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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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أمس  التمييز  محكمة  بــرأت 
ــاء الـــذيـــن ســبــق أن  ــبـ إحــــدى األطـ
أدينوا في واقعة وفاة توأم مجمع 
حينها  وصــدر  الطبي  السلمانية 
مــدة  بــالــحــبــس  بمعاقبتها  حــكــم 
جديدة  أوراقـــا  قدمت  حيث  سنة، 
تــكــن معلومة  لـــم  بــراءتــهــا  تــثــبــت 
أثرها  الــدعــوى، وعــلــى  وقــت نظر 
تقدمت بطلب لوزير العدل إلعادة 
الصادر بحقها  الحكم  النظر في 
حيث أحيل طلب إعادة النظر إلى 
إليها  ورد  التي  التمييز  محكمة 
المعنية  التظلمات  لجنة  تقرير 
الذي  الطبيبة  الطبية  باألخطاء 
عن  مسؤوليتها  عــدم  إلــى  انتهى 
وقائع أسندت إليها، وألغى تقرير 
التظلمات العقوبة التأديبية التي 
عن  بــاإليــقــاف  عاقبتها  أن  ســبــق 
الــعــمــل مـــدة شــهــر تــأديــبــيــا، وبــنــاء 
جنائيا  أدينت  العقوبة  تلك  على 

بالحبس مدة سنة. 

بداية الواقعة

ــل الــــواقــــعــــة  ــيــ ــاصــ ــفــ تـــــعـــــود تــ
التحقيق  الــنــيــابــة  مــبــاشــرة  إلــــى 
الـــتـــوأم بمجمع  فـــي واقـــعـــة وفــــاة 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، حــيــث كــانــت 
قــــــد تـــســـلـــمـــت تــــقــــريــــر الـــلـــجـــنـــة 
المهنية  األخطاء  لتقرير  الفنية 
واألخالقية لمزاولي مهنة الطب 
ــلـــة مـــــن ِقـــبـــل  ــري الـــمـــشـــكـ ــشــ الــــبــ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
على  بــنــاًء  الصحية  والــخــدمــات 
والمتضمن  العامة،  النيابة  قرار 
من  اللجنة  رأي  إلــيــه  انــتــهــى  مــا 
ـــكــــادر  ــٍد لـــمـــســـؤولـــيـــات الـ ــديــ ــحــ تــ

حالة  على  أشـــرف  الـــذي  الطبي 
والتعامل  الــتــوأم  البنتين  وضــع 

معهما إثر وضعهما.
ــابــــة  ــيــ ــنــ وقـــــــــد اســــتــــمــــعــــت الــ
باللجنة  وعــضــو  رئــيــس  ألقـــــوال 
الخبرة  وكذلك لطبيب من ذوي 
التخصص  ذلـــك  فــي  الــمــعــتــمــدة 
فيما  وذلــك  اللجنة  به  استعانت 
ــر، وقـــد  ــريــ ــقــ ــتــ تـــضـــمـــنـــه ذلــــــك الــ
أثــبــت مــســؤولــيــة أعـــضـــاء الــكــادر 
الحالة  مــع  تعامل  الــذي  الطبي 
المتمثلة  بواجباتهم  إلخاللهم 
في عدم قيامهم بتقديم المشورة 
الطبية الصحيحة وعدم قيامهم 
للتثبت  الــتــوأم  البنتين  بفحص 
من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ 
ما يلزم من رعاية طبية نحوهما.

الطبيب  تــقــريــر  كــمــا خــلــص 
الــشــرعــي الــمــنــتــدب مـــن الــنــيــابــة 
غــيــر  الـــــتـــــوأم  الـــبـــنـــتـــيـــن  أن  ــى  ــ إلــ
وقد  الرحمية،  األشــهــر  مكتملي 
وتنفستا  الــحــيــاة  وفيهما  ولــدتــا 
والدتـــهـــمـــا  وأن  جـــزئـــًيـــا،  تــنــفــًســا 
ــًرا إلــى  ــارئـــة نـــظـ تــعــتــبــر حـــالـــة طـ
الـــرحـــمـــي، وأن  صـــغـــر عــمــرهــمــا 
نقلهما  يستلزم  كــان  األمـــر  هــذا 
على الفور إلى حاضنات الرعاية 
قيد  على  كانتا  طالما  القصوى 
على  نقلهما  عـــدم  وأن  الــحــيــاة، 
قد  القصوى  الرعاية  إلــى  الــفــور 

فوت الفرصة إلنقاذ حياتهما.
ــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــا اســــتــــمــــعــــت الــ ــ ــمـ ــ كـ
البنتين  والـــــدي  ألقـــــوال  كــذلــك 
والطبيب  الواقعة  وشهود  التوأم 
ــي، واســـتـــجـــوبـــت أعــضــاء  ــرعـ ــشـ الـ
ــادر الــطــبــي الـــذيـــن تــنــاوبــوا  ــكــ الــ

عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــالـــة األم 
التحقيقات  وانتهت  والتوأمين، 
الفنية  اللجنة  تقرير  ضــوء  فــي 
ــتــــقــــريــــر األخـــــــطـــــــاء الـــمـــهـــنـــيـــة  لــ
ــي مــهــنــة  ــ ــزاولـ ــ ــمـ ــ واألخـــــالقـــــيـــــة لـ
الطب البشري المشكلة من ِقبل 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
وما خلص  الصحية،  والخدمات 
إلى  الشرعي،  الطب  تقرير  إليه 
ــبـــوت مـــســـؤولـــيـــة ثـــالثـــة أطـــبـــاء  ثـ
ومـــمـــرضـــة وأمــــــــرت بــتــقــديــمــهــم 
لــلــمــحــاكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة.. حــيــث 
أصـــــــــدرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــصـــغـــرى 
مدة  بالحبس  حكمها  الجنائية 
ثالث سنوات لألول وسنة واحدة 
لــلــثــانــيــة والــثــالــثــة، وكــفــالــة ألــف 
منهم  لكل  التنفيذ  لوقف  دينار 
لـــمـــا نـــســـب إلـــيـــهـــم مــــن تــســبــبــهــم 
خطأ في وفاة توأمين إخالاًل بما 
مهنتهم،  أصـــول  عليهم  تــفــرضــه 
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ وعـــــدلـــــت مـــحـــكـــمـــة االسـ

العقوبة، إال أنها عدلتها بالنسبة 
سنة  للحبس  األول  المتهم  إلــى 
أقــرت  فقط بــدال مــن ثــالث فيما 
وأصبح  الحكم  التمييز  محكمة 

باتا.

املادة 43 من قانون التمييز

لم تنته رحلة الطبيبة الثالثة 
بل تظلمت على  الحد  ذلك  عند 
المختصة  التأديبية  اللجنة  قرار 
ــاء الــطــبــيــة والـــذي  بــنــظــر األخـــطـ
باإليقاف  تأديبية  عقوبة  عاقبها 
عــــن الـــعـــمـــل مـــــدة شـــهـــر بـــعـــد أن 
الطبية  أثبت مخالفتها لألصول 
المتعارف عليها، وبناء على ذلك 
الــتــقــريــر أديـــنـــت جــنــائــيــا، حيث 
تظلمها  التظلمات  لجنة  نظرت 
وانتهى إلى عدم ثبوت المخالفات 
الــتــأديــبــيــة بــحــقــهــا وألـــغـــت لجنة 
التأديبية  اللجنة  قرار  التظلمات 
على  وبناء  باإليقاف،  بمعاقبتها 

لجنة  من  الجديد  التقرير  ذلــك 
ــلـــمـــات تـــقـــدمـــت الــطــبــيــبــة  ــتـــظـ الـ
ــادة  ــعـــدل إلعــ ــر الـ ــوزيـ بــالــتــمــاس لـ
بعد  الجنائي  الحكم  فــي  النظر 
ــالـــة  ــم إحـ ــ ــر الـــجـــديـــد وتــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ

طلبها إلى محكمة التمييز.
في  التمييز  محكمة  وقــالــت 
ــه بــنــاء على  حــيــثــيــات حــكــمــهــا إنــ
قــــانــــون مــحــكــمــة  ــادة 43 مــــن  ــمــ الــ
الـــتـــمـــيـــيـــز والــــــتــــــي نــــصــــت عــلــى 
جـــــواز نــظــر طــلــب إعــــــادة الــنــظــر 
الجنائية  الــنــهــائــيــة  األحــكــام  فــي 
والــجــنــح فــي 5 حـــاالت مــن بينها 
بــعــد الحكم  إذا ظــهــرت  حــالــة مــا 
معلومة  تكن  لــم  أوراق  أو  وقــائــع 
وقــــت الــمــحــاكــمــة وكــــان مـــن شــأن 
تثبت  أن  األوراق  أو  الوقائع  هــذه 
براءة المحكوم عليه، وأشارت إلى 
المطلوب  الحكم  بعد صــدور  أنــه 
إعادة النظر فيه ظهرت أوراق لم 
تكن معلومة وقت الحكم وتتمثل 
مزاولة  تظلمات  لجنة  تقرير  في 
مهنة الطب البشري والذي انتهى 
إلى ثبوت عدم ارتكابها مخالفات 
المهنة  آداب  أو  الــمــهــنــة  ألصــــول 
ولما  منه،  المتظلم  القرار  محل 
كـــان ذلــــك، وكـــانـــت تــلــك الــواقــعــة 
جـــــديـــــدة ومـــــــا قـــــــدم مـــــن شـــأنـــهـــا 
إعـــادة  طــالــبــة  أن  تبين  أوراق  مــن 
النظر لم تكن من ضمن مرتكبي 
ولــذلــك  الــواقــعــة،  مــحــل  الجنحة 
يجب قبول الطعن وإلغاء الحكم، 
المحكمة  حكمت  األحكام  ولهذه 
شكال  النظر  إعـــادة  طلب  بقبول 
وفــــي الـــمـــوضـــوع الــقــضــاء بــبــراءة 

المحكوم عليها.

بعد قبول اإعادة النظر في الحكم..

»التميي�ز« تب�رئ اإح�دى اأطب�اء واقع�ة ت�واأم ال�س�لمانية وتلغي حكم حب�س�ها

اأثبت عدم م�سوؤوليتها  اإلى تقرير جديد لـ»تظلمات المهن الطبية«  المحكمة ا�ستندت 

بحريني  بــإخــراج  التحكيم  هيئة  قضت 
من الشراكة بينه وبين عدد من أفراد أسرته 
إلــيــه ما  يـــؤدوا  أن  المحتكم ضــدهــم  ــزام  وإلــ
في  حصته  قيمة  ديــنــارا   140494 مجموعه 
الـــشـــركـــة، وكـــذلـــك الـــمـــخـــزون الـــخـــاص بها 
نصيبه  بنسبة  ربــح  من  فاته  عما  وتعويضه 
من الشركة من األرباح التقديرية والمكافأة 
ــه وأتــــعــــاب هــيــئــة الــتــحــكــيــم  الــمــســتــحــقــة لــ

والخبرة وأتعاب المحاماة.
وقالت المحامية زهرة البقالي إن موكلها 
اتفقوا على تأسيس  أفراد أسرته  وعددا من 
وثار  الشركاء،  بين  بالتساوي  تجارية  شركة 

بــاالســتــئــثــار  قــيــامــهــم  نتيجة  بينهم  خـــالف 
وحجبه  دخولها  من  موكلها  ومنع  بالشركة 
تــمــامــًا عــن الــنــظــام الــمــحــاســبــي لــلــشــركــة أو 
ــوال  ــ ــحـــب أمـ االطـــــــالع عـــلـــى حــســابــاتــهــا وسـ
ــا وتــحــويــلــهــا إلــــى مــؤســســة  ــهــ الــشــركــة وإدارتــ
فـــرديـــة ألحـــدهـــم مـــن دون وجــــه حـــق وبــمــا 
وبما  عليها  المتفق  الشراكة  نسب  يخالف 
الشركة  فــي  موكلها  بحقوق  ــرارًا  إضــ يشكل 
األمــر  رأســمــالــهــا..  مــن   %25 يمتلك  الــتــي 
الــــذي حـــدا بــه إلـــى الــلــجــوء إلـــى المحكمة 
هيئة  بتعيين  قضت  التي  التجارية  الكبرى 
وانتدبت  الــنــزاع  نظر  تــولــت  الــتــي  التحكيم 

أثبت  والـــذي  الــدعــوى  فــي  محاسبيا  خبيرا 
تقريره إتالف السجالت المحاسبية للشركة 
واستئثار المحتكم ضدهم بالشركة وسحب 
مــبــالــغ مــالــيــة مــن حــســاب الــشــركــة لكونهم 
المخولين بالتوقيع على الحساب وقيامهم 
بتحويلها إلى حسابهم الخاص وعدم اتباع 
قــرار  وأن  لتصفيتها  القانونية  اإلجـــــراءات 
الــتــجــاري تسبب فــي خسائر  الــنــشــاط  وقــف 
ووجود سحوبات  للشركاء  مستقبلية  ألرباح 

مالية مجهولة.
الــتــحــكــيــم حكمها  وعــلــيــه قــضــت هــيــئــة 
بــعــد أن ثــبــت لــهــا اســتــئــثــار بــاقــي الــشــركــاء 

وتعسفهم  عنها  المحتكم  يد  وغل  بالشركة 
بسحب  وقيامهم  اإلدارة  حــق  استعمال  فــي 
وإتالف  بالشركة  الخاصة  البنكية  األرصــدة 
منافسة  بأنشطة  والقيام  المالية  سجالتها 
غــيــر مــشــروعــة تــمــثــلــت فـــي تــحــويــل عــمــالء 
الـــشـــركـــة إلــــى الــمــؤســســة الــمــمــلــوكــة ألحــد 
الـــشـــركـــاء واالســـتـــحـــواذ عــلــى مــقــر الــشــركــة 
التقصيري  الخطأ  وثبوت  لصالح مؤسسته 
الموجب للتعويض إذ كان هذا الخطأ سببا 
نشاطها  وتوقف  الشركة  افتقار  في  مباشرا 

وعجزها عن تحقيق أرباح.

»التحكيم« تق�سى باإخراج بحريني من �سراكة  تجارية عائلية وتحكم ل�سالحه ب�140 األف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى اإلدارية محال لبيع 
الغذائية والمشروبات دفع 4 آالف دينار  المواد 
لبلدية المحرق قيمة متأخرات إيجارية قاربت 
3 سنوات حيث أبرمت البلدية عقد ترخيص مع 
المدعى عليه لالنتفاع بمحل وعلى الرغم من 
قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه 
عن  امتنع  األخير  فــإن  العقد  محل  العين  من 
الوفاء بقيمة مقابل االنتفاع المتفق عليها عن 
بذمته  ترصد  ما   ،2016 2013 حتى  من  الفترة 
مبلغ المطالبة، وقد قامت المدعية بحثه على 

السداد إال أنه لم يحرك ساكنا.
العقود  أن  المقرر  من  إن  المحكمة  وقالت 
تخضع ألصل عام من أصول القانون وهو وجوب 
حسن  يــوجــبــه  مــا  مــع  تتفق  بطريقة  تنفيذها 
النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود 
المدنية،  العقود  شــأن  ذلــك  في  اإلداريـــة شأنها 
وأنه يجب تنفيذ العقد وفًقا لما اشتملت عليه 
طرفيه  والــتــزامــات  حقوق  تحدد  التي  شــروطــه 

طبًقا للبنود التي تم االتفاق عليها.

وأشارت إلى أنه لما كان الثابت من األوراق 
أن بــلــديــة الــمــحــرق )الــمــدعــيــة( -وهـــى شخص 
مــعــنــوي عــــام- أبــرمــت مــع الــمــدعــى عــلــيــه عقد 
البلدية وهو محل لغرض  أمــالك  بأحد  انتفاع 
مـــمـــارســـة نـــشـــاطـــه فــــي بـــيـــع الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
ــــدره 100  ــــك مــقــابــل بــــدل انــتــفــاع شـــهـــري قـ وذلـ
دينار بحريني عن الفترة من 2013 حتى 2016، 
لدعواها  سندا  قدمت  قد  المدعية  كانت  ولما 
بتوقيع  مــذيــل  الــدعــوى  العقد سند  مــن  صـــورة 
منسوب للطرفين ولم يجحد المدعى عليه أو 
يقدم عليه اعتراضا فتكون حجة عليه، وحيث 
التداعي  جلسات  يحضر  لــم  عليه  المدعى  ان 
رغم إعالنه بالدعوى قانونًا ليدفعها بثمة دفع 
الــســداد  يــقــدم دلــيــل  أو  يــنــال منها  أو دفـــاع قــد 
انشغال  المحكمة  منه  تستخلص  الــذي  األمــر 
حكمت  األسباب  فلهذه  المطالبة،  بمبلغ  ذمته 
إلى  يــؤدي  بــأن  عليه  المدعى  بــإلــزام  المحكمة 
وألزمته  دينارا  قدره 4337.400  مبلًغا  المدعية 

بالرسوم والمصروفات.

اإل�زام مح�ل تج�اري دف�ع 4 اآالف دين�ار لبلدي�ة المح�رق

فــي إطــــار جــهــود خــفــر الــســواحــل فــي تنفيذ 
القانون وضبط المخالفين تمكنت شعبة إسناد 
األمن البحري في واقعتين منفصلتين من ضبط 
بحوزتهما  والــعــكــر  جــو  منطقتي  فــي  شخصين 
المحظور  الــروبــيــان  مــن  كــيــلــوجــرام  حــوالــي 500 

القرار  بموجب  العام  من  الفترة  هــذه  في  صيده 
الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأشـــــارت قـــيـــادة خــفــر الــســواحــل إلـــى أنـــه تم 
الواقعتين،  حــيــال  الــقــانــونــيــة  اإلجـــــراءات  اتــخــاذ 

تمهيدًا إلحالة القضيتين إلى النيابة العامة.

 500 ب���ح���وزت���ه���م���ا  ���س��خ�����س��ي��ن  ����س���ب���ط 

�سيده ال��م��ح��ظ��ور  ال��روب��ي��ان  م��ن  ك��ي��ل��وج��رام 

ــار الــنــائــب فــاضــل الــســواد  وأشــ
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
ــة خــــــــالل الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــقــــده رؤســــــاء  الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي عــ
الــنــواب  بمجلس  الــدائــمــة  اللجان 
األســـــبـــــاب  أحــــــــد  أن  إلــــــــى  أمــــــــس 
الــرئــيــســيــة فـــي تــأخــر الــلــجــنــة في 
االنــتــهــاء مــن بــعــض الــمــوضــوعــات 
الجهات  تأخر  هــو  إليها  المحالة 
ذات االختصاص من وزارات الدولة 
فــــي تـــقـــديـــم مــرئــيــاتــهــم فــــي تــلــك 
ردود  أن  إلـــى  الــمــوضــوعــات، الفــتــا 
الجهات الحكومية في أوقات كثيرة 
توجه  فــي  كبيرة  أهمية  لها  يــكــون 
الموضوعات  تلك  بشأن  المجلس 

والقوانين، مضيفا أن أهم جوانب 
عمل اللجان هو استيضاح الصورة 
بــأكــمــلــهــا عــبــر مــخــاطــبــة الــجــهــات 
ــاع  ــقـــطـ الـــمـــعـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـ

األهلي لالطالع على آرائهم.
ولفت السواد إلى أن المجلس 
رئيسيين،  تحديين  واجــه  الحالي 
أولـــهـــمـــا هـــو الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي 
والــمــعــيــشــي لــلــدولــة والــعــمــل على 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج لــلــتــوازن الــمــالــي، 
ــى أن  ــ ــأن إلـ ــشــ ــذا الــ ــ مـــشـــيـــرا فــــي هـ
النائب يكون أمام تحد وهو كيفية 
الموازنة بين المشكلة االقتصادية 
الدولة من جهة  منها  تعاني  التي 
وبين احتياجات المواطن من جهة 

أخرى.
وتابع قوله إن التحدي اآلخر 
هو جائحة كورونا التي أثرت على 
عــمــل الــمــجــلــس مــن االجــتــمــاعــات 
سواء حضوريا أو عن ُبعد، مشيدا 
ــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس  ــانــ ــأداء األمــ ــ ــ بـ
ــنــــواب ومــــا قـــامـــت بـــه مـــن جهد  الــ
ــيـــر إلنـــــجـــــاح عــــمــــل الــمــجــلــس  ــبـ كـ
وابـــتـــكـــار بـــرامـــج الــكــتــرونــيــة حتى 
في  وجـــوده  بــعــدم  النائب  يشعر  ال 

االجتماعات حضوريا.
وبــــشــــأن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
بين مجلسي النواب والشورى أكد 
الــنــائــب فــاضــل الــســواد أن مجلس 
لـــم يــجــتــمــع مـــع مجلس  ــواب  ــنــ الــ
التشريعي  الفصل  طــوال  الشورى 
يتخذ  طــــرف  كـــل  وأن  الـــخـــامـــس، 
أي  تـــوجـــد  وال  مـــنـــفـــردا  قـــــراراتـــــه 
اجــتــمــاعــات مــشــتــركــة عــلــى األقـــل 
التشريعية،  اللجنة  مستوى  على 
إلـــى أن الــعــالقــة تــكــاد تكون  الفــتــا 

منقطعة بين المجلسين.

ــح الــنــائــب أحــمــد  ــ بـــــدوره أوضـ
ــؤون  ــشــ ــيــــس لـــجـــنـــة الــ ــلــــوم رئــ الــــســ
أبــرز  مــن  أن  واالقتصادية  المالية 
القوانين التي عملت اللجنة عليه 
ــو مـــشـــروع  ــذا الـــفـــصـــل هــ ــ ــــالل هـ خـ
االستثمار  وحماية  تشجيع  قانون 
بقانون،  اقــتــراح  على  بــنــاء  المعد 
سيكون  الــقــانــون  هـــذا  أن  مضيفا 
دور كبير في تحفيز االستثمار  له 
الـــمـــحـــلـــي واألجــــنــــبــــي، مــبــيــنــا أن 
اللجنة غيرت الكثير في المقترح، 
ــى تــوافــقــات كــبــيــرة مع  ووصــلــت إلـ
حيث  والحكومة,  الشورى  مجلس 
ليكون  تحفيزية  بــنــود  إضــافــة  تــم 
ــع الـــقـــانـــون فــي  ــ ــم رفـ ــ ــل، وتـ ــقـ ــه ثـ لــ
لألسف  ولكن  الــرابــع  الـــدور  نهاية 
تم انتهاء دور االنعقاد قبل عرضه 
عــلــى الــجــلــســة، مــعــربــا عـــن أمــلــه 
باهتمام  الــقــانــون  هــذا  يحظى  أن 
المجلس القادم والتصويت عليه.

ــاف الــســلــوم أن مـــن أهــم  ــ وأضـ
الموضوعات التي أنجزتها اللجنة 

التوازن  برنامج  إقــرار  هو  المالية 
الــمــالــي، ولــكــن الــجــائــحــة كـــان لها 
تــأجــيــل  إلــــــى  أدى  ســـلـــبـــي  تـــأثـــيـــر 
ــن الـــــتـــــوازن الـــمـــالـــي،  ــتــــهــــاء مــ االنــ
ــــالل الــجــائــحــة  ــه خـ ــ ــى أنـ ــ ــا إلـ ــتـ الفـ
عانينا من انخفاضات في إيرادات 
ــذا لــم يــؤثــر على  الـــدولـــة ولــكــن هـ
المشروعات التي استمرت، كما أن 
كبير  دور  له  كــان  الصحي  القطاع 
العبور  واستطعنا  الجائحة  خالل 
ــادي والــصــحــي  ــتـــصـ بــالــقــطــاع االقـ

والتعليمي بصورة مميزة.
وأشــــــــــــــاد الــــــســــــلــــــوم بــــتــــعــــاون 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــنــــة الـ ــلــــجــ ــع الــ ــ ــه مــ ــتـ ــنـ لـــجـ
هناك  إن  قــائــال  الــشــورى  بمجلس 
تــعــاونــا مــشــتــركــا فـــي الــعــديــد من 
الـــمـــوضـــوعـــات، كــمــا أبــــدى تــفــاؤلــه 
مع  وخاصة  المقبلة  المرحلة  في 
ــاع أســـعـــار الــنــفــط، قــائــال إنــه  ــفـ ارتـ
بالرغم من ذلك ال نريد االعتماد 
العمل  ونــريــد  النفط  أســعــار  على 
ــات دون  ــروفــ ــمــــصــ الــ تــقــلــيــل  ــلـــى  عـ

المقدمة  الــخــدمــات  على  التأثير 
للمواطن مع زيــادة اإليــرادات غير 

النفطية.
كــــمــــا أكــــــــد الـــــنـــــائـــــب مــحــمــد 
ــؤون  ــشـ ــيـــس لــجــنــة الـ الــســيــســي رئـ
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
على  كورونا  تأثير  من  بالرغم  أنــه 
عامين  ــدار  مـ عــلــى  المجلس  أداء 
ــواب اســـتـــطـــاعـــوا إنـــجـــاز  ــ ــنـ ــ فـــــإن الـ
ــور مــثــل اإلعــفــاء  الــعــديــد مــن األمــ
ــر الـــكـــهـــربـــاء وأقـــســـاط  ــيـ ــواتـ مــــن فـ
اإلســـكـــان ومــنــح عــــالوة 300 ديــنــار 
لــلــحــرف الـــيـــدويـــة ووقــــف أقــســاط 

البنوك ودعم األجور.
ــال إنــنــا ال نــلــوم الــمــواطــن  وقــ
ألنه  المجلس  ألداء  انتقاده  على 
ــر مـــمـــا تــنــقــلــه بـــعـــض وســـائـــل  ــأثـ تـ
التواصل االجتماعي، ولكن يجب 
ــورة بــشــكــل أوضـــــح،  ــ ــــصـ ــاح الـ ــضــ إيــ
خــــالل  ــلــــس  ــمــــجــ الــ أن  وخــــــاصــــــة 
تفرغ  الخامس  التشريعي  الفصل 
لــلــرقــابــة أكــثــر مــن الــتــشــريــع، ألن 

الــتــشــريــعــات فـــي الــبــحــريــن شبه 
األداء  إلى  بالنظر  ولكن  مكتملة، 
الـــرقـــابـــي لــلــمــجــلــس نــجــد أنــــه تم 
والعديد  تحقيق  لجان   6 تشكيل 
باإلضافة  العامة,  المناقشات  من 
ــلــــة  ــئــ إلــــــــى كــــــم ضــــخــــم مــــــن األســ
النيابية، معتبرا أن هذا المجلس 
هو األكثر في استخدام مثل هذه 

األدوات الرقابية.
النائب أحمد  من جهته أشاد 
الخدمات  لجنة  رئيس  األنصاري 
لمجلس  مخالفات  أي  ورود  بعدم 
الرقابة  ديـــوان  تقارير  فــي  الــنــواب 
الــمــالــيــة واإلداريـــــة خـــالل الفصل 
مــرة  ألول  الـــخـــامـــس  الــتــشــريــعــي 
على حد قوله، مؤكدا أيضا وجود 
تعاون وتنسيق بين لجنته ولجنة 

الخدمات في مجلس الشورى.
واعتبر األنصاري أن المجلس 
مدار  واجه صعوبات على  الحالي 
حيث  األربــعــة،  التشريعية  األدوار 
إنهاء عمل  في  األول  الــدور  قضى 

مـــوضـــوعـــات الــمــجــلــس الـــســـابـــق، 
نتيجة  جــدا  صعبة  بفترة  مــر  ثــم 
ــاض حــجــم  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــا« وانـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ـــ»كـ ــ ــ لـ
بعض  أداء  منتقدا  االجــتــمــاعــات، 
بالشكل  تــعــاونــهــا  وعــــدم  الــــــوزارات 
وخــاصــة  المجلس  مــع  الــمــطــلــوب 
أن هــنــاك تــوجــيــهــات واضــحــة من 
ــبــــل ســــمــــو ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  قــ
الوزراء بأهمية التنسيق والتعاون 
ــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــيـ ــتـ ــطـ ــلـ ــسـ ــن الـ ــيــ بــ

والتشريعية.
ــد الــنــائــب أحمد  فــي حــيــن أكـ
رئـــيـــس لجنة  نـــائـــب  الــدمــســتــانــي 
المرافق العامة والبيئة أن جائحة 
أداء  عـــلـــى  ســـلـــبـــا  أثـــــــرت  كـــــورونـــــا 
تعاون  وجــود  إلــى  المجلس، الفتا 
بين المجلسين والدليل على ذلك 
الــمــوضــوعــات،  الــعــديــد مــن  تمرير 
المجلس  بــيــن  الــتــنــســيــق  واصـــفـــا 
وبـــيـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة بــأنــه 

يسير ببطء. 
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عبدالعزيز  العميد  شــارك 
مــعــيــوف الــرمــيــحــي مــديــر عــام 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية في اجتماع الدورة 31 
والعدالة  الجريمة  منع  للجنة 
الجنائية وذلك في مقر األمم 
المتحدة بالعاصمة النمساوية 
بــمــشــاركــة دولــيــة كبيرة  فــيــيــنــا، 
وحــــــضــــــور رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
ومدير  المتحدة  لألمم  العامة 
المعني  المتحدة  األمم  مكتب 

بالمخدرات والجريمة.
وبهذه المناسبة، أكد مدير 
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام 
مشاركة  أن  الــجــنــائــيــة  واألدلــــة 
في  السنوية  البحرين  مملكة 

ــتــــمــــاع تـــأتـــي بــهــدف  هـــــذا االجــ
تبادل الرؤى حول أفضل السبل 
والــمــمــارســات لــمــنــع الــجــريــمــة 
ــح قــيــق الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة  وتــ

واالســتــفــادة مــن تــجــارب الــدول 
األخــــــــــرى فـــــي هـــــــذا الـــمـــجـــال 
مـــتـــمـــنـــيـــا الــــــخــــــروج بـــــقـــــرارات 
وتوصيات تخدم العمل األمني.

مدي���ر ع���ام المباح���ث واالأدل���ة الجنائية ي�س���ارك في 

الجنائي���ة والعدال���ة  الجريم���ة  من���ع  لجن���ة  اجتم���اع 

ال�سـواد: ال تن�سـيق مع ال�سـورى.. ال�سـلوم: متفائل بالقادم.. ال�سي�سـي: حققنا اإنجازات رغم 
كورونـا.. االأن�سـاري: ال مخالفـات الأول مـرة.. الدم�سـتاني: التعـاون الحكومـي ي�سـير ببـطء

كتب: وليد دياب

تصوير: عبداألمير السالطنة 
أكــــد رؤســـــاء الــلــجــان الـــدائـــمـــة بــمــجــلــس الـــنـــواب أن الــفــصــل 
الــتــشــريــعــي الــخــامــس يــعــتــبــر فــصــال اســتــثــنــائــيــا لــمــا واجـــهـــه من 
تحديين كبيرين وهما جائحة كورونا والوضع االقتصادي، الفتين 
المجلس  أداء  تأثير سلبي على  لهما  كان  األمرين  أن هذين  إلى 
وخاصة أن الجائحة تعتبر أمرا غير مسبوق على العالم وأثرت في 
بدايتها على أسلوب وطريقة االجتماعات سواء اجتماعات اللجان 

أو جلسات المجلس أو حتى اللقاءات المشتركة مع الحكومة.
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} جانب من تقديم سفرائنا واجب العزاء.

