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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

العدد:  16055
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مجل�س الوزراء ي�شيد بنتائج مباحثات 
وزيارة  الحرميـن  وخـادم  الـمـلـك 
ولي العهـد رئي�س الوزراء لأمريكـا

ــاد مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــ أشـ
ــاحــــب  بــــــــزيــــــــارة حــــــضــــــرة صــ
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ
ــدى لــلــمــمــلــكــة  ــفـ ــمـ ــاد الـ ــبــ الــ
الشقيقة،  السعودية  العربية 
ونـــتـــائـــج الـــمـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
ــا جــالــتــه مـــع أخــيــه  ــراهــ أجــ
الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الــمــمــلــكــة  مـــلـــك  ــود  ــعــ ســ آل 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، عــلــى 
البلدين  جــهــود  دعـــم  صعيد 
فــــــــــي تـــــــعـــــــزيـــــــز الــــتــــنــــســــيــــق 
وتـــعـــاونـــهـــمـــا االســـتـــراتـــيـــجـــي 

فـــي الــمــجــاالت كـــافـــة، وحــــول مــجــمــل قــضــايــا الــمــنــطــقــة بــمــا يحقق 
لزيارة  المشترك  الختامي  بالبيان  وبما جاء  المشتركة،  مصالحهما 
جــالــتــه ومـــا أكــــده مــن الـــتـــزام بمضامين إعــــان الـــُعـــا، وفـــق جــدول 
زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة 
وتنسيق  المشتركة  واألمــنــيــة  الدفاعية  والمنظومتين  االقــتــصــاديــة 
المواقف، واإلســراع في العمل الثنائي  بين دول المجلس إلزالــة كل 

األمور العالقة.
جاء ذلك خال ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الــوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس  نائب رئيس مجلس 

الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية أمس.

البيانات يت�شلم  الـمـلـكي  الديوان  وزير 
المالية المدققة لح�شابات ديوان الرقابة 

تــــــســــــّلــــــم الــــــشــــــيــــــخ خــــالــــد 
وزيـــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  أحــــمــــد  بـــــن 
الــــديــــوان الــمــلــكــي مـــن الــشــيــخ 
بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة  أحـــمـــد 
المالية  الــرقــابــة  ديــــوان  رئــيــس 
ــات الــمــالــيــة  ــانـ ــيـ ــبـ واإلداريـــــــــــة الـ
ــوان  ــديـ الــمــدقــقــة لــحــســابــات الـ
لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 
إلــى  لــتــرفــع   ،2021 ديسمبر   31
الملك  حضرة صاحب الجالة 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ

عاهل الباد المفدى.
وأشاد وزير الديوان الملكي 
المالية  الــرقــابــة  ــوان  ديـ بجهود 
إحــدى  يعتبر  الـــذي  واإلداريــــــة، 
ــروع اإلصـــاحـــي  ــشـ ــمـ ثـــمـــرات الـ

المال  المحافظة على  في  المتميز  وبأدائه  المفدى،  الملك  لجالة 
الــعــام والتحقق مــن ســامــة ومــشــروعــيــة أوجـــه إنــفــاقــه، وإســهــامــه في 
تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان تطبيق أعلى مستويات 

اإلنتاجية والكفاءة والتوظيف األمثل للموارد.
وأشار إلى الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة في حماية المال 
الممارسات  وأحـــدث  أفضل  متبنيا  البحرين،  مــقــدرات  وحفظ  الــعــام 

المهنية المعتمدة على المستوى العالمي.
الشيخ  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  ديـــوان  رئــيــس  قــال  مــن جانبه 
أحمد بن محمد آل خليفة: »لقد كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرات 
وتــداعــيــات غــّيــرت بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع أســلــوب الــعــمــل عــلــى مختلف 
الرقابية  بأعماله  القيام  الــديــوان عن  يثن  لم  ذلــك  أن  إال  األصــعــدة، 
بشكل دقيق ومتكامل، ومواصلة إنجاز مهامه الرقابية بشكل احترافي 
يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية«.

�شفحات مزيفة تحمل �شعار الإعالم 
لالحتيال  وتــ�ــشــتــخــدم  الأمـــنـــي 

العامة  بــاإلدارة  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  إدارة  حــذرت 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني من صفحات 
إلكترونية مزيفة، تحمل شعار مركز اإلعام األمني وتستخدم 
االئتمانية.وأوضحت  البطاقات  وسرقة  اإللكتروني  لاحتيال 
التي تم رصدها في إطار المتابعة  أن هذه الصفحات المزيفة 
والـــحـــمـــايـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــجــمــوع الــمــســتــخــدمــيــن تــظــهــر من 
المستخدمين  بــتــوجــيــه  تــقــوم  ــارة،  روابــــط ضــ اســتــخــدام  خـــال 
المستخدم  أن  وتــدعــي  اإلنــتــرنــت،  شبكة  عــلــى  التصفح  أثــنــاء 
مواقع  تصفحه  نتيجة  الــســداد  واجبة  مالية  لمخالفة  تعرض 
غــيــر مــشــروعــة. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل مــبــاشــرة اإلدارة إجــــراءات 
المستحدثة  اإلجرامية  واألنــمــاط  األساليب  لكشف  استباقية 
في ارتكاب الجرائم اإللكترونية بما يسهم في توعية المواطنين 

والمقيمين.

ال�شحـة ال�شـعودية تقـرر وقف ن�شـر 
كورونـا لحـالت  اليـومــي  الـبـيــان 

اليومي  البيان  نشر  وقــف  السعودية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تعافت  الــتــي  والـــحـــاالت  كـــورونـــا  بــفــيــروس  المسجلة  لــلــحــاالت 
من  عامين  نحو  بعد  أمـــس،  مــن  اعــتــبــارا  بالمملكة،  والــوفــيــات 

اإلعان بشكل يومي.
السعودية:  الصحة  وزارة  قالت  »تويتر«  فــي  حسابها  وعلى 
لوعيكم  شكرا  اهلل.  بفضل  مساحتها  واتسعت  زادت  »مناعتكم 

والتزامكم«.
اليومي  البيان  يتوقف  اليوم  »ابــتــداء من  ــوزارة:  الـ وأضــافــت 
لحاالت كورونا«. وفي آخر بيان نشرته يوم السبت أعلنت الصحة 
كــورونــا،  بفيروس  جــديــدة  إصــابــة  حالة   317 تسجيل  السعودية 
تعاف  حالة   668 وتسجيل  الفيروس،  هــذا  بسبب  وفــاة  وحالتي 

ليصبح إجمالي عدد الحاالت المتعافية 727544.

العالمي  الــيــوم  بمناسبة  تــقــريــرا  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  ــدر  أصـ
على  البحرينية  الــمــرأة  أحــرزتــه  الــذي  التقدم  مــن خاله  رصــد  للمرأة 
صعيد المشاركة االقتصادية خال السنوات العشر الماضية من الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وذلك في إطار عمل 
المجلس مع الشركاء ذوي االختصاص على استكمال تنفيذ خطة عمل 
»التقييم العشرية والتخطيط للمرحلة القادمة« لرسم معالم المرحلة 
اســتــدامــة  يضمن  وبــمــا   ،(2030-2023) الــوطــنــيــة  الــخــطــة  مــن  الــقــادمــة 
االستقرار والترابط األسري وإتاحـة الفـرص المتكافئـة لتحقيـق التـوازن 

بيـن الجنسـين، ورفع مستوى مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.
العشر  السنوات  فترة  تنفيذه خال  تم  ما  أبرز  التقرير  واستعرض 
الماضية )2013-2022( وقد أوضحت مؤشرات القياس أن نسبة حضور 
المرأة البحرينية في القطاع العام وصلت إلى 53% عام 2021، مرتفعة 
الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  عـــام 2012، و%35  فــي  كــانــت عليه  عــمــا  بــذلــك %6 
في  العاملة  أجــر  متوسط  وبلغ  ذاتها،  الفترة  خــال   %5 بنسبة  مرتفعة 
في  للعاملة  دنانير   603 مقابل   2021 عام  في  دينارا   827 العام  القطاع 

القطاع الخاص.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة 
في عام 2021، 43% بعدما كانت 32% في عام 2012، ارتفعت نسبة المالكات 
الربع  إلى 41% في  النشطة من 39% في عام 2012  التجارية  للسجات 

الثالث من عام 2021.
التي من  التمويلية  الفرص  إلــى  الــمــرأة  وصــول  دعــم  وعلى صعيد 
شــأنــهــا تــعــزيــز مكانتها لــلــدخــول فــي مــجــال ريــــادة األعـــمـــال، بــلــغ عــدد 

بنت  األميرة سـبيكة  الملكي  السـمو  المستفيدات من محفظة صاحبة 
قروضا  تقدم  والتي  للمرأة  التجاري  النشاط  لدعم  آل خليفة  إبراهيم 
متناهيـة الصغر، 6,177 مستفيدة )خال الفترة 2010- 2021(، بإجمالي 

قروض ممنوحة للمستفيدات بقيمة 7,325,625 د.ب خال ذات الفترة 
للنشاط  البحرينية  الــمــرأة  تنمية  محفظة  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــزمــنــيــة، 
التجاري »ريادات« التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبلغ 
قيمتها 100 مليون دوالر أمريكي )37,700,00( دينار بحريني، وتدار من 
قبل بنك البحرين للتنمية، وبدعم صندوق العمل »تمكين«. وبلغ عدد 
 294  )2021-2016( الفترة  خــال  ــادات«  »ريــ محفظة  مــن  المستفيدات 

سيدة، حصلن على تمويل إجمالي بقيمة 6,974,754 دينارا بحرينيا.
وبلغت نسبة المستفيدات من خدمات »صادرات البحرين« عام 2021 
التسهيات  مبالغ  إجمالي  ووصل  المستفيدين،  عدد  إجمالي  من   %39
خدماتهن  لتصدير  البحرينيات  األعــمــال  رائـــدات  عليها  حصلت  التي 
ومنتجاتهن إلى األسواق الدولية إلى 21 مليون دوالر ووصلت منتجات 

وخدمات المرأة البحرينية اليوم إلى 51 دولة حول العالم.
الــتــي حققتها مملكة  بـــاإلنـــجـــازات  وطــنــيــة  فــعــالــيــات  ــادت  ــ أشـ ــد  وقـ
البحرين على مستوى المساواة والتوازن بين الجنسين، والتي تحققت 
بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، وتوجيهاته من أجل حفظ حقوق المرأة 
برئاسة  الحكومة  مــبــادرات  المجلس  عــضــوات  ثمنت  كما  البحرينية، 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

رئيس مجلس الوزراء من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كتب علي عبداخلالق:

»تــــجــــار 22«  كـــتـــلـــة  ــقـــدمـــت  تـ
لخوض  رسميًا  ترشحها  ــأوراق  بـ
وصناعة  تــجــارة  غرفة  انتخابات 
الــمــقــبــلــة  ــلــــدورة 30  لــ الــبــحــريــن 
وذلك صباح أمس، بحضور جميع 
المرشحين الـ18 في مقر الغرفة، 
رئيس  مقدمتهم  فــي  كـــان  حــيــث 
الكتلة رجل األعمال سمير ناس، 
األعمال  تقدمت سيدة  في حين 
هــــــدى رضــــــي بــــــــــأوراق تــرشــحــهــا 
كــمــرشــحــة مــســتــقــلــة، والـــدكـــتـــور 
ــادة  »ريـ كتلة  عــن  الــنــاصــر  فيصل 
22«، ليرتفع مجموع المرشحين 

في انتخابات »الغرفة« إلى 22.
الـــدورة  إن  نــاس  وقـــال سمير 
ستكون  البحرين  لغرفة  القادمة 
فرصة مناسبة للكتلة الستكمال 
الغرفة،  برامجها لصالح أعضاء 
ــه تــم الــعــمــل خــال  الفــتــا إلـــى أنـ
الــســنــوات الــمــاضــيــة عــلــى إعـــادة 
وترسيخ  واستعادة  الغرفة  هيكلة 
مكانتها من جميع الجهات، وهو 
مـــا تــحــقــق بــالــفــعــل، حــتــى بــاتــت 
الغرفة ضلعا رئيسيا في تشكيل 
ــرار االقـــتـــصـــادي بــالــمــمــلــكــة  ــقــ الــ
مـــــع الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

والتنفيذية.
ــمــــال خــالــد  وأكـــــد رجــــل األعــ
نجيبي أن الكتلة مستعدة لخوض 
انتخابات الغرفة المقبلة، مشيرًا 

إلى تجانس المجموعة ورغبتهم 
ــمـــشـــروع  الـــــجـــــادة فــــي تــنــفــيــذ الـ
ــذي تــقــدمــه لــخــدمــة الــقــطــاع  ــ الـ
إنها  والــبــحــريــن، حيث  الــتــجــاري 
تطمح إلى تحقيق رغبات الشارع 
تــم إعانه  مــا  الــتــجــاري، بحسب 

في البرنامج االنتخابي.
أهـــم  إن  نـــجـــيـــبـــي:  وأضــــــــاف 
الركائز التي يبنى عليها برنامج 

الــكــتــلــة، تــتــمــثــل فـــي مــشــروعــات 
الــحــمــايــة وهـــي بــيــئــة االســتــثــمــار 
للجهات  تفصيلية  ــة  ــ دراسـ عــبــر 
ــة لـــلـــمـــعـــيـــقـــات الـــتـــي  ــؤولــ ــســ ــمــ الــ
االستثمار  بيئة  تحفيز  تعترض 
إلى تحديث  باإلضافة  المحلية، 
بــنــيــة الــتــشــريــعــات االقــتــصــاديــة 
تحتية  اقــتــصــاديــة  بنية  لــتــوفــيــر 
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــمـــا  ــيـ سـ مـــشـــجـــعـــة، ال 

الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــتــدريــب، 
والضغط باتجاه اعتماد تصنيف 
ــن قــــطــــاعــــي اإلنــــــشــــــاءات  ــيــ ــأمــ وتــ
الــبــحــريــنــيــة لجعل  والــصــنــاعــات 
والصناعات  للمقاوالت  األولوية 
ــــي الـــمـــشـــروعـــات  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فـ
االستراتيجية، وخاصة الصغيرة 

والمتوسطة.

تقري�ر للمجل��س �الأعل�ى ير�ص�د �لح�ص�ور �القت�صادي �لكبي�ر للمر�أة

المراأة البحرينية.. م�شاركة فعالة في التنمية الوطنية

كتلـة »تجـار 22« تقـدم اأوراق تر�شـحها لنتخابـات الغرفـة

فعاليـات وطنيـة ت�شـيد ب�شـجل البحريـن الم�شـرف فـي تحقيـق الم�شـاواة

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.
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} سمير ناس يقدم أوراق ترشحه.
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عربية ودولية
قضايا وحوادث

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية األولى 8 موظفين آسيويين 
بإحدى شركات الصرافة بحبس األول 6 سنوات وحبس سبعة آخرين 
الصرافة،  مــن شركة  ديــنــار  ألــف  اخــتــاس مبلغ 350  بعد  مــدة سنة 
كما ألزمت المحكمة أحد المتهمين برد المبلغ المختلس، وأمرت 
بإبعادهم جميعا عن الباد نهائيا، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين.
الــعــامــة  بـــاغـــا مـــن اإلدارة  تــلــقــت  الــعــامــة قـــد  الــنــيــابــة  وكـــانـــت 
عدد  على  بالقبض  يفيد  واإللكتروني  االقتصادي  واألمــن  للفساد 
قيامهم  إثــر  الــصــرافــة،  شــركــات  بــإحــدى  اآلسيويين  الموظفين  مــن 
تم رصد  كما  الشركة،  دينار من حساب  ألف   350 باختاس حوالي 
خــارج  إلــى  الوهمية  المالية  التحويل  عمليات  مــن  العديد  إجـــراء 
مملكة الــبــحــريــن عــبــر إحـــدى شــركــات الــصــرافــة بــأســمــاء أشــخــاص 
تــم خصم  إذ  العمليات،  تلك  عــدم حــضــورهــم إلجـــراء  مــن  بــالــرغــم 
مقدارها من حسابات شركة الصرافة، فضا عن إعداد تقارير مزورة 

للتدقيق المالي في محاولة إلخفاء الجريمة المرتكبة.

 6 ب�شركــة �شرافـة  حـبــ�س موظـف 
�شـنوات لختال�ـس 350 األـف دينـار

الـنـفــط لـبـرمـيــل  دولرا   150 مــع  مـوعــد  عـلــى  الـعـالــم 

ن�ـس البيـان الم�شـترك بيـن حكومتـي 
الـمـتــحدة  والـوليــات  الـبـحـريــن 
بـعــد اخـتـتــام الحـوار ال�شـتراتيجي

ص4ص9 أخبار البحرينعربية ودولية

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

} الشيخ خالد بن أحمد.

ــوًرا ــ ــرب فـ ــ ــح ــ ــف ال ــوقـ ــذه �ـــشـــروطـــنـــا لـ ــ ــا: هـ ــيـ ــشـ رو�ـ
قــــــال دمـــيـــتـــري  الـــــــوكـــــــاالت:   – الــــعــــواصــــم 
روسيا  إن  الكرملين  باسم  المتحدث  بيسكوف 
عملياتها  لوقف  مستعدة  أنها  أوكرانيا  أبلغت 
اســتــجــابــت كييف  إذا  لــحــظــة«  »فـــي  الــعــســكــريــة 

لقائمة من الشروط.
وأضاف بيسكوف أن موسكو تطالب أوكرانيا 
دستورها  وتعديل  العسكرية  العمليات  بوقف 
جزيرة  شبه  بــأن  واالعـــتـــراف  الــحــيــاد  لتكريس 
القرم أرض روسية وكذا االعتراف بجمهوريتي 

دونيتسك ولوجانسك االنفصاليتين.
ــو أوضـــــح بـــيـــان روســـــي حــتــى اآلن  وهـــــذا هـ
تريد فرضها على  التي  بالشروط  يتعلق  فيما 
الخاصة«  العسكرية  »عمليتها  لوقف  أوكرانيا 
الثاني  يومها  اآلن  دخــلــت  والــتــي  أوكــرانــيــا  فــي 

عشر.
الهاتف  عبر  مقابلة  في  بيسكوف  وأضــاف 
مع رويترز إن أوكرانيا على علم بالشروط »وقيل 

لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة«.
جــــاء تــحــديــد روســـيـــا لــمــطــالــبــهــا فـــي وقــت 
وكييف مجددا  موسكو  من  وفــدان  فيه  اجتمع 
فــي جــولــة ثالثة مــن الــمــحــادثــات أمــس بهدف 

وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
ــن الـــــــــروس فــي  ــيـ ــاوضـ ــفـ ــمـ واّتـــــهـــــم كـــبـــيـــر الـ
بمنع  أوكرانيا  وكييف  موسكو  بين  المحادثات 
إجاء المدنيين من المدن التي تشهد معارك، 
»جريمة  بارتكاب  األوكــرانــيــة  السلطات  متهما 

حرب«. 
وأعلنت موسكو أمــس وقــف إطــاق نــار في 
للسماح  إنسانية  مــمــرات  وفتح  مــحــددة  أمــاكــن 
بــإجــاء مــدنــيــيــن مــن مـــدن أوكــرانــيــة عـــدة من 

بينها العاصمة كييف.

} دميتري بيسكوف.
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استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء عـــددا مــن كــبــار أفـــراد 
الــعــائــلــة الــمــالــكــة الــكــريــمــة والـــــــوزراء والــمــســؤولــيــن 
ــيـــث أعـــــربـــــوا عــــن أصـــــــدق الــتــهــانــي  بـــالـــمـــمـــلـــكـــة، حـ
بن  عيسى  الشيخ  سمو  زواج  بمناسبة  والتبريكات 
علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس 
وقد  سعيدة.  زوجية  حياة  لسموه  متمنين  الـــوزراء، 
نائب  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  الشيخ  سمو  رفــع 
إلى  والتقدير  الشكر  الــوزراء خالص  رئيس مجلس 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  حضرة صاحب 
خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على ما تفضل به جاللته وسموه من 
مشاعر طيبة وتهنئة عبر برقيتيهما بهذه المناسبة، 
كما أعرب سموه عن الشكر والتقدير للحضور على 

تهانيهم بهذه المناسبة السعيدة.

ال��ش�ي��خ ع�ل��ي ب��ن خ�ل�ي�ف��ة ي��ش�ك��ر ال�م�ل��ك وول��ي ال�ع�ه��د رئي��س الوزراء
ع�ل��������ي  ب���ن  ع�ي���ش���ى  ال��ش�ي���خ  زواج  ت�ه�ان�ي�ه�م��ا   ب�م��ن��ا�ش��ب����ة  ع�ل��ى 

الصالح،  صالح  بن  علي  أ  هنَّ
صاحبة  الــشــورى،  مجلس  رئــيــس 
ــيـــرة سبيكة  األمـ الــمــلــكــي  الــســمــو 
قرينة  خــلــيــفــة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
مـــلـــك مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
العالمي  الـــمـــرأة  بــيــوم  االحــتــفــاء 
الــعــالــم  دول  ــه  بــ تــحــتــفــي  الــــــذي 
فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر مــــارس كل 
العام تحت شعار  ويقام هذا  عام، 
»الـــمـــســـاواة الــمــبــنــيــة عــلــى الــنــوع 
االجــتــمــاعــي الـــيـــوم مـــن أجـــل غد 

مستدام«.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
بالرعاية والدعم الملكي السامي 
الذي تحظى به المرأة البحرينية 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 
الـــداعـــم األول  الــمــفــدى،  الــمــلــك 
الــدور  مثمًنا  البحرينية،  للمرأة 
تقوم  الــذي  والمتواصل  المتميز 
بـــه صــاحــبــة الــســمــو قــريــنــة ملك 
المرأة  دعــم  فــي  البحرين  مملكة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وضــــمــــان تــكــافــئــهــا 
وصواًل إلى تقدمها الملحوظ في 

كل الميادين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى 
ــل الـــتـــقـــديـــر والـــعـــرفـــان  ــزيـ عــــن جـ
ــة بــنــت  ــكـ ــيـ ــبـ لـــســـمـــو األمـــــــيـــــــرة سـ
عالًيا  مقدًرا  خليفة،  آل  إبراهيم 
جــهــود الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة 
بـــرئـــاســـة ســـمـــّوهـــا الـــمـــبـــاركـــة، في 
تنفيذ اإلستراتيجيات النموذجية 
لــلــنــهــوض بـــالـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
أصبحت  حتى  تقدمها،  وضــمــان 
شريًكا فاعاًل في مختلف مجاالت 
العمل الوطني، وتساهم وبجدارة 
الشاملة  التنموية  الــمــســيــرة  فــي 

التي يشهدها الوطن الغالي.
ــل أن  ــ ــّز وجـ ــ ــا الـــمـــولـــى عـ ــ ودعــ
ــا ويــــديــــم عــلــيــهــا  ــّوهـ يــحــفــظ ســـمـ
مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة وطــول 
المزيد  الــغــالــي  ولــلــوطــن  الــعــمــر، 
ــن الـــتـــقـــدم واالزدهــــــــار والــنــمــاء  مـ
والرخاء في ظل القيادة الحكيمة 
مــتــمــنــيــا  ورعـــــاهـــــا،  اهلل  حــفــظــهــا 
التوفيق  دوام  البحرينية  للمرأة 

والنجاح.

رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال���������ش����ورى ُي���ه���ن���ئ الأم����ي����رة 
�ش�ب�ي�ك��ة ب�ن��ت اإب��راه�ي��م ب�ي���وم ال�م���راأة ال�ع�ال�م����ي

أشــــــــادت فــــوزيــــة بـــنـــت عــــبــــداهلل زيــنــل 
إليه  بــمــا وصــلــت  الــنــواب  رئــيــســة مجلس 
المرأة البحرينية من مكانة دولية رفيعة 
ومـــرمـــوقـــة ومـــتـــمـــيـــزة بــفــضــل تــوجــيــهــات 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة  وجــهــود 
آل خــلــيــفــة قرينة  إبــراهــيــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى  العاهل 
للمرأة، وذلك عبر ما تحقق من منجزات 
التنموية  المسيرة  ظــل  فــي  ومكتسبات، 
الشاملة لمملكة البحرين، بقيادة حضرة 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  صاحب 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأعـــربـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب عن 
لصاحبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي  خــالــص 
الـــســـمـــو الــمــلــكــي الــشــيــخــة ســبــيــكــة بــنــت 
المرأة  يــوم  بمناسبة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
2022م  الــعــام  هــذا  يحمل  الـــذي  العالمي 
شـــعـــار: )الـــمـــســـاواة الــمــبــنــيــة عــلــى الــنــوع 

اليوم من أجل غٍد مستدام(،  االجتماعي 
بهذه  تحتفل  البحرين  مملكة  أن  مؤكدًة 
المناسبة في ظل النجاحات الواسعة التي 
مختلف  فــي  البحرينية  الــمــرأة  حققتها 
المجاالت في ظل رعاية واهتمام سموها، 
وبما أولته سموها من دعم للمرأة لتكون 
وطنها  خدمة  فــي  ومــؤثــرا  فاعال  عنصرا 
ملكية  وتــوجــيــهــات  رؤى  وفــق  ومجتمعها 
كل سبل  البحرينية  للمرأة  وفــرت  سامية 

التفوق والتقدم والتميز واإلنجاز.
وأكدت أن تقدم المرأة البحرينية في 
جاللة  تــقــديــر  يعكس  الــمــجــاالت  جميع 
التي  الفعالة  والبرامج  المفدى،  الملك 
تقوم بها الحكومة بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء في 
الــمــرأة بناء على أســس تقوم  مجال دعــم 
على تكافؤ الفرص، والثقة في إمكانيات 

واإلنــجــاز،  العطاء  على  وقــدراتــهــا  الــمــرأة 
مــشــيــدة بــــدور الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
برئاسة سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
من  الــمــجــلــس  ينتهجه  ومـــا  خــلــيــفــة،  آل 
البحرينية  الــمــرأة  لدعم  وبــرامــج  خطط 

سياسيًا واجتماعيا واقتصاديا وغيرها.
والبارز  القيادي  الــدور  أن  إلى  ولفتت 
ــرز بـــصـــورة  ــ ــلــــى لـــلـــمـــرأة بـ لــلــمــجــلــس األعــ
جلية في مساندة جهود الدولة لمواجهة 
جائحة كورونا، عبر المبادرات الحضارية 
والـــبـــرامـــج الـــنـــوعـــيـــة، الـــتـــي أســهــمــت في 
لــأســرة  مــن االســتــقــرار  الــمــزيــد  تحقيق 
الــنــواب  مجلس  دعــم  مــؤكــدة  البحرينية، 
الــمــســتــمــر لــخــطــط وبــــرامــــج الــمــجــلــس 
األعلى للمرأة، والتعاون الفاعل والمثمر 
الــمــرأة  صــالــح  فيه  لما  المجلسين،  بين 
البحرينية، وتعزيز عطائها من أجل رفعة 

وطنها وتعظيم مكتسباته. 

بمنا�سبة اليوم الدولي للمراأة.. رئي�سة مجل�س النواب:

ل�ل�م���راأة ال�ب�حري���نية  م�ك���انة دول��ي���ة م�رم�وق���ة 
ب�ف��ش��ل اه�ت�م��ام وت�وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة الحكي��مة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16055/pdf/1-Supplime/16055.pdf?fixed7530
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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16055/pdf/3-MAIN/5.pdf?fixed01945#page=1&zoom=auto,-6,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287674
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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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قــــــــــــالــــــــــــت فــــــاطــــــمــــــة 
الرئيس  نــائــب  الصيرفي 
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــ
ــاحـــة  ــيـ ــسـ ــلـ الـــــبـــــحـــــريـــــن لـ
نــســبــة  إن  والــــــمــــــعــــــارض 
الـــمـــوظـــفـــات فــــي الــهــيــئــة 
الموظفين  إجــمــالــي  مــن 
مضيفة  إلى %46،  وصلت 
أن الكثيرات من موظفات 
ــي  الـــــهـــــيـــــئـــــة يــــعــــمــــلــــن فـ
ــاديـــة، الفــتــة  ــيـ مــنــاصــب قـ
الــمــؤشــرات  ــذه  أن هــ إلــــى 
تؤكد قدرة وجدارة المرأة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة بـــــدخـــــول 
مــــخــــتــــلــــف الــــــمــــــجــــــاالت 
الـــنـــوعـــيـــة مـــثـــل الــمــجــال 

السياحي والتميز فيها.
وفــــــي تـــصـــريـــح لـــهـــا بـــمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
من  الثامن  يصادف  الــذي  للمرأة  العالمي 
مــارس من كل عــام، أكــدت الصيرفي حرص 
هــيــئــة الــســيــاحــة عــلــى اســتــلــهــام تــوجــهــات 
تطبيق  للمرأة في مجال  األعلى  المجلس 
مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين 
بــيــئــة عــمــل تــشــجــع عــلــى استقطاب  وخــلــق 
الموظفات وإدماج احتياجاتهن وحصولهن 
على حقوقهن كاملة في التدريب والتمثيل 
ـــوارد واتــــخــــاذ الـــقـــرار  ــمــ ــ ــى الـ ــ ـــول إلـ ـــوصــ والــ
مــا يظهرنه من  بناء على  وذلــك  والــتــرقــي، 
بــالــعــمــل وتحقيق  والـــتـــزام  وكـــفـــاءة  ــدارة  ــ جـ
إطار استرا في  للهيئة  الطموحة  األهــداف 

تيجية البحرين للسياحية 2026-2022.
على صعيد ذي صلة، أكدت نائب الرئيس 
الهيئة  حــرص  السياحة  لهيئة  التنفيذي 
النساء البحرينيات  من  المزيد  دمــج  على 
في منشآت القطاع السياحي الخاص، وذلك 
بينها  من  أدوات،  عــدة  استخدام  خــال  من 
الضيافة،  قــطــاع  فــي  للتدريب  فاتيل  كلية 
من  الــبــحــريــنــيــة  ــوادر  ــكـ الـ تستقطب  والــتــي 
وتأهيلهم  تدريبهم  على  وتعمل  الجنسين 
دمجهم  ثم  العالمية  المعايير  ألرقى  وفقا 

في العمل السياحي.
وأعــــربــــت الــصــيــرفــي 
ــداد هـــيـــئـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــــن اسـ
ــة لــــلــــتــــعــــاون  ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــخـــتـــلـــف األفـــــكـــــار  مــــــع مـ
السياحية  والــمــشــروعــات 
ــبــــحــــريــــنــــي  لــــلــــشــــبــــاب الــ
ذكـــــــورا وإنـــــاثـــــا، وخـــاصـــة 
الــمــبــتــكــرة  األفــــكــــار  ذات 
الــتــي تـــواكـــب الــتــوجــهــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة الــــنــــوعــــيــــة 
ــيـــاحـــة األعــــمــــال  ــثـــل سـ مـ
والـــســـيـــاحـــة الـــريـــاضـــيـــة 
ــة الــتــرفــيــهــيــة  ــيـــاحـ والـــسـ
ــة الـــعـــاجـــيـــة  ــاحــ ــيــ ــســ والــ
والــــســــيــــاحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
ــــام واألفــــــام الــســيــنــمــائــيــة.  وســيــاحــة اإلعــ
ونـــوهـــت عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة بــالــحــضــور 
الــكــمــي والـــنـــوعـــي لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة في 
مجال تنظيم المعارض بشكل خاص، حيث 
تأسيس  فــي  البحرينيات  مــن  الكثير  تبدع 
وإدارة شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات 

ومختلف أنواع الفعاليات.
البحرينية تمثل خير  المرأة  أن  وأكدت 
من  السياحي  القطاع  فــي  لوطنها  واجــهــة 
فــي هذا  الملتزم  الــنــوعــي  خــال حــضــورهــا 
البحرينية  المرأة  إن وجود  وقالت  القطاع، 
في القطاع السياحي يبعث رسالة حضارية 
الــســيــاح،  إلـــى جميع  الــبــحــريــن  عــن مملكة 
تعمل  الــتــي  البحرينية  الــمــرأة  أن  وخــاصــة 
مضيفة ربما تكون أول من يستقبل السائح 
ــى الــبــحــريــن عــلــى مــتــن طــيــران  الــــقــــادم إلــ
الــخــلــيــج مــنــذ دخـــولـــه الــطــائــرة قــبــل حتى 
نهاية  في  تودعه  التي  وهــي  بلده،  يغادر  أن 
عند  الــطــائــرة  سلم  على  السياحية  رحلته 
وذاك يصادف  وبين هذا  بلده،  في  الهبوط 
الــســائــح بــحــريــنــيــات قـــديـــرات عـــامـــات في 
في  السياحي  القطاع  مكونات  مــن  الكثير 
إضافة  يقصدها  التي  السياحية  المعالم 

إلى شركات تنظيم الفعاليات وغيرها.

كــــشــــفــــت كــــــانــــــو لـــلـــصـــنـــاعـــة 
والطاقة، إحدى الشركات التابعة 
لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، 
عن أحدث اإلضافات التكنولوجية 
ــول  ــلــ ــة مــــــــن حــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وعــــــــــن مـ
خال  وذلــك  المستدامة  الطاقة 
مــشــاركــتــهــا فــي الــمــؤتــمــر الــدولــي 
الذي   2022 البترول  لتكنولوجيا 
أقــيــم مـــؤخـــرًا فــي مــركــز الــريــاض 
الـــدولـــي لــلــمــؤتــمــرات والــمــعــارض 

بالمملكة العربية السعودية.
وتتماشى رؤية كانو للصناعة 
ــع جــــهــــود وأهــــــــداف  ــ والــــطــــاقــــة مـ
أحدث  تقديم  إلــى  الرامية   IPTC
والتكنولوجية  المبتكرة  الحلول 
ذات التخصصات المتعددة، التي 
تــأكــيــد أهمية  صــمــمــت مـــن أجـــل 
تعزيز  إلى جانب  القيمة  ساسل 

قيمة األصول.
المشاركة،  هذه  على  وتعليًقا 
صــــرح عــلــي عـــبـــداهلل كــانــو رئــيــس 
كــانــو لــلــصــنــاعــة والــطــاقــة قــائــًا: 
»لــقــد أدرك الــعــالــم الــحــاجــة إلــى 
تـــحـــويـــل االقــــتــــصــــاد إلــــــى مـــســـار 
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة، ويــعــمــل الـــقـــادة 

الـــعـــالـــمـــيـــون عـــلـــى إيــــجــــاد حــلــول 
التكنولوجيا  تــســخــر  ــاًء  ــ ذكـ أكــثــر 
ويعتبر  مستدام،  مستقبل  لخلق 
وأعــــرق  أكــبــر  أحــــد   IPTC مــؤتــمــر 
لتكنولوجيا  الدولية  المؤتمرات 
لمناقشة  منصة  ويوفر  البترول، 
مــجــمــوعــة الــتــقــنــيــات والــتــطــورات 
ــي قـــطـــاع الــنــفــط  الـــتـــي تـــحـــدث فـ
توفير  إلـــى  بــاإلضــافــة  والـــطـــاقـــة، 
ــادل الــــخــــبــــرات مــع  ــبــ ــتــ مـــنـــصـــة لــ
الـــمـــهـــنـــيـــيـــن وقــــــــــــادة الـــصـــنـــاعـــة 

لــمــنــاقــشــة الــتــحــديــات والـــفـــرص 
الـــتـــي يــطــرحــهــا مــشــهــد الــطــاقــة 

العالمي المتطور«.
 IPTC »فــــي  ــًا:  ــائــ قــ وأضــــــاف 
الحالية  حــلــولــنــا  عــرضــنــا   ،2022
والــجــديــدة مــع االلــتــزام بمبادئنا 
وخلق  القائمة  الشراكات  لتعزيز 
ــراكـــات جـــديـــدة بــاإلضــافــة إلــى  شـ
خلق فرص عمل من خال تعزيز 
عـــاقـــاتـــنـــا وشــبــكــتــنــا عـــبـــر قــطــاع 

الطاقة بأكمله«.

ــوزي كانو  كــمــا عــلــق أحــمــد فــ
ــو لــلــصــنــاعــة  ــ ــانـ ــ ــــس كـ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
كانو  فــي  »عملنا  قــائــًا:  والــطــاقــة 
للصناعة والطاقة على مر السنين 
على بناء شبكة قوية من العماء 
الذين يثقون في عروضنا، وتعزيز 
عـــاقـــاتـــنـــا وشــبــكــتــنــا عـــبـــر قــطــاع 
بــأكــمــلــه، ومــازلــنــا نعمل  الــطــاقــة 
في  مكانتنا  على  للحفاظ  دائًما 
هذا المجال والبقاء في المقدمة 
التكنولوجي  الــتــقــدم  واحــتــضــان 

في المملكة«.
وشــــمــــل جــــنــــاح شــــركــــة كـــانـــو 
ــة هــــذا الــعــام  ــاقـ لــلــصــنــاعــة والـــطـ
الذين  الرئيسيين  الشركاء  بعض 
عــرضــوا حــلــولــهــم مــثــل مضخات 
 ،Circor مــن  اإليــجــابــيــة  اإلزاحـــــة 
وصـــمـــامـــات الـــقـــرص الــمــتــوســعــة 
فصل  وأغـــشـــيـــة   ،Clarke Valves
والــطــبــاعــة   ،Fujifilm ــن  مـ ــاز  ــغـ الـ
ثاثية األبعاد والهندسة العكسية 
ومنظار   ،Imaginarium بــواســطــة 
 borescopes الــصــنــاعــي  الــفــيــديــو 
الضغط  وحــلــول  أوليمبوس،  مــن 
من Woodserve، ومعدات االختبار 
غير التدميري )NDT( والفحص 
 MFE من )RVI( البصري عن بعد

الشرق األوسط.
التقنيات  من  مجموعة  ومــع 
للصناعة  كــانــو  تــركــز  الــمــتــطــورة 
ــاء  ــركــ ــلــــى جـــــــذب شــ ــة عــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
دوليين  متخصصين  ومبتكرين 
التي  الحلول  لتنفيذ  ومحليين 
ستمكن الصناعة في دول مجلس 
التحرك  مــن  الخليجي  الــتــعــاون 

نحو مستقبل مستدام.
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التمـويل الكـويتــي يرعــى حملـــة لأمــرا�ض 
القلـــب تــابعــة لجــامـعــة الخـليــج العــربي

ال�سركة المتحدة للتاأميـن )UIC( تعيِّن مي�سـاء 
الكـوهجـي في من�سـب رئيـ�ض  تنفيـذي لل�سـركة

أعـــلـــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي-الــبــحــريــن 
رعايته للحملة التوعوية بأمراض القلب التي 
جامعة  من  بتنظيم  يومين  مــدى  على  ُأقيمت 
وتــنــدرج  األفــنــيــوز.  فــي مجمع  الــعــربــي  الخليج 
االجتماعية  المسؤولية  مظلة  تحت  الــمــبــادرة 
التوعية  شهر  حلول  مع  تزامًنا  وذلــك  للبنك، 

بأمراض القلب.
ــراء فــحــوصــات طبية  وشــهــدت الــحــمــلــة إجــ
الــــدم وتحليل  قــيــاس ضــغــط  بــالــمــجــان مــثــل: 
طلبة  قبل  مــن  ــدم،  الـ فــي  العشوائي  الجلوكوز 
إشــراف  تحت  الطب  كلية  فــي  الــســادســة  السنة 
طبيب ممارس، إلى جانب تثقيف زوار المجمع 
ــم الــعــوامــل الــتــي قــد تــزيــد مــن خطر  ــول أهـ حـ
اإلصــابــة بــأمــراض الــقــلــب، عـــاوة عــلــى تقديم 

قسائم وجوائز عينية لهم.
ــّرح مــحــمــد فــهــمــي  ــ وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صــ

وتكنولوجيا  للعمليات  التنفيذي  المدير  حمد 
ــاالت الــمــؤســســيــة فــي بيت  الــمــعــلــومــات واالتـــصـ
أن  »يسرنا  بقوله:  الكويتي-البحرين  التمويل 
العربي  الخليج  جامعة  لحملة  رعايتنا  نعلن 
رفع  فــي  ُتسهم  أن  مــن شأنها  والــتــي  الــتــوعــويــة 
أكبر حول  المجتمع بشكل  أفــراد  مستوى وعي 
عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب الشائعة. 
مجتمعية  مــبــادرات  لتبني  ــا  دوًمـ نسعى  ونــحــن 
تسهم فــي تــعــزيــز مــســتــوى الــصــحــة والــرفــاهــيــة 
ألفراد المجتمع، وذلك ضمن إطار المسؤولية 

االجتماعية للبنك«.
وشملت أهداف الحملة أيًضا جمع البيانات 
الدراسات في هذا  المزيد من  الميدانية لعمل 
المجال، وذلك بمشاركة أطباء قلب معتمدين 
من مجلسي إدارة مستشفى قوة دفاع البحرين 

ومجمع السلمانية الطبي.

