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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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تبتسُم عينيك  فــي  الطفل  ــراءُة  بــ
مضطرُم جنبي  فــي  الــيــوم  وقــلــبــي 

في غيهب الجب كم قاسيت وحشتُه
والــدنــا ظلُم بـــ»مــامــا«  استغثت  كــم 

نسَجت قد  واألكفاُن  للهو  خرجَت 
يا صحف ِجّفي وِقف يا أّيها القلُم

**
»شفشاون« بك يا »ريان« قد فجعت

كلهُم للشرق  غربهم  مــن  والــعــرب 
في ساعة الحزن قد أيقظت وحدتهُم

قــد وســمــوا عــانــيــت  بــالــذي  فكلهم 
ــد نــكــبــا ــقــ ــــدان لــ ــقـ ــ ــفـ ــ ووالــــــــــــــداك بـ

ــاه يــلــتــئــُم؟ ــ قـــل كــيــف جــرحــهــمــا ربـ
**

قـــد انــتــظــرتــك يـــا »ريــــــان« فـــي ولــه
ــوار فـــجـــري كــلــهــم حــمــُم ــ ــأنـ ــ فـــــإذ بـ

ــا ــ ــفـ ــ ــواأسـ ــ تـــــــبـــــــددت كـــــــل آمـــــــالـــــــي فـ
ومــــــا ظـــنـــنـــت بــــــأن الـــبـــئـــر تــنــتــقــُم

ــزان قـــد امــتــأت ــأحـ يـــا شــــؤم بــئــر بـ
نـــــــدُم مــــــلــــــؤه  زرع  خـــــــســـــــارة  ويـــــــــا 

نعم و»مغرب« كم من أجلك اجتهدت
ـــرى قــــد جــــد عـــزمـــهـــُم ـــ مـــدائـــنـــا وقـ

ال »القيصرية« في أرض لقد نفعت
ال »األكسجين« وكان الناس قد وهُموا

ــراوي« وفـــريـــق حــولــه بــذلــوا »صــــحــ
جــهــدا وفـــرقـــه إنـــقـــاذ إذ اقــتــحــمــوا

لكن يد الموت كانت قبل قد حصدت
والموت إن حل ضاق السهل واألكُم

**
قاطبة األرض  تبكي عليك  »ريــان« 

في حب ريان أهل األرض ما انقسموا
ــل أن نــلــتــقــيــك غـــدا ــ كـــنـــا عـــلـــى أمـ

صدموا قــد  الــقــوم  وجميع  لكنني 
ــك ريــــــــان الــــــفــــــؤاد ال ــ ــ نـــــم عــــنــــد ربـ

الــجــنــان هم تــحــزن فمثلك أطــيــار 
لذوي وقل  بحثا  تعبوا  لمن  شكرا 

ــان مــن أجــلــكــم كــل الــــورى ألــمــوا ريـ

د. عارف الشيخ

تلقت »أخبار الخليج« هذه القصيدة لشاعر دبي الدكتور عارف 
الشيخ في رثاء الطفل المغربي ريان.. ومشاركة من »أخبار الخليج« 
هذه  في  الشقيق  المغربي  الشعب  وأبناء  الطفل  أســرة  مواساة  في 

المأساة تقوم بنشر القصيدة كاملة.

خرج ريان ولم يعد

كتب وليد دياب:
كــــشــــف الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
وكــيــل  آل خــلــيــفــة  عــبــدالــرحــمــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
تفاصيل  واإلقامة عن  والجوازات 
الذهبية  اإلقــامــة  إطـــالق  مــبــادرة 
التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، 
تأتي  المبادرة  تلك  أن  إلــى  الفتا 
ضمن خطة التعافي االقتصادي 
تعزيز  فــي  المساهمة  خــالل  مــن 
تـــنـــافـــســـيـــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــارات الـــتـــطـــويـــر فــي  ــ ــســ ــ ودعــــــــم مــ
االقتصادية  القطاعات  مختلف 
ــة والــــخــــدمــــيــــة  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
ــاءات وفـــتـــح  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــتــــقــــطــــاب الـ واســ
المجال لها للحصول على إقامة 
لهم  البحرين  مملكة  فــي  دائــمــة 

ولعائالتهم.
ــمــــى آيـــــــات الــشــكــر  ورفـــــــع أســ
واالعـــــــتـــــــزاز إلــــــى مــــقــــام حـــضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
الـــمـــفـــدى، وإلــــى صــاحــب الــســمــو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الــــــــوزراء، عــلــى الــرعــايــة 
السديدة  والــتــوجــيــهــات  الكريمة 
تحقيق  فــي  األثــر  بالغ  لها  التي 
ومواصلة  األداء  في  نوعية  نقلة 

ــات  ــديــــم خــــدمــ ــقــ الـــتـــمـــيـــز فـــــي تــ
عصرية ومتكاملة سواء للمواطن 

أو المقيم والزائر.
ــــالل الــمــؤتــمــر  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــده وكـــيـــل  ــقــ الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي عــ
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
ــة أمــــس في  ــامــ ــوازات واإلقــ ــ ــجـ ــ والـ
الداخلية  بــــوزارة  الــضــبــاط  نـــادي 
بحضور الشيخ أحمد بن عبداهلل 
الــمــســاعــد  الـــوكـــيـــل  خــلــيــفــة  آل 
واإلقــامــة،  ــوازات  والـــجـ للجنسية 
تفاصيل  عــلــى  الــضــوء  لتسليط 

إعـــــالن مــجــلــس الــــــــوزراء إطـــالق 
ــيـــة فــــي مــمــلــكــة  ــبـ ــة الـــذهـ ــ ــامـ ــ اإلقـ
الـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث أشــــــار إلـــــى أن 
خــــطــــط الــــتــــطــــويــــر فــــــي شــــــؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
الـــتـــي تـــتـــم بــمــتــابــعــة ودعــــــم مــن 
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــفـــريـــق  الـ
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
بما يعزز من البيئة االستثمارية 
ــم  ــدعـ ــــاالت عـــــديـــــدة، ويـ ــــجـ ــــي مـ فـ
االقتصاد الوطني وفقًا لتطلعات 
الــــحــــكــــومــــة ورؤيــــــــــــة الـــبـــحـــريـــن 

جــانــب  إلــــى   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
ــات الــتــحــول الــرقــمــي  ــيـ تــعــزيــز آلـ
فــــي خــــدمــــات اإلقـــــامـــــة وتــقــلــيــل 

اإلجراءات الروتينية المعتادة.
ولفت إلى أن اإلقامة الذهبية 
تعد نقلة نوعية في تعزيز جودة 
ــاءة الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــفــ ــ وكــ
لــإقــامــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
التي سينعكس أثرها على تعزيز 
مستوى المملكة في التصنيفات 
الـــدولـــيـــة ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى 
الـــمـــســـتـــويـــات  او  ــادي  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ

أن أصــحــاب  مـــوضـــحـــًا  األخـــــــرى، 
من  سيتمكنون  الذهبية  اإلقامة 
أو  للزوج  التحاق  تأشيرة  إصــدار 
الزوجة، واألبناء، والوالدين، كما 
البحرين،  فــي  الــعــمــل  لــهــم  يــحــق 
كــمــا يمكن تــجــديــد اإلقــامــة إلــى 
أجل غير مسمى بشرط استمرار 
ــيــــة الــــشــــخــــص الســـتـــحـــقـــاق  ــلــ أهــ
اإلقامة الذهبية بحسب الشروط 
والــمــعــايــيــر، وهــــي غــيــر مــقــرونــة 

بفئة عمرية معينة.
الــذهــبــيــة  اإلقــــامــــة  أن  وبـــيـــن 
تمنح للموظفين أو المتقاعدين 
أكثر  المملكة  فــي  أقــامــوا  الــذيــن 
ومتوسط  متصلة،  سنوات   5 من 
راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار 
تــلــك  خــــــالل  ــر  ــثــ أكــ أو  بـــحـــريـــنـــي 
يــمــكــن للفئات  الـــمـــدة، فــي حــيــن 
ــة الـــحـــصـــول عــلــى اإلقـــامـــة  ــيـ اآلتـ
فـــــوري بحسب  بــشــكــل  الــذهــبــيــة 

المعايير الخاصة بكل فئة:
أن  ــارات:  ــقــ ــعــ الــ أصـــحـــاب   -1
يمتلك عقارًا أو مجموعة عقارات 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــقــيــمــة ال 
تقل عن 200 ألف دينار بحريني.

يــكــون  أن  الــمــتــقــاعــدون:   -2
دينار   4000 يبلغ  شهريا  الــدخــل 

بحريني أو أكثر.
ــن  ــ ــذيـ ــ الـ الــــــمــــــوهــــــوبــــــون   -3

يــســتــوفــون الـــشـــروط لــالســتــفــادة 
من اإلقامة الذهبية.

مـــدة  تــــكــــون  أن  يـــجـــب  كـــمـــا 
البقاء في البحرين 90 يومًا على 
األقل خالل السنة الواحدة حتى 

تظل اإلقامة سارية.
التقدم  يمكن  أنه  إلى  ولفت 
الذهبية  اإلقــامــة  على  للحصول 
مـــن خــــالل الــمــوقــع االلــكــتــرونــي 
الذي تم تدشينه أمس على موقع 
الحكومة اإللكترونية وذلك على 
www.bahrain. ــــط:  ــرابـ ــ الـ

.bh/Goldenresidency
الذهبية  اإلقــامــة  أن  وأوضـــح 
ــهــــة لـــجـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات  مــــوجــ
الشروط  عليهم  انطبقت  طالما 
يكن  ولــم  الموضوعة  والمعايير 
لـــحـــصـــولـــهـــم  ــع  ــ ــانـ ــ مـ أي  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ
عليها، مبينا أن اإلقامة الذهبية 
تــجــدد كـــل عــشــر ســـنـــوات بــرســوم 
هذا  أن  معتبرا  ديــنــار،   300 تبلغ 
مــقــارنــة  تــنــافــســيــا  يعتبر  الــمــبــلــغ 
بــالــمــنــطــقــة، مـــؤكـــدا انــــه ســيــكــون 
هــنــاك رقـــابـــة عــلــى تــلــك الــفــئــات 
الذهبية  اإلقــامــة  على  الحاصلة 
عـــن الــتــجــديــد مـــن أجــــل الــتــأكــد 
االشتراطات  تــوافــر  استمرار  مــن 

والمعايير الموضوعة.  

وكيل الداخلية للجن�سية والجوازات يك�سف �سروط ا�ستحقاق الإقامة الذهبية

ت�س���تحق للدخ���ول �لأكث���ر م���ن 2000 دين���ار ومالكي عق���ار�ت تزيد عل���ى 200 �أل���ف دينار

300 دينار ر�س���وم ا�ستخراجها وتجدد كل ع�سر �س���نوات و�سروطها تخ�سع لرقابة دورية

} جانب من الم�ؤتمر ال�صحفي.

ــورة مــريــم  ــتــ ــدكــ ــت الــ ــرأســ تــ
ــري الـــوكـــيـــل  ــاجــ ــهــ ــم الــ ــيــ ــراهــ إبــ
وفد  العامة  للصحة  المساعد 
في  المشارك  البحرين  مملكة 
المائة  بعد  الخمسين  الــــدورة 
لمنظمة  التنفيذي  للمجلس 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة الــمــنــعــقــدة 
 29-24 الفترة  خالل  افتراضيًا 

يناير 2022م.
ــعـــرض الـــدكـــتـــور  ــتـ وفـــــد اسـ
غيبريسوس،  أدهــانــوم  تيدروس 
الصحة  العام لمنظمة  المدير 
لمنصب  والـــمـــرشـــح  الــعــالــمــيــة 
القادمة،  لــلــدورة  العام  المدير 
تــقــريــرًا مــفــصــاًل عـــن إنـــجـــازات 

المنظمة خالل عام 2021، أشار خالله إلى مرور عامين منذ إعالن 
فيروس كورونا )كوفيد-19( كطارئة صحية عامة، وهو ما يعد أعلى 
مستوى من اإلنذار بموجب القانون الدولي، وأّن الظروف السائدة 
في العالم حاليًا مواتية لظهور المزيد من المتحورات. وتطّرق في 
تقريره إلى مقترح األمانة بتمديد برنامج العمل العام الثالث عشـر 

لمدة سـنتين حتى عام 2025م.

البحرين ت�سارك في دورة المجل�س 

العالمية ال�سحة  لمنظمة  التنفيذي 

} د. مريم إبراهيم.

شــــارك الــمــهــنــدس عــصــام بن 
عبداهلل خلف وزير األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات 
ــة  ــادســ ــســ فـــــي أعـــــمـــــال الــــــــــــدورة الــ
ــمــــر مــنــظــمــة  ــؤتــ ــمــ ــن لــ ــ ــيـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ والـ
األغــــــذيــــــة والـــــــزراعـــــــة اإلقـــلـــيـــمـــي 
لمملكة  مــمــثــاًل  األدنــــــى  لــلــشــرق 
الــبــحــريــن بــحــضــور وكـــيـــل الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة الــدكــتــور خــالــد أحمد 
والوكيل المساعد للزراعة الدكتور 
عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد عــبــدالــكــريــم 
الــحــيــوانــيــة  الــرقــابــة  إدارة  ومــديــر 

الدكتور إبراهيم يوسف.
وجاءت المشاركة في المؤتمر 
ــه الـــعـــاصـــمـــة  ــفـ ــيـ ــتـــضـ ــسـ الــــــــــذي تـ
الــعــراقــيــة بــغــداد بــرعــايــة وحــضــور 
ــراقـــي الــســيــد  ــعـ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـ
ــــي بـــتـــقـــنـــيـــة  ــكـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ مــــصــــطــــفــــى الـ
وفــود  وبمشاركة  المرئي  االتــصــال 
ــوا فــي  ــة عـــضـ ــ وزاريــــــــة مــــن 28 دولــ
بصفة  دول   5 ومــمــثــلــي  الــمــؤتــمــر 
ــراقـــب إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــي أهــم  مـ
العالقة  ذات  الــدولــيــة  المنظمات 
ومــمــثــلــي الــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة 
ــاع الــــخــــاص والــمــجــتــمــع  ــقــــطــ والــ
ــمــــدنــــي والـــــخـــــبـــــراء، وبـــحـــضـــور  الــ
مدير عام منظمة األمم المتحدة 

لأغدية والزراعة )الفاو( الدكتور 
شو دونيو.

ــادات  ــ ــزيــ ــ وأبـــــــــرز الـــمـــؤتـــمـــر الــ
الــمــقــلــقــة فــــي اتـــجـــاهـــات الـــجـــوع 
وانــــعــــدام األمـــــن الـــغـــذائـــي الــحــاد 
الشرق  إقليم  فــي  التغذية  وســـوء 
ــا يــتــطــلــب تــحــوال  ــو مــ ــ األدنـــــــى وهـ
ــم الــــزراعــــيــــة  ــظــ ــنــ جـــــذريـــــا فـــــي الــ
تكون  لكي  اإلقليم  فــي  والغذائية 
ــــدرة على  أكــثــر كـــفـــاءة وشـــمـــوال وقـ
ــة مـــن أجــل  ــدامــ ــتــ الـــصـــمـــود واالســ
ــاط غـــذائـــيـــة صــحــيــة  ــمــ تـــعـــزيـــز أنــ

للجميع.
ــى أن  ــار الـــوزيـــر خــلــف إلــ ــ وأشــ

اإلقــلــيــمــي يسعى  الــمــؤتــمــر  هــــذا 
ــيــــة  ــحـــويـــل الـــنـــظـــم الــــزراعــ إلــــــى تـ
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ والـ
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فــي الــشــرق 
األدنى وشمال إفريقيا، كما يسعى 
بين  المساواة  منظور  تعميم  إلــى 
الــجــنــســيــن فـــي الــنــظــم الــغــذائــيــة 
الشباب  لعمالة  الريفي  والتحول 
أنــمــاط غذائية  ودخــلــهــم، وتــعــزيــز 
صــحــيــة لــلــجــمــيــع والـــتـــوجـــه نحو 
الــتــعــافــي الــمــســتــدام والــعــمــل في 
مــجــال تــغــيــر الــمــنــاخ وفـــي مــجــال 

العلوم واالبتكار.
الــتــزام  الــوزيــر خلف  أكــد  كما 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــوصــول إلــى 
ــلـــول عـــام  الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري بـــحـ
المناخي  التغير  إن  حيث   ،2060
من  يتطلب  عالميًا  تحديًا  يمثل 
اإلمكانيات  كافة  تسخير  الجميع 
للتغلب  الممارسات  أفضل  وتبادل 
عليه عبر وضع الحلول المتقدمة 
ــلـــوصـــول إلـــــى األمــــــن الــمــنــاخــي  لـ
العالم,  دول  إلــيــه  تــتــطــلــع  الــــذي 
داعمة  البحرين  مملكة  إن  حيث 
لكل ما من شأنه تحقيق األهداف 
حماية  في  تسهم  التي  المناخية 

كوكب األرض.

�لوزير خلف يتر�أ�س وفد �لمملكة �إلى موؤتمر منظمة �لأغذية و�لزر�عة..

تاأكي���د اأهمي���ة التع���اون الإقليم���ي لتعزيز الأم���ن الغذائي

} وزير الأ�شغال يتراأ�س وفد البحرين في الم�ؤتمر.

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة البدء في استقبال المواعيد 
على  المواعيد  حجز  عملية  وإيقاف   ،MAWAEID تطبيق  عبر  المسبقة 
ابتداء من تاريخ 14 فبراير 2022. حيث يمكن من خالل  التطبيق السابق 
هذا التطبيق، إمكانية حجز المواعيد المسبقة عن طريق تحميل التطبيق 
الشخصية  البيانات  تسجيل  ثم  ومــن   ،Play store أو   APP store من 
واختيار مركز الخدمة المطلوب ، وتحديد نوع الخدمة المطلوبة والتاريخ 
إلغاء  أو  تعديل  خاصية  أيضًا  التطبيق  هــذا  يوفر  كما  المناسب،  والــوقــت 
التواصل  الكرام  مراجعينا  بإمكان  استفسار  أي  وجــود  حال  في  المواعيد. 
مع مركز االتصال على الرقم 17077077 من يوم األحد إلى الخميس من 

الساعة 7:30 صباحًا إلى 6:00 مساء.

الجوازات: حجز المواعيد عبر تطبيق 

فبراير  14 م��ن  ب��دءا   MAWAEID

تــــــــــرأس الــــشــــيــــخ نـــــاصـــــر بــن 
وكــيــل  آل خــلــيــفــة  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
مــمــلــكــة  وفــــــد  ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة 
االجتماع  في  المشارك  البحرين 
وزارات  ــالء  ــ ــوكــ ــ لــ ــي  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
التعاون  مجلس  بــدول  الداخلية 
لدول الخليج العربية الذي عقد 

عبر تقنية االتصال المرئي.
ــــالل االجـــتـــمـــاع تـــم بحث  وخـ
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  عــدد 
التي تسهم  على جدول األعمال، 
في تعزيز مسيرة التعاون األمني 

بين دول المجلس. 

البحري���ن ت�س���ارك ف���ي اجتم���اع وكالء الداخلي���ة ب���دول التعاون

} م�شاركة وكيل الداخلية في الجتماع.

نــفــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل مــمــثــلــة بــقــطــاع الضبط 
القانوني حملة تفتيشية بمحافظة العاصمة بالتعاون مع شؤون 
ومديرية شرطة  الداخلية،  بــوزارة  واإلقامة  والجوازات  الجنسية 

محافظة العاصمة، شملت عدًدا من مواقع العمل بالمحافظة.
وأســـفـــرت الــحــمــلــة عـــن ضــبــط عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات الــتــي 
اإلقامة  وقانون  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  قانون  بأحكام  تتعلق 
بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين لأنظمة 

والقوانين، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.
للجهود  استمراًرا  تأتي  الحملة  هــذه  أن  إلــى  الهيئة  ولفتت 
المكثفة التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة 
العمل  بيئة  لتطوير  العالقة  ذات  الحكومية  والجهات  الداخلية 
والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر في تنافسية 
في  السلبية  تأثيراتها  على  عــالوة  العمل،  ســوق  ومرونة  وعدالة 

األمن االجتماعي.
الجهات  دعم جهود  في  المجتمع  دور  أهمية  الهيئة  وأكــدت 
أمنيا  المجتمع  عــلــى  المحافظة  إلـــى  تسعى  الــتــي  الحكومية 
أية  عن  لإبالغ  الجمهور  داعية  واقتصاديا،  وصحيا  واجتماعيا 

شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.

»������س�����وق ال����ع����م����ل« ت���ن���ف���ذ ح��م��ل��ة 

ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة
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ــد بــن  ــ الـــشـــيـــخ راشــ الـــفـــريـــق أول  تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
الفحص  بإسناد خدمة  الداخلية،  وزير  آل خليفة  عبداهلل 
البحرين  رؤيــة  ألهــداف  وتحقيقًا  الخاص،  للقطاع  الفني 
الشيخ  العميد  وبــرعــايــة  الــحــكــومــة،  عــمــل  وبــرنــامــج   2030
اإلدارة  عــام  مدير  خليفة  آل  عبدالوهاب  بــن  عبدالرحمن 
المركز  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  افــتــتــحــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة 
الخفيفة  للمركبات  المخصص  الفني  للفحص  الــثــامــن 

وبطاقة استيعابية تبلغ 200 مركبة في اليوم، وذلك ضمن 
تعزيز دور القطاع الخاص في فتح مزيد من المراكز.

فــي منطقة سترة  الــثــانــي  الــحــالــي هــو  الــمــركــز  ويــعــد 
لــشــركــة يــوســف الــمــؤيــد بــعــد افــتــتــاحــهــا مــركــزا للشاحنات 
الــثــقــيــلــة، وســيــعــمــل الــمــركــز الــجــديــد 6 أيـــام أســبــوعــيــًا من 
جابر  الشيخ  شــارع  على  موقعه  فــي  الخميس  إلــى  السبت 

الصباح.

ــعـــد اســـتـــيـــفـــائـــه الــــشــــروط  ويــــأتــــي افــــتــــتــــاح الــــمــــركــــز بـ
والمتطلبات والمعايير الفنية الالزمة، وتأهيل الفاحصين 
الفنيين والعاملين في القطاع الخاص عبر دورات تدريبية 
لــلــمــرور وبـــإشـــراف مــبــاشــر، وذلــك  الــعــامــة  تــقــدمــهــا اإلدارة 
من  الــمــراكــز،  جميع  فــي  مماثلة  خــدمــات  تقديم  لضمان 
واستيفائها  ومتانتها  المركبات  سالمة  من  التأكد  ناحية 
االشتراطات الفنية بهدف تحقيق السالمة على الطريق. 

} افتتاح مركز الفحص الجديد.

افتتاح مركز الفح�ص الفني الثامن للمركبات الخفيفة بم�شاركة القطاع الخا�ص

الــعــام  األمــيــن  بصفتي 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، أقــضــي 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن وقــــــتــــــي فـــي 
الــتــحــدث مـــع قــــادة الــعــالــم 
وجــــــــّس الـــنـــبـــض لـــلـــوقـــوف 
العالمية.  االتجاهات  على 
ــا أمـــامـــي  ــات واضــــحــ ــ ــد بـ ــ وقـ
في  فارقة  بلحظة  نمّر  أننا 
فعملية  الدولية.  العالقات 
صــنــع الــقــرار الــعــالــمــيــة قد 
اعـــتـــراهـــا الــجــمــود - وثــمــة 
تناقض جوهري في صميم 

هذا الجمود.
ــدرك  ــ ــة، يـ ــيــ ــاحــ فـــمـــن نــ
العالم  الــعــديــد مــن زعــمــاء 
ــه الــــــيــــــوم مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مــــــا نـ
تهديدات مشتركة - جائحة 
كــوفــيــد، والــمــنــاخ، وتــطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة 

بــد من  أنــه ال  بــال ضــوابــط. وهــم متفقون على 
التحّرك لمواجهة هذه التهديدات. بيد أن ذلك 

الفهم المشترك ال يقابله عمل مشترك.
...