قدم سفراء مملكة البحرين والقائمون باألعمال في عدة دول واجب 
العزاء إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة المغفور له 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.
الجلل،  المصاب  بهذا  المواساة  تعازيهم وعظيم  السفراء عن  وأعرب 
وطنه  نهضة  فــي  الــبــارزة  وإسهاماته  الــراحــل  الفقيد  مناقب  مستذكرين 
وخدمة شعبه وقضايا أمته العربية واإلسالمية ودوره في تعزيز العالقات 

األخوية التاريخية البحرينية اإلماراتية، وتدعيم العمل اإلنساني الدولي، 
وأن  ورضــوانــه،  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  المولى  سائلين 

يلهم حكام اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.
آل خليفة سفير  الشيخ على بن عبدالرحمن  السفراء  وكان من بين 
سفير  غسان  محمد  الدكتور  السعودية،  العربية  المملكة  لــدى  البحرين 
البحرين لدى الصين، والسفير جمال الرويعي المندوب الدائم لدى األمم 

المتحدة في نيويورك، والسفير احمد الهاجري لدى إندونيسيا، والسفير 
اليابان،  لدى  الدوسري  أحمد  والسفير  الهند،  لدى  محمد  عبدالرحمن 
والسفير خالد المسلم لدى المغرب، وكميل عبداهلل القائم باألعمال لدى 
سوريا، وخالد المنصور القائم باألعمال لدى العراق، وإبراهيم البوعينين 
القائم باألعمال لدى روسيا  القائم باألعمال لدى باكستان، وعلي حسن 

االتحادية، وخالد يوسف الجالهمة سفير البحرين لدى إسرائيل.

�ش���فراء البحري���ن يقدم���ون واج���ب الع���زاء ف���ي وف���اة ال�ش���يخ خليف���ة ب���ن زايد

اأ�شامة العوفي.. 

القامة القانونية التي فقدناها

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

طوال أكثر من عشر سنوات ماضية، وفي صباح كل يوم عمل، 
عــنــد الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف صــبــاحــا، وأنــــا فــي طــريــقــي إلــى 
العمل، كنت أشاهد مجموعة من الشباب يمارسون رياضة المشي 
الشباب  هــؤالء  افتقدت  ولكني  بالقضيبية..  الضباط  نــادي  قــرب 
منذ فترة، وعلمت بعد ذلك أنه كان من ضمنهم المستشار أسامة 
الــعــوفــي -رحــمــه اهلل- الـــذي انتقل إلــى جـــوار رحــمــة ربــه األســبــوع 

الماضي.
يوم،  كل  المشي صباح  يمارسون  الشباب وهم  رأيت  كلما  كنت 
أقول إنه يوم نشط بالنسبة إليهم، وبالتأكيد سينعكس ذلك إيجابا 
كل  وأدركــت ذلك حينما تحدث  الوظيفي،  أدائهم ومحيطهم  على 

من كتب عن خصال ومهنية المستشار أسامة العوفي رحمه اهلل.
رحل المستشار أسامة العوفي، بعد أن ترك وراءه سيرة كريمة 
ومتميزة من العمل والجد واالجتهاد، يعتز بها زمالؤه في العمل، 
أبناؤه وأسرته الكريمة، فقد كان قيمة وطنية، وقامة  ويفتخر بها 
قانونية، وشخصية نيابية قضائية رفيعة، ولم تتح لي الفرص في 
لقائه والحديث معه إال من خالل بعض مؤتمرات صحفية شارك 

فيها. 
أدرك حجم الفراغ الذي تركه المستشار أسامه العوفي -رحمه 
اهلل- والــــذي يشعر بــه جــيــدا الــعــامــلــون مــعــه فــي الــنــيــابــة الــعــامــة، 
عز  المولى  عند  أنــه  الــيــوم  عــزاءنــا  ولكن  الكريمة،  أســرتــه  وقبلهم 
الصبر  أهــلــه  ويــلــهــم  جــنــاتــه،  فسيح  يسكنه  أن  اهلل  ونــســأل  وجـــل، 
الــعــام د. علي بــن فضل  الــنــائــب  بــأن  والــســلــوان، وأثـــق تــمــام الثقة 
البوعينين سيحتضن زمالءه وأسرته الكريمة، وفاء وتقديرا لسيرة 

ومسيرة المستشار أسامة العوفي رحمه اهلل.
أسامة  المستشار  يترأسها  كان  التي  القضائي  التفتيش  إدارة 
والــوقــوف  الــعــامــة،  الــنــيــابــة  أعــضــاء  أداء  بمتابعة  »معنية  الــعــوفــي 
الــدورات  وإعــداد  وتوجيههم،  عملهم  وتقييم  كفايتهم،  درجــة  على 
القانونية،  ــدارات  واإلصــ التشريعية،  النشرات  وتوفير  التدريبية، 
التفتيش  شهد  وقــد  أدائــهــم«..  وتطوير  قدراتهم  لتنمية  يلزم  بما 
القضائي خالل ترؤسه له -رحمه اهلل- المزيد من التطور والتقدم، 
وفق منهجية واستراتيجية رائدة، قادها النائب العام وفريق العمل 
معه، وكان المستشار أسامة العوفي أحد أركانها الرئيسية وركائزها 

األساسية. 
أنه بعد رحيل المستشار أسامه العوفي -رحمه  ما يؤلم حقا 
أطلت  بــالــخــارج  التحريض  وجــمــاعــات  الشر  أبـــواق  بعض  أن  اهلل- 
المسيء،  وتطاولها  وشماتتها،  أكاذيبها  ونشرت  وخرابها،  بعفنها 
ــال الــقــانــون والــقــضــاء  كــعــهــدهــا الــمــســتــمــر فــي الــتــطــاول عــلــى رجــ
األجالء في البالد، وهي تدرك جيدا أن مملكة البحرين بكل أبنائها 
واألمينة،  المخلصة  الوطنية  وشخصياتها،  ورجالها  ومؤسساتها، 
دفاعا عن  وإخــالص،  أمانة  بكل  تــزال،  وال  المقدس  واجبها  تــؤدي 
الوطن ومقدراته، وحفظا ألمن المجتمع وأفراده، والذود عن ترابه 
ومكتسباته، وأن أي حديث باطل وشماتة في الموت، تنم عن سلوك 

دنيء، وثقافة منحطة، مرفوضة مجتمعيا ودينيا وإنسانيا.
رحم اهلل المستشار أسامة العوفي.. فقد أدى الواجب واألمانة، 

ويستحق وأسرته الكريمة، منا جميعا، كل التقدير والتكريم.

ــلـــت الـــــــــدورة الـــســـادســـة  وحـــمـ
اســــــــم الــــمــــغــــفــــور لــــــه بــــــــــإذن اهلل 
ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن خــالــد 
والـــذي  اهلل«،  »رحـــمـــه  خــلــيــفــة  آل 
ــان راعـــيـــًا لــلــجــائــزة فــي دوراتــهــا  كـ
وشغل منصب  السابقة،  الخمسة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ـــب رئــ ــائـ نــ
ورئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلســالمــيــة، ومــحــمــد بــن عــبــداهلل 
آل خليفة ضيف الشرف الفخري 
للفعالية ممثال عن أسرة الراحل 
سمو الشيخ عبداهلل بن خليفة آل 

خليفة يرحمه اهلل.
رئيس  رفــع  المناسبة،  وبهذه 
ــلـــى الــصــحــة هــذا  الــمــجــلــس األعـ
ــى الـــمـــقـــام الــســامــي  ــ الـــتـــكـــريـــم إلـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

مملكة البحرين المفدى، الداعم 
األول للعمل اإلنساني في مملكة 
ــتـــزاز  الــبــحــريــن، مــعــرًبــا عـــن االعـ
ودعــم  الــســامــيــة  الملكية  بــالــثــقــة 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى لــكــافــة 
المبادرات اإلنسانية واالجتماعية 
مملكة  أنَّ  إلــى  منّوًها  والخيرية، 
العهد  ظــل  فــي  تعيش  الــبــحــريــن 
في  وازدهـــاًرا  ونماًء  تطورًا  الزاهر 
لبناء  وتكاتًفا  المجاالت،  جميع 
إلى  بــه  الغالي واالرتــقــاء  الــوطــن 

أعلى المستويات.
كما رفع الشكر والتقدير إلى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــهـــامـــات ســـمـــوه الـــبـــارزة  نــظــيــر إسـ
االجتماعية  التنمية  تحقيق  في 

المستدامة في ظل العهد الزاهر 
لجاللة الملك المفدى.

الــحــفــل،  فــي  كلمته  وخــــالل 
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ــشــ اســــتــــذكــــر الــ
ــر  ــآثــ مــ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل  عــــــــبــــــــداهلل 
عبداهلل  الشيخ  سمو  وإسهامات 
اهلل  طــيــب  خليفة  آل  خــالــد  بــن 
ــذا الـــصـــدد:  ــ ثـــــــراه. وقــــــال فــــي هـ
اليوم  بينكم  أكــون  أن  »يسعدني 
الكريمة  الدعوة  شاكرًا لكم هذه 
الــســادســة  الــــدورة  فــي  للمشاركة 
اإلنساني  العمل  لجائزة  للعمل 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
ــــي تـــحـــمـــل اســــــم الـــمـــغـــفـــور  ــتـ ــ والـ
لــه الـــوالـــد الــعــزيــز ســمــو الشيخ 
بــــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة  ــبــــداهلل  عــ
رحمه اهلل، وهلل الحمد فإّن سيرة 
الوالد العزيز محمودة ومعروفة 

ليس عند أهل البحرين فحسب، 
ــوى مــنــطــقــة  ــتـ ــسـ ــى مـ ــلـ ــا عـ ــ ــمـ ــ وإنـ
الخليج بل كل من عرفه وتعامل 
مـــعـــه، عـــرفـــه الــجــمــيــع مــخــلــصــًا 
صادقًا ملهمًا وكتلة من النشاط 
ــيـــويـــة والـــتـــمـــيـــز فــــي شــتــى  والـــحـ

مراحل حياته«.
الشيخ  ســمــو  أّن  إلـــى  وأشــــار 
عبداهلل بن خالد آل خليفة على 
المستوى االجتماعي، كان رجاًل 

مـــعـــطـــاًء، مـــتـــعـــدد االهـــتـــمـــامـــات 
مبادرات  والمسؤوليات، وصاحب 
ــان رحـــمـــه اهلل  ــ عــــديــــدة ، فـــقـــد كـ
االجتماعي،  المجال  في  نشطًا 
فـــفـــي أوائـــــــل الــخــمــســيــنــات قـــام 
ــع بــعــض أصـــدقـــائـــه بــتــأســيــس  مـ
المكتبة الخليفية ليجتمع فيها 
مـــع أصــحــابــه الــشــبــاب لــلــقــراءة 

والتثقف.
ــدرج فـــي الــعــديــد من  ــ كــمــا تـ

الــمــواقــع الــرســمــيــة الــتــي تشرف 
فيها بخدمة بلده وقيادته، ففي 
بـــدايـــة الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي تــــم تــعــيــيــنــه كــرئــيــس 
لبلدية الرفاع وتدرج في األعمال 
الـــرســـمـــيـــة، كــــقــــاٍض، ثــــم رئــيــســا 
للعدل  ووزيــــرا  الــمــنــامــة  لبلدية 
ونــائــبــا لــرئــيــس الــــــوزراء ورئــيــســا 
ــلـــس األعــــــلــــــى لـــلـــشـــؤون  ــلـــمـــجـ لـ

اإلسالمية.

تكري���م رئي����س المجل����س الأعلى لل�شح���ة بجائزة العم���ل الإن�ش���اني لدول مجل����س التعاون

تحت رعاية كريمة من الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، 
آل خليفة  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  المستوى تم تكريم  وبحضور خليجي وعربي رفيع 
رئيس المجلس األعلى للصحة في حفل الدورة السادسة لجائزة العمل االنساني للعام 2022 التي أقيمت 
لتكريم  تنظم سنوًيا  والتي  الشقيقة،  الكويت  دولة  في  اإلنساني  للعمل  الخليجية  القمة  بالتوازي مع 

نخبة من البارزين في مجاالت العمل اإلنساني على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

} جانب من التكريم.

تقدم وفد من مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بواجب 
الشيخ  السمو  تعالى صــاحــب  اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  وفـــاة  فــي  الــتــعــازي 
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، وذلك بمقر سفارة 
جمعية  وعبرت  البحرين.  مملكة  في  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
األمتين  لوفاة فقيد  واألسى  الحزن  البحرينية عن عميق  الصحفيين 
الحميدة  وأخــالقــه  الواسعة  حكمته  مستذكرين  واإلســالمــيــة،  العربية 
سائلة  اإلنسانية،  تجاه  وعطاءه  ومسيرته  واإلنسانية  النبيلة  ومواقفه 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. وأكدت »الصحفيين 
الجميع  بمحبة  حظي  وقد  حكيمًا،  قائدًا  كان  الراحل  أن  البحرينية« 
واالســتــقــرار  للتعايش  نــمــوذًجــا  وطنه  يجعل  أن  واســتــطــاع  واحترامهم 

والسالم، وتعتبر مسيرة نهضته محل تقدير في العالم.

»ال�شحفيين البحرينية« تقدم واجب العزاء في ال�شفارة الإماراتية 

} عيسى الشايجي.

} نوال الخاطر تستقبل ليندا مكمولن.

} الدرازي يستقبل السفير األمريكي.

وكيل  الخاطر  إبراهيم  نــوال  األســتــاذة  استقبلت 
واالستراتيجيات  للسياسات  والتعليم  التربية  وزارة 
اإلعــالمــي  الملحق  مكمولن  لــيــنــدا  الــســيــدة  واألداء 
والــثــقــافــي بــمــكــتــب الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة واإلعـــالمـــيـــة 
بمملكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  لسفارة  التابع 
إدارة  مــديــرة  المهنا  غسان  لــولــوة  بحضور  البحرين، 
ــــدد من  ــمــــدارس الــخــاصــة وعـ تــراخــيــص ومــتــابــعــة الــ
التعاون  سبل  لمناقشة  وذلــك  الجانبين،  كال  ممثلي 
في  األمريكية  والسفارة  والتعليم  التربية  وزارة  بين 

مختلف المجاالت التعليمية.
وفريقها،  مكمولن  بالسيدة  الوكيل  رحبت  وقــد 
واســتــعــرضــت مــعــهــم أهـــم اإلنـــجـــازات والــجــهــود التي 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدمج  الـــوزارة  بها  قامت 

فـــي الــصــفــوف الــتــعــلــيــمــيــة وتــوفــيــر الــبــيــئــة الــداعــمــة 
اكتساب  من  ليتمكنوا  الحكومية  الــمــدارس  في  لهم 
المهارات األساسية واالنخراط في المجتمع بنجاح، 
المدارس  إدارة تراخيص ومتابعة  كما أطلعت مديرة 
على  وفريقها  والثقافي  اإلعالمي  الملحق  الخاصة 
اإلجـــــــــراءات الــمــتــبــعــة فـــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــخــاص 

وأولويات العمل في هذا المجال.
ــن جـــانـــبـــهـــا اســـتـــعـــرضـــت الـــمـــلـــحـــق اإلعـــالمـــي  مــ
والــثــقــافــي أهـــم الــمــشــاريــع الــتــي تــطــرحــهــا الــســفــارة 
تقديم  شأنها  مــن  والــتــي  الــمــجــال  هــذا  فــي  للتعاون 
فـــي مملكة  الـــخـــاصـــة  ــيـــاجـــات  ــتـ لـــــذوي االحـ الـــدعـــم 
البحرين من خالل توفير ورش عمل وبرامج تدريبية 

واستشارات تربوية لقطاع التعليم العام والخاص.

»ال��ت��رب��ي��ة« ت��ب��ح��ث ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ت��ب ال�����ش��وؤون 

ال��ث��ق��اف��ي��ة والإع���ام���ي���ة ب��ال�����ش��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة
المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، ستيفن بــونــدي ســفــيــر الــواليــات 
ــــك بمقر  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وذلـ

المؤسسة بضاحية السيف.
بالسفير األمريكي بمناسبة  الــدرازي  اللقاء، رحب  وخالل 
وتناول معه عددا  المملكة،  لدى  لبالده  تعيينه سفيًرا جديًدا 
من المواضيع ذات االهتمام المشترك، والدور الذي تضطلع به 
المؤسسة في التعاطي مع أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة، 
أو  الرسمية  ــواًء  سـ المعنية،  الجهات  كــل  مــع  بالتعاون  وذلـــك 
أساسًيا  ورافــًدا  تمثل شريًكا  التي  المدني  المجتمع  منظمات 

لتقوية مؤسسات الدولة.
مــن جــانــبــه، أكـــد بــونــدي أهــمــيــة الــــدور الــــذي تضطلع به 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية ونشر 
ثــقــافــة حــقــوق اإلنـــســـان، مــعــربــا عـــن شــكــره وتــقــديــره لرئيس 
الــدائــم  واهــتــمــامــه  وتــعــاونــه  االســتــقــبــال  على حسن  المؤسسة 

لبحث الموضوعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

الإن�شان لحقوق  الوطنية  الموؤ�ش�شة  رئي�س 

يبحث تعزيز التعاون مع ال�شفير الأمريكي

اإلقــبــال على مراكز  ارتــفــاع  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  أكـــدت 
الفحص الفني الخارجية وذلك بنسبة 226% في الربع األول 
المدة في عام 2021، وذلك نظرًا  من عام 2022 قياسًا بنفس 
إلـــى مــا تــقــدمــه هـــذه الــمــراكــز مــن خــدمــة ذات جـــودة وبــرقــابــة 
الــمــراكــز  فــي جميع  المخصصة  الــمــرور  مــكــاتــب  مــن  مــبــاشــرة 
الخاصة، البالغ عددها 8 مراكز منتشرة في جميع محافظات 
المملكة، حيث إنها مستوفية للشروط والمتطلبات والمعايير 
الالزمة، وبفاحصين فنيين خاضعين لدورات تدريبية  الفنية 

مكثفة من قبل اإلدارة العامة للمرور.
وتــتــيــح هـــذه الــمــراكــز خــدمــات ســاعــات أطـــول وفـــي مــواقــع 
قريبة، وإنجاز فحص المركبة في وقت قياسي، كما أنها تعزز 
أفضل  تــقــديــم  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  شــركــات  بــيــن  التنافسية 
خدمة ضمن الجودة التي حددتها اإلدارة العامة للمرور ووفقًا 

لمقاييس تلتزم بها جميع المراكز. 

ن�ش���بة زي���ادة الإقب���ال على   %226

الخارجية الفن���ي  الفح����س  مراك���ز 

»ت���ن���ظ���ي���م �����ش����وق ال���ع���م���ل« ت��ج��ت��م��ع م��ع 

ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ج��ري��م��ة
أكّد جمال عبدالعزيز العلوي 
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــل رئـ ــمــ ــعــ ســـــــوق الــ
ــيــــة لـــمـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار  ــنــ الــــوطــ
ــة  ــيـ ــمـ ــــاص ضــــــــــــرورة أهـ ــخــ ــ ــاألشــ ــ بــ
االســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــبـــرات الــدولــيــة 
ــتــــدريــــب  ــر بـــــرامـــــج الــ ــويــ فـــــي تــــطــ
الــمــتــخــصــصــة الـــتـــي يــعــمــل على 
ــلـــيـــمـــي  ــا الــــمــــركــــز اإلقـ ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ تـ
للتدريب وبناء القدرات لمكافحة 

االتجار باألشخاص.
ــاء اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ جــــــاء ذلــــــك أثـ
ــوي مـــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن فــي  ــلــ ــعــ الــ
ــيــــة لــمــكــافــحــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ
بـــمـــقـــرهـــا   )NCA( ــة  ــمــ ــريــ ــجــ الــ
ــتـــحـــدة،  ــمـ بـــلـــنـــدن بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـ
البرامج  ومناقشة  تم بحث  حيث 
الــتــدريــبــيــة الــنــوعــيــة الــمــعــدة من 
ــتــــي تــســتــهــدف  قـــبـــل الـــوكـــالـــة والــ
ــاعــــات، وتــعــكــس  مــخــتــلــف الــــقــــطــ
من  الجريمة  ومــتــغــيــرات  طبيعة 

واقع عملي.
كـــمـــا تــــم االطــــــــالع عــــن قـــرب 
على برامج التدريب المطورة من 

فــي مــجــال مكافحة  الــوكــالــة  قبل 
االتــجــار بــاألشــخــاص، مــن خــالل 
حــضــور عــدد مــن الــعــروض وورش 
ــل، والــــــوقــــــوف عـــلـــى مـــدى  ــمــ ــعــ الــ
في  العملي  الواقع  مع  مواءمتها 
الــمــنــطــقــة، ال ســيــمــا الــمــتــعــلــقــة 

المحتملين،  الضحايا  بمقابلة 
ــاء الـــثـــقـــة وكـــســـب تــعــاونــهــم،  ــنــ وبــ
التدريب  والتي تأتي ضمن خطة 
للمركز اإلقليمي للفترة المقبلة، 
المزمع تنفيذها في الربع األخير 

من هذا العام.

} صورة جماعية على هامش االجتماع.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295541


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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ديـــل كــارنــيــجــي مــؤلــف أمــريــكــي ولـــه عـــدة كتب 
عــن تــطــويــر الــــذات أهــمــهــا )كــتــاب دع الــقــلــق وابـــدأ 
الحياة(، إن لم تكن قرأت هذا الكتاب دع ما بيدك 
ر طريقة  سيغيِّ كتاب  فهو  قــراءتــه  في  وابــدأ  جانبا 
ليس  مرونة،  وأكثر  أسهل  الحياة  ويجعل  تفكيرك 
بانتهاء  ينتهي  الــذي  الحماسي  الكالم  عن طريق 
قــــراءة الــكــتــاب، بــل عــن طــريــق الــتــطــبــيــق العملي 

والممارسة اليومية ألفكار كارنيجي الفعالة.
يذكر الكاتب في كتابه أن ال عناء لإلنسان في 
الحياة إذا كان يرجو السعادة وينشد النجاح فيها 
إال أن يقهر عدوه األوحــد الذي يسكن نفسه وهو 
القلق ذلك العدو اللدود الذي يقلل أمنها ويسلبها 
أسباب  دون  يحول  منيعا  ســدا  ويقف  طمأنينتها 

السعادة والنجاح.
أكب على كتابة مرجع في السيطرة على القلق 
أستمر في كتابته 7 سنوات وكان ثمرة العناء )كيف 
ذلك  بعد  ترجم  الــذي  الحياة(  وتبدأ  القلق  تقهر 

باسمه الجديد.
أنه ال يوجد كتاب واحد في علم  الكاتب  ويقر 
النفس أحاط بالقلق بشتى صوره وعرض عالجه 

بطرق ميسورة.
كإحساس ضار  القلق  تناول  فالكتاب  بعد،  أما 
شائع في حياتنا كالهواء الذي نتنفسه يحيط بنا 
لتعدد مسؤوليتنا وما يدور من حولنا من أحداث 
يسلب  إحــســاس  بالقلق  شــعــورنــا  يـــوم.  كــل  متغيرة 
بهجة الحياة ويفقدنا الثقة بالنفس ويعيق القدرة 
ضار  وتأثيره  طبيعي  بشكل  الحياة  ممارسة  على 
على جسم اإلنسان، فأول ما يتأثر الجهاز العصبي 
منتظم،  بشكل  التوتر  لهرمون  العقل  ــراز  إفـ بعد 
الــصــداع  وهــو مــا قــد يسبب بعض األعــــراض مثل 

والدوخة واالكتئاب.
القلب  كخفقان  الدموية  واألوعــيــة  القلب  ثــم 
ــكـــون الــشــخــص أكـــثـــر عــرضــة  ــم فـــي الـــصـــدر ويـ ــ وألـ

لإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــه نــصــيــب مـــن الــقــلــق، إذ 
يتسبب في آالم المعدة والغثيان ومشكالت أخرى 

مثل فقدان الشهية ومتالزمة القولون العصبي. 
أمراضا  قد يسبب  ما تحسبه شيًئا بسيطا  إن 

خطيرة، فمن فضلك دع القلق وابدأ الحياة. 

دع القلق وابداأ الحياة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�صتئ�صال كلية بالمنظار 

في م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
الــســالم  فــي مستشفى  الــطــبــي  الــفــريــق  تــمــكــن 
لمريض  بالكامل  كلية  استئصال  من  التخصصي 
ــك عـــلـــى يــــد الـــدكـــتـــور  ــ ــ عــــن طــــريــــق الـــمـــنـــظـــار وذلـ
البولية  المسالك  اســتــشــاري  أحــمــدي  عبدالسالم 
والتي  المختص  الطبي  والفريق  األعضاء  وزراعــة 
تــعــد أول عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــســتــشــفــيــات 

الـــخـــاصـــة فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وقـــــال الــدكــتــور 
جيدة  صحية  بحالة  يتمتع  المريض  إن  أحمدي 
يمتاز  المناظير  عمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  وأن  جــدا 
بــقــصــر اإلقـــامـــة فـــي الــمــســتــشــفــى وبــســرعــة تعافي 
العودة  وسرعة  باأللم  اإلحساس  قلة  مع  المريض 

إلى ممارسة الحياة الطبيعية كما قبل العملية.
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من  ونضارتها  البشرة  بشباب  االهتمام 
والتطور  المرأة،  األساسية في حياة  األمــور 
التجميل  مجال  فــي  دائــمــا  مستمر  الطبي 
وأصــبــح هــنــاك اخــتــيــارات مــتــعــددة، يعتمد 
ــراءات  ــ الــتــجــمــيــل بــــدون جـــراحـــة عــلــى اإلجــ
بالبنج  ســواء  بالعيادة  تتم  التي  البسيطة 
الــمــوضــعــي أو بــدونــه وتــتــم فــي وقـــت قصير 
وأغلب اإلجراءات ال تستدعي فترة نقاهة أو 
فترة نقاهة قصيرة جدا قد تمتد عدة أيام 

وتشمل هذه اإلجراءات:
السحرية  الــمــادة  وهــي  البوتكس  حقن 
ــالـــم فــي  ــثــــر مــبــيــعــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ األكــ
ارتخاء  على  تعمل  والتي  التجميل،  مجال 
ما  بالوجه  التعبيرية  العضالت  وانــبــســاط 
يؤدي إلى عدم ظهور تعبيرات الوجه بقسوة، 
باإلضافة إلى استخدام البوتكس لتجاعيد 

الرقبة والخطوط الطولية والعرضية بها.
 وال يمكننا أن ننسى أنها العالج السحري 
لفرط التعرق وما يسببه من مشاكل نفسية 
وصحية وعادة يستمر تأثير البوتكس فترة 
الــكــمــيــة  بــيــن 3 و6 أشـــهـــر بــحــســب  ــتــــراوح  تــ
المحقونة وتكرار مرات الحقن، ويدوم تأثير 

البوتكس في المتوسط 4 شهور.
يـــأتـــي الــفــلــر فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
ــادة اسمها  حــقــن الـــمـــواد وهـــو عــبــارة عــن مــ
بجسمنا  مـــوجـــودة  الــهــيــالــورونــيــك  حــمــض 
مثل الكوالجين وتعتمد التقنية على حقن 
هذه المادة بمستويات مختلفة في طبقات 

الجلد وهي مثل الجل تقوم بعمل اإلسفنج 
ضعف  حجمها  ليصير  الماء  تمتص  حيث 
كميات  بشرب  دائما  ينصح  ولذلك  الحجم 
الفلر  ويقوم  الجلسة  بعد  الماء  من  كبيرة 
وشــد  والــخــطــوط  الــفــراغــات  ومـــلء  بتعبئة 
الالزم  والترطيب  النضارة  وإعطائه  الجلد 
له، باإلضافة إلى تكبير المناطق الصغيرة 
غــيــر الــمــتــنــاســقــة بــالــوجــه مــثــل الــشــفــايــف 
كــمــا يستخدم  ــفـــك،  والـ والــــخــــدود  ــن  ــذقـ والـ
تحت  واالنخفاض  الــســوداء  الــهــاالت  لعالج 
الجلد  لنضارة  الفلرز  حقن  ويمكن  العين 

في اليدين والرقبة.
وهــنــاك مـــواد جــديــدة قــريــبــة مــن الفلر 
تكبير  بــدون  للبشرة  النضارة  بإضافة  تقوم 
واألعمار  األشــخــاص  لجميع  تصلح  شد  أو 
ــذه الـــمـــواد مـــع ابــر  ــانـــت بـــدايـــة شـــهـــرة هــ وكـ
في  تحقن  التي  )البروفيلو(  باسم  النضارة 
ــانـــب مــن  خـــمـــس نـــقـــاط فـــقـــط عـــلـــى كــــل جـ
الوجه وتأتي في حقنة معقمة تحتوي على 
بعد شهر  وتكرر  بالكامل  يتم حقنها  مل   2

وتعطي نتائج تستمر الى 6 شهور.
يــعــد جــهــاز لــيــزر ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
أفضل  مــن   )CO2 فــراكــشــيــونــال( الــجــزيــئــي 
األجهزة في عالج الحفر والندبات والجروح 
والتصبغات،  الــشــبــاب  وآثـــار حــب  والــحــروق 
الجلسة  بعد  األقــل  النقاهة  بفترة  ويتميز 
تقنية  بفضل  الــقــديــمــة  بــاألجــهــزة  مــقــارنــة 
الجزيء التي تسمح بالتآم الجلد في وقت 

قصير.
سويتش  )كيو  النوعي  الليزر  يستخدم 
لــيــزر( الـــذي يطلق نــبــضــات فــي أجــــزاء من 
أجزاء من الثانية )ميكرو ثانية( ما يسمح 
والتصبغات  والنمش  والكلف  الوشم  بإزالة 

وعمل ليزر النضارة الكربوني للوجه.
إطــالق  طريق  عــن  يعمل  الهايفو  جهاز 
تؤدي  الــتــردد  عالية  مركزة  صوتية  موجات 
ــرارة الــجــلــد مــا يحفز  إلـــى ارتــفــاع درجـــة حــ
الوجه  فــي  ســـواء  الجلد  ويــشــد  الكوالجين 
والساقين  البطن  الجسم مثل  او  الرقبة  او 

واليدين.
جـــهـــاز الـــنـــانـــوبـــور وهـــــو جـــهـــاز الـــوخـــز 
بـــاإلبـــر الــدقــيــقــة حــيــث يــقــوم بـــإدخـــال إبــر 
السطحية  الجلد  طبقات  في  جــدا  دقيقة 
الــواحــدة  الدقيقة  فــي  ذبــذبــة   200 بسرعة 
في  وكثرة  بسرعة  االبــر  بدخول  يسمح  ما 
العدد تقوم بعمل نقاط تحفيز الكوالجين 
وآثــار  والــنــدبــات  الحفر  لــعــالج  كثيرة جــدا 
الجراحية  والــعــمــلــيــات  والـــحـــروق  الــجــروح 
والــتــصــبــغــات، ويــمــكــن اجــــراؤه فــي أي وقــت 
فترة  لقصر  مباشرة  العمل  إلــى  والــذهــاب 

النقاهة.
أنـــواع  بمختلف  الــكــيــمــيــائــي  الــتــقــشــيــر 
لشد  العميق  او  السطحي  ســواء  التقشير 
الحبوب  آثــار  وعــالج  اللون  وتفتيح  الجلد 
ــات وعـــــــالج مـــنـــاطـــق الــتــصــبــغــات  ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ والـ
ــرر الـــطـــبـــيـــب نـــوع  ــقــ وخـــشـــونـــة الـــجـــلـــد، ويــ

التقشير المناسب للبشرة وعدد الجلسات 
طبقا لالستشارة.