أعــــــلــــــنــــــت الـــــشـــــركـــــة 
ــيـــن  ــأمـ ــتـ ــلـ ــدة لـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
إدارة  مجلس  أن   )UIC(
ميساء  عين  قد  الشركة 
الـــكـــوهـــجـــي فــــي مــنــصــب 

الرئيس التنفيذي.
ميساء  تــرقــيــة  تــمــت 
ــكــــوهــــجــــي مـــــن مـــديـــر  الــ
عــــــــــــام إلــــــــــــى الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي اعـــتـــبـــارًا من 
شــهــر فـــبـــرايـــر2022. وقــد 
التحقت بالشركة في عام 
يربو  بما  وتتمتع   ،2017
على 15 عاًما من الخبرة 
ــال الـــتـــأمـــيـــن،  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
فضًا عن تمتعها بخبرة 

فنية واسعة باإلضافة إلى مهاراتها العالية 
فــي مــجــال خــدمــة الــعــمــاء، مــمــا وضعها 
فــي عـــدد مــن الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة العليا 
عــلــى مـــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة. تخرجت 
مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن، ومــعــهــد الــتــأمــيــن 
مكتب  إدارة  وجمعية  لندن،  في  القانوني 
الحياة )LOMA(، كما حضرت العديد من 

الدورات الفنية والدورات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــتـــطـــويـــر 
الذاتي واإلدارة  من بعض 
بما  المرموقة  المعاهد 
إلدارة  هــارفــر  كلية  فيها 

األعمال.
ــلــــى  وتــــــعــــــلــــــيــــــًقــــــا عــ
ــيـــن، قــــــال ســمــيــر  ــيـ ــعـ ــتـ الـ
مجلس  رئـــيـــس  الــــــــوزان، 
المتحدة  الــشــركــة  إدارة 
»يعكس تعيين  للتأمين: 
ــي  ــ ــجـ ــ ــوهـ ــ ــكـ ــ مــــــيــــــســــــاء الـ
ــرة  ــيـ ــبـ ــكـ ــات الـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ اإلســ
نجاح  فــي  قدمتها  الــتــي 
ــدور  ــذلـــك الــ الـــشـــركـــة وكـ
الذي  األهمية  المتزايد 
ستلعبه في المستقبل. أنا ممتن لدعمها 
مــدى  عــلــى  الــقــيــمــة  وإســهــامــاتــهــا  تفانيها 
ــا واثـــق  الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة، وأنــ
تنفيذ  فـــي  ستستمر  مــســاهــمــتــهــا  أن  مـــن 
استراتيجية الشركة. كما أني فخور بوجود 
إدارتنا  في  مؤهلة  بحرينية  نسائية  كــوادر 

التنفيذية«.

} ميساء الكوهجي.

} فاطمة الصيرفي.

 ،stc الكويتية  االتــصــاالت  شركة  وقعت 
اتفاقية  الــوطــنــي  الــكــويــت  بنك  ومجموعة 
تمويل طويلة األمد، بقيمة 50 مليون دينار 
بهدف  وذلــك  ســنــوات،   6 فترة  تمتد  كويتي 
دعــــم خــطــتــهــا لــتــعــزيــز الـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
واستراتيجيتها للتوسع في نطاق األعمال 
ــن خـــــال تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات االســـتـــحـــواذ  مــ
وتغطية  التشغيلية  األعــمــال  فــي  والتوسع 

المصروفات الرأسمالية.
ــع الـــعـــقـــد  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ  وحــــــضــــــر مـــــــراســـــــم تـ
مــن  كـــــٍل  ــن  مــ الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  مــمــثــلــو 
بن  مزيد  المهندس  بحضور  المؤسستين 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الحربي  نــاصــر 
الفليج  وصـــاح   ،stc الكويتية  االتـــصـــاالت 
الوطني  الكويت  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
ــكـــويـــت، ومــحــمــد بـــن مـــبـــارك الـــفـــاران  - الـ
لشركة  المالي  للقطاع  التنفيذي  الرئيس 
االتصاالت الكويتية stc، وعلي فردان مدير 

عام بنك الكويت الوطني - البحرين.  
وبهذه المناسبة، علق الحربي الرئيس 
ــاالت الــكــويــتــيــة  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة االتــــصــ
االتفاقية  هـــذه  تــوقــيــع  »يــعــكــس  قــائــا:   ،stc
المتبادلة  والثقة  المشترك  التعاون  جهود 
والـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمـــد 
إطــاق  منذ  المؤسستان  بها  تتمتع  الــتــي 
وبهذه  الكويت،  في  التجارية  لعملياتها   stc
المناسبة أود أن أتقدم إلى اإلدارة التنفيذية 
بالشكر  الوطني  الكويت  بنك  عمل  وفريق 
العالية  والمهنية  وكفاءتهم  جهودهم  على 
ــي تــصــب في  ــتـ ــام هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة والـ ــمـ إلتـ

مصلحة الجميع«.
ــيــــة  ــاقــ ــفــ وأضـــــــــــــاف: »تــــــؤكــــــد هــــــــذه االتــ
ــاق النمو  ــ الــكــويــتــي وآفـ ثــقــتــنــا بــاالقــتــصــاد 
خالها  مـــن  ونـــهـــدف  لــلــبــاد،  المستقبلي 
إلى دعم التوجه الحكومي الخاص بتعزيز 
البنية  فـــي  الــرقــمــي واالســتــثــمــار  الــتــحــول 
الجيل  وشبكة  االتصاالت  لقطاع  التحتية 

مــصــدرة  لجعلها  الــمــبــتــكــرة   5G الــخــامــس 
لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي 
الكويت  لتحويل   »2035 »الكويت  رؤية  تعزز 
إلى مركز مالي وتجاري فضًا عن ذلك فإن 
القطاع  ثقة  تمثل  هــذه  التمويل  اتفاقية 
والمالي  التشغيلي   stc أداء  في  المصرفي 
بــه مــن مـــاءة وتــدفــقــات مالية  ومــا تتمتع 
في  الشركة  تدعم  والــتــي  عالية  جــودة  ذات 
ترتكز  التي  االستراتيجية  خططها  تنفيذ 
من  واالنتقال  األنشطة  نطاق  توسيع  على 
الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية 
ــاء ومـــراكـــز  ــ ــيـ ــ ــتــــرنــــت األشـ والـــســـحـــابـــيـــة وإنــ
المتطورة  المعلوماتية  والحلول  البيانات 
والحلول  المتكاملة  االتــصــاالت  مجال  في 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، بـــمـــا يـــدعـــم عــمــلــيــة الــتــحــول 

الرقمي بدولة الكويت.
  stc ــي: »تـــرتـــكـــز خـــطـــط ــربــ ــحــ وأكـــــــد الــ
واألسبقية  السوق  ريــادة  على  المستقبلية 
على  يرتكز  فعال  نموذج  تقديم  خــال  من 
المنصات الرقمية حيث نسعى للدخول في 
تكنولوجيا  شراكات استراتيجية في مجال 
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت والـــبـــحـــث عــلــى 

الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات الــذكــيــة فــي ظل 
التحديات القائمة في السوق«. 

كــمــا أضـــاف الــحــربــي: »لـــن نــألــو جــهــدًا 
األعــمــال  حــلــول  تكاملية  تعزيز  سبيل  فــي 
والعروض والخدمات المقدمة إلى عمائنا 
الناشئة  الشركات  احتياجات  ودعم  األفــراد 
والــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وكــذلــك 
المؤسسات الكبيرة من خال تقديم حلول 
سلة  تحت  للتطبيق  قابلة  ومرنة  متكاملة 
تقنية،  كفاءة  بأعلى  الخدمات  من  واحــدة 
 stc األمر الذي يخلق قيمة مضافة لعماء

وعوائد أفضل لمساهميها«. 
التنفيذي  الرئيس  قــال  ناحيته،  ومــن 
الــكــويــت، صــاح   – الــوطــنــي  الــكــويــت  لبنك 
الــفــلــيــج: »تــشــكــل صــفــقــة الــتــمــويــل تــأكــيــدًا 
جــــديــــدًا عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة 
والــمــمــتــدة لــســنــوات طــويــلــة والـــتـــي تجمع 
شركة  مــع  الوطني  الكويت  بنك  مجموعة 

.»stc
يـــواصـــل  ــنــــي  الــــوطــ أن  الـــفـــلـــيـــج  وأكـــــــد 
البنك  كــونــه  الـــريـــادي  بموقعه  االحــتــفــاظ 
والمشروعات  الصفقات  لتمويل  الرئيسي 

الـــكـــبـــرى فـــي الـــكـــويـــت، وذلـــــك بــفــضــل قــوة 
ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي 
االستثنائية  العاقات  إلى  إضافة  يمتلكها 
الصعيدين  على  عمائه  مــع  والمستدامة 

المحلي والعالمي.
وأضاف الفليج أن البنك يتمتع بمكانة 
ــوق تــمــويــل  ــ ــة مــهــيــمــنــة فــــي سـ ــويـــة وحـــصـ قـ
الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة والــتــمــويــل الــتــجــاري 
التي  الصفقات  كبرى  في  مشاركته  تضمن 
تــشــمــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
لخدمة  المتميز  المستوى  بفضل  وذلـــك 
العماء وما يقدمه البنك من قيمة مضافة 

يدعمها انتشاره اإلقليمي والدولي.
يواصل  الوطني  أن  إلــى  الفليج  وأشـــار 
المحلية  الــســاحــة  الــفــرص عــلــى  اقــتــنــاص 
في  التاريخي  دوره  إلى  استنادًا  واإلقليمية 
قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل 
عدد  فــي  الكبرى  االستراتيجية  المشاريع 
من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد 
الشركات  لكبرى  األول  الــشــريــك  كــونــه  فــي 
خططها  تمويل  فــي  واإلقليمية  المحلية 

التوسعية.

لأول مرة منذ 17 عامًا

موؤ�سر البحرين العام يتخطى حاجز 2.000 نقطة خالل 2022
أقـــفـــل مـــؤشـــر الــبــحــريــن الـــعـــام عند 
مستوى 2.062.18 نقطة مسجًا ارتفاعًا 
وذلــك  الــعــام،  بــدايــة  منذ   %14.74 بنسبة 
الذي  األساسية  الــمــواد  قطاع  من  بدعم 
سجل ارتفاعًا بنسبة 105.50% يليه قطاع 
المال الذي سجل ارتفاعًا بنسبة %5.45.
هـــذا وقـــد ارتــفــع الــمــؤشــر بــدعــم من 
ألمنيوم  أسهم  شركة  نسبة تحرك سعر 
البحرين نتيجة فتح سقف التداول على 
الشركة بنسبة إضافية قدرها %5،  أسهم 

حيث بلغت نسبة تحرك السهم الجديدة 
20% كحد أعلى لتحرك السهم من سعر 

اإلغاق.
ــم الـــمـــتـــداولـــة  ــ ــهـ ــ بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة األسـ
الــعــام  112.56 مــلــيــون ســهــم مــنــذ بــدايــة 
ــنـــار  ديـ ــيـــون  ــلـ مـ  35.31 قــــدرهــــا  بــقــيــمــة 
بــحــريــنــي، كــمــا بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الــمــدرجــة  الــعــامــة  المساهمة  لــلــشــركــات 
دينار  مليار   12.41 البحرين  بورصة  في 

بحريني.

ــة  ــدام ــت ــس ــن حــلــول ال� ــة« تــكــ�ــســف عـ ــاقـ ــطـ ــو لــلــ�ــســنــاعــة والـ ــانـ »كـ
ــرول  ــت ــب ــي لــتــكــنــولــوجــيــا ال ــدولـ ــر الـ ــم ــوؤت ــم ــتــكــنــولــوجــيــا فـــي ال وال

ومبتكرة  جــديــدة  طريقة   Beyon Connect شركة  تقدم 
 ،OneBox منصة  إطــاق  خــال  مــن  البحرين  فــي  للتواصل 
رقمية.  بــريــد  صــنــاديــق  تــقــديــم  فــي  المتخصصة  الــمــنــصــة 
البحرين  فــي  نــوعــه  مــن  األول  الــحــل  هــي   OneBox منصة 
والذي يجعل المملكة الدولة األولى في الشرق األوسط في 

تقديم خدمات صناديق البريد الرقمية.
يناير  فـــي  إطــاقــهــا  تـــّم  الــتــي   Beyon Connect شــركــة 
هــي شــركــة تــابــعــة لــشــركــة بــتــلــكــو، تعمل عــلــى تــوفــيــر حلول 
بجانب  واعــدة،  إمكانيات  وذات  ومبتكرة  تكنولوجية جديدة 
تكنولوجيا  وحــلــول  الخدمية  للبرمجيات  منصات  تقديم 
والخاص  العام  القطاعين  من  لكل  المتقدمة  المعلومات 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وسها  ومجانيا  مباشرا  اتصاال   OneBox منصة  تتيح 
أو  التجارية  أو المؤسسات  للمستخدمين سواًء من األفراد 
الجهات الحكومية. تخضع هذه المنصة للتوثيق من قبل 
وخاليا  آمــنــا  توزيعا  يضمن  مــا  وهــو  والمستقبل،  المرسل 
من الرسائل غير المرغوب بها. تساعد منصة OneBox في 
قوانين  مــع  وتتوافق  اليومية  الرقمية  االتــصــاالت  تبسيط 

الخصوصية وحماية البيانات الشخصية الدولية.
والجهات  التجارية  المؤسسات  مــن  عــدد  انــضــمــام  مــع 
المستخدمون  سيتمكن   ،OneBox منصة  إلــى  الحكومية 

والنتائج  الــراتــب  شــهــادات  مثل  مهمة  مستندات  تلقي  مــن 
الخدمات  وفواتير  المصرفية  والبيانات  والعقود  الصحية 
والمزيد، كل ذلك في مساحة رقمية آمنة وسهلة االستعمال 

وموثوقة.
 e-Boks شركة  مع  بالشراكة   OneBox منصة  تطوير  تم 
الــدنــمــاركــيــة، وهـــي متخصصة فــي تــوفــيــر خــدمــات تــواصــل 
رقــمــيــة وآمــنــة وســهــلــة االســتــخــدام لــلــتــواصــل الــرقــمــي. يتم 
استخدام حلول e-Boks من قبل األفراد والشركات على حد 
سواء في الدنمارك، حيث يبلغ عدد المستخدمين أكثر من 

5 مايين شخص و600000 شركة.
الرئيس  راســمــوســن  كريستيان  علق  المناسبة،  وبــهــذه 
فــخــورون  »نــحــن  قــائــًا:   Beyon Connect لشركة  التنفيذي 
نطلقه  أول حل  وهو   ،OneBox ومتحمسون إلطــاق منصة 

.»Beyon Connect في شركة
»ُيعد إطاقنا لمنصة OneBox خطوة مهمة في رحلتنا 
نــحــو تــعــزيــز الـــتـــحـــّول الــرقــمــي الــشــامــل لــلــمــجــتــمــعــات في 
البحرين، حيث تقدم هذه المنصة قيمة فريدة للزبائن من 
التواصل  إزاحــة حواجز  وُتساعد على  والمؤسسات،  األفــراد 
بين جميع المستخدمين إذ تمنحهم منصة اتصال ُموحدة 

وآمنة وسهلة االستخدام«.
واختتم حديثه باإلشادة بتجربة الدنمارك في تطبيق 

تّم  فقد  النجاح،  مثبتة  التجربة  هــذه  »تعد  الخدمة:  هــذه 
في  وتطبيقها  الرقمية  الــبــريــد  صــنــاديــق  حــلــول  اســتــخــدام 
الدنمارك لسنوات عديدة شهدت نجاحًا باهرًا، كما أن هناك 
نتطلع  لذا نحن  والفّعالة،  المبتكرة  تبنت هذه  أخرى  دوال 
على  ستحدثه  الــذي  اإليجابي  واألثـــر  إمكاناتها  رؤيــة  إلــى 

المستويين المحلي واإلقليمي«.
أولريك  قــال  الجديدة،  المنصة  طــرح  وفــي حديثه عن 
»إنــه   :e-Boks لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ثــاغــســن  فالكنر 
Beyon Connect  من  لمن دواعي سرورنا أن نشهد استفادة 
تطويرها  باشرنا  التي  المبتكرة،  وحلولنا  الرقمية  خبراتنا 
على مدى سنوات عديدة. ونعتز جًدا بشراكتنا التكنولوجية 
وتعزيز  توفير  التي ستسهم في   ،Beyon Connect مع شركة 
الشرق  منطقة  أنــحــاء  جميع  فــي  الرقمية  حلولنا  انتشار 

األوسط«.

الأو�سط ال�سرق  في  رقمي  بريد  �سندوق  اأول 
اأطلقته �سركة Beyon Connect في البحرين

يف ت�سريح لها مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للمر�أة.. 

الــــــ�ــــــســــــيــــــرفــــــي: 46% نـــ�ـــســـبـــة 
ــة  ــاح ــي ــس ــ� ــي هــيــئــة ال ــ ــات ف ــفـ ــوظـ ــمـ الـ

األلـــم الــمــحــول أو الــرجــيــع هــو األلـــم الـــذي ينشأ 
من  محددة  منطقة  في  ما  لمسبب  التعرض  نتيجة 
أخـــرى بعيًدا  فــي منطقة  بــه  الــشــعــور  ويــتــم  الــجــســم، 
في  المريض  يشعر  أن  بمعنى  المسبب.  منطقة  عن 
بعض األحيان باأللم في مكان معين، على الرغم من 
أن جميع األعضاء في هذا المكان سليمة تماًما، إال 
أن سبب األلم ليس المكان نفسه وإنما هذا األلم في 
مكان آخر من الجسم. يرجع السبب في وجود األلم 
بمكان آخر بعيدا عن مصدره إلى طريقة انتقال التيار 
في  المنتشرة  العصبية  الشبكات  خالل  من  العصبي 

الجسم إلى الدماغ وطريقة تفسير الدماغ لها.
ومن أهم األمور التي تحدد مصدر األلم هي مكان 
األلم، وهو الذي يساعد األطباء على تحديد األعضاء 
أو  الحاصل  الضرر  وتوقع  المكان  ذلك  الموجودة في 
التشخيص  يتم  وبالتالي  األعضاء  هــذه  في  المرض 

ثم وصف العالج. 
فقد سمعنا كثيرا عن أحد األشخاص يصاب بآالم 
في الكتف مثال، أو حرقان شديد في المعدة، ثم بعد 
تستدعي  كانت  قلبية  بنوبة  أنه مصاب  يكتشف  ذلك 

نقله مبكرا إلى الطوارئ.
في معظم األحيان يستطيع الدماغ تفسير األلم 
مكان  تحديد  على  قـــادرا  يجعلك  جـــًدا،  دقيق  بشكل 
األلــــم بــالــضــبــط، ولــكــن فـــي بــعــض األحـــيـــان يخطئ 
األلــم، فعلينا عدم تجاهل  الدماغ في تحديد مصدر 
يكون  وأن  الحقيقي،  مصدره  معرفة  ومحاولة  األلــم 
لدينا وعي أو معرفة ولو قليل عن األمراض الخطيرة 

التي تأتي في صورة ألم محول. 
ــم الــكــتــف قـــد يــعــنــي نــوبــة قــلــبــيــة أو  كــمــا ذكـــرنـــا ألـ

التهاب الرئة أو ألم المرارة وألم الرقبة.
وكذلك ألم الرجيع في الظهر قد تكون داللة على 
أمــراض  الــمــرارة، وبعض  أو  الكلى  وجــود حصوات في 

البروستات عند الرجال. 
للطبيب،  زيــاراتــك  تــؤجــل  وال  آالمـــك  تتجاهل  ال 
ــم لــيــســت هـــي الـــحـــل الــمــثــالــي بـــل من  ــ مــســكــنــات األلـ

الممكن أن تكون لها أضرار.

الألم المحول
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�سيرينيا اأول عيادة متنقلة 
في البحرين  تتواجد في ال�سيتي �سنتر 

الطاقم  ــود  وجـ عــن  المتنقلة  سيرينيا  عــيــادة  تعلن 
الطبي بمجمع السيتي سنتر بوابة رقم )3( لعمل برامج 
توعوية صحية، الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 19 

من مارس.
نــســريــن حــســن محمد مؤسسة  الــدكــتــورة  وصــرحــت  
)سيرينيا( أن البرنامج يبدأ هذا األسبوع يوم الجمعة 11 
الوعي  لنشر  العالمي  الكلى  بيوم  توعوية  بحملة  مارس 
الــدوري للكلى والحفاظ  الفحص  والتثقيف عن أهمية 

الكلى مع فحص مجاني وتحليل  أمــراض  والوقاية من 
واليوم  الــعــيــادة،  فــي  للموجودين  الكلى   لوظائف  الــدم 
أنشطة  الــى  باإلضافة  الحملة  تستكمل  السبت  الثاني 

متنوعة لألطفال.
الجدير بالذكر أن سيرينيا هي أول عيادة متنقلة في 
المحمولة  الهواتف  على  تطبيق  لها  ويوجد  البحرين، 
العمرية  الفئات  لجميع  متميزة  صحية  رعاية  لتوفير 

عند باب بيتك.
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أقل من  لفترة  حــاّد )سعال  إلى  السعال  يصنف 
4 أسابيع(

ومزمن )يمتد لفترة أكثر من 4 أسابيع(.
أغلب أسباب السعال الحاد اإلصابات الفيروسية 
وعادة يتحسن 90% من هذا النوع تدريجيا بالعالجات 

البسيطة وأحيانا من دون الحاجة إلى عالج.
الـــســـعـــال الـــمـــزمـــن هـــو األهـــــم إذ يــعــكــس وجـــود 
أجسام  كاستنشاق  خطرة،  تكون  وقــد  مهمة  أمــراض 
أو  رئـــوي  الــتــهــاب  أو  التنفسية  الــمــجــاري  فــي  غريبة 
الكيسي  كالتليف  وراثية  أو  مزمنة  تنفسية  أمــراض 

للرئتين.
ما هي أسباب السعال المزمن عند األطفال؟

 هناك أسباب شائعة:
الــتــهــابــات مــيــكــروبــيــة )فــيــروســيــة، جــرثــومــيــة أو 

فطرية....الخ(
الربو القصبي وهو السبب األكثر شيوعا للسعال 

المزمن عند األطفال.
مـــفـــرزات مـــا خــلــف الــبــلــعــوم )تــنــقــيــط الــبــلــعــوم 

األنفي(
األنفية.  واللحميات  والجيوب  األنــف  حساسية 

وخاصة عند التعرض للمهيجات.
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي.

استنشاق األجسام الغريبة في الجهاز التنفسي، 

وأحيانا الهضمي.
سعال التعود؛ حيث يكون السعال »عادة متكررة«.
ــبـــاب خــلــقــيــة أو  ــبـــاب اقـــل شــيــوعــا :أسـ ومـــن األسـ
والدية )تشوهات أو عيوب خلقيه في الجهاز التنفسي 

أو الهضمي أو سواهما(.
تـــوســـع الــقــصــبــات الـــمـــزمـــن، اضـــطـــراب وظــيــفــة 
األهداب التنفسية، التليف الكيسي للرئتين، أمراض 

الرئة االرتشاحية المزمنة.
عــنــدمــا يــأتــيــنــا الــمــريــض بــالــســعــال، نــبــدأ بأخذ 
تــفــاصــيــل الــقــصــة الــمــرضــيــة، حــيــث هــنــاك الــعــديــد 
وكيف  متى  لمعرفة  عليها  نــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  مــن 
الربط  يتم  الـــوالدة حيث  منذ  بــدأ  السعال، هل  بــدأ 
التنفسي  الــجــهــاز  فــي  تــشــوهــات  أو  بــأمــراض خلقية 
إن السعال حدث بعد أن غص  أم  أو الهضمي مثال؟ 
الطفل أثناء األكل أو غص عرضيا بقطعة من ألعابه 

البالستيكية أو بقطعة نقدية..
والــســبــب الــشــائــع هــو أن يــعــقــب الــســعــال مــرض 
تنفسي فيروسي أو بكتيري في القصبات أو الجيوب 
أو الرئتين وخير مثال لهذا النوع من السعال لفترة 

طويلة بعد اإلصابة بكورونا.
إذا  كالسل  مزمنة  رئوية  أمــراض  في  نشك  وقــد 
مــرض  يستوطنها  دول  إلـــى  بــســفــر  الــســعــال  ارتــبــط 

السل.

ماذا عن األعراض؟
من األعراض المصاحبة للسعال احتقان األنف 
بمتالزمة  السبب  يــربــط  حيث  المتكرر  أو  الــمــزمــن 
نــزول  فيها  )بــمــا  العليا  التنفس  ومــجــاري  الــســعــال 
الوزيز  أو  الصفير  أو  األنفي(  البلعوم  في  المفرزات 
الحموضة  وكــذلــك  الفيروسية  لــألمــراض  الــمــرافــق 
والحرقان بسبب االرتجاع المعدي المريئي والغصة 
وهنا  الشرب،  أو  األكــل  مع  تحدث  التي  الشرقة(  )أو 
قد يكون السبب ضعفا في تنسيق البلع مع التنفس.

من العالمات الخطرة المرافقة للسعال المزمن 
الرئتين  إذ قد يعكس مرضا مزمنا في  النمو  نقص 
يترافق  عندما  وكــذلــك  الــرئــوي.  الكيسي  كالتليف 
الفيروسية  االلتهابات  في  تكرر  مع  المزمن  السعال 
هذا  نربط  حيث  الخطرة  الفطرية  أو  والجرثومية 
مــع أمــــراض نــقــص الــمــنــاعــة وكــذلــك الــحــال عندما 
يرافق السعال وجود دم )نفث الدم(، وذلك يحدث في 
وكذلك  السل،  المزمنة، منها  الرئة  التهابات  حاالت 
أمــراض  وبعض  للرئتين  الكيسي  التليف  حالة  فــي 

المناعة الذاتية.
أخذ  أثناء  السعال  لطبيعة  االنتباه  المهم  من 
ــاء فــحــص الــطــفــل،  ــنـ ــذلـــك أثـ الــقــصــة الــمــرضــيــة وكـ
أثناء  في  عــادة  يكون  وهــذا  رطبا  السعال  يكون  فقد 
االلتهابات الميكروبية وتنقيط المفرزات في البلعوم 

األنـــفـــي أو إصـــابـــة فـــي الــقــصــبــات، أو جــافــا كــمــا هو 
التنفسية،  الــقــنــوات  تهيج  فــي  أو  الــربــو  فــي  الــســعــال 
 whooping شــهــقــه  مـــع  الــمــتــرافــق  الــســعــال  ــنـــاك  وهـ
السعال  مــع  يــحــدث  كما  خــانــوق  أو  شــاهــوق  )يسمى 
البوردتيلال( وقد يكون  الديكي الذي تسببه بكتيريا 
أو  ــاوة  نــبــاحــي الطبيعة، كــمــا يــحــدث فــي رخــ أحــيــانــا 
من  الــنــوع  هــذا  ويــحــدث  الــحــادة  الحنجرة  التهابات 
habit cough وخاصة  السعال أيضا في سعال التعود 
عند المراهقين، وما يميزه انه يختفي تماما عندما 

ينام الطفل.
ــراء بــعــض الــفــحــوصــات  ــ ونــلــجــأ أحــيــانــا إلـــى إجـ
كتحليل الدم أو البلغم أو قياس وظيفة الرئتين إذا 
السادسة  عمر  )بعد  بذلك  يسمح  الطفل  عمر  كــان 
وخاصة  الصدر  أشعة  تفيدنا  وقد  عــادة(  السابعة  أو 
جسم  استنشاق  أو  الــرئــة  فــي  بالتهاب  نشك  عندما 
أو غير  الـــمـــبـــاشـــرة  نــشــاهــد عـــالمـــاتـــه  غـــريـــب حــيــث 
األشعة  إلــى  نلجأ  قد  الحاالت  بعض  في  المباشرة. 
الملونة أو الظليلة لمعرفة وجود ارتجاع المريء من 
عدمه أو نلجأ إلى تنظير القصبات في حاالت مع نة.

نخلص إلى أن السعال، وخاصة المزمن منه، له 
الطبيب  بمراجعة  األهالي  وننصح  متعددة،  أسباب 
ــع خــطــة الــعــالج  ــن ثـــم وضــ لــتــشــخــيــص الـــحـــالـــة، ومــ

المناسب حتى الشفاء.

الدكتور علي إبراهيم لـ»الخليج الطبي«: 

اأغلب اأ�سباب ال�سعال الحاد.. 
الإ�سابة بالفيرو�سات.. ويتح�سن بالعالجات الب�سيطة

قبل أن نبدأ، دعنا نتساءل لما نسعل؟
نسعل لحماية مجارينا التنفسية من المهيجات؛ ولننظف 
القنوات التنفسية من المخاط أو البلغم، وقد يكون السعال هو 

العالمة األولى لوجود مرض.
هــكــذا بــدأ الــدكــتــور علي إبــراهــيــم اســتــشــاري طــب األطــفــال 
وأمراض الصدر والربو بمجمع الحكيم الطبي حديثه معنا عن 

السعال عند األطفال. 
كيف يمكننا السيطرة عليه وخصوصا في التقلبات الجوية 

ومع الظروف الحالية؟ وكيف يحدث السعال؟

ــى )االســـتـــنـــشـــاق/مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــيـــج(: هــي  ــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األولـ
اإلحساس بالمهيج عن طريق المستقبالت العصبية الموجودة 
الجهاز  ــزاء  أجـ وبــعــض  والرئتين  التنفس  ومــجــاري  األنـــف  فــي 
الجهاز  إلى  الرسالة  لتعود  الدماغ  إلى  إشــارة  وترسل  الهضمي 
التنفسي وتحدث المرحلة الثانية من السعال وهي )االنضغاط( 
العليا عن طريق لسان  التنفسية  حيث يغلق مدخل المجاري 
المزمار ويزداد الضغط داخل القنوات التنفسية، ومن ثم تتم 
المرحلة األخيرة )الزفير بقوة( حيث تفتح المجاري التنفسية 

ويتم الزفير ليطرد الهواء إلى الخارج بقوة. 

قــد تــعــانــي بــعــض الــســيــدات مــن هــبــوط أعــضــاء الــحــوض وال 
عــلــى مشكلة صحية  وعــالمــة  عــــارض  لــكــنــه  مــرضــا،  ذلــــك   يعتبر 
يمكن عالجها، وقد كثر في اآلونة األخيرة التحدث عن العالجات 
الحديثة في هذا المجال، ولكن أيا منها أكثر أمانا للسيدات وتكون 
عالجية وتجميلية في نفس الوقت.. هذا ما نعرفه وأكثر في حوارنا 
الــتــالــي مــع الــدكــتــورة نــوف علي بــهــزاد اســتــشــاري أمـــراض النساء 
والوالدة، بمستشفى السالم التخصصي وحاصلة على الزمالة في 

المسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمية. 
ما هي الجراحة الترميمية للحوض؟

إلى  التي تجرى إلعــادة أعضاء الحوض  العمليات  هي إحدى 
مكانها الصحيح في حالة هبوط عضو أو أكثر من أعضاء الحوض 
أو الرحم، مع االحتفاظ  التي تشمل المثانة، المستقيم، المهبل 

بالوظائف والقدرة الجنسية.
أو  وهبوط أعضاء الحوض هو بروز أحد هذه األعضاء داخل 
واألربطة  العضالت  لضعف  نتيجة  يحدث  والــذي  المهبل،  خــارج 

التي تعمل على إبقائها في وضعها الصحيح.
إلى  يحتجن  السيدات  من   %11 أن  بالذكر  الجدير 

إجراء هذا النوع من الجراحات
الــهــبــوط الحمل  هــل صــحــيــح أن مــن أســبــاب 

والوالدة؟
ــن األســــبــــاب  ــ الـــحـــمـــل والــــــــــــوالدة يـــعـــتـــبـــر مـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــصــاب بــه واحــــدة مــن كــل ثــالث 

سيدات أنجبن طفل أو أكثر. 
التقدم في السن وانقطاع الطمث، السمنة، 
االمساك المزمن، حمل األشياء الثقيلة وبعض 

الــوراثــيــة تعتبر مــن أســبــاب اإلصــابــة  الــصــفــات 
بهبوط أعضاء الحوض.

ما األعراض المصاحبة للهبوط؟
مــــــن أهــــــــم األعـــــــــــــراض الــــشــــعــــور 
المهبل،  أو  الظهر  أسفل  في  بالثقل 
من  تتدلى  كتلة  بــوجــود  اإلحــســاس 
المهبل، الشعور بعدم إفراغ المثانة 
أو المستقيم بشكل تام أو صعوبة 

التبرز.
ــثـــر  مــــا هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات األكـ

شيوعا وأمانا؟
نــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــجـــراة 
المصاب  العضو  على  تعتمد 

بالهبوط وهي كالتالي:
األمامي  الــجــدار  ترميم 
لــلــمــهــبــل فـــي حـــالـــة هــبــوط 
األكثر  الــنــوع  وهــو  المثانة 

شيوعا.
تـــــــرمـــــــيـــــــم الــــــــجــــــــدار 
ــفـــي لـــلـــمـــهـــبـــل فــي  ــلـ الـــخـ
المستقيم،  هبوط  حالة 

والذي قد يكون مصاحبا للهبوط المهبلي لألمعاء الدقيقة.
والنوع الثالث من الهبوط هو هبوط الرحم الذي قد يستدعي 
ثاني  النوع  هــذا  ويعتبر  المهبل.  سقف  وتعليق  الرحم  استئصال 

أكثر أنواع الهبوط شيوعا. 
يمكن إجراء عمليات الترميم عن طريق المهبل أو عن طريق 

البطن سواء بالمنظار أو الروبوت أو فتح البطن.
كيف يكون التشخيص والعالج ؟

40% لديهن درجة من هبوط أحد أعضاء الحوض، ولكن بدون 
الشعور بأي أعراض.

يتم  األكلينيكي  الفحص  واتــمــام  المرضي  التاريخ  أخــذ  بعد 
ـــة الــهــبــوط ويـــقـــوم الــطــبــيــب بــمــنــاقــشــة جــمــيــع أنـــواع  تــحــديــد درجـ

العالجات المتاحة المناسبة للحالة.
بالنسبة للعالجات غير الجراحية فتشمل:

 تــبــنــي نــمــط حــيــاة صــحــي بــتــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي وتجنب 
االمساك وممارسة الرياضة ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي 

وترك التدخين بالنسبة للسيدات المدخنات.
المهبلية وهي عبارة عن حلقات مصنوعة  الحلقات 
ــادة الــســيــلــيــكــون تـــوضـــع فـــي الــمــهــبــل كــدعــامــة  ــ مـــن مـ

ألعضاء الحوض.
تمارين  وباألخص  للحوض  الطبيعي  العالج 

كيجل
أما بالنسبة للعالجات الجراحية الترميمية 

فسبق التطرق إليها. 
مشكالت  لــعــالج  المستخدم  الــلــيــزر  هــو  مــا 

الحوض؟
الــمــســتــخــدم فــي اإلجــــــراءات الطبية  الــلــيــزر 
هــو عــبــارة عــن جــهــاز يــشــع طــاقــة بــأطــوال موجية 
في  مختلفة  تــأثــيــرات  عــنــهــا  وتــنــتــج  مختلفة 

األنسجة.
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــم اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــأحــد  تـ
الـــعـــالجـــات غــيــر الــجــراحــيــة 
لــــــــحــــــــاالت ســـــلـــــس الــــــبــــــول، 
تـــوســـع  و  ــل  ــبـ ــهـ ــمـ الـ جــــفــــاف 
ــانــــت لــه  الـــمـــهـــبـــل والــــــــذي كــ
المدى  فاعلية بسيطة على 

القريب.
أمــا في اآلونــة األخيرة 
تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــغــــــذاء و 
الـــــــدواء بـــعـــدم اســتــخــدامــه 
ــا لــــحــــيــــن الــــقــــيــــام  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بـــدراســـات وافــيــة ودراســــات 
أكبر توضح آثاره الجانبية 
ومــــــدى فــاعــلــيــتــه وأمـــانـــه 
لــالســتــخــدام عــلــى الــمــدى 

البعيد.

الطرق  أحـــدث  مــن  ــام  األيـ هــذه  فــي  الليزك  عمليات  تعد 
انحراف  أو  طــول  أو  قصر  من  اإلبصار  عيوب  لعالج  المتبعة 
ويستطيع  ذلـــك،  على  اثــنــان  يختلف  أن  دون  مــن  النظر  فــي 
بعد  عمله  وممارسة  الطبيعية  حياته  إلــى  الــعــودة  المريض 
الــســيــارة  قــيــادة  يستطيع  حــيــث  فــقــط،  واحــــد  بــيــوم  العملية 
وتعد  العملية.  ليوم  التالي  اليوم  في  الكمبيوتر  واستخدام 
الليزك ليست بالجديدة إال أن  هذه المعلومات عن عمليات 
التقنيات الطبية واآلخذة في التطور بشكل مستمر تفاجئنا 
دائًما بالجديد من ميزات أكثر أماًنا وأكثر سرعة ودقة. وحول 
ــوار مــع الــدكــتــورة خــاتــون علي  آخـــر الــمــســتــجــدات كـــان لــنــا حـ

استشاري أمراض العيون بمركز الخليج الطبي والسكر 
* ما عمليات تصحيح النظر؟

- عمليات تصحيح النظر هي عمليات تهدف إلى تصحيح 
أو  النظر  طــول  النظر،  قصر  مثل  االنكسارية  العيوب 

التركيز  على  العين  قــدرة  لضبط  االستجماتيزم 
النظارات  لبس  من  التخلص  على  والمساعدة 

نوعين  إلــى  وتنقسم  الالصقة.  العدسات  أو 
القرنية  إعادة تشكيل  يعتمد على  أحدهما 
واآلخــر  شيوعا  األكــثــر  وهــو  الليزر  بتقنية 
أو  العين  داخــل  زرع عدسة  يتم من خــالل 

استبدال عدسة العين.
تــصــحــيــح  ــح عـــمـــلـــيـــات  ــصـــلـ تـ ــمــــن  لــ  *

اإلبصار؟
خيارا  تعد  النظر  تصحيح  عمليات   -

جـــيـــدا لــتــصــحــيــح الـــعـــيـــوب االنــكــســاريــة 
تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى  أو  لــلــتــخــلــص 

والعدسات  النظارات  لبس 
تكون  أن  بــشــرط  الــالصــقــة 
األمراض  العين خالية من 
مـــع تــقــبــل احــتــمــال حـــدوث 
وأنــه  الجانبية  اآلثـــار  بعض 
ال يــــزال بــاإلمــكــان الــحــاجــة 
ــارات لـــدى  ــظــ ــنــ إلـــــى لـــبـــس الــ
ــد  ــعـ بــــــعــــــض األشــــــــــخــــــــــاص بـ
رؤية  أفضل  لتحقيق  العملية 
عدة  هناك  ذكرنا  كما  ممكنة. 
الخيار  تحديد  ويــتــم  خــيــارات 
ــراء الفحص  بــعــد إجــ األفــضــل 
مع  والمناقشة  للعين  الشامل 
ــون بـــمـــا يــتــنــاســب  ــيـ ــعـ طــبــيــب الـ
ــمــــط الـــحـــيـــاة  ــفـــحـــص ونــ مــــع الـ

العملية  اختيار  يتم  ضوئها  على  والتي  الــرؤيــة  واحتياجات 
األنسب.

