي، بلغت قيمة 
إجمالي الواردات الســـلعية نحـــو 449 مليون دينار مقابل 
409 مليـــون دينار لنفس الشـــهر من العام الســـابق بنســـبة 
ارتفاع 10 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشـــر دول ما 
نســـبته 68 % مـــن حجم إجمالي الـــواردات، أما الواردات 

من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32 %.
وبحســـب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى في حجم 
الواردات التي بلغت 73 مليون دينار، تليها أستراليا بقيمة 
40 مليون دينار، بينما تأتي االمارات العربية المتحدة في 
المرتبـــة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلــــغت 38 

مليون دينار.
ويـعـتـبــــر خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا غيـــر مكتلة أكـثــــر 
أوكســـيد  ثــــم  دينـــار  مليـــون   34.64 اسـتيــــرادًا  الـســــلع 
األلمنيوم 34.61 مليون دينار ويـلـيـهــــما ســـيارات الجيب 

12 مليون دينار.

ومـــن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشـــأ 
بنســـبة %93 حيث بلغت 387 مليون دينار مـقـابــــل 200 
مليـــون دينـــار لنفـــس الشـــهر مـــن العـــام الســـابق، ويمثـــل 
مجمـــوع صـــادرات أهم عشـــر دول مـــا نســـبته 76 % من 
إجمالـــي حجم الصـــادرات، بينمـــا مجموع بقيـــة الدول ال 

تتجاوز نسبتها 24 %.
واحتلـــت الـمـمــــلكة الـعـربـيــــة الـســــعودية الــــمرتبة األولى 
من حيث حجم الصــــادرات وطـنيــــة الـمنــــشأ الـبـالـغــــة 70 
مليـــون دينار وتليهـــا الواليات المتحـــدة األميركية بقيمة 
69 مليـــون دينـــار، بينما تأتـــي االمارات العربيـــة المتحدة 
فـــي المرتبة الثالثة من حيـــث حجم الصادرات البالغة 30 

مليون دينار.
وعلـــى صعيـــد الصـــادرات وطنية المنشـــأ حســـب الســـلع، 
خالئـــط من األلومنيـــوم الخام أكثر الســـلع تصديرًا خالل 
شـهــــر ينايـــر مـــن العـــام 2022، والتـــي بلغـــت قيمتها 147 
مليـــون دينـــار، ويأتي في المرتبة الثانيـــة خامات الحديد 
ومركزاتهـــا مكتلـــة التـــي بلغـــت قــــيمتها 42 مليـــون دينار 
وتليهمـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة أســـالك مـــن ألمنيـــوم غيـــر 

مخلوط والتي بلغت قيمتها 20 مليون دينار.
أما فيما يخـــص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة 
التصدير بنســـبة 3 % حيث بلغت 54 مليون دينار مقابل 

53 مليـــون دينـــار لنفس الشـــهر من العام الســـابق، ويمثل 
مجمـــوع أهـــم عشـــر دول مـــا تتجـــاوز نســـبته 90 % مـــن 
إجمالـــي حجم إعـــادة التصدير، أما بقية الـــدول فنصيبها 

10 % فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي المملكة العربية الســـعودية في المرتبة األولى 
من حيث حجم إعادة الـتصـديــــر الذي بـلغــــت قيــــمته 18 
مليـــون دينار وتليها اإلمارات العربيـــة المتحدة بقيمة 12 
مليون دينار، ومن ثم تأتي ســـنغافورة في المرتبة الثالثة 

والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 7 ماليين دينار.
وتعتبـــر اآلالت الرقمية للمعالجـــة الذاتية للمعلومات أكثر 
الســـلع مـــن حيـــث إعـــادة التصديـــر، وبلغـــت قيمتهـــا 4.1 
مليـــون دينـــار، تليها فـــي المرتبة الثانية ســـيارات الجيب 
والتـــي تصل قيمتها إلـــى 3.8 مليون دينار، وتحتل اجزاء 
للتوربينـــات الغازيـــة المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث إعـــادة 

التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أمـــا الميـــزان التجـــاري الذي يمثـــل الفرق بيـــن الصادرات 
والـــواردات، فقد بلغ 8 مليون دينار مســـجال انخفاض في 
قيمـــة العجز في يناير من عـــام 2022 عما عليه في نفس 
الشـــهر من العام الســـابق 156 مليون دينار بنســـبة 95 %، 

بما ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.