بل إن االنقسامات تزداد عمقا.
وهـــــــذا مــــا نـــــــراه فــــي كــــل مــــكــــان: فــي   
لّلقاحات؛  المتكافئ  وغير  الــعــادل  غير  التوزيع 
وفي نظام اقتصادي عالمي يظلم الفقراء؛ وفي 
استجابة غير كافية على اإلطالق ألزمة المناخ؛ 
والمنصات  الرقمية  التكنولوجيات  مشهد  وفــي 
اإلعالمية الذي يسوده الترّبح من االنقسام؛ وفي 

اضطرابات ونزاعات متنامية حول العالم.
تشخيص  على  متفقا  العالُم  دام  ما   
على  يقدر  ال  فلماذا  المشتركة،  المشاكل  هــذه 

عالجها بفعالية؟
أرى سببين أساسيين لذلك.

الخارجية  السياسة  تصبح  ما  غالبا  فــأوال، 
محَض انعكاٍس للسياسة الداخلية.

وأنــــا، كــرئــيــس وزراء ســابــق، أعــــرف أنـــه رغــم 
أن  الدولية  للشؤون  يمكن  الحسنة،  النوايا  كل 
فالمصالح  الــمــحــلــيــة.  للسياسة  أســيــرًة  تصبح 
تطغى  أن  بسهولة  يمكنها  رة  الــمــتــصــوَّ الوطنية 

على المصلحة العالمية األكبر.
وهـــذا دافـــع غــريــزي مــفــهــوم، وإن كان   
التضامن  فيها  يصّب  التي  الحاالت  في  خاطئا 

في مصلحة البلد نفسه.
وفي اللقاحات مثال ساطع على ذلك.

فالكل يدرك أن فيروسا من قبيل كوفيد-19 
ال يعترف بأي حدود بين البلدان. ونحن بحاجة 
إلـــى الــتــلــقــيــح الــشــامــل لــلــحــّد مـــن خــطــر ظــهــور 
متحّورات جديدة أكثر خطورة تؤثر في الجميع، 

في كل البلدان.
غير أن الحكومات، بدال من إعطاء األولوية 
لتوفير اللقاحات للجميع من خالل خطة تلقيح 
عالمية، عملت على حماية شعوبها. ولكن هذا ال 

يمثل سوى نصف االستراتيجية المطلوبة.
أن  الحكومات  على  يتعّين  الــحــال،  بطبيعة 
بشكل  مًعا  تعمل  لم  إذا  ولكنها  شعوبها.  تحمي 
خطط  فــإن  بــأســره،  العالم  تلقيح  على  متزامن 
التلقيح الوطنية قد تصبح بال جدوى مع ظهور 

المتحّورات الجديدة وانتشارها.
ــإن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــؤســـســـات أو  ــ وثـــانـــيـــا، فـ
األطر العالمية بات اليوم غير قادر على مواكبة 
العصر، أو ببساطة اعتراه الضعف، بينما تشكل 
االنــقــســامــات الــجــيــوســيــاســيــة حــجــر عــثــرة أمـــام 

إجراء اإلصالحات الالزمة.
أن حجم ما تتمّتع به منظمة  فنجد مثال 
بعيٌد  العالمية من سلطة مرجعية هو  الصحة 
التصّدي  لتنسيق  مطلوب  هــو  عــّمــا  الــُبــْعــد  كــل 

للجوائح العالمية.
ــت نـــفـــســـه، نـــجـــد الـــمـــؤســـســـات  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
بسبب  مشلولة  إمــا  األكبر  النفوذ  ذات  الدولية 
االنــقــســام، مــثــل مــجــلــس األمــــن، وإمــــا مفتقرة 
مؤسساتنا  من  العديد  مثل  الديمقراطية،  إلى 

المالية الدولية.
وخــــــــــالصــــــــــة الـــــــقـــــــول 
الـــحـــوكـــمـــة  مـــنـــظـــومـــة  إن 
تأدية  في  ُتخفق  العالمية 
الــلــحــظــة  ذات  ــي  فــ دورهـــــــا 
يــصــطــّف  أن  يــنــبــغــي  الـــتـــي 
فــيــهــا الــعــالــم أجـــمـــع لحل 

المشاكل العالمية.
مــعــا،  نــعــمــل  أن  يــجــب 
ــق الـــــحـــــرص  ــلــ ــطــ ــنــ مـــــــن مــ
عــلــى الــمــصــلــحــة الــذاتــيــة 
الوطني  المستويين  على 
والعالمي، لحماية المنافع 
الحيوية  العالمية  العامة 
البشرية،  رفـــاه  تــدعــم  الــتــي 
والــمــنــاخ  الــعــامــة  كالصحة 

الصالح للعيش.
ويـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــذه 
أردنــــا  ــا  مـ إذا  اإلصــــالحــــات 
أهــدافــنــا  لتحقيق  الــمــشــتــركــة  تــطــلــعــاتــنــا  بــلــوغ 
الــعــالــمــيــة الــجــمــاعــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي الــســالم 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وضـــمـــان تــمــّتــع الــنــاس 

جميعا بحقوق اإلنسان والكرامة.
وهذه مهّمة صعبة ومرّكبة يجب أن تراعى 

فيها اعتبارات السيادة الوطنية.
ولــكــن عـــدم الــتــحــّرك عــلــى اإلطـــالق   
ماسة  بحاجة  فالعالم  المقبول.  بالخيار  ليس 
إلى آليات دولية أكثر فعالية وديمقراطية تكون 

قادرة على حل مشاكل الناس.
وكـــمـــا عــّلــمــتــنــا الـــجـــائـــحـــة، فــــإن مــصــائــرنــا 
مترابطة. ولو تركنا أي أحد يتخّلف عن الركب، 
فــإنــنــا نــخــاطــر بــالــتــخــّلــف جــمــيــعــا عـــن الــركــب. 
والــمــنــاطــق والــبــلــدان والــشــعــوب األكــثــر ُعــرضــة 
للخطر هي أولى ضحايا هذا التناقض المحّير 
في السياسة العالمية. غير أن الجميع، وفي كل 

مكان، ُعرضة للخطر وبشكل مباشر.
...

بيد أن الجانب المشرق هو أن باستطاعتنا 
القيام بشيء لمواجهة تحدياتنا العالمية.

أن  يمكن  الــبــشــر،  صنعها  الــتــي  فالمشاكل 
يحّلها البشر.

تقريرا  الماضي  سبتمبر  فــي  أصـــدرُت  وقــد 
عن هذه القضايا. ولعل في »خطتنا المشتركة« 
نقطة انطالق؛ فهذه الخطة هي بمثابة خارطة 
الــعــالــم فــي مــواجــهــة هذه  طــريــق لتوحيد قــوى 
ــادة  الــتــحــديــات الــتــي تــعــتــرض الــحــوكــمــة، وإلعــ
تــنــشــيــط مـــبـــدأ تـــعـــدديـــة األطـــــــراف فـــي الــقــرن 

الحادي والعشرين.
التغيير ســهــال، ولــن يــحــدث بين  يــكــون  لــن 
عشية وضحاها. ولكن يمكننا أن نبدأ بتحديد 

مساحات التوافق والمضّي في اتجاه التقدم.
وذلك لضخامة  األعظم،  اختبارنا  هو  هذا 

ما هو على المحك.
فمع  بالفعل.  التداعيات  نشهد  بدأنا  وقــد 
بدء انتشار شعور لدى الناس بفقدان الثقة في 
قدرة المؤسسات على تأدية أدوارهــا، ثمة خطر 
من أن يفقدوا الثقة في القيم التي تنبني عليها 

تلك المؤسسات.
وفي كل ركن من أركان المعمورة، نرى الثقة 
تتبّدد، وما أخشاه هو أن ندخل حقبة اضمحالل 

القيم المشتركة.
فـــالـــظـــلـــم والـــــالمـــــســـــاواة وانــــــعــــــدام الــثــقــة 
والعنصرية والتمييز كلها ظواهر تلقي بظاللها 

القاتمة على كل مجتمع.
ويــجــب أن ُنــعــيــد إلـــى اإلنــســانــيــة كــرامــتــهــا 
بتقديم  الــنــاس  مــخــاوف  نعالج  وأن  وفضائلها، 

اإلجابات.
المترابطة  التهديدات  تنامي  وفي مواجهة 
ــلـــة والـــمـــخـــاطـــر  ــائـ ــانــــاة اإلنـــســـانـــيـــة الـــهـ ــعــ والــــمــ
المشتركة، يقع على عاتقنا واجٌب يملي علينا 

إعالء أصواتنا والتحّرك إلخماد الحريق.

} األمين العام لألمم المتحدة

»حل الم�شاكل« تناق�ٌص 

محّير يواجهه العالم اأجمع

بقلم: 
أنطونيو غوتيريش }

شــــــارك الـــفـــريـــق الــمــخــتــص 
المراجعة  مكتب  في  بالسرطان 
ورشة  الصحة في  بــوزارة  الطبية 
الخاصة بتسجيل حاالت  العمل 
السرطان »ICRIM«؛ والتي عقدت 
خالل الفترة 3-4 فبراير 2022م، 
بمشاركة ممثلين عن دول الشرق 
وتركيا  إفريقيا  وشمال  األوســط 

لتبادل الخبرات.
وُيـــعـــتـــبـــر مــكــتــب الــمــراجــعــة 
الصحة  بــــوزارة  متمثاًل  الطبية 
البحرينية، هو الجهة المسؤولة 
ــاالت الــســرطــان  ــ عـــن تــســجــيــل حـ
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
بتوجيهات ومتابعة من األستاذة 
وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الصحة، حيث أكدت أهمية إنشاء 
سجل وطني في مملكة البحرين 
تــوصــيــات منظمة  مـــع  يــتــمــاشــى 
الصحة العالمية من أجل إعداد 
ــي لــمــكــافــحــة  ــنـ ــوطـ ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ الـ
السرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
ــــل،  ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــــالل ورشـــــــــــــة الـ
إيــمــان جناحي  الــدكــتــورة  قدمت 
الطبية  المراجعة  مكتب  رئيس 
ــة تــســجــيــل حــــاالت  ــيـ عــــرًضــــا آللـ
البحرين  مملكة  فــي  الــســرطــان 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ واإلحــــــصــــــائــــــيــــــات الـ

ــبـــادرات  بــمــعــدالت الــســرطــان ومـ
وزارة الصحة في تطوير السجل 
ــــان، حــيــث  ــــرطـ ــسـ ــلـــ الـــــوطـــــنـــــي لـــ
تــــم مــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الــشــرق  مـــن دول  كـــل  تــواجــهــهــا 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 

في تسجيل السرطان.
وأشــــــــــاد األعــــــضــــــاء بــــجــــودة 
ــل الـــــوطـــــنـــــي لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
البحرين والنظام المتبع لجمع 
المعلومات من مختلف المرافق 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــيــة 
عــبــر نــظــام الــكــتــرونــي فـــي وزارة 
الــصــحــة وتــعــزيــز مــبــدأ الــشــراكــة 
المستشفيات  مــع  المجتمعية 

الحكومية والخاصة.
كما أعرب األعضاء عن مدى 
إعجابهم بتطبيق الملف الطبي 
االلكتروني الموحد الذي ُيسهل 
جمع  في  الوطني  السجل  عمل 
المعلومات المتعلقة بالمريض، 
بــاإلضــافــة إلــى منع االزدواجــيــة 
في السجل بسبب رقم التعريف 

لكل مواطن.
ــة بــوضــع  ــورشــ واخــتــتــمــت الــ
ــات لـــــتـــــطـــــويـــــر ســـجـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوصـ ــ ــ تـ
الـــســـرطـــان فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 
ومواجهة التحديات التي تواجه 

المنطقة.

ال�����ش��ح��ة ت�������ش���ارك ف���ي ور����ش���ة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

خ���ا����ش���ة ب��ت�����ش��ج��ي��ل ح������االت ال�����ش��رط��ان

في إطار الخطة التعريفية والتدريبية 
لجائزة محمد بن زايد ألفضل معلم، نفذت 
وزارة التربية والتعليم ورشة عمل افتراضية 
إلدارة  التابعة  المدارس  ومعلمات  لمعلمي 

العمليات التعليمية للمنطقة الثالثة.
وقد قدم الورشة كل من مريم البلوشي 

العمادي  وسامي  للجائزة،  الفني  المنسق 
تــم شــرح  بــالــجــائــزة، حــيــث  مــــدرب معتمد 
الرابعة  الــدورة  آلية المشاركة في  اختالف 
والــحــالــيــة مــن الــجــائــزة، وانــقــســامــهــا إلــى 
توضيح  مع  سنتين،  مدة  خالل  مرحلتين 
على  ــرد  والــ بــاســتــفــاضــة،  الــجــائــزة  معايير 

أسئلة واستفسارات الحضور.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ســيــاق ســلــســلــة ورش 
تـــغـــطـــي جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة، 
تــشــجــيــعــًا وتــحــفــيــزًا لـــلـــكـــوادر الــتــدريــســيــة 
الجائزة  هذه  في  المشاركة  على  الوطنية 

المهمة والقيمة.

تعريف المعلمين باآلية الم�شاركة في جائزة محمد بن زايد

أفادت الدكتورة إيمان أحمد 
أعمال  بتصريف  القائم  حاجي 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة غير 
الخاضعة للضمان الصحي بأنه 
المتميزة  الـــمـــبـــادرات  ــار  إطــ فـــي 
ــات  ــدمــ لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــســـيـــن خــ
الصحة،  بــــوزارة  النفسي  الــطــب 
الصحة  وزارة  نهج  مــع  واتــســاقــًا 
في تعزيز البحوث العلمية التي 
تسهم في رفع مستوى الخدمات 
ــام فريق  الــصــحــيــة الــمــقــدمــة. قـ
مــــن الــبــاحــثــيــن فــــي مــســتــشــفــى 
الــطــب الــنــفــســي بــمــشــروع بحث 
علمي يعتبر األول من نوعه على 
مستوى المنطقة العربية، حيث 
اســـتـــنـــد عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــقــــدرات 
المعرفية والتكنولوجية في إدارة 
ــارب الـــمـــرضـــى فـــي الــرعــايــة  تـــجـ
بيانات  وتفسير  ورصــد  الصحية 
رضا المستفيدين من الخدمات 
من  الــفــريــق  ويتشكل  الصحية، 
كــل مــن الــدكــتــورة إيــمــان حاجي، 
والدكتور هيثم جهرمي، والدكتور 
أحــمــد حــســيــن واألســـتـــاذ حسن 
ــردان، وذلـــك إلعــــداد نــمــوذج  ــفـ الـ
مستويات  لــقــيــاس  علمي  بــحــث 
في  لتجاربهم  الــمــرضــى  تقييم 

إقامتهم  أثناء  الصحية  الرعاية 
ــفــــى، واســـــتـــــخـــــدام  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
لــلــتــحــلــيــل اإلحـــصـــائـــي والــتــعــلــم 
من بيانات االستبيان المقطعي 
ــنـــوات من  الــمــرتــبــط بــخــمــس سـ
فــي   )2020-2016( ــح  ــســ ــمــ الــ
الذي  النفسي،  الطب  مستشفى 
يـــشـــكـــل الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي 
الــــرئــــيــــســــي لـــــخـــــدمـــــات الـــطـــب 
فـــي مملكة  الــمــقــدمــة  الــنــفــســي 

البحرين.
 وأكــــــــدت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
ترتكز  البحث  فلسفة  أن  حاجي 
عــلــى أن فــهــم تـــجـــارب الــمــرضــى 
الـــداخـــلـــيـــيـــن الــنــفــســيــيــن تــمــثــل 
ــًا لـــتـــأســـيـــس ثــقــافــة  أمــــــــرًا مـــهـــمـ
تتمحور  التي  الصحية  الرعاية 
تعزيز  المريض من خالل  حول 
ــة بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة.  ــقــ ــثــ الــ
ــة إلــى  ــدراســ ــذه الــ ــذا هـــدفـــت هــ لــ
تــجــارب  مــن  أبــعــاد  تسعة  تقييم 
ــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــرضــــــى والـ
ارتــبــاطــهــا بــثــالثــة عــوامــل وهــي: 
إلعــادة  والميول  المريض،  رضــا 
زيـــــارة الــمــســتــشــفــى، إلــــى جــانــب 
تقديم توصية إيجابية لآلخرين 

شملت  وقــد  المستشفى.  بــشــأن 
ــة بــيــانــات أكــثــر مــن 763  ــدراسـ الـ
بلغ  إقامة  متوسط  لهم  مريضا 
أظــهــرت  وقـــد  ــام(.  ــ )أيــ  65.6±17
الـــنـــتـــائـــج أنـــــه خـــــالل الـــســـنـــوات 
الخمس 2016-2020، كان الرضا 
اإلجـــمـــالـــي لــلــمــرضــى »مــرتــفــًعــا 
جًدا« بمعدل 95% مع عدم وجود 
إحــصــائــيــة  داللـــــة  ذات  ــات  ــروقــ فــ
ــذه الـــســـنـــوات الــخــمــس.  ــ بـــيـــن هـ
ــة الـــســـريـــة  ــربـ ــا حـــصـــلـــت تـــجـ ــمـ كـ
ــلـــومـــات عـــلـــى أعــلــى  عـــلـــى الـــمـــعـ
تصنيف وارتبطت تجارب سهولة 

الـــــوصـــــول وجــــــــودة االســـتـــقـــبـــال 
الحتياجات  االســتــجــابــة  ــودة  وجـ
إعادة  نية  مع  كبير  بشكل  الفرد 
أثر  ولذلك  للمستشفى،  الزيارة 
فـــي تــقــلــيــل نــســبــة الــمــضــاعــفــات 
قــد تنجم  الــتــي  االنــتــكــاســات  أو 
المرضى إلعادة  تلكؤ بعض  عن 

زيارتهم للمستشفى. 
ــان لــــدى الــمــرضــى  كـــذلـــك كــ
احتمالية  الــعــالــي  الـــرضـــا  ذوي 
والتي  الــزيــارة،  ــادة  إعـ لنية  أكــبــر 
لتوصيات  بتقديمهم  ارتــبــطــت 
إيجابية عن خدمات المستشفى 
ــام. ومـــن بــيــن الــنــتــائــج  بــشــكــل عــ
الـــرجـــال  أن  ــا  ــدهــ ــم رصــ تــ الـــتـــي 
ــن الــنــســاء  ــوا أقــــل عـــرضـــة مـ ــانـ كـ
لــتــجــربــة ســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
النفسي ما يشير  أجنحة الطب 
إلــــى أهــمــيــة تــوجــيــه الــــدراســــات 
أنماط  المستقبلية نحو معرفة 
تـــعـــامـــل الـــشـــريـــحـــة الـــنـــســـائـــيـــة 
الصحة  خدمات  نحو  ورغباتهم 
النفسية، وخصوصا في محيط 
نتائج  وتشير  العربي.  المجتمع 
لتطبيقات  خــوارزمــيــة  مــعــادالت 
ــاء االصــطــنــاعــي إلــــى ميل  ــذكـ الـ
ــريـــضـــات الــــلــــواتــــي يــقــضــيــن  ــمـ الـ

فــــــتــــــرات قــــصــــيــــرة إلــــــــى إظــــهــــار 
ــا أقــــــل، وبــالــتــالــي  ــ ــعــــدالت رضـ مــ
هناك حاجة إلى أساليب مبتكرة 
الــنــفــســيــة  الــمــشــاكــل  إدارة  عــنــد 

لهذه المجموعات.
ــاج مــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن االسـ
ــبـــحـــث الـــــــذي تــم  خـــــالل هـــــذا الـ
عالمية  علمية  مجلة  فــي  نشره 
نحو  المريض  رضــا  مقومات  أن 
خــدمــات الــصــحــة الــنــفــســيــة بما 
ــي مــجــال  ــن أهـــمـــيـــة فــ تــمــثــلــه مــ
الصحية  الــخــدمــات  جـــودة  إدارة 
التي ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا 
صحيا  المريض  تفاعل  بنوعية 
ــا، ومـــــا لــــه مــــن دور  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الــمــريــض  اســتــجــابــة  عملية  فــي 
لــلــبــرامــج الــعــالجــيــة الــمــقــدمــة 
أثــــنــــاء إقـــامـــتـــه بــالــمــســتــشــفــى. 
ــة أهــمــيــة  وكـــذلـــك تـــؤكـــد الــــدراســ
من  الناتجة  المعرفة  استخدام 
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
ــي اســـتـــثـــمـــار هـــذه  ــ والــــتــــوســــع فـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــغـــايـــة تــحــقــيــق 
من  المرضى  رضــا  إدارة  أهـــداف 
وتصميم  الــمــرن  التكيف  خــالل 
نماذج رعاية مبتكرة تعتمد على 

أفضل الممارسات الصحية.

في درا�سة تعتبر الأولى من نوعها في م�ست�سفى الطب النف�سي..

ر���ش��د ت��ج��ارب ال��م��ر���ش��ى ال��داخ��ل��ي��ي��ن وم�����ش��ت��وى ر���ش��اه��م 

اال�شطناع��ي ال��ذكاء  تطبيق��ات  عل��ى  ا�ش��تنادا  الم�شت�ش��فى  ف��ي 

} د. إيمان حاجي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16027/pdf/1-Supplime/16027.pdf?fixed8264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284272


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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ــد بــن  ــ الـــشـــيـــخ راشــ الـــفـــريـــق أول  تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
الفحص  بإسناد خدمة  الداخلية،  وزير  آل خليفة  عبداهلل 
البحرين  رؤيــة  ألهــداف  وتحقيقًا  الخاص،  للقطاع  الفني 
الشيخ  العميد  وبــرعــايــة  الــحــكــومــة،  عــمــل  وبــرنــامــج   2030
اإلدارة  عــام  مدير  خليفة  آل  عبدالوهاب  بــن  عبدالرحمن 
المركز  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  افــتــتــحــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة 
الخفيفة  للمركبات  المخصص  الفني  للفحص  الــثــامــن 

وبطاقة استيعابية تبلغ 200 مركبة في اليوم، وذلك ضمن 
تعزيز دور القطاع الخاص في فتح مزيد من المراكز.

فــي منطقة سترة  الــثــانــي  الــحــالــي هــو  الــمــركــز  ويــعــد 
لــشــركــة يــوســف الــمــؤيــد بــعــد افــتــتــاحــهــا مــركــزا للشاحنات 
الــثــقــيــلــة، وســيــعــمــل الــمــركــز الــجــديــد 6 أيـــام أســبــوعــيــًا من 
جابر  الشيخ  شــارع  على  موقعه  فــي  الخميس  إلــى  السبت 

الصباح.

ــعـــد اســـتـــيـــفـــائـــه الــــشــــروط  ويــــأتــــي افــــتــــتــــاح الــــمــــركــــز بـ
والمتطلبات والمعايير الفنية الالزمة، وتأهيل الفاحصين 
الفنيين والعاملين في القطاع الخاص عبر دورات تدريبية 
لــلــمــرور وبـــإشـــراف مــبــاشــر، وذلــك  الــعــامــة  تــقــدمــهــا اإلدارة 
من  الــمــراكــز،  جميع  فــي  مماثلة  خــدمــات  تقديم  لضمان 
واستيفائها  ومتانتها  المركبات  سالمة  من  التأكد  ناحية 
االشتراطات الفنية بهدف تحقيق السالمة على الطريق. 

} افتتاح مركز الفحص الجديد.

افتتاح مركز الفح�ص الفني الثامن للمركبات الخفيفة بم�شاركة القطاع الخا�ص

الــعــام  األمــيــن  بصفتي 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، أقــضــي 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن وقــــــتــــــي فـــي 
الــتــحــدث مـــع قــــادة الــعــالــم 
وجــــــــّس الـــنـــبـــض لـــلـــوقـــوف 
العالمية.  االتجاهات  على 
ــا أمـــامـــي  ــات واضــــحــ ــ ــد بـ ــ وقـ
في  فارقة  بلحظة  نمّر  أننا 
فعملية  الدولية.  العالقات 
صــنــع الــقــرار الــعــالــمــيــة قد 
اعـــتـــراهـــا الــجــمــود - وثــمــة 
تناقض جوهري في صميم 

هذا الجمود.
ــدرك  ــ ــة، يـ ــيــ ــاحــ فـــمـــن نــ
العالم  الــعــديــد مــن زعــمــاء 
ــه الــــــيــــــوم مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مــــــا نـ
تهديدات مشتركة - جائحة 
كــوفــيــد، والــمــنــاخ، وتــطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة 

بــد من  أنــه ال  بــال ضــوابــط. وهــم متفقون على 
التحّرك لمواجهة هذه التهديدات. بيد أن ذلك 

الفهم المشترك ال يقابله عمل مشترك.
...