* هل تأثيرها دائم؟
بالنجاح  الــعــمــلــيــات  هـــذه  تتكلل  الـــحـــاالت  مــعــظــم  فــي   -
سنوات  والنظارات  العدسات  لبس  عن  األشخاص  ويستغني 

طويلة. 
* هل الليزك مناسب لكل األعمار؟ 

وقبل  20 سنة  بين عمر  الليزك  إجــراء عملية  - يفضل   
سن األربعين مع بعض االستثناءات بحسب حالة المريض. 
بشكل عام في هذا العمر إذا كان فحص العين مناسبا فالخيار 
ال  العين  كــان فحص  إذا  أمــا  الليزك  عملية  إجـــراء  األفــضــل 
عدسة  زراعـــة  يــكــون  فالخيار  الــلــيــزك  عملية  بــإجــراء  يسمح 

داخل العين.
* هل هو آمن؟ وما اآلثار الجانبية المتوقعة والشائعة؟ 
ولكن قد ال تخلو  آمنة  الليزك عملية  - عملية 
خطيرة  غير  بالغالب  والتي  الجانبية  اآلثــار  من 
فــمــن هـــذه اآلثــــار الــجــانــبــيــة الــمــؤقــتــة ضبابية 
القيادة  أو  الليلية  الرؤية  في  صعوبة  الــرؤيــة، 
وهــاالت حول  وهــج  العين،  الليل، جفاف  في 
األضواء، حساسية الضوء، ألم وعدم االرتياح 
وفي عدد قليل من المرضى تكون هذه اآلثار 

دائمة.
الجدير بالذكر هناك تطور كبير على مر 
النظر  وتصحيح  الليزك  عمليات  في  السنين 
استخدام  مــع  الحديثة  األجــهــزة  إن  حيث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــواجـــهـــة الـــمـــوجـــيـــة أصــبــح 
الدقيقة جدا  التشوهات  قياس  باإلمكان 
بسطح القرنية وتصحيحها لتحقيق 
الرؤية بما يتجاوز ما  مستوى من 
هو ممكن مع النظارات أو الليزك 
ــذلــــك ســـاعـــدت  الــتــقــلــيــدي وكــ
هذه التقنية على الحد من 
اآلثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
مثل مشاكل الرؤية 
الــلــيــلــيــة والـــهـــاالت 
مــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظ فــ
األشــخــاص  نسبة 
ــل  الـــــــــــذيـــــــــــن يــــصــ
 6/6 إلــى  نظرهم 

بعد التصحيح.

الدكتورة نوف بهزاد: هبوط اأع�ساء الحو�ض.. 
خيارات عالجية متنوعة جراحية وغير جراحية

الدكتورة خاتون علي: عمليات الليزك 
تقنيات متطورة لمزيد من الدقة والأمان
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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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األلـــم الــمــحــول أو الــرجــيــع هــو األلـــم الـــذي ينشأ 
من  محددة  منطقة  في  ما  لمسبب  التعرض  نتيجة 
أخـــرى بعيًدا  فــي منطقة  بــه  الــشــعــور  ويــتــم  الــجــســم، 
في  المريض  يشعر  أن  بمعنى  المسبب.  منطقة  عن 
بعض األحيان باأللم في مكان معين، على الرغم من 
أن جميع األعضاء في هذا المكان سليمة تماًما، إال 
أن سبب األلم ليس المكان نفسه وإنما هذا األلم في 
مكان آخر من الجسم. يرجع السبب في وجود األلم 
بمكان آخر بعيدا عن مصدره إلى طريقة انتقال التيار 
في  المنتشرة  العصبية  الشبكات  خالل  من  العصبي 

الجسم إلى الدماغ وطريقة تفسير الدماغ لها.
ومن أهم األمور التي تحدد مصدر األلم هي مكان 
األلم، وهو الذي يساعد األطباء على تحديد األعضاء 
أو  الحاصل  الضرر  وتوقع  المكان  ذلك  الموجودة في 
التشخيص  يتم  وبالتالي  األعضاء  هــذه  في  المرض 

ثم وصف العالج. 
فقد سمعنا كثيرا عن أحد األشخاص يصاب بآالم 
في الكتف مثال، أو حرقان شديد في المعدة، ثم بعد 
تستدعي  كانت  قلبية  بنوبة  أنه مصاب  يكتشف  ذلك 

نقله مبكرا إلى الطوارئ.
في معظم األحيان يستطيع الدماغ تفسير األلم 
مكان  تحديد  على  قـــادرا  يجعلك  جـــًدا،  دقيق  بشكل 
األلــــم بــالــضــبــط، ولــكــن فـــي بــعــض األحـــيـــان يخطئ 
األلــم، فعلينا عدم تجاهل  الدماغ في تحديد مصدر 
يكون  وأن  الحقيقي،  مصدره  معرفة  ومحاولة  األلــم 
لدينا وعي أو معرفة ولو قليل عن األمراض الخطيرة 

التي تأتي في صورة ألم محول. 
ــم الــكــتــف قـــد يــعــنــي نــوبــة قــلــبــيــة أو  كــمــا ذكـــرنـــا ألـ

التهاب الرئة أو ألم المرارة وألم الرقبة.
وكذلك ألم الرجيع في الظهر قد تكون داللة على 
أمــراض  الــمــرارة، وبعض  أو  الكلى  وجــود حصوات في 

البروستات عند الرجال. 
للطبيب،  زيــاراتــك  تــؤجــل  وال  آالمـــك  تتجاهل  ال 
ــم لــيــســت هـــي الـــحـــل الــمــثــالــي بـــل من  ــ مــســكــنــات األلـ

الممكن أن تكون لها أضرار.

الألم المحول

العدد )16055( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 5 شعبان 1443هـ - 8 مارس 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�سيرينيا اأول عيادة متنقلة 
في البحرين  تتواجد في ال�سيتي �سنتر 

الطاقم  ــود  وجـ عــن  المتنقلة  سيرينيا  عــيــادة  تعلن 
الطبي بمجمع السيتي سنتر بوابة رقم )3( لعمل برامج 
توعوية صحية، الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 19 

من مارس.
نــســريــن حــســن محمد مؤسسة  الــدكــتــورة  وصــرحــت  
)سيرينيا( أن البرنامج يبدأ هذا األسبوع يوم الجمعة 11 
الوعي  لنشر  العالمي  الكلى  بيوم  توعوية  بحملة  مارس 
الــدوري للكلى والحفاظ  الفحص  والتثقيف عن أهمية 

الكلى مع فحص مجاني وتحليل  أمــراض  والوقاية من 
واليوم  الــعــيــادة،  فــي  للموجودين  الكلى   لوظائف  الــدم 
أنشطة  الــى  باإلضافة  الحملة  تستكمل  السبت  الثاني 

متنوعة لألطفال.
الجدير بالذكر أن سيرينيا هي أول عيادة متنقلة في 
المحمولة  الهواتف  على  تطبيق  لها  ويوجد  البحرين، 
العمرية  الفئات  لجميع  متميزة  صحية  رعاية  لتوفير 

عند باب بيتك.
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أقل من  لفترة  حــاّد )سعال  إلى  السعال  يصنف 
4 أسابيع(

ومزمن )يمتد لفترة أكثر من 4 أسابيع(.
أغلب أسباب السعال الحاد اإلصابات الفيروسية 
وعادة يتحسن 90% من هذا النوع تدريجيا بالعالجات 

البسيطة وأحيانا من دون الحاجة إلى عالج.
الـــســـعـــال الـــمـــزمـــن هـــو األهـــــم إذ يــعــكــس وجـــود 
أجسام  كاستنشاق  خطرة،  تكون  وقــد  مهمة  أمــراض 
أو  رئـــوي  الــتــهــاب  أو  التنفسية  الــمــجــاري  فــي  غريبة 
الكيسي  كالتليف  وراثية  أو  مزمنة  تنفسية  أمــراض 

للرئتين.
ما هي أسباب السعال المزمن عند األطفال؟

 هناك أسباب شائعة:
الــتــهــابــات مــيــكــروبــيــة )فــيــروســيــة، جــرثــومــيــة أو 

فطرية....الخ(
الربو القصبي وهو السبب األكثر شيوعا للسعال 

المزمن عند األطفال.
مـــفـــرزات مـــا خــلــف الــبــلــعــوم )تــنــقــيــط الــبــلــعــوم 

األنفي(
األنفية.  واللحميات  والجيوب  األنــف  حساسية 

وخاصة عند التعرض للمهيجات.
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي.

استنشاق األجسام الغريبة في الجهاز التنفسي، 

وأحيانا الهضمي.
سعال التعود؛ حيث يكون السعال »عادة متكررة«.

ــبـــاب خــلــقــيــة أو  ــبـــاب اقـــل شــيــوعــا :أسـ ومـــن األسـ
والدية )تشوهات أو عيوب خلقيه في الجهاز التنفسي 

أو الهضمي أو سواهما(.
تـــوســـع الــقــصــبــات الـــمـــزمـــن، اضـــطـــراب وظــيــفــة 
األهداب التنفسية، التليف الكيسي للرئتين، أمراض 

الرئة االرتشاحية المزمنة.
عــنــدمــا يــأتــيــنــا الــمــريــض بــالــســعــال، نــبــدأ بأخذ 
تــفــاصــيــل الــقــصــة الــمــرضــيــة، حــيــث هــنــاك الــعــديــد 
وكيف  متى  لمعرفة  عليها  نــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  مــن 
الربط  يتم  الـــوالدة حيث  منذ  بــدأ  السعال، هل  بــدأ 
التنفسي  الــجــهــاز  فــي  تــشــوهــات  أو  بــأمــراض خلقية 
إن السعال حدث بعد أن غص  أم  أو الهضمي مثال؟ 
الطفل أثناء األكل أو غص عرضيا بقطعة من ألعابه 

البالستيكية أو بقطعة نقدية..
والــســبــب الــشــائــع هــو أن يــعــقــب الــســعــال مــرض 
تنفسي فيروسي أو بكتيري في القصبات أو الجيوب 
أو الرئتين وخير مثال لهذا النوع من السعال لفترة 

طويلة بعد اإلصابة بكورونا.
إذا  كالسل  مزمنة  رئوية  أمــراض  في  نشك  وقــد 
مــرض  يستوطنها  دول  إلـــى  بــســفــر  الــســعــال  ارتــبــط 

السل.

ماذا عن األعراض؟
من األعراض المصاحبة للسعال احتقان األنف 
بمتالزمة  السبب  يــربــط  حيث  المتكرر  أو  الــمــزمــن 
نــزول  فيها  )بــمــا  العليا  التنفس  ومــجــاري  الــســعــال 
الوزيز  أو  الصفير  أو  األنفي(  البلعوم  في  المفرزات 
الحموضة  وكــذلــك  الفيروسية  لــألمــراض  الــمــرافــق 
والحرقان بسبب االرتجاع المعدي المريئي والغصة 
وهنا  الشرب،  أو  األكــل  مع  تحدث  التي  الشرقة(  )أو 
قد يكون السبب ضعفا في تنسيق البلع مع التنفس.

من العالمات الخطرة المرافقة للسعال المزمن 
الرئتين  إذ قد يعكس مرضا مزمنا في  النمو  نقص 
يترافق  عندما  وكــذلــك  الــرئــوي.  الكيسي  كالتليف 
الفيروسية  االلتهابات  في  تكرر  مع  المزمن  السعال 
هذا  نربط  حيث  الخطرة  الفطرية  أو  والجرثومية 
مــع أمــــراض نــقــص الــمــنــاعــة وكــذلــك الــحــال عندما 
يرافق السعال وجود دم )نفث الدم(، وذلك يحدث في 
وكذلك  السل،  المزمنة، منها  الرئة  التهابات  حاالت 
أمــراض  وبعض  للرئتين  الكيسي  التليف  حالة  فــي 

المناعة الذاتية.
أخذ  أثناء  السعال  لطبيعة  االنتباه  المهم  من 
ــاء فــحــص الــطــفــل،  ــنـ ــذلـــك أثـ الــقــصــة الــمــرضــيــة وكـ
أثناء  في  عــادة  يكون  وهــذا  رطبا  السعال  يكون  فقد 
االلتهابات الميكروبية وتنقيط المفرزات في البلعوم 

األنـــفـــي أو إصـــابـــة فـــي الــقــصــبــات، أو جــافــا كــمــا هو 
التنفسية،  الــقــنــوات  تهيج  فــي  أو  الــربــو  فــي  الــســعــال 
 whooping شــهــقــه  مـــع  الــمــتــرافــق  الــســعــال  ــنـــاك  وهـ
السعال  مــع  يــحــدث  كما  خــانــوق  أو  شــاهــوق  )يسمى 
البوردتيلال( وقد يكون  الديكي الذي تسببه بكتيريا 
أو  ــاوة  نــبــاحــي الطبيعة، كــمــا يــحــدث فــي رخــ أحــيــانــا 
من  الــنــوع  هــذا  ويــحــدث  الــحــادة  الحنجرة  التهابات 
habit cough وخاصة  السعال أيضا في سعال التعود 
عند المراهقين، وما يميزه انه يختفي تماما عندما 

ينام الطفل.
ــراء بــعــض الــفــحــوصــات  ــ ونــلــجــأ أحــيــانــا إلـــى إجـ
كتحليل الدم أو البلغم أو قياس وظيفة الرئتين إذا 
السادسة  عمر  )بعد  بذلك  يسمح  الطفل  عمر  كــان 
وخاصة  الصدر  أشعة  تفيدنا  وقد  عــادة(  السابعة  أو 
جسم  استنشاق  أو  الــرئــة  فــي  بالتهاب  نشك  عندما 
أو غير  الـــمـــبـــاشـــرة  نــشــاهــد عـــالمـــاتـــه  غـــريـــب حــيــث 
األشعة  إلــى  نلجأ  قد  الحاالت  بعض  في  المباشرة. 
الملونة أو الظليلة لمعرفة وجود ارتجاع المريء من 
عدمه أو نلجأ إلى تنظير القصبات في حاالت مع نة.
نخلص إلى أن السعال، وخاصة المزمن منه، له 
الطبيب  بمراجعة  األهالي  وننصح  متعددة،  أسباب 
ــع خــطــة الــعــالج  ــن ثـــم وضــ لــتــشــخــيــص الـــحـــالـــة، ومــ

المناسب حتى الشفاء.

الدكتور علي إبراهيم لـ»الخليج الطبي«: 

اأغلب اأ�سباب ال�سعال الحاد.. 
الإ�سابة بالفيرو�سات.. ويتح�سن بالعالجات الب�سيطة

قبل أن نبدأ، دعنا نتساءل لما نسعل؟
نسعل لحماية مجارينا التنفسية من المهيجات؛ ولننظف 
القنوات التنفسية من المخاط أو البلغم، وقد يكون السعال هو 

العالمة األولى لوجود مرض.
هــكــذا بــدأ الــدكــتــور علي إبــراهــيــم اســتــشــاري طــب األطــفــال 
وأمراض الصدر والربو بمجمع الحكيم الطبي حديثه معنا عن 

السعال عند األطفال. 
كيف يمكننا السيطرة عليه وخصوصا في التقلبات الجوية 

ومع الظروف الحالية؟ وكيف يحدث السعال؟

ــى )االســـتـــنـــشـــاق/مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــيـــج(: هــي  ــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األولـ
اإلحساس بالمهيج عن طريق المستقبالت العصبية الموجودة 
الجهاز  ــزاء  أجـ وبــعــض  والرئتين  التنفس  ومــجــاري  األنـــف  فــي 
الجهاز  إلى  الرسالة  لتعود  الدماغ  إلى  إشــارة  وترسل  الهضمي 
التنفسي وتحدث المرحلة الثانية من السعال وهي )االنضغاط( 
العليا عن طريق لسان  التنفسية  حيث يغلق مدخل المجاري 
المزمار ويزداد الضغط داخل القنوات التنفسية، ومن ثم تتم 
المرحلة األخيرة )الزفير بقوة( حيث تفتح المجاري التنفسية 

ويتم الزفير ليطرد الهواء إلى الخارج بقوة. 

قــد تــعــانــي بــعــض الــســيــدات مــن هــبــوط أعــضــاء الــحــوض وال 
عــلــى مشكلة صحية  وعــالمــة  عــــارض  لــكــنــه  مــرضــا،  ذلــــك   يعتبر 
يمكن عالجها، وقد كثر في اآلونة األخيرة التحدث عن العالجات 
الحديثة في هذا المجال، ولكن أيا منها أكثر أمانا للسيدات وتكون 
عالجية وتجميلية في نفس الوقت.. هذا ما نعرفه وأكثر في حوارنا 
الــتــالــي مــع الــدكــتــورة نــوف علي بــهــزاد اســتــشــاري أمـــراض النساء 
والوالدة، بمستشفى السالم التخصصي وحاصلة على الزمالة في 

المسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمية. 
ما هي الجراحة الترميمية للحوض؟

إلى  التي تجرى إلعــادة أعضاء الحوض  العمليات  هي إحدى 
مكانها الصحيح في حالة هبوط عضو أو أكثر من أعضاء الحوض 
أو الرحم، مع االحتفاظ  التي تشمل المثانة، المستقيم، المهبل 

بالوظائف والقدرة الجنسية.
أو  وهبوط أعضاء الحوض هو بروز أحد هذه األعضاء داخل 
واألربطة  العضالت  لضعف  نتيجة  يحدث  والــذي  المهبل،  خــارج 

التي تعمل على إبقائها في وضعها الصحيح.
إلى  يحتجن  السيدات  من   %11 أن  بالذكر  الجدير 

إجراء هذا النوع من الجراحات
الــهــبــوط الحمل  هــل صــحــيــح أن مــن أســبــاب 

والوالدة؟
ــن األســــبــــاب  ــ الـــحـــمـــل والــــــــــــوالدة يـــعـــتـــبـــر مـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــصــاب بــه واحــــدة مــن كــل ثــالث 

سيدات أنجبن طفل أو أكثر. 
التقدم في السن وانقطاع الطمث، السمنة، 
االمساك المزمن، حمل األشياء الثقيلة وبعض 

الــوراثــيــة تعتبر مــن أســبــاب اإلصــابــة  الــصــفــات 
بهبوط أعضاء الحوض.

ما األعراض المصاحبة للهبوط؟
مــــــن أهــــــــم األعـــــــــــــراض الــــشــــعــــور 
المهبل،  أو  الظهر  أسفل  في  بالثقل 
من  تتدلى  كتلة  بــوجــود  اإلحــســاس 
المهبل، الشعور بعدم إفراغ المثانة 
أو المستقيم بشكل تام أو صعوبة 

التبرز.
ــثـــر  مــــا هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات األكـ

شيوعا وأمانا؟
نــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــجـــراة 
المصاب  العضو  على  تعتمد 

بالهبوط وهي كالتالي:
األمامي  الــجــدار  ترميم 
لــلــمــهــبــل فـــي حـــالـــة هــبــوط 
األكثر  الــنــوع  وهــو  المثانة 

شيوعا.
تـــــــرمـــــــيـــــــم الــــــــجــــــــدار 
ــفـــي لـــلـــمـــهـــبـــل فــي  ــلـ الـــخـ
المستقيم،  هبوط  حالة 

والذي قد يكون مصاحبا للهبوط المهبلي لألمعاء الدقيقة.
والنوع الثالث من الهبوط هو هبوط الرحم الذي قد يستدعي 
ثاني  النوع  هــذا  ويعتبر  المهبل.  سقف  وتعليق  الرحم  استئصال 

أكثر أنواع الهبوط شيوعا. 
يمكن إجراء عمليات الترميم عن طريق المهبل أو عن طريق 

البطن سواء بالمنظار أو الروبوت أو فتح البطن.
كيف يكون التشخيص والعالج ؟

40% لديهن درجة من هبوط أحد أعضاء الحوض، ولكن بدون 
الشعور بأي أعراض.

يتم  األكلينيكي  الفحص  واتــمــام  المرضي  التاريخ  أخــذ  بعد 
ـــة الــهــبــوط ويـــقـــوم الــطــبــيــب بــمــنــاقــشــة جــمــيــع أنـــواع  تــحــديــد درجـ

العالجات المتاحة المناسبة للحالة.
بالنسبة للعالجات غير الجراحية فتشمل:

 تــبــنــي نــمــط حــيــاة صــحــي بــتــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي وتجنب 
االمساك وممارسة الرياضة ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي 

وترك التدخين بالنسبة للسيدات المدخنات.
المهبلية وهي عبارة عن حلقات مصنوعة  الحلقات 
ــادة الــســيــلــيــكــون تـــوضـــع فـــي الــمــهــبــل كــدعــامــة  ــ مـــن مـ

ألعضاء الحوض.
تمارين  وباألخص  للحوض  الطبيعي  العالج 

كيجل
أما بالنسبة للعالجات الجراحية الترميمية 

فسبق التطرق إليها. 
مشكالت  لــعــالج  المستخدم  الــلــيــزر  هــو  مــا 

الحوض؟
الــمــســتــخــدم فــي اإلجــــــراءات الطبية  الــلــيــزر 
هــو عــبــارة عــن جــهــاز يــشــع طــاقــة بــأطــوال موجية 
في  مختلفة  تــأثــيــرات  عــنــهــا  وتــنــتــج  مختلفة 

األنسجة.
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــم اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــأحــد  تـ
الـــعـــالجـــات غــيــر الــجــراحــيــة 
لــــــــحــــــــاالت ســـــلـــــس الــــــبــــــول، 
تـــوســـع  و  ــل  ــبـ ــهـ ــمـ الـ جــــفــــاف 
ــانــــت لــه  الـــمـــهـــبـــل والــــــــذي كــ
المدى  فاعلية بسيطة على 

القريب.
أمــا في اآلونــة األخيرة 
تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــغــــــذاء و 
الـــــــدواء بـــعـــدم اســتــخــدامــه 
ــا لــــحــــيــــن الــــقــــيــــام  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بـــدراســـات وافــيــة ودراســــات 
أكبر توضح آثاره الجانبية 
ومــــــدى فــاعــلــيــتــه وأمـــانـــه 
لــالســتــخــدام عــلــى الــمــدى 

البعيد.

الطرق  أحـــدث  مــن  ــام  األيـ هــذه  فــي  الليزك  عمليات  تعد 
انحراف  أو  طــول  أو  قصر  من  اإلبصار  عيوب  لعالج  المتبعة 
ويستطيع  ذلـــك،  على  اثــنــان  يختلف  أن  دون  مــن  النظر  فــي 
بعد  عمله  وممارسة  الطبيعية  حياته  إلــى  الــعــودة  المريض 
الــســيــارة  قــيــادة  يستطيع  حــيــث  فــقــط،  واحــــد  بــيــوم  العملية 
وتعد  العملية.  ليوم  التالي  اليوم  في  الكمبيوتر  واستخدام 
الليزك ليست بالجديدة إال أن  هذه المعلومات عن عمليات 
التقنيات الطبية واآلخذة في التطور بشكل مستمر تفاجئنا 
دائًما بالجديد من ميزات أكثر أماًنا وأكثر سرعة ودقة. وحول 
ــوار مــع الــدكــتــورة خــاتــون علي  آخـــر الــمــســتــجــدات كـــان لــنــا حـ

استشاري أمراض العيون بمركز الخليج الطبي والسكر 
* ما عمليات تصحيح النظر؟

- عمليات تصحيح النظر هي عمليات تهدف إلى تصحيح 
أو  النظر  طــول  النظر،  قصر  مثل  االنكسارية  العيوب 

التركيز  على  العين  قــدرة  لضبط  االستجماتيزم 
النظارات  لبس  من  التخلص  على  والمساعدة 

نوعين  إلــى  وتنقسم  الالصقة.  العدسات  أو 
القرنية  إعادة تشكيل  يعتمد على  أحدهما 
واآلخــر  شيوعا  األكــثــر  وهــو  الليزر  بتقنية 
أو  العين  داخــل  زرع عدسة  يتم من خــالل 

استبدال عدسة العين.
تــصــحــيــح  ــح عـــمـــلـــيـــات  ــصـــلـ تـ ــمــــن  لــ  *

اإلبصار؟
خيارا  تعد  النظر  تصحيح  عمليات   -

جـــيـــدا لــتــصــحــيــح الـــعـــيـــوب االنــكــســاريــة 
تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى  أو  لــلــتــخــلــص 

والعدسات  النظارات  لبس 
تكون  أن  بــشــرط  الــالصــقــة 
األمراض  العين خالية من 
مـــع تــقــبــل احــتــمــال حـــدوث 
وأنــه  الجانبية  اآلثـــار  بعض 
ال يــــزال بــاإلمــكــان الــحــاجــة 
ــارات لـــدى  ــظــ ــنــ إلـــــى لـــبـــس الــ
ــد  ــعـ بــــــعــــــض األشــــــــــخــــــــــاص بـ
رؤية  أفضل  لتحقيق  العملية 
عدة  هناك  ذكرنا  كما  ممكنة. 
الخيار  تحديد  ويــتــم  خــيــارات 
ــراء الفحص  بــعــد إجــ األفــضــل 
مع  والمناقشة  للعين  الشامل 
ــون بـــمـــا يــتــنــاســب  ــيـ ــعـ طــبــيــب الـ
ــمــــط الـــحـــيـــاة  ــفـــحـــص ونــ مــــع الـ

العملية  اختيار  يتم  ضوئها  على  والتي  الــرؤيــة  واحتياجات 
األنسب.

* هل تأثيرها دائم؟
بالنجاح  الــعــمــلــيــات  هـــذه  تتكلل  الـــحـــاالت  مــعــظــم  فــي   -
سنوات  والنظارات  العدسات  لبس  عن  األشخاص  ويستغني 

طويلة. 
* هل الليزك مناسب لكل األعمار؟ 

وقبل  20 سنة  بين عمر  الليزك  إجــراء عملية  - يفضل   
سن األربعين مع بعض االستثناءات بحسب حالة المريض. 
بشكل عام في هذا العمر إذا كان فحص العين مناسبا فالخيار 
ال  العين  كــان فحص  إذا  أمــا  الليزك  عملية  إجـــراء  األفــضــل 
عدسة  زراعـــة  يــكــون  فالخيار  الــلــيــزك  عملية  بــإجــراء  يسمح 

داخل العين.
* هل هو آمن؟ وما اآلثار الجانبية المتوقعة والشائعة؟ 
ولكن قد ال تخلو  آمنة  الليزك عملية  - عملية 
خطيرة  غير  بالغالب  والتي  الجانبية  اآلثــار  من 
فــمــن هـــذه اآلثــــار الــجــانــبــيــة الــمــؤقــتــة ضبابية 
القيادة  أو  الليلية  الرؤية  في  صعوبة  الــرؤيــة، 
وهــاالت حول  وهــج  العين،  الليل، جفاف  في 
األضواء، حساسية الضوء، ألم وعدم االرتياح 
وفي عدد قليل من المرضى تكون هذه اآلثار 

دائمة.
الجدير بالذكر هناك تطور كبير على مر 
النظر  وتصحيح  الليزك  عمليات  في  السنين 
استخدام  مــع  الحديثة  األجــهــزة  إن  حيث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــواجـــهـــة الـــمـــوجـــيـــة أصــبــح 
الدقيقة جدا  التشوهات  قياس  باإلمكان 
بسطح القرنية وتصحيحها لتحقيق 
الرؤية بما يتجاوز ما  مستوى من 
هو ممكن مع النظارات أو الليزك 
ــذلــــك ســـاعـــدت  الــتــقــلــيــدي وكــ
هذه التقنية على الحد من 
اآلثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
مثل مشاكل الرؤية 
الــلــيــلــيــة والـــهـــاالت 
مــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظ فــ
األشــخــاص  نسبة 
ــل  الـــــــــــذيـــــــــــن يــــصــ
 6/6 إلــى  نظرهم 

بعد التصحيح.

الدكتورة نوف بهزاد: هبوط اأع�ساء الحو�ض.. 
خيارات عالجية متنوعة جراحية وغير جراحية

الدكتورة خاتون علي: عمليات الليزك 
تقنيات متطورة لمزيد من الدقة والأمان

األلـــم الــمــحــول أو الــرجــيــع هــو األلـــم الـــذي ينشأ 
من  محددة  منطقة  في  ما  لمسبب  التعرض  نتيجة 
أخـــرى بعيًدا  فــي منطقة  بــه  الــشــعــور  ويــتــم  الــجــســم، 
في  المريض  يشعر  أن  بمعنى  المسبب.  منطقة  عن 
بعض األحيان باأللم في مكان معين، على الرغم من 
أن جميع األعضاء في هذا المكان سليمة تماًما، إال 
أن سبب األلم ليس المكان نفسه وإنما هذا األلم في 
مكان آخر من الجسم. يرجع السبب في وجود األلم 
بمكان آخر بعيدا عن مصدره إلى طريقة انتقال التيار 
في  المنتشرة  العصبية  الشبكات  خالل  من  العصبي 

الجسم إلى الدماغ وطريقة تفسير الدماغ لها.
ومن أهم األمور التي تحدد مصدر األلم هي مكان 
األلم، وهو الذي يساعد األطباء على تحديد األعضاء 
أو  الحاصل  الضرر  وتوقع  المكان  ذلك  الموجودة في 
التشخيص  يتم  وبالتالي  األعضاء  هــذه  في  المرض 

ثم وصف العالج. 
فقد سمعنا كثيرا عن أحد األشخاص يصاب بآالم 
في الكتف مثال، أو حرقان شديد في المعدة، ثم بعد 
تستدعي  كانت  قلبية  بنوبة  أنه مصاب  يكتشف  ذلك 

نقله مبكرا إلى الطوارئ.
في معظم األحيان يستطيع الدماغ تفسير األلم 
مكان  تحديد  على  قـــادرا  يجعلك  جـــًدا،  دقيق  بشكل 
األلــــم بــالــضــبــط، ولــكــن فـــي بــعــض األحـــيـــان يخطئ 
األلــم، فعلينا عدم تجاهل  الدماغ في تحديد مصدر 
يكون  وأن  الحقيقي،  مصدره  معرفة  ومحاولة  األلــم 
لدينا وعي أو معرفة ولو قليل عن األمراض الخطيرة 

التي تأتي في صورة ألم محول. 
ــم الــكــتــف قـــد يــعــنــي نــوبــة قــلــبــيــة أو  كــمــا ذكـــرنـــا ألـ

التهاب الرئة أو ألم المرارة وألم الرقبة.
وكذلك ألم الرجيع في الظهر قد تكون داللة على 
أمــراض  الــمــرارة، وبعض  أو  الكلى  وجــود حصوات في 

البروستات عند الرجال. 
للطبيب،  زيــاراتــك  تــؤجــل  وال  آالمـــك  تتجاهل  ال 
ــم لــيــســت هـــي الـــحـــل الــمــثــالــي بـــل من  ــ مــســكــنــات األلـ

الممكن أن تكون لها أضرار.

الألم المحول
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�سيرينيا اأول عيادة متنقلة 
في البحرين  تتواجد في ال�سيتي �سنتر 

الطاقم  ــود  وجـ عــن  المتنقلة  سيرينيا  عــيــادة  تعلن 
الطبي بمجمع السيتي سنتر بوابة رقم )3( لعمل برامج 
توعوية صحية، الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 19 

من مارس.
نــســريــن حــســن محمد مؤسسة  الــدكــتــورة  وصــرحــت  
)سيرينيا( أن البرنامج يبدأ هذا األسبوع يوم الجمعة 11 
الوعي  لنشر  العالمي  الكلى  بيوم  توعوية  بحملة  مارس 
الــدوري للكلى والحفاظ  الفحص  والتثقيف عن أهمية 

الكلى مع فحص مجاني وتحليل  أمــراض  والوقاية من 
واليوم  الــعــيــادة،  فــي  للموجودين  الكلى   لوظائف  الــدم 
أنشطة  الــى  باإلضافة  الحملة  تستكمل  السبت  الثاني 

متنوعة لألطفال.
الجدير بالذكر أن سيرينيا هي أول عيادة متنقلة في 
المحمولة  الهواتف  على  تطبيق  لها  ويوجد  البحرين، 
العمرية  الفئات  لجميع  متميزة  صحية  رعاية  لتوفير 

عند باب بيتك.
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أقل من  لفترة  حــاّد )سعال  إلى  السعال  يصنف 
4 أسابيع(

ومزمن )يمتد لفترة أكثر من 4 أسابيع(.
أغلب أسباب السعال الحاد اإلصابات الفيروسية 
وعادة يتحسن 90% من هذا النوع تدريجيا بالعالجات 

البسيطة وأحيانا من دون الحاجة إلى عالج.
الـــســـعـــال الـــمـــزمـــن هـــو األهـــــم إذ يــعــكــس وجـــود 
أجسام  كاستنشاق  خطرة،  تكون  وقــد  مهمة  أمــراض 
أو  رئـــوي  الــتــهــاب  أو  التنفسية  الــمــجــاري  فــي  غريبة 
الكيسي  كالتليف  وراثية  أو  مزمنة  تنفسية  أمــراض 

للرئتين.
ما هي أسباب السعال المزمن عند األطفال؟

 هناك أسباب شائعة:
الــتــهــابــات مــيــكــروبــيــة )فــيــروســيــة، جــرثــومــيــة أو 

فطرية....الخ(
الربو القصبي وهو السبب األكثر شيوعا للسعال 

المزمن عند األطفال.
مـــفـــرزات مـــا خــلــف الــبــلــعــوم )تــنــقــيــط الــبــلــعــوم 

األنفي(
األنفية.  واللحميات  والجيوب  األنــف  حساسية 

وخاصة عند التعرض للمهيجات.
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي.

استنشاق األجسام الغريبة في الجهاز التنفسي، 

وأحيانا الهضمي.
سعال التعود؛ حيث يكون السعال »عادة متكررة«.
ــبـــاب خــلــقــيــة أو  ــبـــاب اقـــل شــيــوعــا :أسـ ومـــن األسـ
والدية )تشوهات أو عيوب خلقيه في الجهاز التنفسي 

أو الهضمي أو سواهما(.
تـــوســـع الــقــصــبــات الـــمـــزمـــن، اضـــطـــراب وظــيــفــة 
األهداب التنفسية، التليف الكيسي للرئتين، أمراض 

الرئة االرتشاحية المزمنة.
عــنــدمــا يــأتــيــنــا الــمــريــض بــالــســعــال، نــبــدأ بأخذ 
تــفــاصــيــل الــقــصــة الــمــرضــيــة، حــيــث هــنــاك الــعــديــد 
وكيف  متى  لمعرفة  عليها  نــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  مــن 
الربط  يتم  الـــوالدة حيث  منذ  بــدأ  السعال، هل  بــدأ 
التنفسي  الــجــهــاز  فــي  تــشــوهــات  أو  بــأمــراض خلقية 
إن السعال حدث بعد أن غص  أم  أو الهضمي مثال؟ 
الطفل أثناء األكل أو غص عرضيا بقطعة من ألعابه 

البالستيكية أو بقطعة نقدية..
والــســبــب الــشــائــع هــو أن يــعــقــب الــســعــال مــرض 
تنفسي فيروسي أو بكتيري في القصبات أو الجيوب 
أو الرئتين وخير مثال لهذا النوع من السعال لفترة 

طويلة بعد اإلصابة بكورونا.
إذا  كالسل  مزمنة  رئوية  أمــراض  في  نشك  وقــد 
مــرض  يستوطنها  دول  إلـــى  بــســفــر  الــســعــال  ارتــبــط 

السل.

ماذا عن األعراض؟
من األعراض المصاحبة للسعال احتقان األنف 
بمتالزمة  السبب  يــربــط  حيث  المتكرر  أو  الــمــزمــن 
نــزول  فيها  )بــمــا  العليا  التنفس  ومــجــاري  الــســعــال 
الوزيز  أو  الصفير  أو  األنفي(  البلعوم  في  المفرزات 
الحموضة  وكــذلــك  الفيروسية  لــألمــراض  الــمــرافــق 
والحرقان بسبب االرتجاع المعدي المريئي والغصة 
وهنا  الشرب،  أو  األكــل  مع  تحدث  التي  الشرقة(  )أو 
قد يكون السبب ضعفا في تنسيق البلع مع التنفس.
من العالمات الخطرة المرافقة للسعال المزمن 
الرئتين  إذ قد يعكس مرضا مزمنا في  النمو  نقص 
يترافق  عندما  وكــذلــك  الــرئــوي.  الكيسي  كالتليف 
الفيروسية  االلتهابات  في  تكرر  مع  المزمن  السعال 
هذا  نربط  حيث  الخطرة  الفطرية  أو  والجرثومية 
مــع أمــــراض نــقــص الــمــنــاعــة وكــذلــك الــحــال عندما 
يرافق السعال وجود دم )نفث الدم(، وذلك يحدث في 
وكذلك  السل،  المزمنة، منها  الرئة  التهابات  حاالت 
أمــراض  وبعض  للرئتين  الكيسي  التليف  حالة  فــي 

المناعة الذاتية.
أخذ  أثناء  السعال  لطبيعة  االنتباه  المهم  من 
ــاء فــحــص الــطــفــل،  ــنـ ــذلـــك أثـ الــقــصــة الــمــرضــيــة وكـ
أثناء  في  عــادة  يكون  وهــذا  رطبا  السعال  يكون  فقد 
االلتهابات الميكروبية وتنقيط المفرزات في البلعوم 

األنـــفـــي أو إصـــابـــة فـــي الــقــصــبــات، أو جــافــا كــمــا هو 
التنفسية،  الــقــنــوات  تهيج  فــي  أو  الــربــو  فــي  الــســعــال 
 whooping شــهــقــه  مـــع  الــمــتــرافــق  الــســعــال  ــنـــاك  وهـ
السعال  مــع  يــحــدث  كما  خــانــوق  أو  شــاهــوق  )يسمى 
البوردتيلال( وقد يكون  الديكي الذي تسببه بكتيريا 
أو  ــاوة  نــبــاحــي الطبيعة، كــمــا يــحــدث فــي رخــ أحــيــانــا 
من  الــنــوع  هــذا  ويــحــدث  الــحــادة  الحنجرة  التهابات 
habit cough وخاصة  السعال أيضا في سعال التعود 
عند المراهقين، وما يميزه انه يختفي تماما عندما 

ينام الطفل.
ــراء بــعــض الــفــحــوصــات  ــ ونــلــجــأ أحــيــانــا إلـــى إجـ
كتحليل الدم أو البلغم أو قياس وظيفة الرئتين إذا 
السادسة  عمر  )بعد  بذلك  يسمح  الطفل  عمر  كــان 
وخاصة  الصدر  أشعة  تفيدنا  وقد  عــادة(  السابعة  أو 
جسم  استنشاق  أو  الــرئــة  فــي  بالتهاب  نشك  عندما 
أو غير  الـــمـــبـــاشـــرة  نــشــاهــد عـــالمـــاتـــه  غـــريـــب حــيــث 
األشعة  إلــى  نلجأ  قد  الحاالت  بعض  في  المباشرة. 
الملونة أو الظليلة لمعرفة وجود ارتجاع المريء من 
عدمه أو نلجأ إلى تنظير القصبات في حاالت مع نة.
نخلص إلى أن السعال، وخاصة المزمن منه، له 
الطبيب  بمراجعة  األهالي  وننصح  متعددة،  أسباب 
ــع خــطــة الــعــالج  ــن ثـــم وضــ لــتــشــخــيــص الـــحـــالـــة، ومــ

المناسب حتى الشفاء.

الدكتور علي إبراهيم لـ»الخليج الطبي«: 

اأغلب اأ�سباب ال�سعال الحاد.. 
الإ�سابة بالفيرو�سات.. ويتح�سن بالعالجات الب�سيطة

قبل أن نبدأ، دعنا نتساءل لما نسعل؟
نسعل لحماية مجارينا التنفسية من المهيجات؛ ولننظف 
القنوات التنفسية من المخاط أو البلغم، وقد يكون السعال هو 

العالمة األولى لوجود مرض.
هــكــذا بــدأ الــدكــتــور علي إبــراهــيــم اســتــشــاري طــب األطــفــال 
وأمراض الصدر والربو بمجمع الحكيم الطبي حديثه معنا عن 

السعال عند األطفال. 
كيف يمكننا السيطرة عليه وخصوصا في التقلبات الجوية 

ومع الظروف الحالية؟ وكيف يحدث السعال؟

ــى )االســـتـــنـــشـــاق/مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــيـــج(: هــي  ــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األولـ
اإلحساس بالمهيج عن طريق المستقبالت العصبية الموجودة 
الجهاز  ــزاء  أجـ وبــعــض  والرئتين  التنفس  ومــجــاري  األنـــف  فــي 
الجهاز  إلى  الرسالة  لتعود  الدماغ  إلى  إشــارة  وترسل  الهضمي 
التنفسي وتحدث المرحلة الثانية من السعال وهي )االنضغاط( 
العليا عن طريق لسان  التنفسية  حيث يغلق مدخل المجاري 
المزمار ويزداد الضغط داخل القنوات التنفسية، ومن ثم تتم 
المرحلة األخيرة )الزفير بقوة( حيث تفتح المجاري التنفسية 

ويتم الزفير ليطرد الهواء إلى الخارج بقوة. 