 المنامة - بنا 

تفعيل مذكرة التفاهم مع فرنسا لتدريب األطباء
محمد بن عبداهلل: العمل جاٍر لتنفيذ برنامج الضمان الصحي

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، في مقر المجلس، 
سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم 
كوشار، حيث تم بحث واستعراض أوجه التعاون بين 
البلديـــن الصديقيـــن في المجاالت الصحيـــة المختلفة، 

وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة وليد المانع.
بالســـفير  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ورحـــب 
الفرنســـي، مشـــيدًا بالعالقات المتميـــزة والمثمرة التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية فرنســـا الصديقة 
ومـــا تقدمه هـــذه العالقـــات الثنائية من تقـــدم وتطور 
ونمـــاء على جميـــع المســـتويات للشـــعبين الصديقين، 
مؤكـــدًا أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز التعاون 
المشـــترك مع الجمهورية الفرنسية ال سيما في المجال 

الصحي.
وقـــّدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة شـــرحًا عن 
الـــدور الـــذي يضطلـــع به المجلـــس األعلـــى للصحة في 
وضـــع ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة للصحة ومن 

بينهـــا البرنامـــج الوطنـــي للضمـــان الصحـــي، وتطويـــر 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكـــة، كما تـــم خالل 
اللقاء التطرق إلى: آفاق التعاون الصحي بين البلدين، 
تفعيل مذكرة التفاهم لتدريب األطباء، ووضع أســـس 

التنسيق بين الجهتين.
للمســـتوى  تقديـــره  عـــن  الســـفير  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 

المتميـــز مـــن العالقـــات التـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة فرنســـا، كمـــا أثنى علـــى الدور البـــارز الذي 
يقـــوم بـــه المجلـــس األعلـــى للصحة في تطويـــر قطاع 
الرعاية الصحية في البحرين مؤكدًا اســـتعداد الجانب 
الفرنســـي لتنميـــة آفاق التعاون الصحي المشـــترك بين 

البلدين الصديقين.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل السفير الفرنسي

387
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يوم التأسيس السعودي
تحتفل الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية أعزها هللا ونصرها 
اليـــوم الثالثـــاء 22 فبرايـــر 2022، وألول مرة بيوم التأســـيس بناء على 
األمـــر الملكـــي الســـامي لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه، بأن يكون 22 فبراير من كل عام 
يومًا لذكرى تأســـيس الدولة الســـعودية، باسم “يوم التأسيس”، ويصبح 
إجـــازة رســـمية، واختيار هـــذا التاريخ يعود إلى “منتصـــف عام 1139هـ 
الموافـــق لشـــهر فبراير من عام 1727، بدء عهد اإلمام محمد بن ســـعود 

وتأسيسه الدولة السعودية األولى”.
المتتبـــع لتاريخ المملكة العربية الســـعودية ســـيجد أن هذا البلد العظيم 
وملوكـــه رفعـــوا لـــواء العـــز والشـــرف وجمـــع الشـــمل وتوحيـــد الكلمـــة 
والدفـــاع عـــن األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية، فاإلمام محمد بن ســـعود 
مؤســـس الدولة الســـعودية األولى دون له التاريخ بأحرف من نور عمله 
علـــى الوحدة والبناء والتطوير واالســـتقرار، ورســـم الخطوط العريضة 
لحضـــارة أدهشـــت العالـــم مع مـــرور األزمـــان بمالحـــم البنـــاء واإلعمار، 
وأصبحـــت مدينة “الدرعية” بفضل جهوده منـــارة للعلم والثقافة، وبيئة 