بل إن االنقسامات تزداد عمقا.
وهـــــــذا مــــا نـــــــراه فــــي كــــل مــــكــــان: فــي   
لّلقاحات؛  المتكافئ  وغير  الــعــادل  غير  التوزيع 
وفي نظام اقتصادي عالمي يظلم الفقراء؛ وفي 
استجابة غير كافية على اإلطالق ألزمة المناخ؛ 
والمنصات  الرقمية  التكنولوجيات  مشهد  وفــي 
اإلعالمية الذي يسوده الترّبح من االنقسام؛ وفي 

اضطرابات ونزاعات متنامية حول العالم.
تشخيص  على  متفقا  العالُم  دام  ما   
على  يقدر  ال  فلماذا  المشتركة،  المشاكل  هــذه 

عالجها بفعالية؟
أرى سببين أساسيين لذلك.

الخارجية  السياسة  تصبح  ما  غالبا  فــأوال، 
محَض انعكاٍس للسياسة الداخلية.

وأنــــا، كــرئــيــس وزراء ســابــق، أعــــرف أنـــه رغــم 
أن  الدولية  للشؤون  يمكن  الحسنة،  النوايا  كل 
فالمصالح  الــمــحــلــيــة.  للسياسة  أســيــرًة  تصبح 
تطغى  أن  بسهولة  يمكنها  رة  الــمــتــصــوَّ الوطنية 

على المصلحة العالمية األكبر.
وهـــذا دافـــع غــريــزي مــفــهــوم، وإن كان   
التضامن  فيها  يصّب  التي  الحاالت  في  خاطئا 

في مصلحة البلد نفسه.
وفي اللقاحات مثال ساطع على ذلك.

فالكل يدرك أن فيروسا من قبيل كوفيد-19 
ال يعترف بأي حدود بين البلدان. ونحن بحاجة 
إلـــى الــتــلــقــيــح الــشــامــل لــلــحــّد مـــن خــطــر ظــهــور 
متحّورات جديدة أكثر خطورة تؤثر في الجميع، 

في كل البلدان.
غير أن الحكومات، بدال من إعطاء األولوية 
لتوفير اللقاحات للجميع من خالل خطة تلقيح 
عالمية، عملت على حماية شعوبها. ولكن هذا ال 

يمثل سوى نصف االستراتيجية المطلوبة.
أن  الحكومات  على  يتعّين  الــحــال،  بطبيعة 
بشكل  مًعا  تعمل  لم  إذا  ولكنها  شعوبها.  تحمي 
خطط  فــإن  بــأســره،  العالم  تلقيح  على  متزامن 
التلقيح الوطنية قد تصبح بال جدوى مع ظهور 

المتحّورات الجديدة وانتشارها.
ــإن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــؤســـســـات أو  ــ وثـــانـــيـــا، فـ
األطر العالمية بات اليوم غير قادر على مواكبة 
العصر، أو ببساطة اعتراه الضعف، بينما تشكل 
االنــقــســامــات الــجــيــوســيــاســيــة حــجــر عــثــرة أمـــام 

إجراء اإلصالحات الالزمة.
أن حجم ما تتمّتع به منظمة  فنجد مثال 
بعيٌد  العالمية من سلطة مرجعية هو  الصحة 
التصّدي  لتنسيق  مطلوب  هــو  عــّمــا  الــُبــْعــد  كــل 

للجوائح العالمية.
ــت نـــفـــســـه، نـــجـــد الـــمـــؤســـســـات  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
بسبب  مشلولة  إمــا  األكبر  النفوذ  ذات  الدولية 
االنــقــســام، مــثــل مــجــلــس األمــــن، وإمــــا مفتقرة 
مؤسساتنا  من  العديد  مثل  الديمقراطية،  إلى 

المالية الدولية.
وخــــــــــالصــــــــــة الـــــــقـــــــول 
الـــحـــوكـــمـــة  مـــنـــظـــومـــة  إن 
تأدية  في  ُتخفق  العالمية 
الــلــحــظــة  ذات  ــي  فــ دورهـــــــا 
يــصــطــّف  أن  يــنــبــغــي  الـــتـــي 
فــيــهــا الــعــالــم أجـــمـــع لحل 

المشاكل العالمية.
مــعــا،  نــعــمــل  أن  يــجــب 
ــق الـــــحـــــرص  ــلــ ــطــ ــنــ مـــــــن مــ
عــلــى الــمــصــلــحــة الــذاتــيــة 
الوطني  المستويين  على 
والعالمي، لحماية المنافع 
الحيوية  العالمية  العامة 
البشرية،  رفـــاه  تــدعــم  الــتــي 
والــمــنــاخ  الــعــامــة  كالصحة 

الصالح للعيش.
ويـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــذه 
أردنــــا  ــا  مـ إذا  اإلصــــالحــــات 
أهــدافــنــا  لتحقيق  الــمــشــتــركــة  تــطــلــعــاتــنــا  بــلــوغ 
الــعــالــمــيــة الــجــمــاعــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي الــســالم 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وضـــمـــان تــمــّتــع الــنــاس 

جميعا بحقوق اإلنسان والكرامة.
وهذه مهّمة صعبة ومرّكبة يجب أن تراعى 

فيها اعتبارات السيادة الوطنية.
ولــكــن عـــدم الــتــحــّرك عــلــى اإلطـــالق   
ماسة  بحاجة  فالعالم  المقبول.  بالخيار  ليس 
إلى آليات دولية أكثر فعالية وديمقراطية تكون 

قادرة على حل مشاكل الناس.
وكـــمـــا عــّلــمــتــنــا الـــجـــائـــحـــة، فــــإن مــصــائــرنــا 
مترابطة. ولو تركنا أي أحد يتخّلف عن الركب، 
فــإنــنــا نــخــاطــر بــالــتــخــّلــف جــمــيــعــا عـــن الــركــب. 
والــمــنــاطــق والــبــلــدان والــشــعــوب األكــثــر ُعــرضــة 
للخطر هي أولى ضحايا هذا التناقض المحّير 
في السياسة العالمية. غير أن الجميع، وفي كل 

مكان، ُعرضة للخطر وبشكل مباشر.
...

بيد أن الجانب المشرق هو أن باستطاعتنا 
القيام بشيء لمواجهة تحدياتنا العالمية.

أن  يمكن  الــبــشــر،  صنعها  الــتــي  فالمشاكل 
يحّلها البشر.

تقريرا  الماضي  سبتمبر  فــي  أصـــدرُت  وقــد 
عن هذه القضايا. ولعل في »خطتنا المشتركة« 
نقطة انطالق؛ فهذه الخطة هي بمثابة خارطة 
الــعــالــم فــي مــواجــهــة هذه  طــريــق لتوحيد قــوى 
ــادة  الــتــحــديــات الــتــي تــعــتــرض الــحــوكــمــة، وإلعــ
تــنــشــيــط مـــبـــدأ تـــعـــدديـــة األطـــــــراف فـــي الــقــرن 

الحادي والعشرين.
التغيير ســهــال، ولــن يــحــدث بين  يــكــون  لــن 
عشية وضحاها. ولكن يمكننا أن نبدأ بتحديد 

مساحات التوافق والمضّي في اتجاه التقدم.
وذلك لضخامة  األعظم،  اختبارنا  هو  هذا 

ما هو على المحك.
فمع  بالفعل.  التداعيات  نشهد  بدأنا  وقــد 
بدء انتشار شعور لدى الناس بفقدان الثقة في 
قدرة المؤسسات على تأدية أدوارهــا، ثمة خطر 
من أن يفقدوا الثقة في القيم التي تنبني عليها 

تلك المؤسسات.
وفي كل ركن من أركان المعمورة، نرى الثقة 
تتبّدد، وما أخشاه هو أن ندخل حقبة اضمحالل 

القيم المشتركة.
فـــالـــظـــلـــم والـــــالمـــــســـــاواة وانــــــعــــــدام الــثــقــة 
والعنصرية والتمييز كلها ظواهر تلقي بظاللها 

القاتمة على كل مجتمع.
ويــجــب أن ُنــعــيــد إلـــى اإلنــســانــيــة كــرامــتــهــا 
بتقديم  الــنــاس  مــخــاوف  نعالج  وأن  وفضائلها، 

اإلجابات.
المترابطة  التهديدات  تنامي  وفي مواجهة 
ــلـــة والـــمـــخـــاطـــر  ــائـ ــانــــاة اإلنـــســـانـــيـــة الـــهـ ــعــ والــــمــ
المشتركة، يقع على عاتقنا واجٌب يملي علينا 

إعالء أصواتنا والتحّرك إلخماد الحريق.

} األمين العام لألمم المتحدة

»حل الم�شاكل« تناق�ٌص 

محّير يواجهه العالم اأجمع

بقلم: 
أنطونيو غوتيريش }

شــــــارك الـــفـــريـــق الــمــخــتــص 
المراجعة  مكتب  في  بالسرطان 
ورشة  الصحة في  بــوزارة  الطبية 
الخاصة بتسجيل حاالت  العمل 
السرطان »ICRIM«؛ والتي عقدت 
خالل الفترة 3-4 فبراير 2022م، 
بمشاركة ممثلين عن دول الشرق 
وتركيا  إفريقيا  وشمال  األوســط 

لتبادل الخبرات.
وُيـــعـــتـــبـــر مــكــتــب الــمــراجــعــة 
الصحة  بــــوزارة  متمثاًل  الطبية 
البحرينية، هو الجهة المسؤولة 
ــاالت الــســرطــان  ــ عـــن تــســجــيــل حـ
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
بتوجيهات ومتابعة من األستاذة 
وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الصحة، حيث أكدت أهمية إنشاء 
سجل وطني في مملكة البحرين 
تــوصــيــات منظمة  مـــع  يــتــمــاشــى 
الصحة العالمية من أجل إعداد 
ــي لــمــكــافــحــة  ــنـ ــوطـ ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ الـ
السرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
ــــل،  ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــــالل ورشـــــــــــــة الـ
إيــمــان جناحي  الــدكــتــورة  قدمت 
الطبية  المراجعة  مكتب  رئيس 
ــة تــســجــيــل حــــاالت  ــيـ عــــرًضــــا آللـ
البحرين  مملكة  فــي  الــســرطــان 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ واإلحــــــصــــــائــــــيــــــات الـ

ــبـــادرات  بــمــعــدالت الــســرطــان ومـ
وزارة الصحة في تطوير السجل 
ــــان، حــيــث  ــــرطـ ــسـ ــلـــ الـــــوطـــــنـــــي لـــ
تــــم مــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الــشــرق  مـــن دول  كـــل  تــواجــهــهــا 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 

في تسجيل السرطان.
وأشــــــــــاد األعــــــضــــــاء بــــجــــودة 
ــل الـــــوطـــــنـــــي لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
البحرين والنظام المتبع لجمع 
المعلومات من مختلف المرافق 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــيــة 
عــبــر نــظــام الــكــتــرونــي فـــي وزارة 
الــصــحــة وتــعــزيــز مــبــدأ الــشــراكــة 
المستشفيات  مــع  المجتمعية 

الحكومية والخاصة.
كما أعرب األعضاء عن مدى 
إعجابهم بتطبيق الملف الطبي 
االلكتروني الموحد الذي ُيسهل 
جمع  في  الوطني  السجل  عمل 
المعلومات المتعلقة بالمريض، 
بــاإلضــافــة إلــى منع االزدواجــيــة 
في السجل بسبب رقم التعريف 

لكل مواطن.
ــة بــوضــع  ــورشــ واخــتــتــمــت الــ
ــات لـــــتـــــطـــــويـــــر ســـجـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوصـ ــ ــ تـ
الـــســـرطـــان فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 
ومواجهة التحديات التي تواجه 

المنطقة.

ال�����ش��ح��ة ت�������ش���ارك ف���ي ور����ش���ة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

خ���ا����ش���ة ب��ت�����ش��ج��ي��ل ح������االت ال�����ش��رط��ان

في إطار الخطة التعريفية والتدريبية 
لجائزة محمد بن زايد ألفضل معلم، نفذت 
وزارة التربية والتعليم ورشة عمل افتراضية 
إلدارة  التابعة  المدارس  ومعلمات  لمعلمي 

العمليات التعليمية للمنطقة الثالثة.
وقد قدم الورشة كل من مريم البلوشي 

العمادي  وسامي  للجائزة،  الفني  المنسق 
تــم شــرح  بــالــجــائــزة، حــيــث  مــــدرب معتمد 
الرابعة  الــدورة  آلية المشاركة في  اختالف 
والــحــالــيــة مــن الــجــائــزة، وانــقــســامــهــا إلــى 
توضيح  مع  سنتين،  مدة  خالل  مرحلتين 
على  ــرد  والــ بــاســتــفــاضــة،  الــجــائــزة  معايير 

أسئلة واستفسارات الحضور.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ســيــاق ســلــســلــة ورش 
تـــغـــطـــي جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة، 
تــشــجــيــعــًا وتــحــفــيــزًا لـــلـــكـــوادر الــتــدريــســيــة 
الجائزة  هذه  في  المشاركة  على  الوطنية 

المهمة والقيمة.

تعريف المعلمين باآلية الم�شاركة في جائزة محمد بن زايد

أفادت الدكتورة إيمان أحمد 
أعمال  بتصريف  القائم  حاجي 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة غير 
الخاضعة للضمان الصحي بأنه 
المتميزة  الـــمـــبـــادرات  ــار  إطــ فـــي 
ــات  ــدمــ لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــســـيـــن خــ
الصحة،  بــــوزارة  النفسي  الــطــب 
الصحة  وزارة  نهج  مــع  واتــســاقــًا 
في تعزيز البحوث العلمية التي 
تسهم في رفع مستوى الخدمات 
ــام فريق  الــصــحــيــة الــمــقــدمــة. قـ
مــــن الــبــاحــثــيــن فــــي مــســتــشــفــى 
الــطــب الــنــفــســي بــمــشــروع بحث 
علمي يعتبر األول من نوعه على 
مستوى المنطقة العربية، حيث 
اســـتـــنـــد عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــقــــدرات 
المعرفية والتكنولوجية في إدارة 
ــارب الـــمـــرضـــى فـــي الــرعــايــة  تـــجـ
بيانات  وتفسير  ورصــد  الصحية 
رضا المستفيدين من الخدمات 
من  الــفــريــق  ويتشكل  الصحية، 
كــل مــن الــدكــتــورة إيــمــان حاجي، 
والدكتور هيثم جهرمي، والدكتور 
أحــمــد حــســيــن واألســـتـــاذ حسن 
ــردان، وذلـــك إلعــــداد نــمــوذج  ــفـ الـ
مستويات  لــقــيــاس  علمي  بــحــث 
في  لتجاربهم  الــمــرضــى  تقييم 

إقامتهم  أثناء  الصحية  الرعاية 
ــفــــى، واســـــتـــــخـــــدام  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
لــلــتــحــلــيــل اإلحـــصـــائـــي والــتــعــلــم 
من بيانات االستبيان المقطعي 
ــنـــوات من  الــمــرتــبــط بــخــمــس سـ
فــي   )2020-2016( ــح  ــســ ــمــ الــ
الذي  النفسي،  الطب  مستشفى 
يـــشـــكـــل الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي 
الــــرئــــيــــســــي لـــــخـــــدمـــــات الـــطـــب 
فـــي مملكة  الــمــقــدمــة  الــنــفــســي 

البحرين.
 وأكــــــــدت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
ترتكز  البحث  فلسفة  أن  حاجي 
عــلــى أن فــهــم تـــجـــارب الــمــرضــى 
الـــداخـــلـــيـــيـــن الــنــفــســيــيــن تــمــثــل 
ــًا لـــتـــأســـيـــس ثــقــافــة  أمــــــــرًا مـــهـــمـ
تتمحور  التي  الصحية  الرعاية 
تعزيز  المريض من خالل  حول 
ــة بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة.  ــقــ ــثــ الــ
ــة إلــى  ــدراســ ــذه الــ ــذا هـــدفـــت هــ لــ
تــجــارب  مــن  أبــعــاد  تسعة  تقييم 
ــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــرضــــــى والـ
ارتــبــاطــهــا بــثــالثــة عــوامــل وهــي: 
إلعــادة  والميول  المريض،  رضــا 
زيـــــارة الــمــســتــشــفــى، إلــــى جــانــب 
تقديم توصية إيجابية لآلخرين 

شملت  وقــد  المستشفى.  بــشــأن 
ــة بــيــانــات أكــثــر مــن 763  ــدراسـ الـ
بلغ  إقامة  متوسط  لهم  مريضا 
أظــهــرت  وقـــد  ــام(.  ــ )أيــ  65.6±17
الـــنـــتـــائـــج أنـــــه خـــــالل الـــســـنـــوات 
الخمس 2016-2020، كان الرضا 
اإلجـــمـــالـــي لــلــمــرضــى »مــرتــفــًعــا 
جًدا« بمعدل 95% مع عدم وجود 
إحــصــائــيــة  داللـــــة  ذات  ــات  ــروقــ فــ
ــذه الـــســـنـــوات الــخــمــس.  ــ بـــيـــن هـ
ــة الـــســـريـــة  ــربـ ــا حـــصـــلـــت تـــجـ ــمـ كـ
ــلـــومـــات عـــلـــى أعــلــى  عـــلـــى الـــمـــعـ
تصنيف وارتبطت تجارب سهولة 

الـــــوصـــــول وجــــــــودة االســـتـــقـــبـــال 
الحتياجات  االســتــجــابــة  ــودة  وجـ
إعادة  نية  مع  كبير  بشكل  الفرد 
أثر  ولذلك  للمستشفى،  الزيارة 
فـــي تــقــلــيــل نــســبــة الــمــضــاعــفــات 
قــد تنجم  الــتــي  االنــتــكــاســات  أو 
المرضى إلعادة  تلكؤ بعض  عن 

زيارتهم للمستشفى. 
ــان لــــدى الــمــرضــى  كـــذلـــك كــ
احتمالية  الــعــالــي  الـــرضـــا  ذوي 
والتي  الــزيــارة،  ــادة  إعـ لنية  أكــبــر 
لتوصيات  بتقديمهم  ارتــبــطــت 
إيجابية عن خدمات المستشفى 
ــام. ومـــن بــيــن الــنــتــائــج  بــشــكــل عــ
الـــرجـــال  أن  ــا  ــدهــ ــم رصــ تــ الـــتـــي 
ــن الــنــســاء  ــوا أقــــل عـــرضـــة مـ ــانـ كـ
لــتــجــربــة ســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
النفسي ما يشير  أجنحة الطب 
إلــــى أهــمــيــة تــوجــيــه الــــدراســــات 
أنماط  المستقبلية نحو معرفة 
تـــعـــامـــل الـــشـــريـــحـــة الـــنـــســـائـــيـــة 
الصحة  خدمات  نحو  ورغباتهم 
النفسية، وخصوصا في محيط 
نتائج  وتشير  العربي.  المجتمع 
لتطبيقات  خــوارزمــيــة  مــعــادالت 
ــاء االصــطــنــاعــي إلــــى ميل  ــذكـ الـ
ــريـــضـــات الــــلــــواتــــي يــقــضــيــن  ــمـ الـ

فــــــتــــــرات قــــصــــيــــرة إلــــــــى إظــــهــــار 
ــا أقــــــل، وبــالــتــالــي  ــ ــعــــدالت رضـ مــ
هناك حاجة إلى أساليب مبتكرة 
الــنــفــســيــة  الــمــشــاكــل  إدارة  عــنــد 

لهذه المجموعات.
ــاج مــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن االسـ
ــبـــحـــث الـــــــذي تــم  خـــــالل هـــــذا الـ
عالمية  علمية  مجلة  فــي  نشره 
نحو  المريض  رضــا  مقومات  أن 
خــدمــات الــصــحــة الــنــفــســيــة بما 
ــي مــجــال  ــن أهـــمـــيـــة فــ تــمــثــلــه مــ
الصحية  الــخــدمــات  جـــودة  إدارة 
التي ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا 
صحيا  المريض  تفاعل  بنوعية 
ــا، ومـــــا لــــه مــــن دور  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الــمــريــض  اســتــجــابــة  عملية  فــي 
لــلــبــرامــج الــعــالجــيــة الــمــقــدمــة 
أثــــنــــاء إقـــامـــتـــه بــالــمــســتــشــفــى. 
ــة أهــمــيــة  وكـــذلـــك تـــؤكـــد الــــدراســ
من  الناتجة  المعرفة  استخدام 
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
ــي اســـتـــثـــمـــار هـــذه  ــ والــــتــــوســــع فـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــغـــايـــة تــحــقــيــق 
من  المرضى  رضــا  إدارة  أهـــداف 
وتصميم  الــمــرن  التكيف  خــالل 
نماذج رعاية مبتكرة تعتمد على 

أفضل الممارسات الصحية.

في درا�سة تعتبر الأولى من نوعها في م�ست�سفى الطب النف�سي..

ر���ش��د ت��ج��ارب ال��م��ر���ش��ى ال��داخ��ل��ي��ي��ن وم�����ش��ت��وى ر���ش��اه��م 

اال�شطناع��ي ال��ذكاء  تطبيق��ات  عل��ى  ا�ش��تنادا  الم�شت�ش��فى  ف��ي 

} د. إيمان حاجي.
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ــد بــن  ــ الـــشـــيـــخ راشــ الـــفـــريـــق أول  تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
الفحص  بإسناد خدمة  الداخلية،  وزير  آل خليفة  عبداهلل 
البحرين  رؤيــة  ألهــداف  وتحقيقًا  الخاص،  للقطاع  الفني 
الشيخ  العميد  وبــرعــايــة  الــحــكــومــة،  عــمــل  وبــرنــامــج   2030
اإلدارة  عــام  مدير  خليفة  آل  عبدالوهاب  بــن  عبدالرحمن 
المركز  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  افــتــتــحــت  لــلــمــرور،  الــعــامــة 
الخفيفة  للمركبات  المخصص  الفني  للفحص  الــثــامــن 

وبطاقة استيعابية تبلغ 200 مركبة في اليوم، وذلك ضمن 
تعزيز دور القطاع الخاص في فتح مزيد من المراكز.

فــي منطقة سترة  الــثــانــي  الــحــالــي هــو  الــمــركــز  ويــعــد 
لــشــركــة يــوســف الــمــؤيــد بــعــد افــتــتــاحــهــا مــركــزا للشاحنات 
الــثــقــيــلــة، وســيــعــمــل الــمــركــز الــجــديــد 6 أيـــام أســبــوعــيــًا من 
جابر  الشيخ  شــارع  على  موقعه  فــي  الخميس  إلــى  السبت 

الصباح.

ــعـــد اســـتـــيـــفـــائـــه الــــشــــروط  ويــــأتــــي افــــتــــتــــاح الــــمــــركــــز بـ
والمتطلبات والمعايير الفنية الالزمة، وتأهيل الفاحصين 
الفنيين والعاملين في القطاع الخاص عبر دورات تدريبية 
لــلــمــرور وبـــإشـــراف مــبــاشــر، وذلــك  الــعــامــة  تــقــدمــهــا اإلدارة 
من  الــمــراكــز،  جميع  فــي  مماثلة  خــدمــات  تقديم  لضمان 
واستيفائها  ومتانتها  المركبات  سالمة  من  التأكد  ناحية 
االشتراطات الفنية بهدف تحقيق السالمة على الطريق. 

} افتتاح مركز الفحص الجديد.