قــد تــعــانــي بــعــض الــســيــدات مــن هــبــوط أعــضــاء الــحــوض وال 
عــلــى مشكلة صحية  وعــالمــة  عــــارض  لــكــنــه  مــرضــا،  ذلــــك   يعتبر 
يمكن عالجها، وقد كثر في اآلونة األخيرة التحدث عن العالجات 
الحديثة في هذا المجال، ولكن أيا منها أكثر أمانا للسيدات وتكون 
عالجية وتجميلية في نفس الوقت.. هذا ما نعرفه وأكثر في حوارنا 
الــتــالــي مــع الــدكــتــورة نــوف علي بــهــزاد اســتــشــاري أمـــراض النساء 
والوالدة، بمستشفى السالم التخصصي وحاصلة على الزمالة في 

المسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمية. 
ما هي الجراحة الترميمية للحوض؟

إلى  التي تجرى إلعــادة أعضاء الحوض  العمليات  هي إحدى 
مكانها الصحيح في حالة هبوط عضو أو أكثر من أعضاء الحوض 
أو الرحم، مع االحتفاظ  التي تشمل المثانة، المستقيم، المهبل 

بالوظائف والقدرة الجنسية.
أو  وهبوط أعضاء الحوض هو بروز أحد هذه األعضاء داخل 
واألربطة  العضالت  لضعف  نتيجة  يحدث  والــذي  المهبل،  خــارج 

التي تعمل على إبقائها في وضعها الصحيح.
إلى  يحتجن  السيدات  من   %11 أن  بالذكر  الجدير 

إجراء هذا النوع من الجراحات
الــهــبــوط الحمل  هــل صــحــيــح أن مــن أســبــاب 

والوالدة؟
ــن األســــبــــاب  ــ الـــحـــمـــل والــــــــــــوالدة يـــعـــتـــبـــر مـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــصــاب بــه واحــــدة مــن كــل ثــالث 

سيدات أنجبن طفل أو أكثر. 
التقدم في السن وانقطاع الطمث، السمنة، 
االمساك المزمن، حمل األشياء الثقيلة وبعض 

الــوراثــيــة تعتبر مــن أســبــاب اإلصــابــة  الــصــفــات 
بهبوط أعضاء الحوض.

ما األعراض المصاحبة للهبوط؟
مــــــن أهــــــــم األعـــــــــــــراض الــــشــــعــــور 
المهبل،  أو  الظهر  أسفل  في  بالثقل 
من  تتدلى  كتلة  بــوجــود  اإلحــســاس 
المهبل، الشعور بعدم إفراغ المثانة 
أو المستقيم بشكل تام أو صعوبة 

التبرز.
ــثـــر  مــــا هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات األكـ

شيوعا وأمانا؟
نــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــجـــراة 
المصاب  العضو  على  تعتمد 

بالهبوط وهي كالتالي:
األمامي  الــجــدار  ترميم 
لــلــمــهــبــل فـــي حـــالـــة هــبــوط 
األكثر  الــنــوع  وهــو  المثانة 

شيوعا.
تـــــــرمـــــــيـــــــم الــــــــجــــــــدار 
ــفـــي لـــلـــمـــهـــبـــل فــي  ــلـ الـــخـ
المستقيم،  هبوط  حالة 

والذي قد يكون مصاحبا للهبوط المهبلي لألمعاء الدقيقة.
والنوع الثالث من الهبوط هو هبوط الرحم الذي قد يستدعي 
ثاني  النوع  هــذا  ويعتبر  المهبل.  سقف  وتعليق  الرحم  استئصال 

أكثر أنواع الهبوط شيوعا. 
يمكن إجراء عمليات الترميم عن طريق المهبل أو عن طريق 

البطن سواء بالمنظار أو الروبوت أو فتح البطن.
كيف يكون التشخيص والعالج ؟

40% لديهن درجة من هبوط أحد أعضاء الحوض، ولكن بدون 
الشعور بأي أعراض.

يتم  األكلينيكي  الفحص  واتــمــام  المرضي  التاريخ  أخــذ  بعد 
ـــة الــهــبــوط ويـــقـــوم الــطــبــيــب بــمــنــاقــشــة جــمــيــع أنـــواع  تــحــديــد درجـ

العالجات المتاحة المناسبة للحالة.
بالنسبة للعالجات غير الجراحية فتشمل:

 تــبــنــي نــمــط حــيــاة صــحــي بــتــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي وتجنب 
االمساك وممارسة الرياضة ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي 

وترك التدخين بالنسبة للسيدات المدخنات.
المهبلية وهي عبارة عن حلقات مصنوعة  الحلقات 
ــادة الــســيــلــيــكــون تـــوضـــع فـــي الــمــهــبــل كــدعــامــة  ــ مـــن مـ

ألعضاء الحوض.
تمارين  وباألخص  للحوض  الطبيعي  العالج 

كيجل
أما بالنسبة للعالجات الجراحية الترميمية 

فسبق التطرق إليها. 
مشكالت  لــعــالج  المستخدم  الــلــيــزر  هــو  مــا 

الحوض؟
الــمــســتــخــدم فــي اإلجــــــراءات الطبية  الــلــيــزر 
هــو عــبــارة عــن جــهــاز يــشــع طــاقــة بــأطــوال موجية 
في  مختلفة  تــأثــيــرات  عــنــهــا  وتــنــتــج  مختلفة 

األنسجة.
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــم اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــأحــد  تـ
الـــعـــالجـــات غــيــر الــجــراحــيــة 
لــــــــحــــــــاالت ســـــلـــــس الــــــبــــــول، 
تـــوســـع  و  ــل  ــبـ ــهـ ــمـ الـ جــــفــــاف 
ــانــــت لــه  الـــمـــهـــبـــل والــــــــذي كــ
المدى  فاعلية بسيطة على 

القريب.
أمــا في اآلونــة األخيرة 
تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــغــــــذاء و 
الـــــــدواء بـــعـــدم اســتــخــدامــه 
ــا لــــحــــيــــن الــــقــــيــــام  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بـــدراســـات وافــيــة ودراســــات 
أكبر توضح آثاره الجانبية 
ومــــــدى فــاعــلــيــتــه وأمـــانـــه 
لــالســتــخــدام عــلــى الــمــدى 

البعيد.

الطرق  أحـــدث  مــن  ــام  األيـ هــذه  فــي  الليزك  عمليات  تعد 
انحراف  أو  طــول  أو  قصر  من  اإلبصار  عيوب  لعالج  المتبعة 
ويستطيع  ذلـــك،  على  اثــنــان  يختلف  أن  دون  مــن  النظر  فــي 
بعد  عمله  وممارسة  الطبيعية  حياته  إلــى  الــعــودة  المريض 
الــســيــارة  قــيــادة  يستطيع  حــيــث  فــقــط،  واحــــد  بــيــوم  العملية 
وتعد  العملية.  ليوم  التالي  اليوم  في  الكمبيوتر  واستخدام 
الليزك ليست بالجديدة إال أن  هذه المعلومات عن عمليات 
التقنيات الطبية واآلخذة في التطور بشكل مستمر تفاجئنا 
دائًما بالجديد من ميزات أكثر أماًنا وأكثر سرعة ودقة. وحول 
ــوار مــع الــدكــتــورة خــاتــون علي  آخـــر الــمــســتــجــدات كـــان لــنــا حـ

استشاري أمراض العيون بمركز الخليج الطبي والسكر 
* ما عمليات تصحيح النظر؟

- عمليات تصحيح النظر هي عمليات تهدف إلى تصحيح 
أو  النظر  طــول  النظر،  قصر  مثل  االنكسارية  العيوب 

التركيز  على  العين  قــدرة  لضبط  االستجماتيزم 
النظارات  لبس  من  التخلص  على  والمساعدة 

نوعين  إلــى  وتنقسم  الالصقة.  العدسات  أو 
القرنية  إعادة تشكيل  يعتمد على  أحدهما 
واآلخــر  شيوعا  األكــثــر  وهــو  الليزر  بتقنية 
أو  العين  داخــل  زرع عدسة  يتم من خــالل 

استبدال عدسة العين.
تــصــحــيــح  ــح عـــمـــلـــيـــات  ــصـــلـ تـ ــمــــن  لــ  *

اإلبصار؟
خيارا  تعد  النظر  تصحيح  عمليات   -

جـــيـــدا لــتــصــحــيــح الـــعـــيـــوب االنــكــســاريــة 
تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى  أو  لــلــتــخــلــص 

والعدسات  النظارات  لبس 
تكون  أن  بــشــرط  الــالصــقــة 
األمراض  العين خالية من 
مـــع تــقــبــل احــتــمــال حـــدوث 
وأنــه  الجانبية  اآلثـــار  بعض 
ال يــــزال بــاإلمــكــان الــحــاجــة 
ــارات لـــدى  ــظــ ــنــ إلـــــى لـــبـــس الــ
ــد  ــعـ بــــــعــــــض األشــــــــــخــــــــــاص بـ
رؤية  أفضل  لتحقيق  العملية 
عدة  هناك  ذكرنا  كما  ممكنة. 
الخيار  تحديد  ويــتــم  خــيــارات 
ــراء الفحص  بــعــد إجــ األفــضــل 
مع  والمناقشة  للعين  الشامل 
ــون بـــمـــا يــتــنــاســب  ــيـ ــعـ طــبــيــب الـ
ــمــــط الـــحـــيـــاة  ــفـــحـــص ونــ مــــع الـ

العملية  اختيار  يتم  ضوئها  على  والتي  الــرؤيــة  واحتياجات 
األنسب.

* هل تأثيرها دائم؟
بالنجاح  الــعــمــلــيــات  هـــذه  تتكلل  الـــحـــاالت  مــعــظــم  فــي   -
سنوات  والنظارات  العدسات  لبس  عن  األشخاص  ويستغني 

طويلة. 
* هل الليزك مناسب لكل األعمار؟ 

وقبل  20 سنة  بين عمر  الليزك  إجــراء عملية  - يفضل   
سن األربعين مع بعض االستثناءات بحسب حالة المريض. 
بشكل عام في هذا العمر إذا كان فحص العين مناسبا فالخيار 
ال  العين  كــان فحص  إذا  أمــا  الليزك  عملية  إجـــراء  األفــضــل 
عدسة  زراعـــة  يــكــون  فالخيار  الــلــيــزك  عملية  بــإجــراء  يسمح 

داخل العين.
* هل هو آمن؟ وما اآلثار الجانبية المتوقعة والشائعة؟ 
ولكن قد ال تخلو  آمنة  الليزك عملية  - عملية 
خطيرة  غير  بالغالب  والتي  الجانبية  اآلثــار  من 
فــمــن هـــذه اآلثــــار الــجــانــبــيــة الــمــؤقــتــة ضبابية 
القيادة  أو  الليلية  الرؤية  في  صعوبة  الــرؤيــة، 
وهــاالت حول  وهــج  العين،  الليل، جفاف  في 
األضواء، حساسية الضوء، ألم وعدم االرتياح 
وفي عدد قليل من المرضى تكون هذه اآلثار 

دائمة.
الجدير بالذكر هناك تطور كبير على مر 
النظر  وتصحيح  الليزك  عمليات  في  السنين 
استخدام  مــع  الحديثة  األجــهــزة  إن  حيث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــواجـــهـــة الـــمـــوجـــيـــة أصــبــح 
الدقيقة جدا  التشوهات  قياس  باإلمكان 
بسطح القرنية وتصحيحها لتحقيق 
الرؤية بما يتجاوز ما  مستوى من 
هو ممكن مع النظارات أو الليزك 
ــذلــــك ســـاعـــدت  الــتــقــلــيــدي وكــ
هذه التقنية على الحد من 
اآلثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
مثل مشاكل الرؤية 
الــلــيــلــيــة والـــهـــاالت 
مــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظ فــ
األشــخــاص  نسبة 
ــل  الـــــــــــذيـــــــــــن يــــصــ
 6/6 إلــى  نظرهم 

بعد التصحيح.

الدكتورة نوف بهزاد: هبوط اأع�ساء الحو�ض.. 
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تقنيات متطورة لمزيد من الدقة والأمان

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16055/pdf/1-Supplime/16055.pdf?fixed7530
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/1287680
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287679


Link

P  18

Link

العدد:  16055

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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Link

األلـــم الــمــحــول أو الــرجــيــع هــو األلـــم الـــذي ينشأ 
من  محددة  منطقة  في  ما  لمسبب  التعرض  نتيجة 
أخـــرى بعيًدا  فــي منطقة  بــه  الــشــعــور  ويــتــم  الــجــســم، 
في  المريض  يشعر  أن  بمعنى  المسبب.  منطقة  عن 
بعض األحيان باأللم في مكان معين، على الرغم من 
أن جميع األعضاء في هذا المكان سليمة تماًما، إال 
أن سبب األلم ليس المكان نفسه وإنما هذا األلم في 
مكان آخر من الجسم. يرجع السبب في وجود األلم 
بمكان آخر بعيدا عن مصدره إلى طريقة انتقال التيار 
في  المنتشرة  العصبية  الشبكات  خالل  من  العصبي 

الجسم إلى الدماغ وطريقة تفسير الدماغ لها.
ومن أهم األمور التي تحدد مصدر األلم هي مكان 
األلم، وهو الذي يساعد األطباء على تحديد األعضاء 
أو  الحاصل  الضرر  وتوقع  المكان  ذلك  الموجودة في 
التشخيص  يتم  وبالتالي  األعضاء  هــذه  في  المرض 

ثم وصف العالج. 
فقد سمعنا كثيرا عن أحد األشخاص يصاب بآالم 
في الكتف مثال، أو حرقان شديد في المعدة، ثم بعد 
تستدعي  كانت  قلبية  بنوبة  أنه مصاب  يكتشف  ذلك 

نقله مبكرا إلى الطوارئ.
في معظم األحيان يستطيع الدماغ تفسير األلم 
مكان  تحديد  على  قـــادرا  يجعلك  جـــًدا،  دقيق  بشكل 
األلــــم بــالــضــبــط، ولــكــن فـــي بــعــض األحـــيـــان يخطئ 
األلــم، فعلينا عدم تجاهل  الدماغ في تحديد مصدر 
يكون  وأن  الحقيقي،  مصدره  معرفة  ومحاولة  األلــم 
لدينا وعي أو معرفة ولو قليل عن األمراض الخطيرة 

التي تأتي في صورة ألم محول. 
ــم الــكــتــف قـــد يــعــنــي نــوبــة قــلــبــيــة أو  كــمــا ذكـــرنـــا ألـ

التهاب الرئة أو ألم المرارة وألم الرقبة.
وكذلك ألم الرجيع في الظهر قد تكون داللة على 
أمــراض  الــمــرارة، وبعض  أو  الكلى  وجــود حصوات في 

البروستات عند الرجال. 
للطبيب،  زيــاراتــك  تــؤجــل  وال  آالمـــك  تتجاهل  ال 
ــم لــيــســت هـــي الـــحـــل الــمــثــالــي بـــل من  ــ مــســكــنــات األلـ

الممكن أن تكون لها أضرار.

الألم المحول

العدد )16055( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 5 شعبان 1443هـ - 8 مارس 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�سيرينيا اأول عيادة متنقلة 
في البحرين  تتواجد في ال�سيتي �سنتر 

الطاقم  ــود  وجـ عــن  المتنقلة  سيرينيا  عــيــادة  تعلن 
الطبي بمجمع السيتي سنتر بوابة رقم )3( لعمل برامج 
توعوية صحية، الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 19 

من مارس.
نــســريــن حــســن محمد مؤسسة  الــدكــتــورة  وصــرحــت  
)سيرينيا( أن البرنامج يبدأ هذا األسبوع يوم الجمعة 11 
الوعي  لنشر  العالمي  الكلى  بيوم  توعوية  بحملة  مارس 
الــدوري للكلى والحفاظ  الفحص  والتثقيف عن أهمية 

الكلى مع فحص مجاني وتحليل  أمــراض  والوقاية من 
واليوم  الــعــيــادة،  فــي  للموجودين  الكلى   لوظائف  الــدم 
أنشطة  الــى  باإلضافة  الحملة  تستكمل  السبت  الثاني 

متنوعة لألطفال.
الجدير بالذكر أن سيرينيا هي أول عيادة متنقلة في 
المحمولة  الهواتف  على  تطبيق  لها  ويوجد  البحرين، 
العمرية  الفئات  لجميع  متميزة  صحية  رعاية  لتوفير 

عند باب بيتك.
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أقل من  لفترة  حــاّد )سعال  إلى  السعال  يصنف 
4 أسابيع(

ومزمن )يمتد لفترة أكثر من 4 أسابيع(.
أغلب أسباب السعال الحاد اإلصابات الفيروسية 
وعادة يتحسن 90% من هذا النوع تدريجيا بالعالجات 

البسيطة وأحيانا من دون الحاجة إلى عالج.
الـــســـعـــال الـــمـــزمـــن هـــو األهـــــم إذ يــعــكــس وجـــود 
أجسام  كاستنشاق  خطرة،  تكون  وقــد  مهمة  أمــراض 
أو  رئـــوي  الــتــهــاب  أو  التنفسية  الــمــجــاري  فــي  غريبة 
الكيسي  كالتليف  وراثية  أو  مزمنة  تنفسية  أمــراض 

للرئتين.
ما هي أسباب السعال المزمن عند األطفال؟

 هناك أسباب شائعة:
الــتــهــابــات مــيــكــروبــيــة )فــيــروســيــة، جــرثــومــيــة أو 

فطرية....الخ(
الربو القصبي وهو السبب األكثر شيوعا للسعال 

المزمن عند األطفال.
مـــفـــرزات مـــا خــلــف الــبــلــعــوم )تــنــقــيــط الــبــلــعــوم 

األنفي(
األنفية.  واللحميات  والجيوب  األنــف  حساسية 

وخاصة عند التعرض للمهيجات.
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي.

استنشاق األجسام الغريبة في الجهاز التنفسي، 

وأحيانا الهضمي.
سعال التعود؛ حيث يكون السعال »عادة متكررة«.

ــبـــاب خــلــقــيــة أو  ــبـــاب اقـــل شــيــوعــا :أسـ ومـــن األسـ
والدية )تشوهات أو عيوب خلقيه في الجهاز التنفسي 

أو الهضمي أو سواهما(.
تـــوســـع الــقــصــبــات الـــمـــزمـــن، اضـــطـــراب وظــيــفــة 
األهداب التنفسية، التليف الكيسي للرئتين، أمراض 

الرئة االرتشاحية المزمنة.
عــنــدمــا يــأتــيــنــا الــمــريــض بــالــســعــال، نــبــدأ بأخذ 
تــفــاصــيــل الــقــصــة الــمــرضــيــة، حــيــث هــنــاك الــعــديــد 
وكيف  متى  لمعرفة  عليها  نــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  مــن 
الربط  يتم  الـــوالدة حيث  منذ  بــدأ  السعال، هل  بــدأ 
التنفسي  الــجــهــاز  فــي  تــشــوهــات  أو  بــأمــراض خلقية 
إن السعال حدث بعد أن غص  أم  أو الهضمي مثال؟ 
الطفل أثناء األكل أو غص عرضيا بقطعة من ألعابه 

البالستيكية أو بقطعة نقدية..
والــســبــب الــشــائــع هــو أن يــعــقــب الــســعــال مــرض 
تنفسي فيروسي أو بكتيري في القصبات أو الجيوب 
أو الرئتين وخير مثال لهذا النوع من السعال لفترة 

طويلة بعد اإلصابة بكورونا.
إذا  كالسل  مزمنة  رئوية  أمــراض  في  نشك  وقــد 
مــرض  يستوطنها  دول  إلـــى  بــســفــر  الــســعــال  ارتــبــط 

السل.

ماذا عن األعراض؟
من األعراض المصاحبة للسعال احتقان األنف 
بمتالزمة  السبب  يــربــط  حيث  المتكرر  أو  الــمــزمــن 
نــزول  فيها  )بــمــا  العليا  التنفس  ومــجــاري  الــســعــال 
الوزيز  أو  الصفير  أو  األنفي(  البلعوم  في  المفرزات 
الحموضة  وكــذلــك  الفيروسية  لــألمــراض  الــمــرافــق 
والحرقان بسبب االرتجاع المعدي المريئي والغصة 
وهنا  الشرب،  أو  األكــل  مع  تحدث  التي  الشرقة(  )أو 
قد يكون السبب ضعفا في تنسيق البلع مع التنفس.

من العالمات الخطرة المرافقة للسعال المزمن 
الرئتين  إذ قد يعكس مرضا مزمنا في  النمو  نقص 
يترافق  عندما  وكــذلــك  الــرئــوي.  الكيسي  كالتليف 
الفيروسية  االلتهابات  في  تكرر  مع  المزمن  السعال 
هذا  نربط  حيث  الخطرة  الفطرية  أو  والجرثومية 
مــع أمــــراض نــقــص الــمــنــاعــة وكــذلــك الــحــال عندما 
يرافق السعال وجود دم )نفث الدم(، وذلك يحدث في 
وكذلك  السل،  المزمنة، منها  الرئة  التهابات  حاالت 
أمــراض  وبعض  للرئتين  الكيسي  التليف  حالة  فــي 

المناعة الذاتية.
أخذ  أثناء  السعال  لطبيعة  االنتباه  المهم  من 
ــاء فــحــص الــطــفــل،  ــنـ ــذلـــك أثـ الــقــصــة الــمــرضــيــة وكـ
أثناء  في  عــادة  يكون  وهــذا  رطبا  السعال  يكون  فقد 
االلتهابات الميكروبية وتنقيط المفرزات في البلعوم 

األنـــفـــي أو إصـــابـــة فـــي الــقــصــبــات، أو جــافــا كــمــا هو 
التنفسية،  الــقــنــوات  تهيج  فــي  أو  الــربــو  فــي  الــســعــال 
 whooping شــهــقــه  مـــع  الــمــتــرافــق  الــســعــال  ــنـــاك  وهـ
السعال  مــع  يــحــدث  كما  خــانــوق  أو  شــاهــوق  )يسمى 
البوردتيلال( وقد يكون  الديكي الذي تسببه بكتيريا 
أو  ــاوة  نــبــاحــي الطبيعة، كــمــا يــحــدث فــي رخــ أحــيــانــا 
من  الــنــوع  هــذا  ويــحــدث  الــحــادة  الحنجرة  التهابات 
habit cough وخاصة  السعال أيضا في سعال التعود 
عند المراهقين، وما يميزه انه يختفي تماما عندما 

ينام الطفل.
ــراء بــعــض الــفــحــوصــات  ــ ونــلــجــأ أحــيــانــا إلـــى إجـ
كتحليل الدم أو البلغم أو قياس وظيفة الرئتين إذا 
السادسة  عمر  )بعد  بذلك  يسمح  الطفل  عمر  كــان 
وخاصة  الصدر  أشعة  تفيدنا  وقد  عــادة(  السابعة  أو 
جسم  استنشاق  أو  الــرئــة  فــي  بالتهاب  نشك  عندما 
أو غير  الـــمـــبـــاشـــرة  نــشــاهــد عـــالمـــاتـــه  غـــريـــب حــيــث 
األشعة  إلــى  نلجأ  قد  الحاالت  بعض  في  المباشرة. 
الملونة أو الظليلة لمعرفة وجود ارتجاع المريء من 
عدمه أو نلجأ إلى تنظير القصبات في حاالت مع نة.
نخلص إلى أن السعال، وخاصة المزمن منه، له 
الطبيب  بمراجعة  األهالي  وننصح  متعددة،  أسباب 
ــع خــطــة الــعــالج  ــن ثـــم وضــ لــتــشــخــيــص الـــحـــالـــة، ومــ

المناسب حتى الشفاء.

الدكتور علي إبراهيم لـ»الخليج الطبي«: 

اأغلب اأ�سباب ال�سعال الحاد.. 
الإ�سابة بالفيرو�سات.. ويتح�سن بالعالجات الب�سيطة

قبل أن نبدأ، دعنا نتساءل لما نسعل؟
نسعل لحماية مجارينا التنفسية من المهيجات؛ ولننظف 
القنوات التنفسية من المخاط أو البلغم، وقد يكون السعال هو 

العالمة األولى لوجود مرض.
هــكــذا بــدأ الــدكــتــور علي إبــراهــيــم اســتــشــاري طــب األطــفــال 
وأمراض الصدر والربو بمجمع الحكيم الطبي حديثه معنا عن 

السعال عند األطفال. 
كيف يمكننا السيطرة عليه وخصوصا في التقلبات الجوية 

ومع الظروف الحالية؟ وكيف يحدث السعال؟

ــى )االســـتـــنـــشـــاق/مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــيـــج(: هــي  ــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األولـ
اإلحساس بالمهيج عن طريق المستقبالت العصبية الموجودة 
الجهاز  ــزاء  أجـ وبــعــض  والرئتين  التنفس  ومــجــاري  األنـــف  فــي 
الجهاز  إلى  الرسالة  لتعود  الدماغ  إلى  إشــارة  وترسل  الهضمي 
التنفسي وتحدث المرحلة الثانية من السعال وهي )االنضغاط( 
العليا عن طريق لسان  التنفسية  حيث يغلق مدخل المجاري 
المزمار ويزداد الضغط داخل القنوات التنفسية، ومن ثم تتم 
المرحلة األخيرة )الزفير بقوة( حيث تفتح المجاري التنفسية 

ويتم الزفير ليطرد الهواء إلى الخارج بقوة. 

قــد تــعــانــي بــعــض الــســيــدات مــن هــبــوط أعــضــاء الــحــوض وال 
عــلــى مشكلة صحية  وعــالمــة  عــــارض  لــكــنــه  مــرضــا،  ذلــــك   يعتبر 
يمكن عالجها، وقد كثر في اآلونة األخيرة التحدث عن العالجات 
الحديثة في هذا المجال، ولكن أيا منها أكثر أمانا للسيدات وتكون 
عالجية وتجميلية في نفس الوقت.. هذا ما نعرفه وأكثر في حوارنا 
الــتــالــي مــع الــدكــتــورة نــوف علي بــهــزاد اســتــشــاري أمـــراض النساء 
والوالدة، بمستشفى السالم التخصصي وحاصلة على الزمالة في 

المسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمية. 
ما هي الجراحة الترميمية للحوض؟

إلى  التي تجرى إلعــادة أعضاء الحوض  العمليات  هي إحدى 
مكانها الصحيح في حالة هبوط عضو أو أكثر من أعضاء الحوض 
أو الرحم، مع االحتفاظ  التي تشمل المثانة، المستقيم، المهبل 

بالوظائف والقدرة الجنسية.
أو  وهبوط أعضاء الحوض هو بروز أحد هذه األعضاء داخل 
واألربطة  العضالت  لضعف  نتيجة  يحدث  والــذي  المهبل،  خــارج 

التي تعمل على إبقائها في وضعها الصحيح.
إلى  يحتجن  السيدات  من   %11 أن  بالذكر  الجدير 

إجراء هذا النوع من الجراحات
الــهــبــوط الحمل  هــل صــحــيــح أن مــن أســبــاب 

والوالدة؟
ــن األســــبــــاب  ــ الـــحـــمـــل والــــــــــــوالدة يـــعـــتـــبـــر مـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــصــاب بــه واحــــدة مــن كــل ثــالث 

سيدات أنجبن طفل أو أكثر. 
التقدم في السن وانقطاع الطمث، السمنة، 
االمساك المزمن، حمل األشياء الثقيلة وبعض 

الــوراثــيــة تعتبر مــن أســبــاب اإلصــابــة  الــصــفــات 
بهبوط أعضاء الحوض.

ما األعراض المصاحبة للهبوط؟
مــــــن أهــــــــم األعـــــــــــــراض الــــشــــعــــور 
المهبل،  أو  الظهر  أسفل  في  بالثقل 
من  تتدلى  كتلة  بــوجــود  اإلحــســاس 
المهبل، الشعور بعدم إفراغ المثانة 
أو المستقيم بشكل تام أو صعوبة 

التبرز.
ــثـــر  مــــا هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات األكـ

شيوعا وأمانا؟
نــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــجـــراة 
المصاب  العضو  على  تعتمد 

بالهبوط وهي كالتالي:
األمامي  الــجــدار  ترميم 
لــلــمــهــبــل فـــي حـــالـــة هــبــوط 
األكثر  الــنــوع  وهــو  المثانة 

شيوعا.
تـــــــرمـــــــيـــــــم الــــــــجــــــــدار 
ــفـــي لـــلـــمـــهـــبـــل فــي  ــلـ الـــخـ
المستقيم،  هبوط  حالة 

والذي قد يكون مصاحبا للهبوط المهبلي لألمعاء الدقيقة.
والنوع الثالث من الهبوط هو هبوط الرحم الذي قد يستدعي 
ثاني  النوع  هــذا  ويعتبر  المهبل.  سقف  وتعليق  الرحم  استئصال 

أكثر أنواع الهبوط شيوعا. 
يمكن إجراء عمليات الترميم عن طريق المهبل أو عن طريق 

البطن سواء بالمنظار أو الروبوت أو فتح البطن.
كيف يكون التشخيص والعالج ؟

40% لديهن درجة من هبوط أحد أعضاء الحوض، ولكن بدون 
الشعور بأي أعراض.

يتم  األكلينيكي  الفحص  واتــمــام  المرضي  التاريخ  أخــذ  بعد 
ـــة الــهــبــوط ويـــقـــوم الــطــبــيــب بــمــنــاقــشــة جــمــيــع أنـــواع  تــحــديــد درجـ

العالجات المتاحة المناسبة للحالة.
بالنسبة للعالجات غير الجراحية فتشمل:

 تــبــنــي نــمــط حــيــاة صــحــي بــتــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي وتجنب 
االمساك وممارسة الرياضة ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي 

وترك التدخين بالنسبة للسيدات المدخنات.
المهبلية وهي عبارة عن حلقات مصنوعة  الحلقات 
ــادة الــســيــلــيــكــون تـــوضـــع فـــي الــمــهــبــل كــدعــامــة  ــ مـــن مـ

ألعضاء الحوض.
تمارين  وباألخص  للحوض  الطبيعي  العالج 

كيجل
أما بالنسبة للعالجات الجراحية الترميمية 

فسبق التطرق إليها. 
مشكالت  لــعــالج  المستخدم  الــلــيــزر  هــو  مــا 

الحوض؟
الــمــســتــخــدم فــي اإلجــــــراءات الطبية  الــلــيــزر 
هــو عــبــارة عــن جــهــاز يــشــع طــاقــة بــأطــوال موجية 
في  مختلفة  تــأثــيــرات  عــنــهــا  وتــنــتــج  مختلفة 

األنسجة.
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــم اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــأحــد  تـ
الـــعـــالجـــات غــيــر الــجــراحــيــة 
لــــــــحــــــــاالت ســـــلـــــس الــــــبــــــول، 
تـــوســـع  و  ــل  ــبـ ــهـ ــمـ الـ جــــفــــاف 
ــانــــت لــه  الـــمـــهـــبـــل والــــــــذي كــ
المدى  فاعلية بسيطة على 

القريب.
أمــا في اآلونــة األخيرة 
تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــغــــــذاء و 
الـــــــدواء بـــعـــدم اســتــخــدامــه 
ــا لــــحــــيــــن الــــقــــيــــام  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بـــدراســـات وافــيــة ودراســــات 
أكبر توضح آثاره الجانبية 
ومــــــدى فــاعــلــيــتــه وأمـــانـــه 
لــالســتــخــدام عــلــى الــمــدى 

البعيد.

الطرق  أحـــدث  مــن  ــام  األيـ هــذه  فــي  الليزك  عمليات  تعد 
انحراف  أو  طــول  أو  قصر  من  اإلبصار  عيوب  لعالج  المتبعة 
ويستطيع  ذلـــك،  على  اثــنــان  يختلف  أن  دون  مــن  النظر  فــي 
بعد  عمله  وممارسة  الطبيعية  حياته  إلــى  الــعــودة  المريض 
الــســيــارة  قــيــادة  يستطيع  حــيــث  فــقــط،  واحــــد  بــيــوم  العملية 
وتعد  العملية.  ليوم  التالي  اليوم  في  الكمبيوتر  واستخدام 
الليزك ليست بالجديدة إال أن  هذه المعلومات عن عمليات 
التقنيات الطبية واآلخذة في التطور بشكل مستمر تفاجئنا 
دائًما بالجديد من ميزات أكثر أماًنا وأكثر سرعة ودقة. وحول 
ــوار مــع الــدكــتــورة خــاتــون علي  آخـــر الــمــســتــجــدات كـــان لــنــا حـ

استشاري أمراض العيون بمركز الخليج الطبي والسكر 
* ما عمليات تصحيح النظر؟

- عمليات تصحيح النظر هي عمليات تهدف إلى تصحيح 
أو  النظر  طــول  النظر،  قصر  مثل  االنكسارية  العيوب 

التركيز  على  العين  قــدرة  لضبط  االستجماتيزم 
النظارات  لبس  من  التخلص  على  والمساعدة 

نوعين  إلــى  وتنقسم  الالصقة.  العدسات  أو 
القرنية  إعادة تشكيل  يعتمد على  أحدهما 
واآلخــر  شيوعا  األكــثــر  وهــو  الليزر  بتقنية 
أو  العين  داخــل  زرع عدسة  يتم من خــالل 

استبدال عدسة العين.
تــصــحــيــح  ــح عـــمـــلـــيـــات  ــصـــلـ تـ ــمــــن  لــ  *

اإلبصار؟
خيارا  تعد  النظر  تصحيح  عمليات   -

جـــيـــدا لــتــصــحــيــح الـــعـــيـــوب االنــكــســاريــة 
تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى  أو  لــلــتــخــلــص 

والعدسات  النظارات  لبس 
تكون  أن  بــشــرط  الــالصــقــة 
األمراض  العين خالية من 
مـــع تــقــبــل احــتــمــال حـــدوث 
وأنــه  الجانبية  اآلثـــار  بعض 
ال يــــزال بــاإلمــكــان الــحــاجــة 
ــارات لـــدى  ــظــ ــنــ إلـــــى لـــبـــس الــ
ــد  ــعـ بــــــعــــــض األشــــــــــخــــــــــاص بـ
رؤية  أفضل  لتحقيق  العملية 
عدة  هناك  ذكرنا  كما  ممكنة. 
الخيار  تحديد  ويــتــم  خــيــارات 
ــراء الفحص  بــعــد إجــ األفــضــل 
مع  والمناقشة  للعين  الشامل 
ــون بـــمـــا يــتــنــاســب  ــيـ ــعـ طــبــيــب الـ
ــمــــط الـــحـــيـــاة  ــفـــحـــص ونــ مــــع الـ

العملية  اختيار  يتم  ضوئها  على  والتي  الــرؤيــة  واحتياجات 
األنسب.

* هل تأثيرها دائم؟
بالنجاح  الــعــمــلــيــات  هـــذه  تتكلل  الـــحـــاالت  مــعــظــم  فــي   -
سنوات  والنظارات  العدسات  لبس  عن  األشخاص  ويستغني 

طويلة. 
* هل الليزك مناسب لكل األعمار؟ 

وقبل  20 سنة  بين عمر  الليزك  إجــراء عملية  - يفضل   
سن األربعين مع بعض االستثناءات بحسب حالة المريض. 
بشكل عام في هذا العمر إذا كان فحص العين مناسبا فالخيار 
ال  العين  كــان فحص  إذا  أمــا  الليزك  عملية  إجـــراء  األفــضــل 
عدسة  زراعـــة  يــكــون  فالخيار  الــلــيــزك  عملية  بــإجــراء  يسمح 

داخل العين.
* هل هو آمن؟ وما اآلثار الجانبية المتوقعة والشائعة؟ 
ولكن قد ال تخلو  آمنة  الليزك عملية  - عملية 
خطيرة  غير  بالغالب  والتي  الجانبية  اآلثــار  من 
فــمــن هـــذه اآلثــــار الــجــانــبــيــة الــمــؤقــتــة ضبابية 
القيادة  أو  الليلية  الرؤية  في  صعوبة  الــرؤيــة، 
وهــاالت حول  وهــج  العين،  الليل، جفاف  في 
األضواء، حساسية الضوء، ألم وعدم االرتياح 
وفي عدد قليل من المرضى تكون هذه اآلثار 

دائمة.
الجدير بالذكر هناك تطور كبير على مر 
النظر  وتصحيح  الليزك  عمليات  في  السنين 
استخدام  مــع  الحديثة  األجــهــزة  إن  حيث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــواجـــهـــة الـــمـــوجـــيـــة أصــبــح 
الدقيقة جدا  التشوهات  قياس  باإلمكان 
بسطح القرنية وتصحيحها لتحقيق 
الرؤية بما يتجاوز ما  مستوى من 
هو ممكن مع النظارات أو الليزك 
ــذلــــك ســـاعـــدت  الــتــقــلــيــدي وكــ
هذه التقنية على الحد من 
اآلثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
مثل مشاكل الرؤية 
الــلــيــلــيــة والـــهـــاالت 
مــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظ فــ
األشــخــاص  نسبة 
ــل  الـــــــــــذيـــــــــــن يــــصــ
 6/6 إلــى  نظرهم 

بعد التصحيح.

الدكتورة نوف بهزاد: هبوط اأع�ساء الحو�ض.. 
خيارات عالجية متنوعة جراحية وغير جراحية

الدكتورة خاتون علي: عمليات الليزك 
تقنيات متطورة لمزيد من الدقة والأمان

األلـــم الــمــحــول أو الــرجــيــع هــو األلـــم الـــذي ينشأ 
من  محددة  منطقة  في  ما  لمسبب  التعرض  نتيجة 
أخـــرى بعيًدا  فــي منطقة  بــه  الــشــعــور  ويــتــم  الــجــســم، 
في  المريض  يشعر  أن  بمعنى  المسبب.  منطقة  عن 
بعض األحيان باأللم في مكان معين، على الرغم من 
أن جميع األعضاء في هذا المكان سليمة تماًما، إال 
أن سبب األلم ليس المكان نفسه وإنما هذا األلم في 
مكان آخر من الجسم. يرجع السبب في وجود األلم 
بمكان آخر بعيدا عن مصدره إلى طريقة انتقال التيار 
في  المنتشرة  العصبية  الشبكات  خالل  من  العصبي 

الجسم إلى الدماغ وطريقة تفسير الدماغ لها.
ومن أهم األمور التي تحدد مصدر األلم هي مكان 
األلم، وهو الذي يساعد األطباء على تحديد األعضاء 
أو  الحاصل  الضرر  وتوقع  المكان  ذلك  الموجودة في 
التشخيص  يتم  وبالتالي  األعضاء  هــذه  في  المرض 

ثم وصف العالج. 
فقد سمعنا كثيرا عن أحد األشخاص يصاب بآالم 
في الكتف مثال، أو حرقان شديد في المعدة، ثم بعد 
تستدعي  كانت  قلبية  بنوبة  أنه مصاب  يكتشف  ذلك 

نقله مبكرا إلى الطوارئ.
في معظم األحيان يستطيع الدماغ تفسير األلم 
مكان  تحديد  على  قـــادرا  يجعلك  جـــًدا،  دقيق  بشكل 
األلــــم بــالــضــبــط، ولــكــن فـــي بــعــض األحـــيـــان يخطئ 
األلــم، فعلينا عدم تجاهل  الدماغ في تحديد مصدر 
يكون  وأن  الحقيقي،  مصدره  معرفة  ومحاولة  األلــم 
لدينا وعي أو معرفة ولو قليل عن األمراض الخطيرة 

التي تأتي في صورة ألم محول. 
ــم الــكــتــف قـــد يــعــنــي نــوبــة قــلــبــيــة أو  كــمــا ذكـــرنـــا ألـ

التهاب الرئة أو ألم المرارة وألم الرقبة.
وكذلك ألم الرجيع في الظهر قد تكون داللة على 
أمــراض  الــمــرارة، وبعض  أو  الكلى  وجــود حصوات في 

البروستات عند الرجال. 
للطبيب،  زيــاراتــك  تــؤجــل  وال  آالمـــك  تتجاهل  ال 
ــم لــيــســت هـــي الـــحـــل الــمــثــالــي بـــل من  ــ مــســكــنــات األلـ

الممكن أن تكون لها أضرار.