تســـتقطب العلماء من كل مكان، وســـار من بعده أشقاؤه حاملين الراية 
بنهـــج متكامل وقواعد صحيحة وصـــوت الحق والفضيلة والخير حتى 
يومنا هذا في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
لقد قدم ملوك وأمراء المملكة العربية السعودية عبر الحقب التاريخية 
نموذجـــا حيـــا للدولـــة القويـــة والقبـــس الـــذي يومـــض منه نور اإلســـالم 
والســـالم فـــي قلب العالـــم، ومهبـــط الوحي ومنطلـــق الرســـالة الكريمة، 
ولهـــذا البلـــد العظيـــم مقومـــات ودعائم ونياشـــين قوته معلقـــة على مد 
النظر على صدر التاريخ، واليوم اإلشعاع السعودي السياسي والثقافي 
واالقتصـــادي له انعكاســـات قويـــة ومؤثرة على العالم أجمـــع، ومواقفها 
القويـــة دفاعـــا عـــن العروبـــة واإلســـالم ال حدود لهـــا، وكما قـــال صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان ولـــي العهد: “لســـنا قلقين على 
مســـتقبل المملكة، بل نتطلع إلى مســـتقبل أكثر إشراًقا، قادرون على أن 
نصنعه بعون هللا بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم هللا 

بها عليها”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الرجال يعرفون بمواقفهم
المواقـــف هي مـــن تحدد معادن الرجال، ومـــن يجب أن نهدر 
وقتنـــا واهتمامنـــا ألجلـــه، ومـــن يجـــب أن نركنه علـــى الرف، 

ونخرجه من حساباتنا وأولوياتنا كلها.
وأعجب لطبيعة بعض البشر، ممن ال يرون إال مصالحهم، وما 
ينفعهـــم هـــم، دون أيـــة اعتبـــارات لمن حولهـــم، خصوصا لمن 
وقفـــوا إلى جانبهـــم أثناء األزمات، وأثنـــاء صعودهم لألعلى، 

بعد أن كانوا بالقعر.
وأعجب أيضا لمن يملكون المال الطائل، لكنهم فقراء القلوب 
والعطيـــة، يظلون على حالهم هذا حتى مماتهم، وإن ماتوا ال 

يذكرهم أو يترحم عليهم أحد.
هنـــاك أيضا من وقـــف الناس إلى جانبهم، من نواب، وبلديين، 
وغيرهم، يأتون أثناء االنتخابات بوجه، وبعد الفوز، يظهرون 
وجهـــًا آخر، ضريبته األولـــى تعطيل مصالـــح المواطن، وهدر 

وقته، وتصعيب الحياة عليه، أكثر مما هي صعبة.
هنـــاك أيضـــا بعـــض المســـؤولين، ممـــن ال يحركون ســـاكنًا في 
قضاء حوائج الناس، وفي تســـهيل أمورهم، وخدمتهم، وفي 

البحث عن األجر.
قصص كثيرة نســـمعها اليـــوم، وكل يوم، تـــدور نتائجها بفلك 
معـــادن الرجـــال، والتـــي تحـــدد بالنهايـــات قيمـــة الشـــخص، 
ومكانته الحقيقية في المجتمع وفي قلوب الناس، وفي رضا 

والديه عليه، أو سخطهما.
مـــن المضحك المبكي، تغير البعـــض بعد خروجهم وتقاعدهم 
مـــن الوظيفـــة، ليصبحـــوا فجأة مع النـــاس أليفيـــن، وطيبين، 

ومبتسمين، لكن بعد فوات األوان، وتلك قصة أخرى.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

كفى هدراً للطعام
مازالـــت مملكـــة البحرين تحتـــل مرتبة “األعلى هـــدرًا للطعام” 
على المستوى العربي؛ فقبل الجائحة أعلن عن هدر ما يقارب 
95 مليـــون دينار ســـنويًا من الطعام، بمـــا يعادل 146 ألف طن، 
ورغم الجهود التي تبذلها بعض الجهات للحد من هذا الهدر، إال 
أنه يبقى مســـتمرًا حتى يومنا هذا وفقًا لتقرير األمم المتحدة 
الـــذي أعلن أن حجم هدر الغذاء لكل فرد من ســـكان البحرين 
بلغ 132 كيلوغرامًا ســـنويًا، ليشكل مجموع هدر الغذاء قرابة 