افتتاح مركز الفح�ص الفني الثامن للمركبات الخفيفة بم�شاركة القطاع الخا�ص

الــعــام  األمــيــن  بصفتي 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، أقــضــي 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن وقــــــتــــــي فـــي 
الــتــحــدث مـــع قــــادة الــعــالــم 
وجــــــــّس الـــنـــبـــض لـــلـــوقـــوف 
العالمية.  االتجاهات  على 
ــا أمـــامـــي  ــات واضــــحــ ــ ــد بـ ــ وقـ
في  فارقة  بلحظة  نمّر  أننا 
فعملية  الدولية.  العالقات 
صــنــع الــقــرار الــعــالــمــيــة قد 
اعـــتـــراهـــا الــجــمــود - وثــمــة 
تناقض جوهري في صميم 

هذا الجمود.
ــدرك  ــ ــة، يـ ــيــ ــاحــ فـــمـــن نــ
العالم  الــعــديــد مــن زعــمــاء 
ــه الــــــيــــــوم مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مــــــا نـ
تهديدات مشتركة - جائحة 
كــوفــيــد، والــمــنــاخ، وتــطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة 

بــد من  أنــه ال  بــال ضــوابــط. وهــم متفقون على 
التحّرك لمواجهة هذه التهديدات. بيد أن ذلك 

الفهم المشترك ال يقابله عمل مشترك.
...

بل إن االنقسامات تزداد عمقا.
وهـــــــذا مــــا نـــــــراه فــــي كــــل مــــكــــان: فــي   
لّلقاحات؛  المتكافئ  وغير  الــعــادل  غير  التوزيع 
وفي نظام اقتصادي عالمي يظلم الفقراء؛ وفي 
استجابة غير كافية على اإلطالق ألزمة المناخ؛ 
والمنصات  الرقمية  التكنولوجيات  مشهد  وفــي 
اإلعالمية الذي يسوده الترّبح من االنقسام؛ وفي 

اضطرابات ونزاعات متنامية حول العالم.
تشخيص  على  متفقا  العالُم  دام  ما   
على  يقدر  ال  فلماذا  المشتركة،  المشاكل  هــذه 

عالجها بفعالية؟
أرى سببين أساسيين لذلك.

الخارجية  السياسة  تصبح  ما  غالبا  فــأوال، 
محَض انعكاٍس للسياسة الداخلية.

وأنــــا، كــرئــيــس وزراء ســابــق، أعــــرف أنـــه رغــم 
أن  الدولية  للشؤون  يمكن  الحسنة،  النوايا  كل 
فالمصالح  الــمــحــلــيــة.  للسياسة  أســيــرًة  تصبح 
تطغى  أن  بسهولة  يمكنها  رة  الــمــتــصــوَّ الوطنية 

على المصلحة العالمية األكبر.
وهـــذا دافـــع غــريــزي مــفــهــوم، وإن كان   
التضامن  فيها  يصّب  التي  الحاالت  في  خاطئا 

في مصلحة البلد نفسه.
وفي اللقاحات مثال ساطع على ذلك.

فالكل يدرك أن فيروسا من قبيل كوفيد-19 
ال يعترف بأي حدود بين البلدان. ونحن بحاجة 
إلـــى الــتــلــقــيــح الــشــامــل لــلــحــّد مـــن خــطــر ظــهــور 
متحّورات جديدة أكثر خطورة تؤثر في الجميع، 

في كل البلدان.
غير أن الحكومات، بدال من إعطاء األولوية 
لتوفير اللقاحات للجميع من خالل خطة تلقيح 
عالمية، عملت على حماية شعوبها. ولكن هذا ال 

يمثل سوى نصف االستراتيجية المطلوبة.
أن  الحكومات  على  يتعّين  الــحــال،  بطبيعة 
بشكل  مًعا  تعمل  لم  إذا  ولكنها  شعوبها.  تحمي 
خطط  فــإن  بــأســره،  العالم  تلقيح  على  متزامن 
التلقيح الوطنية قد تصبح بال جدوى مع ظهور 

المتحّورات الجديدة وانتشارها.
ــإن الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــؤســـســـات أو  ــ وثـــانـــيـــا، فـ
األطر العالمية بات اليوم غير قادر على مواكبة 
العصر، أو ببساطة اعتراه الضعف، بينما تشكل 
االنــقــســامــات الــجــيــوســيــاســيــة حــجــر عــثــرة أمـــام 

إجراء اإلصالحات الالزمة.
أن حجم ما تتمّتع به منظمة  فنجد مثال 
بعيٌد  العالمية من سلطة مرجعية هو  الصحة 
التصّدي  لتنسيق  مطلوب  هــو  عــّمــا  الــُبــْعــد  كــل 

للجوائح العالمية.
ــت نـــفـــســـه، نـــجـــد الـــمـــؤســـســـات  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
بسبب  مشلولة  إمــا  األكبر  النفوذ  ذات  الدولية 
االنــقــســام، مــثــل مــجــلــس األمــــن، وإمــــا مفتقرة 
مؤسساتنا  من  العديد  مثل  الديمقراطية،  إلى 

المالية الدولية.
وخــــــــــالصــــــــــة الـــــــقـــــــول 
الـــحـــوكـــمـــة  مـــنـــظـــومـــة  إن 
تأدية  في  ُتخفق  العالمية 
الــلــحــظــة  ذات  ــي  فــ دورهـــــــا 
يــصــطــّف  أن  يــنــبــغــي  الـــتـــي 
فــيــهــا الــعــالــم أجـــمـــع لحل 

المشاكل العالمية.
مــعــا،  نــعــمــل  أن  يــجــب 
ــق الـــــحـــــرص  ــلــ ــطــ ــنــ مـــــــن مــ
عــلــى الــمــصــلــحــة الــذاتــيــة 
الوطني  المستويين  على 
والعالمي، لحماية المنافع 
الحيوية  العالمية  العامة 
البشرية،  رفـــاه  تــدعــم  الــتــي 
والــمــنــاخ  الــعــامــة  كالصحة 

الصالح للعيش.
ويـــجـــب الـــقـــيـــام بــهــذه 
أردنــــا  ــا  مـ إذا  اإلصــــالحــــات 
أهــدافــنــا  لتحقيق  الــمــشــتــركــة  تــطــلــعــاتــنــا  بــلــوغ 
الــعــالــمــيــة الــجــمــاعــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي الــســالم 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وضـــمـــان تــمــّتــع الــنــاس 

جميعا بحقوق اإلنسان والكرامة.
وهذه مهّمة صعبة ومرّكبة يجب أن تراعى 

فيها اعتبارات السيادة الوطنية.
ولــكــن عـــدم الــتــحــّرك عــلــى اإلطـــالق   
ماسة  بحاجة  فالعالم  المقبول.  بالخيار  ليس 
إلى آليات دولية أكثر فعالية وديمقراطية تكون 

قادرة على حل مشاكل الناس.
وكـــمـــا عــّلــمــتــنــا الـــجـــائـــحـــة، فــــإن مــصــائــرنــا 
مترابطة. ولو تركنا أي أحد يتخّلف عن الركب، 
فــإنــنــا نــخــاطــر بــالــتــخــّلــف جــمــيــعــا عـــن الــركــب. 
والــمــنــاطــق والــبــلــدان والــشــعــوب األكــثــر ُعــرضــة 
للخطر هي أولى ضحايا هذا التناقض المحّير 
في السياسة العالمية. غير أن الجميع، وفي كل 

مكان، ُعرضة للخطر وبشكل مباشر.
...

بيد أن الجانب المشرق هو أن باستطاعتنا 
القيام بشيء لمواجهة تحدياتنا العالمية.

أن  يمكن  الــبــشــر،  صنعها  الــتــي  فالمشاكل 
يحّلها البشر.

تقريرا  الماضي  سبتمبر  فــي  أصـــدرُت  وقــد 
عن هذه القضايا. ولعل في »خطتنا المشتركة« 
نقطة انطالق؛ فهذه الخطة هي بمثابة خارطة 
الــعــالــم فــي مــواجــهــة هذه  طــريــق لتوحيد قــوى 
ــادة  الــتــحــديــات الــتــي تــعــتــرض الــحــوكــمــة، وإلعــ
تــنــشــيــط مـــبـــدأ تـــعـــدديـــة األطـــــــراف فـــي الــقــرن 

الحادي والعشرين.
التغيير ســهــال، ولــن يــحــدث بين  يــكــون  لــن 
عشية وضحاها. ولكن يمكننا أن نبدأ بتحديد 

مساحات التوافق والمضّي في اتجاه التقدم.
وذلك لضخامة  األعظم،  اختبارنا  هو  هذا 

ما هو على المحك.
فمع  بالفعل.  التداعيات  نشهد  بدأنا  وقــد 
بدء انتشار شعور لدى الناس بفقدان الثقة في 
قدرة المؤسسات على تأدية أدوارهــا، ثمة خطر 
من أن يفقدوا الثقة في القيم التي تنبني عليها 

تلك المؤسسات.
وفي كل ركن من أركان المعمورة، نرى الثقة 
تتبّدد، وما أخشاه هو أن ندخل حقبة اضمحالل 

القيم المشتركة.
فـــالـــظـــلـــم والـــــالمـــــســـــاواة وانــــــعــــــدام الــثــقــة 
والعنصرية والتمييز كلها ظواهر تلقي بظاللها 

القاتمة على كل مجتمع.
ويــجــب أن ُنــعــيــد إلـــى اإلنــســانــيــة كــرامــتــهــا 
بتقديم  الــنــاس  مــخــاوف  نعالج  وأن  وفضائلها، 

اإلجابات.
المترابطة  التهديدات  تنامي  وفي مواجهة 
ــلـــة والـــمـــخـــاطـــر  ــائـ ــانــــاة اإلنـــســـانـــيـــة الـــهـ ــعــ والــــمــ
المشتركة، يقع على عاتقنا واجٌب يملي علينا 

إعالء أصواتنا والتحّرك إلخماد الحريق.

} األمين العام لألمم المتحدة

»حل الم�شاكل« تناق�ٌص 

محّير يواجهه العالم اأجمع

بقلم: 
أنطونيو غوتيريش }

شــــــارك الـــفـــريـــق الــمــخــتــص 
المراجعة  مكتب  في  بالسرطان 
ورشة  الصحة في  بــوزارة  الطبية 
الخاصة بتسجيل حاالت  العمل 
السرطان »ICRIM«؛ والتي عقدت 
خالل الفترة 3-4 فبراير 2022م، 
بمشاركة ممثلين عن دول الشرق 
وتركيا  إفريقيا  وشمال  األوســط 

لتبادل الخبرات.
وُيـــعـــتـــبـــر مــكــتــب الــمــراجــعــة 
الصحة  بــــوزارة  متمثاًل  الطبية 
البحرينية، هو الجهة المسؤولة 
ــاالت الــســرطــان  ــ عـــن تــســجــيــل حـ
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك 
بتوجيهات ومتابعة من األستاذة 
وزيرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الصحة، حيث أكدت أهمية إنشاء 
سجل وطني في مملكة البحرين 
تــوصــيــات منظمة  مـــع  يــتــمــاشــى 
الصحة العالمية من أجل إعداد 
ــي لــمــكــافــحــة  ــنـ ــوطـ ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ الـ
السرطان وتوثيق أنماط المرض 

وقياس عبء السرطان.
ــــل،  ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــــــــالل ورشـــــــــــــة الـ
إيــمــان جناحي  الــدكــتــورة  قدمت 
الطبية  المراجعة  مكتب  رئيس 
ــة تــســجــيــل حــــاالت  ــيـ عــــرًضــــا آللـ
البحرين  مملكة  فــي  الــســرطــان 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ واإلحــــــصــــــائــــــيــــــات الـ

ــبـــادرات  بــمــعــدالت الــســرطــان ومـ
وزارة الصحة في تطوير السجل 
ــــان، حــيــث  ــــرطـ ــسـ ــلـــ الـــــوطـــــنـــــي لـــ
تــــم مــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
الــشــرق  مـــن دول  كـــل  تــواجــهــهــا 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 

في تسجيل السرطان.
وأشــــــــــاد األعــــــضــــــاء بــــجــــودة 
ــل الـــــوطـــــنـــــي لـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
البحرين والنظام المتبع لجمع 
المعلومات من مختلف المرافق 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــيــة 
عــبــر نــظــام الــكــتــرونــي فـــي وزارة 
الــصــحــة وتــعــزيــز مــبــدأ الــشــراكــة 
المستشفيات  مــع  المجتمعية 

الحكومية والخاصة.
كما أعرب األعضاء عن مدى 
إعجابهم بتطبيق الملف الطبي 
االلكتروني الموحد الذي ُيسهل 
جمع  في  الوطني  السجل  عمل 
المعلومات المتعلقة بالمريض، 
بــاإلضــافــة إلــى منع االزدواجــيــة 
في السجل بسبب رقم التعريف 

لكل مواطن.
ــة بــوضــع  ــورشــ واخــتــتــمــت الــ
ــات لـــــتـــــطـــــويـــــر ســـجـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوصـ ــ ــ تـ
الـــســـرطـــان فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
وتركيا  إفريقيا  األوســط وشمال 
ومواجهة التحديات التي تواجه 

المنطقة.

ال�����ش��ح��ة ت�������ش���ارك ف���ي ور����ش���ة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

خ���ا����ش���ة ب��ت�����ش��ج��ي��ل ح������االت ال�����ش��رط��ان

في إطار الخطة التعريفية والتدريبية 
لجائزة محمد بن زايد ألفضل معلم، نفذت 
وزارة التربية والتعليم ورشة عمل افتراضية 
إلدارة  التابعة  المدارس  ومعلمات  لمعلمي 

العمليات التعليمية للمنطقة الثالثة.
وقد قدم الورشة كل من مريم البلوشي 

العمادي  وسامي  للجائزة،  الفني  المنسق 
تــم شــرح  بــالــجــائــزة، حــيــث  مــــدرب معتمد 
الرابعة  الــدورة  آلية المشاركة في  اختالف 
والــحــالــيــة مــن الــجــائــزة، وانــقــســامــهــا إلــى 
توضيح  مع  سنتين،  مدة  خالل  مرحلتين 
على  ــرد  والــ بــاســتــفــاضــة،  الــجــائــزة  معايير 

أسئلة واستفسارات الحضور.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي ســيــاق ســلــســلــة ورش 
تـــغـــطـــي جـــمـــيـــع الـــمـــنـــاطـــق الــتــعــلــيــمــيــة، 
تــشــجــيــعــًا وتــحــفــيــزًا لـــلـــكـــوادر الــتــدريــســيــة 
الجائزة  هذه  في  المشاركة  على  الوطنية 

المهمة والقيمة.

تعريف المعلمين باآلية الم�شاركة في جائزة محمد بن زايد

أفادت الدكتورة إيمان أحمد 
أعمال  بتصريف  القائم  حاجي 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة غير 
الخاضعة للضمان الصحي بأنه 
المتميزة  الـــمـــبـــادرات  ــار  إطــ فـــي 
ــات  ــدمــ لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــســـيـــن خــ
الصحة،  بــــوزارة  النفسي  الــطــب 
الصحة  وزارة  نهج  مــع  واتــســاقــًا 
في تعزيز البحوث العلمية التي 
تسهم في رفع مستوى الخدمات 
ــام فريق  الــصــحــيــة الــمــقــدمــة. قـ
مــــن الــبــاحــثــيــن فــــي مــســتــشــفــى 
الــطــب الــنــفــســي بــمــشــروع بحث 
علمي يعتبر األول من نوعه على 
مستوى المنطقة العربية، حيث 
اســـتـــنـــد عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــــقــــدرات 
المعرفية والتكنولوجية في إدارة 
ــارب الـــمـــرضـــى فـــي الــرعــايــة  تـــجـ
بيانات  وتفسير  ورصــد  الصحية 
رضا المستفيدين من الخدمات 
من  الــفــريــق  ويتشكل  الصحية، 
كــل مــن الــدكــتــورة إيــمــان حاجي، 
والدكتور هيثم جهرمي، والدكتور 
أحــمــد حــســيــن واألســـتـــاذ حسن 
ــردان، وذلـــك إلعــــداد نــمــوذج  ــفـ الـ
مستويات  لــقــيــاس  علمي  بــحــث 
في  لتجاربهم  الــمــرضــى  تقييم 

إقامتهم  أثناء  الصحية  الرعاية 
ــفــــى، واســـــتـــــخـــــدام  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــالــ بــ
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
لــلــتــحــلــيــل اإلحـــصـــائـــي والــتــعــلــم 
من بيانات االستبيان المقطعي 
ــنـــوات من  الــمــرتــبــط بــخــمــس سـ
فــي   )2020-2016( ــح  ــســ ــمــ الــ
الذي  النفسي،  الطب  مستشفى 
يـــشـــكـــل الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــوطـــنـــي 
الــــرئــــيــــســــي لـــــخـــــدمـــــات الـــطـــب 
فـــي مملكة  الــمــقــدمــة  الــنــفــســي 

البحرين.
 وأكــــــــدت الــــدكــــتــــورة إيـــمـــان 
ترتكز  البحث  فلسفة  أن  حاجي 
عــلــى أن فــهــم تـــجـــارب الــمــرضــى 
الـــداخـــلـــيـــيـــن الــنــفــســيــيــن تــمــثــل 
ــًا لـــتـــأســـيـــس ثــقــافــة  أمــــــــرًا مـــهـــمـ
تتمحور  التي  الصحية  الرعاية 
تعزيز  المريض من خالل  حول 
ــة بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة.  ــقــ ــثــ الــ
ــة إلــى  ــدراســ ــذه الــ ــذا هـــدفـــت هــ لــ
تــجــارب  مــن  أبــعــاد  تسعة  تقييم 
ــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــرضــــــى والـ
ارتــبــاطــهــا بــثــالثــة عــوامــل وهــي: 
إلعــادة  والميول  المريض،  رضــا 
زيـــــارة الــمــســتــشــفــى، إلــــى جــانــب 
تقديم توصية إيجابية لآلخرين 

شملت  وقــد  المستشفى.  بــشــأن 
ــة بــيــانــات أكــثــر مــن 763  ــدراسـ الـ
بلغ  إقامة  متوسط  لهم  مريضا 
أظــهــرت  وقـــد  ــام(.  ــ )أيــ  65.6±17
الـــنـــتـــائـــج أنـــــه خـــــالل الـــســـنـــوات 
الخمس 2016-2020، كان الرضا 
اإلجـــمـــالـــي لــلــمــرضــى »مــرتــفــًعــا 
جًدا« بمعدل 95% مع عدم وجود 
إحــصــائــيــة  داللـــــة  ذات  ــات  ــروقــ فــ
ــذه الـــســـنـــوات الــخــمــس.  ــ بـــيـــن هـ
ــة الـــســـريـــة  ــربـ ــا حـــصـــلـــت تـــجـ ــمـ كـ
ــلـــومـــات عـــلـــى أعــلــى  عـــلـــى الـــمـــعـ
تصنيف وارتبطت تجارب سهولة 

الـــــوصـــــول وجــــــــودة االســـتـــقـــبـــال 
الحتياجات  االســتــجــابــة  ــودة  وجـ
إعادة  نية  مع  كبير  بشكل  الفرد 
أثر  ولذلك  للمستشفى،  الزيارة 
فـــي تــقــلــيــل نــســبــة الــمــضــاعــفــات 
قــد تنجم  الــتــي  االنــتــكــاســات  أو 
المرضى إلعادة  تلكؤ بعض  عن 

زيارتهم للمستشفى. 
ــان لــــدى الــمــرضــى  كـــذلـــك كــ
احتمالية  الــعــالــي  الـــرضـــا  ذوي 
والتي  الــزيــارة،  ــادة  إعـ لنية  أكــبــر 
لتوصيات  بتقديمهم  ارتــبــطــت 
إيجابية عن خدمات المستشفى 
ــام. ومـــن بــيــن الــنــتــائــج  بــشــكــل عــ
الـــرجـــال  أن  ــا  ــدهــ ــم رصــ تــ الـــتـــي 
ــن الــنــســاء  ــوا أقــــل عـــرضـــة مـ ــانـ كـ
لــتــجــربــة ســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
النفسي ما يشير  أجنحة الطب 
إلــــى أهــمــيــة تــوجــيــه الــــدراســــات 
أنماط  المستقبلية نحو معرفة 
تـــعـــامـــل الـــشـــريـــحـــة الـــنـــســـائـــيـــة 
الصحة  خدمات  نحو  ورغباتهم 
النفسية، وخصوصا في محيط 
نتائج  وتشير  العربي.  المجتمع 
لتطبيقات  خــوارزمــيــة  مــعــادالت 
ــاء االصــطــنــاعــي إلــــى ميل  ــذكـ الـ
ــريـــضـــات الــــلــــواتــــي يــقــضــيــن  ــمـ الـ

فــــــتــــــرات قــــصــــيــــرة إلــــــــى إظــــهــــار 
ــا أقــــــل، وبــالــتــالــي  ــ ــعــــدالت رضـ مــ
هناك حاجة إلى أساليب مبتكرة 
الــنــفــســيــة  الــمــشــاكــل  إدارة  عــنــد 

لهذه المجموعات.
ــاج مــن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن االسـ
ــبـــحـــث الـــــــذي تــم  خـــــالل هـــــذا الـ
عالمية  علمية  مجلة  فــي  نشره 
نحو  المريض  رضــا  مقومات  أن 
خــدمــات الــصــحــة الــنــفــســيــة بما 
ــي مــجــال  ــن أهـــمـــيـــة فــ تــمــثــلــه مــ
الصحية  الــخــدمــات  جـــودة  إدارة 
التي ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا 
صحيا  المريض  تفاعل  بنوعية 
ــا، ومـــــا لــــه مــــن دور  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الــمــريــض  اســتــجــابــة  عملية  فــي 
لــلــبــرامــج الــعــالجــيــة الــمــقــدمــة 
أثــــنــــاء إقـــامـــتـــه بــالــمــســتــشــفــى. 
ــة أهــمــيــة  وكـــذلـــك تـــؤكـــد الــــدراســ
من  الناتجة  المعرفة  استخدام 
االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  تطبيقات 
ــي اســـتـــثـــمـــار هـــذه  ــ والــــتــــوســــع فـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــغـــايـــة تــحــقــيــق 
من  المرضى  رضــا  إدارة  أهـــداف 
وتصميم  الــمــرن  التكيف  خــالل 
نماذج رعاية مبتكرة تعتمد على 

أفضل الممارسات الصحية.

في درا�سة تعتبر الأولى من نوعها في م�ست�سفى الطب النف�سي..

ر���ش��د ت��ج��ارب ال��م��ر���ش��ى ال��داخ��ل��ي��ي��ن وم�����ش��ت��وى ر���ش��اه��م 

اال�شطناع��ي ال��ذكاء  تطبيق��ات  عل��ى  ا�ش��تنادا  الم�شت�ش��فى  ف��ي 

} د. إيمان حاجي.
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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
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ــذي يــعــلــن فـــيـــه الــســفــيــر  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
بـــغـــداد عـــن أن جــولــة خامسة  فـــي  اإليـــرانـــي 
من المفاوضات سُتعقد في بغداد بين بالده 
مجهولة  مسلحة  جماعة  تــقــوم  والــســعــوديــة 
ــإطـــالق طـــائـــرات  الـــهـــويـــة )حـــســـب بــيــانــهــا( بـ
مسيرة في اتجاه العاصمة اإلمارتية أبوظبي.

ذلك سلوك ُعرفت به إيــران. فهي تقول 
في  لغتها  تــمــامــا.  يناقضه  مــا  وتفعل  شيئا 
المفاوضات هي غير لغتها في الواقع. أكانت 
أوروبا حائرة حقا في ما يتعلق بتفسير وفهم 
تلك االزدواجــيــة؟ في الحيرة األوروبــيــة قدر 
الفت من المبالغة. ذلك ألن أكثر من أربعين 
ذلك  أن  أثبتت  الماللي  نظام  سنة هي عمر 
النظام يفعل ما يراه مناسبا له بغض النظر 
عما يلحقه ذلك الفعل من أضرار باآلخرين.