الألم المحول
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�سيرينيا اأول عيادة متنقلة 
في البحرين  تتواجد في ال�سيتي �سنتر 

الطاقم  ــود  وجـ عــن  المتنقلة  سيرينيا  عــيــادة  تعلن 
الطبي بمجمع السيتي سنتر بوابة رقم )3( لعمل برامج 
توعوية صحية، الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى 19 

من مارس.
نــســريــن حــســن محمد مؤسسة  الــدكــتــورة  وصــرحــت  
)سيرينيا( أن البرنامج يبدأ هذا األسبوع يوم الجمعة 11 
الوعي  لنشر  العالمي  الكلى  بيوم  توعوية  بحملة  مارس 
الــدوري للكلى والحفاظ  الفحص  والتثقيف عن أهمية 

الكلى مع فحص مجاني وتحليل  أمــراض  والوقاية من 
واليوم  الــعــيــادة،  فــي  للموجودين  الكلى   لوظائف  الــدم 
أنشطة  الــى  باإلضافة  الحملة  تستكمل  السبت  الثاني 

متنوعة لألطفال.
الجدير بالذكر أن سيرينيا هي أول عيادة متنقلة في 
المحمولة  الهواتف  على  تطبيق  لها  ويوجد  البحرين، 
العمرية  الفئات  لجميع  متميزة  صحية  رعاية  لتوفير 

عند باب بيتك.
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أقل من  لفترة  حــاّد )سعال  إلى  السعال  يصنف 
4 أسابيع(

ومزمن )يمتد لفترة أكثر من 4 أسابيع(.
أغلب أسباب السعال الحاد اإلصابات الفيروسية 
وعادة يتحسن 90% من هذا النوع تدريجيا بالعالجات 

البسيطة وأحيانا من دون الحاجة إلى عالج.
الـــســـعـــال الـــمـــزمـــن هـــو األهـــــم إذ يــعــكــس وجـــود 
أجسام  كاستنشاق  خطرة،  تكون  وقــد  مهمة  أمــراض 
أو  رئـــوي  الــتــهــاب  أو  التنفسية  الــمــجــاري  فــي  غريبة 
الكيسي  كالتليف  وراثية  أو  مزمنة  تنفسية  أمــراض 

للرئتين.
ما هي أسباب السعال المزمن عند األطفال؟

 هناك أسباب شائعة:
الــتــهــابــات مــيــكــروبــيــة )فــيــروســيــة، جــرثــومــيــة أو 

فطرية....الخ(
الربو القصبي وهو السبب األكثر شيوعا للسعال 

المزمن عند األطفال.
مـــفـــرزات مـــا خــلــف الــبــلــعــوم )تــنــقــيــط الــبــلــعــوم 

األنفي(
األنفية.  واللحميات  والجيوب  األنــف  حساسية 

وخاصة عند التعرض للمهيجات.
أسباب مرتبطة بالجهاز الهضمي.

استنشاق األجسام الغريبة في الجهاز التنفسي، 

وأحيانا الهضمي.
سعال التعود؛ حيث يكون السعال »عادة متكررة«.

ــبـــاب خــلــقــيــة أو  ــبـــاب اقـــل شــيــوعــا :أسـ ومـــن األسـ
والدية )تشوهات أو عيوب خلقيه في الجهاز التنفسي 

أو الهضمي أو سواهما(.
تـــوســـع الــقــصــبــات الـــمـــزمـــن، اضـــطـــراب وظــيــفــة 
األهداب التنفسية، التليف الكيسي للرئتين، أمراض 

الرئة االرتشاحية المزمنة.
عــنــدمــا يــأتــيــنــا الــمــريــض بــالــســعــال، نــبــدأ بأخذ 
تــفــاصــيــل الــقــصــة الــمــرضــيــة، حــيــث هــنــاك الــعــديــد 
وكيف  متى  لمعرفة  عليها  نــركــز  الــتــي  الــنــقــاط  مــن 
الربط  يتم  الـــوالدة حيث  منذ  بــدأ  السعال، هل  بــدأ 
التنفسي  الــجــهــاز  فــي  تــشــوهــات  أو  بــأمــراض خلقية 
إن السعال حدث بعد أن غص  أم  أو الهضمي مثال؟ 
الطفل أثناء األكل أو غص عرضيا بقطعة من ألعابه 

البالستيكية أو بقطعة نقدية..
والــســبــب الــشــائــع هــو أن يــعــقــب الــســعــال مــرض 
تنفسي فيروسي أو بكتيري في القصبات أو الجيوب 
أو الرئتين وخير مثال لهذا النوع من السعال لفترة 

طويلة بعد اإلصابة بكورونا.
إذا  كالسل  مزمنة  رئوية  أمــراض  في  نشك  وقــد 
مــرض  يستوطنها  دول  إلـــى  بــســفــر  الــســعــال  ارتــبــط 

السل.

ماذا عن األعراض؟
من األعراض المصاحبة للسعال احتقان األنف 
بمتالزمة  السبب  يــربــط  حيث  المتكرر  أو  الــمــزمــن 
نــزول  فيها  )بــمــا  العليا  التنفس  ومــجــاري  الــســعــال 
الوزيز  أو  الصفير  أو  األنفي(  البلعوم  في  المفرزات 
الحموضة  وكــذلــك  الفيروسية  لــألمــراض  الــمــرافــق 
والحرقان بسبب االرتجاع المعدي المريئي والغصة 
وهنا  الشرب،  أو  األكــل  مع  تحدث  التي  الشرقة(  )أو 
قد يكون السبب ضعفا في تنسيق البلع مع التنفس.

من العالمات الخطرة المرافقة للسعال المزمن 
الرئتين  إذ قد يعكس مرضا مزمنا في  النمو  نقص 
يترافق  عندما  وكــذلــك  الــرئــوي.  الكيسي  كالتليف 
الفيروسية  االلتهابات  في  تكرر  مع  المزمن  السعال 
هذا  نربط  حيث  الخطرة  الفطرية  أو  والجرثومية 
مــع أمــــراض نــقــص الــمــنــاعــة وكــذلــك الــحــال عندما 
يرافق السعال وجود دم )نفث الدم(، وذلك يحدث في 
وكذلك  السل،  المزمنة، منها  الرئة  التهابات  حاالت 
أمــراض  وبعض  للرئتين  الكيسي  التليف  حالة  فــي 

المناعة الذاتية.
أخذ  أثناء  السعال  لطبيعة  االنتباه  المهم  من 
ــاء فــحــص الــطــفــل،  ــنـ ــذلـــك أثـ الــقــصــة الــمــرضــيــة وكـ
أثناء  في  عــادة  يكون  وهــذا  رطبا  السعال  يكون  فقد 
االلتهابات الميكروبية وتنقيط المفرزات في البلعوم 

األنـــفـــي أو إصـــابـــة فـــي الــقــصــبــات، أو جــافــا كــمــا هو 
التنفسية،  الــقــنــوات  تهيج  فــي  أو  الــربــو  فــي  الــســعــال 
 whooping شــهــقــه  مـــع  الــمــتــرافــق  الــســعــال  ــنـــاك  وهـ
السعال  مــع  يــحــدث  كما  خــانــوق  أو  شــاهــوق  )يسمى 
البوردتيلال( وقد يكون  الديكي الذي تسببه بكتيريا 
أو  ــاوة  نــبــاحــي الطبيعة، كــمــا يــحــدث فــي رخــ أحــيــانــا 
من  الــنــوع  هــذا  ويــحــدث  الــحــادة  الحنجرة  التهابات 
habit cough وخاصة  السعال أيضا في سعال التعود 
عند المراهقين، وما يميزه انه يختفي تماما عندما 

ينام الطفل.
ــراء بــعــض الــفــحــوصــات  ــ ونــلــجــأ أحــيــانــا إلـــى إجـ
كتحليل الدم أو البلغم أو قياس وظيفة الرئتين إذا 
السادسة  عمر  )بعد  بذلك  يسمح  الطفل  عمر  كــان 
وخاصة  الصدر  أشعة  تفيدنا  وقد  عــادة(  السابعة  أو 
جسم  استنشاق  أو  الــرئــة  فــي  بالتهاب  نشك  عندما 
أو غير  الـــمـــبـــاشـــرة  نــشــاهــد عـــالمـــاتـــه  غـــريـــب حــيــث 
األشعة  إلــى  نلجأ  قد  الحاالت  بعض  في  المباشرة. 
الملونة أو الظليلة لمعرفة وجود ارتجاع المريء من 
عدمه أو نلجأ إلى تنظير القصبات في حاالت مع نة.

نخلص إلى أن السعال، وخاصة المزمن منه، له 
الطبيب  بمراجعة  األهالي  وننصح  متعددة،  أسباب 
ــع خــطــة الــعــالج  ــن ثـــم وضــ لــتــشــخــيــص الـــحـــالـــة، ومــ

المناسب حتى الشفاء.

الدكتور علي إبراهيم لـ»الخليج الطبي«: 

اأغلب اأ�سباب ال�سعال الحاد.. 
الإ�سابة بالفيرو�سات.. ويتح�سن بالعالجات الب�سيطة

قبل أن نبدأ، دعنا نتساءل لما نسعل؟
نسعل لحماية مجارينا التنفسية من المهيجات؛ ولننظف 
القنوات التنفسية من المخاط أو البلغم، وقد يكون السعال هو 

العالمة األولى لوجود مرض.
هــكــذا بــدأ الــدكــتــور علي إبــراهــيــم اســتــشــاري طــب األطــفــال 
وأمراض الصدر والربو بمجمع الحكيم الطبي حديثه معنا عن 

السعال عند األطفال. 
كيف يمكننا السيطرة عليه وخصوصا في التقلبات الجوية 

ومع الظروف الحالية؟ وكيف يحدث السعال؟

ــى )االســـتـــنـــشـــاق/مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــيـــج(: هــي  ــ ــ الـــمـــرحـــلـــة األولـ
اإلحساس بالمهيج عن طريق المستقبالت العصبية الموجودة 
الجهاز  ــزاء  أجـ وبــعــض  والرئتين  التنفس  ومــجــاري  األنـــف  فــي 
الجهاز  إلى  الرسالة  لتعود  الدماغ  إلى  إشــارة  وترسل  الهضمي 
التنفسي وتحدث المرحلة الثانية من السعال وهي )االنضغاط( 
العليا عن طريق لسان  التنفسية  حيث يغلق مدخل المجاري 
المزمار ويزداد الضغط داخل القنوات التنفسية، ومن ثم تتم 
المرحلة األخيرة )الزفير بقوة( حيث تفتح المجاري التنفسية 

ويتم الزفير ليطرد الهواء إلى الخارج بقوة. 

قــد تــعــانــي بــعــض الــســيــدات مــن هــبــوط أعــضــاء الــحــوض وال 
عــلــى مشكلة صحية  وعــالمــة  عــــارض  لــكــنــه  مــرضــا،  ذلــــك   يعتبر 
يمكن عالجها، وقد كثر في اآلونة األخيرة التحدث عن العالجات 
الحديثة في هذا المجال، ولكن أيا منها أكثر أمانا للسيدات وتكون 
عالجية وتجميلية في نفس الوقت.. هذا ما نعرفه وأكثر في حوارنا 
الــتــالــي مــع الــدكــتــورة نــوف علي بــهــزاد اســتــشــاري أمـــراض النساء 
والوالدة، بمستشفى السالم التخصصي وحاصلة على الزمالة في 

المسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمية. 
ما هي الجراحة الترميمية للحوض؟

إلى  التي تجرى إلعــادة أعضاء الحوض  العمليات  هي إحدى 
مكانها الصحيح في حالة هبوط عضو أو أكثر من أعضاء الحوض 
أو الرحم، مع االحتفاظ  التي تشمل المثانة، المستقيم، المهبل 

بالوظائف والقدرة الجنسية.
أو  وهبوط أعضاء الحوض هو بروز أحد هذه األعضاء داخل 
واألربطة  العضالت  لضعف  نتيجة  يحدث  والــذي  المهبل،  خــارج 

التي تعمل على إبقائها في وضعها الصحيح.
إلى  يحتجن  السيدات  من   %11 أن  بالذكر  الجدير 

إجراء هذا النوع من الجراحات
الــهــبــوط الحمل  هــل صــحــيــح أن مــن أســبــاب 

والوالدة؟
ــن األســــبــــاب  ــ الـــحـــمـــل والــــــــــــوالدة يـــعـــتـــبـــر مـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــصــاب بــه واحــــدة مــن كــل ثــالث 

سيدات أنجبن طفل أو أكثر. 
التقدم في السن وانقطاع الطمث، السمنة، 
االمساك المزمن، حمل األشياء الثقيلة وبعض 

الــوراثــيــة تعتبر مــن أســبــاب اإلصــابــة  الــصــفــات 
بهبوط أعضاء الحوض.

ما األعراض المصاحبة للهبوط؟
مــــــن أهــــــــم األعـــــــــــــراض الــــشــــعــــور 
المهبل،  أو  الظهر  أسفل  في  بالثقل 
من  تتدلى  كتلة  بــوجــود  اإلحــســاس 
المهبل، الشعور بعدم إفراغ المثانة 
أو المستقيم بشكل تام أو صعوبة 

التبرز.
ــثـــر  مــــا هــــي الـــعـــمـــلـــيـــات األكـ

شيوعا وأمانا؟
نــــــوع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــجـــراة 
المصاب  العضو  على  تعتمد 

بالهبوط وهي كالتالي:
األمامي  الــجــدار  ترميم 
لــلــمــهــبــل فـــي حـــالـــة هــبــوط 
األكثر  الــنــوع  وهــو  المثانة 

شيوعا.
تـــــــرمـــــــيـــــــم الــــــــجــــــــدار 
ــفـــي لـــلـــمـــهـــبـــل فــي  ــلـ الـــخـ
المستقيم،  هبوط  حالة 

والذي قد يكون مصاحبا للهبوط المهبلي لألمعاء الدقيقة.
والنوع الثالث من الهبوط هو هبوط الرحم الذي قد يستدعي 
ثاني  النوع  هــذا  ويعتبر  المهبل.  سقف  وتعليق  الرحم  استئصال 

أكثر أنواع الهبوط شيوعا. 
يمكن إجراء عمليات الترميم عن طريق المهبل أو عن طريق 

البطن سواء بالمنظار أو الروبوت أو فتح البطن.
كيف يكون التشخيص والعالج ؟

40% لديهن درجة من هبوط أحد أعضاء الحوض، ولكن بدون 
الشعور بأي أعراض.

يتم  األكلينيكي  الفحص  واتــمــام  المرضي  التاريخ  أخــذ  بعد 
ـــة الــهــبــوط ويـــقـــوم الــطــبــيــب بــمــنــاقــشــة جــمــيــع أنـــواع  تــحــديــد درجـ

العالجات المتاحة المناسبة للحالة.
بالنسبة للعالجات غير الجراحية فتشمل:

 تــبــنــي نــمــط حــيــاة صــحــي بــتــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي وتجنب 
االمساك وممارسة الرياضة ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي 

وترك التدخين بالنسبة للسيدات المدخنات.
المهبلية وهي عبارة عن حلقات مصنوعة  الحلقات 
ــادة الــســيــلــيــكــون تـــوضـــع فـــي الــمــهــبــل كــدعــامــة  ــ مـــن مـ

ألعضاء الحوض.
تمارين  وباألخص  للحوض  الطبيعي  العالج 

كيجل
أما بالنسبة للعالجات الجراحية الترميمية 

فسبق التطرق إليها. 
مشكالت  لــعــالج  المستخدم  الــلــيــزر  هــو  مــا 

الحوض؟
الــمــســتــخــدم فــي اإلجــــــراءات الطبية  الــلــيــزر 
هــو عــبــارة عــن جــهــاز يــشــع طــاقــة بــأطــوال موجية 
في  مختلفة  تــأثــيــرات  عــنــهــا  وتــنــتــج  مختلفة 

األنسجة.
فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــم اســـتـــخـــدام الـــلـــيـــزر كــأحــد  تـ
الـــعـــالجـــات غــيــر الــجــراحــيــة 
لــــــــحــــــــاالت ســـــلـــــس الــــــبــــــول، 
تـــوســـع  و  ــل  ــبـ ــهـ ــمـ الـ جــــفــــاف 
ــانــــت لــه  الـــمـــهـــبـــل والــــــــذي كــ
المدى  فاعلية بسيطة على 

القريب.
أمــا في اآلونــة األخيرة 
تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الــــــغــــــذاء و 
الـــــــدواء بـــعـــدم اســتــخــدامــه 
ــا لــــحــــيــــن الــــقــــيــــام  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
بـــدراســـات وافــيــة ودراســــات 
أكبر توضح آثاره الجانبية 
ومــــــدى فــاعــلــيــتــه وأمـــانـــه 
لــالســتــخــدام عــلــى الــمــدى 

البعيد.

الطرق  أحـــدث  مــن  ــام  األيـ هــذه  فــي  الليزك  عمليات  تعد 
انحراف  أو  طــول  أو  قصر  من  اإلبصار  عيوب  لعالج  المتبعة 
ويستطيع  ذلـــك،  على  اثــنــان  يختلف  أن  دون  مــن  النظر  فــي 
بعد  عمله  وممارسة  الطبيعية  حياته  إلــى  الــعــودة  المريض 
الــســيــارة  قــيــادة  يستطيع  حــيــث  فــقــط،  واحــــد  بــيــوم  العملية 
وتعد  العملية.  ليوم  التالي  اليوم  في  الكمبيوتر  واستخدام 
الليزك ليست بالجديدة إال أن  هذه المعلومات عن عمليات 
التقنيات الطبية واآلخذة في التطور بشكل مستمر تفاجئنا 
دائًما بالجديد من ميزات أكثر أماًنا وأكثر سرعة ودقة. وحول 
ــوار مــع الــدكــتــورة خــاتــون علي  آخـــر الــمــســتــجــدات كـــان لــنــا حـ

استشاري أمراض العيون بمركز الخليج الطبي والسكر 
* ما عمليات تصحيح النظر؟

- عمليات تصحيح النظر هي عمليات تهدف إلى تصحيح 
أو  النظر  طــول  النظر،  قصر  مثل  االنكسارية  العيوب 

التركيز  على  العين  قــدرة  لضبط  االستجماتيزم 
النظارات  لبس  من  التخلص  على  والمساعدة 

نوعين  إلــى  وتنقسم  الالصقة.  العدسات  أو 
القرنية  إعادة تشكيل  يعتمد على  أحدهما 
واآلخــر  شيوعا  األكــثــر  وهــو  الليزر  بتقنية 
أو  العين  داخــل  زرع عدسة  يتم من خــالل 

استبدال عدسة العين.
تــصــحــيــح  ــح عـــمـــلـــيـــات  ــصـــلـ تـ ــمــــن  لــ  *

اإلبصار؟
خيارا  تعد  النظر  تصحيح  عمليات   -

جـــيـــدا لــتــصــحــيــح الـــعـــيـــوب االنــكــســاريــة 
تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى  أو  لــلــتــخــلــص 

والعدسات  النظارات  لبس 
تكون  أن  بــشــرط  الــالصــقــة 
األمراض  العين خالية من 
مـــع تــقــبــل احــتــمــال حـــدوث 
وأنــه  الجانبية  اآلثـــار  بعض 
ال يــــزال بــاإلمــكــان الــحــاجــة 
ــارات لـــدى  ــظــ ــنــ إلـــــى لـــبـــس الــ
ــد  ــعـ بــــــعــــــض األشــــــــــخــــــــــاص بـ
رؤية  أفضل  لتحقيق  العملية 
عدة  هناك  ذكرنا  كما  ممكنة. 
الخيار  تحديد  ويــتــم  خــيــارات 
ــراء الفحص  بــعــد إجــ األفــضــل 
مع  والمناقشة  للعين  الشامل 
ــون بـــمـــا يــتــنــاســب  ــيـ ــعـ طــبــيــب الـ
ــمــــط الـــحـــيـــاة  ــفـــحـــص ونــ مــــع الـ

العملية  اختيار  يتم  ضوئها  على  والتي  الــرؤيــة  واحتياجات 
األنسب.

* هل تأثيرها دائم؟
بالنجاح  الــعــمــلــيــات  هـــذه  تتكلل  الـــحـــاالت  مــعــظــم  فــي   -
سنوات  والنظارات  العدسات  لبس  عن  األشخاص  ويستغني 

طويلة. 
* هل الليزك مناسب لكل األعمار؟ 

وقبل  20 سنة  بين عمر  الليزك  إجــراء عملية  - يفضل   
سن األربعين مع بعض االستثناءات بحسب حالة المريض. 
بشكل عام في هذا العمر إذا كان فحص العين مناسبا فالخيار 
ال  العين  كــان فحص  إذا  أمــا  الليزك  عملية  إجـــراء  األفــضــل 
عدسة  زراعـــة  يــكــون  فالخيار  الــلــيــزك  عملية  بــإجــراء  يسمح 

داخل العين.
* هل هو آمن؟ وما اآلثار الجانبية المتوقعة والشائعة؟ 
ولكن قد ال تخلو  آمنة  الليزك عملية  - عملية 
خطيرة  غير  بالغالب  والتي  الجانبية  اآلثــار  من 
فــمــن هـــذه اآلثــــار الــجــانــبــيــة الــمــؤقــتــة ضبابية 
القيادة  أو  الليلية  الرؤية  في  صعوبة  الــرؤيــة، 
وهــاالت حول  وهــج  العين،  الليل، جفاف  في 
األضواء، حساسية الضوء، ألم وعدم االرتياح 
وفي عدد قليل من المرضى تكون هذه اآلثار 

دائمة.
الجدير بالذكر هناك تطور كبير على مر 
النظر  وتصحيح  الليزك  عمليات  في  السنين 
استخدام  مــع  الحديثة  األجــهــزة  إن  حيث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــواجـــهـــة الـــمـــوجـــيـــة أصــبــح 
الدقيقة جدا  التشوهات  قياس  باإلمكان 
بسطح القرنية وتصحيحها لتحقيق 
الرؤية بما يتجاوز ما  مستوى من 
هو ممكن مع النظارات أو الليزك 
ــذلــــك ســـاعـــدت  الــتــقــلــيــدي وكــ
هذه التقنية على الحد من 
اآلثـــــــــار الــجــانــبــيــة 
مثل مشاكل الرؤية 
الــلــيــلــيــة والـــهـــاالت 
مــــــــــــــــع ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع 
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظ فــ
األشــخــاص  نسبة 
ــل  الـــــــــــذيـــــــــــن يــــصــ
 6/6 إلــى  نظرهم 

بعد التصحيح.

الدكتورة نوف بهزاد: هبوط اأع�ساء الحو�ض.. 
خيارات عالجية متنوعة جراحية وغير جراحية

الدكتورة خاتون علي: عمليات الليزك 
تقنيات متطورة لمزيد من الدقة والأمان

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287678
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16055/pdf/1-Supplime/16055.pdf?fixed7530
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1287682
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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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رئي�سة جمل�س النواب: مكانة دولية مرموقة 

للمراأة البحرينية بف�سل توجيهات امللك

اأ�شادت فوزية بنت عبد اهلل زينل رئي�شة 

املراأة  اإليه  و�شلت  مبا  النواب  جمل�س 

البحرينية من مكانة دولية رفيعة ومرموقة 

ومتميزة بف�شل توجيهات وجهود �شاحبة 

ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل 

خليفة قرينة العاهل املفدى رئي�شة املجل�س 

ما  عرب  وذلك  اهلل،  حفظها  للمراأة  الأعلى 

ظل  يف  ومكت�شبات،  منجزات  من  حتقق 

امل�شرية التنموية ال�شاملة ململكة البحرين، 

امللك حمد  بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

حفظه اهلل ورعاه.

عن  النواب  جمل�س  رئي�شة  واأعربت   

ل�شاحبة  والتربيكات  التهاين  خال�س 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

املراأة  يوم  مبنا�شبة  اهلل  حفظها  خليفة  اآل 

�شعار:  العام  هذا  يحمل  والذي  العاملي 

الجتماعي  النوع  على  املبنية  )امل�شاواة 

اأن  موؤكدة  م�شتدام(،  غد  اأجل  من  اليوم 

يف  املنا�شبة  بهذه  حتتفل  البحرين  مملكة 

ظل النجاحات الوا�شعة التي حققتها املراأة 

ظل  يف  املجالت  خمتلف  يف  البحرينية 

رعاية واهتمام �شموها، ومبا اأولته �شموها 

حفظها اهلل، من دعم للمراأة لتكون عن�شًرا 

فاعالً وموؤثًرا يف خدمة وطنها وجمتمعها 

وفق روؤى وتوجيهات ملكية �شامية وفرت 

للمراأة البحرينية كل �شبل التفوق والتقدم 

والتميز والإجناز.

يف  البحرينية  املراأة  تقدم  اأن  واأكدت   

امللك  تقدير جاللة  يعك�س  املجالت  جميع 

التي  الفعالة  والربامج  اهلل،  حفظه  املفدى 

بقيادة �شاحب  املوقرة  بها احلكومة  تقوم 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

على  بناء  املراأة  دعم  جمال  يف  اهلل  حفظه 

والثقة  الفر�س،  تكافوؤ  على  تقوم  اأ�ش�س 

العطاء  على  وقدراتها  املراأة  اإمكانات  يف 

والإجناز.

رئي�س جمل�س ال�سورى يهنئ �سمو الأمرية 

�سبيكة بنت اإبراهيم بيوم املراأة العاملي

»ال�سحة«: نفخر بوجود عدد كبري

من الن�ساء ذوات الكفاءة العالية

هناأ علي بن �شالح ال�شالح، رئي�س 

ال�شمو  �شاحبة  ال�شورى،  جمل�س 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

البحرين  مملكة  ملك  قرينة  خليفة، 

رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، مبنا�شبة 

الذي  العاملي  املراأة  بيوم  الحتفاء 

من  الثامن  يف  العامل  دول  به  حتتفي 

العام  هذا  ويقام  عام،  كل  مار�س  �شهر 

على  املبنية  »امل�شاواة  �شعار  حتت 

غد  اأجل  من  اليوم  الجتماعي  النوع 

م�شتدام«.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأ�شاد   

الذي  ال�شامي  امللكي  والدعم  بالرعاية 

لدن  من  البحرينية  املراأة  به  حتظى 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

للمراأة  الأول  الداعم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

املتميز  الدور  مثمًنا  البحرينية، 

�شاحبة  به  تقوم  الذي  واملتوا�شل 

يف  البحرين  مملكة  ملك  قرينة  ال�شمو 

تكافئها  و�شمان  البحرينية،  املراأة  دعم 

كل  يف  امللحوظ  تقدمها  اإىل  و�شولً 

امليادين.

عن  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأعرب   

الأمرية  ل�شمو  والعرفان  التقدير  جزيل 

مقدًرا  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

عالًيا جهود املجل�س الأعلى للمراأة برئا�شة 

�شموها املباركة، يف تنفيذ الإ�شرتاتيجيات 

البحرينية  باملراأة  للنهو�س  النموذجية 

�شريًكا  اأ�شبحت  حتى  تقدمها،  و�شمان 

فاعالً يف خمتلف جمالت العمل الوطني، 

التنموية  امل�شرية  يف  وبجدارة  وت�شاهم 

ال�شاملة التي ي�شهدها الوطن الغايل.

ت�شارك وزارة ال�شحة مبملكة البحرين 

الحتفال باليوم العاملي للمراأة يف تاريخ 8 

مار�س من كل عام، ويحتفل العامل يف ذلك 

اليوم باإجنازات املراأة يف املجالت ال�شيا�شية 

والقت�شادية والجتماعية.

املراأة يف حياته  ويحتفل كل فرد بدور 

كاأم اأو زوجة اأو ابنة و�شقيقة ومربية اأجيال، 

حيث يقوم اجلميع يف ذلك اليوم بالتعبري 

يف  املراأة  دور  اأهمية  عن  الكلمات  باأجمل 

للمراأة،  العاملي  اليوم  ومو�شوع  حياتهم. 

النوع  على  املبنية  »امل�شاواة  هو  العام  هذا 

م�شتدام«،  غٍد  اأجل  من  اليوم  الجتماعي 

اعرتاًفا مبختلف م�شاهمات الن�شاء والفتيات 

يقدن مهمة  الالتي  العامل،  اأنحاء  يف جميع 

من  والتخفيف  املناخ،  تغري  مع  التكيف 

اأكرث  م�شتقبل  لبناء  له  وال�شتجابة  حدته، 

ا�شتدامة للجميع.

ووزارة ال�شحة مبملكة البحرين توؤكد 

للمراأة يف  العاملي  باليوم  الحتفاء  اأن  على 

تاريخ 8 مار�س من كل عام تعد من املنا�شبات 

ال�شعيدة للجميع يف البحرين، واأن الوزارة 

ذات  الن�شاء  من  العدد  هذا  بوجود  تفخر 

الكفاءة العالية، واأن الكل ي�شهدون بالدور 

الذي تقوم به املراأة يف القطاع ال�شحي.

واإن هذه املنا�شبة هي فر�شة لالحتفال 

املجال  يف  املتحققة  وباإجنازاتها  باملراأة 

ال�شحي، ومن اأجل ا�شتمرار العطاء والبذل 

املراأة  واإن  الإجنازات،  من  املزيد  وحتقيق 

مهما اختلفت اأدوارها فهي تظل منبع للعطاء 

والبذل.

ويحتفل باليوم العاملي للمراأة 2022، 

نحو  وجهودها  املجتمع  يف  املراأة  بدور 

بناء  اأ�شا�س  هي  فاملراأة  اأف�شل،  جمتمع 

فاأكرث  وحت�شرها،  وتقدمها  املجتمعات 

ا�شتطاعت  التي  تلك  هي  تقدًما  املجتمعات 

املراأة اأن ت�شل فيها اإىل اأعلى املنا�شب، وقد 

ا�شتطعن العديد من الكوادر الن�شائية حتقيق 

اإجنازات قادرة على التغيري لالأف�شل.

من  عددا  ال�شحي  املجال  يف  وتقدم 

�شحتها،  على  للحفاظ  ال�شحية  اخلدمات 

للتوعية  ال�شحية  الن�شائح  وتقدم 

�شحتها  من  تعزز  التي  والإر�شادات 

ال�شليمة  ال�شحية  بالتغذية  واملتعلقة 

املتوازنة والريا�شة البدنية ملا لها من اأهمية 

الأمرا�س  ال�شمنة وحماربة  الوقاية من  يف 

من  واحلماية  املزمنة،  الأمرا�س  خ�شو�شا 

ه�شا�شة العظام وخطر الإ�شابة بالأمرا�س 

واملزاج  النوم  حت�شني  مع  ال�شرطانية 

وامل�شاعدة يف عالج الكتئاب.

لدى  الوقائية  اخلدمات  كذلك  وتقدم 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية مثل فح�س 

املزمنة  الأمرا�س  عالج  ومتابعة  الدم 

والتطعيمات ذات العالقة، واحلد من الإجهاد 

والتوتر باللجوء اإىل التمارين امل�شاعدة على 

له  ملا  مكافحةالتدخني  وبرامج  ال�شرتخاء، 

من اأثر �شلبي على ال�شحة العامة وال�شحة 

الإجنابية لالأم واملر�شع وخالل �شن الأمل، 

اإىل  يوؤدي  املراأة  �شحة  حت�شني  اإن  حيث 

حت�شني �شحة املجتمع ككل.

لرعاية  دورية  �شحية  خدمات  وتقدم 

الإجنابية،  وال�شحة  والطفولة  الأمومة 

ومنها خدمات رعاية احلوامل، والتطعيمات 

املطلوبة، وخدمات الك�شف املبكر لالأمرا�س 

والوقاية، وتثقيف الأمهات عن تغذية الطفل 

�شالمته،  على  واحلفاظ  رعايته  و�شبل 

وخدمات تنظيم الأ�شرة، وخدمات الفح�س 

ما  فح�س  خدمات  جانب  اإىل  الزواج،  قبل 

بعد الولدة والإجها�س، وخدمات الفح�س 

الدوري للمراأة، وخدمات الك�شف املبكر عن 

�شرطان الثدي وعنق الرحم.

الأن�ساري: فتح باب امل�ساركة بالدورة ال�سابعة يف مايو املقبل

جلنة جائزة الأمرية �سبيكة لتقدم املراأة تبحث اأوجه التطوير

اأكرث من %50 من كوادر املعهد ن�ساء..

»دانات«: م�ساهمة فاعلة للمراأة البحرينية باخلطة الوطنية لإحياء اللوؤلوؤ

اجلودر ي�سارك يف الجتماع التح�سريي ملجل�س اجلامعة العربية

الأمني  الأن�شاري  هالة  الأ�شتاذة  اأكدت 

العام للمجل�س الأعلى للمراأة، اأن املجل�س وبعد 

على  القائم  املوؤ�ش�شي  العمل  من  عاًما  ع�شرين 

التخطيط ال�شرتاتيجي لتكون اإ�شهامات املراأة 

املعرفة،  اقت�شاد  روافد  من  رافًدا  البحرينية 

وطنية  مكت�شبات  عدة  حتقيق  من  متكن  قد 

العامة  ال�شيا�شات  الفجوات بني  �شد  بينها  من 

�شراكات  وبناء  التنفيذية،  وال�شرتاتيجيات 

وطنية فاعلة لتحقيق التوازن بني اجلن�شني يف 

امل�شار التنموي للدولة، اإىل جانب قيا�س نتائج 

البحرينية  املراأة  الأعمال على مكانة  تلك  واأثر 

وواقع م�شاركتها يف احلياة العامة. 

جائزة  جلنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

يف  البحرينية  املراأة  لتقدم  خليفة  اآل  اإبراهيم 

دورتها ال�شابعة الذي عقد عن بعد م�شاء اأم�س 

)الإثنني(، لعتماد خطة العمل القادمة للجائزة 

�شهر  خالل  امل�شاركة  باب  لفتح  ا�شتعداًدا 

اجلائزة  خمرجات  اأبرز  وملناق�شة  املقبل،  مايو 

 2004 عام  ملكي  اأمر  مبوجب  منذاإاطالقها 

والأثر املتحقق على امل�شتويني الوطني والدويل.

وقد تناول الجتماع عدًدا من اأوجه تطوير 

اجلائزة يف دورتها احلالية على �شعيد اآليات 

التقرير  بيانات  كاعتماد  والتقييم،  امل�شاركة 

العام  للقطاع  اجلن�شني  بني  للتوازن  الوطني 

اأكرب  وزن  واإعطاء  اجلائزة،  يف  للم�شاركة 

جلهود ومبادرات اإدماج احتياجات املراأة خالل 

فرتة اجلائحة. 

ولفت اأع�شاء جلنة التحكيم اإىل تنامي اأثر 

اجلائزة واملتمثل يف ما يتم ر�شده من تنوع يف 

بيئة  بني  التوازن  لتحقيق  العملية  املمار�شات 

العمل وامل�شئوليات الأ�شرية والتاأثري اليجابي 

الوظيفي،  الأداء  وتطور  الإنتاجية  على  لذلك 

م�شاندة  �شيا�شات  تعميم  يف  اجلائزة  ودور 

مبتطلبات  واللتزام  اجلن�شني  بني  للتوازن 

البحرينية،  املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة 

و�شبل  املعرفة  وم�شادر  منهجيات  وتنويع 

اإدارتها وزيادة الوعي بالتوجهات الوطنية يف 

جمال تقدم املراأة، اإ�شافة اإىل خلق من�شة عاملية 

لإبراز جتربة مملكة البحرين يف جمال نهو�س 

وتقدم املراأة.

اأن جائزة �شاحبة ال�شمو امللكي  ي�شار اإىل 

لتقدم  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

املراأة البحرينية، تعد من املبادرات النوعية يف 

جمال تعزيز م�شاهمة املراأة يف احلياة العامة، 

يجب  التي  الكيفية  لرتجمة  حتفيزية  واآلية 

والإدارية  التنظيمية  الأر�شية  فيها  تهياأ  اأن 

لها  ي�شمن  مبا  العاملة،  البحرينية  للمراأة 

العملية  واجباتها  بني  التوفيق  على  القدرة 

والأ�شرية، واإتاحة الفر�س املتكافئة اأمامها يف 

جمال التدريب والرتقيات لرفع ن�شبة تواجدها 

ولت�شجيع  والتنفيذية،  القيادية  املراكز  يف 

وبراجمها  مواردها  توجيه  على  املوؤ�ش�شات 

ي�شاهم  مبا  والأ�شرة  املراأة  احتياجات  لإدماج 

ويدعم  الوطنية  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

وتتوجه  للمملكة.  القت�شادية  بالروؤية  الوفاء 

العام  القطاع  ملوؤ�ش�شات  باأهدافها  اجلائزة 

واخلا�س واملجتمع املدين بالإ�شافة اإىل الأفراد 

متكني  جمال  يف  املوؤثرة  الأعمال  اأ�شحاب  من 

املراأة.

التنفيذي  الرئي�س  قالت 

والأحجار  للوؤلوؤ  البحرين  ملعهد 

جم�شري  نورة  »دانات«  الكرمية 

الذي  للمراأة  الدويل  اليوم  اإن 

من  الثامن  يف  العامل  به  يحتفل 

مار�س من كل عام ميثل منا�شبة 

ال�شوء  ت�شليط  اأجل  من  مهمة 

للمراأة  البارزة  امل�شاهمات  على 

الوطنية  اخلطة  يف  البحرينية 

التي ينفذها املعهد من اأجل اإحياء 

اللوؤلوؤ  وجتارة  ا�شتخراج  جمال 

وتعزيز  البحرين،  مملكة  يف 

مركًزا  ب�شفتها  اململكة  �شمعة 

الأحجار  جمال  يف  للخربة  رائًدا 

روؤية  اإطار  يف  وذلك  الكرمية، 

البحرين القت�شادية 2030.

مملكة  اإن  جم�شري  وقالت 

املجل�س  خالل  ومن  البحرين؛ 

�شاحبة  برئا�شة  للمراأة  الأعلى 

�شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

اهلل؛  حفظها  املفدى  البالد  عاهل 

متتلك جتربة وطنية متميزة يف 

التوازن بني اجلن�شني يف خمتلف 

املجالت  فيها  مبا  املجالت، 

باللوؤلوؤ  ال�شلة  ذات  النوعية 

والأحجار  والأملا�س  والذهب 

عدد  وجود  اإىل  م�شرية  الكرمية، 

اللواتي  البحرينيات  من  كبري 

برعن يف تلك املجالت.

واأ�شافت اأنه يف اليوم الدويل 

العامل  به  يحتفي  الذي  للمراأة 

املبنية  »امل�شاواة  �شعار  حتت 

اليوم من  الجتماعي  النوع  على 

نحن  نفخر  م�شتدام«،  غٍد  اأجل 

ن�شبة  باأن  »دانات«  معهد  يف 

املوظفات فيه تتجاوز الـ50% من 

اإجمايل عدد املوظفني، واأو�شحت 

اأن املراأة ت�شغل م�شتويات اإدارية 

ذلك  يف  مبا  املعهد،  داخل  عليا 

كما  التنفيذية،  الإدارة  رئا�شة 

ي�شم املعهد خبريات يف جمالت 

بعلم  �شلة  ذات  دقيقة  تخ�ش�س 

علم  مثل  الكرمية،  الأحجار 

اجليمولوجيا وغريه.