عينة  فصل  على  تعتمد  وهــي  البالزما 
واستخالص  الشخص  نفس  من  الــدم  من 
البالزما فقط إلعادة حقنها في المنطقة 
المرغوبة، وتحتوي هذه العينة على عوامل 
الــنــمــو والــمــحــفــزات لــلــخــاليــا ويــتــم إعـــادة 
حقنها مباشرة لنضارة البشرة وكعالج في 
آثــار  إلــى  باإلضافة  الشعر  تساقط  حــاالت 

العمليات وبعد عملية زراعة الشعر.
ــي وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــرابـ ــيـ ــزوثـ ــيـ ــمـ الـ
مباشرة  إدخالها  يتم  والمواد  الفيتامينات 
إلــــى الــمــكــان الـــمـــرغـــوب بــتــركــيــزات عــالــيــة 
حاالت  في  وتستخدم  النتائج،  من  لمزيد 
ــارة الـــوجـــه وأخـــيـــرا  تــســاقــط الــشــعــر ونــــضــ

لتكسير الدهون المتراكمة بالجسم.
الــتــنــظــيــف الــعــمــيــق لــلــبــشــرة يــتــم عبر 
متتالية  خـــطـــوات  بــعــدة  الــتــنــظــيــف  جــهــاز 
لــتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة وإزالـــــــة الــجــلــد الــمــيــت 
وتنشيط  اللون  وتوحيد  والحبوب  والبثور 
الـــــدورة الــدمــويــة وشـــد الــجــلــد عـــن طــريــق 
جهاز الشفط وأحماض الفواكه والذبذبات 
إلى  باإلضافة  البسيط  الكهربائي  والتيار 
إضافة  ويمكن  والميزوثيرابي،  الماسكات 
يقوم  القلم  وهــو جــهــاز مثل  بــن(  )الــدرمــا 
ابـــر صــغــيــرة فـــي الــجــلــد لتحفيز  بـــإدخـــال 
ــعـــة  الـــكـــوالجـــيـــن وإغــــــــالق الـــمـــســـام الـــواسـ

وتوحيد لون البشرة وعالج التصبغات.

للربو  يكون  فقد  حامال  كنت  إذا  الرئة,  فــي  مزمن  مــرض  الــربــو 
الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  طفلك،  وصحة  صحتك  على  تأثير 
الطبي  إيليا  بمركز  الــصــدريــة  األمـــراض  أخصائي  المنفردي  ســعــاد 
سنتعرف على ما يلزم األم الحامل ألخذ الحيطة أثناء فترة الحمل 

لحماية نفسها وجنينها.
بدأت الدكتورة سعاد حديثها قائلة:

النساء  وتميل  الربو  يعانين من  تقريًبا  الحوامل  النساء  8% من 
المصابات بالربو إلى القلق بشأن تأثير الحمل على تنفسهن وما إذا 
كانت أدوية الربو تؤذي الجنين. الربو شائع بين النساء الحوامل وإذا 

لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات.
يالحظ حوالي ثلث النساء الحوامل المصابات بالربو أن أعراض 
الربو لديهن تزداد سوًءا، ثلث آخر سيبقى على حاله، الثلث األخير 
يـــرى أعــــراض الــربــو لــديــهــن تــتــحــســن.. فــي الـــواقـــع 45% مــن النساء 

الحوامل المصابات بالربو يعانين من نوبة ربو أثناء الحمل. 
ولكن من خالل العمل مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصين 
بك، يمكن لمعظم النساء أن يتنفسن بسهولة ويحملن حماًل طبيعًيا 

وينجبن طفاًل سليًما.
للتحكم الفعال في الربو أثناء الحمل، ال بد من مراجعة الطبيب 

المختص من أجل:
1- السيطرة على أعراض الربو أثناء النهار والليل.

2- الحفاظ على وظائف الرئة ومستوى النشاط الطبيعي.
3- منع نوبات الربو.

ما هي أعراض الربو ومضاعفات الربو على الحمل والجنين؟
تشمل أعراض الربو ضيق التنفس وصعوبة في التنفس، والسعال 
والصفير، الربو المتحكم فيه ال يشكل أي خطورة على األم أو الجنين 

بعكس الربو غير المتحكم فيه الذي يؤدي إلى:
مضاعفات الربو أثناء الحمل

* تسمم الحمل.
* ارتفاع ضغط الدم.

* نزيف الرحم.
* الوالدة المبكرة.

بالنسبة إلى مضاعفات الربو على الجنين:
يمكن أن تؤدي نوبة الربو أثناء الحمل إلى انخفاض األكسجين 

في الدم، مما يعني وصول كمية أقل من األكسجين إلى الطفل، هذا 
يعرض الطفل لخطر أكبر مثل:

* الوالدة المبكرة.
* التشوهات الخلقية.

* تأخر نمو الجنين أو ضعف النمو.
* انخفاض الوزن عند الوالدة.

* الوفاة داخل الرحم.
كيف يؤثر الحمل على الربو؟

النساء،  مــن  ثلث  فــي حــوالــي  الــربــو  يتفاقم  الحمل  فــتــرة  خــالل 
من  فإنه  الحظ،  ولسوء  ثلث,  في  ويبقى مستقرا  ثلث  في  ويتحسن 

الصعب التنبؤ بمسار الربو أثناء الحمل األول للمرأة. 
بين ثلث الذين يزداد سوءا، واألعراض تزداد بين 29-36 أسبوعا 
من الحمل، ولكن أقل حدة خالل الشهر األخير من الحمل وعادة ال 

تسوء خالل المخاض أو الوالدة.
والتغيير في حالة الربو أثناء الحمل سواء باالستقرار أو عدمه 
العادية  األنشطة  تسبب  وقد  يليه،  الــذي  الحمل  في  يتكرر  ما  غالبا 
مثل االستيقاظ، وصعود الساللم، أو الرعاية المنزلية العادية ضيقا 
التنفس بشكل بسيط ولكن ال ينبغي أن تسبب السعال واألزيز.  في 
للشعب  الموسع  البخاخ  استخدام  بعد  تحسنت  األعــراض  كانت  إذا 
الهوائية، على األرجح بسبب الربو غير المنضبط، فينبغي استشارة 

الطبيب المختص.
كيف تؤثر األدوية على الجنين؟

خالل فترة الحمل، قد يعتبر األطباء أن بعض أدوية الربو أكثر 
أماًنا من غيرها، لذلك قد تتغير أدويتك.

غالبا ال يمنع الربو من الحمل وال تؤثر األدوية على نمو الجنين، 
وال تسبب التشوهات الخلقية أو اإلجهاض، وبعكس الضرر من الربو 

غير المنضبط فإن مخاطره جسيمة على األم والجنين.
التي تؤخذ عن طريق  األدويــة  البخاخات على  يفضل استخدام 

الفم لكونها محدودة التأثير على الرئة.
أدوية الربو آمنة التخاذها أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

وهناك نوعان شائعان من األدوية التي غالبا ما يصفها األطباء 
للمساعدة على إبقاء الربو تحت السيطرة.

النوع األول موسعات الشعب الهوائية والنوع الثاني هو مضادات 

االلتهاب واالحتقان.
* موسعات الشعب الهوائية تقلل من األعراض بسرعة.
* كورتيكوستيرويد، وهو تخفيف األعراض ولكن ليس 
بسرعة موسعات للشعب الهوائية ولكنها تعمل على عالج 

االحتقان والتهاب الشعب الهوائية.
* األدوية األخرى مثل العالج عن طريق الفم يجب أن 

يكون مع توصية الطبيب.
ماذا نفعل لتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

حافظي على السيطرة الجيدة على الربو
على  ويــجــب  الــربــو،  تجنب مسببات  دائــًمــا  المهم  مــن 
النساء الحوامل المصابات بالربو زيادة التدابير للحصول 

على أكبر قدر من الراحة مع أقل األدوية.
الجهاز  بعدوى  المصابين  األشــخــاص  عن  االبتعاد   -

التنفسي.
عث  مثل  الحساسية  لمسببات  تعرضك  مــن  قللي   -
الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح والعفن والصراصير.

- توقف عن تدخين السجائر / التبغ.
امــرأة حامل.  مهم ألي  السجائر  تدخين  عن  اإلقــالع 
قد يؤدي التدخين إلى تفاقم الربو ويضر بصحة الجنين 

أيًضا.
تمرين  السباحة  للصحة.  مهم  المنتظم  التمرين   -
رائع لألشخاص المصابين بالربو. قد يساعدك استخدام 
دواء سريع المفعول )فنتولين( قبل التمرين من 10 إلى 15 
دقيقة على تحمل التمارين الموصى بها من قبل الطبيب.

هدفنا للطفل ولِك:
* تحسين صحة األم والطفل.

* التحكم في الربو وأعراض السعال والصفير.
* عدم الزيارة الطارئة للمستشفى أو إلى قسم الطوارئ 

بسبب الربو.
* القدرة على ممارسة العمل، ورعاية المنزل واألسرة 

دون أي أعراض.
* استخدام أقل قدر من األدوية.

* سالمة الجنين. 

اأ�صرار التجميل غير الجراحي يف�صح عنها 

الدكتور محمد ح�صين 
لــم يــعــد الــجــمــال حــلــمــا أو أمــنــيــة تــســعــى إلـــى تحقيقه 
في  السيدات  ينافسون  الرجال  أصبح  فاليوم  فقط،  النساء 
الــبــشــرة وصـــارت المعرفة  الــوســامــة ونــضــارة  الــحــصــول على 
واختيار  الطبيب  مــع  ومناقشتها  التجميلية  بـــاإلجـــراءات 
اإلجابة  هنا  وسنحاول  حاليا.  السائدة  السمة  هي  أفضلها 
تعد  التجميل، وهل  راغبو  يسألها  التي  األسئلة  عن معظم 

بدائل  هناك  أن  أم  الوحيد؟  الحل  هــي  التجميل  جــراحــات 
في  الصعبة  المعادلة  لتحقيق  إليها  اللجوء  يمكن  أخــرى 
وأقلها كلفة.  وأسهلها  الطرق  بأبسط  الجمال  إلى  الوصول 
أخصائي  الدكتور محمد حسين  يكشف  التالي  المقال  في 
األمراض الجلدية والتجميل بمركز سمارت كير الطبي عن 

أسرار التجميل غير الجراحي الذي بدأ حديثه معنا:

الدكتورة سعاد المنفردي تجيب:

الربو والحمل.. كيف تتحكمين في الأعرا�ض؟

ديـــل كــارنــيــجــي مــؤلــف أمــريــكــي ولـــه عـــدة كتب 
عــن تــطــويــر الــــذات أهــمــهــا )كــتــاب دع الــقــلــق وابـــدأ 
الحياة(، إن لم تكن قرأت هذا الكتاب دع ما بيدك 
ر طريقة  سيغيِّ كتاب  فهو  قــراءتــه  في  وابــدأ  جانبا 
ليس  مرونة،  وأكثر  أسهل  الحياة  ويجعل  تفكيرك 
بانتهاء  ينتهي  الــذي  الحماسي  الكالم  عن طريق 
قــــراءة الــكــتــاب، بــل عــن طــريــق الــتــطــبــيــق العملي 

والممارسة اليومية ألفكار كارنيجي الفعالة.
يذكر الكاتب في كتابه أن ال عناء لإلنسان في 
الحياة إذا كان يرجو السعادة وينشد النجاح فيها 
إال أن يقهر عدوه األوحــد الذي يسكن نفسه وهو 
القلق ذلك العدو اللدود الذي يقلل أمنها ويسلبها 
أسباب  دون  يحول  منيعا  ســدا  ويقف  طمأنينتها 

السعادة والنجاح.
أكب على كتابة مرجع في السيطرة على القلق 
أستمر في كتابته 7 سنوات وكان ثمرة العناء )كيف 
ذلك  بعد  ترجم  الــذي  الحياة(  وتبدأ  القلق  تقهر 

باسمه الجديد.
أنه ال يوجد كتاب واحد في علم  الكاتب  ويقر 
النفس أحاط بالقلق بشتى صوره وعرض عالجه 

بطرق ميسورة.
كإحساس ضار  القلق  تناول  فالكتاب  بعد،  أما 
شائع في حياتنا كالهواء الذي نتنفسه يحيط بنا 
لتعدد مسؤوليتنا وما يدور من حولنا من أحداث 
يسلب  إحــســاس  بالقلق  شــعــورنــا  يـــوم.  كــل  متغيرة 
بهجة الحياة ويفقدنا الثقة بالنفس ويعيق القدرة 
ضار  وتأثيره  طبيعي  بشكل  الحياة  ممارسة  على 
على جسم اإلنسان، فأول ما يتأثر الجهاز العصبي 
منتظم،  بشكل  التوتر  لهرمون  العقل  ــراز  إفـ بعد 
الــصــداع  وهــو مــا قــد يسبب بعض األعــــراض مثل 

والدوخة واالكتئاب.
القلب  كخفقان  الدموية  واألوعــيــة  القلب  ثــم 
ــكـــون الــشــخــص أكـــثـــر عــرضــة  ــم فـــي الـــصـــدر ويـ ــ وألـ

لإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــه نــصــيــب مـــن الــقــلــق، إذ 
يتسبب في آالم المعدة والغثيان ومشكالت أخرى 

مثل فقدان الشهية ومتالزمة القولون العصبي. 
أمراضا  قد يسبب  ما تحسبه شيًئا بسيطا  إن 

خطيرة، فمن فضلك دع القلق وابدأ الحياة. 

دع القلق وابداأ الحياة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�صتئ�صال كلية بالمنظار 

في م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
الــســالم  فــي مستشفى  الــطــبــي  الــفــريــق  تــمــكــن 
لمريض  بالكامل  كلية  استئصال  من  التخصصي 
ــك عـــلـــى يــــد الـــدكـــتـــور  ــ ــ عــــن طــــريــــق الـــمـــنـــظـــار وذلـ
البولية  المسالك  اســتــشــاري  أحــمــدي  عبدالسالم 
والتي  المختص  الطبي  والفريق  األعضاء  وزراعــة 
تــعــد أول عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــســتــشــفــيــات 

الـــخـــاصـــة فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وقـــــال الــدكــتــور 
جيدة  صحية  بحالة  يتمتع  المريض  إن  أحمدي 
يمتاز  المناظير  عمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  وأن  جــدا 
بــقــصــر اإلقـــامـــة فـــي الــمــســتــشــفــى وبــســرعــة تعافي 
العودة  وسرعة  باأللم  اإلحساس  قلة  مع  المريض 

إلى ممارسة الحياة الطبيعية كما قبل العملية.
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من  ونضارتها  البشرة  بشباب  االهتمام 
والتطور  المرأة،  األساسية في حياة  األمــور 
التجميل  مجال  فــي  دائــمــا  مستمر  الطبي 
وأصــبــح هــنــاك اخــتــيــارات مــتــعــددة، يعتمد 
ــراءات  ــ الــتــجــمــيــل بــــدون جـــراحـــة عــلــى اإلجــ
بالبنج  ســواء  بالعيادة  تتم  التي  البسيطة 
الــمــوضــعــي أو بــدونــه وتــتــم فــي وقـــت قصير 
وأغلب اإلجراءات ال تستدعي فترة نقاهة أو 
فترة نقاهة قصيرة جدا قد تمتد عدة أيام 

وتشمل هذه اإلجراءات:
السحرية  الــمــادة  وهــي  البوتكس  حقن 
ــالـــم فــي  ــثــــر مــبــيــعــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ األكــ
ارتخاء  على  تعمل  والتي  التجميل،  مجال 
ما  بالوجه  التعبيرية  العضالت  وانــبــســاط 
يؤدي إلى عدم ظهور تعبيرات الوجه بقسوة، 
باإلضافة إلى استخدام البوتكس لتجاعيد 

الرقبة والخطوط الطولية والعرضية بها.
 وال يمكننا أن ننسى أنها العالج السحري 
لفرط التعرق وما يسببه من مشاكل نفسية 
وصحية وعادة يستمر تأثير البوتكس فترة 
الــكــمــيــة  بــيــن 3 و6 أشـــهـــر بــحــســب  ــتــــراوح  تــ
المحقونة وتكرار مرات الحقن، ويدوم تأثير 

البوتكس في المتوسط 4 شهور.
يـــأتـــي الــفــلــر فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
ــادة اسمها  حــقــن الـــمـــواد وهـــو عــبــارة عــن مــ
بجسمنا  مـــوجـــودة  الــهــيــالــورونــيــك  حــمــض 
مثل الكوالجين وتعتمد التقنية على حقن 
هذه المادة بمستويات مختلفة في طبقات 

الجلد وهي مثل الجل تقوم بعمل اإلسفنج 
ضعف  حجمها  ليصير  الماء  تمتص  حيث 
كميات  بشرب  دائما  ينصح  ولذلك  الحجم 
الفلر  ويقوم  الجلسة  بعد  الماء  من  كبيرة 
وشــد  والــخــطــوط  الــفــراغــات  ومـــلء  بتعبئة 
الالزم  والترطيب  النضارة  وإعطائه  الجلد 
له، باإلضافة إلى تكبير المناطق الصغيرة 
غــيــر الــمــتــنــاســقــة بــالــوجــه مــثــل الــشــفــايــف 
كــمــا يستخدم  ــفـــك،  والـ والــــخــــدود  ــن  ــذقـ والـ
تحت  واالنخفاض  الــســوداء  الــهــاالت  لعالج 
الجلد  لنضارة  الفلرز  حقن  ويمكن  العين 

في اليدين والرقبة.
وهــنــاك مـــواد جــديــدة قــريــبــة مــن الفلر 
تكبير  بــدون  للبشرة  النضارة  بإضافة  تقوم 
واألعمار  األشــخــاص  لجميع  تصلح  شد  أو 
ــذه الـــمـــواد مـــع ابــر  ــانـــت بـــدايـــة شـــهـــرة هــ وكـ
في  تحقن  التي  )البروفيلو(  باسم  النضارة 
ــانـــب مــن  خـــمـــس نـــقـــاط فـــقـــط عـــلـــى كــــل جـ
الوجه وتأتي في حقنة معقمة تحتوي على 
بعد شهر  وتكرر  بالكامل  يتم حقنها  مل   2

وتعطي نتائج تستمر الى 6 شهور.
يــعــد جــهــاز لــيــزر ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
أفضل  مــن   )CO2 فــراكــشــيــونــال( الــجــزيــئــي 
األجهزة في عالج الحفر والندبات والجروح 
والتصبغات،  الــشــبــاب  وآثـــار حــب  والــحــروق 
الجلسة  بعد  األقــل  النقاهة  بفترة  ويتميز 
تقنية  بفضل  الــقــديــمــة  بــاألجــهــزة  مــقــارنــة 
الجزيء التي تسمح بالتآم الجلد في وقت 

قصير.
سويتش  )كيو  النوعي  الليزر  يستخدم 
لــيــزر( الـــذي يطلق نــبــضــات فــي أجــــزاء من 
أجزاء من الثانية )ميكرو ثانية( ما يسمح 
والتصبغات  والنمش  والكلف  الوشم  بإزالة 

وعمل ليزر النضارة الكربوني للوجه.
إطــالق  طريق  عــن  يعمل  الهايفو  جهاز 
تؤدي  الــتــردد  عالية  مركزة  صوتية  موجات 
ــرارة الــجــلــد مــا يحفز  إلـــى ارتــفــاع درجـــة حــ
الوجه  فــي  ســـواء  الجلد  ويــشــد  الكوالجين 
والساقين  البطن  الجسم مثل  او  الرقبة  او 

واليدين.
جـــهـــاز الـــنـــانـــوبـــور وهـــــو جـــهـــاز الـــوخـــز 
بـــاإلبـــر الــدقــيــقــة حــيــث يــقــوم بـــإدخـــال إبــر 
السطحية  الجلد  طبقات  في  جــدا  دقيقة 
الــواحــدة  الدقيقة  فــي  ذبــذبــة   200 بسرعة 
في  وكثرة  بسرعة  االبــر  بدخول  يسمح  ما 
العدد تقوم بعمل نقاط تحفيز الكوالجين 
وآثــار  والــنــدبــات  الحفر  لــعــالج  كثيرة جــدا 
الجراحية  والــعــمــلــيــات  والـــحـــروق  الــجــروح 
والــتــصــبــغــات، ويــمــكــن اجــــراؤه فــي أي وقــت 
فترة  لقصر  مباشرة  العمل  إلــى  والــذهــاب 

النقاهة.
أنـــواع  بمختلف  الــكــيــمــيــائــي  الــتــقــشــيــر 
لشد  العميق  او  السطحي  ســواء  التقشير 
الحبوب  آثــار  وعــالج  اللون  وتفتيح  الجلد 
ــات وعـــــــالج مـــنـــاطـــق الــتــصــبــغــات  ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ والـ
ــرر الـــطـــبـــيـــب نـــوع  ــقــ وخـــشـــونـــة الـــجـــلـــد، ويــ

التقشير المناسب للبشرة وعدد الجلسات 
طبقا لالستشارة.

عينة  فصل  على  تعتمد  وهــي  البالزما 
واستخالص  الشخص  نفس  من  الــدم  من 
البالزما فقط إلعادة حقنها في المنطقة 
المرغوبة، وتحتوي هذه العينة على عوامل 
الــنــمــو والــمــحــفــزات لــلــخــاليــا ويــتــم إعـــادة 
حقنها مباشرة لنضارة البشرة وكعالج في 
آثــار  إلــى  باإلضافة  الشعر  تساقط  حــاالت 

العمليات وبعد عملية زراعة الشعر.
ــي وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــرابـ ــيـ ــزوثـ ــيـ ــمـ الـ
مباشرة  إدخالها  يتم  والمواد  الفيتامينات 
إلــــى الــمــكــان الـــمـــرغـــوب بــتــركــيــزات عــالــيــة 
حاالت  في  وتستخدم  النتائج،  من  لمزيد 
ــارة الـــوجـــه وأخـــيـــرا  تــســاقــط الــشــعــر ونــــضــ

لتكسير الدهون المتراكمة بالجسم.
الــتــنــظــيــف الــعــمــيــق لــلــبــشــرة يــتــم عبر 
متتالية  خـــطـــوات  بــعــدة  الــتــنــظــيــف  جــهــاز 
لــتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة وإزالـــــــة الــجــلــد الــمــيــت 
وتنشيط  اللون  وتوحيد  والحبوب  والبثور 
الـــــدورة الــدمــويــة وشـــد الــجــلــد عـــن طــريــق 
جهاز الشفط وأحماض الفواكه والذبذبات 
إلى  باإلضافة  البسيط  الكهربائي  والتيار 
إضافة  ويمكن  والميزوثيرابي،  الماسكات 
يقوم  القلم  وهــو جــهــاز مثل  بــن(  )الــدرمــا 
ابـــر صــغــيــرة فـــي الــجــلــد لتحفيز  بـــإدخـــال 
ــعـــة  الـــكـــوالجـــيـــن وإغــــــــالق الـــمـــســـام الـــواسـ

وتوحيد لون البشرة وعالج التصبغات.

للربو  يكون  فقد  حامال  كنت  إذا  الرئة,  فــي  مزمن  مــرض  الــربــو 
الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  طفلك،  وصحة  صحتك  على  تأثير 
الطبي  إيليا  بمركز  الــصــدريــة  األمـــراض  أخصائي  المنفردي  ســعــاد 
سنتعرف على ما يلزم األم الحامل ألخذ الحيطة أثناء فترة الحمل 

لحماية نفسها وجنينها.
بدأت الدكتورة سعاد حديثها قائلة:

النساء  وتميل  الربو  يعانين من  تقريًبا  الحوامل  النساء  8% من 
المصابات بالربو إلى القلق بشأن تأثير الحمل على تنفسهن وما إذا 
كانت أدوية الربو تؤذي الجنين. الربو شائع بين النساء الحوامل وإذا 

لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات.
يالحظ حوالي ثلث النساء الحوامل المصابات بالربو أن أعراض 
الربو لديهن تزداد سوًءا، ثلث آخر سيبقى على حاله، الثلث األخير 
يـــرى أعــــراض الــربــو لــديــهــن تــتــحــســن.. فــي الـــواقـــع 45% مــن النساء 

الحوامل المصابات بالربو يعانين من نوبة ربو أثناء الحمل. 
ولكن من خالل العمل مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصين 
بك، يمكن لمعظم النساء أن يتنفسن بسهولة ويحملن حماًل طبيعًيا 

وينجبن طفاًل سليًما.
للتحكم الفعال في الربو أثناء الحمل، ال بد من مراجعة الطبيب 

المختص من أجل:
1- السيطرة على أعراض الربو أثناء النهار والليل.

2- الحفاظ على وظائف الرئة ومستوى النشاط الطبيعي.
3- منع نوبات الربو.

ما هي أعراض الربو ومضاعفات الربو على الحمل والجنين؟
تشمل أعراض الربو ضيق التنفس وصعوبة في التنفس، والسعال 
والصفير، الربو المتحكم فيه ال يشكل أي خطورة على األم أو الجنين 

بعكس الربو غير المتحكم فيه الذي يؤدي إلى:
مضاعفات الربو أثناء الحمل

* تسمم الحمل.
* ارتفاع ضغط الدم.

* نزيف الرحم.
* الوالدة المبكرة.

بالنسبة إلى مضاعفات الربو على الجنين:
يمكن أن تؤدي نوبة الربو أثناء الحمل إلى انخفاض األكسجين 

في الدم، مما يعني وصول كمية أقل من األكسجين إلى الطفل، هذا 
يعرض الطفل لخطر أكبر مثل:

* الوالدة المبكرة.
* التشوهات الخلقية.

* تأخر نمو الجنين أو ضعف النمو.
* انخفاض الوزن عند الوالدة.

* الوفاة داخل الرحم.
كيف يؤثر الحمل على الربو؟

النساء،  مــن  ثلث  فــي حــوالــي  الــربــو  يتفاقم  الحمل  فــتــرة  خــالل 
من  فإنه  الحظ،  ولسوء  ثلث,  في  ويبقى مستقرا  ثلث  في  ويتحسن 

الصعب التنبؤ بمسار الربو أثناء الحمل األول للمرأة. 
بين ثلث الذين يزداد سوءا، واألعراض تزداد بين 29-36 أسبوعا 
من الحمل، ولكن أقل حدة خالل الشهر األخير من الحمل وعادة ال 

تسوء خالل المخاض أو الوالدة.
والتغيير في حالة الربو أثناء الحمل سواء باالستقرار أو عدمه 
العادية  األنشطة  تسبب  وقد  يليه،  الــذي  الحمل  في  يتكرر  ما  غالبا 
مثل االستيقاظ، وصعود الساللم، أو الرعاية المنزلية العادية ضيقا 
التنفس بشكل بسيط ولكن ال ينبغي أن تسبب السعال واألزيز.  في 
للشعب  الموسع  البخاخ  استخدام  بعد  تحسنت  األعــراض  كانت  إذا 
الهوائية، على األرجح بسبب الربو غير المنضبط، فينبغي استشارة 

الطبيب المختص.
كيف تؤثر األدوية على الجنين؟

خالل فترة الحمل، قد يعتبر األطباء أن بعض أدوية الربو أكثر 
أماًنا من غيرها، لذلك قد تتغير أدويتك.

غالبا ال يمنع الربو من الحمل وال تؤثر األدوية على نمو الجنين، 
وال تسبب التشوهات الخلقية أو اإلجهاض، وبعكس الضرر من الربو 

غير المنضبط فإن مخاطره جسيمة على األم والجنين.
التي تؤخذ عن طريق  األدويــة  البخاخات على  يفضل استخدام 

الفم لكونها محدودة التأثير على الرئة.
أدوية الربو آمنة التخاذها أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

وهناك نوعان شائعان من األدوية التي غالبا ما يصفها األطباء 
للمساعدة على إبقاء الربو تحت السيطرة.

النوع األول موسعات الشعب الهوائية والنوع الثاني هو مضادات 

االلتهاب واالحتقان.
* موسعات الشعب الهوائية تقلل من األعراض بسرعة.
* كورتيكوستيرويد، وهو تخفيف األعراض ولكن ليس 
بسرعة موسعات للشعب الهوائية ولكنها تعمل على عالج 

االحتقان والتهاب الشعب الهوائية.
* األدوية األخرى مثل العالج عن طريق الفم يجب أن 

يكون مع توصية الطبيب.
ماذا نفعل لتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

حافظي على السيطرة الجيدة على الربو
على  ويــجــب  الــربــو،  تجنب مسببات  دائــًمــا  المهم  مــن 
النساء الحوامل المصابات بالربو زيادة التدابير للحصول 

على أكبر قدر من الراحة مع أقل األدوية.
الجهاز  بعدوى  المصابين  األشــخــاص  عن  االبتعاد   -

التنفسي.
عث  مثل  الحساسية  لمسببات  تعرضك  مــن  قللي   -
الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح والعفن والصراصير.

- توقف عن تدخين السجائر / التبغ.
امــرأة حامل.  مهم ألي  السجائر  تدخين  عن  اإلقــالع 
قد يؤدي التدخين إلى تفاقم الربو ويضر بصحة الجنين 

أيًضا.
تمرين  السباحة  للصحة.  مهم  المنتظم  التمرين   -
رائع لألشخاص المصابين بالربو. قد يساعدك استخدام 
دواء سريع المفعول )فنتولين( قبل التمرين من 10 إلى 15 
دقيقة على تحمل التمارين الموصى بها من قبل الطبيب.

هدفنا للطفل ولِك:
* تحسين صحة األم والطفل.

* التحكم في الربو وأعراض السعال والصفير.
* عدم الزيارة الطارئة للمستشفى أو إلى قسم الطوارئ 

بسبب الربو.
* القدرة على ممارسة العمل، ورعاية المنزل واألسرة 

دون أي أعراض.
* استخدام أقل قدر من األدوية.