وهو يقوم بذلك في اللحظة التي يشعر 
يـــكـــون قــويــا  لـــن  فــيــهــا أن رد فــعــل اآلخـــريـــن 
ــتـــردد مـــصـــدره رغــبــة  وأن هــنــاك نــوعــا مـــن الـ
اآلخرين في أن يتفادوا حربا ليست ضرورية 
النظام  شعر  لو  أما  المنطقة.  تتحملها  وال 
اإليراني أن الرد سيكون صاعقا وعنيفا فإنه 
يــتــحــاشــى الــقــيــام بـــأي فــعــل اســتــفــزازي كما 
مما  بالرغم  فإيران  إسرائيل.  مع  الحال  هو 
ضربات  من  سوريا  في  قواعدها  له  تتعرض 
إســرائــيــلــيــة فــإنــهــا لــم تــقــم بــشــيء مــا يمكن 
أن يشكل اســتــفــزازا إلســرائــيــل. تــركــت األمــر 
ــرد الــمــنــاســب فـــي الــوقــت  ــ لــبــالغــة األســــد »الـ
ــا لن  ــا يــعــنــي أن شــيــئــا مـ ــو مـ الــمــنــاســب« وهــ

يحدث.
تفرغوا لحروبها  فإنهم  إيران  وكالء  أما 
ــارت تـــصـــرفـــاتـــهـــم الـــعـــدوانـــيـــة  ــصــ األخــــــــرى فــ

عزل  يمكن  فال  الــمــزدوج.  لسلوكها  تجسيدا 
ليست  هــي  الــتــي  السعودية  مــع  مفاوضاتها 
مــفــاوضــات فــك اشــتــبــاك، بــل هــي مفاوضات 
التي  الــحــرب  بــالــدرجــة األولـــى عــن  سياسية 
تشنها على دولة اإلمارات من الجنوب حيث 
المليشيات  الــشــمــال حــيــث  ومـــن  الــحــوثــيــون 
اإلمــارات  الثوري.  لحرسها  التابعة  العراقية 
هـــي شــريــك إســتــراتــيــجــي لــلــســعــوديــة، وأمـــن 

البلدين ال يمكن سوى أن يكون واحدا.
التي  المسيرة  اإليرانية  الطائرات  فهل 
وجهت إلى اإلمارات هي رسالة إلى السعودية 
وهي جزء من المفاوضات؟ تلك فكرة تنبعث 
مـــن عــقــل عــبــثــي تــخــريــبــي مـــريـــض ال يــرى 

مستقبال ألية عالقة يمكن أن ُتقام مع إيران 
وهــي دولـــة حــرب دائــمــة ليس مــن الــضــروري 
نشر  فواضحة.  أهدافها  أما  أسبابها  معرفة 
الــذعــر فــي المنطقة مــن أجــل اإلبــقــاء على 
حــالــة االســتــقــرار الــتــي مــن شــأنــهــا أن تعزز 
تمأل  أن  استطاعت  التي  الـــدول  فــي  نفوذها 
ــراغ الـــــذي نــتــج عـــن انـــهـــيـــار الــمــفــاهــيــم  ــفــ الــ

الوطنية فيها.
السعودية  على  تضغط  أن  إيـــران  تــريــد 
ــرب غــيــر مـــبـــاشـــرة تــشــنــهــا عن  مـــن خــــالل حــ
طــريــق وكــالئــهــا عــلــى دولــــة اإلمـــــــارات. وهــي 
الــضــغــط على  إلـــى  الــوقــت نفسه تسعى  فــي 
الواليات المتحدة في محادثات فيينا وذلك 
القريبة  بــأن مصالحها  إشــعــارهــا  مــن خــالل 
مــهــددة بــاالســتــهــداف مــنــذ صــــارت تــحــت نــار 
اإليراني  الغباء  أنه  المؤكد  من  المليشيات. 
في فهم العالم هو الذي يدفع دولة الماللي 
إلى المجازفة معتقدة أن العالم ال يحملها 

مسؤولية تصرفات وكالئها العدوانية.
الــصــواريــخ  تنطلق  أيــن  مــن  مهما  ليس 
الدولة  اإليرانية لتستهدف هذه  والمسيرات 
العربية أو تلك. فالعراق على سبيل المثال 
ــارات. وجـــود  ــ ــ ــرب مـــع اإلمـ لــيــس فـــي حــالــة حـ
جماعة  قــيــام  يفسر  ال  فيه  ضعيفة  حكومة 
مسلحة بقصف اإلمارات. فلو لم تزود إيران 
التي تستهدف بها  تلك الجماعة باألسلحة 
أن  الجماعة  تلك  استطاعت  لما  اإلمــــارات 
ترتكب جريمتها كما السؤال عن هدف تلك 
الجريمة يمكن العثور على جوابه في طهران 
ولــيــس فــي بــغــداد. فــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة لم 
تعلق بشيء وهذا دليل قوي على أن المسألة 

إيــران على  تتجاوزها لتكون جزءا من حرب 
رأيها  تقول  أن  تقوى على  وهــي ال  اآلخــريــن 

في تلك الحرب.
الــخــارج.  إيـــران هــم واجهتها فــي  وكـــالء 
اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  بــدال منها.  يــحــاربــون 
وحزب اهلل في لبنان وسوريا والحشد الشعبي 
نووي  باتفاق  القبول  يمكن  هل  العراق.  في 
ال يشمل الوكالء ويترك يد إيران قادرة على 
ســؤال موجه  ذلك  الشعوب؟  بمصائر  العبث 
الــواليــات  إلــى  وليس  الــدولــي  المجتمع  إلــى 
ــا. ولــــكــــن هــــنــــاك هــامــش  ــ ــدهـ ــ الـــمـــتـــحـــدة وحـ
لحيوية وإرادة الشعوب وهو هامش لن تتمكن 
تشويه  أو  بــه  الــلــعــب  أو  تضييقه  مــن  إيــــران 
الحشد  إن  تقول  فالوقائع  فاعليته.  نتائج 
وانهيار  أفوله  مرحلة  اليوم  يعيش  الشعبي 
حزب  أمــا  لنفوذه  وفقدانه  الشعبية  مكانته 
اهلل فإنه صنع أزمة هي أكبر منه ولن ينجو 
الــذي يفقد  الــوقــت  فــي  مــن تداعياتها. هــذا 
عديدة  جبهات  فــي  الــمــبــادرة  فيه  الحوثيون 
في  االســتــمــرار  عليهم  الصعب  مــن  وسيكون 
المسيرات  توجيه  أو  المملكة  أراضــي  قصف 
إلى اإلمارات في ظل التهديد بإعادتهم إلى 

حظيرة الجماعات اإلرهابية.
المزدوج  إيــران  أن سلوك  أال يعني ذلك 

قد انتهى إلى طريق مسدودة؟
ــران الــنــظــر فـــي ســيــاســتــهــا.  ــ لـــن تــعــيــد إيـ
تستمر  لن  اآلخرين  على  فــإن حربها  لذلك 
وضعا  تواجه  أن  عليها  سيكون  بل  بالوكالة، 

استثنائيا سيحرمها من الحركة. 

} مــا بــيــن الــبــعــد اإلنــســانــي والــبــعــد الــوجــودي 
اإلنسانية  المآسي  قصص  تــدور  األخالقي،  والبعد 
في الحياة حولنا، ويبقى الضمير اإلنساني شاهًدا 
المسؤولية  وتبقى  المصير،  هــذا  في  يــدور  ما  على 
تتأرجح فوق رؤوس الجميع للوصول إلى مغزى ما 
يدور، في صراع أزلي بين مشاعر الخير، والقائمين 
على الشر في العالم، فكيف بإمكان )أزمة إنسانية 
فردية( أن تفجر المشاعر اإلنسانية في العالم، كله 
»رّيــان« وما شابهها من قصص  كما حدث مع قصة 
دهاليز  فــي  قصص  مــن  العالم  يعايشه  ومــا  قبلها، 

الحياة وهوامشها وال يلتفت إليها!
} كانت أزمة الطفل »ريان« أزمة كل من تابعها 
ــول الــعــالــم، ولـــذلـــك بــعــد انــفــراجــة خـــروجـــه من  حـ
النفق الذي بقي فيه خمسة أيام، جاء سريًعا بيان 
الحكومة المغربية معلًنا خبر وفاته، ليشكل صدمة 
لمن تابع وعايش لحظات الطفل، وعلق آمااًل على 
سعة  إلــى  النفق  ظلمة  مــن  انتقل  ريـــان  وأن  أمـــره، 

ورحمة اهلل.
ــان »ريــــــان« ابــــن جــمــيــع مـــن شـــاركـــوا مــحــنــتــه،  كــ
في  الكل معه  كان  لكأنه  أو  أبويه فقط،  ابن  وليس 
اإلعالمي  االستقطاب  أن  بــدا  حتى  معاناته،  رحلة 
االجتماعي(  التواصل  ووسائل  التقليدي  )اإلعــالم 
الذي زامن أزمته وفيًرا لحظة بلحظة، ليأتي إعالن 

موته صادًما لآلمال المعلقة على نجاته!
} إذ كــانــت الــحــيــاة عـــزيـــزة هـــكـــذا، والــمــشــاعــر 
تتأرجح بحرقة فارقة على مأساة طفل هكذا، فلماذا 
شيًئا؟!  يــســاوون  ال  وكأنهم  البشر  قتل  نــرى  يوميا 
يتحرك  ال  فلماذا  ــا،  حــّيً يــزال  ال  الضمير  كــان  وإذا 
إلى إنقاذ الحياة والبشرية من براثن كوارثها التي 
تودي بحياة الماليين سنوًيا بفعل الشر اإلنساني؟! 
اإلنسانية  يوقظ  أن  استطاع  الــذي  ــان«  »ريـ الطفل 
حول العالم من سبات عميق، هل استطاع أن يوقظ 
)غــريــزة الــبــقــاء( فــعــاًل وحـــّس الــتــعــاطــف اإلنــســانــي 
وقــيــمــة الــحــيــاة، خــــارج أطـــر الــتــمــيــيــز والــعــنــصــريــة 

والصراعات؟!
وإذا كــانــت حــيــاة فـــرد واحــــد مـــن الــبــشــر بــهــذه 
يعلمنا خالق  وكــمــا  تــكــون،  أن  يــجــب  كــمــا  األهــمــيــة 
األكوان والبشر، فأين هي أهمية حياة الماليين من 
األطفال، بل وحياة شعوب بأكملها أو حياة البشرية 

ككل؟!
} »ريــــــان« الــحــكــايــة والـــرمـــز والــفــكــر والــحــلــم 
هل  اهلل،  بقدر  والتسليم  لرحيله  والحزن  والــســؤال 
وقيمة  الــحــيــاة  درس  الــبــشــريــة  ليعّلم  نــاقــوًســا  كـــان 
الحياة وأهمية الحب والتعاطف بين البشر، بعد أن 

أحّبه الناس من دون أن يعرفوه أو يروه؟!
ــان« الــحــكــايــة الــتــي يــحــتــاج إليها  ــ هـــل كـــان »ريــ
ــات والـــكـــوارث،  ــ الــنــاس فــي هـــذه الــمــرحــلــة مــن األزمـ
لــتــســتــيــقــظ مــشــاعــرهــم اإلنـــســـانـــيـــة دفـــعـــة واحـــــدة، 

وقيمة  حــولــهــم،  الــحــيــاة  قيمة  يــتــأمــلــون  فتجعلهم 
العالقات األسرية وترابط البشرية في المحن؟

المؤمنين  لكل  الدعاء  وتوّحد  النهاية  } حزن 
بــقــدريــة الـــوجـــود بــيــن يـــدي الــخــالــق، والــطــفــل في 
محنته داخل النفق، أو بعد إعالن موته، هل تربط 
بعيون  البشرية  مآسي  وتأمل  باهلل،  القلوب مجدًدا 
اإلنساني  العجز  حقيقة  تــرى  أن  بإمكانها  أخـــرى، 
كما كان »ريان« عاجًزا في نفقه، وحقيقة أن اإلنسان 
في  اهلل  بــحــبــال  الــتــشــبــث  دون  مــن  نــاقــًصــا  سيبقى 
المؤمنة  القلوب  استقبلت  والــضــّراء، حين  الــســّراء 
صدمة موت الطفل أيًضا بالتوكل على اهلل وحكمته 

في تصريف كل شيء؟!
} هل صحت القلوب من غفلتها، لتلتفت إلى 
معاناة ماليين األطفال والبشر، وهي معاناة بسبب 
الــظــلــم اإلنــســانــي والــجــشــع واألطـــمـــاع واالســتــبــداد 
والشراهة واألنانية والفساد الدولي والمحلي؟! هل 
الحياة،  وعبث  وقــدريــة  حكمة  إلــى  القلوب  التفتت 
دروس  ولــكــنــهــا  مــســارهــا،  فــي  تــبــدو متناقضة  الــتــي 
قــاســيــة لــمــن يــريــد أن يــعــي مــغــزاهــا؟! فــلــكــل شــيء 
وجهان وجه للحكمة ووجه للعبث والجنون وكالهما 
يقدمان درس الحكمة في النهاية! هل أدرك الناس 
الذين تابعوا »ريان« أن الحياة ومضة للجميع، مهما 
أن  عبثية  حــادثــة  فــبــإمــكــان  ببعضهم،  األجـــل  طـــال 
مادياتها  على  إًذا  التكالب  هذا  كل  فلماذا  تنهيها.. 

وجشعها وأنانيتها؟!
ــى الــبــشــريــة  ــ ــة »ريــــــــان« إلـ ــالــ ــلـــت رســ } هــــل وصـ
جيًدا،  حولكم  وانــظــروا  عيونكم،  )افتحوا  كلها؟.. 
تفعلون  ماذا  بالحياة؟!  تفعلون  ماذا  كثيًرا:  تأملوا 
بأنفسكم؟! ماذا تفعلون بطيور الجنة األطفال وجه 
بــراءة؟! ماذا يفعل األشرار  الحياة األجمل واألكثر 
بالبشرية كلها؟! لماذا ال توحدون إرادتكم ضدهم؟!
لــمــاذا الـــحـــروب والــتــجــويــع والــنــهــم والــشــراهــة 
فرد  لكل  غالية  الحياة  هــي  كــم  السيطرة؟!  وغـــرور 
التي  الــحــيــاة،  بنعمة  االســتــخــفــاف  فــلــمــاذا  مــنــكــم، 
بما  اإلنــســان  فيها  وفــّضــل  الجميع،  إلــى  اهلل  وهبها 
ال  فيها،  ليعّمر  ــواس،  وحــ ــدان  ووجــ عقل  مــن  حــبــاه 
ليتسلط فيها األقوى على األضعف؟! أي نفق أنتم 
فيه أيــهــا الــبــشــر؟! لــمــاذا كــل هــذا االقــتــتــال والقتل 
وتــشــريــد الــشــعــوب والــجــوع والـــمـــرض؟! اهلل وهبكم 

إرادة الحياة فماذا فعلتم بها؟!(.
إلــــى رحــمــه اهلل، فهل  »ريــــــان« خــــرج مـــن نــفــقــه 
تخرج البشرية من نفق صنعته بأيديها في جانب، 
وصنعه األشرار منهم في جانب آخر؟! أم أن رسالة 
ــان« ســتــمــوت بــعــد حــيــن بـــدورهـــا لــيــعــود كــل إلــى  ــ »ريـ
خانته المظلمة التي كان فيها؟! لعله سؤال وجودي 

يستحق التأمل!؟

ه��ل �س��تتعلم اإي��ران م��ن م�سي��ر وكالئه��ا؟

بقلم: 
فاروق يوسف

ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــلـــوثـــات الــتــي  هــ
كبيرة،  بثقٍة  والمختصون  العلماء  يــعــرف 
بأنها تعرض اإلنسان للسقوط  تام  وإجماٍع 
الــســرطــان المستعصية  أمـــراض  فــي شــبــاك 
على العالج، وبالرغم من ذلك فإننا نسمح 
والخطيرة  السامة  الملوثات  لهذه  بأيدينا 
تامة،  بحريٍة  بيئتنا  أعماق  في  تنبعث  بــأن 
فــُنــطــلــق ســـراحـــهـــا لــكــي تـــســـرح وتـــمـــرح في 
مكوناتها من مسطحات مائية أو جوفية، أو 
الهواء الجوي، أو التربة ومن دون حسيٍب، أو 

رقيب، أو تقنين لوجودها في بيئتنا. 
ــا لــيــتــهــا تــبــقــى مــحــبــوســة فــقــط في  ويــ
الــبــيــئــة، وتــتــجــول فــيــهــا هــنــاك مـــن دون أن 
تخرج منها، وإنما تكمن خطورتها المباشرة 
وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة فـــي تــهــديــدهــا الــعــصــيــب 
ألمــنــنــا الــصــحــي مـــن خــــالل االنـــتـــقـــال من 
ــى أعـــضـــاء  ــ عـــنـــاصـــر الــبــيــئــة الــمــخــتــلــفــة إلـ
وذلــك  الــزمــن،  مــع  والــتــراكــم فيها  أجسامنا 
تارة عن طريق استنشاق الهواء الملوث بها، 
وتارة عن طريق االمتصاص الجلدي، وتارة 
الملوثة  الغذائية  الــمــواد  تناول  طريق  عن 
ــي مــعــظــم الــــحــــاالت تــنــتــقــل  بـــهـــا، ولـــكـــن فــ
عن  أجسادنا  إلــى  المسرطنة  السموم  هــذه 
الجهاز  أعماق  ثم تدخل في  األنــف،  طريق 
وإلى  الدموية  الــدورة  إلــى  ومنها  التنفسي، 

كل خلية من خاليا أبداننا.
مـــن غير  أو  بـــالـــغـــريـــب،  لــيــس  ولـــذلـــك 
تـــفـــســـيـــره، أن  يــمــكــن  الـــمـــفـــهـــوم والـــــــذي ال 
نــرى ارتــفــاعــا ملموسا فــي حـــاالت اإلصــابــة 
كل  فــي  متفشية  عامة  كظاهرة  بالسرطان 
دول العالم من دون استثناء، ولكن بدرجات 

ونسٍب متفاوتة. 
واألمثلة على مثل هذه الحاالت كثيرة 
منها  أخــتــار  ولكنني  تــحــصــى،  وال  تــعــد  وال 
الــحــاالت في  هــذه  واقعية  آخــر مثال ألبين 
الملوثات  هــذه  فمن  صحتنا.  وعلى  بيئتنا 
الــتــي اســتــخــدمــنــاهــا ســنــوات طــويــلــة ونحن 
نــعــلــم عـــن أنــهــا تــســبــب الــســرطــان لــإنــســان 
وعديم  والتبخر،  التطاير  سريع  سائل  هو 
اللون وذو رائحة عضوية مميزة وقوية يمكن 
1_برومو  العلمي  واسمها  عليها،  التعرف 
المادة  هــذه   .)bromopropane-1( البروبان 
ومعاملنا،  أسواقنا،  في  دخلت  االستهالكية 
ومنازلنا، ومشاغل التنظيف الجاف وغسيل 
الـــســـيـــارات وإزالـــــــة الـــشـــحـــوم مـــن الــمــعــادن 
وكانت  عاما،  ثالثين  من  أكثر  منذ  وغيرها 
كمذيب عضوي يستخدم أساسا في تنظيف 
المالبس وخاصة التنظيف الجاف، إضافة 
أخرى  مــواد  بــدال عن  المعادن  تنظيف  إلــى 

ضــــارة مــثــل  مــركــبــات الــكــلــورفــلــوروكــربــون، 
الــتــي تسببت في  اإليــثــلــيــن  كــلــورو  وربـــاعـــي 
الثمانينيات من القرن المنصرم في واحدة 
ــكــــوارث الــبــيــئــيــة شــــدة وتــأثــيــرًا  مـــن أســــوأ الــ
فـــي اإلنـــســـان والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة الــنــبــاتــيــة 
ــام،  ــيـــة وعـــلـــى كــوكــبــنــا بـــشـــكـــٍل عــ ــيـــوانـ والـــحـ
قد  وتداعياتها  أضــرارهــا  كانت  وبالتحديد 
البيئة  ومــكــونــات  السفلى  الــســمــاء  تخطت 
األرضية من ماٍء، وهواٍء، وتربة، فوصلت إلى 
األستراتسفير،  طبقة  فــي  الــســمــاء،  أعــالــي 

والمعروفة بطبقة األوزون.
ــذي لــم  ــ ــ وهــــنــــاك فــــي ذلـــــك الـــمـــكـــان الـ
ــال أي  ــ ــم يــخــطــر عـــلـــى بـ ــ ــد، ولـ ــ يــتــوقــعــه أحــ
إنــســان، أثـــرت هـــذه الــمــواد فــي غـــاز األوزون 
الموجود في طبقة األوزون فأدت إلى تحلله 
واستنفاده مع الزمن، ما سمح لألشعة فوق 
والــتــي  الــشــمــس  مـــن  الــقــادمــة  البنفسجية 
الــوصــول  تتكون مــن طــاقــة عالية جـــدًا مــن 
والحياة  الناس  وتعرض  األرض  سطح  إلــى 
ال  كان  ولذلك  لخطرها.  والمواد  الفطرية 
المواد  هــذه  عن  بدائل  في  التفكير  من  بد 
من  كان  والتي  األوزون،  لطبقة  المستنفدة 

بينها برومو بروبان. 
ولــذلــك عــالــج اإلنــســان قضية مــحــددة 
الوقت  في  ولكنه  مؤقتة،  لها حلواًل  وأوجــد 
نــفــســه خــلــق قــضــيــة بــيــئــيــة وصــحــيــة أخـــرى 
من  أكــثــر  أبــدانــنــا  وفـــي  بيئتنا  فــي  تغلغلت 
مــاذا فعلت  إال اهلل  ثالثين عاما، وال يعرف 
جماحها  نكبح  لم  التي  الملوثات  هــذه  بنا 
طــــوال تــلــك الــفــتــرة الــطــويــلــة مـــن الــزمــن، 
وآالم  مرضية،  ويــالت  من  علينا  أنزلت  ومــا 

صحية، من أمراض السرطان وغيرها. 
طويل  زمــن  منذ  العلماء  اكتشف  فقد 
ولكن  الــمــلــوث،  لــهــذا  الصحية  االنــعــكــاســات 
ــراء  لـــم تـــأخـــذ الــجــهــات الــمــخــتــصــة أي إجــ
الملوث  هــذا  بــل جعلوا  ضـــده،  وفــاعــٍل  رادٍع 
الــخــطــيــر ُيـــســـتـــخـــدم فــــي مــــجــــاالت كــثــيــرة، 
ويــتــعــرض لــه الــنــاس ســنــوات طــويــلــة. فعلى 
ــدد »الــمــؤتــمــر األمــريــكــي  ســبــيــل الــمــثــال، حـ
الــحــكــومــي لــخــبــراء الــصــحــة الــصــنــاعــيــيــن« 
 American Conference of Governmental(
وقٍت طويل من  بعد   )Industrial Hygienists
استخدامه في عام 2003 أن معدل التعرض 
لهذا الملوث يجب أال يزيد خالل 8 ساعات 
على 10 أجزاء من هذا الملوث في المليون 
جــــزء مـــن الــــهــــواء، ثـــم بــعــد أن ُفـــضـــح أمــر 
للصحة  تهديده  خبر  وانتشر  الملوث  هــذا 
المختصة  الجهات  والعامة، قامت  المهنية 

بخفض معدل التعرض له في عام 2014.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر فـــقـــد وقـــــع تـــضـــارب 
هذا  قضية  إدارة  كيفية  في  ومشهود  شديد 
المتحدة  الـــواليـــات  عــلــى مــســتــوى  الــمــلــوث 
تتخبط حسب  كانت  والية  فكل  األمريكية، 
المتنفذين  وضــغــوط  ومصالحها،  هــواهــا، 
»إدارة  في  ممثلة  كاليفورنيا  فوالية  عليها. 
كــالــيــفــورنــيــا لــلــصــحــة والــســالمــة الــمــهــنــيــة« 
وضعْت في 2010 مواصفة للتعرض لبرومو 
األخــرى،  المواصفات  عــن  مختلفة  بــروبــان 
المعايير  وكــأن  المليون،  في  أجــزاء   5 وهــي 
األخــــــرى خــاطــئــة وال تــفــي بـــهـــدف حــمــايــة 
السموم  »برنامج علم  أن  الناس، كما  صحة 
 )National Toxicology Program( القومي« 
هــذا  بتصنيف  تــوصــيــة  م  قـــدَّ  2013 عـــام  فــي 