ولفتت اإىل �شعي املعهد الدائم 

الفر�س  تكافوؤ  �شيا�شة  تبني  اإىل 

والتوازن بني اجلن�شني، يف بيئة 

عمل ت�شمن تفعيل طاقات اجلميع 

ودجمها يف م�شرية العمل الرامي 

اإىل تعزيز مكانة البحرين اإقليميا 

ا�شتخراج  جمال  يف  ودوليا 

وجتارة اللوؤلوؤ، م�شرية اإىل جهود 

يف  اجلن�شني  من  املعهد  كوادر 

حتقيق الإجناز البارز باأن اأ�شبح 

»دانات« اأف�شل خمترب يف العامل 

والتاأكد  اللوؤلوؤ  فح�س  خلدمات 

من طبيعة تكوينه.

�شارك ه�شام بن حممد اجلودر �شفري مملكة 

البحرين لدى جمهورية م�شر العربية واملندوب 

الدائم لدى جامعة الدول العربية، اأم�س الثنني، 

مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، يف اأعمال 

اجتماع جمل�س اجلامعة على م�شتوى املندوبني 

الدائمني يف دورته 157، وذلك للتح�شري ملجل�س 

املقرر  اجلامعة على م�شتوى وزراء اخلارجية 

اجلمهورية  برئا�شة  الأربعاء  غد  بعد  انعقاده 

اللبنانية.

وي�شتمر الجتماع على مدى يومني، حيث 

جدول  م�شروع  الدائمون  املندوبون  يناق�س 

الأعمال الذي يت�شمن 11 بندا تتناول خمتلف 

ال�شيا�شية  امل�شرتك  العربي  العمل  ق�شايا 

واملالية  والأمنية  والجتماعية  والقت�شادية 

والإدارية، ويف مقدمتها تقرير الأمني العام بني 

للقمة  التح�شري  وملف  الدورتني 157-156، 

العربية املقبلة باجلزائر، والق�شية الفل�شطينية 

وال�شراع العربي الإ�شرائيلي، وال�شوؤون العربية 

الدولية،  ال�شيا�شية  وال�شوؤون  القومي،  والأمن 

الإن�شان،  وحقوق  الجتماعية  وال�شوؤون 

ومكافحة  العربي،  القومي  الأمن  و�شيانة 

ملكافحة  العربية  املنظومة  وتطوير  الإرهاب 

كما  العربي،  الغذائي  الأمن  ومبادرة  الإرهاب 

يت�شمن م�شروع جدول الأعمال يف ال�شق املايل 

والإداري بندا حول تعيني اأمناء عامني م�شاعدين 

جلامعة الدول العربية، وتعيني رئي�س اللجنة 

الدائمة لالإعالم العربي.

الطريفي  اأحمد حممد  و�شارك يف الجتماع 

رئي�س قطاع ال�شوؤون العربية بوزارة اخلارجية، 

وعدد من الدبلوما�شيني يف املندوبية.

هناأ المرية �سبيكة بنت اإبراهيم بيوم املراأة العاملي.. وزير »ال�سناعة«:

»الأعلى للمراأة« يقدم كافة ال�سرتاتيجيات املثالية لالرتقاء باملراأة
الزياين  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  رفع 

بالغ التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحبة ال�شمو امللكي المرية �شبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

يوم  مبنا�شبة  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى،  البحرين  مملكة 

املراأة العاملي الذي ي�شادف 8 مار�س والذي يقام هذا العام حتت �شعار 

»امل�شاواة املبنية على النوع الجتماعي اليوم من اأجل غد م�شتدام«

وثمن جهود �شمو الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة الوا�شحة 

يف دعم املراأة البحرينية والوقوف اىل جانبها يف خمتلف املواقع، الأمر 

ومناء،  تقدم  من  اإليه  و�شلت  ما  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  �شاهم  الذي 

ظل  يف  املجالت  خمتلف  يف  امل�شرفة  بالنماذج  املليء  تاريخها  واإبراز 

قيادة �شموها احلكيمة للمجل�س الأعلى للمراأة. 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  منت�شبي  تقدير  عن  واأعرب 

عالياً جلهود املجل�س الأعلى للمراأة يف تقدمي كافة ال�شرتاتيجيات املثالية 

لالرتقاء باملراأة البحرينية و متكينها لتكون �شريكا اأ�شا�شيا يف التنمية 

املنا�شب  جميع  يف  مرموقة  مكانة  حتتل  جعلها  الذي  الأمر  الوطنية، 

تام  بن�شق  ت�شري  التي  واعتزاز  فخر  بكل  عليها  التي ح�شلت  واملراتب 

مع الروؤية ال�شديدة للقيادة واحلكومة املوقرتني، وامل�شاهمة يف امل�شرية 

التنموية ال�شاملة ململكة البحرين.

رئي�سة جمل�س النواب

رئي�س جمل�س ال�سورى
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الثالثاء 5 �شعبان 1443 ـ العدد 12022

Tuesday 8th March 2022 - No. 12022

مبنا�صبة اليوم اخلليجي للمدن ال�صحية... نائب حمافظ العا�صمة: 

موا�صلة تنفيذ امل�صاريع الداعمة لربنامج »املنامة مدينة �صحية«

املــدين  ــداهلل  عــب ح�شن  اأكـــد 

حر�ص  العا�شمة،  حمافظ  نائب 

تنفيذ  موا�شلة  على  املحافظة 

والفعاليات  والربامج  امل�شاريع 

دعم  يف  خمرجاتها  ت�شب  التي 

مدينة  املنامة  »برنامج  ــداف  اأه

اإميان  منطلق  من  وذلك  �شحية«، 

الذي  الإيجابي  بالدور  املحافظة 

احلفاظ  يف  الــربنــامــج  يلعبه 

للمجتمع،  العامة  ال�شحة  على 

احلياة،  وجودة  نوعية  وحت�شني 

امل�شتدامة  التنمية  وتعزيز 

مبا  منوًها  املجتمعية،  وال�شراكة 

املبادرات يف  هذه  مثل  به  ت�شاهم 

البحرين  مملكة  مكانة  تر�شيخ 

املنطقة  يف  وريادتها  العاملية 

متيزت  التي  ــدول  ال من  كونها 

على اخلارطة العاملية يف خمتلف 

اجلوانب.

له  ت�شريح  يف  ــك  ذل ــاء  ج

للمدن  اخلليجي  اليوم  مبنا�شبة 

فعالياته  تقام  والذي  ال�شحية، 

»مــدن  �شعار  حتــت  الــعــام  هــذا 

اإذ  م�شتدامة«،  لتنمية  �شحية 

برنامج  ا�شهامات  اإىل  املدين  اأ�شار 

حت�شني  يف  ال�شحية  املـــدن 

الرتقاء  خالل  من  ال�شكان  �شحة 

وتطوير  املعي�شية،  بالظروف 

دمج  عرب  ال�شحية،  اخلــدمــات 

بحيث  املختلفة،  القطاعات  جهود 

ل تقت�شر على القطاعات ال�شحية 

بل  فح�شب،  احلكومية  واجلهات 

املجتمع  موؤ�ش�شات  ا  اأي�شً ت�شمل 

اخلا�شة  والــ�ــشــركــات  ـــدين  امل

نف�شه،  واملجتمع  واملتطوعني 

اأكرث  املبذولة  اجلهود  لتكون 

فعالية وتكامالً.

اعتزاز  عــن  ــدين  امل واأعـــرب 

بقدرتها  العا�شمة  حمافظة 

كافة  املجتمع  فئات  اإ�شراك  على 

ال�شحة  اأجـــل  مــن  وتعبئتهم 

يف  جناحها  وكذلك  والتنمية، 

بني  وال�شراكة  التعاون  تفعيل 

القطاعات املختلفة من اأجل حت�شني 

بظروف  والرتقاء  النا�ص،  �شحة 

على  امل�شتمر  والعمل  املعي�شة، 

مع  ين�شجم  ما  اخلدمات،  تطوير 

اأهداف التنمية امل�شتدامة ويتناغم 

يف  العا�شمة  حمافظة  روؤية  مع 

اأن تكون حمافظة رائدة ومتميزة 

يف خدمة املواطن واملقيم من اأجل 

حياة اأف�شل وتنمية م�شتدامة.

يذكر اأن حمافظة العا�شمة قد 

تبنت يف عام 2017 برنامج املدن 

وزارة  مع  بالتعاون  ال�شحية 

بنيل  جهودها  وتكللت  ال�شحة، 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اعتماد 

�شحية  مدينة  احل�شم  اأم  منطقة 

البحرين  مملكة  يف  منطقة  كاأول 

قبل  ــدويل،  ال العتماد  هذا  تنال 

بالتعاون  جهودها  ت�شتكمل  اأن 

والــ�ــشــراكــة مــع اجلــهــات ذات 

املنامة  مدينة  لتح�شل  العالقة 

على اعتمادها مدينة �شحية كاأول 

املتو�شط،  اإقليم �شرق  عا�شمة يف 

اإىل  اإجناز دويل جديد ي�شاف  يف 

�شجالت مملكة البحرين يف املجال 

ال�شحي والتنموي والجتماعي.

ح�سن املدين

املبعوث اخلا�ص ل�صوؤون املناخ يوؤكد حر�ص اململكة

على تعزيز التعاون البيئي واملناخي مع اململكة املتحدة
ا�شتقبل الدكتور حممد بن مبارك بن دينه 

الرئي�ص  املناخ  ل�شوؤون  اخلا�ص  املبعوث 

مقر  يف  للبيئة،  الأعلى  للمجل�ص  التنفيذي 

الإثنني، رودي دراموند �شفري  اليوم  املجل�ص، 

لبحث  البحرين،  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة 

يف  ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  تعزيز 

جمال البيئة واملناخ. 

املناخ  ل�شوؤون  اخلا�ص  املبعوث  ورّحب 

يف  البارز  بدوره  م�شيًدا  الربيطاين،  بال�شفري 

تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وال�شعبني 

من  املتوا�شل  ودعمه  وبجهوده  ال�شديقني، 

الربامج  ودعمه  البيئة،  على  احلفاظ  اأجل 

وامل�شاريع البيئية واملناخية امل�شرتكة، م�شرًيا 

اإىل اأن هذا يعك�ص الهتمام البالغ الذي توليه 

التعاون  �شمن  ياأتي  والذي  املتحدة  اململكة 

املجالت  خمتلف  يف  البلدين  بني  والتن�شيق 

وتبادل املعلومات واخلربات. 

دينه  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  واأكد 

م�شتوى  على  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  حر�ص 

التعاون مع الدول الداعمة لالتفاقيات الدولية 

اأهداف  البيئة وحتقيق  باحلفاظ على  املعنية 

املتحدة  اململكة  امل�شتدامة، ل�شيما مع  التنمية 

التي تتمتع بخربات وجتارب متقدمة يف جمال 

التكنولوجيا احلديثة والتنمية امل�شتدامة. 

عن  الربيطاين  ال�شفري  عرب  جانبه  من 

البحرين  ت�شهده مملكة  الذي  للتطور  تقديره 

مع  والتكيف  البيئة  على  احلفاظ  جمال  يف 

على  بالده  حر�ص  موؤكًدا  املناخ،  تغري  اآثار 

اأجل  من  واملناخي  البيئي  التعاون  زيــادة 

الرامي  الــدويل  التكاتف  من  املزيد  حتقيق 

بالعمل  والرتقاء  املناخية  الق�شايا  خلدمة 

البيئي.

»برملانية طريان اخلليج«

 ت�صتكمل مناق�صة م�صودة تقريرها النهائي

مدير عام معهد »BIBF« يبحث مع �صفري الهند 

جماالت التعاون يف التاأهيل والتدريب املتخ�ص�ص

البحرين ت�صتنكر اإطالق ملي�صيا

احلوثي طائرات م�صرية باجتاه ال�صعودية

عقدت جلنة التحقيق الربملانية ب�شاأن �شركة طريان اخلليج مبجل�ص النواب، اجتماعها 

اخلام�ص ع�شر، يف دور النعقاد ال�شنوي العادي الرابع، من الف�شل الت�شريعي اخلام�ص، 

برئا�شة النائب عبدالنبي �شلمان النائب الأول لرئي�شة جمل�ص النواب، اأم�ص الإثنني.

وخالل الجتماع ا�شتعر�شت ردود وزارة املوا�شالت والت�شالت، كما وناق�شت اللجنة 

امل�شودة الأولية لتقريرها اللجنة والنتائج الأولية.

واأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان اإىل اأن اللجنة ا�شتكملت توافقاتها حول ال�شتنتاجات 

ال�شابيع  خالل  للجنة  الــواردة  والــردود  والجتماعات  املناق�شات  جوهر  �شكلت  التي 

املا�شية، كما و�شعت م�شودة مو�شعة لتو�شيات اللجنة بالن�شبة لتقرير اللجنة بناًء على 

يوم  لها  اجتماع  اآخر  �شتعقد  اللجنة  باأن  علًما  اليها،  تو�شلت  التي  ال�شتنتاجات  جملة 

اأن ت�شلم تقريرها النهائي لهيئة  اخلمي�ص القادم املوافق العا�شر من ال�شهر اجلاري على 

مكتب جمل�ص النواب مطلع الأ�شبوع القادم.

البحرين  معهد  عــام  مدير  ا�شتقبل 

 )BIBF( واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 

يف  ال�شيخ،  عبداحلميد  اأحمد  الدكتور 

بيو�ص  البحرين،  خليج  يف  املعهد  مقر 

لدى  الهند  جمهورية  �شفري  �شريفا�شتاف، 

مملكة البحرين، ملناق�شة �شبل التعاون بني 

والأكادميية  التدريبية  واملوؤ�ش�شات  املعهد 

ذات العالقة يف الهند.

العام  املدير  قدم  الزيارة،  بداية  ويف 

البحرين  معهد  عــن  خمت�شرة  نــبــذة 

للدرا�شات املالية امل�شرفية، والدور احليوي 

م�شتوى  على  به،  يقوم  الذي  والأ�شا�شي 

البحرين واملنطقة، يف جمال تدريب وتاأهيل 

الكوادر املتخ�ش�شة يف القطاع املايل.

ا  عر�شً واحل�شور  ال�شفري  تابع  كما 

ومبادرات  التدريب  فر�ص  عن  �شامالً 

جمالت  يف  املعهد  يف  املقدمة  التطوير 

والتمويل  واملــايل،  امل�شريف،  التدريب 

الرقمي،  والتحول  والتاأمني،  الإ�شالمي، 

الأموال،  غ�شل  ومكافحة  امل�شاريع،  واإدارة 

والدارة،  والقيادة  امل�شتدامة،  والتنمية 

يف  الأخرى  الرائجة  املوا�شيع  اإىل  اإ�شافة 

قطاع الأعمال.

اأحمد  الدكتور  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

التعاون  اآفــاق  فتح  اأهمية  على  ال�شيخ 

موؤ�ش�شات  خمتلف  مع  اخلــربات  وتبادل 

الهند، بهدف تعزيز  التدريب يف جمهورية 

خمتلف  من  املقدمة  الكادميية  الربامج 

كموؤ�ش�شة  املعهد  ملكانة  تعزيًزا  اجلهات، 

املهني  التدريب  فر�ص  تقدمي  يف  ــدة  رائ

للرثوة  تطويًرا  امل�شتوى  عايل  والتطبيقي 

الب�شرية على م�شتوى العامل.

واأ�شار اإىل اأن املعهد ملتزم دائًما بتوفري 

للعاملني  والتاأهيل  التدريب  فر�ص  اأف�شل 

يف قطاع اخلدمات املالية والأعمال املختلفة 

حملًيا ودولًيا، ا�شتناًدا اإىل ما يتمتع به من 

خربة طويلة ومتيز عايل نال ثقة ال�شركاء 

حول العامل.

جمهورية  �شفري  اأبــدى  جانبه،  من 

بامل�شتوى  اإعجابه  املنامة  يف  الهند 

من  يقدمه  وما  للمعهد،  واملتميز  الرفيع 

وخمتلف  املــايل  للقطاع  مهمة  خدمات 

اأهمية  على  مــوؤكــًدا  الأعــمــال،  قطاعات 

وموؤ�ش�شات  املعهد  بني  التعاون  تعزيز 

يعود  ومبا  الهند،  يف  املخت�شة  التدريب 

بالنفع على كال البلدين يف قطاع التدريب 

واملايل. امل�شريف 

جدير بالذكر اأن معهد )BIBF( يتمتع 

رائد  اإقليمي  كمركز  عالية،  دولية  بثقة 

حيث  املتخ�ش�ص،  والتعليم  التدريب  يف 

اخلارجية  الوفود  من  جمموعة  ا�شتقبل 

مملكة  يف  الدبلوما�شية  البعثات  وروؤ�شاء 

يتم  اإذ  التعاون،  �شبل  ملناق�شة  البحرين 

الرثوة  لتنمية  التدريب  ترتيبات  اإجــراء 

والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  الب�شرية 

والعاملي.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وت�شتنكر ب�شدة، قيام ميلي�شيا احلوثي الإرهابية 

املنطقة  باجتاه  )مفخخة(  طيار  بدون  الطائرات  من  عدد  باإطالق  اإيران،  من  املدعومة 

اجلنوبية يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، يف عمل عدائي متعمد وممنهج ي�شتهدف 

ترويع املدنيني الآمنني.

واأ�شادت وزارة اخلارجية بكفاءة ويقظة قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن التي 

متكنت من اعرتا�ص الطائرات وتدمريها، موؤكدة وقوف مملكة البحرين يف �شف واحد اإىل 

جانب اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، �شد كل من يحاول زعزعة اأمنها وا�شتقرارها، 

لفتة اإىل �شرورة ا�شطالع املجتمع الدويل مب�شوؤولياته يف اإدانة هذه العتداءات الإجرامية 

التي تقوم بها جماعة احلوثي الإرهابية والتي تهدد الأمن وال�شلم يف املنطقة.

مقرتح نيابي م�صتعجل: اإعادة »عالوة الغالء« للمحامني

فاطمة �شلمان:

يف  النواب  جمل�ص  ي�شّوت  اأن  املزمع  من 

جل�شته اليوم على مقرتح م�شتعجل يق�شي بعدم 

من  على  الغالء«  »عالوة  الجتماعي  الدعم  رفع 

ميتهن مهنة املحاماة.

وجاء يف املذكرة الإي�شاحية للمقرتح -والذي 

مهنة  اأن  العامر-  اأحمد  النائب  تقدميه  يعتزم 

املحاماة ل تعترب من �شمن الأن�شطة التجارية.

م�شيفًة املذكرة »من دواعي رفع الدعم املقدم 

يكون  اأن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من 

اأعمال  اأو  جتارية  �شجالت  لديهم  ممن  املنتفع 

جتارية وهذا ال�شرتاط ل ينطبق على املحامني«.

الذي �شيدفع به يف  اإن القرتاح  العامر  وقال 

جل�شة اليوم ياأتي متا�شًيا مع التوجيهات ال�شامية 

جلاللة امللك املفدى والرامية لتخفيف الأعباء على 

ظل  ويف  املواطنني  على  املالية  العباء  املواطنني 

م�شاعي  خالل  ومن  وتداعياتها  احلالية  الأزمة 

انعكا�شات  ظل  ويف  املواطنني  لدعم  احلكومة 

على  فيجب  عاملًيا  كورونا  فريو�ص  جائحة 

بعدم  العمل  بوزارة  واملتمثلة  املوقرة  احلكومة 

ل  لأنها  املحاماة  مهنة  من ميتهن  عن  الدعم  رفع 

تعترب عمالً جتارًيا. احمد العامر

لتمكينهم من مواكبة متطلبات تطوير �صوق العمل واالقت�صاد الوطني

»�صبابية ال�صورى«: �صل�صلة لقاءات تفاعلية مع املراكز واجلمعيات

خالل  اللجنة  و�شرعت 

ر�شا  برئا�شة  اأم�ص،  اجتماعها 

جمموعة  بتحديد  منفردي، 

واجلهات  والفئات  املحاور  من 

لقاءات  عقد  بهدف  امل�شتهدفة، 

التفاعلية  امل�شتديرة«  »الطاولة 

على  حر�شها  مبينة  ال�شبابية، 

وتطلعات  لأفكار  ال�شتماع 

ومناق�شتها  والن�صء،  ال�شباب 

على  بناًء  مو�شوعي  ب�شكٍل 

ميكنهم  مبا  ورغباتهم،  جتاربهم 

وطاقاتهم  قدراتهم  تطوير  من 

توجه  مواكبة  يف  وامل�شاهمة 

تنمية  يف  البحرين  مملكة 

املهنية  القت�شادية  القطاعات 

وال�شناعية.

اأن  اإىل  اللجنة  وخل�شت 

بالتفاعل  تت�شم  التي  اللقاءات 

دائًما  تف�شي  واحلوار  والنقا�ص 

الأفكار  من  متميزة  ح�شيلة  اإىل 

بالإمكان  التي  والقرتاحات 

مراجعة  خالل  من  نفاذها 

الت�شريعات  منظومة  وتطوير 

كتو�شيات  رفعها  اأو  الوطنية، 

اإدماجها  بهدف  املوقرة  للحكومة 

عملها،  وبرامج  خطط  �شمن 

والن�صء  ال�شباب  اأن  اإىل  م�شريًة 

وميتلكون  املجتمع،  نواة  هم 

الكبرية  والقدرات  الطاقات  من 

والدعم  الرعاية  ت�شتحق  التي 

متوا�شل  ب�شكل  وامل�شاندة 

وم�شتمر.

اأكدت جلنة �سوؤون ال�سباب مبجل�س ال�سورى، اهتمامها بعقد �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعات التفاعلية 

مع مراكز وجمعيات ومعاهد التدريب املهني وال�سناعي، وكافة اجلهات الر�سمية واالأهلية املعنية بدعم فئة 

ال�سباب والن�سء، بهدف التعرف على وجهات نظرهم ومرئياتهم يف جماالت تطوير التعليم والتدريب املهني 

وال�سناعي، مبا يت�سق مع متطلبات التمكني الالزمة لتطوير �سوق العمل واالقت�ساد الوطني، وا�ستخال�س 

االأفكار التي ميكن من خاللها اإ�سفاء العن�سر الت�سريعي الداعم لها، م�سريًة اإىل حر�س اللجنة على التعاون 

مع املعاهد التدريبية لت�سافر اجلهود من اأجل حتقيق الغايات امل�سرتكة يف هذ املجال.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12022/pdf/INAF_20220308013027173.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/950868/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/950860/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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البحرينية  للمراأة  نبارك  العاملي..  املراأة  ي�م  يف 

الر�شمية  امليادين  كاّفة  يف  املتاألق  وح�ش�رها  اإجنازاتها 

يف  من�ذًجا  جعلها  مبا  والعلمية  والتجارية  والأهلية 

الأو�شط..  وال�شرق  املنطقة  م�شت�ى  على  والتمّيز  العطاء 

كل عام واملراأة البحرينية ت�شاهُم بفعالية يف بناء وطننا 

اجلميل.

الذكرى  الي�م  �شادف  عيدها:  يف  لـ»الأيام«  حتية 

الثالثة والثالثني ل�شدور العدد الأول من �شحيفة الأيام 

احت�شنت  الأيام   .1989 مار�ص  من  ال�شابع  يف  الغراء 

كتاباتي منذ عام 1991 اإىل الي�م، وي�شهد اهلل انها مذاك مل 

ترف�ص يل مقال او ت�شطب او تغري كلمة واحدة منه.
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املعروفة  �ستيوارت  اآن   -  1702
با�سم اآن ملكة بريطانيا العظمى، اأخت 

ت�سبح  اإجنلرتا،  ملكة  الثانية  ماري 

وا�سكتلندا  لإجنلرتا  العظمى  امللكة 

وايرلندا.

الفرن�سية  الطيارة   -  1910
رميوند دي لرو�ش ت�سبح اأول امراأة 

حت�سل على رخ�سة طيار.

الب�سمات  ا�ستعمال  بدء   - 1911
للمرة الأوىل اأداة للك�سف عن اجلرائم 

يف نيويورك.

يبداأ  غاندي  مهامتا   -  1930
اململكة  الع�سيان املدين، وذلك لإجبار 

املتحدة على منح ال�ستقالل للهند.

قناة  فتح  تعيد  م�سر   -  1957
ان�سحاب  اإكمال  بعد  وذلك  ال�سوي�ش، 

القوات الإ�سرائيلية من �سيناء وقطاع 

غزة.

1971 - املالكم جو فريزر يهزم 
البطل العاملي حممد علي كالي.

�سارل  مطار  تد�سني   -  1974
ديغول يف باري�ش.

لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1977
لالحتفال  التاريخ  هذا  تختار  املتحدة 

باليوم الدويل للمراأة.

جديد  د�ستور  و�سع   -  2004
احلكم  جمل�ش  وقعه  للعراق  وموؤقت 

العراقي.

2017 - انهيار نافذة اأزور، وهي 
اإحدى املعامل الطبيعية املميزة جلزيرة 

مالطا، جراء عا�سفة هوجاء.

الغبار م�صتمر.. ويوم �صيفي بـ37 درجة اجلمعة القادم

اأبرار �شكري:

ا�شتمرت م�جة الغبار اأم�ص الثنني ب�ترية اأقل من اليام ال�شابقة، ومن املت�قع 

اأن ت�شتمر حتى م�شاء الي�م الثالثاء؛ وفق ت�قعات اإدارة الأر�شاد اجل�ية.

الر�شاد  ت�قعت  فيما  درجة؛   32 اىل  اأم�ص  العظمى  احلرارة  درجة  وو�شلت 

اجل�ية ان ت�شل درجة احلرارة اىل 37 درجة مئ�ية اجلمعة القادم.

واأفادت »الأر�شاد« اأن الطق�ص اأم�ص كان غائما جزئياً مع فر�شة ت�شاقط اأمطار 

اأحياناً، ومغرًبا مع ت�شاعد الأتربة يف بع�ص املناطق، ودرجة احلرارة العظمى الي�م 

32م وال�شغرى 20م، والرط�بة الن�شبية العظمى 85% وال�شغرى %10.

عقدة،  اىل 15  عام 10  ب�جه  �شرقية  �شتك�ن جن�بية  الرياح  ان  ذكرت  وكما 

حيث �شت�شل من 20 اإىل 25 عقدة اأحياناً، وارتفاع امل�ج �شتك�ن من قدم اإىل 3 اأقدام 

بقرب ال�ش�احل، ومن 3 اإىل 6 اأقدام يف عر�ص البحر.

Vale -  تبنت دار

tino فكرة اأحادية 
اللون يف عر�سها 

اخلا�ش بالأزياء 

اجلاهزة للخريف 

وال�ستاء املقبلني، 

الذي قدمته �سمن 

فعاليات اأ�سبوع 

باري�ش للمو�سة. وقد 

اأرادت من خالل ذلك 

التاأكيد على اأن احلياة 

ما زالت وردية رغم 

الأجواء القامتة التي 

يعي�سها عاملنا اليوم.

ـــــه ـــــزي ـــــي ـــــزل ـــــان ـــــص ـــــ� ــــــــاح ال املـــــــا�ـــــــصـــــــيـــــــة جتــــــــت

من  كبرية  جمم�عة  �شارت  الفرن�شي،  الزراعة  مبهرجان  احتفال 

الأغنام يف اأ�شهر �شارع يف العامل – ال�شانزليزيه – اأتى بها الرعاة من 

منطقة برين اجلن�بية جنبا اإىل جنب مع الأبقار واحلمري.

»�شنحاول  مارتن:  ل�ك  املربي  قال   Yahoo News مل�قع  وفقا 

على  يجري  ما  يروا  لكي  با�شتعرا�شنا،  �شعداء  الباري�شيني  جنعل  اأن 

 Yahoo News بعد 700 اأو 800 كيل�مرت من هنا«. واأو�شح م�قع

التقليدية  باملمار�شة  احتفال  اأي�شا  احلدث  يك�ن  اأن  املفرت�ص  من  كان 

عام يف  كل  تقام  والتي  ال�شيفية،  مراعيها  اإىل  املا�شية  ونقل  للرتحيل، 

منطقة الربان�ص. �شار القطيع مل�شافة كيل�مرت واحد بقيادة فنان يرتدي 

زي امللك الفرن�شي ال�شابق هرني الرابع، الذي جاء من منطقة برين.

1699 اإ�صابة جديدة بفريو�س 
كورونا.. وحالة وفاة واحدة

مار�ص   7 امل�افق  الثنني  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

فريو�ص  عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   7864 بلغت  ك�رونا 

الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9461498 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 1699 حالة قائمة 

احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة 

الي�م 2749  القائمة 18581 حالة، وبلغ عدد املتعافني 

حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني508794. واحلالت القائمة 

بامل�شت�شفى بلغت 39 حالة.. وحتت العناية 11 حالة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12022/pdf/INAF_20220308013027173.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/950852/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5932
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زينل: تطوير المنظومة 
التشريعية للمكاتب الهندسية

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل حرص مملكة البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى على تشجيع ودعم وتعزيز العمل المهني 
في ظل المس��يرة التنموية الش��املة، ودورها الفاعل في بناء 

ونهضة البالد.
وأش��ارت إلى ح��رص مجلس الن��واب على تطوي��ر المنظومة 
التشريعية لعمل المكاتب الهندسية، تحقيقًا ألهداف برنامج 
عمل الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، وبما 
يتوافق ورؤية البحرين 2030، وفتح آفاق رحبة من االستثمار 
والف��رص النوعية لتوظيف الش��باب البحريني في هذا المجال 

الحيوي.
جاء ذلك لدى اس��تقبال رئيس��ة مجلس الن��واب، في مكتبها 
أم��س، رئي��س جمعية المكات��ب الهندس��ية البحرينية مازن 
العمران، وعدد من أعضاء الجمعية، بمناسبة انتخاب مجلس 
إدارة الجمعي��ة، حي��ث هن��أت رئي��س وأعضاء مجل��س إدارة 

الجمعية بانتخابهم للدورة الجديدة للجمعية.
وخالل اللقاء تم بحث س��بل دعم وتعزيز التعاون بين مجلس 
الن��واب والجمعية، وإبراز دورها المتميز في مس��اندة التطور 
المشهود في القطاع العقاري واإلنشائي والنهضة العمرانية 
في البالد، ومش��يدة الجهود والمساعي التي تبذلها الجمعية 
للنهوض بالمكاتب الهندس��ية، والحرص عل��ى تحقيق رؤية 

ورسالة الجمعية منذ إنشائها في 2013م وحتى اآلن.
من جانبه، أعرب العمران عن بالغ الش��كر والتقدير لرئيس��ة 
مجل��س الن��واب، والعمل المش��ترك في تطوي��ر آليات عمل 
المكاتب الهندس��ية، وإشراك الجمعيات المهنية في مناقشة 
ودراس��ة التش��ريعات والقواني��ن، ودع��م مس��ارات التنمية 

الشاملة في البالد.

 زينل ترعى المؤتمر 
البحريني الدولي للبيانات نهاية 

الشهر الجاري

اس��تقبلت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل بمكتبها أمس 
رئيس المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي جاسم حاجي.

وخالل اللق��اء أكدت زينل أهمية اس��تثمار الذكاء االصطناعي 
في دعم المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وتطوير العمل الوطني في مختلف المس��ارات والمجاالت، بما 

يسهم في االرتقاء بكافة الخدمات للوطن والمواطنين.
م��ن جانب��ه، أعرب حاج��ي عن بال��غ التقدي��ر واالمتنان على 
رعاية رئيسة مجلس النواب المؤتمر البحريني الدولي الثاني 
للبيانات، الذي س��يعقد في 30 مارس الجاري، والذي يأتي في 
س��ياق اهتمام وح��رص المجلس النيابي لل��ذكاء االصطناعي 
باعتب��اره ركيزة أساس��ية وحيوي��ة للحاضر والمس��تقبل، بما 

يواكب التطلعات الملكية السامية، ورؤية البحرين 2030.

 »مالية الشورى« توصي بالموافقة 
على تعديل قانون الشركات التجارية

أوصت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس 
الش��ورى خ��الل اجتماعه��ا المنعقد برئاس��ة خالد 
المسقطي بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم 
بقانون رقم )20( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام 
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )21( لسنة 2001، وقررت إحالة تقريرها بذلك 
إل��ى مكتب المجل��س تمهيدًا إلدراج��ه على جدول 

أعمال إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف المرس��وم بقانون إلى إزال��ة العوائق أمام 
الشركات التي تخشى اإلفصاح عن مكافآت إدارتها 
التنفيذي��ة، وتحس��ين مواكب��ة التط��ور ف��ي بيئة 
األعم��ال التجاري��ة، وتحقيق رغبة الش��ارع التجاري 
والمال��ي في مملكة البحرين في اإلبقاء على إفصاح 
مكاف��آت مجال��س إدارته��ا الش��ركة المس��اهمة 

للجمعية العامة بشكل تفصيلي.
وجرى خالل االجتماع بحث مرئيات أعضاء اللجنة 
ح��ول المرس��وم بقانون رقم )25( لس��نة 2021 
بتعدي��ل بعض أحكام القانون رقم )10( لس��نة 
2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم )63( لسنة 
2005 وتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون 

رق��م )42( لس��نة 1999 بإنش��اء ش��ركة نف��ط 
البحرين، والذي يه��دف إلى تعزيز وتكامل أدوار 
الجه��ات ذات الصل��ة بقطاع النف��ط والغاز في 
المملك��ة بما يحقق أعلى درج��ات الكفاءة ومنح 
مس��احة أكبر م��ن المرونة في تحدي��د الجهات 
المعني��ة بتطبي��ق أحكام��ه م��ن أج��ل تحقيق 
األهداف لتنظيم وتطوير القطاع بما سيس��اهم 

في زيادة اإلنتاجية وتالف��ي االزدواجية وتداخل 
الصالحي��ات فيم��ا بينهم��ا، وعل��ى األخص دور 
الوزارة المعني��ة بقطاع النفط والهيئة الوطنية 

للنفط والغاز.
وق��ررت اللجن��ة بع��د اس��تكمال بحثها للمرس��وم 
التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرس��وم 

بقانون، ورفع تقريرها بذلك إلى مكتب المجلس.

»تشريعية الشورى« تقر سالمة »تنظيم المباني« 
و»تنظيم سوق العمل« و»العقوبات«

بحثت لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس الش��ورى في اجتماعها أمس مش��روع 
قان��ون بتعديل الم��ادة )5( من قان��ون تنظيم 
المبان��ي الصادر بالمرس��وم بقان��ون رقم )13( 
لس��نة 1977 )المعد في ض��وء االقتراح بقانون 
»بصيغته المعدلة« المقدم من مجلس النواب(. 
وناقش��ت اللجنة مش��روع القان��ون الذي يهدف 
إلى اشتراط إدراج ش��هادة فحص التربة ضمن 
المس��تندات الت��ي يتقدم بها طالب��و تراخيص 
البن��اء للحصول عل��ى الترخيص، بغي��ة التأكد 
م��ن جودة الترب��ة وقدرتها عل��ى تحمل أحمال 

البن��اء المزم��ع إقامت��ه عليها، حيث ق��ررت رفع 
رأيها بش��أنه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
كما بحثت اللجنة خالل االجتماع مش��روع قانون 
بتعدي��ل الم��ادة )24( م��ن القان��ون رقم )19( 
لسنة 2006 بش��أن تنظيم سوق العمل )المعد 
في ضوء االقتراح بقان��ون »بصيغته المعدلة« 
المق��دم من مجلس الن��واب(، والذي يهدف إلى 
إع��ادة تنظيم إجراءات وش��روط إص��دار تصريح 
العم��ل على نح��و يكفل تلبية متطلبات س��وق 
العمل واس��تمرار ج��ودة الخدم��ات، والتصدي 
النتش��ار ظاهرة الش��هادات الجامعي��ة المزورة 

في الوظائف التخصصي��ة، حيث قررت رفع رأيها 
القانون��ي بش��أنه إلى لجنة الخدمات لدراس��ته 

بصفة أصلية.
بعده��ا نظرت اللجنة مش��روع قان��ون بتعديل 
الم��ادة )231( م��ن قان��ون العقوب��ات الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 )المعد 
في ضوء االقت��راح بقانون المق��دم من مجلس 
الن��واب(، حيث أكدت اللجنة س��المة مش��روعي 
القانون من الناحيتين الدس��تورية والقانونية، 
وق��ررت رفع رأيه��ا بش��أنه إلى لجنة الش��ؤون 

الخارجية والدفاع واألمن الوطني بالمجلس.

 »مرأة الشورى«: عطاء فاعل 
للمرأة البحرينية في شتى المجاالت

رفعت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى 
أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس 
األعل��ى للمرأة، بمناس��بة اليوم العالم��ي للمرأة، 
مؤكدًة اللجنة أن هذه الذكرى الس��نوية تمثل كل 

الفخر واالعت��زاز والتقدير لكل امرأة بذلت وأعطت 
وساهمت في بناء وطنها ورفعته وتقدمه.

وأعرب��ت اللجنة ع��ن تمنياتها للم��رأة البحرينية 
مواصلة مشوار عطائها الفاعل في شتى المجاالت، 
والذي أس��هم ف��ي تحقيق نقل��ة نوعي��ة، بفضل 
الجه��ود المخلصة والرعاي��ة الكريمة التي تحظى 

بها الم��رأة البحرينية خالل العه��د الزاهر لحضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، مثمني��ن ما يبذله المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو قرينة العاهل 
المفدى م��ن جهود مثمرة وبن��اءة لنهضة المرأة 

وضمان تقدمها.

»مالية النواب« تناقش إيداع نسبة من أرباح 
الشركات الحكومية في الحساب العمومي

ناقش��ت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
بمجلس النواب تقريرها المعاد بش��أن مش��روع 
قان��ون بش��أن إي��داع نس��بة م��ن صاف��ي أرباح 
الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب 
العمومي للدولة، حيث تم االطالع على رأي لجنة 
الشؤون التش��ريعية والقانونية، وردود كل من: 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، وزارة المالية 
واالقتص��اد الوطني، ش��ركة ممتل��كات البحرين 
القابضة، الش��ركة القابضة للنفط والغاز، غرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحري��ن، وعليه ارت��أت اللجنة 
المزي��د من البحث بش��أن الموضوع حيث تنتظر 

اللجنة ردود الجهات المعنية.
كما ناقشت مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية 
االستثمار، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون 
التش��ريعية والقانوني��ة، وخط��اب عضو مجلس 
الش��ورى درويش المناع��ي، وردود كل من وزارة 
المالي��ة  وزارة  والس��ياحة،  والتج��ارة  الصناع��ة 
واالقتص��اد الوطني، مصرف البحري��ن المركزي، 
تج��ارة  غرف��ة  االقتصادي��ة،  التنمي��ة  مجل��س 
وصناعة البحرين، وبعد المناقش��ة المستفيضة 
لجميع مواد القانون بعد التعديل تمت الموافقة 
على مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين لطلب 

مرئياتها بشأن األمر.
كما ناقشت اللجنة االقتراح بقانون بإضافة مادة 

جديدة برقم 2 مكررًا إلى المرس��وم بقانون رقم 
27 لس��نة 2015 بش��أن الس��جل التجاري، حيث 
تم عرض لجنة الش��ؤون التشريعية والقانونية، 
وردود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، جهاز الخدمة 
المدنية، غرفة تج��ارة وصناعة البحرين، جمعية 

رجال األعمال البحرينية.
 كما ناقشت، تقريرها المعاد بخصوص االقتراح 
بقان��ون »بصيغت��ه المعدل��ة« بتعديل بعض 

أح��كام المرس��وم بقانون رقم 27 لس��نة 2015 
بش��أن الس��جل التج��اري، حيث ت��م االطالع على 
رأي لجنة الش��ؤون التشريعية والقانونية، وردود 
كل من المجلس األعل��ى للقضاء، وزارة الصناعة 
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  والس��ياحة،  والتج��ارة 
اإلس��المية واألوق��اف، غرف��ة تج��ارة وصناع��ة 
البحرين، وعليه تم التوافق على مخاطبة مقدمي 
المقت��رح وإطالعهم بش��أن التعدي��الت الواردة 

باللجنة حول القانون.