* سالمة الجنين. 

اأ�صرار التجميل غير الجراحي يف�صح عنها 

الدكتور محمد ح�صين 
لــم يــعــد الــجــمــال حــلــمــا أو أمــنــيــة تــســعــى إلـــى تحقيقه 
في  السيدات  ينافسون  الرجال  أصبح  فاليوم  فقط،  النساء 
الــبــشــرة وصـــارت المعرفة  الــوســامــة ونــضــارة  الــحــصــول على 
واختيار  الطبيب  مــع  ومناقشتها  التجميلية  بـــاإلجـــراءات 
اإلجابة  هنا  وسنحاول  حاليا.  السائدة  السمة  هي  أفضلها 
تعد  التجميل، وهل  راغبو  يسألها  التي  األسئلة  عن معظم 

بدائل  هناك  أن  أم  الوحيد؟  الحل  هــي  التجميل  جــراحــات 
في  الصعبة  المعادلة  لتحقيق  إليها  اللجوء  يمكن  أخــرى 
وأقلها كلفة.  وأسهلها  الطرق  بأبسط  الجمال  إلى  الوصول 
أخصائي  الدكتور محمد حسين  يكشف  التالي  المقال  في 
األمراض الجلدية والتجميل بمركز سمارت كير الطبي عن 

أسرار التجميل غير الجراحي الذي بدأ حديثه معنا:

الدكتورة سعاد المنفردي تجيب:

الربو والحمل.. كيف تتحكمين في الأعرا�ض؟

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16125/pdf/1-Supplime/16125.pdf?fixed2344
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/1295507
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295509
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 ;»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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ديـــل كــارنــيــجــي مــؤلــف أمــريــكــي ولـــه عـــدة كتب 
عــن تــطــويــر الــــذات أهــمــهــا )كــتــاب دع الــقــلــق وابـــدأ 
الحياة(، إن لم تكن قرأت هذا الكتاب دع ما بيدك 
ر طريقة  سيغيِّ كتاب  فهو  قــراءتــه  في  وابــدأ  جانبا 
ليس  مرونة،  وأكثر  أسهل  الحياة  ويجعل  تفكيرك 
بانتهاء  ينتهي  الــذي  الحماسي  الكالم  عن طريق 
قــــراءة الــكــتــاب، بــل عــن طــريــق الــتــطــبــيــق العملي 

والممارسة اليومية ألفكار كارنيجي الفعالة.
يذكر الكاتب في كتابه أن ال عناء لإلنسان في 
الحياة إذا كان يرجو السعادة وينشد النجاح فيها 
إال أن يقهر عدوه األوحــد الذي يسكن نفسه وهو 
القلق ذلك العدو اللدود الذي يقلل أمنها ويسلبها 
أسباب  دون  يحول  منيعا  ســدا  ويقف  طمأنينتها 

السعادة والنجاح.
أكب على كتابة مرجع في السيطرة على القلق 
أستمر في كتابته 7 سنوات وكان ثمرة العناء )كيف 
ذلك  بعد  ترجم  الــذي  الحياة(  وتبدأ  القلق  تقهر 

باسمه الجديد.
أنه ال يوجد كتاب واحد في علم  الكاتب  ويقر 
النفس أحاط بالقلق بشتى صوره وعرض عالجه 

بطرق ميسورة.
كإحساس ضار  القلق  تناول  فالكتاب  بعد،  أما 
شائع في حياتنا كالهواء الذي نتنفسه يحيط بنا 
لتعدد مسؤوليتنا وما يدور من حولنا من أحداث 
يسلب  إحــســاس  بالقلق  شــعــورنــا  يـــوم.  كــل  متغيرة 
بهجة الحياة ويفقدنا الثقة بالنفس ويعيق القدرة 
ضار  وتأثيره  طبيعي  بشكل  الحياة  ممارسة  على 
على جسم اإلنسان، فأول ما يتأثر الجهاز العصبي 
منتظم،  بشكل  التوتر  لهرمون  العقل  ــراز  إفـ بعد 
الــصــداع  وهــو مــا قــد يسبب بعض األعــــراض مثل 

والدوخة واالكتئاب.
القلب  كخفقان  الدموية  واألوعــيــة  القلب  ثــم 
ــكـــون الــشــخــص أكـــثـــر عــرضــة  ــم فـــي الـــصـــدر ويـ ــ وألـ

لإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــه نــصــيــب مـــن الــقــلــق، إذ 
يتسبب في آالم المعدة والغثيان ومشكالت أخرى 

مثل فقدان الشهية ومتالزمة القولون العصبي. 
أمراضا  قد يسبب  ما تحسبه شيًئا بسيطا  إن 

خطيرة، فمن فضلك دع القلق وابدأ الحياة. 

دع القلق وابداأ الحياة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�صتئ�صال كلية بالمنظار 

في م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
الــســالم  فــي مستشفى  الــطــبــي  الــفــريــق  تــمــكــن 
لمريض  بالكامل  كلية  استئصال  من  التخصصي 
ــك عـــلـــى يــــد الـــدكـــتـــور  ــ ــ عــــن طــــريــــق الـــمـــنـــظـــار وذلـ
البولية  المسالك  اســتــشــاري  أحــمــدي  عبدالسالم 
والتي  المختص  الطبي  والفريق  األعضاء  وزراعــة 
تــعــد أول عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــســتــشــفــيــات 

الـــخـــاصـــة فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وقـــــال الــدكــتــور 
جيدة  صحية  بحالة  يتمتع  المريض  إن  أحمدي 
يمتاز  المناظير  عمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  وأن  جــدا 
بــقــصــر اإلقـــامـــة فـــي الــمــســتــشــفــى وبــســرعــة تعافي 
العودة  وسرعة  باأللم  اإلحساس  قلة  مع  المريض 

إلى ممارسة الحياة الطبيعية كما قبل العملية.
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من  ونضارتها  البشرة  بشباب  االهتمام 
والتطور  المرأة،  األساسية في حياة  األمــور 
التجميل  مجال  فــي  دائــمــا  مستمر  الطبي 
وأصــبــح هــنــاك اخــتــيــارات مــتــعــددة، يعتمد 
ــراءات  ــ الــتــجــمــيــل بــــدون جـــراحـــة عــلــى اإلجــ
بالبنج  ســواء  بالعيادة  تتم  التي  البسيطة 
الــمــوضــعــي أو بــدونــه وتــتــم فــي وقـــت قصير 
وأغلب اإلجراءات ال تستدعي فترة نقاهة أو 
فترة نقاهة قصيرة جدا قد تمتد عدة أيام 

وتشمل هذه اإلجراءات:
السحرية  الــمــادة  وهــي  البوتكس  حقن 
ــالـــم فــي  ــثــــر مــبــيــعــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ األكــ
ارتخاء  على  تعمل  والتي  التجميل،  مجال 
ما  بالوجه  التعبيرية  العضالت  وانــبــســاط 
يؤدي إلى عدم ظهور تعبيرات الوجه بقسوة، 
باإلضافة إلى استخدام البوتكس لتجاعيد 

الرقبة والخطوط الطولية والعرضية بها.
 وال يمكننا أن ننسى أنها العالج السحري 
لفرط التعرق وما يسببه من مشاكل نفسية 
وصحية وعادة يستمر تأثير البوتكس فترة 
الــكــمــيــة  بــيــن 3 و6 أشـــهـــر بــحــســب  ــتــــراوح  تــ
المحقونة وتكرار مرات الحقن، ويدوم تأثير 

البوتكس في المتوسط 4 شهور.
يـــأتـــي الــفــلــر فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
ــادة اسمها  حــقــن الـــمـــواد وهـــو عــبــارة عــن مــ
بجسمنا  مـــوجـــودة  الــهــيــالــورونــيــك  حــمــض 
مثل الكوالجين وتعتمد التقنية على حقن 
هذه المادة بمستويات مختلفة في طبقات 

الجلد وهي مثل الجل تقوم بعمل اإلسفنج 
ضعف  حجمها  ليصير  الماء  تمتص  حيث 
كميات  بشرب  دائما  ينصح  ولذلك  الحجم 
الفلر  ويقوم  الجلسة  بعد  الماء  من  كبيرة 
وشــد  والــخــطــوط  الــفــراغــات  ومـــلء  بتعبئة 
الالزم  والترطيب  النضارة  وإعطائه  الجلد 
له، باإلضافة إلى تكبير المناطق الصغيرة 
غــيــر الــمــتــنــاســقــة بــالــوجــه مــثــل الــشــفــايــف 
كــمــا يستخدم  ــفـــك،  والـ والــــخــــدود  ــن  ــذقـ والـ
تحت  واالنخفاض  الــســوداء  الــهــاالت  لعالج 
الجلد  لنضارة  الفلرز  حقن  ويمكن  العين 

في اليدين والرقبة.
وهــنــاك مـــواد جــديــدة قــريــبــة مــن الفلر 
تكبير  بــدون  للبشرة  النضارة  بإضافة  تقوم 
واألعمار  األشــخــاص  لجميع  تصلح  شد  أو 
ــذه الـــمـــواد مـــع ابــر  ــانـــت بـــدايـــة شـــهـــرة هــ وكـ
في  تحقن  التي  )البروفيلو(  باسم  النضارة 
ــانـــب مــن  خـــمـــس نـــقـــاط فـــقـــط عـــلـــى كــــل جـ
الوجه وتأتي في حقنة معقمة تحتوي على 
بعد شهر  وتكرر  بالكامل  يتم حقنها  مل   2

وتعطي نتائج تستمر الى 6 شهور.
يــعــد جــهــاز لــيــزر ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
أفضل  مــن   )CO2 فــراكــشــيــونــال( الــجــزيــئــي 
األجهزة في عالج الحفر والندبات والجروح 
والتصبغات،  الــشــبــاب  وآثـــار حــب  والــحــروق 
الجلسة  بعد  األقــل  النقاهة  بفترة  ويتميز 
تقنية  بفضل  الــقــديــمــة  بــاألجــهــزة  مــقــارنــة 
الجزيء التي تسمح بالتآم الجلد في وقت 

قصير.
سويتش  )كيو  النوعي  الليزر  يستخدم 
لــيــزر( الـــذي يطلق نــبــضــات فــي أجــــزاء من 
أجزاء من الثانية )ميكرو ثانية( ما يسمح 
والتصبغات  والنمش  والكلف  الوشم  بإزالة 

وعمل ليزر النضارة الكربوني للوجه.
إطــالق  طريق  عــن  يعمل  الهايفو  جهاز 
تؤدي  الــتــردد  عالية  مركزة  صوتية  موجات 
ــرارة الــجــلــد مــا يحفز  إلـــى ارتــفــاع درجـــة حــ
الوجه  فــي  ســـواء  الجلد  ويــشــد  الكوالجين 
والساقين  البطن  الجسم مثل  او  الرقبة  او 

واليدين.
جـــهـــاز الـــنـــانـــوبـــور وهـــــو جـــهـــاز الـــوخـــز 
بـــاإلبـــر الــدقــيــقــة حــيــث يــقــوم بـــإدخـــال إبــر 
السطحية  الجلد  طبقات  في  جــدا  دقيقة 
الــواحــدة  الدقيقة  فــي  ذبــذبــة   200 بسرعة 
في  وكثرة  بسرعة  االبــر  بدخول  يسمح  ما 
العدد تقوم بعمل نقاط تحفيز الكوالجين 
وآثــار  والــنــدبــات  الحفر  لــعــالج  كثيرة جــدا 
الجراحية  والــعــمــلــيــات  والـــحـــروق  الــجــروح 
والــتــصــبــغــات، ويــمــكــن اجــــراؤه فــي أي وقــت 
فترة  لقصر  مباشرة  العمل  إلــى  والــذهــاب 

النقاهة.
أنـــواع  بمختلف  الــكــيــمــيــائــي  الــتــقــشــيــر 
لشد  العميق  او  السطحي  ســواء  التقشير 
الحبوب  آثــار  وعــالج  اللون  وتفتيح  الجلد 
ــات وعـــــــالج مـــنـــاطـــق الــتــصــبــغــات  ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ والـ
ــرر الـــطـــبـــيـــب نـــوع  ــقــ وخـــشـــونـــة الـــجـــلـــد، ويــ

التقشير المناسب للبشرة وعدد الجلسات 
طبقا لالستشارة.

عينة  فصل  على  تعتمد  وهــي  البالزما 
واستخالص  الشخص  نفس  من  الــدم  من 
البالزما فقط إلعادة حقنها في المنطقة 
المرغوبة، وتحتوي هذه العينة على عوامل 
الــنــمــو والــمــحــفــزات لــلــخــاليــا ويــتــم إعـــادة 
حقنها مباشرة لنضارة البشرة وكعالج في 
آثــار  إلــى  باإلضافة  الشعر  تساقط  حــاالت 

العمليات وبعد عملية زراعة الشعر.
ــي وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــرابـ ــيـ ــزوثـ ــيـ ــمـ الـ
مباشرة  إدخالها  يتم  والمواد  الفيتامينات 
إلــــى الــمــكــان الـــمـــرغـــوب بــتــركــيــزات عــالــيــة 
حاالت  في  وتستخدم  النتائج،  من  لمزيد 
ــارة الـــوجـــه وأخـــيـــرا  تــســاقــط الــشــعــر ونــــضــ

لتكسير الدهون المتراكمة بالجسم.
الــتــنــظــيــف الــعــمــيــق لــلــبــشــرة يــتــم عبر 
متتالية  خـــطـــوات  بــعــدة  الــتــنــظــيــف  جــهــاز 
لــتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة وإزالـــــــة الــجــلــد الــمــيــت 
وتنشيط  اللون  وتوحيد  والحبوب  والبثور 
الـــــدورة الــدمــويــة وشـــد الــجــلــد عـــن طــريــق 
جهاز الشفط وأحماض الفواكه والذبذبات 
إلى  باإلضافة  البسيط  الكهربائي  والتيار 
إضافة  ويمكن  والميزوثيرابي،  الماسكات 
يقوم  القلم  وهــو جــهــاز مثل  بــن(  )الــدرمــا 
ابـــر صــغــيــرة فـــي الــجــلــد لتحفيز  بـــإدخـــال 
ــعـــة  الـــكـــوالجـــيـــن وإغــــــــالق الـــمـــســـام الـــواسـ

وتوحيد لون البشرة وعالج التصبغات.

للربو  يكون  فقد  حامال  كنت  إذا  الرئة,  فــي  مزمن  مــرض  الــربــو 
الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  طفلك،  وصحة  صحتك  على  تأثير 
الطبي  إيليا  بمركز  الــصــدريــة  األمـــراض  أخصائي  المنفردي  ســعــاد 
سنتعرف على ما يلزم األم الحامل ألخذ الحيطة أثناء فترة الحمل 

لحماية نفسها وجنينها.
بدأت الدكتورة سعاد حديثها قائلة:

النساء  وتميل  الربو  يعانين من  تقريًبا  الحوامل  النساء  8% من 
المصابات بالربو إلى القلق بشأن تأثير الحمل على تنفسهن وما إذا 
كانت أدوية الربو تؤذي الجنين. الربو شائع بين النساء الحوامل وإذا 

لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات.
يالحظ حوالي ثلث النساء الحوامل المصابات بالربو أن أعراض 
الربو لديهن تزداد سوًءا، ثلث آخر سيبقى على حاله، الثلث األخير 
يـــرى أعــــراض الــربــو لــديــهــن تــتــحــســن.. فــي الـــواقـــع 45% مــن النساء 

الحوامل المصابات بالربو يعانين من نوبة ربو أثناء الحمل. 
ولكن من خالل العمل مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصين 
بك، يمكن لمعظم النساء أن يتنفسن بسهولة ويحملن حماًل طبيعًيا 

وينجبن طفاًل سليًما.
للتحكم الفعال في الربو أثناء الحمل، ال بد من مراجعة الطبيب 

المختص من أجل:
1- السيطرة على أعراض الربو أثناء النهار والليل.

2- الحفاظ على وظائف الرئة ومستوى النشاط الطبيعي.
3- منع نوبات الربو.

ما هي أعراض الربو ومضاعفات الربو على الحمل والجنين؟
تشمل أعراض الربو ضيق التنفس وصعوبة في التنفس، والسعال 
والصفير، الربو المتحكم فيه ال يشكل أي خطورة على األم أو الجنين 

بعكس الربو غير المتحكم فيه الذي يؤدي إلى:
مضاعفات الربو أثناء الحمل

* تسمم الحمل.
* ارتفاع ضغط الدم.

* نزيف الرحم.
* الوالدة المبكرة.

بالنسبة إلى مضاعفات الربو على الجنين:
يمكن أن تؤدي نوبة الربو أثناء الحمل إلى انخفاض األكسجين 

في الدم، مما يعني وصول كمية أقل من األكسجين إلى الطفل، هذا 
يعرض الطفل لخطر أكبر مثل:

* الوالدة المبكرة.
* التشوهات الخلقية.

* تأخر نمو الجنين أو ضعف النمو.
* انخفاض الوزن عند الوالدة.

* الوفاة داخل الرحم.
كيف يؤثر الحمل على الربو؟

النساء،  مــن  ثلث  فــي حــوالــي  الــربــو  يتفاقم  الحمل  فــتــرة  خــالل 
من  فإنه  الحظ،  ولسوء  ثلث,  في  ويبقى مستقرا  ثلث  في  ويتحسن 

الصعب التنبؤ بمسار الربو أثناء الحمل األول للمرأة. 
بين ثلث الذين يزداد سوءا، واألعراض تزداد بين 29-36 أسبوعا 
من الحمل، ولكن أقل حدة خالل الشهر األخير من الحمل وعادة ال 

تسوء خالل المخاض أو الوالدة.
والتغيير في حالة الربو أثناء الحمل سواء باالستقرار أو عدمه 
العادية  األنشطة  تسبب  وقد  يليه،  الــذي  الحمل  في  يتكرر  ما  غالبا 
مثل االستيقاظ، وصعود الساللم، أو الرعاية المنزلية العادية ضيقا 
التنفس بشكل بسيط ولكن ال ينبغي أن تسبب السعال واألزيز.  في 
للشعب  الموسع  البخاخ  استخدام  بعد  تحسنت  األعــراض  كانت  إذا 
الهوائية، على األرجح بسبب الربو غير المنضبط، فينبغي استشارة 

الطبيب المختص.
كيف تؤثر األدوية على الجنين؟

خالل فترة الحمل، قد يعتبر األطباء أن بعض أدوية الربو أكثر 
أماًنا من غيرها، لذلك قد تتغير أدويتك.

غالبا ال يمنع الربو من الحمل وال تؤثر األدوية على نمو الجنين، 
وال تسبب التشوهات الخلقية أو اإلجهاض، وبعكس الضرر من الربو 

غير المنضبط فإن مخاطره جسيمة على األم والجنين.
التي تؤخذ عن طريق  األدويــة  البخاخات على  يفضل استخدام 

الفم لكونها محدودة التأثير على الرئة.
أدوية الربو آمنة التخاذها أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

وهناك نوعان شائعان من األدوية التي غالبا ما يصفها األطباء 
للمساعدة على إبقاء الربو تحت السيطرة.

النوع األول موسعات الشعب الهوائية والنوع الثاني هو مضادات 

االلتهاب واالحتقان.
* موسعات الشعب الهوائية تقلل من األعراض بسرعة.

* كورتيكوستيرويد، وهو تخفيف األعراض ولكن ليس 
بسرعة موسعات للشعب الهوائية ولكنها تعمل على عالج 

االحتقان والتهاب الشعب الهوائية.
* األدوية األخرى مثل العالج عن طريق الفم يجب أن 

يكون مع توصية الطبيب.
ماذا نفعل لتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

حافظي على السيطرة الجيدة على الربو
على  ويــجــب  الــربــو،  تجنب مسببات  دائــًمــا  المهم  مــن 
النساء الحوامل المصابات بالربو زيادة التدابير للحصول 

على أكبر قدر من الراحة مع أقل األدوية.
الجهاز  بعدوى  المصابين  األشــخــاص  عن  االبتعاد   -

التنفسي.
عث  مثل  الحساسية  لمسببات  تعرضك  مــن  قللي   -
الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح والعفن والصراصير.

- توقف عن تدخين السجائر / التبغ.
امــرأة حامل.  مهم ألي  السجائر  تدخين  عن  اإلقــالع 
قد يؤدي التدخين إلى تفاقم الربو ويضر بصحة الجنين 

أيًضا.
تمرين  السباحة  للصحة.  مهم  المنتظم  التمرين   -
رائع لألشخاص المصابين بالربو. قد يساعدك استخدام 
دواء سريع المفعول )فنتولين( قبل التمرين من 10 إلى 15 
دقيقة على تحمل التمارين الموصى بها من قبل الطبيب.

هدفنا للطفل ولِك:
* تحسين صحة األم والطفل.

* التحكم في الربو وأعراض السعال والصفير.
* عدم الزيارة الطارئة للمستشفى أو إلى قسم الطوارئ 

بسبب الربو.
* القدرة على ممارسة العمل، ورعاية المنزل واألسرة 

دون أي أعراض.
* استخدام أقل قدر من األدوية.

* سالمة الجنين. 

اأ�صرار التجميل غير الجراحي يف�صح عنها 

الدكتور محمد ح�صين 
لــم يــعــد الــجــمــال حــلــمــا أو أمــنــيــة تــســعــى إلـــى تحقيقه 
في  السيدات  ينافسون  الرجال  أصبح  فاليوم  فقط،  النساء 
الــبــشــرة وصـــارت المعرفة  الــوســامــة ونــضــارة  الــحــصــول على 
واختيار  الطبيب  مــع  ومناقشتها  التجميلية  بـــاإلجـــراءات 
اإلجابة  هنا  وسنحاول  حاليا.  السائدة  السمة  هي  أفضلها 
تعد  التجميل، وهل  راغبو  يسألها  التي  األسئلة  عن معظم 

بدائل  هناك  أن  أم  الوحيد؟  الحل  هــي  التجميل  جــراحــات 
في  الصعبة  المعادلة  لتحقيق  إليها  اللجوء  يمكن  أخــرى 
وأقلها كلفة.  وأسهلها  الطرق  بأبسط  الجمال  إلى  الوصول 
أخصائي  الدكتور محمد حسين  يكشف  التالي  المقال  في 
األمراض الجلدية والتجميل بمركز سمارت كير الطبي عن 

أسرار التجميل غير الجراحي الذي بدأ حديثه معنا:

الدكتورة سعاد المنفردي تجيب:

الربو والحمل.. كيف تتحكمين في الأعرا�ض؟

ديـــل كــارنــيــجــي مــؤلــف أمــريــكــي ولـــه عـــدة كتب 
عــن تــطــويــر الــــذات أهــمــهــا )كــتــاب دع الــقــلــق وابـــدأ 
الحياة(، إن لم تكن قرأت هذا الكتاب دع ما بيدك 
ر طريقة  سيغيِّ كتاب  فهو  قــراءتــه  في  وابــدأ  جانبا 
ليس  مرونة،  وأكثر  أسهل  الحياة  ويجعل  تفكيرك 
بانتهاء  ينتهي  الــذي  الحماسي  الكالم  عن طريق 
قــــراءة الــكــتــاب، بــل عــن طــريــق الــتــطــبــيــق العملي 

والممارسة اليومية ألفكار كارنيجي الفعالة.
يذكر الكاتب في كتابه أن ال عناء لإلنسان في 
الحياة إذا كان يرجو السعادة وينشد النجاح فيها 
إال أن يقهر عدوه األوحــد الذي يسكن نفسه وهو 
القلق ذلك العدو اللدود الذي يقلل أمنها ويسلبها 
أسباب  دون  يحول  منيعا  ســدا  ويقف  طمأنينتها 

السعادة والنجاح.
أكب على كتابة مرجع في السيطرة على القلق 
أستمر في كتابته 7 سنوات وكان ثمرة العناء )كيف 
ذلك  بعد  ترجم  الــذي  الحياة(  وتبدأ  القلق  تقهر 

باسمه الجديد.
أنه ال يوجد كتاب واحد في علم  الكاتب  ويقر 
النفس أحاط بالقلق بشتى صوره وعرض عالجه 

بطرق ميسورة.
كإحساس ضار  القلق  تناول  فالكتاب  بعد،  أما 
شائع في حياتنا كالهواء الذي نتنفسه يحيط بنا 
لتعدد مسؤوليتنا وما يدور من حولنا من أحداث 
يسلب  إحــســاس  بالقلق  شــعــورنــا  يـــوم.  كــل  متغيرة 
بهجة الحياة ويفقدنا الثقة بالنفس ويعيق القدرة 
ضار  وتأثيره  طبيعي  بشكل  الحياة  ممارسة  على 
على جسم اإلنسان، فأول ما يتأثر الجهاز العصبي 
منتظم،  بشكل  التوتر  لهرمون  العقل  ــراز  إفـ بعد 
الــصــداع  وهــو مــا قــد يسبب بعض األعــــراض مثل 

والدوخة واالكتئاب.
القلب  كخفقان  الدموية  واألوعــيــة  القلب  ثــم 
ــكـــون الــشــخــص أكـــثـــر عــرضــة  ــم فـــي الـــصـــدر ويـ ــ وألـ

لإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
والـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــه نــصــيــب مـــن الــقــلــق، إذ 
يتسبب في آالم المعدة والغثيان ومشكالت أخرى 

مثل فقدان الشهية ومتالزمة القولون العصبي. 
أمراضا  قد يسبب  ما تحسبه شيًئا بسيطا  إن 

خطيرة، فمن فضلك دع القلق وابدأ الحياة. 

دع القلق وابداأ الحياة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح ا�صتئ�صال كلية بالمنظار 

في م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 
الــســالم  فــي مستشفى  الــطــبــي  الــفــريــق  تــمــكــن 
لمريض  بالكامل  كلية  استئصال  من  التخصصي 
ــك عـــلـــى يــــد الـــدكـــتـــور  ــ ــ عــــن طــــريــــق الـــمـــنـــظـــار وذلـ
البولية  المسالك  اســتــشــاري  أحــمــدي  عبدالسالم 
والتي  المختص  الطبي  والفريق  األعضاء  وزراعــة 
تــعــد أول عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا فـــي الــمــســتــشــفــيــات 

الـــخـــاصـــة فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وقـــــال الــدكــتــور 
جيدة  صحية  بحالة  يتمتع  المريض  إن  أحمدي 
يمتاز  المناظير  عمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  وأن  جــدا 
بــقــصــر اإلقـــامـــة فـــي الــمــســتــشــفــى وبــســرعــة تعافي 
العودة  وسرعة  باأللم  اإلحساس  قلة  مع  المريض 

إلى ممارسة الحياة الطبيعية كما قبل العملية.
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من  ونضارتها  البشرة  بشباب  االهتمام 
والتطور  المرأة،  األساسية في حياة  األمــور 
التجميل  مجال  فــي  دائــمــا  مستمر  الطبي 
وأصــبــح هــنــاك اخــتــيــارات مــتــعــددة، يعتمد 
ــراءات  ــ الــتــجــمــيــل بــــدون جـــراحـــة عــلــى اإلجــ
بالبنج  ســواء  بالعيادة  تتم  التي  البسيطة 
الــمــوضــعــي أو بــدونــه وتــتــم فــي وقـــت قصير 
وأغلب اإلجراءات ال تستدعي فترة نقاهة أو 
فترة نقاهة قصيرة جدا قد تمتد عدة أيام 

وتشمل هذه اإلجراءات:
السحرية  الــمــادة  وهــي  البوتكس  حقن 
ــالـــم فــي  ــثــــر مــبــيــعــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ األكــ
ارتخاء  على  تعمل  والتي  التجميل،  مجال 
ما  بالوجه  التعبيرية  العضالت  وانــبــســاط 
يؤدي إلى عدم ظهور تعبيرات الوجه بقسوة، 
باإلضافة إلى استخدام البوتكس لتجاعيد 

الرقبة والخطوط الطولية والعرضية بها.
 وال يمكننا أن ننسى أنها العالج السحري 
لفرط التعرق وما يسببه من مشاكل نفسية 
وصحية وعادة يستمر تأثير البوتكس فترة 
الــكــمــيــة  بــيــن 3 و6 أشـــهـــر بــحــســب  ــتــــراوح  تــ
المحقونة وتكرار مرات الحقن، ويدوم تأثير 

البوتكس في المتوسط 4 شهور.
يـــأتـــي الــفــلــر فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة في 
ــادة اسمها  حــقــن الـــمـــواد وهـــو عــبــارة عــن مــ
بجسمنا  مـــوجـــودة  الــهــيــالــورونــيــك  حــمــض 
مثل الكوالجين وتعتمد التقنية على حقن 
هذه المادة بمستويات مختلفة في طبقات 

الجلد وهي مثل الجل تقوم بعمل اإلسفنج 
ضعف  حجمها  ليصير  الماء  تمتص  حيث 
كميات  بشرب  دائما  ينصح  ولذلك  الحجم 
الفلر  ويقوم  الجلسة  بعد  الماء  من  كبيرة 
وشــد  والــخــطــوط  الــفــراغــات  ومـــلء  بتعبئة 
الالزم  والترطيب  النضارة  وإعطائه  الجلد 
له، باإلضافة إلى تكبير المناطق الصغيرة 
غــيــر الــمــتــنــاســقــة بــالــوجــه مــثــل الــشــفــايــف 
كــمــا يستخدم  ــفـــك،  والـ والــــخــــدود  ــن  ــذقـ والـ
تحت  واالنخفاض  الــســوداء  الــهــاالت  لعالج 
الجلد  لنضارة  الفلرز  حقن  ويمكن  العين 

في اليدين والرقبة.
وهــنــاك مـــواد جــديــدة قــريــبــة مــن الفلر 
تكبير  بــدون  للبشرة  النضارة  بإضافة  تقوم 
واألعمار  األشــخــاص  لجميع  تصلح  شد  أو 
ــذه الـــمـــواد مـــع ابــر  ــانـــت بـــدايـــة شـــهـــرة هــ وكـ
في  تحقن  التي  )البروفيلو(  باسم  النضارة 
ــانـــب مــن  خـــمـــس نـــقـــاط فـــقـــط عـــلـــى كــــل جـ
الوجه وتأتي في حقنة معقمة تحتوي على 
بعد شهر  وتكرر  بالكامل  يتم حقنها  مل   2

وتعطي نتائج تستمر الى 6 شهور.
يــعــد جــهــاز لــيــزر ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
أفضل  مــن   )CO2 فــراكــشــيــونــال( الــجــزيــئــي 
األجهزة في عالج الحفر والندبات والجروح 
والتصبغات،  الــشــبــاب  وآثـــار حــب  والــحــروق 
الجلسة  بعد  األقــل  النقاهة  بفترة  ويتميز 
تقنية  بفضل  الــقــديــمــة  بــاألجــهــزة  مــقــارنــة 
الجزيء التي تسمح بالتآم الجلد في وقت 

قصير.
سويتش  )كيو  النوعي  الليزر  يستخدم 
لــيــزر( الـــذي يطلق نــبــضــات فــي أجــــزاء من 
أجزاء من الثانية )ميكرو ثانية( ما يسمح 
والتصبغات  والنمش  والكلف  الوشم  بإزالة 

وعمل ليزر النضارة الكربوني للوجه.
إطــالق  طريق  عــن  يعمل  الهايفو  جهاز 
تؤدي  الــتــردد  عالية  مركزة  صوتية  موجات 
ــرارة الــجــلــد مــا يحفز  إلـــى ارتــفــاع درجـــة حــ
الوجه  فــي  ســـواء  الجلد  ويــشــد  الكوالجين 
والساقين  البطن  الجسم مثل  او  الرقبة  او 

واليدين.
جـــهـــاز الـــنـــانـــوبـــور وهـــــو جـــهـــاز الـــوخـــز 
بـــاإلبـــر الــدقــيــقــة حــيــث يــقــوم بـــإدخـــال إبــر 
السطحية  الجلد  طبقات  في  جــدا  دقيقة 
الــواحــدة  الدقيقة  فــي  ذبــذبــة   200 بسرعة 
في  وكثرة  بسرعة  االبــر  بدخول  يسمح  ما 
العدد تقوم بعمل نقاط تحفيز الكوالجين 
وآثــار  والــنــدبــات  الحفر  لــعــالج  كثيرة جــدا 
الجراحية  والــعــمــلــيــات  والـــحـــروق  الــجــروح 
والــتــصــبــغــات، ويــمــكــن اجــــراؤه فــي أي وقــت 
فترة  لقصر  مباشرة  العمل  إلــى  والــذهــاب 

النقاهة.
أنـــواع  بمختلف  الــكــيــمــيــائــي  الــتــقــشــيــر 
لشد  العميق  او  السطحي  ســواء  التقشير 
الحبوب  آثــار  وعــالج  اللون  وتفتيح  الجلد 
ــات وعـــــــالج مـــنـــاطـــق الــتــصــبــغــات  ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ والـ
ــرر الـــطـــبـــيـــب نـــوع  ــقــ وخـــشـــونـــة الـــجـــلـــد، ويــ

التقشير المناسب للبشرة وعدد الجلسات 
طبقا لالستشارة.