الملوث كمسرطن لإنسان.
 2022 يناير  من  الخامس  وفــي  وأخــيــرا 
أعلنت وكالة حماية البيئة األمريكية وألول 
برومو  بإضافة  عاما  ثالثين  من  ألكثر  مرة 
المختصة  العقيمة  القائمة  ضمن  بــروبــان 
 Hazardous( الـــخـــطـــرة  الــــهــــواء  بـــمـــلـــوثـــات 
الهواء  بقانون  والملحقة   )Air Pollutants
االتحادي  السجل  في  والموجودة  النظيف 
)Federal Register(، حيث إن القائمة األولى 
التي نشرها الكونجرس كانت في عام 1990 

ومكونة من 189 ملوثا خطرا وسامًا.
لم  هــذا  يومنا  الوقت حتى  ذلــك  ومنذ 
ــرى في  ــادة مــلــوثــة وســـامـــة أخــ ُتــضــف أيـــة مــ
الخاصة  القائمة  هذه  أن  أي  القائمة،  هذه 
للصحة  تهديدا  وأشدها  الملوثات  بأخطر 
ــدة عــلــى أي تــغــيــيــر أو  ــامـ الـــعـــامـــة ظــلــت صـ

وسموم  مسرطنات  توجد  لم  وكأنه  إضافة، 
جديدة تعشعش في بيئتنا منذ ذلك الوقت، 
القائمة طوال  هذه  في  تدخل  أن  وتستحق 

أكثر من ثالثة عقود! 
أخــرى  كثيرة  وأمثلة  المثال  هــذا  فمن 
إلـــى اســتــنــتــاجــات مهمة  أســتــطــيــع أن أصـــل 
جدًا حول كيفية تعامل اإلنسان مع ملوثات 

بيئته الضارة بصحته، وهي كما يلي:
»الواقعي  المدخل  يتبنى  اإلنسان  أواًل: 
العلمي  والمدخل  المنهج  وليس  والعملي« 
ــاث عــنــد الــتــعــامــل مع  ــحـ الــمــبــنــي عــلــى األبـ
بعضها  ُتــعــد  قــد  الــتــي  االستهالكية  الــمــواد 
ــإذا لم  فــ نــفــســه،  الــوقــت  مــلــوثــات بيئية فــي 
لهذه  فإنه سيسمح  المناسب،  البديل  يجد 
الملوثات والسموم من االستخدام واإلضرار 
بالصحة المهنية والعامة، ويحدد تركيزها، 
»الــحــد  عليه  ُيــطــلــق  بــمــا  انبعاثها  نسبة  أو 
المسموح به«، ما يعني عمليًا بأننا طواعية 
منخفضة،  بنسٍب  الملوثات  ســراح  أطلقنا 

ولكنها ضارة ومهددة للصحة.
ــيــــة وضـــــــــع الـــمـــعـــايـــيـــر  ــلــ ــمــ ثــــــانــــــيــــــًا: عــ
عملية  هي  وإنما  ثابتة،  غير  والمواصفات 
وإجـــــــراء ديــنــامــيــكــي يــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة 
دوريــــــــة، فـــهـــي عــمــلــيــة مــتــغــيــرة مــــع الـــوقـــت 
ومـــــع االكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة، والـــتـــغـــيـــرات 
السياسية واالقتصادية والمصالح الحزبية 
مواصفة  اإلنسان  وضع  فكلما  والحكومية، 
لــمــلــوث مــا فــي أحـــد مــكــونــات الــبــيــئــة، وجــد 
الــعــلــمــاء بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن بــــأن هــذه 
تحمي  ال  ألنــهــا  تغييرها  يجب  الــمــواصــفــة 
ــان وأنـــهـــا خـــطـــرة عــلــيــه، كما  ــســ صــحــة اإلنــ
حصل بالنسبة إلى برومو بروبان، ومن قبل 
وثاني  الدقيقة،  والجسيمات  األوزون،  لغاز 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــيــن فـــي الـــهـــواء الــجــوي، 
مـــرات، ما  الــمــواصــفــة عــدة  تــم تغيير  حيث 
يوميا ونستنشق سمومًا  نتعرض  أننا  يؤكد 
ومــواد مسرطنة ُتسقطنا في شبح اإلصابة 

باألمراض المستعصية.
ــذي  ــر الــ ــيــ ــًا: هـــــذا اإلجـــــــــراء األخــ ــثــ ــالــ ثــ
جديد  لملوث  إضافتها  في  أمريكا  اتخذته 
فـــي قــائــمــة الــمــلــوثــات الــخــطــرة، أتــمــنــى أن 
ملوثات  لوضع  على مصراعيه  الباب  يفتح 
السوداء لكي  القائمة  كثيرة أخرى في هذه 
نقي أنفسنا وأبــدانــنــا مــن شــرورهــا، وكــل ما 
تتخذه أمريكا من إجراءات تنعكس على كل 
دول العالم فهي معظمها تحذو حذو أمريكا 

في مثل هذه اإلجراءات. 
bncftpw@batelco.com.bh

ع��ام��ا  30 ق��ب��ل  ���س��راُح��ه  ط���ل���ق  اأُ ��رط��ن  ُم�����سَ

بقلم:
 إسماعيل محمد املدني

إن المتتبع للتطورات التي 
تـــحـــدث فــــي عـــالـــم الــــيــــوم، ومـــا 
رافــقــهــا مــن حــالــة مــمــا يسميه 
الــبــعــض بـــاالنـــفـــالت الــســيــاســي 
ــــن مـــطـــلـــب  ــل مـــ ــعــ ــجــ الــــــــعــــــــام، تــ
مــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة داخـــل 
ــنـــظـــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع وفــيــمــا  مـ
عـــاجـــلـــه، فليس  بــيــنــهــا ضــــــرورة 
نظم  تستقيم  أن  المتصور  من 
الــحــكــم ديــمــقــراطــيــا، مـــن دون 
السياسية  التنظيمات  انــتــقــال 
ــيـــة  ــرحـــلـــة أكــــثــــر ديـــمـــقـــراطـ ــمـ لـ
ــاســـي  ــهـــذا هــــو الـــمـــدخـــل األسـ فـ
الديمقراطية  الــمــمــارســة  نــحــو 
فنمو  والـــرشـــيـــدة.  الــصــحــيــحــة 
الفكر والممارسة الديمقراطية 
داخل التنظيمات السياسية هو 

الديمقراطي  لــإصــالح  الــضــروريــة  الُمقدمات  مــن 
مـــن أجـــل االنــتــقــال إلـــى نــظــم حــكــم ديــمــقــراطــيــة. 
وهو أحد التحديات الكبرى الستقرار نظم الحكم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. حــيــث مـــن األهـــمـــيـــة نــمــو الــفــكــر 
والــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة فــي الــمــجــتــمــع ُممثال 
فالتنظيم  بينها.  وفيما  السياسية  تنظيماته  فــي 
مثلما  الديمقراطية  صفة  يكتسب  الديمقراطي 
تكتسبها الدولة. ونظام الحكم الديمقراطي نظام 
ــود مــنــظــومــة كــامــلــة  ــ مـــحـــدد الــمــعــالــم يــتــطــلــب وجـ
ومــتــكــامــلــة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، تــتــضــمــن مــبــادئ 
ومؤسسات وآليات تضبط عملية تحديد الخيارات 
واتخاذ القرارات العامة، وتؤكد حق وواجب مشاركة 

الملزمين بتنفيذها.
أي  داخــــــــل  ــيــــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ الــــمــــمــــارســــة  إن 
وشمولها  عضويته  نــطــاق  واتــســاع  سياسي  تنظيم 
أو  الـــجـــنـــس  بــســبــب  تــمــيــز  مــــن دون  لــلــمــواطــنــيــن 
الـــعـــرق أو الـــديـــن أو الــمــذهــب، إضـــافـــة إلـــى نــظــرة 
من  غــيــره  إلــى  اإلقــصــائــي  غير  السياسي  التنظيم 
التنظيمات السياسية األخرى هي أقوى الضمانات 
فالتنظيم  الدولة،  داخــل  الديمقراطية  للممارسة 
ـــذي ال يــؤســس عــلــى مــبــدأ الــمــســاواة  الــســيــاســي الـ
الديمقراطية  أعضاؤه  يمارس  وال  المواطنين  بين 
السياسية،  التنظيمات  ببقية  عالقاته  وفي  داخله 
الــدولــة.  فــي  الديمقراطية  مــمــارســة  عليه  يصعب 
نظام  وضــوابــط  مــقــومــات  بين  التشابه  وفــي ضــوء 
أي  إلدارة  الحاكمة  والضوابط  الــدولــة  في  الحكم 
يلزم  التي  المبادئ  إجمال  يمكننا  سياسي  تنظيم 
السياسي حتى  التنظيم  أدنــى منها في  وجــود حد 

يكتسب صفة الديمقراطية، فيما يلي:
التنظيم  أن تكون سلطة تحديد خيارات  أوال: 
كلهم.  أعضائه  مــن حــق  قــراراتــه  واتــخــاذ  السياسي 
وأال يكون في التنظيم سيادة على أعضائه من قبل 
فرد أو قلة أو مؤسسة. وعلى التنظيم الديمقراطي 
تــفــويــض هــذه  بــيــروقــراطــيــتــه وعــــدم  تــأكــيــد مهنية 
البيروقراطية في اتخاذ القرارات السياسية، وذلك 
حتى ال تهيمن بحكم تفرغها للعمل في التنظيم، 
العامة وتصبح هي  التنظيم  على خيارات وقــرارات 
الموجهة والمسيطرة على السلطات في التنظيم.

ثــانــيــا: أن تــكــون الــعــضــويــة هــي وحــدهــا مناط 
تنظيم سياسي.  الــحــقــوق ألي  ومــصــدر  الــواجــبــات 

حيث  مــن  العضوية–  تــكــون  وأن 
ــتــــوحــــة لــجــمــيــع  الـــــمـــــبـــــدأ– مــــفــ
إقـــصـــاء  دون  مــــن  الـــمـــواطـــنـــيـــن 
أو  الــجــنــس  حــيــث  مــن  تمييز  أو 
الــمــذهــب،  أو  ــن  ــديـ الـ أو  ــعـــرق  الـ
الــعــضــويــة  اكـــتـــســـاب  ــون  ــكـ يـ وأن 
لكل  المبدأ-  حيث  من  متاًحا- 
في  الــمــواطــن  اكتسب صفة  مــن 
الــــدولــــة. وهــــو األمـــــر الـــــذي قد 
التنظيمات  لــدى  إشكالية  يثير 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة واإلثــنــيــة 

والمناطقية.
أعــضــاء  يــحــتــكــم  أن  ثـــالـــثـــا: 
التنظيم في عالقاتهم الداخلية 
إلى شرعية نظام أساسي )دستور 
ــا يــحــتــكــم  ــمـ ــلـ ــثـ ــم(، مـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
الــمــواطــنــون إلـــى دســتــور الــدولــة 

الديمقراطية، ومقومات هذا الدستور ما يلي:
السلطة  مصدر  هم  التنظيم  أعضاء  يكون  أن 

وال وصاية لفرد أو قلة من األعضاء على القرار.
آليات  على  السياسي  التنظيم  لوائح  سيطرة 

إدارة التنظيم.
ــــدم الـــجـــمـــع بـــيـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي  عـ
الــتــنــظــيــم والــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي يــجــب أن 
دوريـــا  انــتــخــاًبــا  المنتخب  الــعــام  مــؤتــمــره  يمتلكها 

حًرا ونزيًها.
ضــمــان حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي الــتــنــظــيــم وإتــاحــة 
التنظيم  داخــل  واألطــيــاف  التيارات  لنمو  الفرصة 
وأخذها أشكال معترف بها داخليا، وذلك من أجل 
المؤثرة  الكتل  مستوى  وبلوغها  التنظيمات  نمو 

التي تسمح بالتعدد في إطار الوحدة.
تداول السلطة في التنظيم وفق آلية انتخابات 
دورية حرة ونزيهة وفعالة تؤدي إلى تداول السلطة 

وتجديد القيادات من القاعدة إلى القمة.
قــبــول الــتــنــظــيــم الــســيــاســي لـــوجـــود غــيــره من 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة، وضـــبـــط فـــكـــره ومــنــهــجــه 
المتعارف  والواجبات  الحقوق  وبرنامجه في ضوء 

عليها في نظم الحكم الديمقراطية.
الـــمـــقـــومـــات  كــــل هـــــذه  بـــالـــتـــأكـــيـــد أن  وجــــديــــر 
أســس  هــي  الــديــمــقــراطــي  التنظيم  فــي  المطلوبة 
إلى  الوصول  تستهدف  وقانونية  رسمية  وضوابط 
الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة داخــــل الــتــنــظــيــم، ولكن 
الواقع.  أرض  على  تطبيقها  على  تتوقف  أهميتها 
داخل  ديمقراطية  ثقافة  نمو  إلى  تحتاج  أنها  كما 
التنظيم وفي المجتمع. فالممارسة الديمقراطية 
الــدول، مسألة  في أي تنظيم سياسي، كما هي في 
والمؤسسات  المبادئ  أدنى من  فهناك حد  نسبية. 
واآللــيــات الــتــي يجب تــوفــرهــا فــي الــمــمــارســة حتى 
تتصف بالديمقراطية. وبعد التأكد من وجود هذا 
بين  كبيرا  وأحياًنا  واردا  الفرق  األدنــى يبقى  الحد 
النضج  درجــة  حيث  من  الديمقراطية  الممارسات 
االرتقاء  وفرص  الديمقراطية  ونوعية  واالستقرار 
السياسية  الــثــقــافــة  ديــمــقــراطــيــة  إلـــى  لــنــصــل  بــهــا 

المجتمعية. 
} خبير سياسي - مركز
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ــة  مــــنــــذ تــــولــــي حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـ
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
مقاليد  اهلل  أيــــده  الــمــفــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
الثالثة  األلــفــيــة  بــدايــة  مــع  الــبــالد  فــي  الحكم 
دخــلــت الــبــحــريــن مــرحــلــة جــديــدة مــن مــراحــل 
أنظمتها  بتطوير  تــمــيــزت  الــحــديــث  تــاريــخــهــا 
حيث  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
اتخذتها  الــتــي  الــخــطــوات  مــن  العديد  شهدنا 
بــالدنــا فــي إطــار المشروع اإلصــالحــي لجاللة 
الــمــلــك حــفــظــه اهلل مــســت مــخــتــلــف جــوانــب 
الحياة في البحرين وأعطت الحياة السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة دفــعــة قــويــة نحو 
ــشـــت اآلمـــــــال بــمــســتــقــبــل أفــضــل  ــعـ األمـــــــام وأنـ

للبحرين على مختلف المستويات.
أقـــدم عليها جاللة  الــتــي  الــخــطــوات  هــذه 
العالم  واحترام  إعجاب  نالت  المفدى  الملك 
في مجال  به  يحتذى  مثاال  البحرين  وجعلت 
وحقوق  قيم  واحــتــرام  والديمقراطية  الحرية 
اإلنــســان وصـــون كــرامــتــه ومـــن هـــذه الــخــطــوات 
التي أقدمت عليها مملكة البحرين العقوبات 
البديلة التي تم تطبيقها واستفاد منها اآلالف 
الذين  القضايا  مختلف  في  المحكومين  من 
ــادة  اســتــبــدلــوا عــقــوبــتــهــم بــعــقــوبــات بــديــلــة إلعـ
البحريني  المجتمع  فــي  ودمــجــهــم  تأهيلهم 
بــحــيــث يــســتــفــيــد الــمــجــتــمــع بــخــدمــاتــهــم من 
نــاحــيــة وقـــضـــاء الــســجــيــن فـــتـــرة الــعــقــوبــة في 
المجتمع  في  اندماجه  تأهيلية إلعــادة  برامج 
كــمــا أســلــفــنــا بــــدال مـــن قـــضـــاء فـــتـــرة الــعــقــوبــة 

بما  الــمــقــررة  الــمــدة  انــتــهــاء  السجن حتى  فــي 
يشكله ذلـــك مــن ضــيــاع فــتــرة مــن حــيــاتــه من 
السجن  فـــي  يقضيها  مــنــفــعــة  أو  ــدوى  جــ دون 
إلى سلب  أدت  مخالفات  من  ارتكبه  ما  بسبب 
الجرم  حجم  مع  تتماشى  معينة  مــدة  حريته 
الــتــي اتخذتها  الــخــطــوة  ارتــكــبــه، فــهــذه  الــــذي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــإصـــدار قـــانـــون الــعــقــوبــات 
السامية  الملكية  التوجهات  تترجم  البديلة 
العدالة  قيم  وتعزيز  اإلنــســان  حقوق  الحــتــرام 
أخطاء  ارتكب  لو  حتى  اإلنسان  كرامة  وصــون 

فقد  مــا  لحظة  فــي  لسان  زلــة  أو  أو مخالفات 
ما جعله  بغير قصد  أو  خاللها صوابه بقصد 
تحت طائلة القانون لينال العقاب عما ارتكبه 

من مخالفات.
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة حــولــت الــســجــون في 
مملكة البحرين إلى مراكز للتأهيل واإلصالح 
بـــل وحــتــى لــمــواصــلــة الــــدراســــة بــالــنــســبــة إلــى 
الــشــبــاب الــذيــن خــســروا مــقــاعــدهــم الــدراســيــة 
في المدارس والجامعات بسبب قضائهم فترة 
األمل  أعاد  البديلة  العقوبات  فقانون  العقوبة 
لــهــؤالء إلتــمــام دراستهم وعــدم خــســارة سنوات 
من حياتهم فالعقوبة البديلة توازن بين قضاء 
فــتــرة الــعــقــوبــة واالســـتـــفـــادة مــن الــســجــيــن في 
تقديم خدمات للمجتمع بدال من قضاء مدة 

العقوبة بين جدران الزنزانات في السجن.
ونعتقد أن توجيه صاحب السمو الملكي 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  بن  سلمان  األمير 
اهلل  الـــوزراء حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ورعاه إلى التوسع في تطبيق قانون العقوبات 
البدء  مع  ذلــك  يتوازن  وأن  البديلة  والتدابير 
بما  الــمــفــتــوحــة  الــســجــون  بــرنــامــج  تنفيذ  فــي 
العقوبات  برنامج  من  االستفادة  تعزيز  يكفل 
وزارة  اهلل  حــفــظــه  ــوه  ــمـ سـ وتــكــلــيــف  الـــبـــديـــلـــة 
المفتوحة  السجون  برنامج  بتنفيذ  الداخلية 
النظرة  إطــار  في  يأتي  القادمة  األشهر  خــالل 
تترجمها  والتي  البحرين  لمملكة  الحضارية 
مفاهيم  لنشر  السامية  الملكية  التوجيهات 
وقـــيـــم الـــعـــدل والـــتـــســـامـــح وهــــي تــتــطــابــق مع 

الـــتـــوجـــهـــات الــعــالــمــيــة الــمــتــقــدمــة بــطــابــعــهــا 
المستوى  تعكس  والتي  والحضاري  اإلنساني 
الــمــتــطــور الــــذي وصــلــت إلــيــه الــتــشــريــعــات في 
النظرة اإلنسانية لتكون  البحرين ذات  مملكة 
السجون مدرسة يتعلم فيها السجين ويتأهل 
ويــقــضــى فــتــرة عــقــوبــتــه فــي أشــيــاء مــفــيــدة له 
على  قــادرا  صالحا  عنصرا  ليكون  ولمجتمعه 
الوطن بعد قضاء فترة  المساهمة في مسيرة 

عقوبته.
ال  الجديدة  البحرينية  الخطوة  هــذه  إن 
على  البحرين  مملكة  مكانة  تعزز  ســوف  شك 
الــمــســتــوى الـــدولـــي فــي مــجــال احـــتـــرام حقوق 
اإلنسان ورسالة قوية وواضحة للمشككين في 
جهود بالدنا في صون كرامة اإلنسان من قبل 
العمالء من الذين باعوا أنفسهم إلى األجنبي.

ــي الــعــهــد رئــيــس  ــي تــكــلــيــف ســمــو ولــ ــأتـ ويـ
مجلس الوزراء لوزارة الداخلية لتنفيذ برنامج 
ثقة  فــي  إضــافــي  كتأكيد  المفتوحة  الــســجــون 
في  ويــرعــاهــا  اهلل  يحفظها  الحكيمة  الــقــيــادة 
جهود القائمين على هذه الوزارة بقيادة وزيرها 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  الــفــاضــل 
فـــــوزارة الــداخــلــيــة الــعــيــن الــســاهــرة عــلــى أمــن 
المنيع  والسد  البحريني  المجتمع  واستقرار 
الوطن  بــهــذا  العبث  نفسه  لــه  تــســول  مــن  لكل 
بـــه لتكون  أو اإلضـــــرار  الــعــزيــز عــلــيــنــا جــمــيــعــا 
ــدا واحــــة أمــن  ــ الــبــحــريــن كــمــا كــانــت دائـــمـــا وأبـ
وأمان في ظل هذا العهد الزاهر لربان السفينة 

البحرينية الماهر حمد بن عيسى دام عزه.

ال�����س��ج��ون ال��م��ف��ت��وح��ة ن��ق��ل��ة ب��ح��ري��ن��ي��ة ح�����س��اري��ة

بقلم:
 د. نبيل العسومي

عليهم،  كبيًرا  خطًرا  ُتشّكل  األطفال  عند  السمنة 
وتضعهم على بداية طريق اإلصابة باألمراض المزمنة 
فــي ُعــمــٍر ُمــبــكــر، لـــذا يــجــب عــاجــهــا والــحــد منها قــدر 
أطفالنا من  لبناء مستقبل صحي لحماية  المستطاع 

أمراٍض خطرة ُهم في غنى عنها.
الصحية  الــتــحــذيــرات  أن  حــديــثــة  ــة  ــ دراسـ أظـــهـــرت 
القائمة على الصور على المشروبات السكرية كالعصير 
ــي خــفــض مــشــتــريــات الـــوالـــديـــن  ــودا، اســهــمــت فـ ــ ــــصـ والـ
ما   ،%17 بنسبة  الــســكــريــة  الــمــشــروبــات  مــن  ألطــفــالــهــم 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــهــج جـــديـــد يــمــكــن اتـــبـــاعـــه في 
الــدراســة  لــتــأتــي  الــعــالــم،  فــي  األطــفــال  مكافحة سمنة 
كدليل إرشادي لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر 

تلك المنتجات.
أجــروا  الــذيــن  كــارولــيــنــا  نـــورث  ويـــرى باحثو جامعة 
الــتــي شـــارك بها 326 طفا أعــمــارهــم مــا بين  الــدراســة 
مختبر  داخــل  العامة  للصحة  مدرسة  مع  عاما  و12   2
في  التسوق  كتجربة  صغير  مــاركــت  بسوبر  أشبه  فريد 
مفيدا  يكون  أن  يمكن  دراستهم  أن  الصغيرة،  المتاجر 
لواضعي السياسات إذ تشكل دليًا يدعم وضع ملصقات 
الــمــشــروبــات  الــعــبــوة لتقليل اســتــهــاك  تــحــذيــريــة عــلــى 
استهاكها  كثرة  تتسبب  والتي  األطفال،  لدى  السكرية 
إلى زيادة اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة، بما في 

ذلك مرض السكري وأمراض القلب. 
ــاء  ــ ــور اآلبـ ــعـ ــى شـ ــ إلـ ــًا أدت  أيــــضــ لـــلـــدراســـة  ــًا  ــ ــقـ ــ وووفـ
أكثر  والتفكير  الصحي  األكــل  ــرارات  قـ على  بالسيطرة 

بأضرار المشروبات السكرية.
الــوزن  بعض  يكتسبون  النمو  مرحلة  فــي  األطــفــال 
الزائد والدهون نتيجة التغيرات الجسدية والهرمونية، 

وربما ال يتناسب مع مرحلتهم العمرية.
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتــــحــ ــمــ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الــ وتـــــدعـــــم مـ
لـــزيـــادة التوعية  ــة  )الــيــونــيــســف( حــمــات تــوعــويــة دوريــ
الصحية عن مخاطر السمنة لألطفال ولزيادة النشاط 
البدني. باتت السمنة وباء وعلينا أن نحد من انتشارها 

بين أبنائنا وعدم االستهانة بمخاطرها.