 »برلمانية طيران الخليج«
 تسلم تقريرها  األسبوع القادم

عق��دت لجنة التحقيق البرلمانية بش��أن ش��ركة طيران الخليج 
بمجل��س الن��واب، أم��س، اجتماعه��ا الخامس عش��ر، في دور 
االنعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.
وخالل االجتماع استعرضت ردود وزارة المواصالت واالتصاالت، 
دة األولّية لتقريرها اللجن��ة والنتائج  وناقش��ت اللجنة المس��وَّ

األولية.
وق��ال رئيس اللجن��ة عبد النبي س��لمان إن اللجنة اس��تكملت 
توافقاتها حول االس��تنتاجات التي ش��كلت جوهر المناقش��ات 
واالجتماع��ات والردود الواردة للجنة خالل األس��ابيع الماضية، 
كما وضعت مس��ودة موس��عة لتوصيات اللجنة بالنس��بة إلى 
تقرير اللجنة بناء على جملة االس��تنتاجات التي توصلت إليها، 
علم��ا أن اللجنة س��تعقد آخر اجتماع له��ا الخميس القادم 10 
مارس الجاري وستسلم تقريرها النهائي لهيئة مكتب مجلس 

النواب مطلع األسبوع القادم.

مناقصة لدراسة جدوى شارع البحرين الشمالي
فت��ح مجل��س المناقص��ات أم��س مظاريف 40 
عطاًء ل���10 مناقصات مطروح��ة من 6 جهات 
حكومي��ة، بينه��ا 3 مناقصات لوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني، عنيت 
األولى بتقديم الخدمات االستشارية الهندسية 
»دراسة الجدوى« لشارع البحرين الشمالي، وتم 

استالم 6 عطاءات. 
أم��ا المناقص��ة الثاني��ة فكانت بش��أن تأهيل 
شبكة الصرف الصحي A و B و E و Q - المرحلة 
7، إذ تم اس��تالم عطاء واحد، فيما تم اس��تالم 
عط��اء واح��د لمناقصة بش��أن تأهيل ش��بكة 

الصرف الصحي A و B و C و E - المرحلة 8.
كم��ا تم فت��ح مناقصة ل��وزارة الصحة بش��أن 
توفي��ر خدمات التنظيفات بمركز مدينة خليفة 
الصحي، حيث تم استالم 16 عطاًء، في حين تم 

فتح مناقصتين لهيئة الكهرباء والماء بش��أن 
المرحلة األولى شراء محطات فرعية مع لوحات 
التحك��م KVA 1500، وت��م اس��تالم عطاءين 
لهذه المناقص��ة. أما المناقصة الثانية فكانت 

بش��أن ش��راء أمتار ذكي��ة، وقد تم اس��تالم 3 
عطاءات.

كما تم فتح ثالث��ة عطاءات لمناقصة لمجلس 
الشورى بشأن تنفيذ مشروع الكاميرات األمنية 

لمجلسي الشورى والنواب.
وف��ي قطاع النفط والغاز، ت��م فتح مناقصتين 
لش��ركة تطوي��ر للبترول، األولى بش��أن توريد 
المقس��مات البخارية، وتم استالم عطاء واحد. 
أم��ا المناقص��ة الثاني��ة فكانت بش��أن خدمة 
وصيانة أجهزة قي��اس التدفق بالموجات فوق 

الصوتية، وتم استالم 3 عطاءات. 
وحظي��ت جامع��ة البحري��ن بمناقصة بش��أن 
تقديم خدمات استش��ارية هندس��ية للتجديد 
التدريجي لمحطات الكهرباء الفرعية والكابالت 

األرضية بالجامعة، وتم استالم 4 عطاءات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/08/watan-20220308.pdf?1646713856
https://alwatannews.net/article/994454
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
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الحكومة 
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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
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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

Link
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الرياض ـ أ ف ب

أعلنت الســـعودية أمـــس )اإلثنين( االتفاق مع شـــركة لوكهيد مارتن 
األميركية على تصنيع أجزاء من منظومة “ثاد” الصاروخية للدفاع 
الجـــوي فـــي المملكـــة الســـاعية لتعزيز قدراتهـــا؛ لمواجهـــة هجمات 

متمردي اليمن.

السعودية تصنع أجزاء من 
منظومة “ثاد” للدفاع الجوي

المنامة - وزارة الداخلية

الــجــرائــم  مــكــافــحــة  إدارة  حـــــذرت 
ــة بــــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة  ــيــ ــ ــرون ــتــ ــكــ ــ اإلل
االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة 
إلكترونية  واإللكتروني من صفحات 
مــزيــفــة، تحمل شــعــار مــركــز اإلعـــام 
ــتــــخــــدم لـــاحـــتـــيـــال  األمـــــنـــــي وتــــســ
ــة الـــبـــطـــاقـــات  ــرقــ اإللـــكـــتـــرونـــي وســ

االئتمانية.
الــصــفــحــات  ــذه  ــ هــ أن  وأوضـــــحـــــت 
إطار  في  تم رصدها  والتي  المزيفة، 
الــمــتــابــعــة والــحــمــايــة اإللــكــتــرونــيــة 
لــجــمــوع الــمــســتــخــدمــيــن، تــظــهــر من 
خال استخدام روابــط ضــارة، تقوم 
بتوجيه المستخدمين أثناء التصفح 
ــرنـــت، تـــدعـــي أن  ــتـ عــلــى شــبــكــة اإلنـ
مالية  لمخالفة  تــعــرض  المستخدم، 
واجبة السداد نتيجة تصفحه مواقع 

غير مشروعة.

صفحات مزيفة 
تستخدم شعار 
“اإلعالم األمني”
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رتين إيرانيتينمبادرة لجمع المخلفات اإللكترونيةتعيينات عليا في جامعة البحرين 10 أيام تفصلنا عن “العصر الجديد”إسرائيل تعترض مسيَّ
وافق مجلس أمناء جامعة البحرين  «

برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي على تعيين عدد من 

األكاديميين في المناصب العليا في 
الجامعة. وهنأت رئيسة الجامعة 

جواهرالمضحكي المعينين الجدد، راجية 
لهم التوفيق في مهماتهم الجديدة.

أعلنت زين البحرين، عن تعاونها  «
مع مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 

في جمع المخلفات اإللكترونية 
والتخلص منها بأمان، وهو ما يأتي 

في إطار التزام الشركة المتواصل 
بخلق بيئة خضراء ونظيفة في 

مملكة البحرين.

كشف الجيش اإلسرائيلي تفاصيل  «
اعتراض سالح الجو طائرتين 
إيرانيتين من دون طيار كانتا 
محملتين بالسالح. وقال إن 

“الطائرتين المسيَّرتين كانتا تحت 
مراقبة أنظمة التعقب اإلسرائيلية 

طوال فترة تحليقهما”.

10 أيام فقط تفصلنا عن انطالقة “العصر  «
الجديد” سباق الـ”FORMULA 1” جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للعام 

2022 في حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضة السيارات في الشرق األوسط” 

والمقرر إقامته األسبوع المقبل وذلك 
في الفترة من 18 حتى 20 مارس الجاري.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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فتح باب التقديم للموسم الثاني من “بيبان” إلى نهاية أبريل... بوجيري:

مليون دوالر استثمارات “األمل” في 4 مشاريع

والشـــراكات  التواصـــل  مديـــرة  توقعـــت 
االســـتثمارية  الـــذراع  األمـــل”،  لـ”مشـــاريع 
أن  بوجيـــري،  أمينـــة  األمـــل،  لصنـــدوق 
يســـتقطب الموســـم الثانـــي مـــن برنامـــج 
“بيبان” مزيًدا من المشـــاريع والمستثمرين 
وحجـــم االســـتثمارات، مبينة أن مشـــاريع 
األمـــل اســـتثمرت مـــع مســـتثمري القطاع 
بقطاعـــات  مشـــاريع   4 فـــي  الخـــاص 
التكنولوجيـــا واألغذيـــة والصناعـــة بقيمة 
تتجـــاوز مليـــون دوالر في الموســـم األول 

من برنامج “بيبان”.
 جـــاء ذلك لـــدى اســـتضافة بوجيـــري في 
األســـبوعي  “البـــاد”  صحيفـــة  برنامـــج 
“البحريـــن فـــي أرقام”، حيث ركـــزت فقرة 
حديث الســـاعة االقتصادية في البرنامج، 
الـــذي يبـــث مباشـــرة مـــن قاعـــة التـــداول 
ببورصـــة البحريـــن، علـــى مشـــاريع األمل/  
الذارع االســـتثماري لصنـــدوق األمل الذي 

يهـــدف إلـــى دعـــم المشـــروعات الشـــبابية 
وضـــخ دمـــاء شـــبابية جديـــدة في ســـوق 
العمـــل البحرينـــي وقطـــاع ريـــادة األعمال 
وخلـــق فـــرص متكافئـــة علـــى المســـتوى 
الطامـــح  البحرينـــي  للشـــباب  الوطنـــي 

للحصول على فرص االستثمار.
وعن فكرة مشـــاريع األمل ومن أين بدأت 

ومـــا هـــي األهـــداف الرئيســـية، تحدثـــت 
بوجيـــري قائلـــة إن مشـــاريع األمـــل هـــي 
األمـــل،  لصنـــدوق  االســـتثماري  الـــذراع 
وهدفه األســـاس االســـتثمار في المشاريع 
التـــي لهـــا قابليـــة للتوســـع والنجـــاح ليس 
فقط على مستوى البحرين بل على نطاق 

ا. الوطن العربي وعالميًّ

الزميل محمد الجيوسي محاورًا أمينة بوجيري

تمهيًدا لرفعها لجاللة الملك... ومشيًدا بجهود حماية المال العام

وزير الديوان الملكي يتسلم البيانات المدققة لحسابات “الرقابة المالية”
المنامة - بنا

تســـّلم وزير الديوان الملكي، الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، من رئيـــس ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، الشـــيخ أحمد 

بـــن محمـــد آل خليفـــة، البيانـــات الماليـــة 
المدققة لحســـابات الديوان للسنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021، لترفـــع 
إلـــى عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشـــاد وزيـــر الديـــوان الملكـــي بجهـــود 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية، والذي 
يعتبر إحدى ثمرات المشـــروع اإلصاحي 
فـــي  المتميـــز  وبأدائـــه  الملـــك،  لجالـــة 
المحافظـــة علـــى المـــال العـــام والتحقـــق 

مـــن ســـامة ومشـــروعية أوجـــه إنفاقـــه، 
وزارات  أداء  تحســـين  فـــي  وإســـهامه 
تطبيـــق  وضمـــان  ومؤسســـاتها  الدولـــة 
والكفـــاءة  اإلنتاجيـــة  مســـتويات  أعلـــى 

والتوظيف األمثل للموارد.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

صرحت إدارة شـــؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف أن 
صـــرف مكافآت العاملين في مراكز تعليم القـــرآن الكريم قيد اإلجراءات الازمة وفق 
متطلبـــات الوزارة فـــي اعتماد الميزانية، وتم االنتهاء من اإلجراءات وســـيتم إيداعها 
في حســـابات المســـتفيدين قريًبا. وبينت اإلدارة عدم صحة إيقـــاف المكآفات، والتي 
تأتـــي تقديًرا لجهود وإســـهامات القائمين على مراكز وحلقـــات تحفيظ القرآن الكريم، 

وتشجيًعا على االستمرار والمثابرة في دراسة وحفظ كتاب هللا الكريم.

“العدل”: صرف مكافآت العاملين بمراكز القرآن قريًبا
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استعراض 23 مشروًعا لتطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي... مجلس الوزراء:

الحد من قدرات “الحوثي” يحفظ األمن اإلقليمي والدولي
المنامة - بنا

رحـــب مجلس الوزراء بقرار مجلس األمـــن الدولي بتجديد نظام 
العقوبـــات على اليمن، وتصنيـــف الحوثيين للمرة األولى كجماعة 
إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال 
األســـلحة إلـــى اليمـــن، مؤكـــًدا أن هـــذا القرار ســـيحّد مـــن قدرات 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية وسيحفظ األمن اإلقليمي والدولي.

ورأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي للمجلـــس الذي عقد 
بقصر القضيبية أمس. وأشاد المجلس بزيارة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة إلـــى المملكـــة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة، ونتائج المباحثات التـــي أجراها جالته مع 
ملك المملكة العربية الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، على صعيد دعـــم جهود البلدين 
فـــي تعزيـــز التنســـيق والتعـــاون اإلســـتراتيجي بينهما فـــي جميع 

المجاالت وفي مجمل قضايا المنطقة.
واســـتعرض المجلس مذكرة وزير الخارجية بشأن المشاريع التي 
تنفذهـــا الـــوزارة ضمـــن برنامـــج الحكومة 2019 - 2022، ونســـب 
اإلنجـــاز في 23 مشـــروًعا تســـتهدف تطويـــر العمل الدبلوماســـي 

)0٦(والقنصلي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــدت 
األنصـــاري،  للمـــرأة هالـــة  األعلـــى 
أن المجلـــس وبعـــد عشـــرين عاًما 
مـــن العمل المؤسســـي القائم على 
التخطيـــط اإلســـتراتيجي لتكون 
إســـهامات المرأة البحرينية رافًدا 
مـــن روافـــد اقتصـــاد المعرفة، قد 
تمكن من تحقيق عدة مكتســـبات 

وطنية.

جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع لجنة 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  جائـــزة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة 
في دورتها السابعة الذي عقد عن 
بعد مساء أمس )اإلثنين(، العتماد 
للجائـــزة  القادمـــة  العمـــل  خطـــة 
استعداًدا لفتح باب المشاركة في 

شهر مايو المقبل.

فتح المشاركة بجائزة “سمو األميرة 
سبيكة لتقدُّم البحرينية” مايو المقبل

)06(
سمو الشيخ محمد بن مبارك

أصـــدر المجلـــس األعلى للمـــرأة تقريًرا بمناســـبة اليوم العالمي للمـــرأة رصد من 
خاله التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية على صعيد المشـــاركة االقتصادية 
فـــي الســـنوات العشـــر الماضية من الخطـــة الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية 
)2022-2013(. ومـــن أبـــرز المؤشـــرات التي تبيـــن األثر من المنظومـــة الوطنية 
لدعم توازن مشـــاركة المرأة العاملة بين القطاعين العام والخاص، بلغت نســـبة 
مشـــاركة المـــرأة البحرينية من إجمالـــي القوى العاملة في العـــام 2021 )43 %( 

بعدما كانت )32 %( في العام 2012.

البحرينيات يشكلن 43 % من القوى العاملة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)07(

إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير فيديو وفوتوغرافي: رسول الحجيري وخليل إبراهيم

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة عـــدًدا مـــن 
كبـــار أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمـــة والـــوزراء 
والمســـؤولين بالمملكة، حيث أعربوا عن أصدق 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة زواج ابنه ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء، متمنين 

لسموه حياة زوجية سعيدة.
ورفع نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ 
علي بن خليفة آل خليفة خالص الشكر والتقدير 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة على مـــا تفضل بـــه جالته 
وسموه من مشاعر طيبة وتهنئة عبر برقيتيهما 

بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ علي بن خليفة يشكر جاللة الملك وسمو ولي 
العهد رئيس الوزراء على تهانيهما بمناسبة زواج نجله

خالل استقباله عدًدا من كبار أفراد العائلة المالكة والوزراء والمسؤولين بالمملكة

)05 - 02(

رأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفـــة االجتماع االعتيادي األســـبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية أمس.
فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد المجلـــس بزيـــارة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  خليفـــة 
ونتائـــج المباحثات التي أجراها جاللته مع أخيه ملك 
المملكة العربية الســـعودية خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبد العزيـــز آل ســـعود، على صعيد 
دعـــم جهـــود البلدين فـــي تعزيـــز التنســـيق وتعاونهما 
اإلستراتيجي في المجاالت كافة، وفي مجمل قضايا 
المنطقـــة بما يحقـــق مصالحهما المشـــتركة، وبما جاء 
بالبيـــان الختامـــي المشـــترك لزيـــارة جاللتـــه ومـــا أكد 
عليـــه مـــن التزام بمضاميـــن إعالن الُعـــال، وفق جدول 
زمنـــي محدد ومتابعـــة دقيقة، بما في ذلك اســـتكمال 
مقومـــات الوحدة االقتصادية والمنظومتين الدفاعية 
واألمنية المشـــتركة وتنســـيق المواقف، واإلسراع في 
العمـــل الثنائي بين دول المجلـــس إلزالة جميع األمور 
العالقـــة. كما أشـــاد المجلـــس بنتائج الزيـــارة التي قام 
بهـــا ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة إلى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة، وبنتائـــج المباحثـــات 
التـــي أجراها ســـموه مع كبار المســـؤولين فـــي اإلدارة 
األميركيـــة، ومـــا تضمنتـــه مـــن تأكيـــد علـــى مواصلـــة 
دعـــم تنمية العالقـــات التاريخية اإلســـتراتيجية التي 

تجمـــع البلدين علـــى جميع األصعدة وزيادة التنســـيق 
فيمـــا يتصـــل بالجهـــود المشـــتركة الرامية إلـــى تعزيز 
األمـــن واالســـتقرار وتحقيـــق الســـالم والتنميـــة فـــي 
المنطقـــة والعالم، منّوًها المجلـــس بما تم اإلعالن عنه 
خالل الزيـــارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ســـتعزز 
مســـارات التعاون بين البلدين فـــي مختلف المجاالت 
ومنهـــا الصناعة والخدمات اللوجســـتية وقطاع علوم 
والمعلوماتية.وأكـــد  الرقميـــة  والمجـــاالت  الفضـــاء 
المجلـــس أن ما تحقق مـــن إنجازات على صعيد تقدم 
المرأة البحرينية ُيجســـد ويعكس نجاح البرامج التي 
يتبناهـــا المجلس األعلـــى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل 
البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفة، يأتي 

ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ورحـــب المجلس بقرار مجلـــس األمن الدولي بتجديد 
نظـــام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة 
األولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات 
اليمن، وفرض حظر إرسال األسلحة إلى اليمن، مؤكًدا 
أن هذا القرار ســـيحّد من قدرات ميليشـــيات الحوثي 

اإلرهابية وسيحفظ األمن اإلقليمي والدولي.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

 أوًل: الموافقة على المذكرات التالية:
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية بشـــأن مشـــروعي قـــرار بتعديـــل بعـــض 
أحـــكام الالئحـــة التنفيذيـــة والعالمـــة المميزة للســـلع 
االنتقائيـــة التـــي يلتـــزم المســـجل بوضعهـــا على هذه 

السلع وأحكام الرقابة عليها.
2. مذكرة وزير الخارجية حول إعادة تشـــكيل اللجنة 
الوطنيـــة بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج واســـتعمال 

وتخزين األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  3.مذكـــرة 
والتشـــريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة 

مقدمين من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة وزير الخارجية بشأن المشاريع التي تنفذها 
الوزارة ضمن برنامج الحكومة 2019 - 2022، ونسب 
اإلنجـــاز فـــي 23 مشـــروًعا تســـتهدف تطويـــر العمـــل 

الدبلوماسي والقنصلي.
ثـــم أخـــذ المجلس علًمـــا من خـــالل التقاريـــر الوزارية 
المرفوعـــة مـــن الوزراء بشـــأن المشـــاركة فـــي الدورة 
39 لمجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب ونتائـــج زيـــارة 
الممثـــل الخـــاص لرئيس الـــوزراء ووزير جنوب آســـيا 
واألمـــم المتحـــدة والكومنولـــث فـــي وزارة الخارجية 
والكومنولـــث والتنمية بالمملكة المتحدة، والمشـــاركة 
فـــي الـــدورة )26( للمجلـــس الـــوزاري المشـــترك بيـــن 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة واالتحـــاد 
األوروبـــي والمشـــاركة فـــي أعمـــال المؤتمـــر العالمـــي 
لالتصاالت المتنقلة، والمشاركات الخارجية ألصحاب 
المعالي والســـعادة الوزراء وزيـــارات الوفود األجنبية 
لشـــهر مـــارس 2022، والفعاليـــات التي ستســـتضيفها 
مملكـــة البحريـــن خالل الفتـــرة من مـــارس 2022 إلى 

مايو 2022.

المنامة - بنا

تأكيد االلتزام بمضامين إعالن الُعال وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة
استكمال 23 مشروًعا لتطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي... مجلس الوزراء:

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أكـــدت األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن المجلـــس 
وبعـــد 20 عاًما مـــن العمل المؤسســـي 
القائم علـــى التخطيط االســـتراتيجي 
لتكـــون إســـهامات المـــرأة البحرينيـــة 
رافـــًدا من روافـــد اقتصاد المعرفة، قد 
تمكـــن مـــن تحقيق مكتســـبات وطنية 
عـــدة مـــن بينهـــا ســـد الفجـــوات بيـــن 
السياســـات العامـــة واالســـتراتيجيات 
وطنيـــة  شـــراكات  وبنـــاء  التنفيذيـــة، 
فاعلة لتحقيق التوازن بين الجنســـين 
إلـــى  للدولـــة،  التنمـــوي  المســـار  فـــي 
جانـــب قياس نتائج وأثر تلك األعمال 
علـــى مكانة المـــرأة البحرينيـــة وواقع 

مشاركتها في الحياة العامة. 
جـــاء ذلـــك خالل اجتمـــاع لجنـــة جائزة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقـــدم المرأة البحرينية 
فـــي دورتها الســـابعة، الذي عقد عن بعد مســـاء أمـــس )االثنين(، 
العتمـــاد خطـــة العمـــل المقبلـــة للجائـــزة اســـتعداًدا لفتـــح بـــاب 
المشـــاركة خـــالل شـــهر مايـــو المقبـــل )٢٠٢٢(، ولمناقشـــة أبـــرز 
مخرجـــات الجائزة منـــذ اطالقها بموجب أمر ملكي بالعام 2004 

واألثر المتحقق على المستويين الوطني والدولي.
وتنـــاول االجتمـــاع عدًدا من أوجـــه تطوير الجائـــزة )في دورتها 
الحاليـــة( على صعيد آليات المشـــاركة والتقييم، كاعتماد بيانات 
التقريـــر الوطني للتوازن بين الجنســـين للقطاع العام للمشـــاركة 
إدمـــاج  أكبـــر لجهـــود ومبـــادرات  الجائـــزة، وإعطـــاء وزن  فـــي 

احتياجات المرأة خالل فترة الجائحة. 
ولفـــت أعضاء لجنة التحكيـــم إلى تنامي أثـــر الجائزة والمتمثل 

فـــي  تنـــوع  مـــن  رصـــده  يتـــم  فيمـــا 
الممارســـات العملية لتحقيـــق التوازن 
بين بيئة العمل والمسؤوليات األسرية 
والتأثير اإليجابي لذلك على اإلنتاجية 
وتطور األداء الوظيفي، ودور الجائزة 
في تعميم سياســـات مساندة للتوازن 
بيـــن الجنســـين وااللتـــزام بمتطلبـــات 
المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة  الخطـــة 
البحرينية، وتنويع منهجيات ومصادر 
المعرفة وســـبل إدارتها وزيادة الوعي 
بالتوجهات الوطنيـــة في مجال تقدم 
المرأة، إضافة إلى خلق منصة عالمية 
إلبـــراز تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 

مجال نهوض وتقدم المرأة.
يشـــار إلى أن جائزة “صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة لتقـــدم المرأة البحرينية” تعـــد من المبادرات 
النوعيـــة فـــي مجال تعزيز مســـاهمة المـــرأة في الحيـــاة العامة، 
وآليـــة تحفيزيـــة لترجمـــة الكيفيـــة التـــي يجـــب أن تهيـــأ فيهـــا 
األرضيـــة التنظيميـــة واإلداريـــة للمـــرأة البحرينيـــة العاملـــة، بما 
يضمن لها القدرة على التوفيق بين واجباتها العملية واألســـرية، 
وإتاحـــة الفرص المتكافئة أمامها في مجال التدريب والترقيات 
لرفع نســـبة وجودها في المراكز القيادية والتنفيذية، ولتشجيع 
المؤسســـات على توجيه مواردها وبرامجهـــا إلدماج احتياجات 
المرأة واألســـرة بما يســـاهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية 

ويدعم الوفاء بالرؤية االقتصادية للمملكة. 
وتتوجـــه الجائـــزة بأهدافها لمؤسســـات القطاع العـــام والخاص 
والمجتمـــع المدنـــي باإلضافة إلـــى األفراد من أصحـــاب األعمال 

المؤثرة في مجال تمكين المرأة.

االهتمام بجهود إدماج احتياجات المرأة خالل الجائحة... األنصاري:

فتح المشاركة بجائزة “سمو األميرة سبيكة لتقدُّم البحرينية” مايو المقبل

هالة األنصاري

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 7 مارس 2022:

المشــاريع التــي تنفذهــا وزارة الخارجيــة ضمــن برنامــج الحكومــة 2022-2019، 
الدبلوماســي  العمــل  تطويــر  تســتهدف  مشــروعًا   23 فــي  اإلنجــاز  ونســب 

والقنصلي.

مشـــروعي قـــرار بتعديل بعض أحـــكام الالئحة التنفيذيـــة والعالمة المميزة للســـلع 
االنتقائية التي يلتزم المسجل بوضعها على هذه السلع وأحكام الرقابة عليها.

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين األسلحة 
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.

اإلشـــادة بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظه الله إلى الواليات المتحدة األمريكيـــة الصديقة، ونتائج المباحثات 

التي أجراها سموه مع كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية.

اإلشـــادة بزيارة حضرة صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه إلى 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، ونتائج المباحثات التي أجراها جاللته مع 

أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله.

الترحيـــب بقـــرار مجلـــس األمـــن الدولي بتجديـــد نظـــام العقوبات علـــى اليمن، 
وتصنيـــف الحوثيين للمرة األولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات 

اليمن، وفرض حظر إرسال األسلحة إلى اليمن.

التأكيد بمناســـبة اليـــوم العالمي للمرأة على ما تحقق مـــن إنجازات على صعيد 
تقدم المرأة البحرينية والذي ُيجســـد ويعكس نجـــاح البرامج التي يتبناها المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 

المجلس األعلى للمرأة حفظها الله.

 اليوم العالمي 
للمرأة

الحـــد مـــن قـــدرات ميليشـــيات الحوثـــي يحفـــظ األمـــن اإلقليمـــي والدولي
الموافقة على تعديل أحكام في الالئحة التنفيذية والعالمة المميزة للسلع االنتقائية
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج األسلحة الكيميائية
تعزيز التعاون مع أميركا في الصناعة والفضاء والمجاالت الرقمية والمعلوماتية
إنجـــازات تقـــدُّم البحرينيـــة ُيجســـد ويعكـــس نجاح برامـــج “األعلـــى للمرأة”
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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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يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة؛ بهدف تسليط الضوء على واقع 
المرأة ودورها وإنجازاتها في مختلف الميادين، وتقديرا لمســـاهماتها في األســـرة والمجتمع. 
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “المساواة المبنية على النوع االجتماعي اليوم من أجل 

غٍد مســـتدام”؛ اعتراًفا بمختلف مســـاهمات النســـاء والفتيات في جميع أنحـــاء العالم، الالئي 
يقدن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، واالستجابة له لبناء مستقبل أكثر 

استدامة للجميع.

 إعداد: سيدعلي المحافظة

الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل خليفـــة، حاصلـــة على درجة 
الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيفيلد في 

المملكة المتحدة.
كاتبة وباحثة في مجال التاريخ، والمؤسســـة ورئيســـة 
مجلـــس األمنـــاء فـــي مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث منذ العـــام 2002، وعضو 
مجلـــس أمناء جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية، كما 
تديـــر مجموعـــة مـــن المراكـــز الثقافيـــة والبيوت 
الفنية وتشـــرف عليهـــا، مثل “بيت الشـــعر” و 

”بيت التراث الصحافي”.
تقلـــدت مناصـــب رســـمية عـــدة، إذ شـــغلت 
منصب وزيـــرة الثقافة بيـــن 2010 و2014، 
 2008 بيـــن  واإلعـــام  الثقافـــة  ووزيـــرة 
للثقافـــة  أول وزيـــرة  لتكـــون  و2010، 
واإلعام في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
أسســـت “المركـــز اإلقليمـــي العربي للتـــراث العالمي”، وتولت رئاســـة 
مجلـــس إدارتـــه، كمـــا تولت منصب رئيســـة مجلـــس إدارة “المجلس 

األعلى للسياحة” في البحرين.
وحصلت على جائزة “ووتش” من الصندوق العالمي لآلثار في العام 
2015، كأول شـــخصية عربيـــة تحصل على الجائـــزة؛ تقديًرا لدورها 
الفريد الذي لعبته في مجال الحفاظ على الثقافة والتراث وحمايته 
فـــي البحريـــن. ُعّينت فـــي العام 2017 ســـفيًرا خاًصا للســـنة الدولية 
للســـياحة المســـتدامة مـــن أجـــل التنمية من قبـــل منظمة الســـياحة 

العالمية التابعة لألمم المتحدة.
انتخبـــت مـــن قبل الصنـــدوق العالمي لآلثـــار والتراث ومقـــّره مدينة 
نيويـــورك األميركيـــة، باإلجمـــاع لعضويـــة مجلس أمنـــاء الصندوق، 

كأول شخصية عربية تنال هذا المنصب.
يضـــاف إلـــى إنجازاتها إدراج موقعـــي قلعة البحريـــن وطريق اللؤلؤ 

ضمن الئحة مواقع التراث العالمي.

جواهـــر المضحكـــي، حاصلـــة علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي 
المحاســـبة مـــن جامعـــة البحريـــن، ودرجـــة الماجســـتير فـــي 
المحاسبة من جامعة دنفر من الواليات المتحدة األميركية، 
ودرجـــة الدكتـــوراه فـــي المحاســـبة مـــن جامعة اكســـتر من 

المملكة المتحدة.
وتقلدت المضحكي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة جودة 
التعليـــم والتدريب منذ العام 2008، كما شـــغلت مناصب 
العلميـــة  مســـيرتها  خـــال  عـــدة  وإداريـــة  أكاديميـــة 

والعملية بجامعة البحرين منذ العام 1988.
فـــي  عضويـــات  المضحكـــي  وشـــغلت 
مجالـــس إدارات وطنيـــة وإقليميـــة عـــدة، 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  منهـــا 
والتدريب، والشـــبكة الدولية لهيئات ضمان 
الجودة في التعليـــم العالي، ورابطة هيئات 
ضمان الجـــودة في العالم اإلســـامي، 
والشـــبكة العربيـــة لضمان الجودة 

فـــي التعليـــم العالـــي، ومجلـــس ضمـــان الجـــودة واالعتمـــاد التحـــاد 
الجامعـــات العربيـــة، وهيئة المحاســـبة والمراجعة لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربي، والمجلـــس األعلى للمـــرأة، والمجلس األعلى 
للتدريـــب، ومجلس التعليم العالي، ولجنة تقييم المراكز الحكومية، 
وجمعيـــة األكاديمييـــن، وجمعية المحاســـبين البحرينية، وعضو في 
لجنة جائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة لتمكين المرأة البحرينية. 
وشـــغلت منصب رئيـــس تحرير للمجلـــة العربية للمحاســـبة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
وتقلدت وســـام الكفاءة من الدرجة األولى من لدن جالة الملك في 

العام 2016؛ تقديًرا لجهودها في خدمة الوطن.
وشـــاركت المضحكي في العديد من اللجان والفعاليات والمؤتمرات 
علـــى المســـتوى المؤسســـي والوطنـــي والدولـــي، ولهـــا العديـــد مـــن 
المشـــاركات البحثيـــة والمحاضـــرات، كما نشـــرت عددا مـــن البحوث 
في مجال تخصصها في المحاســـبة واإلدارة وضمان جودة التعليم 

والتدريب.

جميلة السلمان، طبيبة استشارية متخصصة في األمراض 
المعدية والباطنية وكبار السن ومكافحة العدوى والجودة 
الطبيـــة، وعضو الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
أتمـــت دراســـتها بمرحلـــة البكالوريـــوس فـــي الطـــب 
بجامعـــة الخليـــج العربـــي فـــي فتـــرة 6 ســـنوات 
ونصف السنة، ثم واصلت مشوارها الدراسي 
بالواليات المتحـــدة األميركية في رحلة 
علمية استغرقت نحو 7 سنوات أتمت 
فيها 3 برامج تخصصية في األمراض 
بنســـلفينيا،  جامعـــة  مـــن  الباطنيـــة 
وأمـــراض كبـــار الســـن بجامعـــة تيمبيـــل 
بنسيلفينيا، واألمراض المعدية من 

جامعة ييل كونيتيكيت.
عادت لمملكة البحرين للعمل 

كاستشارية بمجمع الســـلمانية الطبي، ورأست لجان وأقسام 
عدة، ومثلت البحرين في لجاٍن على مستوى الخليج والعالم، 
وعملت في مواقع عدة رئيسة قسم ورئيسة تدريب ورئيسة 
جـــودة، ورئيســـة لجنة المضـــادات الحيوية فـــي البحرين، ثم 

رئيسة لألطباء في مجمع السلمانية الطبي.
تـــم اختيار مشـــروعها في المضـــادات الحيويـــة ضمن أفضل 
3 مشـــروعات حكومية على مســـتوى المملكة، وحازت وسام 
الكفـــاءة مـــن جالـــة الملـــك، وفـــازت بجائـــزة األميـــر الراحل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه( في البحوث الطبية في نسختها األولى، كما 
فازت بجائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب في العام 

.2020
اختيـــرت حديثا عضًوا فـــي المجموعة االستشـــارية لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة، وعضـــًوا فـــي قائمـــة المســـببات لألمـــراض 

البكتيرية ذات األولوية. 

صباح جنيد حاصلة على الدكتوراه في فلسفة الدراسات البيئية/   
التقنيات من معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية 
العـــام 2005، وماجســـتير نظـــم المعلومات الجغرافيـــة من جامعة 
المـــوارد  وماجســـتير   ،1999 العـــام  المتحـــدة  بالمملكـــة  ليســـتر 
الصحراويـــة وهيدرولوجيـــا الميـــاه الجوفيـــة من جامعـــة الخليج 
العربـــي بمملكة البحرين العـــام 1990، وبكالوريـــوس الجيولوجيا 

واالقتصاد من جامعة الكويت العام 1980.
وتـــرأس الجنيـــد قســـم الجيومعلوماتيـــة بكليـــة الدراســـات العليا 
فـــي جامعة الخليج العربي، وقضت أكثـــر من 27 عاًما من حياتها 
المهنيـــة فـــي التدريـــس والبحث فـــي مجـــاالت علـــوم المعلومات 
الجغرافية )GIS( واالستشـــعار عن بعد، منذ عملها مساعًدا للبحث 

والتدريس بجامعة الخليج العربي في العام 1994.
وعملت بين العامين 1990 و1999 في وظيفة فني أول مختبرات 
التربـــة والميـــاه فـــي برنامج علـــوم الصحـــراء واألراضـــي القاحلة 

بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
وحـــازت الجنيد علـــى عضوية المجلـــس األعلى للمـــرأة للدورتين 
السادسة والســـابعة، وعضوية “الشـــبكة العربية لإلدارة المتكاملة 
للعلـــوم  التطوعيـــة  المجموعـــة  وعضويـــة  المائيـــة”،  للمـــوارد 
والتكنولوجيـــا للحد مـــن مخاطر الكوارث، تحـــت مظلة مجموعة 

مـــن  مخاطـــر الكـــوارث العالميـــة، إلـــى جانب الحـــد 
عضويـــة مجموعة تقييـــم النظم 
بمخاطـــر  المتأثـــرة  البيئيـــة 
المنـــاخ  وتغيـــر  الكـــوارث 
بمنطقة الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا.
وحصلت الجنيد 
وســـام  علـــى 
ة  ء لكفـــا ا
مـــن الدرجة 
للعام  األولى 

.2017

حنان البوفاسة حاصلة على دكتوراه في الطاقة المتجدد من جامعة الفبرا 
بالمملكة المتحدة، وتترأس حاليا قسم الفيزياء بجامعة البحرين.

عملـــت البوفاســـة فـــي مختبر فحـــص اللؤلؤ واألحجـــار الكريمـــة كأخصائية 
أحجار كريمة قبل انضمامها إلى جامعة البحرين. 

عضو اللجنة الوطنية لمواصفات الطاقة المتجددة وأجهزة التخزين، وممثل 
البحرين في اللجنة الخليجية. 

نشـــرت عـــدد مـــن األوراق العلميـــة فـــي 
مجـــال الطاقـــة المتجـــددة والفيزياء 
البيئية، ونظمت العديد من الورش 
والمحاضـــرات المحليـــة فـــي هـــذا 

المجال.
قبـــل  مـــن  اختيارهـــا  وتـــم 
منظمـــة األمـــم المتحدة 
 )UNWOMEN( للمرأة
فـــي 2022  كواحـــدة 
العالمـــات  أبـــرز  مـــن 
المشـــتغات في مجال 
االستدامة والبيئة 
قـــة  لطا ا و

المتجددة.

في اليوم العالمي للمرأة...
بحرينيات حلقن في سماء العالمية

مي بنت محمد
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

جواهر المضحكي
رئيسة جامعة البحرين

جليلة السيد
الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية

جليلـــة الســـيد جواد، استشـــارية طـــب العائلة والصحـــة والعامة، 
وعضـــو فـــي الفريـــق الوطني الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.
عملـــت خبيـــًرا استشـــارًيا اســـتراتيجًيا عالمًيـــا في لجنـــة الخبراء 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة   )SAGE( االستشـــارية اإلســـتراتيجية 
العالمية للتمنيع، لتكون أول ســـيدة خليجية يتم اختيارها خبيرا 

استشاريا في هذه اللجنة.
اختيـــرت حديثا مـــن قبل اللجنة االستشـــارية للقاحـــات وتطوير 
المنتجـــات )PDVAC(، التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، عضًوا 
في اللجنة االستشـــارية، لتكون أول عضـــو يعين في هذه اللجنة 
من منطقة الشـــرق األوسط، وأول امرأة 
عربيـــة يتـــم اختيارهـــا كمستشـــارة 

في هذه اللجنة.
ومنذ عودتها للمملكة بعد إتمام 
فترة ابتعاثها للخارج، واصلت 
عملهـــا فـــي مجـــال اللقاحات، 
رئيًســـا  أصبحـــت  حتـــى 
التمنيـــع  لمجموعـــة 
الصحـــة،  بـــوزارة 
تـــم  ثـــم  ومـــن 
رئيســـا  تعيينهـــا 
لمراكـــز  تنفيذيـــا 
الرعاية الصحية 

األولية.