عينة  فصل  على  تعتمد  وهــي  البالزما 
واستخالص  الشخص  نفس  من  الــدم  من 
البالزما فقط إلعادة حقنها في المنطقة 
المرغوبة، وتحتوي هذه العينة على عوامل 
الــنــمــو والــمــحــفــزات لــلــخــاليــا ويــتــم إعـــادة 
حقنها مباشرة لنضارة البشرة وكعالج في 
آثــار  إلــى  باإلضافة  الشعر  تساقط  حــاالت 

العمليات وبعد عملية زراعة الشعر.
ــي وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــرابـ ــيـ ــزوثـ ــيـ ــمـ الـ
مباشرة  إدخالها  يتم  والمواد  الفيتامينات 
إلــــى الــمــكــان الـــمـــرغـــوب بــتــركــيــزات عــالــيــة 
حاالت  في  وتستخدم  النتائج،  من  لمزيد 
ــارة الـــوجـــه وأخـــيـــرا  تــســاقــط الــشــعــر ونــــضــ

لتكسير الدهون المتراكمة بالجسم.
الــتــنــظــيــف الــعــمــيــق لــلــبــشــرة يــتــم عبر 
متتالية  خـــطـــوات  بــعــدة  الــتــنــظــيــف  جــهــاز 
لــتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة وإزالـــــــة الــجــلــد الــمــيــت 
وتنشيط  اللون  وتوحيد  والحبوب  والبثور 
الـــــدورة الــدمــويــة وشـــد الــجــلــد عـــن طــريــق 
جهاز الشفط وأحماض الفواكه والذبذبات 
إلى  باإلضافة  البسيط  الكهربائي  والتيار 
إضافة  ويمكن  والميزوثيرابي،  الماسكات 
يقوم  القلم  وهــو جــهــاز مثل  بــن(  )الــدرمــا 
ابـــر صــغــيــرة فـــي الــجــلــد لتحفيز  بـــإدخـــال 
ــعـــة  الـــكـــوالجـــيـــن وإغــــــــالق الـــمـــســـام الـــواسـ

وتوحيد لون البشرة وعالج التصبغات.

للربو  يكون  فقد  حامال  كنت  إذا  الرئة,  فــي  مزمن  مــرض  الــربــو 
الدكتورة  مع  التالي  الحوار  في  طفلك،  وصحة  صحتك  على  تأثير 
الطبي  إيليا  بمركز  الــصــدريــة  األمـــراض  أخصائي  المنفردي  ســعــاد 
سنتعرف على ما يلزم األم الحامل ألخذ الحيطة أثناء فترة الحمل 

لحماية نفسها وجنينها.
بدأت الدكتورة سعاد حديثها قائلة:

النساء  وتميل  الربو  يعانين من  تقريًبا  الحوامل  النساء  8% من 
المصابات بالربو إلى القلق بشأن تأثير الحمل على تنفسهن وما إذا 
كانت أدوية الربو تؤذي الجنين. الربو شائع بين النساء الحوامل وإذا 

لم يتم السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات.
يالحظ حوالي ثلث النساء الحوامل المصابات بالربو أن أعراض 
الربو لديهن تزداد سوًءا، ثلث آخر سيبقى على حاله، الثلث األخير 
يـــرى أعــــراض الــربــو لــديــهــن تــتــحــســن.. فــي الـــواقـــع 45% مــن النساء 

الحوامل المصابات بالربو يعانين من نوبة ربو أثناء الحمل. 
ولكن من خالل العمل مع مقدمي الخدمات الطبية الخاصين 
بك، يمكن لمعظم النساء أن يتنفسن بسهولة ويحملن حماًل طبيعًيا 

وينجبن طفاًل سليًما.
للتحكم الفعال في الربو أثناء الحمل، ال بد من مراجعة الطبيب 

المختص من أجل:
1- السيطرة على أعراض الربو أثناء النهار والليل.

2- الحفاظ على وظائف الرئة ومستوى النشاط الطبيعي.
3- منع نوبات الربو.

ما هي أعراض الربو ومضاعفات الربو على الحمل والجنين؟
تشمل أعراض الربو ضيق التنفس وصعوبة في التنفس، والسعال 
والصفير، الربو المتحكم فيه ال يشكل أي خطورة على األم أو الجنين 

بعكس الربو غير المتحكم فيه الذي يؤدي إلى:
مضاعفات الربو أثناء الحمل

* تسمم الحمل.
* ارتفاع ضغط الدم.

* نزيف الرحم.
* الوالدة المبكرة.

بالنسبة إلى مضاعفات الربو على الجنين:
يمكن أن تؤدي نوبة الربو أثناء الحمل إلى انخفاض األكسجين 

في الدم، مما يعني وصول كمية أقل من األكسجين إلى الطفل، هذا 
يعرض الطفل لخطر أكبر مثل:

* الوالدة المبكرة.
* التشوهات الخلقية.

* تأخر نمو الجنين أو ضعف النمو.
* انخفاض الوزن عند الوالدة.

* الوفاة داخل الرحم.
كيف يؤثر الحمل على الربو؟

النساء،  مــن  ثلث  فــي حــوالــي  الــربــو  يتفاقم  الحمل  فــتــرة  خــالل 
من  فإنه  الحظ،  ولسوء  ثلث,  في  ويبقى مستقرا  ثلث  في  ويتحسن 

الصعب التنبؤ بمسار الربو أثناء الحمل األول للمرأة. 
بين ثلث الذين يزداد سوءا، واألعراض تزداد بين 29-36 أسبوعا 
من الحمل، ولكن أقل حدة خالل الشهر األخير من الحمل وعادة ال 

تسوء خالل المخاض أو الوالدة.
والتغيير في حالة الربو أثناء الحمل سواء باالستقرار أو عدمه 
العادية  األنشطة  تسبب  وقد  يليه،  الــذي  الحمل  في  يتكرر  ما  غالبا 
مثل االستيقاظ، وصعود الساللم، أو الرعاية المنزلية العادية ضيقا 
التنفس بشكل بسيط ولكن ال ينبغي أن تسبب السعال واألزيز.  في 
للشعب  الموسع  البخاخ  استخدام  بعد  تحسنت  األعــراض  كانت  إذا 
الهوائية، على األرجح بسبب الربو غير المنضبط، فينبغي استشارة 

الطبيب المختص.
كيف تؤثر األدوية على الجنين؟

خالل فترة الحمل، قد يعتبر األطباء أن بعض أدوية الربو أكثر 
أماًنا من غيرها، لذلك قد تتغير أدويتك.

غالبا ال يمنع الربو من الحمل وال تؤثر األدوية على نمو الجنين، 
وال تسبب التشوهات الخلقية أو اإلجهاض، وبعكس الضرر من الربو 

غير المنضبط فإن مخاطره جسيمة على األم والجنين.
التي تؤخذ عن طريق  األدويــة  البخاخات على  يفضل استخدام 

الفم لكونها محدودة التأثير على الرئة.
أدوية الربو آمنة التخاذها أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

وهناك نوعان شائعان من األدوية التي غالبا ما يصفها األطباء 
للمساعدة على إبقاء الربو تحت السيطرة.

النوع األول موسعات الشعب الهوائية والنوع الثاني هو مضادات 

االلتهاب واالحتقان.
* موسعات الشعب الهوائية تقلل من األعراض بسرعة.
* كورتيكوستيرويد، وهو تخفيف األعراض ولكن ليس 
بسرعة موسعات للشعب الهوائية ولكنها تعمل على عالج 

االحتقان والتهاب الشعب الهوائية.
* األدوية األخرى مثل العالج عن طريق الفم يجب أن 

يكون مع توصية الطبيب.
ماذا نفعل لتجنب نوبات الربو أثناء الحمل؟

حافظي على السيطرة الجيدة على الربو
على  ويــجــب  الــربــو،  تجنب مسببات  دائــًمــا  المهم  مــن 
النساء الحوامل المصابات بالربو زيادة التدابير للحصول 

على أكبر قدر من الراحة مع أقل األدوية.
الجهاز  بعدوى  المصابين  األشــخــاص  عن  االبتعاد   -

التنفسي.
عث  مثل  الحساسية  لمسببات  تعرضك  مــن  قللي   -
الغبار ووبر الحيوانات وحبوب اللقاح والعفن والصراصير.

- توقف عن تدخين السجائر / التبغ.
امــرأة حامل.  مهم ألي  السجائر  تدخين  عن  اإلقــالع 
قد يؤدي التدخين إلى تفاقم الربو ويضر بصحة الجنين 

أيًضا.
تمرين  السباحة  للصحة.  مهم  المنتظم  التمرين   -
رائع لألشخاص المصابين بالربو. قد يساعدك استخدام 
دواء سريع المفعول )فنتولين( قبل التمرين من 10 إلى 15 
دقيقة على تحمل التمارين الموصى بها من قبل الطبيب.

هدفنا للطفل ولِك:
* تحسين صحة األم والطفل.

* التحكم في الربو وأعراض السعال والصفير.
* عدم الزيارة الطارئة للمستشفى أو إلى قسم الطوارئ 

بسبب الربو.
* القدرة على ممارسة العمل، ورعاية المنزل واألسرة 

دون أي أعراض.
* استخدام أقل قدر من األدوية.

* سالمة الجنين. 

اأ�صرار التجميل غير الجراحي يف�صح عنها 

الدكتور محمد ح�صين 
لــم يــعــد الــجــمــال حــلــمــا أو أمــنــيــة تــســعــى إلـــى تحقيقه 
في  السيدات  ينافسون  الرجال  أصبح  فاليوم  فقط،  النساء 
الــبــشــرة وصـــارت المعرفة  الــوســامــة ونــضــارة  الــحــصــول على 
واختيار  الطبيب  مــع  ومناقشتها  التجميلية  بـــاإلجـــراءات 
اإلجابة  هنا  وسنحاول  حاليا.  السائدة  السمة  هي  أفضلها 
تعد  التجميل، وهل  راغبو  يسألها  التي  األسئلة  عن معظم 

بدائل  هناك  أن  أم  الوحيد؟  الحل  هــي  التجميل  جــراحــات 
في  الصعبة  المعادلة  لتحقيق  إليها  اللجوء  يمكن  أخــرى 
وأقلها كلفة.  وأسهلها  الطرق  بأبسط  الجمال  إلى  الوصول 
أخصائي  الدكتور محمد حسين  يكشف  التالي  المقال  في 
األمراض الجلدية والتجميل بمركز سمارت كير الطبي عن 

أسرار التجميل غير الجراحي الذي بدأ حديثه معنا:

الدكتورة سعاد المنفردي تجيب:

الربو والحمل.. كيف تتحكمين في الأعرا�ض؟

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16125/pdf/1-Supplime/16125.pdf?fixed2344
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/1295510
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295505
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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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 م�شروع »م�شاري« ل�شقل مهارات ال�شباب وتنمية مواهبهم.. جمل�س الوزراء:

 61% التحول الإلكرتوين يف خدمات الأ�شغال و51% ل�شوؤون البلديات

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تراأ�س 

حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد، الجتماع 

العتيادي الأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س، 

بق�شر الق�شيبية.

ويف بداية الجتماع، نعى جمل�س الوزراء �شاحب 

اآل نهيان، الذي انتقل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

والإجنازات  بالعطاء  حافل  عمر  بعد  ربه  جوار  اإىل 

التي حققها من اأجل وطنه وخدمة الإن�شانية وق�شايا 

والعربي  اخلليجي  العمل  مب�شرية  والنهو�س  اأمته 

امل�شرتك، مما عزز من مكانة دولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�شقيقة على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي، 

العربية والإ�شالمية فقدتا برحيله  الأمتني  اأن  موؤكًدا 

قائًدا فًذا وزعيًما تاريخًيا ترك ب�شمات خرية اإقليمًيا 

وعاملًيا، متمنًيا املجل�س ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

للدولة  رئي�ًشا  انتخابه  مبنا�شبة  ال�شقيقة  املتحدة 

التوفيق وال�شداد يف موا�شلة قيادة م�شرية النه�شة 

املزيد  يف  الإمارات  اأبناء  تطلعات  وحتقيق  والبناء، 

من التنمية والتطور والزدهار، واأن يوا�شل م�شرية 

بن  زايد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واملوحد  املوؤ�ش�س 

�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل.

بها  قام  التي  الزيارة  بنتائج  املجل�س  اأ�شاد  ثم 

اآل  عي�شى   بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

تلبية  املتحدة  اململكة  اإىل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

اجلاللة  �شاحبة  من  جاللته  تلقاها  كرمية  لدعوة 

و�شمال  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة 

رويال  مهرجان  مناف�شات  حل�شور  وذلك  ايرلندا، 

لقاء  وباأهمية  للفرو�شية،  الدويل  امللكي  ويند�شور 

املتحدة  اململكة  ملكة  اجلاللة  �شاحبة  مع  جاللته 

العالقات  وتعزيز  دعم  �شعيد  على  ايرلندا  و�شمال 

التاريخية بني البلدين ال�شديقني حتقيًقا لكل ما فيه 

املجل�س  معرًبا  ال�شديقني،  لل�شعبني  والنماء  اخلري 

املتحدة  اململكة  ملكة  اجلاللة  ل�شاحبة  متنياته  عن 

مبنا�شبة  والعافية  ال�شحة  مبوفور  اإيرلندا  و�شمال 

مرور 70 عاًما على اعتالء جاللتها العر�س.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات الآتية:

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

بالت�شديق على  قانون  م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية 

وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  التفاقية 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�شمالية 

ب�شاأن اخلدمات اجلوية.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

بع�س  بتعديل  قرار  م�شروع  حول  والت�شريعية 

للمعلومات  الوطنية  اللجنة  اإن�شاء  قرار  اأحكام 

وال�شكان.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

والت�شريعية ب�شاأن م�شروع قرار حول تعديل بع�س 

اأحكام قرار تنظيم الفح�س الطبي للوافدين.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والت�شريعية ب�شاأن اتفاق تعاون بني املركز الإقليمي 

الرتبية  ووزارة  التعليم  يف  والتميز  للجودة 

والتعليم، يف املجالت العلمية والبحثية.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد  ب�شاأن  والت�شريعية 

برغبة واقرتاح بقانون مقدمة من جمل�س النواب.

ثم ا�شتعر�س املجل�س املو�شوعني التاليني:

والتخطيط  البلديات  �شوؤون  وزير  مذكرة   .1

بع�س  يف  الإلكرتوين  بالتحول  املتعلقة  العمراين 

اخلدمات التي تقدمها الوزارة، والتي اأظهرت التحول 

الإلكرتوين يف 61% من اخلدمات التي تقدمها �شوؤون 

�شوؤون  تقدمها  التي  اخلدمات  من  و%51  الأ�شغال 

البلديات.

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  مذكرة   .2

�شقل  اإىل  يهدف  والذي  »م�شاري«،  م�شروع  ب�شاأن 

قدرات ومهارات ال�شباب وتنمية مواهبهم.

التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها 

اململكة  زيارة  ب�شاأن  الوزراء  من  املرفوعة  الوزارية 

اليونان  جمهورية  وزيارة  ال�شقيقة  املغربية 

ال�شديقة وح�شور موؤمتر م�شتقبل الطريان يف مركز 

امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة.

وزير الإعالم يقدم التعازي يف وفاة

 رئي�س دولة الإمارات ال�شيخ خليفة بن زايد

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  قام 

دولة  ل�شفارة  بزيارة  اأم�س،  الإعالم، 

لدى  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات 

العزاء  واجب  لتقدمي  البحرين،  مملكة 

اهلل  باإذن  له  املغفور  وفاة  يف  واملوا�شاة 

تعاىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل 

املتحدة الراحل.

للم�شوؤولني  الإعالم  وزير  اأعرب  وقد 

عن  اململكة  لدى  الإمارات  دولة  �شفارة  يف 

البحرين،  مملكة  وموا�شاة  تعازي  خال�س 

ال�شمو  ل�شاحب  و�شعًبا،  وحكومًة  ملًكا 

رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ولأ�شرة اآل 

ال�شقيق  الإماراتي  وال�شعب  الكرام  نهيان 

الإ�شهامات  م�شتذكًرا  اجللل،  امل�شاب  بهذا 

بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  اجلليلة 

اهلل، لتطوير وتعزيز  اآل نهيان رحمه  زايد 

البلدين  بني  الثنائية  الأخوة  عالقات 

الو�شائج  على  تاأكيًدا  ال�شقيقني،  وال�شعبني 

واجلهود  امل�شرتكة،  وامل�شالح  احلميمة 

اهلل  رحمه  �شموه  بها  قام  التي  املخل�شة 

والدفاع  والإ�شالمية  العربية  الأمة  خلدمة 

اجلهود  وم�شاندة  امل�شريية،  ق�شاياها  عن 

وال�شتقرار  وال�شلم  الأمن  لتحقيق  العاملية 

الدويل.

وجل  عز  املوىل  الإعالم،  وزير  ودعا 

رحمته  بوا�شع  الراحل  الفقيد  يتغمد  اأن 

ويلهم  جنانه  ف�شيح  وي�شكنه  ور�شوانه، 

الإمارات  و�شعب  الكرام  نهيان  اآل  اأ�شرة 

العزاء،  وح�شن  وال�شلوان  ال�شرب  جميًعا 

واأن يحفظ �شبحانه دولة الإمارات العربية 

بنعمة  عليها  وينعم  اأبية،  �شاخمة  املتحدة 

الأمن والأمان وال�شتقرار، واأن يدمي عليها 

جهود  ويكلّل  والزدهار،  والنماء  الرفعة 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل 

املتحدة، بالتوفيق وال�شداد لقيادة م�شريتها 

التقدم  من  مزيد  نحو  ال�شاملة  التنموية 

والعزة والرفعة.

اإدارة  جمل�س  من  وفد  تقدم 

البحرينية  ال�شحفيني  جمعية 

املغفور  وفاة  التعازي يف  بواجب 

ال�شمو  تعاىل �شاحب  اهلل  باإذن  له 

ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان 

وذلك  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 

مبقر �شفارة دولة الإمارات العربية 

املتحدة يف مملكة البحرين. 

ال�شحفيني  جمعية  ت  وعربرَّ

احلزن  عميق  عن  البحرينية 

الأمتني  فقيد  بوفاة  والأ�شى 

م�شتذكرين  والإ�شالمية،  العربية 

حكمته الوا�شعة واأخالقه احلميدة 

والإن�شانية  النبيلة  ومواقفه 

وم�شريته وعطاءه جتاه الإن�شانية، 

يتغمده  اأن  عز وجل  املوىل  �شائلة 

بوا�شع رحمته ور�شوانه.

البحرينية  ال�شحفيني  واأكدت 

وقد  حكيًما،  قائًدا  كان  الراحل  اأن 

واحرتامهم  اجلميع  مبحبة  حظي 

وا�شتطاع اأن يجعل وطنه منوذًجا 

وال�شالم،  وال�شتقرار  للتعاي�س 

وتعترب م�شرية نه�شته حمل تقدير 

يف جميع اأنحاء العامل. 

واأعربت ال�شحفيني البحرينية 

بالتوفيق  اأمنياتها  خال�س  عن 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  لل�شيخ 

لدولة  رئي�ًشا  اختياره  مبنا�شبة 

تعاىل  املوىل  �شائلني  الإمارات، 

الأمانة  هذه  حمل  على  يعينه  اأن 

العظيمة واأن يوفقه وي�شدد خطاه 

واأمته،  ل�شعبه  اخلري  فيه  ملا 

الإمارات  دولة  نهج  من  انطالًقا 

اخلري  اإىل  وال�شاعي  الرا�شخ 

للجميع.

جمعية  وفد  وت�شمن 

من  كاًل  البحرينية  ال�شحفيني 

جمل�س  رئي�س  ال�شايجي  عي�شى 

املدفع  خالد  وعبدالرحمن  الإدارة، 

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب 

ال�شر  اأمني  احلمر  نبيل  ورا�شد 

واملدير  الدولية،  والعالقات 

ال�شحفيني  جلمعية  التنفيذي 

البحرينية فواز �شليمان.

موؤكدة اأن الراحل خليفة بن زايد حظي مبحبة اجلميع واحرتامهم

»ال�شحفيني البحرينية« تقدم واجب العزاء يف ال�شفارة الإماراتية

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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@KhalafAlHabtoor

تقدمي  يف  ي�ساهم  طبيبك«  »اخرت  برنامج 

تعزيز  على  وي�ساعد  متميزة  عالجية  خدمات 

الطماأنينة عند املري�ض.

تلوث  التي  الوالءات  من  #لبنان  حترير  مت  اإذا 

لن  لبنان  اإعمار  فاإن  وموؤ�س�ساته،  واإداراته  �سوارعه 

يحتاج للعجائب، بل �سيتم خالل اأ�سهر من خالل تعاون 

القطاع اخلا�ض مع موؤ�س�سات الدولة وبدعم من امل�ستثمرين 

العرب املحبني لهذا البلد احلبيب.
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1805 - حممد علي با�سا يتوىل حكم م�سر، 
ويعترب حكمه عالمة حمورية يف تاريخها حيث قام 

بتحديثها بعد الق�ساء على املماليك.

باالنتخابات  يفوز  الليكود  حزب   -  1977
يتوىل  بيجن  ومناحم  االإ�سرائيلية،  الت�سريعية 

رئا�سة احلكومة.

املدنية يف قطاع غزة  ال�سلطات  1994 - نقل 
دام  احتالل  بعد  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  اإىل 

للحكم  اأو�سلو  اتفاقية  اإطار  يف  وذلك  عاًما،   27
الذاتي بني اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية.

فرن�سا  رئا�سة  يتوىل  �سرياك  جاك   -  1995
خلًفا لفرن�سوا ميتريان.

2009 - االإعالن عن النتائج النهائية النتخابات 
فوز  بينها  من  كان  والتي  الكويتي  االأمة  جمل�ض 

اأربع �سيدات للمرة االأوىل بع�سوية الربملان وهن 

د�ستي  وروال  العو�سي  واأ�سيل  املبارك  مع�سومة 

و�سلوى اجل�سار.

للحوار  الريا�ض  موؤمتر  اأعمال  بدء   -  2015
الرئي�ض  برئا�سة  اليمنية،  ال�سيا�سية  االأطراف  بني 

اليمني عبدربه من�سور هادي.

م�ست�ساًرا  كرين  كري�ستيان  تعيني   -  2016
فرينر  ا�ستقالة  من  اأ�سبوع  بعد  للنم�سا،  احتادًيا 

فاميان.

جناح ف�سل التواأم ال�سيامي اليمني »يو�سف ويا�سني«

احلرمني  خادم  لت�جيهات  اإنفاذا 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 

�شع�د، متّكن الفريق اجلراحي املخت�ص 

اليمني »ي��شف  ال�شيامي  الت�اأم  بف�شل 

يف  عبدالرحمن  حممد  اأبناء  يا�شني«  و 

�شاعة   15 ا�شتغرقت  معقدة  عملية 

من  خمت�شا   24 مب�شاركة  مت�ا�شلة، 

لالأطفال  الأع�شاب  بجراحة  الأطباء 

والتمري�ص  والتخدير  والتجميل 

معت�شم  الدكت�ر  بقيادة  والفنيني 

الزعبي.

بالدي�ان  امل�شت�شار  بذلك  �شرح 

امللك  مركز  على  العام  امل�شرف  امللكي 

الإن�شانية  والأعمال  لالإغاثة  �شلمان 

يف  واجلراحي  الطبي  الفريق  رئي�ص 

عمليات ف�شل الت�ائم ال�شيامية الدكت�ر 

عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة، م�ؤكدا اأن 

املعقدة  العمليات  من  تعد  العملية  هذه 

اجلي�ب  يف  الت�اأم  ت�شارك  ب�شبب 

الدماغ،  من  واأجزاء  الدماغية  ال�ريدية 

للت�اأم  اأجريت  واأن  �شبق  اأنه  م�شيفا 

الأوردة  لف�شل  �شابقتني  عمليتني 

وو�شع  املخ،  والت�شاقات  الدماغية 

لتغطية  للم�شاعدة  اجللد  معدات 

الفراغ بعد الف�شل. وفقا ل�كالة الأنباء 

ال�شع�دية.

واأ�شار الربيعة اإىل اأنه قد �شارك يف 

هذه العملية 24 خمت�شا من ا�شت�شاريي 

والتجميل  لالأطفال  الأع�شاب  جراحة 

من  املخت�شة  والك�ادر  والتخدير 

العملية  اأن  مفيدا  والفنيني،  التمري�ص 

هي  الأوىل  مراحل،  اأربعة  على  اأجريت 

باملالحة  التخطيط  والثانية  التخدير، 

اجلمجمة  ف�شل  والثالثة  اجلراحية، 

الرابعة  املرحلة  واأخريا  والدماغ، 

الرتميم وقفل اجلمجمة.

جهاز كمبيوتر يعمل بالطحالب

جنح علماء يف ت�شغيل جهاز كمبي�تر م�شغر ملدة 

�شتة اأ�شهر ب�ا�شطة الطحالب.

واعتمد العلماء يف جتربتهم الناجحة على ا�شتخدام 

اأفاد  ح�شبما  الطحالب،  ت�لده  الذي  الكهربائي  التيار 

م�قع »ال�شرق الأو�شط« نقالً عن �شبكة »�شكاي ني�ز« 

الربيطانية.

كامربيدج  التابع جلامعة  العلمي  الفريق  واأو�شح 

بحجم  تط�يره  مت  الذي  الكمبي�تر،  اأن  الربيطانية 

اخل�شراء  الطحالب  من  ن�ًعا  ي�شتخدم   ،AA بطارية 

التي ت�لد تياًرا كهربائًيا ب�شيًطا يف اأثناء عملية التمثيل 

ال�ش�ئي.

ومتكن العلماء من التقاط هذا التيار با�شتخدام قطب 

كهربائي م�شن�ع من الأملني�م لت�شغيل وحدة املعاجلة 

البتكار اجلديد يف  بالكمبي�تر، ومت ن�شر تفا�شيل هذا 

جملة »الطاقة وعل�م البيئة«.

م�اد  من  م�شن�ع  بكامله  النظام  اإن  الفريق  وقال 

حد  اإىل  التدوير  لإعادة  وقابلة  مكلفة  وغري  �شائعة 

كبري، م�شريين اإىل اأن الأمر الأكرث اإثارة لالإعجاب ه� اأن 

اجلهاز عمل ب�شكل مت�ا�شل ملدة 6 اأ�شهر.

فريق  قاد  الذي  ب�مبيلي،  باول�  الدكت�ر  وقال 

على  النظام  عمل  با�شتمرارية  ف�جئنا  »لقد  الدرا�شة: 

الأمر  اأن  نعتقد  كنا  فقد  الزمن،  من  ط�يلة  فرتة  مدى 

�شيت�قف بعد ب�شعة اأ�شابيع«.

بعد دجمه يف التعليم احلكومي..

»�ساهني« كفيف متفوق ي�سرف على احلديقة املدر�سية

حقق الطالب الكفيف �شاهني اأحمد البل��شي تف�ًقا وتاألًقا 

التعليم  يف  دجمه  بعد  الطالبية،  والأن�شطة  الدرا�شة  يف 

يف  للبنني،  البتدائية  نافع  بن  عقبة  مبدر�شة  احلك�مي 

فئات  خمتلف  لدمج  والتعليم  الرتبية  وزارة  �شيا�شة  اإطار 

الحتياجات اخلا�شة، حتقيًقا ملبداأ التعليم للجميع.

اإنه، واإ�شافًة اإىل متيزه الدرا�شي  اأمر الطالب  وقال ويل 

اخل�شراء  بامل�شاحات  �شغفه  املدر�شة  لحظت  فقد  امللفت، 

والطي�ر، ف�فرت له حديقة طي�ر، وجعلته م�شرًفا عليها، 

بالإ�شافة اإىل اأنها جلبت له طرًيا ليك�ن �شديًقا له، وم�ش�ؤولً 

بالتعليم  تعلقه  من  عززت  خط�ة  يف  و�شربه،  اأكله  عن 

واحل�ش�ر املبكر ي�مًيا، والذي بال �شك انعك�ص على ارتفاع 

معن�ياته واأدائه الأكادميي وتط�ره يف جميع امل�اد، ناهيك 

عن العالقات الجتماعية وال�شداقات التي ك�نها خالل فرتة 

وجيزة.