تحذيرات من �سمنة الأطفال
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة األسبوع مقدمة من شركة GPS لألسنان
عــلــى مــامــح وجــمــال  كبير  االبــتــســامــة بشكل  تــؤثــر 
المثالية  الــحــصــول على االبــتــســامــة  أجــل  الــوجــه، ومــن 
فائقة.  بعناية  أســنــانــك  ومعمل  طبيبك  اخــتــيــار  يجب 

وشددت الدكتورة رزان الزعيم على أن تجميل األسنان ال 
يقتصر فقط على الشكل واللون، بل إن تجميل األسنان 

يعنى بوظيفة األسنان وسامة اللثة أيضا.
الناس  يتهافت  األســنــان  تجميل  عالم  في  ولألسف 
تظهر الحقا  قد  عنها مشاكل  ينتج  التي  العروض  وراء 
في  تستخدم  التي  المواد  ورداءة  المعالجة  سوء  بسبب 
صنع التركيبات. وأضافت الدكتورة الزعيم: لكي يحصل 
عمل  يقترن  ان  يجب  المثالي  التجميل  على  الشخص 
على  للحصول  محترف  أسنان  بمعمل  الماهر  الطبيب 

تركيبات ذات مظهر طبيعي ومناسب لقسمات الوجه.
لذلك اخترت ان أتعامل مع معمل gps ألنني حريصة 

على ان أقدم لمراجعيني أفضل النتائج وأجملها.
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منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
ــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  عـــالـــمـــيـــة، تـ
من  مــوازيــة  جــائــحــة  تظهر  أن  النفسية  والــصــحــة 

األمراض النفسية كنتيجة سببية.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــحــة الـــتـــوقـــعـــات بــظــهــور  وعـ
مــا بعد  ومــتــازمــة  واالكــتــئــاب  القلق  أمـــراض مثل 
الــصــدمــة، كــمــا بينت دراســـتـــان كــبــيــرتــان إحــداهــمــا 
إلى  احتاجوا  الذين  المرضى  وشملت  إيطاليا  في 
وشملت  إسبانيا  فــي  واألخـــرى  المستشفى  دخـــول 
كل المرضى إلى اآلن، فقد بينت الدراسات أن األثر 

النفسي لهذا الفيروس قد فاق.
ــيـــز أيــــضــــا عــلــى  ــتـــركـ مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا وتـــــم الـ

المتعافين من كوفيد -19..
ــور حــســن فــضــل اســتــشــاري  ــتـ ــدكـ واســتــكــمــل الـ
وقــال  حديثه  الــكــنــدي  بمستشفى  النفسي  الــطــب 
أبرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها  إن من 
والمتعافين  المصابين  وتتبعت  أوكسفورد  جامعة 
ـــدا مــــن كــــل ثــاثــة  ــــدة 6 أشــــهــــر، وبـــيـــنـــت أن واحــــ مـ
وتـــم تشخيصه،  نــفــســي  بــمــرض  أشـــخـــاص أصــيــب 
ومن الماحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا 
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية، فإذا قارنا 
المرضى المصابين باإلنفلونزا العادية بنفس شدة 
اإلصابة بدنيا، سنجد أن احتمالية اإلصابة بمرض 

نفسي عند مرض كورونا الضعف.
النفسية  اآلثــار  أن  لاهتمام  المثير  من  ولعل 
الذين  الكوفيد-19  والعصبية لوحظت في مرضى 
لم يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت أعراضهم 

خفيفة.
شيوعا  األكثر  المرضان  هما  واالكتئاب  القلق 
من   %30 حــوالــي  وبنسبة  بــكــورونــا  المصابين  لــدى 

المرضى.
إمــكــانــيــة  الـــــدراســـــات ان  ــدى  ــ واســتــنــتــجــت إحــ
اإلصابة باالكتئاب تتناسب طرديا مع شدة المرض 
ووجــــــود االلـــتـــهـــاب الـــشـــديـــد، فــقــد قـــامـــوا بــقــيــاس 
الفرتين  ونسبة  التفاعلي  ســي   - الــبــروتــيــن  نسبة 
)ferritin( في دم المرضى واللذان يدالن على شدة 
زادت  كلما  أن  وتبين  المناعي،  والتفاعل  االلتهاب 
وهذا  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  تزيد  نسبتها 
االكــتــئــاب الــمــرتــبــط بــالــعــوامــل الــبــيــولــوجــيــة يكون 
من  أكثر  التركيز  ونقص  باإلرهاق  مصحوبا  غالبا 
األعراض األخرى، مما يجعل االستجابة لمضادات 
يفضل  لــذا  المتوقع،  من  أقــل  المشهورة  االكتئاب 

استخدام أنواع أخرى.
وحـــالـــة الــهــذيــان مـــن الـــحـــاالت الــشــائــعــة عند 
مرضى الكوفيد موجودة بشكل أكبر عند المرضى 

الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة.
على  كبيرا  تحديا  تشكل  الــحــاالت  هــذه  ومثل 
في  والسبب  المرضى  لــهــؤالء  المتابعين  األطــبــاء 
الــتــي تــظــهــر فيها  إلــــى أن الــطــريــقــة  ذلــــك يــرجــع 
األعراض غالبا تكون غير تقليدية، فباإلضافة إلى 
والوعي  الــذاكــرة  تأثر  مثل  الكاسيكية  األعـــراض 
والتركيز والهلوسة، قد تضفي أعراض أخرى مثل 
وتيبس  الحركة  وقلة  الكام  عن  المريض  إحجام 
ولكن  اكتئاب  بأنها  تفسيرها  يتم  وقــد  العضات، 
في الواقع هي حالة )Akinetic mutism( المرتبطة 
تـــدل عــلــى ان المريض  الــتــي  الــمــثــبــط،  بــالــهــذيــان 
ليس في وضع جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم 

للتأكد من عدم وجود جلطات على سبيل المثال.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بـــروتـــوكـــوالت الــدوائــيــة 
االعــتــيــاديــة لــعــاج الــهــذيــان قــد تــكــون أكــثــر ضــررا 
اتباع خطوات عاجية  لذا يجب  المرضى،  لهؤالء 

مختلفة.
فمثا من األدوية الجيدة في االستخدام لمثل 
تعتبر  الــتــي  المياتونين  ــادة  مـ هــو  الــحــاالت  هـــذه 
آمنة نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل المناعة 
بعض الشيء إال أن ذلك قد يكون مرغوبا لغالبية 
المرضى نظرا لوجود تفاعل التهابي مناعي قوي 

ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
ــا قد  ــورونــ وأيـــضـــا األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة فـــي كــ
يكون لها تفسيرات أخــرى مثل أن تكون جــزءا من 
أو عــرض جانبي من أحــد األدويــة  حــاالت الهذيان 
المستخدمة في العاج، أو حتى دليل على حدوث 

متازمة المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمــــا عـــن أســـبـــاب إصـــابـــة مـــرضـــى كــوفــيــد -19 

باألعراض النفسية بنسبة كبيرة 

أجـــــاب الـــدكـــتـــور حـــســـن، يــعــتــبــر هــــذا الــمــرض 
ــن الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ خـــلـــيـــط مـ
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لها 
النفس  على  والــخــوف  المؤسسي  الــعــزل  مثل  دور 
غير  انها  اال  الــنــاس،  معظم  يتخيل  كما  واألقـــارب 
العوامل  ألن  وذلـــك  الــظــاهــرة  هــذه  لتفسير  كافية 
الــمــرض مــثــل اخــتــال  الــتــي يسببها  الــبــيــولــوجــيــة 
التهاب  أو  الكلى  الــدم وقصور وظائف  األمــاح في 
ظهور  في  كبير  دور  لهم  األكسجين  ونقص  الكبد 

األمراض النفسية.
2- يؤدي هذا الفيروس إلى التهاب شديد في 
الجسم بسبب تحفيز للمناعة الذاتية، وهذا سبب 
دخلت  إذا  وخصوصا  النفسية  لــألعــراض  مــعــروف 
الخايا المناعية في الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن الدم وأدت إلى التأثير على وظيفة الدماغ.
الفيروس  هذا  الذي يحفز  االلتهاب  يؤدي   -3
إلــــى ســهــولــة حـــــدوث جــلــطــات فـــي الـــجـــســـم، ومــن 
المعروف أن حدوث الجلطات هو عامل قوي يؤدي 

إلى األعراض النفسية.
نصائح مهمة للحد من المضاعفات النفسية: 
هـــي تجنب  عــلــى اإلطــــــاق  نــصــيــحــة  أهــــم   -1
اإلصابة بالفيروس، وذلك يكون بأخذ اللقاح، فقد 
عديمة  أو  الخفيفة  اإلصــابــات  حتى  ان  اكتشفت 
األعراض قد ينتج عنها مضاعفات نفسية وعصبية 

شديدة.
أفراد  لدى  النفسية  باألمراض  الوعي  رفع   -2
العاملين الصحيين وذلك للتعرف  المجتمع وكل 

على األعراض باكرا.
لتقييم  االختصاص  أصحاب  إلــى  التوجه   -3
في  التشخيص  لــصــعــوبــة  وذلــــك  الــمــرضــى  هــــؤالء 
من  المناسب  العاج  اختيار  ويتم  األحيان،  بعض 
المرضى  من  الفئة  لهذه  واألمـــان،  الفعالية  حيث 

بالذات.

اأ�سباب اللتهابات الفيرو�سية للجهاز التنف�سي 

العلوي خالل ف�سل ال�ستاء وكيفية عالجها
ــــف مـــن أكــثــر  تــعــد عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنـ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل شــيــوعــا بــيــن الــنــســاء 
والرجال على حد سواء في عصرنا الحالي، 
رغم أنها من العمليات الصعبة التي تحتاج 
إلــــى جــراحــيــن مــاهــريــن وتــخــتــلــف أهــــداف 
لتحسين  تــجــمــيــلــيــة  كــونــهــا  مـــن  الــعــمــلــيــة 
في  التنفس  لتحسين  وظيفية  أو  المظهر 
التالي سنتعرف على كل ما يخص  الحوار 
جال  الدكتور  من  األنــف  تجميل  عمليات 
الـــمـــرزوق اســتــشــاري جــراحــة األنـــف واألذن 

والحنجرة بمستشفى رويال البحرين.
عمليات  الشائعة إلجــراء  األســبــاب  *ما 

تجميل األنف؟
- من أهم أسباب إجراء عملية تجميل 
األنف هو إما لتغيير شكل األنف تجميليا 
وقد  مــعــا،  كليهما  أو  التنفس  لتحسين  أو 
يتم إجراؤها إلصاح التشوهات الخلقية أو 

الناتجة من إصابة معينة.
ــنــــاســــب إلجـــــــراء  *هـــــــل هــــنــــاك عــــمــــر مــ

العملية؟
- يفضل إجراء العملية في سن 18 سنة 
بعد تجاوز  األنــف  حتى يكتمل نمو عظمة 

سن المراهقة.
*كيف يكون التشخيص؟

المريض  مــع  األولـــى  المقابلة  أثــنــاء   -
واألهــــداف  الـــدوافـــع  مــعــرفــة  يــتــم  ومعاينته 
التوقعات  ومناقشة  المريض  من  المرجوة 
ــذي يــمــكــن  ــ حـــيـــث نـــوضـــح لــلــمــريــض مــــا الــ
يمكنها  وما ال  فعله  األنف  لعملية تجميل 
تكون  أن  الشكل  للنتائج  يمكن  ومــاذا  فعله 

عليه بعد العملية.
تشكل العظام الجزء العلوي من هيكل 
السفلي  الــجــزء  يشكل  والــغــضــروف  األنـــف 
التغيرات  لمعرفة  األنــف  فحص  ويتم  منه 
يتم  كما  األنــف،  وتصغير  لنحت  المطلوبة 

ــود انــحــراف في  مــعــرفــة ســمــك الــجــلــد ووجــ
الحاجز األنفي أو تضخم في اللحميات عن 

طريق المنظار. 
الــعــمــلــيــة؟ ومـــــاذا عـــن مــدة  تــتــم  *كيف 

التعافي؟
- يمكن إجراء جراحة األنف التجميلية 
ــل األنــــف )عــمــلــيــة مــغــلــقــة( أو من  مــن داخــ
خال شق خارجي صغير في قاعدة األنف 
)عملية مفتوحة(، ويتم اختيار التقنية بناء 

على نوع المشكلة وبالتشاور مع المريض.
ــــف فــي  تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنــ
حــــدود الــســاعــتــيــن وتـــكـــون تــحــت الــتــخــديــر 
الـــعـــام، ويــمــكــن بــعــدهــا أن يـــغـــادر الــمــريــض 
المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.
ويــحــتــاج الــمــريــض بــعــد الــجــراحــة إلــى 
الراحة في السرير مع رفع الرأس إلى أعلى 
إزالــة  يتم  الــتــورم.  لتقليل  الــصــدر  مستوى 

الجبيرة بعد أسبوع من العملية.
*هل توجد أي آثار جانبية متوقعة بعد 

العملية وكيف يمكن تجنبها؟
أو  الــتــورم  بسبب  األنـــف  يحتقن  قــد   -
بــســبــب الــجــبــيــرة الــمــوضــوعــة عــلــى األنـــف 
استخدام  طريق  عن  االنسداد  تقليل  ويتم 

األدوية.
- بعض اإلرشــادات الوقائية بعد إجراء 

العملية تشمل اآلتي: 
مــثــل  الــعــنــيــفــة  األنـــشـــطـــة  تـــجـــنـــب   /1

الركض وحمل األثقال.
2/ عدم ارتداء النظارات مدة شهر. 

* من الممكن حدوث بعض التورم حول 
بعد  ولكنها تختفي  الجراحة  بعد  العينين 

مرور أسبوع. 
* يستطيع المريض العودة إلى العمل 

بعد مرور أسبوع من العملية.

الدكتور حسن فضل: 

اأعرا�ض نف�سية غير اعتيادية لمر�سى كرونا

سؤال؟سؤال؟
الدكتور أحمد الشربيني يجيب:

كورونا  فــيــروس  مــع  الــعــاديــة  الشتاء  أنفلونزا  أعـــراض  تتشابه 
وعلينا  تجاهلها  األطباء من  يحذر  لذا  األعــراض،  من  الكثير  في 
إعطاؤها االهتمام الكافي من التشخيص والمتابعة العاجية ألنها 
قد تتطور الحقا بشكل خطير.. لذا أجاب الدكتور أحمد الشربيني 
أخصائي األنف واألذن والحنجرة عن أسباب االلتهابات الفيروسية 

للجهاز التنفسي العلوي وكيفية عاجها. 
أوال: األعراض الشائعة لالتهابات الفيروسية: رشح )سيان( 
البلع،  الحلق، صعوبة  ألــم  بــاألنــف،  وانــســداد  احتقان  األنـــف،  مــن 

ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع يصاحبه ألم بالوجه.
وإحساس بالضغط في األذنين مع ضعف في السمع

العدوى  فــي:  تلخيصها  يمكن  األســبــاب  ألهــم  بالنسبة  ثانيا: 
البرد  لــنــزالت  المسببة  الــفــيــروســات  أنـــواع  مــن  للكثير  الفيروسية 
ثم  ومــن  الـــرذاذ،  عــن طريق  انتشارها  وذلــك لسهولة  واألنــفــلــونــزا، 
يسهل الــتــعــرض لــلــعــدوى عــن طــريــق الــتــعــرض لــــرذاذ مــن شخص 
مصاب خال التعامل المباشر معه أو مامسة أسطح ملوثة ولمس 

األنف أو الفم.
الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة قـــد تــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب نفس 
األعراض ولكن بصورة أشد أو كمضاعفات للعدوى الفيروسية التي 

حدثت في البداية.
وعـــن عــوامــل الــخــطــر، فـــإن الــتــعــرض لــلــعــدوى الــفــيــروســيــة أو 
بسبب  ســـواء  الضعيفة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  البكتيرية 
األمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب، 
الرئتين  إلى  إما  وانتقالها  العدوى  تطور  إلى  يؤدي  السن،  كبار  أو 
المضاعفات  كــإحــدى  الــمــخ  إلــى  أو  الــســفــلــي(،  التنفسي  )الــجــهــاز 
الــخــطــرة اللــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، مــا يــســتــلــزم خــطــة عاجية 

مختلفة.
في  الفيروسية  لالتهابات  أيضا  الخطرة  المضاعفات  إحدى 
العلوي هو فقدان حاسة السمع العصبي، وذلك  التنفسي  الجهاز 
نتيجة لتأثر عصب السمع بالفيروس المسبب للعدوى التنفسية، 
ما يسبب فقدان سمع مفاجئ أو سماع صوت وش أو طنين باألذن، 
نتيجة  الــوســطــى  األذن  فــي  األذن  طبلة  خــلــف  ارتـــشـــاح  حـــدوث  أو 

االحتقان األنفي.
رابعا طرق الوقاية بشكل عام: تجنب التعرض المباشر لتيارات 
البارد، تجنب التعامل بشكل مباشر وقريب مع من يعانون  الهواء 
والــســوائــل  الــمــاء  أعـــراض مرضية تنفسية، اإلكــثــار مــن شــرب  مــن 

الدافئة، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر 
الزنك  مثل  المناعي  الجهاز  تقوي  التي  والفيتامينات  الغذائية 

وفيتامين سي وبي المركب.
أما عن العاج:

بالغذاء  االهتمام   - الدافئة  السوائل  وشرب   - الراحة  يتطلب 
أقــراص مضادة الحتقان  إلــى خافض حــرارة،  قد يحتاج  الصحي، 
األنف، شراب للسعال، قطور أنفية مضادة لاحتقان، غسول أنفي 

ملحي.
االلتهابات البكتيرية تستدعي استخدام مضاد حيوي مناسب 

لنوع البكتيريا ومكان اإلصابة. 
قــد يحتاج  قــدر اهلل-  فــي حــالــة حـــدوث مضاعفات خــطــرة -ال 
الــمــريــض إلـــى الــتــنــويــم بــالــمــســتــشــفــى تــحــت الــمــاحــظــة الطبية 

الدقيقة والعاج الطبي المناسب لظروف كل حالة على حدة.

الدكتور جالل المرزوق لـ»الخليج الطبي«: 

عمليات تجميل الأنف لتجميل 

�سكل الأنف اأو لتح�سين 

التنف�ض اأو كالهما معا

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16027/pdf/1-Supplime/16027.pdf?fixed8264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284284
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284305
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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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عليهم،  كبيًرا  خطًرا  ُتشّكل  األطفال  عند  السمنة 
وتضعهم على بداية طريق اإلصابة باألمراض المزمنة 
فــي ُعــمــٍر ُمــبــكــر، لـــذا يــجــب عــاجــهــا والــحــد منها قــدر 
أطفالنا من  لبناء مستقبل صحي لحماية  المستطاع 

أمراٍض خطرة ُهم في غنى عنها.
الصحية  الــتــحــذيــرات  أن  حــديــثــة  ــة  ــ دراسـ أظـــهـــرت 
القائمة على الصور على المشروبات السكرية كالعصير 
ــي خــفــض مــشــتــريــات الـــوالـــديـــن  ــودا، اســهــمــت فـ ــ ــــصـ والـ
ما   ،%17 بنسبة  الــســكــريــة  الــمــشــروبــات  مــن  ألطــفــالــهــم 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــهــج جـــديـــد يــمــكــن اتـــبـــاعـــه في 
الــدراســة  لــتــأتــي  الــعــالــم،  فــي  األطــفــال  مكافحة سمنة 
كدليل إرشادي لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر 

تلك المنتجات.
أجــروا  الــذيــن  كــارولــيــنــا  نـــورث  ويـــرى باحثو جامعة 
الــتــي شـــارك بها 326 طفا أعــمــارهــم مــا بين  الــدراســة 
مختبر  داخــل  العامة  للصحة  مدرسة  مع  عاما  و12   2
في  التسوق  كتجربة  صغير  مــاركــت  بسوبر  أشبه  فريد 
مفيدا  يكون  أن  يمكن  دراستهم  أن  الصغيرة،  المتاجر 
لواضعي السياسات إذ تشكل دليًا يدعم وضع ملصقات 
الــمــشــروبــات  الــعــبــوة لتقليل اســتــهــاك  تــحــذيــريــة عــلــى 
استهاكها  كثرة  تتسبب  والتي  األطفال،  لدى  السكرية 
إلى زيادة اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة، بما في 

ذلك مرض السكري وأمراض القلب. 
ــاء  ــ ــور اآلبـ ــعـ ــى شـ ــ إلـ ــًا أدت  أيــــضــ لـــلـــدراســـة  ــًا  ــ ــقـ ــ وووفـ
أكثر  والتفكير  الصحي  األكــل  ــرارات  قـ على  بالسيطرة 

بأضرار المشروبات السكرية.
الــوزن  بعض  يكتسبون  النمو  مرحلة  فــي  األطــفــال 
الزائد والدهون نتيجة التغيرات الجسدية والهرمونية، 

وربما ال يتناسب مع مرحلتهم العمرية.
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتــــحــ ــمــ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الــ وتـــــدعـــــم مـ
لـــزيـــادة التوعية  ــة  )الــيــونــيــســف( حــمــات تــوعــويــة دوريــ
الصحية عن مخاطر السمنة لألطفال ولزيادة النشاط 
البدني. باتت السمنة وباء وعلينا أن نحد من انتشارها 

بين أبنائنا وعدم االستهانة بمخاطرها.