جميلة السلمان
استشارية األمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي

صباح الجنيد
    استاذ مشارك الجيومعلوماتية بكلية

          الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي

حنان البوفالسة
رئيس قسم الفيزياء بجامعة البحرين

 د. منصور محمد سرحان 

المرأة البحرينية تحدٍّ وشموخ

عاشـــت المـــرأة البحرينية ظروًفا صعبة عبر تاريخهـــا، إال أنها تحّدت جميع الصعاب لتبقى 
شامخة. فقد كانت المرأة البحرينية حتى العقود األولى من القرن العشرين تعيش ظروًفا 
صعبـــة، وانحصـــر دورهـــا فـــي تدبير شـــئون المنـــزل وتربية األطفـــال. وســـاهمت العادات 
والتقاليـــد االجتماعيـــة في تلـــك الحقبة على تخلف المـــرأة وإبعادها عن جميع األنشـــطة، 
وأصبحت حبيســـة منزلها ال تغادره إال للذهاب لجلب الماء من العيون الطبيعية والغدران 
والســـواقي، أو للذهاب إلى المزارع لمســـاعدة زوجها في جمع مخلفات النخلة الســـتخدام 

ذلك للوقود.
بقيـــت المـــرأة البحرينيـــة على الرغم مـــن تلك الظروف الصعبة شـــامخة كشـــموخ النخلة، 
وكانـــت تتطلـــع إلى المســـتقبل بـــروح من األمـــل والتفاؤل. فقد كســـرت المـــرأة البحرينية 
بعزيمتها كل التقاليد المفروضة عليها في العام 1928 عندما تم افتتاح أول مدرسة للبنات 
فـــي مدينة المحرق، التي امتألت بالطالبات بشـــكل أدهش جميع أبناء المجتمع البحريني 
آنذاك. وحدث الشيء ذاته عندما افتتحت أول مدرسة للبنات في المنامة العاصمة 1929، 
حيث شـــهدت المدرســـة ازدحاًما شـــديًدا، األمر الذي حّتم على المسئولين عن التعليم في 
البحريـــن افتتـــاح المزيد من المـــدارس في مدن البحرين وقراهـــا. وكان الفضل يرجع في 
ذلك إلى حاكم البحرين المســـتنير الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة وولي عهده الشـــيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة الذي عّين الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة في العام 1930م 

وزيًرا للمعارف من أجل نشر المدارس للبنين والبنات في جميع مناطق البحرين.
تغيـــر نمـــط حياة المـــرأة البحرينية بعد تخرجها من المـــدارس االبتدائية وكذلك المدارس 
الثانوية في خمســـينات القرن العشـــرين، الذي شـــهد انخراط المرأة البحرينية في الحياة 
االجتماعيـــة والتعليميـــة واألدبيـــة والثقافيـــة. وتؤكـــد المصـــادر المتوافرة لدينـــا، أن عقد 
الخمسينات من القرن العشرين شهد تأسيس أول ناٍد للسيدات في العام 1953، ويعد أول 
ناٍد من نوعه في المنطقة الخليجية. كما تأسســـت في العام 1955 أول جمعية نســـائية تم 

إشهارها، وهي جمعية نهضة فتاة البحرين.
كان للمـــرأة البحرينيـــة ودورهـــا  المشـــرف في المســـاهمة بالكتابة فـــي الصحافة في وقت 
ا وإن كانت مشـــاركتها بشكل خجول. ففي أربعينات القرن العشرين بدأت المرأة  مبكر جدًّ
البحرينية تكتب مقاالتها في “جريدة البحرين” لصاحبها عبدهللا الزايد. ونظًرا لما تعيشه 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي تلـــك الفترة بالـــذات من صعوبـــات اجتماعيـــة، فقد اكتفـــت المرأة 

البحرينية بذكر حرف أو حرفين من اسمها.
ساهمت المرأة البحرينية في الكتابة في صحافة الخمسينات مستخدمة أسماء مستعارة 

أيًضـــا، واســـتمر هذا الوضـــع حتى بداية عقد الســـتينات من القرن العشـــرين حينها أخذت 
تنشر مقاالتها مع ذكر اسمها الحقيقي. كما شهد عقد السبعينات مشاركة المرأة في تأليف 
وإصـــدار الكتب. فقد صدر أول كتاب لهـــا في العام 1973، وكان إصداًرا موّفًقا ألنه تناول 
تاريخ البحرين )البحرين 1973-1783م( وهو الكتاب الذي أصدرته الدكتورة أمل الزياني.
غطـــت المـــرأة البحرينيـــة بقلمهـــا اعتباًرا من عقـــد الثمانينات مـــن القرن العشـــرين وحتى 
عشـــرينات القـــرن الحالي موضوعات مختلفة فـــي األدب والتاريخ والثقافـــة وغيرها، بلغ 

عددها حتى يومنا هذا زهاء 800 عنوان كتاب.
 أصبحت المرأة البحرينية في عهد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ا للرجل في جميع مجاالت الحياة. وحققت  الباد المفدى في ظل مشروعه اإلصاحي ندًّ
بفضل جهودها وطموحاتها مكاسب كثيرة في جميع الوظائف على اختافها... فأصبحت 
المـــرأة البحرينيـــة اليوم وزيرة، وعضو مجلس الشـــورى، وعضو مجلـــس النواب، وطبيبة 

ومهندسة، ومحامية وقاضية، وعاملة إلى غير ذلك من المهن. 
كمـــا حصلت المرأة البحرينية وفق المشـــروع اإلصاحي لجالـــة الملك المفدى على كامل 
حقوقهـــا بما في ذلك حق الترشـــيح والترشـــح فـــي االنتخابات البلديـــة، ومجلس النواب. 
وأخـــذت المشـــاركة العادلة والمتكافئـــة للمرأة البحرينيـــة  ُبعًدا جديـــًدا، لتصبح في إطاره 

مواطًنا كامل األهلية في بناء نهضة البحرين.
وبتوّلي صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك 
مســـؤولية الملـــف النســـائي فـــي المملكة فـــي إطـــار المشـــروع اإلصاحي، تشـــكل الحراك 

الرسمي للمرأة البحرينية بصورته الفاعلة.
نالـــت المـــرأة البحرينية جميع حقوقها من خال مبـــادرة جالة الملك المفدى المتمثلة في 
إصدار أمر إنشـــاء المجلـــس األعلى للمرأة، لتأكيد النهج الحكيـــم والرؤيه  الثاقبة  لجالته، 
كمـــا تؤكـــد المكانـــة الكبيرة التي يوليها جالتـــه للمرأة البحرينية لتكـــون عنصًرا فاعًا في 
إنجاح المشـــروع اإلصاحي لبناء دولة عصرية متقدمة يســـاهم فيها جميع أبناء البحرين 

بمختلف فئاته.
اكتسب المجلس األعلى للمرأة مكانة رفيعة بإناطة رئاسته لصاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك، لما عرف عنها من اهتمامها الكبير بدور 
المـــرأة البحرينيـــة، وفهمها العميق لقضاياها. وبهذا يســـاهم المجلس األعلى للمرأة بشـــكل 
واضـــح فـــي زيادة فاعليـــة الحركة النســـوية في المملكة،  وهـــو تطور يعمل علـــى تمكينها 

باعتبارها ثروة بشرية ال غنى عنها في بناء مجتمع واٍع.
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يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة؛ بهدف تسليط الضوء على واقع 
المرأة ودورها وإنجازاتها في مختلف الميادين، وتقديرا لمســـاهماتها في األســـرة والمجتمع. 
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “المساواة المبنية على النوع االجتماعي اليوم من أجل 

غٍد مســـتدام”؛ اعتراًفا بمختلف مســـاهمات النســـاء والفتيات في جميع أنحـــاء العالم، الالئي 
يقدن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، واالستجابة له لبناء مستقبل أكثر 

استدامة للجميع.

 إعداد: سيدعلي المحافظة

الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل خليفـــة، حاصلـــة على درجة 
الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيفيلد في 

المملكة المتحدة.
كاتبة وباحثة في مجال التاريخ، والمؤسســـة ورئيســـة 
مجلـــس األمنـــاء فـــي مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث منذ العـــام 2002، وعضو 
مجلـــس أمناء جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية، كما 
تديـــر مجموعـــة مـــن المراكـــز الثقافيـــة والبيوت 
الفنية وتشـــرف عليهـــا، مثل “بيت الشـــعر” و 

”بيت التراث الصحافي”.
تقلـــدت مناصـــب رســـمية عـــدة، إذ شـــغلت 
منصب وزيـــرة الثقافة بيـــن 2010 و2014، 
 2008 بيـــن  واإلعـــام  الثقافـــة  ووزيـــرة 
للثقافـــة  أول وزيـــرة  لتكـــون  و2010، 
واإلعام في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
أسســـت “المركـــز اإلقليمـــي العربي للتـــراث العالمي”، وتولت رئاســـة 
مجلـــس إدارتـــه، كمـــا تولت منصب رئيســـة مجلـــس إدارة “المجلس 

األعلى للسياحة” في البحرين.
وحصلت على جائزة “ووتش” من الصندوق العالمي لآلثار في العام 
2015، كأول شـــخصية عربيـــة تحصل على الجائـــزة؛ تقديًرا لدورها 
الفريد الذي لعبته في مجال الحفاظ على الثقافة والتراث وحمايته 
فـــي البحريـــن. ُعّينت فـــي العام 2017 ســـفيًرا خاًصا للســـنة الدولية 
للســـياحة المســـتدامة مـــن أجـــل التنمية من قبـــل منظمة الســـياحة 

العالمية التابعة لألمم المتحدة.
انتخبـــت مـــن قبل الصنـــدوق العالمي لآلثـــار والتراث ومقـــّره مدينة 
نيويـــورك األميركيـــة، باإلجمـــاع لعضويـــة مجلس أمنـــاء الصندوق، 

كأول شخصية عربية تنال هذا المنصب.
يضـــاف إلـــى إنجازاتها إدراج موقعـــي قلعة البحريـــن وطريق اللؤلؤ 

ضمن الئحة مواقع التراث العالمي.

جواهـــر المضحكـــي، حاصلـــة علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي 
المحاســـبة مـــن جامعـــة البحريـــن، ودرجـــة الماجســـتير فـــي 
المحاسبة من جامعة دنفر من الواليات المتحدة األميركية، 
ودرجـــة الدكتـــوراه فـــي المحاســـبة مـــن جامعة اكســـتر من 

المملكة المتحدة.
وتقلدت المضحكي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة جودة 
التعليـــم والتدريب منذ العام 2008، كما شـــغلت مناصب 
العلميـــة  مســـيرتها  خـــال  عـــدة  وإداريـــة  أكاديميـــة 

والعملية بجامعة البحرين منذ العام 1988.
فـــي  عضويـــات  المضحكـــي  وشـــغلت 
مجالـــس إدارات وطنيـــة وإقليميـــة عـــدة، 
التعليـــم  لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  منهـــا 
والتدريب، والشـــبكة الدولية لهيئات ضمان 
الجودة في التعليـــم العالي، ورابطة هيئات 
ضمان الجـــودة في العالم اإلســـامي، 
والشـــبكة العربيـــة لضمان الجودة 

فـــي التعليـــم العالـــي، ومجلـــس ضمـــان الجـــودة واالعتمـــاد التحـــاد 
الجامعـــات العربيـــة، وهيئة المحاســـبة والمراجعة لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربي، والمجلـــس األعلى للمـــرأة، والمجلس األعلى 
للتدريـــب، ومجلس التعليم العالي، ولجنة تقييم المراكز الحكومية، 
وجمعيـــة األكاديمييـــن، وجمعية المحاســـبين البحرينية، وعضو في 
لجنة جائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة لتمكين المرأة البحرينية. 
وشـــغلت منصب رئيـــس تحرير للمجلـــة العربية للمحاســـبة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
وتقلدت وســـام الكفاءة من الدرجة األولى من لدن جالة الملك في 

العام 2016؛ تقديًرا لجهودها في خدمة الوطن.
وشـــاركت المضحكي في العديد من اللجان والفعاليات والمؤتمرات 
علـــى المســـتوى المؤسســـي والوطنـــي والدولـــي، ولهـــا العديـــد مـــن 
المشـــاركات البحثيـــة والمحاضـــرات، كما نشـــرت عددا مـــن البحوث 
في مجال تخصصها في المحاســـبة واإلدارة وضمان جودة التعليم 

والتدريب.

جميلة السلمان، طبيبة استشارية متخصصة في األمراض 
المعدية والباطنية وكبار السن ومكافحة العدوى والجودة 
الطبيـــة، وعضو الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
أتمـــت دراســـتها بمرحلـــة البكالوريـــوس فـــي الطـــب 
بجامعـــة الخليـــج العربـــي فـــي فتـــرة 6 ســـنوات 
ونصف السنة، ثم واصلت مشوارها الدراسي 
بالواليات المتحـــدة األميركية في رحلة 
علمية استغرقت نحو 7 سنوات أتمت 
فيها 3 برامج تخصصية في األمراض 
بنســـلفينيا،  جامعـــة  مـــن  الباطنيـــة 
وأمـــراض كبـــار الســـن بجامعـــة تيمبيـــل 
بنسيلفينيا، واألمراض المعدية من 

جامعة ييل كونيتيكيت.
عادت لمملكة البحرين للعمل 

كاستشارية بمجمع الســـلمانية الطبي، ورأست لجان وأقسام 
عدة، ومثلت البحرين في لجاٍن على مستوى الخليج والعالم، 
وعملت في مواقع عدة رئيسة قسم ورئيسة تدريب ورئيسة 
جـــودة، ورئيســـة لجنة المضـــادات الحيوية فـــي البحرين، ثم 

رئيسة لألطباء في مجمع السلمانية الطبي.
تـــم اختيار مشـــروعها في المضـــادات الحيويـــة ضمن أفضل 
3 مشـــروعات حكومية على مســـتوى المملكة، وحازت وسام 
الكفـــاءة مـــن جالـــة الملـــك، وفـــازت بجائـــزة األميـــر الراحل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه( في البحوث الطبية في نسختها األولى، كما 
فازت بجائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب في العام 

.2020
اختيـــرت حديثا عضًوا فـــي المجموعة االستشـــارية لمنظمة 
الصحـــة العالميـــة، وعضـــًوا فـــي قائمـــة المســـببات لألمـــراض 

البكتيرية ذات األولوية. 

صباح جنيد حاصلة على الدكتوراه في فلسفة الدراسات البيئية/   
التقنيات من معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة اإلسكندرية 
العـــام 2005، وماجســـتير نظـــم المعلومات الجغرافيـــة من جامعة 
المـــوارد  وماجســـتير   ،1999 العـــام  المتحـــدة  بالمملكـــة  ليســـتر 
الصحراويـــة وهيدرولوجيـــا الميـــاه الجوفيـــة من جامعـــة الخليج 
العربـــي بمملكة البحرين العـــام 1990، وبكالوريـــوس الجيولوجيا 

واالقتصاد من جامعة الكويت العام 1980.
وتـــرأس الجنيـــد قســـم الجيومعلوماتيـــة بكليـــة الدراســـات العليا 
فـــي جامعة الخليج العربي، وقضت أكثـــر من 27 عاًما من حياتها 
المهنيـــة فـــي التدريـــس والبحث فـــي مجـــاالت علـــوم المعلومات 
الجغرافية )GIS( واالستشـــعار عن بعد، منذ عملها مساعًدا للبحث 

والتدريس بجامعة الخليج العربي في العام 1994.
وعملت بين العامين 1990 و1999 في وظيفة فني أول مختبرات 
التربـــة والميـــاه فـــي برنامج علـــوم الصحـــراء واألراضـــي القاحلة 

بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
وحـــازت الجنيد علـــى عضوية المجلـــس األعلى للمـــرأة للدورتين 
السادسة والســـابعة، وعضوية “الشـــبكة العربية لإلدارة المتكاملة 
للعلـــوم  التطوعيـــة  المجموعـــة  وعضويـــة  المائيـــة”،  للمـــوارد 
والتكنولوجيـــا للحد مـــن مخاطر الكوارث، تحـــت مظلة مجموعة 

مـــن  مخاطـــر الكـــوارث العالميـــة، إلـــى جانب الحـــد 
عضويـــة مجموعة تقييـــم النظم 
بمخاطـــر  المتأثـــرة  البيئيـــة 
المنـــاخ  وتغيـــر  الكـــوارث 
بمنطقة الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا.
وحصلت الجنيد 
وســـام  علـــى 
ة  ء لكفـــا ا
مـــن الدرجة 
للعام  األولى 

.2017

حنان البوفاسة حاصلة على دكتوراه في الطاقة المتجدد من جامعة الفبرا 
بالمملكة المتحدة، وتترأس حاليا قسم الفيزياء بجامعة البحرين.

عملـــت البوفاســـة فـــي مختبر فحـــص اللؤلؤ واألحجـــار الكريمـــة كأخصائية 
أحجار كريمة قبل انضمامها إلى جامعة البحرين. 

عضو اللجنة الوطنية لمواصفات الطاقة المتجددة وأجهزة التخزين، وممثل 
البحرين في اللجنة الخليجية. 

نشـــرت عـــدد مـــن األوراق العلميـــة فـــي 
مجـــال الطاقـــة المتجـــددة والفيزياء 
البيئية، ونظمت العديد من الورش 
والمحاضـــرات المحليـــة فـــي هـــذا 

المجال.
قبـــل  مـــن  اختيارهـــا  وتـــم 
منظمـــة األمـــم المتحدة 
 )UNWOMEN( للمرأة
فـــي 2022  كواحـــدة 
العالمـــات  أبـــرز  مـــن 
المشـــتغات في مجال 
االستدامة والبيئة 
قـــة  لطا ا و

المتجددة.

في اليوم العالمي للمرأة...
بحرينيات حلقن في سماء العالمية

مي بنت محمد
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

جواهر المضحكي
رئيسة جامعة البحرين

جليلة السيد
الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية

جليلـــة الســـيد جواد، استشـــارية طـــب العائلة والصحـــة والعامة، 
وعضـــو فـــي الفريـــق الوطني الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.
عملـــت خبيـــًرا استشـــارًيا اســـتراتيجًيا عالمًيـــا في لجنـــة الخبراء 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة   )SAGE( االستشـــارية اإلســـتراتيجية 
العالمية للتمنيع، لتكون أول ســـيدة خليجية يتم اختيارها خبيرا 

استشاريا في هذه اللجنة.
اختيـــرت حديثا مـــن قبل اللجنة االستشـــارية للقاحـــات وتطوير 
المنتجـــات )PDVAC(، التابعـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، عضًوا 
في اللجنة االستشـــارية، لتكون أول عضـــو يعين في هذه اللجنة 
من منطقة الشـــرق األوسط، وأول امرأة 
عربيـــة يتـــم اختيارهـــا كمستشـــارة 

في هذه اللجنة.
ومنذ عودتها للمملكة بعد إتمام 
فترة ابتعاثها للخارج، واصلت 
عملهـــا فـــي مجـــال اللقاحات، 
رئيًســـا  أصبحـــت  حتـــى 
التمنيـــع  لمجموعـــة 
الصحـــة،  بـــوزارة 
تـــم  ثـــم  ومـــن 
رئيســـا  تعيينهـــا 
لمراكـــز  تنفيذيـــا 
الرعاية الصحية 

األولية.

جميلة السلمان
استشارية األمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي

صباح الجنيد
    استاذ مشارك الجيومعلوماتية بكلية

          الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي

حنان البوفالسة
رئيس قسم الفيزياء بجامعة البحرين

 د. منصور محمد سرحان 

المرأة البحرينية تحدٍّ وشموخ

عاشـــت المـــرأة البحرينية ظروًفا صعبة عبر تاريخهـــا، إال أنها تحّدت جميع الصعاب لتبقى 
شامخة. فقد كانت المرأة البحرينية حتى العقود األولى من القرن العشرين تعيش ظروًفا 
صعبـــة، وانحصـــر دورهـــا فـــي تدبير شـــئون المنـــزل وتربية األطفـــال. وســـاهمت العادات 
والتقاليـــد االجتماعيـــة في تلـــك الحقبة على تخلف المـــرأة وإبعادها عن جميع األنشـــطة، 
وأصبحت حبيســـة منزلها ال تغادره إال للذهاب لجلب الماء من العيون الطبيعية والغدران 
والســـواقي، أو للذهاب إلى المزارع لمســـاعدة زوجها في جمع مخلفات النخلة الســـتخدام 

ذلك للوقود.
بقيـــت المـــرأة البحرينيـــة على الرغم مـــن تلك الظروف الصعبة شـــامخة كشـــموخ النخلة، 
وكانـــت تتطلـــع إلى المســـتقبل بـــروح من األمـــل والتفاؤل. فقد كســـرت المـــرأة البحرينية 
بعزيمتها كل التقاليد المفروضة عليها في العام 1928 عندما تم افتتاح أول مدرسة للبنات 
فـــي مدينة المحرق، التي امتألت بالطالبات بشـــكل أدهش جميع أبناء المجتمع البحريني 
آنذاك. وحدث الشيء ذاته عندما افتتحت أول مدرسة للبنات في المنامة العاصمة 1929، 
حيث شـــهدت المدرســـة ازدحاًما شـــديًدا، األمر الذي حّتم على المسئولين عن التعليم في 
البحريـــن افتتـــاح المزيد من المـــدارس في مدن البحرين وقراهـــا. وكان الفضل يرجع في 
ذلك إلى حاكم البحرين المســـتنير الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة وولي عهده الشـــيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة الذي عّين الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة في العام 1930م 

وزيًرا للمعارف من أجل نشر المدارس للبنين والبنات في جميع مناطق البحرين.
تغيـــر نمـــط حياة المـــرأة البحرينية بعد تخرجها من المـــدارس االبتدائية وكذلك المدارس 
الثانوية في خمســـينات القرن العشـــرين، الذي شـــهد انخراط المرأة البحرينية في الحياة 
االجتماعيـــة والتعليميـــة واألدبيـــة والثقافيـــة. وتؤكـــد المصـــادر المتوافرة لدينـــا، أن عقد 
الخمسينات من القرن العشرين شهد تأسيس أول ناٍد للسيدات في العام 1953، ويعد أول 
ناٍد من نوعه في المنطقة الخليجية. كما تأسســـت في العام 1955 أول جمعية نســـائية تم 

إشهارها، وهي جمعية نهضة فتاة البحرين.
كان للمـــرأة البحرينيـــة ودورهـــا  المشـــرف في المســـاهمة بالكتابة فـــي الصحافة في وقت 
ا وإن كانت مشـــاركتها بشكل خجول. ففي أربعينات القرن العشرين بدأت المرأة  مبكر جدًّ
البحرينية تكتب مقاالتها في “جريدة البحرين” لصاحبها عبدهللا الزايد. ونظًرا لما تعيشه 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي تلـــك الفترة بالـــذات من صعوبـــات اجتماعيـــة، فقد اكتفـــت المرأة 

البحرينية بذكر حرف أو حرفين من اسمها.
ساهمت المرأة البحرينية في الكتابة في صحافة الخمسينات مستخدمة أسماء مستعارة 

أيًضـــا، واســـتمر هذا الوضـــع حتى بداية عقد الســـتينات من القرن العشـــرين حينها أخذت 
تنشر مقاالتها مع ذكر اسمها الحقيقي. كما شهد عقد السبعينات مشاركة المرأة في تأليف 
وإصـــدار الكتب. فقد صدر أول كتاب لهـــا في العام 1973، وكان إصداًرا موّفًقا ألنه تناول 
تاريخ البحرين )البحرين 1973-1783م( وهو الكتاب الذي أصدرته الدكتورة أمل الزياني.
غطـــت المـــرأة البحرينيـــة بقلمهـــا اعتباًرا من عقـــد الثمانينات مـــن القرن العشـــرين وحتى 
عشـــرينات القـــرن الحالي موضوعات مختلفة فـــي األدب والتاريخ والثقافـــة وغيرها، بلغ 

عددها حتى يومنا هذا زهاء 800 عنوان كتاب.
 أصبحت المرأة البحرينية في عهد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ا للرجل في جميع مجاالت الحياة. وحققت  الباد المفدى في ظل مشروعه اإلصاحي ندًّ
بفضل جهودها وطموحاتها مكاسب كثيرة في جميع الوظائف على اختافها... فأصبحت 
المـــرأة البحرينيـــة اليوم وزيرة، وعضو مجلس الشـــورى، وعضو مجلـــس النواب، وطبيبة 

ومهندسة، ومحامية وقاضية، وعاملة إلى غير ذلك من المهن. 
كمـــا حصلت المرأة البحرينية وفق المشـــروع اإلصاحي لجالـــة الملك المفدى على كامل 
حقوقهـــا بما في ذلك حق الترشـــيح والترشـــح فـــي االنتخابات البلديـــة، ومجلس النواب. 
وأخـــذت المشـــاركة العادلة والمتكافئـــة للمرأة البحرينيـــة  ُبعًدا جديـــًدا، لتصبح في إطاره 

مواطًنا كامل األهلية في بناء نهضة البحرين.
وبتوّلي صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك 
مســـؤولية الملـــف النســـائي فـــي المملكة فـــي إطـــار المشـــروع اإلصاحي، تشـــكل الحراك 

الرسمي للمرأة البحرينية بصورته الفاعلة.
نالـــت المـــرأة البحرينية جميع حقوقها من خال مبـــادرة جالة الملك المفدى المتمثلة في 
إصدار أمر إنشـــاء المجلـــس األعلى للمرأة، لتأكيد النهج الحكيـــم والرؤيه  الثاقبة  لجالته، 
كمـــا تؤكـــد المكانـــة الكبيرة التي يوليها جالتـــه للمرأة البحرينية لتكـــون عنصًرا فاعًا في 
إنجاح المشـــروع اإلصاحي لبناء دولة عصرية متقدمة يســـاهم فيها جميع أبناء البحرين 

بمختلف فئاته.
اكتسب المجلس األعلى للمرأة مكانة رفيعة بإناطة رئاسته لصاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جالة الملك، لما عرف عنها من اهتمامها الكبير بدور 
المـــرأة البحرينيـــة، وفهمها العميق لقضاياها. وبهذا يســـاهم المجلس األعلى للمرأة بشـــكل 
واضـــح فـــي زيادة فاعليـــة الحركة النســـوية في المملكة،  وهـــو تطور يعمل علـــى تمكينها 

باعتبارها ثروة بشرية ال غنى عنها في بناء مجتمع واٍع.

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/489308031449.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4893/bahrain/748323.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4893/bahrain/748300.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4893/bahrain/748323.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين... وردة الجنة على األرض
فـــي عام 1964 كتب مؤلفان من ســـوريا في مقدمة كتابهما “البحرين 
كما رأيناها”، “إن قاعدة “كلكم راع وكل راع مســـؤول عن رعيته” هي 
الشـــعار األســـمى المرفوع في البحرين، وإن سياسة المحبة، والطيبة، 
الحميـــدة  السياســـة  هـــي  والكرامـــة، والنظـــام والواجـــب والدرايـــة، 
المســـتحبة المتبعة فـــي البحريـــن، وإن التفاعل الصريـــح الصادق مع 
قضايـــا الوطن العربـــي، والتجاوب مـــع متطلباتها واإلســـهام في أداء 
الواجـــب العربي والقومي هو الواقع الذي عشـــناه فـــي البحرين، وهو 
الحقيقـــة المشـــرفة التي لمســـناها، فاهتمـــام البحرين شـــعبا وحكومة 
بالقضايـــا العربيـــة البارزة، ال يقل عن اهتمـــام أي بلد عربي آخر، إن لم 
يزد، وقد برهنت البحرين على صدق إرادتها في العديد من المواقف 

العربية والقومية”.
ليســـت القضايـــا العربيـــة فحســـب، بـــل امتـــد خيـــر مملكـــة البحريـــن 
والمســـؤولية األخالقية واإلنســـانية لمختلف مواقع المجتمع الدولي، 
فســـيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه، واســـتجابة لنداء عاجل من األمم المتحدة، وخطة االستجابة 

اإلقليمية لالجئين في أوكرانيا، أعطى توجيهاته الســـامية للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية بتقديم مساعدات إغاثية لالجئين المدنيين 
الفارين من أوكرانيا من األوكرانيين وغيرهم من الجنســـيات األخرى 
دون تفرقـــة أو تمييـــز بقيمة مليـــون دوالر أميركي، وذلـــك ما يعكس 
الدور اإلنســـاني لمملكة البحرين ووقوفها مع الشـــعوب والتركيز على 

مبادئ التضامن اإلنساني.
مملكـــة البحريـــن وعلـــى امتداد التاريخ ســـجلت مواقف مشـــرفة من 
أجـــل رفع معانـــاة المحتاجين في جميع دول العالـــم وبصمات خيرها 
فـــي كل مـــكان، فبالرغـــم من صغـــر حجمهـــا ومحدوديـــة مواردها، إال 
أنهـــا مثل “وردة الجنة” علـــى األرض والنهر الجميل ذي المياه الزرقاء 
الصافيـــة، كمـــا أن أبنـــاء البحرين ســـجلوا بمواقفهم روائـــع البطوالت 

بعطائهم الالمحدود.
هذه هي البحرين بقيادة ملك اإلنسانية والعطاء، شامخة عظيمة في 
كل ميدان، وتنفخ روح الســـعادة في دقات قلوب كل محتاج أيا كان 

دينه وعرقه ولونه وبلده.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النهام “سالم العالن”
استلمت أخيرًا اتصاالً كريمًا من الناشط االجتماعي المحرقي أحمد عقاب، 
يدعونـــي فيه لكتابة مقال عن طلب عدد من المحرقيين تســـمية الشـــارع 
المحاذي لبيت النهام سالم العالن رحمه هللا باسمه، والدعوة أيضًا الهتمام 
هيئة الثقافة واآلثار بمســـكنه الذي يعد معلمًا كبيرًا ألهل البحرين جميعًا. 
وســـبق اتصال عقاب، مقطع فيديو انتشـــر برواج كبيـــر بمنصات التواصل 
االجتماعـــي بصوت رئيس جمعية قاللي للصيادين محمد الدخيل، وتظهر 
فيـــه صـــورة العالن والمنطقة التـــي تحتضن بيته، مـــع ذات المطالبات من 

قبل الدخيل.
والنهـــام ســـالم العـــالن رحمـــه هللا الذي توفي في ســـبتمبر عـــام 1981 هو 
مغنٍّ شعبي بحريني متخصص في الفن الفجري، ولد في قرية قاللي عام 
1914، وكان ترتيبـــه الثانـــي بعد أخيه عاشـــور الذي يكبره بأربع ســـنوات، 
فوالـــده كان نهامـــا، ووالدتـــه من نفس الحـــي، وبدأ تعليمه فـــي الكتاتيب، 
لكـــن حياتـــه التصقت بالحزن، حيث توفي والـــده وهو لم يتجاوز الخمس 
سنوات، ليبدأ بعدها حياة كلها شقاء ويتم، تخللها دخول البحر، حيث بدأ 

تبابا ثم سيبا حتى أصبح نهامًا.
وقد ســـجل العالن خالل مســـيرته الكثير من التنزيالت والفنون لتلفزيون 
البحريـــن، كمـــا شـــارك في عـــام 1975 بمســـرحية “تـــوب توب يـــا بحر” مع 
مســـرح الجزيـــرة، وقام بتأليفها راشـــد المعـــاودة وأخرجها ســـعد الجزاف، 
وفـــي عـــام 1978 ســـافر العالن مـــع جمعية البحريـــن للفنون الشـــعبية إلى 
باريس للمشاركة في تسجيل األسطوانة 100 لليونيسكو، وهي أسطوانة 
خاصـــة عن فنـــون الغوص فـــي البحرين، وقـــد أبهر العـــالن الحضور بتلك 
األمسية، بأداء فنون البحر مع زميله أحمد جاسم بوطبنيه، والتي جعلت 
الصحف الفرنسية تفرد لهما مساحات على صدر صفحاتها األولى، مشيدة 

بهذا الفنان األمي الكفيف الذي فقد بصره وهو بسن األربعين.
وقـــد مثـــل العـــالن البحريـــن بالكثير مـــن المحافـــل منها مهرجـــان قرطاج 
الدولي بتونس، وفرنســـا، وألمانيا، وأستراليا، كما شكل مع بوطبنيه رحمه 
هللا ثنائيًا جميالً أبهر العالم بكل محفل يشـــاركان فيه. هذا اإلرث الوطني 
الرائـــع، يدفعنـــا ألن نجـــدد مطالبـــة المحرقيين األوفياء بتســـمية الشـــارع 

باسم الفقيد الراحل، واالهتمام بمنزله كمقصد تراثي وسياحي.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تحية من القلب
بمناســـبة ذكـــرى الثامن من مـــارس، اليوم العالمـــي للمرأة، تســـتوقفني عبارة 
كتبتهـــا فـــي مقـــال العـــام الماضـــي مشـــاركة فـــي االحتفـــاء بإنجـــازات المرأة 
البحرينيـــة، وحيث جرني القلم حينها محدًثا الغيوم “ســـنبقى على موعد مع 

االحتفال دوًما طالما أننا نتنفس عشق هذا الوطن عشًقا بحرينًيا”.
فعـــالً لقـــد جئنا هـــذا العام على الموعد ونحـــن نتألأل نجاًحا وتقدًمـــا واعتزاًزا 
بمـــا حققته المرأة البحرينية، فقد أكدت جدوى الرؤى والتوجهات الحكومية 
الرامية لبناء وطن ينمو ويزدهر بالجميع ومن أجل الجميع، وذلك وفق أعلى 
معايير االســـتدامة ومقومات التنافســـية، إذ جعلت من التوجيهات الســـامية 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 

هللا ورعاه نبراًسا لرعاية المسار وتدعيمه.
وأراهـــا فرصـــة عظيمة اليوم أن نتحدث عن أدوار المـــرأة البحرينية القيادية 
ومشاركتها المتساوية في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وهي 
تخلد أروع صور التميز في مسيرة الخير واإلصالح، مؤكدين الدور الحقيقي 
الذي أرســـت دعائمه ورســـخت معالمه صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة قرينة عاهـــل البالد المفدى رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة حفظها هللا ورعاها باســـتراتيجية متجددة تترصد الحدث ونجاحاته، 
وتسعى دوًما نحو تحقيق مستوى متقدم في ظل المسيرة التنموية الشاملة 

التي تشهدها البالد. 
ولنـــا في ذلـــك كله أزمة كورونا والتحديات التـــي واجهت العالم، فهي صورة 
حقيقيـــة لقوة حضور المرأة البحرينية وقدراتهـــا القيادية للصفوف األمامية 
محاربـــة الوبـــاء وتداعياته طـــوال العاميـــن المنصرمين، حتى ألهمـــت العالم 
بقصـــة نجاح لن تنســـى وســـتبقى ذكرى تســـتحق اإلشـــادة واالحتفـــال، ألنها 
تأكيد على جدارة وشمولية االستراتيجيات الوطنية التي تعزز مسيرة المرأة 
البحرينية، وتؤكد دوًما أهمية المســـاواة والتوازن بين الجنســـين في الفرص 
ومواقع صنع القرار، وقد تبوأت المرأة مكانها الذي تستحق، وأثبتت جدارتها 
العالية في كل مجال، ونالت أعلى أنواع األوسمة والجوائز التقديرية، ومازلنا 
ننتظر الكثير، وســـنبقى دوًما على موعد مع صناعة التغيير، واالحتفال دوًما 
باإلنجازات اإلنسانية وتعزيزها، لذلك لن يجف القلم مادمنا في زهوة المجد 

ومن أعالي هامات الفخر واالعتزاز تتصدر تحايا القلب إعجاًبا وامتناًنا.

د. حورية الديري

تبـــدو الملفـــات المتعـــددة والمعقدة التـــي وضعت على بســـاط البحث في 
اجتمـــاع وزراء الداخليـــة العـــرب فـــي نســـخته التاســـعة والثالثيـــن فـــي 
الجمهوريـــة التونســـية الشـــقيقة األســـبوع الماضـــي.. تبدو وفـــق أهميتها 
تتطلـــب تأكيـــًدا علـــى العمـــل العربي المشـــترك علـــى اعتباريـــن ومحورين 
رئيســـيين مـــن وجهـــة نظـــري: األول هو أنه أمـــن ال يتجزأ أليـــة دولة دون 
أخـــرى، والثانـــي هـــو أن الجرائـــم العابرة للقـــارات تلزم اســـتراتيجية عمل 
متطور تواكب المســـتجدات، لكن، لماذا ركز معالـــي وزير الداخلية الفريق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة علـــى “األمـــن العربي” في 

خطابه أمام االجتماع؟
مـــن الجيد، وقبل اإلجابة، اإلشـــارة إلى أن “األمـــن القومي العربي” ركيزة ال 
مناص من ترسيخها وصيانتها في آن واحد، ذلك أن منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي كانت وال تـــزال تواجه 
تحديـــات كبيرة على صعيد المخاطر والمهددات األمنية، لهذا طرح الكثير 
من الباحثين والمتخصصين ما أسموه “المقاربة متعددة األبعاد” وارتباطها 
باألولويـــات على مســـتوى التنميـــة، األمن والدفاع المشـــترك، والقدرة على 

اســـتباق التعامل مع مخاطر الجرائم العابرة للقارات وعلى رأسها اإلرهاب، 
ثم الجرائم اإللكترونية التي تستغل التطورات التقنية الرقمية.

ولو أعدنا تحليل كلمة معالي الوزير، لوجدنا هذه المحاور بوضوح: “تنوع 
أســـاليب الجريمـــة اإللكترونيـــة وانتشـــارها بـــل وتزايـــد مخاطرهـــا، حيث 
تمتلـــك وتخطط وتدرس فرص اجتياز الحدود، واألخطر في كل ذلك من 
وجهـــة نظري هو قدرتها على توظيف تكنولوجيا البرمجيات والمعلومات 
واالتصـــاالت، إذا البـــد من صياغـــة منهجية معاصرة يقودهـــا خبراء أكفاء 

في الوطن العربي لدرء مخاطرها وهي مسألة في غاية األهمية.
ذلـــك يلزم مـــا يمكن أن نســـميه “مراكـــز المعلومـــات المتبادلة” بيـــن الدول 
العربيـــة والدول الصديقة.. إن المتابعة االحترافية ودقة رصد المعلومات 
والبيانات أشار إليها معالي الوزير في كلمته بالقول إنها “تستوجب تخطي 
العقبـــات والحواجز السياســـية من أجل تحقيـــق االحتواء الالزم وتقليص 
المســـاحة اإلجراميـــة لمكافحة انتقال الجريمة، وذلك من خالل اســـتغالل 
التقنيات الحديثة وربط مراكز العمليات األمنية لتبادل المعلومات األمنية 

األساسية”. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

ز وزير الداخلية على “األمن العربي”؟ لماذا ركَّ

األســـتاذ أحمد بن علي بن جاســـم فخرو، رائدنا الخامس عشـــر من رواد 
التنمية البشـــرية في محافظة المحرق التي ذكرنا منها )14( رائدًا آخرين 
فـــي مقـــاالت ســـابقة، وهـــم المرحومـــون: أحمـــد العمـــران، وعبدالرحمن 
المعـــاودة، وإبراهيـــم محـــرم، وعبدالرحيم روزبـــه، وســـكينة القحطاني، 
وحســـن الغيص، وعبدالوهاب السيســـي، وعائشـــة علي، وعائشـــة الفايز، 
ومبارك سيار، وأحمد عبدهللا الشوملي، والسيد حسن الرستاقي، حسين 

محمد حسين، وجاسم المعاودة.
ووفقـــًا للدكتورة أنيســـة بنـــت أحمد فخرو، ُولد أباها األســـتاذ أحمد علي 
بـــن أحمد بن جاســـم فخـــرو في المحـــرق - أم المـــدن - )1933م(، وتزوج 
مـــن لطيفـــة بنت علي بـــن عبدالوهاب الحســـن، وأنجب منهـــا ابنتين هما 
األستاذة أمل والدكتورة أنيسة، وبعد وفاتها بمدة طويلة اقترن بالطبيبة 
مريـــم بنـــت إبراهيم محمد حســـن فخـــرو وأنجب منهـــا المهندس محمد 
والمهنـــدس علي”، وبخصوص المؤهالت العلميـــة تضيف ابنته الدكتورة 
أنيســـة، فقد حصـــل على “دبلـــوم التربيـــة )1973م( من مملكـــة البحرين، 

ودبلـــوم التخطيـــط التربـــوي، )1976م( مـــن جامعة المنوفيـــة، جمهورية 
مصـــر العربيـــة”، وقبلهما اجتـــاز “الشـــهادة التكميلية، والشـــهادة الثانوية 
العامـــة”، ومـــن حيـــث الخبـــرات فلـــه “تاريخ طويـــل من المســـاهمات في 
المجـــال التربوي لـ )45( عاما من العمل بســـلك التربية والتعليم بالبحرين 
)1954 - 1999م(، وكان معلـــم لغـــة عربية بمدرســـة المحـــرق التحضيرية 
الجنوبيـــة )1954م(، وســـكرتيرا بمدرســـة أبوعبيـــدة الجـــراح )1960م(، 
ومديـــرًا بمدرســـة عمر بن الخطـــاب )1967م(، ومدير مدرســـة المثنى بن 
حارثة )1973م(، ومدير “مدرسة الشيخ محمد بن عيسى )1981م( حتى 
تقاعـــده )1999م(”، ومـــن مســـاهماته األخـــرى العمل كـ “مديـــر مركز محو 
األميـــة فـــي مركز عمر بن الخطـــاب )1967 - 1994م( وحضـــر العديد من 
المؤتمـــرات وشـــارك في ورش العمـــل التربوية، وكان عضـــو لجنة أولياء 

األمور في مدرسة ابن خلدون )1997 - 1999م(”.
“توفي األستاذ أحمد فخرو رحمه هللا يوم الجمعة، 10 ديسمبر )2021م( 

الموافق 6 جمادى األولى )1443هجرية(”.
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