لبنه  جه�د  من  املدر�شة  قدمته  مبا  الأمر  ويل  واأ�شاد 

تهيئة  على  عملت  اإذ  وثيًقا،  ارتباًطا  بها  ارتباطه  اإىل  اأدت 

البيئة املنا�شبة لدجمه يف احلياة املدر�شية، ومتابعة حالته 

الدعم  وتقدمي  ذويه،  مع  بالتن�شيق  والأكادميية  ال�شحية 

املعن�ي والنف�شي الذي ي�شاعده وي�شهل عليه انخراطه يف 

التعليم بكل ي�شر واألفة. �ساهني يف احلديقة املدر�سية
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12092/pdf/24.pdf
https://www.alayam.com/online/local/961408/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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بتوجيهات من نا�ضر بن حمد وبح�ضور ملكة بريطانيا

م�ضاركة مميزة خليالة احلر�س امللكي البحريني يف ختام مهرجان ويند�ضور للفرو�ضية

بني  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات  اإطار  يف 

حل�شرة  الزاهر  العهد  يف  املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

اللواء الركن  املفدى حفظه اهلل ورعاه، وبتوجيهات من �شمو 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن الوطني قائد 

يف  البحريني  امللكي  احلر�س  خيالة  �شارك  امللكي،  احلر�س 

مهرجان  يف  امل�شاركة  الدول  فر�شان  مع  اخلتامي  العر�س 

ويند�شور للفرو�شية �شمن احتفالية اليوبيل البالتيني تكرمًيا 

ل�شاحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة 

و�شمال ايرلندا.

وتاأتي هذه الحتفالية مبنا�شبة ختام املهرجان ال�شنوي 

للفرو�شية يف ال�شاحة اخللفية لق�شر ويند�شور امللكي، حيث 

البحرين �شنوًيا يف رعاية مهرجان ويند�شور  ت�شاهم مملكة 

للفرو�شية.

تقدمي  على  البحريني  امللكي  احلر�س  خيالة  وحر�س 

عك�س  الذي  البحريني  التقليدي  باللبا�س  متميزة  عرو�س 

الرتاث البحريني الأ�شيل والهوية البحرينية، توثيًقا للتعاون 

القائم بني مملكة البحرين ومملكة بريطانيا.

البحريني  امللكي  احلر�س  قدمها  التي  العرو�س  ونالت 

اجلياد  بجمال  الأنظار  خطفت  حيث  اجلميع،  ا�شتح�شان 

ورونقها املتميز.

امللكي  الفريق  مل�شاركة  مكملة  امل�شاركة  هذه  وجاءت 

البحريني للقدرة يف 160 كم و120 كم و100 كم امل�شنفة 

دولًيا �شمن الحتاد الدويل للفرو�شية وم�شاركة فر�شان قوة 

نالت  والتي  احلواجز  لقفز  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع 

هذه  يف  الأوىل  املراكز  على  باحل�شول  اجلميع  ا�شتح�شان 

بن حممد  فواز  ال�شيخ  الفعالية ح�شور  و�شهدت  امل�شابقات. 

وعدد  املتحدة،  اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  خليفة  اآل 

من امل�شوؤولني.

العالقات  اأن  خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�شيخ  واأكد 

التطور  من  املزيد  نحو  ما�شية  الربيطانية  البحرينية 

الثنائية الوثيقة م�شتمرة  اأن هذه العالقات  والزدهار، مبيًنا 

يف جميع املجالت حتقيًقا لكل ما فيه اخلري والنماء لل�شعبني 

ال�شديقني.

واأ�شاد ال�شيخ فواز بن حممد اآل خليفة بالعرو�س املتميزة 

تعك�س  والتي  البحريني  امللكي  احلر�س  خيالة  قدمها  التي 

خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  من  الثاقبة  الروؤية 

مو�شًحا اأن هذه العرو�س املتميزة تعك�س ما تتمتع به مملكة 

البحرين يف  البحرين يف هذا اجلانب وتعك�س مكانة مملكة 

التاريخ الأ�شيل املرتبط بالفرو�شية.

رئي�ضة جمل�س النواب تقدم واجب 

العزاء يف وفاة ال�ضيخ خليفة بن زايد

رئي�س جمل�س ال�ضورى يقدم واجب 

العزاء يف وفاة ال�ضيخ خليفة بن زايد

عبد  بنت  فوزية  النواب   جمل�س  رئي�شة  قدمت 

العربية  الإمارات  دولة  اإىل  العزاء  زينل، واجب  اهلل 

وفاة  يف  و�شعًبا،  وحكومًة  قيادًة  ال�شقيقة،  املتحدة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

وذلك يف  ثراه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  زايد  بن  خليفة 

مقر �شفارة دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

يف مملكة البحرين.

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ذكرى  اأن  واأكدت 

اأبد الدهر،  اآل نهيان طيب اهلل ثراه، �شتبقى  بن زايد 

مبا ترك من وافر الإجنازات وعظيم الأثر يف الداخل 

دولة  يف  التمكني  مرحلة  قائد  بحق  فهو  واخلارج، 

الإمارات العربية املتحدة احلديثة، داعيًة املوىل عز 

وجل اأن يتغمد فقيد الوطن العربي والأمة الإ�شالمية 

ويلهم حكام  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع 

الإمارات  و�شعب  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�شقيق ال�شرب وال�شلوان وح�شن العزاء.

جمل�س  رئي�س  ال�شالح  �شالح  بن  علي  اأعرب 

يف  املوا�شاة  وخال�س  التعازي،  اأحر  عن  ال�شورى، 

ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  العربية �شاحب  الأمة  فقيد 

زايد اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

الإمارات  دولة  �شفارة  مقر  اإىل  زيارته  وخالل 

قدم  البحرين،  مملكة  لدى  ال�شقيقة  املتحدة  العربية 

دولة  اإىل  العزاء  واجب  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 

الإمارات، واأ�شرة اآل نهيان الكرام، وال�شعب الإماراتي 

اأن يرحم الفقيد  ال�شقيق، �شارًعا اإىل املوىل عّز وجل 

الكبري ويغفر له وي�شكنه ف�شيح جناته.

واأكد رئي�س جمل�س ال�شورى اأن الأعمال والعطاء 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  قدمها  التي 

والإ�شالمية  العربية  لالأمتني  قدمه  وما  اهلل،  رحمه 

�شموه  اأن  اإىل  م�شرًيا  دائًما،  للجميع  ماثلة  �شتبقى 

جهوده  وبذل  نف�شه  ونذر  حياته  ق�شى  اهلل  رحمه 

و�شعبها،  الإمارات  دولة  خلدمة  النبيلة  وم�شاعيه 

والإ�شالمية،  العربية  الأمتني  ق�شايا  وم�شاندة ودعم 

متمنًيا لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة مزيًدا 

من النه�شة والبناء يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل ورعاه.

نا�شر  اأحمد  ال�شيخ  رعاية  حتت 

بدولة  اخلارجية  وزير  ال�شباح  حممد 

خليجي  وبح�شور  ال�شقيقة،  الكويت 

وعربي رفيع امل�شتوى، مت تكرمي الفريق 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

يف حفل الدورة ال�شاد�شة جلائزة العمل 

اأقيمت  التي   2022 للعام  الإن�شاين 

للعمل  اخلليجية  القمة  مع  بالتوازي 

ال�شقيقة،  الكويت  دولة  يف  الإن�شاين 

من  نخبة  لتكرمي  �شنوًيا  تنظم  والتي 

الإن�شاين  العمل  جمالت  يف  البارزين 

على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

ا�شم  ال�شاد�شة  الدورة  وحملت 

املغفور له باإذن اهلل �شمو ال�شيخ عبداهلل 

بن خالد اآل خليفة »رحمه اهلل«، والذي 

كان راعًيا للجائزة يف دوراتها اخلم�س 

رئي�س  نائب  من�شب  و�شغل  ال�شابقة، 

جمل�س الوزراء ورئي�س املجل�س الأعلى 

الإ�شالمية، وحممد بن عبداهلل  لل�شوؤون 

الفخري  ال�شرف  �شيف  خليفة  اآل 

�شمو  الراحل  اأ�شرة  عن  للفعالية ممثالً 

ال�شيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة.

وبهذه املنا�شبة، رفع رئي�س املجل�س 

املقام  اإىل  التكرمي  هذا  ال�شحة  الأعلى 

امللك  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

للعمل  الأول  الداعم  املفدى،  البحرين 

الإن�شاين يف مملكة البحرين، معرًبا عن 

ودعم  ال�شامية  امللكية  بالثقة  العتزاز 

املبادرات  لكافة  املفدى  امللك  جاللة 

واخلريية،  والجتماعية  الإن�شانية 

يف  تعي�س  البحرين  مملكة  باأن  منوًها 

ظل العهد الزاهر تطوًرا ومناًء وازدهاًرا 

لبناء  وتكاتًفا  املجالت،  جميع  يف 

اأعلى  اإىل  به  والرتقاء  الغايل  الوطن 

امل�شتويات.

اإىل  والتقدير  ال�شكر  رفع  كما 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل نظري اإ�شهامات �شموه 

البارزة يف حتقيق التنمية الجتماعية 

الزاهر جلاللة  العهد  امل�شتدامة يف ظل 

امللك املفدى.

ا�شتذكر  احلفل،  يف  كلمته  وخالل 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة ماآثر 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واإ�شهامات 

خالد اآل خليفة طيب اهلل ثراه. وقال يف 

بينكم  اأكون  اأن  »ي�شعدين  ال�شدد:  هذا 

الكرمية  الدعوة  هذه  لكم  �شاكًرا  اليوم 

للعمل  ال�شاد�شة  الدورة  يف  للم�شاركة 

جمل�س  لدول  الإن�شاين  العمل  جلائزة 

ا�شم  حتمل  والتي  اخلليجي  التعاون 

ال�شيخ  �شمو  العزيز  الوالد  له  املغفور 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة رحمه اهلل، وهلل 

احلمد فاإّن �شرية الوالد العزيز حممودة 

البحرين  اأهل  عند  لي�س  ومعروفة 

منطقة  م�شتوى  على  واإمنا  فح�شب، 

بل كل من عرفه وتعامل معه،  اخلليج 

ملهًما  �شادًقا  ا  خمل�شً اجلميع  عرفه 

والتميز  واحليوية  الن�شاط  من  وكتلة 

يف �شتى مراحل حياته«.

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأن  اإىل  واأ�شار 

امل�شتوى  على  خليفة  اآل  خالد  بن 

متعدد  معطاًء،  رجالً  كان  الجتماعي، 

و�شاحب  وامل�شوؤوليات،  الهتمامات 

اهلل  رحمه  كان  فقد  عديدة،  مبادرات 

ن�شًطا يف املجال الجتماعي، ففي اأوائل 

اأ�شدقائه  بع�س  مع  قام  اخلم�شينات 

بتاأ�شي�س املكتبة اخلليفية ليجتمع فيها 

مع اأ�شحابه ال�شباب للقراءة والتثقف.

املواقع  من  العديد  يف  تدرج  كما 

الر�شمية التي ت�شرف فيها بخدمة بلده 

من  اخلم�شينات  بداية  ففي  وقيادته، 

القرن املا�شي مت تعيينه كرئي�س لبلدية 

الر�شمية،  الأعمال  يف  وتدرج  الرفاع 

كقا�ٍس، ثم كرئي�س لبلدية املنامة ووزير 

ورئي�س  الوزراء  لرئي�س  ونائب  للعدل 

للمجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية.

عن  مل�شوؤوليته  »نظًرا  واأ�شاف، 

اإلف  الإ�شالمية، فقد  الأوقاف وال�شوؤون 

�شهر  ببداية  لهم  تب�شريه  البحرين  اأهل 

رم�شان يف كل عام، ملدة ل تقل عن 30 

اإن�شاء  يف  اهلل  رحمه  اأ�شهم  كما  عاًما، 

ومراكز  امل�شاجد  و  اجلوامع  من  الكثري 

اإعمار  فكان جمتهًدا يف  القراآن،  حتفيظ 

لأن�شطتها،  وراعًيا  �شبحانه  اهلل  بيوت 

ومقدًرا للعلم والعلماء«.

كما نوه ال�شيخ حممد بدور املغفور 

له �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

يف  البارز  دوره  الوطنية  وم�شاهماته 

مت  حيث  الوطني،  العمل  ميثاق  كتابة 

امليثاق  �شياغة  للجنة  كرئي�س  تعيينه 

التطورات  اأ�شا�س  هو  والذي  الوطني، 

اجلاللة  �شاحب  عهد  يف  الدميقراطية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظة اهلل 

يف  البحرين  وتطور  ا�شتقرار  واأ�شا�س 

عهده امليمون.

واأو�شح اأن �شموه رحمه اهلل كان له 

الثقايف يف  العمل  تفعيل  كبري يف  دور 

اإ�شداره  خالل  من  وتطويره  البحرين 

املوثقة  والدوريات  املجالت  من  عدًدا 

واملحكمة ومنها جملة الهداية التي �شدر 

 1978 فرباير  يف  منها  الأول  العدد 

وهي جملة �شهرية اإ�شالمية مازالت قيد 

رئا�شة  اهلل  رحمة  توىل  حيث  الإ�شدار، 

توليه من�شب وزير  اأثناء  حتريرها يف 

وكان  الإ�شالمية.  وال�شوؤون  العدل 

ا  خ�شو�شً بالتاريخ  �شغوًفا  اهلل  رحمه 

بتاريخ البحرين، وكان راوًيا للموروث 

ال�شفوي من التاريخ البحريني، والذي 

يتداوله الكبار يف جمال�شهم.

اجلزيل  ال�شكر  عن  اأعرب  كما 

جلميع املنظمني والرعاة جلوائز العمل 

�شمن  ال�شاد�شة،  دورتها  يف  الإن�شاين 

والذي  املرموق،  اخلليجي  املحفل  هذا 

حتتفي فيه جميع دول جمل�س التعاون 

التي  وال�شامية  الإن�شانية  بالإجنازات 

»نتطلع  وقال:  اأوطاننا.  عهدتها  لطاملا 

بدورنا يف املوؤ�ش�شة لدعم وطرح املزيد 

من املبادرات التطوعية واخلريية التي 

ومتثل  الإن�شاين  بالــعمل  ترتقــي 

خمتلف  يف  وجه  اأكمل  على  اململكة 

املحافل الدولية«.

ممثاًل عن اأ�ضرة املغفور له �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن خالد

تكرمي حممد بن عبداهلل بجائزة العمل الإن�ضاين لدول جمل�س التعاون اخلليجي

قدم ال�شيخ علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اإىل  العزاء  واجب  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

ال�شقيقة، قيادًة وحكومًة و�شعًبا، يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.

واأعرب لدى زيارته اإىل مقر �شفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف الريا�س 

عن خال�س التعازي وعظيم املوا�شاة بهذا امل�شاب اجللل، م�شتذكًرا مناقب الفقيد 

اأمته العربية  الراحل واإ�شهاماته البارزة يف نه�شة وطنه وخدمة �شعبه وق�شايا 

والإ�شالمية ودوره يف تعزيز العالقات الأخوية التاريخية البحرينية الإماراتية، 

اأن يتغمده بوا�شع رحمته  الدويل، �شائاًل املوىل عز وجل  الإن�شاين  العمل  وتدعيم 

ور�شوانه، واأن يلهم حكام الإمارات و�شعبها ال�شقيق جميل ال�شرب وال�شلوان.

�ضفري البحرين يف الريا�س

 يقدم واجب العزاء يف وفاة ال�ضيخ خليفة بن زايد

حمليات 08www.alayam.com

الثالثاء 16 �شوال 1443 ـ العدد 12092

Tuesday 17th May 2022 - No. 12092

املرور: 226% ن�سبة زيادة الإقبال 

على مراكز الفح�ص الفني اخلارجية

مراكز  على  الإقبال  ارتفاع  للمرور  العامة  الإدارة  اأكدت 

الأول  الربع  بن�شبة 226% يف  الفني اخلارجية، وذلك  الفح�ص 

نظًرا  املدة يف عام 2021، وذلك  بنف�ص  قيا�ًشا  من عام 2022 

ملا تقدمه هذه املراكز من خدمة ذات جودة وبرقابة مبا�شرة من 

مكاتب املرور املخ�ش�شة يف جميع املراكز اخلا�شة، والبالغ عددها 

8 مراكز منت�شرة يف جميع حمافظات اململكة، حيث اإنها م�شتوفية 

لل�شروط واملتطلبات واملعايري الفنية الالزمة، وبفاح�شني فنيني 

خا�شعني لدورات تدريبية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور.

وتتيح هذه املراكز خدمات ل�شاعات اأطول ويف مواقع قريبة، 

واإجناز فح�ص املركبة يف وقت قيا�شي، كما اأنها تعزز التناف�شية 

بني �شركات القطاع اخلا�ص يف تقدمي اأف�شل خدمة �شمن اجلودة 

بها  تلتزم  ملقايي�ص  ووفًقا  للمرور  العامة  الإدارة  حّددتها  التي 

جميع املراكز.

�سبط �سخ�سني بحوزتهما 500 

كيلوجرام من الروبيان

القانون  تنفيذ  يف  ال�شواحل  خفر  جهود  اإطار  يف 

و�شبط املخالفني، متكنت �شعبة اإ�شناد الأمن البحري ويف 

منطقتي جو  منف�شلتني من �شبط �شخ�شني يف  واقعتني 

الروبيان  من  كيلوجرام   500 حوايل  بحوزتهما  والعكر 

القرار  العام مبوجب  من  الفرتة  هذه  املحظور �شيده يف 

الوزاري ال�شادر يف هذا ال�شاأن.

اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  ال�شواحل  خفر  قيادة  واأ�شارت 

لإحالة  متهيًدا  الواقعتني؛  حيال  القانونية  الإجراءات 

الق�شيتني للنيابة العامة.

موؤكًدا اأن موت الرتبة يهدد خمتلف اأ�سكال احلياة على وجه الأر�ص

احلكيم �سادغورو يحذر من »كارثة« يف العامل ما مل يقف تدهور الرتبة

�شهد متحف البحرين الوطني يوم اأم�ص 

الأول اإقامة الفعالية العامة »اأنقذوا الرتبة«، 

العاملي  احلكيم  الهندي  الفيل�شوف  قّدمها 

العاملية  حملته  �شمن  وذلك  �شادغورو، 

الإن�شانية.  البيئية  املكت�شبات  للحفاظ على 

وكانت يف ا�شتقباله ال�شيخة مي بنت حممد 

وبيو�ص  الثقافة  هيئة  رئي�شة  خليفة  اآل 

�شريفا�شتاف �شفري اجلمهورية الهندية لدى 

مملكة البحرين، ال�شيخة هال بنت حممد اآل 

بالهيئة،  والفنون  الثقافة  عام  مدير  خليفة 

خم�شة  من  يقارب  ما  احلدث  ح�شر  فيما 

امل�شوؤولني  اآلف �شخ�ص من بينهم عدد من 

واملوؤثرين والإعالميني. 

وخالل كلمته التي خاطب بها اجلمهور 

اأهمية  حول  با�شتفا�شة  �شادغورو  حتدث 

البيئية  واملقومات  املكت�شبات  على  احلفاظ 

اإىل  منوًها  الأر�ص،  لكوكب  والطبيعية 

خطورة التدهور ال�شريع للرتبة يف خمتلف 

نحو  يتوجه  العامل  اإن  وقال  العامل،  بقاع 

»كارثة« يف حال مل يتم اأخذ خطوات فّعالة 

اأن  واأكد  التدهور.  عملية  لوقف  فورية 

كل  يقوم  اأن  هو  حقيقة  العامل  يحتاجه  ما 

فرد بدوره من مكانته وموقع م�شوؤولياته، 

وم�شدًدا على اأهمية تعاون خمتلف اجلهات 

واجلمعيات  والأفراد  واخلا�شة  العامة 

الأهلية من اأجل احلفاظ على الرتبة والإبقاء 

على �شالمتها. 

خمتلف  يهدد  الرتبة  موت  اإن  وقال 

اأكد  اأ�شكال احلياة على وجه الأر�ص، حيث 

على  لحتوائها  حًيا  كائًنا  تعترب  الرتبة  اأن 

مليارات الكائنات امليكروبية، م�شرًيا اإىل اأن 

بو�شة  عن 18  تزيد  ل  التي  الأر�ص  طبقة 

الكوكب.  على  احلياة  اأ�شا�ص  هي  عمًقا، 

وحّذر �شادغورو من الأرقام ال�شادمة التي 

تعك�ص ما تتعر�ص له الرتبة، فقال اإن 27 

األف كائن حي ميكروبي ينقر�ص �شنوًيا من 

الرتبة، ويف حال ا�شتمر احلال لأربعني عاًما 

اإحياء  اإعادة  فاإن  املعدل،  ذات  على  قادمة 

ونّبه  م�شتحيل.  �شبه  اأمًرا  �شيكون  الرتبة 

اإىل اأن نتائج هذا الأمر �شتتعدى قدرة العامل 

نق�ص  هناك  �شيكون  حيث  مواجهته،  على 

حاد يف الغذاء واملاء النظيف و�شيتبع ذلك 

هجرات جماعية �شتوؤثر على الفئات الأكرث 

�شعًفا يف املجتمع. 

امل�شاهمة  اإىل  اجلميع  �شادغورو  ودعا 

كافة  م�شدر  لأنها  حية؛  الرتبة  اإبقاء  يف 

الزراعة  عمليات  اإن  وقال  احلياة،  اأ�شكال 

يقارب  ما  يف  الب�شر  يجريها  التي  املكثفة 

ما  هي  امل�شكونة  الأر�ص  م�شاحة  من   %70 

اإعادة  واإن  للرتبة،  ال�شريع  التدهور  ي�شبب 

احلفاظ  يف  �شي�شهم  العمليات  هذه  تقنني 

عليها. 

وقبيل حديث �شادغورو، قالت ال�شيخة 

اإن  لها  كلمة  يف  خليفة  اآل  حممد  بنت  هال 

مملكة البحرين �شعيدة با�شتقبال �شخ�شية 

التي  باحلملة  م�شيدة  ك�شادغورو،  عاملية 

يقودها والتي ت�شهم يف �شنع تكاتف عاملي 

من اأجل اإنقاذ الرتبة. 

وبتوجيهات  اململكة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه  عي�شى 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه  اهلل 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

الإن�شاين  احلق  على  توؤكد  الوزراء،  جمل�ص 

الأجيال  حق  وعلى  �شليمة  طبيعية  ببيئة 

القدرة على احلفاظ  القادمة برتبة تعطيهم 

على ا�شتمرارية احلياة وجودتها. وقالت اإن 

بهدف  الرتبة  حماية  جهود  تدعم  البحرين 

للم�شتقبل، مو�شحة  احلفاظ على حيويتها 

�شاهد  خري  الوطني  البحرين  متحف  اأن 

على ما ت�شكله الرتبة من اأهمية حل�شارات 

البحرين املتعاقبة منذ دملون وحتى اليوم. 

لدى  الهندي  ال�شفري  �شكر  جانبه  ومن 

زيارة  اإجناح  يف  �شاهم  من  كافة  البحرين 

البحرين  هيئة  من  اململكة  اإىل  �شادغورو 

للبيئة،  الأعلى  واملجل�ص  والآثار  للثقافة 

مع  بالتزامن  تاأتي  زيارته  اأن  اإىل  م�شرًيا 

للعالقات  الذهبي  باليوبيل  الحتفاء 

بحملة  واأ�شاد  البلدين.  بني  الدبلوما�شية 

بلدان  اأجلها  من  يجوب  التي  �شادغورو 

الدعم  ح�شد  اإىل  �شعًيا  دراجته  على  العامل 

العاملي من اأجل اإنقاذ الرتبة. 

وزار �شادغورو البحرين �شمن جولته 

العاملية التي بداأها من العا�شمة الربيطانية 

لندن و�شولً اإىل الهند على دراجته النارية، 

يوم  لـ100  ت�شتمر  التي  جولته  وخالل 

األف   30 عن  تزيد  م�شافة  بقطع  �شيقوم 

كيلومرت و�شيزور 27 دولة. 

علي طريف:

احلكم  اأم�ص  التمييز  حمكمة  األغت 

�شنة  ملدة  ال�شادر بحق طبيبه من حب�شها 

بق�شية  عرفت  ق�شية  يف  بربائتها  وق�شت 

الطبي(،  ال�شلمانية  مبجمع  تواأم  )وفاة 

تثبت  قّدمت م�شتندات جديدة  وذلك بعدما 

براءتها مل تكن معلومة وقت نظر الدعوى، 

ح�شن  املحامي  مكتب  تقدم  اإثرها  وعلى 

لوزير  بطلب  الطبيبة  عن  املوكلني  ر�شي 

ال�شادر  احلكم  يف  النظر  لإعادة  العدل 

النظر  اإعادة  طلب  اأحيل  حيث  بحقها، 

ملحكمة التمييز التي ورد اإليها تقرير جلنة 

التظلمات املعنية بالأخطاء الطبية الطبيبة 

الذي انتهى اإىل عدم م�شوؤوليتها من وقائع 

التظلمات  تقرير  واألغى  اإليها  اأ�شندت 

وعاقبتها  �شبق  التي  التاأديبية  العقوبة 

بالإيقاف عن العمل ملدة �شهر تاأديبًيا، وبناًء 

باحلب�ص  جنائًيا  اأدينت  العقوبة  تلك  على 

ملدة �شنة. 

حمكمة التمييز

 اأكدت من خالل حيثيات حكمها 

قانون  من   43 املادة  على  بناًء  اإنه   

جواز  على  ن�شت  والتي  التمييز  حمكمة 

نظر طلب اإعادة النظر يف الأحكام النهائية 

بينها  من  حالت   5 يف  واجلنح  اجلنائية 

اأو  وقائع  احلكم  بعد  ظهرت  اإذا  ما  حالة 

اأوراق مل تكن معلومة وقت املحاكمة وكان 

اأن تثبت  اأو الأوراق  من �شاأن هذه الوقائع 

بعد  اأنه  واأ�شارت  عليه،  املحكوم  براءة 

فيه  النظر  اإعادة  املطلوب  احلكم  �شدور 

اأوراق مل تكن معلومة وقت احلكم  ظهرت 

مزاولة  تظلمات  جلنة  تقرير  يف  وتتمثل 

مهنة الطب الب�شري والذي انتهى اإىل ثبوت 

اأو  املهنة  لأ�شول  خمالفات  ارتكابها  عدم 

اأداب املهنة حمل القرار املتظلم منه وملا كان 

ذلك وكانت تلك الواقعة جديدة وما قّدم من 

�شاأنها من اأوراق تبنّي اأن طالبة اإعادة النظر 

حمل  اجلنحة  مرتكبي  �شمن  من  تكن  مل 

الواقعة، ولذلك يجب قبول الطعن واإلغاء 

حكمت  الأحكام  ولهذه  وبراءة،  احلكم 

املحكمة بقبول طلب اإعادة النظر �شكالً ويف 

املو�شوع الق�شاء برباءة املحكوم عليها.

وكان رئي�ص نيابة الوزارات واجلهات 

اأن   2021 يناير   22 يف  اأعلن  العامة 

املحكمة ال�شغرى اجلنائية اأ�شدرت حكمها 

ملدة  باحلب�ص  اأطباء  ثالثة  مبعاقبة  اليوم 

للثاين  واحدة  و�شنة  لالأول  �شنوات  ثالث 

التنفيذ  لوقف  دينار  األف  وكفالة  والثالث، 

اإليهم من ت�شببهم خطاأ  لكل منهم ملا ن�شب 

عليهم  تفر�شه  مبا  اإخاللً  تواأمني  وفاة  يف 

اأ�شول مهنتهم، وبرباءة املمر�شة.

بالًغا  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت   

باأن  الولدة  حديثي  التواأمني  والد  من 

الطبي  ال�شلمانية  م�شت�شفى  يف  املخت�شني 

فيما  متوفيان  اأنهما  على  التواأمني  �شلموه 

احلياة  قيد  على  اأنهما  املقربة  يف  له  تبني 

فقام باإعادتهما مبا�شرة اإىل ذات امل�شت�شفى 

ما  املولودتني  اإحدى  باأن  له  اأكدوا  والذين 

لغرفة  نقلها  ومت  احلياة  قيد  على  زالت 

وقت  يف  احلياة  فارقت  اأنها  اإل  الإنعا�ص 

لحق.

فور  التحقيق  النيابة  با�شرت  وقد   

تلقيها البالغ وندبت اللجنة الفنية لتقرير 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�شكلة  الب�شري  الطب 

ال�شحية  املهن واخلدمات  الوطنية لتنظيم 

للكادر  امل�شئوليات  اإىل حتديد  انتهى  الذي 

و�شع  حالة  على  اأ�شرف  الذي  الطبي 

و�شعهما،  اإثر  معهما  والتعامل  التواأمني 

ال�شرعي  الطبيب  اإليه  تو�شل  عما  ف�شالً 

مكتملي  غري  التواأمني  اأن  العامة  بالنيابة 

احلياة  فيهما  ولدا  وقد  الرحيمة  الأ�شهر 

واأن ولدتهما تعترب  تنف�ًشا جزئًيا  وتنف�شا 

حالة طارئة نظًرا ل�شغر عمرهما الرحمي، 

على  نقلهما  ي�شتلزم  كان  الأمر  هذا  واأن 

الفور اإىل الرعاية الق�شوى طاملا كانتا على 

قيد احلياة، واأن عدم نقلهما على الفور اإىل 

لإنقاذ  الفر�شة  فوت  قد  الق�شوى  الرعاية 

حياتهما.

والدي  لأقوال  النيابة  ا�شتمعت  كما   

رئي�ص  واأقوال  الواقعة  و�شهود  التواأمني 

اإىل طبيب  املنتدبة وكذلك  باللجنة  وع�شو 

التخ�ش�ص  يف  املعتمدة  اخلربة  ذوي  من 

فيما  وذلك  اللجنة،  به  ا�شتعانت  الذي 

م�شئولية  اأثبت  والذي  التقرير  ت�شمنه 

اأع�شاء الكادر الطبي الذي تعامل مع احلالة 

لإخاللهم بواجباتهم املتمثلة يف عدم قيامهم 

بفح�ص التواأمني للتثبت من مظاهر احلياة 

طبية  رعاية  من  يلزم  ما  واتخاذ  فيهما 

الكادر  اأع�شاء  ا�شتجوبت  كما  نحوهما، 

الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة 

الأم والتواأمني.

 واأو�شح رئي�ص النيابة اأن التحقيقات 

انتهت يف �شوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�شكلة  الب�شري  الطب 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ال�شرعي،  الطبيب  تقرير  اإليه  خل�ص  وما 

اإىل ثبوت م�شوؤولية املتهمني ومن ثم اأمرت 

فق�شت  اجلنائية  للمحاكمة  بتقدميهم 

اأ�شند  عما  ومعاقبتهم  باإدانتهم  املحكمة 

اإليهم.

حمكمة  على  الق�شية  عر�ص  وخالل 

ال�شتئناف  حمكمة  حكمت  ال�شتئناف 

الأول للحب�ص  للمتهم  العقوبة بحق  عدلت 

�شنة فقط بدلً من ثالثة فيما اأقرت حمكمة 

التمييز احلكم واأ�شبح باًتا، بحق الآخرين، 

بحق  جديدة  م�شتندات  من  ظهر  ما  اأن  اإل 

والنتهاء  الق�شية  تداول  فتم  الطبيبة 

بربائتها بدل حب�شها ملدة �شنة.