230 ألف طن سنويًا.
وتـــدل األرقام على اســـتمرار هذه المشـــكلة وتفاقمها، رغم ما 
يوصينا ديننا اإلسالمي من ضرورة التمسك بالتعاليم الخاصة 
بالحفـــاظ علـــى النعمـــة وحرمة هدرهـــا، ورغم بعـــض الجهود 
ـ جهود جمعية  ـ على حد علميـ  المبذولة المشكورة، ومن بينهاـ 
حفـــظ النعمة، والتي تعمل على توزيع األكل الصالح والفائض 
عـــن الحاجة علـــى المحتاجيـــن، بما يضمن التقليـــل من حجم 
الغذاء المهدر بشكل عام، إال أن ذلك ليس كافيًا، وأصبح لزامًا 
خلـــق آليات ناجعة وأكثر تطورًا إلعادة تدوير أو إدارة الطعام 
الفائـــض، إلى جانب ضرورة تكثيف الحمـــالت التوعوية على 

مختلف فئات المجتمع للحفاظ على الطعام وعدم إهداره.
رأيـــت تقريـــرًا قديمـــًا ألحـــد المطاعـــم الـــذي ال يســـمح لزبائنه 
بشـــراء طعـــام أكثـــر من حاجتهـــم، ومطعـــم آخر ــ عـــن تجربة 
شخصية في إحدى الدول الفقيرة ــ ينتظر فيه الفقراء انتهاء 
الزبـــون من طعامه حتى يطلبـــوا اإلذن باإلجهاز على المتبقي 
من الطعام، وهلم جرا من حاالت تؤكد أن الهدر يكفي إلطعام 
مالييـــن المحتاجين حول العالم، ولو تأملنا وتفكرنا قليالً فإن 
النعمة زائلة، وال يمكن أن نقف مكتوفي األيدي دون أن نعالج 
هـــذه المشـــكلة، وأكثـــر الطرق فائـــدة لحلها القضـــاء عليها من 
جذورهـــا، ولن يتأتى ذلك إال بإشـــاعة الوعي المجتمعي حول 

ضرورة الحفاظ على النعمة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

ونحن في شـــهر الميثاق والتجديد، فإن للوقوف أمام المبادرات النوعية معنى 
مختلًفـــا، فال يمكن لـــه أن يمر دون تتبع محطات النهضـــة والتطوير، وباعتباري 
أحد أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان، وشـــهدت 
الكثير من اإلنجازات المتحققة خالل الفترة المنصرمة، فإن من واجبي الوطني 
المساهمة في نشر تلك المساعي التي يعمل من خاللها “رئيًسا، وأعضاء، وأمانة 
عامة”، متجهين في مسار االلتزام التام لضمان وتعزيز حقوق اإلنسان في مملكة 
البحرين، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي تركز على قيم العدالة والمساواة 
والكرامة اإلنســـانية.. فمنذ المباركة السامية بتأسيسها من لدن صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، والعمل 

فيها متواتر بال توقف، من أجل ترسيخ توابث حقوق المواطن البحريني.
وقد تتبعت اإلنجازات المتميزة التي حققتها المؤسســـة خالل ســـنواتها الثالث 
الماضيـــة بالرغـــم من تحديـــات جائحة كورونا، إال أنها اســـتقطبت مـــا يزيد عن 
٨٠٠٠ مشـــارك فـــي مختلف فعالياتهـــا وبرامجها الهادفة إلى نشـــر ثقافة حقوق 
اإلنســـان، وســـاهمت فـــي تقديـــم ورفع جملـــة مـــن اآلراء والمقترحـــات، وتلقت 

العديد من االتصاالت والشكاوى، قدمت خاللها ١٥٠٠ مساعدة قانونية.

كمـــا حرصت المؤسســـة على أن تكـــون دائًما مع الحدث لرصـــد مختلف القضايا 
التـــي تعيـــق التقـــدم فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان، وتســـعى إلى تســـليط الضوء 
عليهـــا فـــي مجال االختصاص والصالحيات الممنوحـــة، والتي تالقي كل الدعم 
والمســـاندة مـــن قبـــل الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
ولنا في دور المؤسســـة في تفعيل برنامج العقوبات والتدابير البديلة للمحكوم 
عليهم خير مثال، حيث وضعت خطة متكاملة للمساهمة مع الجهات المختصة 
فـــي خطـــوات التنفيذ. إن هذا الكيـــان المميز يحظى بمكانة وســـمعة الئقة على 
المستوى العالمي، وفي ذات السياق شاركت المؤسسة في العديد من المحافل 
الدولية واإلقليمية وســـاهمت في إبراز الصـــورة الحضارية لمملكة البحرين في 

مختلف المجاالت ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
ما أريد قوله وتأكيده هو االســـتمرار في توحيد الجهود المبذولة في المشـــاركة 
المجتمعيـــة للعمل نحو المزيد من التعزيز والضمان والحماية لحقوق اإلنســـان، 
وذلـــك لتمكيـــن الجميـــع من ممارســـة حقوقهم والعمـــل وفق منظومـــة متكاملة 

لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان.