بق�سية وفاة التواأمني مبجمع ال�سلمانية 

براءة طبيبة بعد اإعادة حماكمتها من جديد لظهور م�ستندات جديدة

ح�ضن ر�ضي

توقف املالحة اجلوية يف العراق والكويت

ال��ي��������������وم ال��ب��ح��ري��������������ن  ت�س�����ل  كثيف����ة  غ��ب��ار  م��وج��������������ة 

اأبرار �شكري:

املوا�شالت  بوزارة  اجلوية  الأر�شاد  اإدارة  اأفادت 

والت�شالت باأنه من املتوقع اأن تتاأثر مملكة البحرين مبوجة 

من الغبار العالق اليوم، وقد تتدنى على اإثرها مدى الروؤية 

قوية  غربية  �شمالية  رياح  هبوب  ب�شبب  وذلك  الأفقية، 

ال�شرعة.

وجتنب  واحلذر  احليطة  باأخذ  الأر�شاد  ون�شحت 

عرب  بًرا  ال�شفر  ا  واأي�شً والبحرية  اخلارجية  الأن�شطة 

الطرقات ال�شريعة.

الأمر  اأم�ص،  والكويت  العراق  الغبار  موجة  واجتاحت 

والكويت،  العراق  اجلوية يف  املالحة  توقف  اإىل  اأدى  الذي 

فيما مت نقل مئات العراقيني اإىل امل�شت�شفيات ب�شبب الختناق 

من كثافة الغبار.

اأن  املزمع  من  اجلوية،  الأر�شاد  لإدارة  تقرير  وبح�شب 

يبداأ الغبار عند ال�شباح الباكر مع ت�شاعد الأتربة يف بع�ص 

املناطق، مع رياح �شمالية غربية من 7 اإىل 12 عقدة تزداد 

�شرعتها من 15 اإىل 20 عقدة يف وقت لحق وت�شل من 22 

اإىل 27 عقدة اأحياًنا.

ومن املزمع اأن تقل كثافة الغبار غًدا الأربعاء تدريجًيا، 

القادم،  اجلمعة  يوم  حتى  الأتربة  ت�شاعد  �شي�شتمر  فيما 

وذلك يف ظل ا�شتمرار الرياح ال�شمالية الغربية والتي ت�شل 

اإىل 25 عقدة.

اإىل  العظمى  الدرجة  تنخف�ص  املزمع  فمن  احلرارة،  اأما 

اأم�ص  درجة   39 �شجلت  اأن  بعد  اليوم  مئوية  درجة   35

الإثنني، وي�شتمر انخفا�ص درجة احلرارة حتى يوم اجلمعة 

حيث �شت�شجل الدرجة العظمى 36 درجة مئوية.

كما �شتنخف�ص الرطوبة الن�شبية العظمى اإىل 75% بدًءا 

من يوم غد، بعد اأن �شجلت اأم�ص %85.

انتباه  جذب  اإىل  �شادغورو  وي�شعى 

�شخ�ص،  مليارات   3 من  اأكرث  دعم  وح�شد 

تدهور  حول  الوعي  رفع  ذلك  من  هادًفا 

و�شع  على  وللت�شجيع  والت�شحر  الرتبة 

الأر�ص  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�شيا�شات 

الفيل�شوف  حملة  الزراعية. وحتظى  والبيئة 

اتفاقية  من  ر�شمي  بدعم  �شادغورو  الهندي 

وبرنامج  الت�شّحر  ملحاربة  املتحدة  الأمم 

العاملي  الغذاء  وبرنامج  للبيئة  املتحدة  الأمم 

وغريها. 

مت�شّوف  يوغّي  �شادغورو  ويعترب 

»طريان اخلليج« تفوز بجوائز 

مطار �سنغافورة للطريان

البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  فازت 

- بـ»جائزة الت�شال« و»جائزة خطوط الطريان اجلديدة« يف 

الذي  للطريان  )�شانغي(  �شنغافورة  مطار  جوائز  توزيع  حفل 

اأقيم يف �شنغافورة موؤخًرا.

باأعمال  القائم  قال  الإجناز،  هذا  على  تعليقه  معر�ص  يف 

العلوي:  وليد  القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�ص 

»ي�شعدنا التقدير الذي نالته خدمات طريان اخلليج ومنتجاتها 

للطريان.  )�شانغي(  �شنغافورة  مطار  جوائز  توزيع  حفل  يف 

تعزيز  خالل  من  مل�شافرينا  التميز  لتقدمي  با�شتمرار  ن�شعى 

واملرنة،  املريحة  رحالتنا  جداول  من  ومنتجاتنا؛  خدماتنا 

والعديد من الرحالت اجلوية الدولية والإقليمية، اإىل جمموعة 

على  نقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  من  ومتنوعة  وا�شعة 

انعكا�ًشا  اجلوائز  بهذه  الفوز  ُيعد  الطائرة.  منت  وعلى  الأر�ص 

للتزام طريان اخلليج امل�شتمر بتلبية احتياجات ال�شفر املتغرية 

مل�شافرينا؛ الأمر الذي ميثل حًقا »متيز نخت�ص به«.

وقد اأقيم حفل توزيع اجلوائز املذكور لأول مرة منذ عامني 

فتح  اإعادة  بعد  ذلك  وياأتي  الوباء،  ب�شبب  ق�شري  توقف  بعد 

التطعيم  تلقوا  الذين  للم�شافرين  بالكامل  حدودها  �شنغافورة 

اإحدى  لكونها  نظًرا  اأبريل.  من  الأول  يف  )كوفيد-19(  �شد 

اأثناء  اأبًدا عن الطريان  �شركات الطريان القليلة التي مل تتوقف 

جنوم  خم�ص  ت�شنيف  على  اخلليج  طريان  ح�شلت  اجلائحة، 

�شركة  قبل  من  )كوفيد-19(  اجلائحة  خالل  الطريان  ل�شالمة 

�شاملة جلميع  تدقيق  عملية  بعد  وذلك  العاملّية  تراك�ص  �شكاي 

�شركة  اأجرتها  التي  بـ)كوفيد-19(  اخلا�شة  ال�شالمة  معايري 

 .2021 ودي�شمرب  نوفمرب  �شهري  بني  العاملّية  تراك�ص  �شكاي 

وياأتي هذا الت�شنيف كدليل على جناح عمليات طريان اخلليج 

يف  بروتوكولتها  وتعزيز  اجلائحة  خالل  باأمان  الطريان  يف 

املطار وعلى منت رحالتها ملكافحة انت�شار الفريو�ص. كما ح�شلت 

ل�شركات  جنوم  اخلم�ص  ت�شنيف  على  ا  اأي�شً الوطنية  الناقلة 

على  فقط  تعتمد  جائزة  وهي  APEX؛  من  الرئي�شية  الطريان 

مالحظات امل�شافرين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12092/pdf/INAF_20220517010514465.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/961419/News.html
https://www.alayam.com/online/local/961403/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
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التحول اإللكتروني في 61٪ من خدمات »األشغال« و51٪ لـ»البلديات«
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اتفاقية بحرينية بريطانية بشأن الخدمات الجوية.. مجلس الوزراء:

 استمرار مسيرة النهضة والبناء
في اإلمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة نائب 
جاللة الملك ولي العهد، االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس الوزراء 
الذي عق��د أمس، بقصر القضيبي��ة. في بداية االجتم��اع، نعى مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل، الذي 
انتقل إل��ى جوار ربه بعد عم��ر حافل بالعطاء واإلنج��ازات التي حققها 
م��ن أجل وطن��ه وخدمة اإلنس��انية وقضاي��ا أمته والنهوض بمس��يرة 
العمل الخليجي والعربي المش��ترك، مما ع��زز من مكانة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مؤكدًا 
أن األمتين العربية واإلس��المية فقدتا برحيله قائدًا فذًا وزعيمًا تاريخيًا 
ت��رك بصمات خيرة إقليمي��ًا وعالميًا، متمنيًا المجلس لصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان رئي��س دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة بمناس��بة انتخابه رئيسًا للدولة التوفيق والسداد في مواصلة 
قيادة مسيرة النهضة والبناء، وتحقيق تطلعات أبناء اإلمارات في المزيد 
من التنمية والتطور واالزدهار، وأن يواصل مس��يرة المؤسس والموحد 

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل.
ثم أش��اد المجل��س بنتائج الزيارة التي قام بها حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
إل��ى المملكة المتحدة تلبية لدعوة كريم��ة تلقاها جاللته من صاحبة 
الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، 
وذل��ك لحض��ور منافس��ات مهرجان روي��ال ويندس��ور الملك��ي الدولي 
للفروس��ية، وبأهمي��ة لقاء جاللته م��ع صاحبة الجاللة ملك��ة المملكة 
المتحدة وش��مال أيرلن��دا على صعيد دعم وتعزي��ز العالقات التاريخية 
بي��ن البلدي��ن الصديقين تحقيقًا ل��كل ما فيه الخير والنماء للش��عبين 
الصديقين، معربًا المجلس عن تمنياته لصاحبة الجاللة ملكة المملكة 
المتحدة وشمال أيرلندا بموفور الصحة والعافية بمناسبة مرور 70 عامًا 

على اعتالء جاللتها العرش.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع 
قانون بالتصديق عل��ى االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الخدمات 

الجوية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية حول مشروع 
ق��رار بتعديل بع��ض أحكام قرار إنش��اء اللجن��ة الوطني��ة للمعلومات 

والسكان.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع 

قرار حول تعديل بعض أحكام قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق 
تع��اون بين المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ووزارة التربية 

والتعليم، في المجاالت العلمية والبحثية.
5. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بش��أن رد 
الحكوم��ة على 4 اقتراح��ات برغبة واقتراح بقان��ون مقدمة من مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين: 

1. مذكرة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بالتحول 
اإللكترون��ي في بعض الخدم��ات التي تقدمها ال��وزارة، والتي أظهرت 
التحول اإللكتروني في 61% من الخدمات التي تقدمها شؤون األشغال 

و51% من الخدمات التي تقدمها شؤون البلديات.
2. مذكرة وزير ش��ؤون الشباب والرياضة بشأن مشروع )مساري( والذي 

يهدف إلى صقل قدرات ومهارات الشباب وتنمية مواهبهم.
بعده��ا أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقارير الوزاري��ة المرفوعة من 
الوزراء بش��أن زيارة المملكة المغربية وزيارة جمهورية اليونان وحضور 
مؤتمر مستقبل الطيران في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات 

بالمملكة العربية السعودية.

تكريم محمد بن عبداهلل بجائزة العمل اإلنساني
تح��ت رعاية وزير الخارجي��ة الكويتي الش��يخ أحمد ناصر 
محم��د الصب��اح، وبحضور خليجي وعربي رفيع المس��توى 
تم تكريم رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة في حف��ل الدورة 
السادس��ة لجائ��زة العمل اإلنس��اني للع��ام 2022 التي 
أقيم��ت بالت��وازي مع القم��ة الخليجية للعمل اإلنس��اني 
ف��ي دولة الكويت، والتي تنظم س��نويًا لتكريم نخبة من 
البارزي��ن في مجاالت العمل اإلنس��اني عل��ى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. وحملت الدورة السادس��ة اس��م س��مو 
الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليف��ة رحمه اهلل، والذي كان 
راعي��ًا للجائ��زة ف��ي دوراتها الخمس الس��ابقة، وش��غل 
منص��ب نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ورئي��س المجلس 
األعلى للشؤون اإلس��المية، ومحمد بن عبداهلل آل خليفة 
ضيف الش��رف الفخ��ري للفعالية ممثاًل عن أس��رة الراحل 

سمو الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة يرحمه اهلل.
وبهذه المناس��بة، رفع رئي��س المجل��س األعلى للصحة 
هذا التكريم إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
الداعم األول للعمل اإلنس��اني بمملك��ة البحرين، معربًا 
عن االعتزاز بالثقة الملكية السامية ودعم جاللته لكافة 
المبادرات اإلنس��انية واالجتماعية والخيري��ة، منّوهًا إلى 
أنَّ مملك��ة البحرين تعيش في ظل العهد الزاهر لجاللته 
تطورًا ونماًء وازدهارًا ف��ي جميع المجاالت، وتكاتفًا لبناء 
الوطن واالرتقاء به ألعلى المس��تويات. كما رفع الش��كر 
والتقدي��ر إلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء نظير 
إس��هامات س��موه البارزة في تحقيق التنمية االجتماعية 

المستدامة في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

وخ��الل كلمت��ه في الحف��ل، اس��تذكر الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة مآثر وإس��هامات س��مو الش��يخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليفة طي��ب اهلل ثراه.وقال في هذا الصدد : 
»يس��عدني أن أكون بينكم اليوم شاكرًا لكم هذه الدعوة 
الكريمة للمش��اركة في الدورة السادس��ة للعمل لجائزة 
العمل اإلنس��اني ل��دول مجلس التع��اون الخليجي والتي 
تحمل اس��م المغفور له الوالد العزيز سمو الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة رحمه اهلل، وهلل الحمد فإّن سيرة الوالد 
العزيز محمودة ومعروفة ليس عند أهل البحرين فحسب، 
وإنم��ا عل��ى مس��توى منطقة الخلي��ج بل كل م��ن عرفه 
وتعام��ل معه، عرفه الجميع مخلصًا صادقًا ملهمًا وكتلة 

من النشاط والحيوية والتميز في شتى مراحل حياته«.
خال��د  ب��ن  عب��داهلل  الش��يخ  س��مو  أّن  إل��ى   وأش��ار 

آل خليفة على المس��توى االجتماع��ي، كان رجاًل معطاًء، 
متع��دد االهتمامات والمس��ؤوليات، وصاح��ب مبادرات 
عديدة ، فقد كان رحمه اهلل نشطًا في المجال االجتماعي، 
ففي أوائل الخمسينات قام مع بعض أصدقائه بتأسيس 
المكتب��ة الخليفي��ة ليجتم��ع فيه��ا مع أصحابه الش��باب 

للقراءة والتثقف.
كما تدرج في العديد من المواقع الرس��مية التي تش��رف 
فيه��ا بخدمة بلده وقيادته، ففي بداية الخمس��ينات من 
القرن الماضي تم تعيين��ه كرئيس لبلدية الرفاع وتدرج 
في األعمال الرس��مية، كقاٍض، ثم رئيس لبلدية المنامة 
ووزي��ر للع��دل ونائب لرئي��س الوزراء ورئي��س للمجلس 

األعلى للشؤون اإلسالمية.
وأض��اف: »نظ��رًا لمس��ؤوليته ع��ن األوق��اف والش��ؤون 

اإلس��المية، فقد إلف أه��ل البحرين تبش��يره لهم ببداية 
شهر رمضان في كل عام، لمدة ال تقل عن 30 عامًا، كما 
ساهم رحمه اهلل في إنشاء الكثير من الجوامع و المساجد 
ومراكز تحفيظ القرآن، فكان مجتهدًا في إعمار بيوت اهلل 

سبحانه وراعيًا ألنشطتها، ومقدرًا للعلم والعلماء«.
كما نوه بدور المغفور له سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة ومساهماته الوطنية ودوره البارز في كتابة ميثاق 
العم��ل الوطني )حيث تم تعيين��ه كرئيس للجنة صياغة 
الميثاق الوطني( والذي هو أساس التطورات الديمقراطية 
في عهد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

وأساس استقرار وتطور البحرين في عهده الميمون.
وأوضح أن س��موه رحم��ه اهلل كان له دور كبير في تفعيل 
العم��ل الثقافي في البحرين وتطوي��ره من خالل إصداره 
لع��دد من المجالت والدوريات الموثقة والمحكمة ومنها 
مجل��ة الهداي��ة التي ص��در العدد األول منه��ا في فبراير 
1978 وهي مجلة شهرية إس��المية مازالت قيد اإلصدار، 
حيث تولى رحمه اهلل رئاس��ة تحريرها أثناء توليه منصب 
وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية. وكان شغوفًا بالتاريخ 
خصوص��ًا بتاريخ البحرين، وكان راويًا للموروث الش��فوي 
من التاريخ البحريني والذي يتداوله الكبار في مجالسهم.
كما أعرب عن الش��كر الجزيل لجمي��ع المنظمين والرعاة 
لجوائز العمل اإلنساني في دورتها السادسة، ضمن هذا 
المحفل الخليجي المرموق، والذي تحتفي فيه جميع دول 
مجلس التع��اون باإلنجازات اإلنس��انية والس��امية التي 
لطالم��ا عهدتها أوطاننا. ونتطلع بدورنا في المؤسس��ة 
لدع��م وطرح المزي��د من المب��ادرات التطوعية والخيرية 
التي ترتقي بالعمل اإلنساني وتمثل المملكة على أكمل 

وجه في مختلف المحافل الدولية.
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التحول اإللكتروني في 61٪ من خدمات »األشغال« و51٪ لـ»البلديات«

Tue 17 May 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6002   |  الثالثــاء 16 شــوال 1443هـــ

اتفاقية بحرينية بريطانية بشأن الخدمات الجوية.. مجلس الوزراء:

 استمرار مسيرة النهضة والبناء
في اإلمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة نائب 
جاللة الملك ولي العهد، االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس الوزراء 
الذي عق��د أمس، بقصر القضيبي��ة. في بداية االجتم��اع، نعى مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل، الذي 
انتقل إل��ى جوار ربه بعد عم��ر حافل بالعطاء واإلنج��ازات التي حققها 
م��ن أجل وطن��ه وخدمة اإلنس��انية وقضاي��ا أمته والنهوض بمس��يرة 
العمل الخليجي والعربي المش��ترك، مما ع��زز من مكانة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مؤكدًا 
أن األمتين العربية واإلس��المية فقدتا برحيله قائدًا فذًا وزعيمًا تاريخيًا 
ت��رك بصمات خيرة إقليمي��ًا وعالميًا، متمنيًا المجلس لصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان رئي��س دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة بمناس��بة انتخابه رئيسًا للدولة التوفيق والسداد في مواصلة 
قيادة مسيرة النهضة والبناء، وتحقيق تطلعات أبناء اإلمارات في المزيد 
من التنمية والتطور واالزدهار، وأن يواصل مس��يرة المؤسس والموحد 

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل.
ثم أش��اد المجل��س بنتائج الزيارة التي قام بها حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
إل��ى المملكة المتحدة تلبية لدعوة كريم��ة تلقاها جاللته من صاحبة 
الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا، 
وذل��ك لحض��ور منافس��ات مهرجان روي��ال ويندس��ور الملك��ي الدولي 
للفروس��ية، وبأهمي��ة لقاء جاللته م��ع صاحبة الجاللة ملك��ة المملكة 
المتحدة وش��مال أيرلن��دا على صعيد دعم وتعزي��ز العالقات التاريخية 
بي��ن البلدي��ن الصديقين تحقيقًا ل��كل ما فيه الخير والنماء للش��عبين 
الصديقين، معربًا المجلس عن تمنياته لصاحبة الجاللة ملكة المملكة 
المتحدة وشمال أيرلندا بموفور الصحة والعافية بمناسبة مرور 70 عامًا 

على اعتالء جاللتها العرش.
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع 
قانون بالتصديق عل��ى االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الخدمات 

الجوية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية حول مشروع 
ق��رار بتعديل بع��ض أحكام قرار إنش��اء اللجن��ة الوطني��ة للمعلومات 

والسكان.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع 

قرار حول تعديل بعض أحكام قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق 
تع��اون بين المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ووزارة التربية 

والتعليم، في المجاالت العلمية والبحثية.
5. مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية بش��أن رد 
الحكوم��ة على 4 اقتراح��ات برغبة واقتراح بقان��ون مقدمة من مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين: 

1. مذكرة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بالتحول 
اإللكترون��ي في بعض الخدم��ات التي تقدمها ال��وزارة، والتي أظهرت 
التحول اإللكتروني في 61% من الخدمات التي تقدمها شؤون األشغال 

و51% من الخدمات التي تقدمها شؤون البلديات.
2. مذكرة وزير ش��ؤون الشباب والرياضة بشأن مشروع )مساري( والذي 

يهدف إلى صقل قدرات ومهارات الشباب وتنمية مواهبهم.
بعده��ا أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقارير الوزاري��ة المرفوعة من 
الوزراء بش��أن زيارة المملكة المغربية وزيارة جمهورية اليونان وحضور 
مؤتمر مستقبل الطيران في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات 

بالمملكة العربية السعودية.

تكريم محمد بن عبداهلل بجائزة العمل اإلنساني
تح��ت رعاية وزير الخارجي��ة الكويتي الش��يخ أحمد ناصر 
محم��د الصب��اح، وبحضور خليجي وعربي رفيع المس��توى 
تم تكريم رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة في حف��ل الدورة 
السادس��ة لجائ��زة العمل اإلنس��اني للع��ام 2022 التي 
أقيم��ت بالت��وازي مع القم��ة الخليجية للعمل اإلنس��اني 
ف��ي دولة الكويت، والتي تنظم س��نويًا لتكريم نخبة من 
البارزي��ن في مجاالت العمل اإلنس��اني عل��ى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. وحملت الدورة السادس��ة اس��م س��مو 
الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليف��ة رحمه اهلل، والذي كان 
راعي��ًا للجائ��زة ف��ي دوراتها الخمس الس��ابقة، وش��غل 
منص��ب نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ورئي��س المجلس 
األعلى للشؤون اإلس��المية، ومحمد بن عبداهلل آل خليفة 
ضيف الش��رف الفخ��ري للفعالية ممثاًل عن أس��رة الراحل 

سمو الشيخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة يرحمه اهلل.
وبهذه المناس��بة، رفع رئي��س المجل��س األعلى للصحة 
هذا التكريم إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
الداعم األول للعمل اإلنس��اني بمملك��ة البحرين، معربًا 
عن االعتزاز بالثقة الملكية السامية ودعم جاللته لكافة 
المبادرات اإلنس��انية واالجتماعية والخيري��ة، منّوهًا إلى 
أنَّ مملك��ة البحرين تعيش في ظل العهد الزاهر لجاللته 
تطورًا ونماًء وازدهارًا ف��ي جميع المجاالت، وتكاتفًا لبناء 
الوطن واالرتقاء به ألعلى المس��تويات. كما رفع الش��كر 
والتقدي��ر إلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء نظير 
إس��هامات س��موه البارزة في تحقيق التنمية االجتماعية 

المستدامة في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

وخ��الل كلمت��ه في الحف��ل، اس��تذكر الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة مآثر وإس��هامات س��مو الش��يخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليفة طي��ب اهلل ثراه.وقال في هذا الصدد : 
»يس��عدني أن أكون بينكم اليوم شاكرًا لكم هذه الدعوة 
الكريمة للمش��اركة في الدورة السادس��ة للعمل لجائزة 
العمل اإلنس��اني ل��دول مجلس التع��اون الخليجي والتي 
تحمل اس��م المغفور له الوالد العزيز سمو الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة رحمه اهلل، وهلل الحمد فإّن سيرة الوالد 
العزيز محمودة ومعروفة ليس عند أهل البحرين فحسب، 
وإنم��ا عل��ى مس��توى منطقة الخلي��ج بل كل م��ن عرفه 
وتعام��ل معه، عرفه الجميع مخلصًا صادقًا ملهمًا وكتلة 

من النشاط والحيوية والتميز في شتى مراحل حياته«.
خال��د  ب��ن  عب��داهلل  الش��يخ  س��مو  أّن  إل��ى   وأش��ار 

آل خليفة على المس��توى االجتماع��ي، كان رجاًل معطاًء، 
متع��دد االهتمامات والمس��ؤوليات، وصاح��ب مبادرات 
عديدة ، فقد كان رحمه اهلل نشطًا في المجال االجتماعي، 
ففي أوائل الخمسينات قام مع بعض أصدقائه بتأسيس 
المكتب��ة الخليفي��ة ليجتم��ع فيه��ا مع أصحابه الش��باب 

للقراءة والتثقف.
كما تدرج في العديد من المواقع الرس��مية التي تش��رف 
فيه��ا بخدمة بلده وقيادته، ففي بداية الخمس��ينات من 
القرن الماضي تم تعيين��ه كرئيس لبلدية الرفاع وتدرج 
في األعمال الرس��مية، كقاٍض، ثم رئيس لبلدية المنامة 
ووزي��ر للع��دل ونائب لرئي��س الوزراء ورئي��س للمجلس 

األعلى للشؤون اإلسالمية.
وأض��اف: »نظ��رًا لمس��ؤوليته ع��ن األوق��اف والش��ؤون 

اإلس��المية، فقد إلف أه��ل البحرين تبش��يره لهم ببداية 
شهر رمضان في كل عام، لمدة ال تقل عن 30 عامًا، كما 
ساهم رحمه اهلل في إنشاء الكثير من الجوامع و المساجد 
ومراكز تحفيظ القرآن، فكان مجتهدًا في إعمار بيوت اهلل 

سبحانه وراعيًا ألنشطتها، ومقدرًا للعلم والعلماء«.
كما نوه بدور المغفور له سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة ومساهماته الوطنية ودوره البارز في كتابة ميثاق 
العم��ل الوطني )حيث تم تعيين��ه كرئيس للجنة صياغة 
الميثاق الوطني( والذي هو أساس التطورات الديمقراطية 
في عهد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

وأساس استقرار وتطور البحرين في عهده الميمون.
وأوضح أن س��موه رحم��ه اهلل كان له دور كبير في تفعيل 
العم��ل الثقافي في البحرين وتطوي��ره من خالل إصداره 
لع��دد من المجالت والدوريات الموثقة والمحكمة ومنها 
مجل��ة الهداي��ة التي ص��در العدد األول منه��ا في فبراير 
1978 وهي مجلة شهرية إس��المية مازالت قيد اإلصدار، 
حيث تولى رحمه اهلل رئاس��ة تحريرها أثناء توليه منصب 
وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية. وكان شغوفًا بالتاريخ 
خصوص��ًا بتاريخ البحرين، وكان راويًا للموروث الش��فوي 
من التاريخ البحريني والذي يتداوله الكبار في مجالسهم.
كما أعرب عن الش��كر الجزيل لجمي��ع المنظمين والرعاة 
لجوائز العمل اإلنساني في دورتها السادسة، ضمن هذا 
المحفل الخليجي المرموق، والذي تحتفي فيه جميع دول 
مجلس التع��اون باإلنجازات اإلنس��انية والس��امية التي 
لطالم��ا عهدتها أوطاننا. ونتطلع بدورنا في المؤسس��ة 
لدع��م وطرح المزي��د من المب��ادرات التطوعية والخيرية 
التي ترتقي بالعمل اإلنساني وتمثل المملكة على أكمل 

وجه في مختلف المحافل الدولية.

وافق��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
والخدمات الصحية، عل��ى أن تكون الجمعية 
البحريني��ة للحجام��ة ه��ي الجه��ة المكملة 
للمش��روع الوطني للحجام الشعبي، من خالل 
التكفل بتدريب الحجامين، وإعطائهم شهادة 
باجتيازه��م التدريب بعد ال��دورة االحترافية 
للحجامة، وهي بمثابة الساعات التي يجب أن 
يحققه��ا الممرضون واألخصائي��ون واألطباء 

بعد تخرجهم للسماح لهم بمزاولة المهنة.
ج��اء ذلك، خالل اجتم��اع عقدته الجمعية مع 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئة الدكت��ورة مريم 
الجالهم��ة، حي��ث تم التش��ديد عل��ى التزام 
الحجامي��ن الش��عبيين بمراع��اة تنفي��ذ كل 
الش��روط الت��ي ت��م التوقيع عليه��ا من قبل 
الهيئ��ة، حفاظًا على س��المة وحقوق الحجام 

الشعبي والمحتجم.
وطالب��ت الجمعي��ة متمثل��ة برئيس مجلس 
إدارتها عادل سعد، بإطالة مدة التصريح من 
س��نة إلى 3 س��نوات حتى ال يك��ون عبئًا على 
الحجام الش��عبي لتقديم المتطلبات س��نويًا، 
فيم��ا أكدت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة، أنه 
سيتم تعديل بعض االش��تراطات المطلوبة 

على الحجامين الشعبيين.
واس��تعرض رئيس العالقات العامة واألمين 
المال��ي بالجمعي��ة ف��واز الناص��ر؛ الهم��وم 
والمش��اكل والمعوق��ات واالقتراحات، والتي 
تأتي في صالح الحجامين الش��عبيين بشكل 

خاص والمحتجم بشكل عام.
وتطرق خ��الل العرض، إلى م��ا حققه بعض 

الحجامي��ن الش��عبيين من إنج��از، وخصوصًا 
بعد مزاولتهم الحجامة الرياضية على العبي 
كمال األجس��ام الت��ي أدت إلى مس��اعدتهم 
عل��ى ني��ل بطوالت عدي��دة في المس��ابقات 
المش��اركين فيها، سواًء على الصعيد المحلي 
أو الخارج��ي. وبحث��ت الجمعي��ة م��ع الهيئة 
األمور والقرارات والخطط المس��تقبلية التي 
م��ن ش��أنها أن تجع��ل البحرين س��ّباقة في 
تطوير الحجامة وإرساء مبادئها في مجتمعنا 
البحريني، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، 

والعالم العربي.
يذكر أنه ت��م إدراج المقترحات الجديدة التي 
من شأنها تطوير الحجامين، ورفع مستواهم 
العلم��ي والعمل��ي منها: تدري��ب الحجامين 
الش��عبيين المصرحي��ن بدورات تنش��يطية، 

ودورات التعليم المستمر، لضمان استمرارية 
العمل بالكف��اءة المطلوبة، ومزاولة المهنة 

بأعلى معايير الجودة.
وت��م تكريم الرئيس التنفي��ذي للهيئة بدرع 
تذكاري، تكريمًا لجهودها المبذولة في رفعة 
الوط��ن، ولتجديد الثقة الملكية بها من قبل 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، والمجهود 
ال��ذي قام��ت ب��ه أثن��اء جائح��ة »كورون��ا«، 
وتكريمها بوس��ام األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لالس��تحقاق 
الطب��ي، وتكريمها أيضًا ضمن فئة الرؤس��اء 
التنفيذيي��ن من ق��ادة األعمال ف��ي منطقة 
الشرق األوسط من مؤسسة البيانات الدولية 

.»IDC«

محرر الشوؤن المحلية  «

أكدت فعالي��ات أن الدولة الخليفية 
وضع��ت نظامًا إداري��ًا ينظم عملية 
التقاض��ي بي��ن الرعاي��ا ف��ي ج��زر 
البحرين وتوابعه��ا كإقليم الزبارة، 
وقد حقق النظام العدالة بين أفراد 
لس��يادة  يتبعون  الذي��ن  القبائ��ل 
رؤس��اء  بمن��ح  الخليفي��ة  الدول��ة 
القبائل الس��لطة في فض النزاعات 

بين أبناء القبائل.
وقال عبداهلل بن عيس��ى الكبيسي: 
»إن اعتم��اد القبائ��ل عل��ى مب��دأ 
الرجوع إلى حاك��م الدولة الخليفية 
يؤك��د  الكبي��رة،  الخالف��ات  عن��د 
تدي��ن  كان��ت  القبائ��ل  تل��ك  أن 
الخليفي��ة، حي��ث  للدول��ة  بال��والء 
تع��د مرجعيتهم العلي��ا في األمور 
العدلي��ة والقضائي��ة، وجميعه��م 
يخضع��ون للنظام القضائي القبلي 
والشرعي الموضوع من قبل الدولة 

الخليفية«.
ولف��ت إلى أن هذا األم��ر، أحد صور 
س��يادة الدولة الخليفية على إقليم 
الزب��ارة، كم��ا أن��ه يعك��س عالقة 
بأبن��اء  الخليفي��ة  الدول��ة  ح��كام 
القبائل الذين كان مرجعهم حاكم 
البحري��ن دائمًا في كافة الش��ؤون 

الخاصة بالرعايا. 
وبي��ن الكبيس��ي أن إعطاء ش��يوخ 
القبائل الس��لطة القضائية في حل 
النزاع��ات الصغيرة والمحلية، يؤكد 
أن ح��كام الدول��ة الخليفي��ة كانوا 
يفوض��ون المخولين من قبلهم في 
ممارس��ة األعمال اإلدارية لتس��يير 

شؤون الرعايا في الزبارة.
وأضاف أن التفوي��ض اإلداري الذي 

يعك��س  الحاك��م،  يمارس��ه  كان 
الثق��ة بين الحاكم ورعاياه من أبناء 
القبائل وهذا ما انعكس على وجود 
مجتمع يق��وم على أس��س العدالة 

والترابط. 
»كان  الس��عيدي:  حس��ن  ويق��ول 
المرج��ع القضائ��ي والعدل��ي إل��ى 
األم��ر  كان  وإذا  القبيل��ة،  ش��يخ 
يحتاج لس��لطة الحاكم كان يرس��ل 
المكاتي��ب الممهورة بختم الش��يخ 
إل��ى الحاكم من آل خليف��ة الكرام، 

والذي بدوره يبت في األمور«.
وأضاف قائاًل: » كانت المراسالت 

تنطلق في رحالت يومية من فريحة 
إل��ى ج��زر البحري��ن، وبع��د النزول 
يتوجه  الش��راعية،  المراك��ب  م��ن 
صاح��ب البريد إلى الحاك��م، والذي 
بترحي��ب  الوف��ود  يس��تقبل  كان 

عرب��ي أصي��ل، ويس��أل ع��ن أم��ور 
الناس وأحواله��م، ويلبي طلباتهم 
واحتياجاته��م، ويأخذ بش��ورى من 
حوله م��ن أه��ل البحري��ن، وبهذه 
البس��اطة كان��ت العالق��ة واضحة 
الحاك��م  بي��ن  وبس��يطة  وطيب��ة 

والمحكوم«.
عمي��ر  المحام��ي  ق��ال  ب��دوره، 
ص��الح: »إن الدول��ة الخليفية ومنذ 
تأسيس��ها، وضعت راح��ة المواطن 
نصب عينيها، حيث وفرت له نظامًا 
عدلي��ًا يحمي��ه ويحم��ي ممتلكاته، 
الرغي��دة  الحي��اة  عل��ى  ويحاف��ظ 
للرعي��ة، وم��ن أه��م ما قام��ت به 
الدولة هو إنش��اء المحاكم الشرعية 
والتس��جيل العق��اري، وغيره��ا من 
أمور الحكم التي تؤدي إلى ترس��يخ 
النظ��ام العدلي بي��ن الناس، وعدم 

التصرف بش��كل عشوائي في األمور 
القضائية«.

وأكد صالح أن الدولة الخليفية كانت 
من أوائ��ل دول المنطقة التي بدأت 
بوض��ع تش��ريعات تخدم الس��لطة 
التش��ريعات  وه��ي  القضائي��ة، 
المس��تمدة من الشريعة اإلسالمية 
وق��د دأب ح��كام آل خليف��ة الكرام 
على أن تكون الش��ريعة هي مصدر 
التشريع، وهو ما جعل لهم اهتمامًا 
خاصًا بعلماء الشرع الشريف واختيار 
الش��رعيين للفص��ل ف��ي  القض��اة 

منازعات الناس«.
وق��ال »إن ه��ذا النظام التش��ريعي 
المتميز أس��هم في ترس��يخ مبادئ 
العدالة بتأس��يس نظ��ام قضائي، 
ووض��وح الرؤي��ة وااللت��زام بالقيم 
الطويل��ة  اإلس��تراتيجية  ورس��م 

وكان  واالزده��ار،  النم��و  لتحقي��ق 
وراء النهضة التي ش��هدتها الدولة 
التمس��ك بالثوابت  الخليفي��ة ه��و 
وقي��م التس��امح واالنفت��اح الديني 

والمذهبي والفكري«.
وبي��ن أن النظ��ام القضائ��ي ال��ذي 
وضع، كان نظامًا محكمًا يستش��رف 
خط��وات  ويتبع��ه  المس��تقبل 
تنظيمي��ة، ول��م يك��ن لس��د حاجة 
النظ��ام  وض��ع  أن  بدلي��ل  وقتي��ة 
أم��ور تنظيمية  القضائ��ي تبعت��ه 
كثي��رة، ثبت��ت حنكة ح��كام الدولة 
الخليفي��ة الك��رام في إدارة ش��ؤون 
ج��زر البحرين وإقلي��م الزبارة، وخلق 
مجتم��ع العالق��ات االجتماعية فيه 
مضبوطة ومنظمة بقوانين واضحة 

تحمي الناس«.
م��ن جانبه، ق��ال المحام��ي أرحمة 

خليف��ة: »إن م��ا قامت ب��ه الدولة 
الخليفي��ة ف��ي الزب��ارة بممارس��ة 
س��يادتها هن��اك عبر من��ح القضاء 
القبلي الحرية في البت باألمور التي 
تج��ري بين أبن��اء القبيل��ة الواحدة، 
يعكس الحري��ة الكبيرة التي ُمنحت 
لرعايا الدولة الخليفية، وأن تسجيل 
ف��ي  وغيره��ا  واألوق��اف  األم��الك 
البحري��ن دلي��ل آخر يؤك��د الوحدة 
الترابي��ة بي��ن إقليم الزب��ارة وجزر 

البحرين«.
وأض��اف أن المنظومة العدلية التي 
أسستها الدولة الخليفية تعتبر من 
الشواهد البارزة على النظام اإلداري 
المتطور للدولة، والتي تم تطويرها 
وتحس��ينها لتصبح النظ��ام العدلي 
البحريني الحالي، وأن توزيع المهام 
وتس��هيل األمور اإلداري��ة والعدلية 
للرعية، يعك��س االهتمام المتزايد 

بالمواطن في الدولة الخليفية.
وأكد أن��ه على الرغم م��ن أن مهام 
كثيرًا  اختلفت  القضائية،  الس��لطة 
ف��ي العهود الالحق��ة بالدولة، فإن 
وض��ع لبنة نظ��ام قضائ��ي يعتمد 
لحس��م  والش��رعي  القبلي  القض��اء 
المنازع��ات بين الن��اس كان له دور 
كبي��ر ف��ي تنظي��م الحي��اة العامة 

وإقامة العدل.
وبين أن النظام القضائي القبلي في 
تلك الحقبة التاريخي��ة، وفر للناس 
اس��تقرارًا اجتماعيًا ووفر الطمأنينة 
ل��دى المواطني��ن عل��ى حقوقه��م 
وملكّياتهم وهو أحد واجبات الحاكم 
تج��اه أف��راد المجتمع، األم��ر الذي 
يعكس االهتمام من الحاكم بوضع 

نظام اجتماعي يحمي الجميع.
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النظام القضائي للدولة الخليفية في جزر البحرين والزبارة راعى مصالح جميع المواطنين

المنظومة العدلية بالدولة الخليفية شاهد بارز على النظام اإلداري المتطور
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الحاكم وضع نظامًا لحماية األمن االجتماعي بين أبناء القبائل.. فعاليات: 

 تفويض الدولة الخليفية رؤساء القبائل 
بحّل النزاعات بين الرعايا نّظم التقاضي في الزبارة

عمير صالح عبداهلل الكبيسي أرحمة خليفةحسن السعيدي

طالبت بتمديد التصريح لـ3 أعوام.. والجالهمة: تعديل بعض االشتراطات

»البحرينية للحجامة« تتكفل بتدريب 
الحجامين ومنحهم الشهادات

 مدير المباحث يشارك في اجتماع 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا

ش��ارك مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للمباح��ث 
واألدلة الجنائية العمي��د عبدالعزيز الرميحي، 
ف��ي اجتم��اع ال��دورة 31 للجنة من��ع الجريمة 
والعدال��ة الجنائي��ة، في مقر األم��م المتحدة 
بالعاصمة النمس��اوية فيينا، بمشاركة دولية 
كبيرة وحضور رئي��س الجمعية العامة لألمم 
المتحدة ومدير مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة.
وأكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، أن مش��اركة البحرين الس��نوية في 
االجتماع، تأتي بهدف تبادل الرؤى حول أفضل 
الس��بل والممارس��ات لمنع الجريم��ة وتحقيق 
العدالة الجنائية واالستفادة من تجارب الدول 
األخرى في هذا المجال متمنيا الخروج بقرارات 

وتوصيات تخدم العمل األمني.
البحري��ن تح��رص عل��ى تعزي��ز  وأوض��ح أن 

ومواصل��ة جهودها من أجل تحقي��ق العدالة 
من خالل التعاون مع الش��ركاء على المستوى 
م��ع  البن��اء  والتع��اون  واإلقليم��ي،  الوطن��ي 
المنظم��ات الدولية ذات العالقة، كذلك الحال 

في مج��ال العدال��ة الجنائية والت��ي دائمًا ما 
تؤك��د البحرين عل��ى التزامها بدع��م فعالية 
نظم العدالة الجنائية والمؤسس��ات المكونة 

لها.

سفير البحرين في تل أبيب يقدم 
واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

قدم سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل خالد الجالهمة واجب العزاء 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، قيادًة وحكومة وشعبًا، في 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه. 
وأع��رب لدى زيارت��ه لمقر س��فارة دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة في 
ت��ل أبيب، عن خال��ص التعازي وعظيم المواس��اة بهذا المص��اب الجلل، 
مس��تذكرًا مناق��ب الفقي��د الراحل وإس��هاماته البارزة ف��ي نهضة وطنه 
وخدمة شعبه وقضايا أمته العربية واإلسالمية ودوره في تعزيز العالقات 
األخوية التاريخية البحرينية اإلماراتية، وتدعيم العمل اإلنس��اني الدولي، 
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام 

اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.

الدرازي يبحث مع السفير األمريكي 
المواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان

اس��تقبل رئيس المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان المهندس علي 
أحمد الدرازي، سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى البحرين ستيفن 

بوندي، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.
ورح��ب الدرازي بالس��فير األمريك��ي بمناس��بة تعيينه س��فيرًا جديدًا 
لبالده ل��دى المملكة، وتناول معه عدد م��ن المواضيع ذات االهتمام 
المش��ترك، والدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعاطي مع أوضاع 
حقوق اإلنسان في المملكة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، 
سواًء الرس��مية أو منظمات المجتمع المدني التي تمثل شريكًا ورافدًا 

أساسيًا لتقوية مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد بوندي على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسس��ات 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان في تعزي��ز وحماية ونش��ر ثقاف��ة حقوق 
اإلنس��ان، معربًا عن ش��كره وتقديره لرئيس المؤسس��ة على حس��ن 
االس��تقبال وتعاونه واهتمامه الدائم لبحث الموضوعات ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان.
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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

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/17/watan-20220517.pdf?1652762526
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/17/watan-20220517.pdf?1652762526
https://alwatannews.net/article/1005972
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العالم أمام “كارثة” إذا استمرت التربة في التدهور
سادغورو من متحف البحرين وبحضور 5 آالف متفرج:

يـــوم  الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  شـــهد 
أمس األول األحـــد إقامة الفعالية العامة 
“أنقذوا التربة”، قّدمها الفيلسوف الهندي 
الحكيـــم العالمي ســـادغورو، وذلك ضمن 
حملته العالمية للحفاظ على المكتسبات 
البيئيـــة اإلنســـانية. وكان فـــي اســـتقباله 
رئيســـة هيئـــة الثقافة الشـــيخة مي بنت 
الجمهوريـــة  آل خليفـــة وســـفير  محمـــد 
الهنديـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن بيـــوش 
الثقافـــة  عـــام  ومديـــر  شريفاســـتاف 
والفنون بالهيئة الشيخة هال بنت محمد 
آل خليفة، فيمـــا حضر الحدث ما يقارب 
من خمســـة آالف شـــخص من بينهم عدد 
من المسؤولين والمؤثرين واإلعالميين.

وخالل كلمته التـــي خاطب بها الجمهور 
تحدث سادغورو باستفاضة حول أهمية 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات والمقومـــات 
البيئية والطبيعية لكوكب األرض، منّوهًا 
إلـــى خطورة التدهور الســـريع للتربة في 
مختلـــف بقـــاع العالـــم، وقـــال إن العالـــم 
يتوجـــه نحـــو “كارثـــة” فـــي حال لـــم يتم 
أخذ خطـــوات فّعالة فورية لوقف عملية 
التدهـــور. وأكـــد أن مـــا يحتاجـــه العالـــم 
حقيقـــة هـــو أن يقوم كل فـــرد بدوره من 
مكانتـــه وموقـــع مســـؤولياته، ومشـــددًا 
علـــى أهميـــة تعـــاون مختلـــف الجهـــات 
العامـــة والخاصـــة واألفـــراد والجمعيات 
األهليـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى التربة 

واإلبقاء على سالمتها.
وقـــال إن مـــوت التربـــة يهـــدد مختلـــف 
أشـــكال الحياة على وجـــه األرض، حيث 
أكد أن التربة تعتبـــر كائنًا حيًا الحتوائها 
الميكروبيـــة،  الكائنـــات  مليـــارات  علـــى 

مشيرًا إلى أن طبقة األرض التي ال تزيد 
عـــن 18 بوصة عمقًا، هي أســـاس الحياة 

على الكوكب. 
وحـــّذر ســـادغورو مـــن األرقـــام الصادمة 
التـــي تعكس ما تتعرض لـــه التربة، فقال 
إن 27 ألـــف كائن حـــي ميكروبي ينقرض 
ســـنويًا مـــن التربـــة، وفـــي حـــال اســـتمر 
الحـــال ألربعيـــن عامـــًا قادمة علـــى ذات 
المعدل، فإن إعادة إحياء التربة سيكون 
أمرًا شـــبه مســـتحيل. ونّبه إلى أن نتائج 
هـــذا األمـــر ســـتتعدى قـــدرة العالـــم على 
مواجهته، حيث سيكون هناك نقص حاد 
في الغذاء والماء النظيف وســـيتبع ذلك 
هجـــرات جماعيـــة ســـتؤثر علـــى الفئات 

األكثر ضعفًا في المجتمع.
ودعـــا ســـادغورو الجميع إلى المســـاهمة 
التربـــة حيـــة؛ ألنهـــا مصـــدر  فـــي إبقـــاء 
كافـــة أشـــكال الحياة، وقـــال إن عمليات 
الزراعة المكثفة التي يجريها البشر فيما 

يقـــارب 70 بالمئـــة مـــن مســـاحة األرض 
المسكونة هي ما يسبب التدهور السريع 
للتربـــة، وإن إعادة تقنيـــن هذه العمليات 

سيساهم في الحفاظ عليها.
وقبيل حديث ســـادغورو، قالت الشيخة 
هـــال بنت محمـــد آل خليفة فـــي كلمة لها 
إن مملكـــة البحريـــن ســـعيدة باســـتقبال 
شـــخصية عالميـــة كســـادغورو، مشـــيدة 
بالحملة التي يقودها والتي تســـاهم في 
صنع تكاتف عالمي من أجل إنقاذ التربة.
وأشـــارت إلـــى أن المملكـــة وبتوجيهـــات 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
تؤكـــد الحـــق اإلنســـاني ببيئـــة طبيعيـــة 
القادمـــة  األجيـــال  حـــق  وعلـــى  ســـليمة 
بتربـــة تعطيهم القدرة على الحفاظ على 
اســـتمرارية الحيـــاة وجودتها. وقالت إن 

البحريـــن تدعـــم جهـــود حمايـــة التربـــة؛ 
بهدف الحفاظ على حيويتها للمســـتقبل، 
موضحـــة أن متحـــف البحريـــن الوطنـــي 
خيـــر شـــاهد علـــى مـــا تشـــكله التربة من 
أهمية لحضارات البحرين المتعاقبة منذ 

دلمون وحتى اليوم.
مـــن جانبـــه شـــكر الســـفير الهنـــدي لـــدى 
البحرين كافة من ساهم في إنجاح زيارة 
سادغورو إلى المملكة من هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار والمجلس األعلى للبيئة، 
مشـــيرًا إلى أن زيارتـــه تأتي بالتزامن مع 
للعالقـــات  الذهبـــي  باليوبيـــل  االحتفـــاء 
الدبلوماســـية بين البلدين. وأشاد بحملة 
ســـادغورو التي يجوب مـــن أجلها بلدان 
العالـــم علـــى دراجتـــه؛ ســـعيًا إلى حشـــد 

الدعم العالمي من أجل إنقاذ التربة.
وزار ســـادغورو البحريـــن ضمـــن جولتـــه 
العاصمـــة  مـــن  بدأهـــا  التـــي  العالميـــة 
البريطانيـــة لندن وصوالً إلـــى الهند على 
دراجتـــه الناريـــة، وخـــالل جولتـــه التـــي 
تســـتمر لمئة يوم ســـيقوم بقطع مســـافة 
تزيـــد عـــن 30 ألف كيلومتر وســـيزور 27 
إلـــى جـــذب  دولـــة. ويســـعى ســـادغورو 
انتبـــاه وحشـــد دعم أكثر مـــن 3 مليارات 
شـــخص، هادفـــًا مـــن ذلـــك رفـــع الوعـــي 
حول تدهور التربة والتصحر وللتشجيع 
على وضع السياســـات مـــن أجل الحفاظ 
علـــى األرض والبيئـــة الزراعية. وتحظى 
ســـادغورو  الهنـــدي  الفيلســـوف  حملـــة 
بدعم رســـمي من اتفاقية األمم المتحدة 
األمـــم  وبرنامـــج  التصّحـــر  لمحاربـــة 
المتحدة للبيئـــة وبرنامج الغذاء العالمي 

وغيرها.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تكريم رئيس “األعلى للصحة” بجائزة العمل اإلنساني لـ “دول التعاون”
مستذكًرا مآثر عبداهلل بن خالد: رجل معطاء وصاحب مبادرات عديدة

وزيـــر  مـــن  كريمـــة  رعايـــة  تحـــت 
الخارجيـــة بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة 
الشـــيخ أحمد ناصـــر محمـــد الصباح، 
رفيـــع  وعربـــي  خليجـــي  وبحضـــور 
المســـتوى تم تكريـــم رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي 
حفـــل الدورة السادســـة لجائزة العمل 
اإلنســـاني للعـــام 2022 التـــي أقيمـــت 
بالتـــوازي مـــع القمـــة الخليجية للعمل 
اإلنســـاني في دولة الكويت الشقيقة، 
والتي تنظم ســـنوًيا لتكريم نخبة من 
البارزين في مجاالت العمل اإلنساني 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
اســـم  السادســـة  الـــدورة  وحملـــت 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة ، الذي كان 
راعًيـــا للجائـــزة في دوراتهـــا الخمس 
الســـابقة، وشـــغل منصب نائب رئيس 
الـــوزراء ورئيـــس المجلـــس  مجلـــس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، ومحمد 
بـــن عبدهللا آل خليفة ضيف الشـــرف 
الفخـــري للفعاليـــة ممثـــال عـــن أســـرة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  الراحـــل 

خليفة آل خليفة.
وبهذه المناســـبة، رفع رئيس المجلس 
إلـــى  التكريـــم  األعلـــى الصحـــة هـــذا 
المقام الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة، 
 الداعـــم األول للعمـــل اإلنســـاني فـــي 
مملكـــة البحريـــن، معرًبا عـــن االعتزاز 
بالثقـــة الملكية الســـامية ودعم جاللة 
اإلنســـانية  المبـــادرات  لكافـــة  الملـــك 
واالجتماعيـــة والخيريـــة، منوًهـــا إلى 
أنَّ مملكـــة البحريـــن تعيـــش فـــي ظل 
العهـــد الزاهـــر تطوًرا ونمـــاًء وازدهاًرا 
في جميـــع المجـــاالت، وتكاتًفـــا لبناء 
الوطـــن الغالي واالرتقاء به إلى أعلى 

المستويات.
كمـــا رفـــع الشـــكر والتقديـــر إلـــى ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

إســـهامات  نظيـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد 
ســـموه البـــارزة فـــي تحقيـــق التنميـــة 
االجتماعية المستدامة في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك.
وخـــالل كلمتـــه فـــي الحفل، اســـتذكر 
الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة 
مآثر وإســـهامات سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه 
قائال “يســـعدني أن أكون بينكم اليوم 
الكريمـــة  الدعـــوة  هـــذه  لكـــم  شـــاكًرا 
للمشـــاركة في الدورة السادسة للعمل 
لجائزة العمل اإلنســـاني لدول مجلس 
التعاون الخليجي والتي تحمل اســـم 
المغفور له الوالد العزيز ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن خالد آل خليفة رحمه هللا، 
وللـــه الحمد فإّن ســـيرة الوالـــد العزيز 
محمـــودة ومعروفـــة ليـــس عنـــد أهل 
البحرين فحسب، وإنما على مستوى 
منطقـــة الخليـــج بـــل كل مـــن عرفـــه 
وتعامل معـــه، عرفه الجميـــع مخلًصا 
النشـــاط  مـــن  وكتلـــة  ملهًمـــا  صادًقـــا 
والحيويـــة والتميز في شـــتى مراحل 

حياته”.
وأشـــار إلى أن ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة على المســـتوى 
االجتماعي، كان رجاًل معطاًء، متعدد 
االهتمامات والمســـؤوليات، وصاحب 
مبادرات عديـــدة، فقد كان رحمه هللا 
نشـــًطا في المجـــال االجتماعي، ففي 

أوائـــل الخمســـينات قـــام مـــع بعـــض 
أصدقائه بتأســـيس المكتبة الخليفية 
ليجتمـــع فيهـــا مـــع أصحابـــه الشـــباب 

للقراءة والتثقف.
كمـــا تـــدرج فـــي العديـــد مـــن المواقع 
الرســـمية التـــي تشـــرف فيهـــا بخدمة 
بلده وقيادته، ففي بداية الخمسينات 
مـــن القرن الماضي تم تعيينه كرئيس 
لبلديـــة الرفـــاع وتـــدرج فـــي األعمال 
الرســـمية، كقـــاٍض ثـــم رئيـــس لبلدية 
المنامـــة ووزير للعـــدل ونائب لرئيس 
األعلـــى  للمجلـــس  ورئيـــس  الـــوزراء 

للشؤون اإلسالمية.
عـــن  لمســـؤوليته  “نظـــًرا  وأضـــاف 
األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، فقد 
ألف أهل البحرين تبشيره لهم ببداية 
شـــهر رمضـــان فـــي كل عـــام، لمـــدة ال 
تقـــل عـــن 30 عاًمـــا، كمـــا ســـاهم  في 
إنشاء الكثير من الجوامع و المساجد 
ومراكز تحفيظ القرآن، فكان مجتهًدا 
في إعمار بيوت هللا ســـبحانه وراعًيا 

ألنشطتها، ومقدًرا للعلم والعلماء”.
كما نوه الشـــيخ محمد بـــدور المغفور 
لـــه ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد 
الوطنيـــة  ومســـاهماته  خليفـــة  آل 
دوره البـــارز فـــي كتابة ميثـــاق العمل 
الوطني ، إذ تم تعيينه كرئيس للجنة 
صياغـــة الميثـــاق الوطنـــي، الـــذي هو 
أســـاس التطـــورات الديمقراطية في 

عهـــد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة  وأســـاس استقرار 

وتطور البحرين في عهده الميمون.
دور  لـــه  كان  ســـموه   أن  وأوضـــح 
كبيـــر في تفعيـــل العمـــل الثقافي في 
البحرين وتطويره من خالل إصداره 
لعدد من المجالت والدوريات الموثقة 
والمحكمة ومنها مجلـــة الهداية التي 
صـــدر العـــدد األول منهـــا فـــي فبراير 
1978 وهـــي مجلة شـــهرية إســـالمية 
مازالـــت قيـــد اإلصـــدار، حيـــث تولـــى 
رئاســـة تحريرها أثنـــاء توليه منصب 
وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية. 
خصوًصـــا  بالتاريـــخ  شـــغوًفا  وكان  
بتاريخ البحرين، وكان راوًيا للموروث 
الشفوي من التاريخ البحريني والذي 
يتداولـــه الكبار في مجالســـهم، معربا 
عن الشـــكر الجزيل لجميـــع المنظمين 
والرعـــاة لجوائز العمل اإلنســـاني في 
دورتها السادســـة، ضمن هذا المحفل 
الخليجـــي المرمـــوق، والـــذي تحتفي 
التعـــاون  مجلـــس  دول  جميـــع  فيـــه 
باإلنجازات اإلنســـانية والسامية التي 
لطالما عهدتها أوطاننا. ونتطلع بدورنا 
فـــي المؤسســـة لدعـــم وطـــرح المزيد 
مـــن المبـــادرات التطوعيـــة والخيرية 
التـــي ترتقي بالعمل اإلنســـاني وتمثل 
المملكة علـــى أكمل وجه في مختلف 

المحافل الدولية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  افتتـــح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المجلـــس  مقـــر  خلـــف  عصـــام 
البلـــدي لبلديـــة المنطقة الشـــمالية 
البديـــع، وذلـــك بحضـــور  بمنطقـــة 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
ووكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال 
أحمد الخيـــاط والوكيل المســـاعد 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات 
عـــام  ومديـــر  حميـــدان  شـــوقية 
لميـــاء  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
الفضالة والوكيل المساعد للموارد 
بوحســـان  محمـــد  والمعلومـــات 
إدارة  مديـــر  الشـــيباني  ومحمـــود 
المجالـــس  وشـــئون  التخطيـــط 
مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  البلديـــة، 

الوزارة.
حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم رئيس 
المجلـــس البلـــدي أحمـــد الكوهجي 

وأعضاء المجلس البلدي.
وأكـــد الوزير خلف خـــالل افتتاحه 
مقـــر المجلـــس أن الـــوزارة تســـعى 
جاهـــدة لتوفير كافـــة االحتياجات 
للمجالـــس  الالزمـــة  واإلمكانـــات 
القيـــام بمهامهـــا  البلديـــة لتســـهيل 
فـــي  الوطنـــي  ودورهـــا  وأعمالهـــا 
تقديم كافـــة الخدمات للمواطنين، 
لجعـــل  الظـــروف  كافـــة  وتهيئـــة 

قنـــوات التواصـــل بيـــن المجالـــس 
لمـــا  مهيئـــة  والمواطنيـــن  البلديـــة 
لهـــذه المجالـــس مـــن دور هـــام في 
عمليـــة التواصـــل مـــع المواطنيـــن 
والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته 
مـــن أن توفيـــر مقـــرات للمجالـــس 
البلديـــة يأتـــي وفق رؤيـــة واضحة 
الماليـــة  المـــوارد  اســـتغالل  فـــي 
للـــوزارة  التابعـــة  واإلمكانيـــات 

بالشكل األمثل.
بالـــدور  خلـــف  الوزيـــر  أشـــاد  كمـــا 
الكبير الذي تلعبه المجالس البلدية 
باعتبارها شريكا أساسيا مع الجهاز 
مؤكـــدا  البلديـــات،  فـــي  التنفيـــذي 
الـــدور الـــذي تلعبه هـــذه المجالس 
من تطوير لمنظومة العمل البلدي.

كمـــا تزامـــن افتتـــاح مقـــر المجلس 
الموقـــع  تدشـــين  مـــع  البلـــدي 
البلـــدي  للمجلـــس  اإللكترونـــي 
للمنطقـــة الشـــمالية بعـــد التطويـــر 
األخيـــر الـــذي قامت بـــه إدارة نظم 
المعلومـــات بالـــوزارة حيـــث أشـــاد 
المجلـــس  بمقتـــرح  خلـــف  الوزيـــر 
الشـــمالي لالنتقـــال للمبنـــى الحالي 
ومتابعاتـــه الحثيثة حتـــى اكتمال 
وكذلـــك  إليـــه  واالنتقـــال  المبنـــى 
مقترحـــه لعمل الموقـــع اإللكتروني 
التطويـــر  فريـــق  مـــع  ومتابعاتـــه 

المختص.

خلف: فتح قنوات التواصل 
للمواطنين باستغالل كافة الموارد

المنامة - بنا

اســـتقبل وكيـــل وزارة الدفـــاع 
أحمـــد  الشـــيخ  الركـــن  اللـــواء 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، امـــس 
اإلعـــالم  مديـــر  االثنيـــن، 
العســـكري فـــي القيـــادة العامة 
بالمملكـــة  المســـلحة  للقـــوات 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
مصطفـــى  الركـــن  العقيـــد 
والوفد  الحيـــاري،  عبدالحليـــم 
زيارتهـــم  بمناســـبة  المرافـــق، 

لمملكة البحرين.
الدفـــاع  ورحـــب وكيـــل وزارة 

العســـكري  اإلعـــالم  بمديـــر 
للقـــوات  العامـــة  القيـــادة  فـــي 
األردنيـــة  بالمملكـــة  المســـلحة 
المرافـــق،  والوفـــد  الهاشـــمية 
األخويـــة  بالعالقـــات  مشـــيًدا 
الوطيـــدة التـــي تربـــط مملكـــة 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الهاشمية وما تشهده من تطور 

ونماء على جميع األصعدة.
اإلعـــالم  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
اللـــواء  المعنـــوي  والتوجيـــه 

محمد قطامي الكبيسي.

تطور ونماء في العالقات مع األردن

المنامة - بنا

لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
دفاع البحريـــن عن تنفيذ تمرين 
بالذخيـــرة الحيـــة فـــي منطقتي 
شـــمال قطعـــة جـــرادة والمنطقة 
وســـاحلها  الغربيـــة  الجنوبيـــة 
الغربـــي وذلـــك من جنـــوب رأس 
المطلـــة إلى رأس البر ولمســـافة 
٥ كيلومتـــرات داخـــل البحـــر من 

ســـاحل المنطقة المذكورة اليوم الثالثاء وغدا األربعاء، من الساعة 
الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

يرجى ممن يهمهم األمر االبتعاد عن المناطق المذكورة؛ حفاظًا على 
سالمتهم.
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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