د. حورية الديري

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان... أنموذًجا حضارًيا للديمقراطية

نتابـــع الحديـــث عـــن المؤتمر الدولـــي الثالث لتنمية المـــوارد البشـــرية، والذي نظمته 
مؤخـــرًا جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب وتنمية المـــوارد البشـــرية تحت شـــعار “الصحة 
النفســـية فـــي بيئـــة العمـــل”، وتناولناه في أربعـــة مقـــاالت: أهدافه، واهتمـــام مملكة 
البحريـــن بالصحة النفســـية في بيئة العمل قبل عقود، وأوجزنـــا )3( أوراق بحرينية، 
إضافة إلى )3( أوراق أخرى خليجية من المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة 

عمان الشقيقة، شاكرين دعم الجمعية.
نطـــرح اليوم ورقـــة مهمة جدًا من الناحيتيـــن العملية والنظرية مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة WHO بعنوان “الصحة النفســـية بموقع العمل: توصيات أساســـية لتحقيق 
الصحة النفســـية للجميع”، للدكتورة تســـنيم عطاطرة، ممثلـــة منظمة WHO بمملكة 
البحريـــن، وطورها الدكتور خالد ســـعيد الخبير اإلقليمي بالمكتب اإلقليمي للشـــرق 
األوسط للمنظمة EMRO، ومحاورها: المحور األول تعريف مفهومي الصحة عمومًا 
والنفســـية تحديـــدًا، حيث يعرف أنه “حالـــة الصحة العامة للفـــرد، البدنية والصحية 
واالجتماعيـــة، وليـــس فقط خلوه من المرض أو العجز وفقـــًا للمنظمة )1948م(”، أما 
الثانـــي فهو “حالة الرفاهية الشـــخصية للفرد ومقدرته علـــى القيام بعمله على أكمل 

وجـــه، وإمكانيـــة التعايش مع الضغوط العادية للحياة، والعمـــل بإنتاجية وإثمار، مع 
إمكانية المســـاهمة في رفاهية مجتمعه الذي يعيش فيه حســـب المنظمة )2005م(، 
أمـــا الثالـــث، التركيـــز علـــى أبعـــاد الصحـــة النفســـية اإليجابيـــة، والمحـــن النفســـية، 

واالضطرابات النفسية، وبالتالي العجز واإلعاقة النفسية”.
ثم بينت الورقة تكلفة اثنين فقط من أكثر الحاالت النفســـية شـــيوعًا على االقتصاد 
الكوني، هما االكتئاب والقلق، والتي تبلغ 1,000,000,000,000 - أي تريليون دوالر 
أميركـــي – ســـنويًا، كمـــا تأثير الصحة النفســـية في تراجع المســـتوى العالمي بســـبب 
التغيرات الديموغرافية، مسجلة ارتفاعًا بـ )13 %( بالعقد األخير، مع معاناة )20 %( 
من أطفال وناشـــئة العالم من أمراض نفســـية مسببة االنتحار كثاني سبب لموت من 
هم في الفئة العمرية )15 - 29( عاما، كما أن حاالت الصحة النفسية تلقي بتداعياتها 
الحقيقية في كل مناحي الحياة، مثل تأثيراتها السلبية على معدل األداء المدرسي 
والوظيفـــي، بـــل وعلـــى عالقاتنـــا العائليـــة واإلنســـانية، ناهيك عن صعوبـــات القدرة 
علـــى المســـاهمة في دعـــم المجتمع.. مع ذلك فلـــم يتعد الوســـيط العالمي لإلنفاقات 

الحكومية على الصحة النفسية أقل من )2 %( فقط، وهناك تتمة.
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