تحذيرات من �سمنة الأطفال
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة األسبوع مقدمة من شركة GPS لألسنان
عــلــى مــامــح وجــمــال  كبير  االبــتــســامــة بشكل  تــؤثــر 
المثالية  الــحــصــول على االبــتــســامــة  أجــل  الــوجــه، ومــن 
فائقة.  بعناية  أســنــانــك  ومعمل  طبيبك  اخــتــيــار  يجب 

وشددت الدكتورة رزان الزعيم على أن تجميل األسنان ال 
يقتصر فقط على الشكل واللون، بل إن تجميل األسنان 

يعنى بوظيفة األسنان وسامة اللثة أيضا.
الناس  يتهافت  األســنــان  تجميل  عالم  في  ولألسف 
تظهر الحقا  قد  عنها مشاكل  ينتج  التي  العروض  وراء 
في  تستخدم  التي  المواد  ورداءة  المعالجة  سوء  بسبب 
صنع التركيبات. وأضافت الدكتورة الزعيم: لكي يحصل 
عمل  يقترن  ان  يجب  المثالي  التجميل  على  الشخص 
على  للحصول  محترف  أسنان  بمعمل  الماهر  الطبيب 

تركيبات ذات مظهر طبيعي ومناسب لقسمات الوجه.
لذلك اخترت ان أتعامل مع معمل gps ألنني حريصة 

على ان أقدم لمراجعيني أفضل النتائج وأجملها.
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منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
ــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  عـــالـــمـــيـــة، تـ
من  مــوازيــة  جــائــحــة  تظهر  أن  النفسية  والــصــحــة 

األمراض النفسية كنتيجة سببية.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــحــة الـــتـــوقـــعـــات بــظــهــور  وعـ
مــا بعد  ومــتــازمــة  واالكــتــئــاب  القلق  أمـــراض مثل 
الــصــدمــة، كــمــا بينت دراســـتـــان كــبــيــرتــان إحــداهــمــا 
إلى  احتاجوا  الذين  المرضى  وشملت  إيطاليا  في 
وشملت  إسبانيا  فــي  واألخـــرى  المستشفى  دخـــول 
كل المرضى إلى اآلن، فقد بينت الدراسات أن األثر 

النفسي لهذا الفيروس قد فاق.
ــيـــز أيــــضــــا عــلــى  ــتـــركـ مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا وتـــــم الـ

المتعافين من كوفيد -19..
ــور حــســن فــضــل اســتــشــاري  ــتـ ــدكـ واســتــكــمــل الـ
وقــال  حديثه  الــكــنــدي  بمستشفى  النفسي  الــطــب 
أبرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها  إن من 
والمتعافين  المصابين  وتتبعت  أوكسفورد  جامعة 
ـــدا مــــن كــــل ثــاثــة  ــــدة 6 أشــــهــــر، وبـــيـــنـــت أن واحــــ مـ
وتـــم تشخيصه،  نــفــســي  بــمــرض  أشـــخـــاص أصــيــب 
ومن الماحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا 
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية، فإذا قارنا 
المرضى المصابين باإلنفلونزا العادية بنفس شدة 
اإلصابة بدنيا، سنجد أن احتمالية اإلصابة بمرض 

نفسي عند مرض كورونا الضعف.
النفسية  اآلثــار  أن  لاهتمام  المثير  من  ولعل 
الذين  الكوفيد-19  والعصبية لوحظت في مرضى 
لم يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت أعراضهم 

خفيفة.
شيوعا  األكثر  المرضان  هما  واالكتئاب  القلق 
من   %30 حــوالــي  وبنسبة  بــكــورونــا  المصابين  لــدى 

المرضى.
إمــكــانــيــة  الـــــدراســـــات ان  ــدى  ــ واســتــنــتــجــت إحــ
اإلصابة باالكتئاب تتناسب طرديا مع شدة المرض 
ووجــــــود االلـــتـــهـــاب الـــشـــديـــد، فــقــد قـــامـــوا بــقــيــاس 
الفرتين  ونسبة  التفاعلي  ســي   - الــبــروتــيــن  نسبة 
)ferritin( في دم المرضى واللذان يدالن على شدة 
زادت  كلما  أن  وتبين  المناعي،  والتفاعل  االلتهاب 
وهذا  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  تزيد  نسبتها 
االكــتــئــاب الــمــرتــبــط بــالــعــوامــل الــبــيــولــوجــيــة يكون 
من  أكثر  التركيز  ونقص  باإلرهاق  مصحوبا  غالبا 
األعراض األخرى، مما يجعل االستجابة لمضادات 
يفضل  لــذا  المتوقع،  من  أقــل  المشهورة  االكتئاب 

استخدام أنواع أخرى.
وحـــالـــة الــهــذيــان مـــن الـــحـــاالت الــشــائــعــة عند 
مرضى الكوفيد موجودة بشكل أكبر عند المرضى 

الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة.
على  كبيرا  تحديا  تشكل  الــحــاالت  هــذه  ومثل 
في  والسبب  المرضى  لــهــؤالء  المتابعين  األطــبــاء 
الــتــي تــظــهــر فيها  إلــــى أن الــطــريــقــة  ذلــــك يــرجــع 
األعراض غالبا تكون غير تقليدية، فباإلضافة إلى 
والوعي  الــذاكــرة  تأثر  مثل  الكاسيكية  األعـــراض 
والتركيز والهلوسة، قد تضفي أعراض أخرى مثل 
وتيبس  الحركة  وقلة  الكام  عن  المريض  إحجام 
ولكن  اكتئاب  بأنها  تفسيرها  يتم  وقــد  العضات، 
في الواقع هي حالة )Akinetic mutism( المرتبطة 
تـــدل عــلــى ان المريض  الــتــي  الــمــثــبــط،  بــالــهــذيــان 
ليس في وضع جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم 

للتأكد من عدم وجود جلطات على سبيل المثال.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بـــروتـــوكـــوالت الــدوائــيــة 
االعــتــيــاديــة لــعــاج الــهــذيــان قــد تــكــون أكــثــر ضــررا 
اتباع خطوات عاجية  لذا يجب  المرضى،  لهؤالء 

مختلفة.
فمثا من األدوية الجيدة في االستخدام لمثل 
تعتبر  الــتــي  المياتونين  ــادة  مـ هــو  الــحــاالت  هـــذه 
آمنة نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل المناعة 
بعض الشيء إال أن ذلك قد يكون مرغوبا لغالبية 
المرضى نظرا لوجود تفاعل التهابي مناعي قوي 

ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
ــا قد  ــورونــ وأيـــضـــا األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة فـــي كــ
يكون لها تفسيرات أخــرى مثل أن تكون جــزءا من 
أو عــرض جانبي من أحــد األدويــة  حــاالت الهذيان 
المستخدمة في العاج، أو حتى دليل على حدوث 

متازمة المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمــــا عـــن أســـبـــاب إصـــابـــة مـــرضـــى كــوفــيــد -19 

باألعراض النفسية بنسبة كبيرة 

أجـــــاب الـــدكـــتـــور حـــســـن، يــعــتــبــر هــــذا الــمــرض 
ــن الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ خـــلـــيـــط مـ
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لها 
النفس  على  والــخــوف  المؤسسي  الــعــزل  مثل  دور 
غير  انها  اال  الــنــاس،  معظم  يتخيل  كما  واألقـــارب 
العوامل  ألن  وذلـــك  الــظــاهــرة  هــذه  لتفسير  كافية 
الــمــرض مــثــل اخــتــال  الــتــي يسببها  الــبــيــولــوجــيــة 
التهاب  أو  الكلى  الــدم وقصور وظائف  األمــاح في 
ظهور  في  كبير  دور  لهم  األكسجين  ونقص  الكبد 

األمراض النفسية.
2- يؤدي هذا الفيروس إلى التهاب شديد في 
الجسم بسبب تحفيز للمناعة الذاتية، وهذا سبب 
دخلت  إذا  وخصوصا  النفسية  لــألعــراض  مــعــروف 
الخايا المناعية في الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن الدم وأدت إلى التأثير على وظيفة الدماغ.
الفيروس  هذا  الذي يحفز  االلتهاب  يؤدي   -3
إلــــى ســهــولــة حـــــدوث جــلــطــات فـــي الـــجـــســـم، ومــن 
المعروف أن حدوث الجلطات هو عامل قوي يؤدي 

إلى األعراض النفسية.
نصائح مهمة للحد من المضاعفات النفسية: 
هـــي تجنب  عــلــى اإلطــــــاق  نــصــيــحــة  أهــــم   -1
اإلصابة بالفيروس، وذلك يكون بأخذ اللقاح، فقد 
عديمة  أو  الخفيفة  اإلصــابــات  حتى  ان  اكتشفت 
األعراض قد ينتج عنها مضاعفات نفسية وعصبية 

شديدة.
أفراد  لدى  النفسية  باألمراض  الوعي  رفع   -2
العاملين الصحيين وذلك للتعرف  المجتمع وكل 

على األعراض باكرا.
لتقييم  االختصاص  أصحاب  إلــى  التوجه   -3
في  التشخيص  لــصــعــوبــة  وذلــــك  الــمــرضــى  هــــؤالء 
من  المناسب  العاج  اختيار  ويتم  األحيان،  بعض 
المرضى  من  الفئة  لهذه  واألمـــان،  الفعالية  حيث 

بالذات.

اأ�سباب اللتهابات الفيرو�سية للجهاز التنف�سي 

العلوي خالل ف�سل ال�ستاء وكيفية عالجها
ــــف مـــن أكــثــر  تــعــد عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنـ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل شــيــوعــا بــيــن الــنــســاء 
والرجال على حد سواء في عصرنا الحالي، 
رغم أنها من العمليات الصعبة التي تحتاج 
إلــــى جــراحــيــن مــاهــريــن وتــخــتــلــف أهــــداف 
لتحسين  تــجــمــيــلــيــة  كــونــهــا  مـــن  الــعــمــلــيــة 
في  التنفس  لتحسين  وظيفية  أو  المظهر 
التالي سنتعرف على كل ما يخص  الحوار 
جال  الدكتور  من  األنــف  تجميل  عمليات 
الـــمـــرزوق اســتــشــاري جــراحــة األنـــف واألذن 

والحنجرة بمستشفى رويال البحرين.
عمليات  الشائعة إلجــراء  األســبــاب  *ما 

تجميل األنف؟
- من أهم أسباب إجراء عملية تجميل 
األنف هو إما لتغيير شكل األنف تجميليا 
وقد  مــعــا،  كليهما  أو  التنفس  لتحسين  أو 
يتم إجراؤها إلصاح التشوهات الخلقية أو 

الناتجة من إصابة معينة.
ــنــــاســــب إلجـــــــراء  *هـــــــل هــــنــــاك عــــمــــر مــ

العملية؟
- يفضل إجراء العملية في سن 18 سنة 
بعد تجاوز  األنــف  حتى يكتمل نمو عظمة 

سن المراهقة.
*كيف يكون التشخيص؟

المريض  مــع  األولـــى  المقابلة  أثــنــاء   -
واألهــــداف  الـــدوافـــع  مــعــرفــة  يــتــم  ومعاينته 
التوقعات  ومناقشة  المريض  من  المرجوة 
ــذي يــمــكــن  ــ حـــيـــث نـــوضـــح لــلــمــريــض مــــا الــ
يمكنها  وما ال  فعله  األنف  لعملية تجميل 
تكون  أن  الشكل  للنتائج  يمكن  ومــاذا  فعله 

عليه بعد العملية.
تشكل العظام الجزء العلوي من هيكل 
السفلي  الــجــزء  يشكل  والــغــضــروف  األنـــف 
التغيرات  لمعرفة  األنــف  فحص  ويتم  منه 
يتم  كما  األنــف،  وتصغير  لنحت  المطلوبة 

ــود انــحــراف في  مــعــرفــة ســمــك الــجــلــد ووجــ
الحاجز األنفي أو تضخم في اللحميات عن 

طريق المنظار. 
الــعــمــلــيــة؟ ومـــــاذا عـــن مــدة  تــتــم  *كيف 

التعافي؟
- يمكن إجراء جراحة األنف التجميلية 
ــل األنــــف )عــمــلــيــة مــغــلــقــة( أو من  مــن داخــ
خال شق خارجي صغير في قاعدة األنف 
)عملية مفتوحة(، ويتم اختيار التقنية بناء 

على نوع المشكلة وبالتشاور مع المريض.
ــــف فــي  تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنــ
حــــدود الــســاعــتــيــن وتـــكـــون تــحــت الــتــخــديــر 
الـــعـــام، ويــمــكــن بــعــدهــا أن يـــغـــادر الــمــريــض 
المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.

ويــحــتــاج الــمــريــض بــعــد الــجــراحــة إلــى 
الراحة في السرير مع رفع الرأس إلى أعلى 
إزالــة  يتم  الــتــورم.  لتقليل  الــصــدر  مستوى 

الجبيرة بعد أسبوع من العملية.
*هل توجد أي آثار جانبية متوقعة بعد 

العملية وكيف يمكن تجنبها؟
أو  الــتــورم  بسبب  األنـــف  يحتقن  قــد   -
بــســبــب الــجــبــيــرة الــمــوضــوعــة عــلــى األنـــف 
استخدام  طريق  عن  االنسداد  تقليل  ويتم 

األدوية.
- بعض اإلرشــادات الوقائية بعد إجراء 

العملية تشمل اآلتي: 
مــثــل  الــعــنــيــفــة  األنـــشـــطـــة  تـــجـــنـــب   /1

الركض وحمل األثقال.
2/ عدم ارتداء النظارات مدة شهر. 

* من الممكن حدوث بعض التورم حول 
بعد  ولكنها تختفي  الجراحة  بعد  العينين 

مرور أسبوع. 
* يستطيع المريض العودة إلى العمل 

بعد مرور أسبوع من العملية.

الدكتور حسن فضل: 

اأعرا�ض نف�سية غير اعتيادية لمر�سى كرونا

سؤال؟سؤال؟
الدكتور أحمد الشربيني يجيب:

كورونا  فــيــروس  مــع  الــعــاديــة  الشتاء  أنفلونزا  أعـــراض  تتشابه 
وعلينا  تجاهلها  األطباء من  يحذر  لذا  األعــراض،  من  الكثير  في 
إعطاؤها االهتمام الكافي من التشخيص والمتابعة العاجية ألنها 
قد تتطور الحقا بشكل خطير.. لذا أجاب الدكتور أحمد الشربيني 
أخصائي األنف واألذن والحنجرة عن أسباب االلتهابات الفيروسية 

للجهاز التنفسي العلوي وكيفية عاجها. 
أوال: األعراض الشائعة لالتهابات الفيروسية: رشح )سيان( 
البلع،  الحلق، صعوبة  ألــم  بــاألنــف،  وانــســداد  احتقان  األنـــف،  مــن 

ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع يصاحبه ألم بالوجه.
وإحساس بالضغط في األذنين مع ضعف في السمع

العدوى  فــي:  تلخيصها  يمكن  األســبــاب  ألهــم  بالنسبة  ثانيا: 
البرد  لــنــزالت  المسببة  الــفــيــروســات  أنـــواع  مــن  للكثير  الفيروسية 
ثم  ومــن  الـــرذاذ،  عــن طريق  انتشارها  وذلــك لسهولة  واألنــفــلــونــزا، 
يسهل الــتــعــرض لــلــعــدوى عــن طــريــق الــتــعــرض لــــرذاذ مــن شخص 
مصاب خال التعامل المباشر معه أو مامسة أسطح ملوثة ولمس 

األنف أو الفم.
الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة قـــد تــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب نفس 
األعراض ولكن بصورة أشد أو كمضاعفات للعدوى الفيروسية التي 

حدثت في البداية.
وعـــن عــوامــل الــخــطــر، فـــإن الــتــعــرض لــلــعــدوى الــفــيــروســيــة أو 
بسبب  ســـواء  الضعيفة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  البكتيرية 
األمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب، 
الرئتين  إلى  إما  وانتقالها  العدوى  تطور  إلى  يؤدي  السن،  كبار  أو 
المضاعفات  كــإحــدى  الــمــخ  إلــى  أو  الــســفــلــي(،  التنفسي  )الــجــهــاز 
الــخــطــرة اللــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، مــا يــســتــلــزم خــطــة عاجية 

مختلفة.
في  الفيروسية  لالتهابات  أيضا  الخطرة  المضاعفات  إحدى 
العلوي هو فقدان حاسة السمع العصبي، وذلك  التنفسي  الجهاز 
نتيجة لتأثر عصب السمع بالفيروس المسبب للعدوى التنفسية، 
ما يسبب فقدان سمع مفاجئ أو سماع صوت وش أو طنين باألذن، 
نتيجة  الــوســطــى  األذن  فــي  األذن  طبلة  خــلــف  ارتـــشـــاح  حـــدوث  أو 

االحتقان األنفي.
رابعا طرق الوقاية بشكل عام: تجنب التعرض المباشر لتيارات 
البارد، تجنب التعامل بشكل مباشر وقريب مع من يعانون  الهواء 
والــســوائــل  الــمــاء  أعـــراض مرضية تنفسية، اإلكــثــار مــن شــرب  مــن 

الدافئة، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر 
الزنك  مثل  المناعي  الجهاز  تقوي  التي  والفيتامينات  الغذائية 

وفيتامين سي وبي المركب.
أما عن العاج:

بالغذاء  االهتمام   - الدافئة  السوائل  وشرب   - الراحة  يتطلب 
أقــراص مضادة الحتقان  إلــى خافض حــرارة،  قد يحتاج  الصحي، 
األنف، شراب للسعال، قطور أنفية مضادة لاحتقان، غسول أنفي 

ملحي.
االلتهابات البكتيرية تستدعي استخدام مضاد حيوي مناسب 

لنوع البكتيريا ومكان اإلصابة. 
قــد يحتاج  قــدر اهلل-  فــي حــالــة حـــدوث مضاعفات خــطــرة -ال 
الــمــريــض إلـــى الــتــنــويــم بــالــمــســتــشــفــى تــحــت الــمــاحــظــة الطبية 

الدقيقة والعاج الطبي المناسب لظروف كل حالة على حدة.

الدكتور جالل المرزوق لـ»الخليج الطبي«: 

عمليات تجميل الأنف لتجميل 

�سكل الأنف اأو لتح�سين 

التنف�ض اأو كالهما معا

عليهم،  كبيًرا  خطًرا  ُتشّكل  األطفال  عند  السمنة 
وتضعهم على بداية طريق اإلصابة باألمراض المزمنة 
فــي ُعــمــٍر ُمــبــكــر، لـــذا يــجــب عــاجــهــا والــحــد منها قــدر 
أطفالنا من  لبناء مستقبل صحي لحماية  المستطاع 

أمراٍض خطرة ُهم في غنى عنها.
الصحية  الــتــحــذيــرات  أن  حــديــثــة  ــة  ــ دراسـ أظـــهـــرت 
القائمة على الصور على المشروبات السكرية كالعصير 
ــي خــفــض مــشــتــريــات الـــوالـــديـــن  ــودا، اســهــمــت فـ ــ ــــصـ والـ
ما   ،%17 بنسبة  الــســكــريــة  الــمــشــروبــات  مــن  ألطــفــالــهــم 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــهــج جـــديـــد يــمــكــن اتـــبـــاعـــه في 
الــدراســة  لــتــأتــي  الــعــالــم،  فــي  األطــفــال  مكافحة سمنة 
كدليل إرشادي لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر 

تلك المنتجات.
أجــروا  الــذيــن  كــارولــيــنــا  نـــورث  ويـــرى باحثو جامعة 
الــتــي شـــارك بها 326 طفا أعــمــارهــم مــا بين  الــدراســة 
مختبر  داخــل  العامة  للصحة  مدرسة  مع  عاما  و12   2
في  التسوق  كتجربة  صغير  مــاركــت  بسوبر  أشبه  فريد 
مفيدا  يكون  أن  يمكن  دراستهم  أن  الصغيرة،  المتاجر 
لواضعي السياسات إذ تشكل دليًا يدعم وضع ملصقات 
الــمــشــروبــات  الــعــبــوة لتقليل اســتــهــاك  تــحــذيــريــة عــلــى 
استهاكها  كثرة  تتسبب  والتي  األطفال،  لدى  السكرية 
إلى زيادة اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة، بما في 

ذلك مرض السكري وأمراض القلب. 
ــاء  ــ ــور اآلبـ ــعـ ــى شـ ــ إلـ ــًا أدت  أيــــضــ لـــلـــدراســـة  ــًا  ــ ــقـ ــ وووفـ
أكثر  والتفكير  الصحي  األكــل  ــرارات  قـ على  بالسيطرة 

بأضرار المشروبات السكرية.
الــوزن  بعض  يكتسبون  النمو  مرحلة  فــي  األطــفــال 
الزائد والدهون نتيجة التغيرات الجسدية والهرمونية، 

وربما ال يتناسب مع مرحلتهم العمرية.
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتــــحــ ــمــ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الــ وتـــــدعـــــم مـ
لـــزيـــادة التوعية  ــة  )الــيــونــيــســف( حــمــات تــوعــويــة دوريــ
الصحية عن مخاطر السمنة لألطفال ولزيادة النشاط 
البدني. باتت السمنة وباء وعلينا أن نحد من انتشارها 

بين أبنائنا وعدم االستهانة بمخاطرها.

تحذيرات من �سمنة الأطفال
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة األسبوع مقدمة من شركة GPS لألسنان
عــلــى مــامــح وجــمــال  كبير  االبــتــســامــة بشكل  تــؤثــر 
المثالية  الــحــصــول على االبــتــســامــة  أجــل  الــوجــه، ومــن 
فائقة.  بعناية  أســنــانــك  ومعمل  طبيبك  اخــتــيــار  يجب 

وشددت الدكتورة رزان الزعيم على أن تجميل األسنان ال 
يقتصر فقط على الشكل واللون، بل إن تجميل األسنان 

يعنى بوظيفة األسنان وسامة اللثة أيضا.
الناس  يتهافت  األســنــان  تجميل  عالم  في  ولألسف 
تظهر الحقا  قد  عنها مشاكل  ينتج  التي  العروض  وراء 
في  تستخدم  التي  المواد  ورداءة  المعالجة  سوء  بسبب 
صنع التركيبات. وأضافت الدكتورة الزعيم: لكي يحصل 
عمل  يقترن  ان  يجب  المثالي  التجميل  على  الشخص 
على  للحصول  محترف  أسنان  بمعمل  الماهر  الطبيب 

تركيبات ذات مظهر طبيعي ومناسب لقسمات الوجه.
لذلك اخترت ان أتعامل مع معمل gps ألنني حريصة 

على ان أقدم لمراجعيني أفضل النتائج وأجملها.
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منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
ــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  عـــالـــمـــيـــة، تـ
من  مــوازيــة  جــائــحــة  تظهر  أن  النفسية  والــصــحــة 

األمراض النفسية كنتيجة سببية.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــحــة الـــتـــوقـــعـــات بــظــهــور  وعـ
مــا بعد  ومــتــازمــة  واالكــتــئــاب  القلق  أمـــراض مثل 
الــصــدمــة، كــمــا بينت دراســـتـــان كــبــيــرتــان إحــداهــمــا 
إلى  احتاجوا  الذين  المرضى  وشملت  إيطاليا  في 
وشملت  إسبانيا  فــي  واألخـــرى  المستشفى  دخـــول 
كل المرضى إلى اآلن، فقد بينت الدراسات أن األثر 

النفسي لهذا الفيروس قد فاق.
ــيـــز أيــــضــــا عــلــى  ــتـــركـ مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا وتـــــم الـ

المتعافين من كوفيد -19..
ــور حــســن فــضــل اســتــشــاري  ــتـ ــدكـ واســتــكــمــل الـ
وقــال  حديثه  الــكــنــدي  بمستشفى  النفسي  الــطــب 
أبرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها  إن من 
والمتعافين  المصابين  وتتبعت  أوكسفورد  جامعة 
ـــدا مــــن كــــل ثــاثــة  ــــدة 6 أشــــهــــر، وبـــيـــنـــت أن واحــــ مـ
وتـــم تشخيصه،  نــفــســي  بــمــرض  أشـــخـــاص أصــيــب 
ومن الماحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا 
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية، فإذا قارنا 
المرضى المصابين باإلنفلونزا العادية بنفس شدة 
اإلصابة بدنيا، سنجد أن احتمالية اإلصابة بمرض 

نفسي عند مرض كورونا الضعف.
النفسية  اآلثــار  أن  لاهتمام  المثير  من  ولعل 
الذين  الكوفيد-19  والعصبية لوحظت في مرضى 
لم يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت أعراضهم 

خفيفة.
شيوعا  األكثر  المرضان  هما  واالكتئاب  القلق 
من   %30 حــوالــي  وبنسبة  بــكــورونــا  المصابين  لــدى 

المرضى.
إمــكــانــيــة  الـــــدراســـــات ان  ــدى  ــ واســتــنــتــجــت إحــ
اإلصابة باالكتئاب تتناسب طرديا مع شدة المرض 
ووجــــــود االلـــتـــهـــاب الـــشـــديـــد، فــقــد قـــامـــوا بــقــيــاس 
الفرتين  ونسبة  التفاعلي  ســي   - الــبــروتــيــن  نسبة 
)ferritin( في دم المرضى واللذان يدالن على شدة 
زادت  كلما  أن  وتبين  المناعي،  والتفاعل  االلتهاب 
وهذا  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  تزيد  نسبتها 
االكــتــئــاب الــمــرتــبــط بــالــعــوامــل الــبــيــولــوجــيــة يكون 
من  أكثر  التركيز  ونقص  باإلرهاق  مصحوبا  غالبا 
األعراض األخرى، مما يجعل االستجابة لمضادات 
يفضل  لــذا  المتوقع،  من  أقــل  المشهورة  االكتئاب 

استخدام أنواع أخرى.
وحـــالـــة الــهــذيــان مـــن الـــحـــاالت الــشــائــعــة عند 
مرضى الكوفيد موجودة بشكل أكبر عند المرضى 

الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة.
على  كبيرا  تحديا  تشكل  الــحــاالت  هــذه  ومثل 
في  والسبب  المرضى  لــهــؤالء  المتابعين  األطــبــاء 
الــتــي تــظــهــر فيها  إلــــى أن الــطــريــقــة  ذلــــك يــرجــع 
األعراض غالبا تكون غير تقليدية، فباإلضافة إلى 
والوعي  الــذاكــرة  تأثر  مثل  الكاسيكية  األعـــراض 
والتركيز والهلوسة، قد تضفي أعراض أخرى مثل 
وتيبس  الحركة  وقلة  الكام  عن  المريض  إحجام 
ولكن  اكتئاب  بأنها  تفسيرها  يتم  وقــد  العضات، 
في الواقع هي حالة )Akinetic mutism( المرتبطة 
تـــدل عــلــى ان المريض  الــتــي  الــمــثــبــط،  بــالــهــذيــان 
ليس في وضع جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم 

للتأكد من عدم وجود جلطات على سبيل المثال.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بـــروتـــوكـــوالت الــدوائــيــة 
االعــتــيــاديــة لــعــاج الــهــذيــان قــد تــكــون أكــثــر ضــررا 
اتباع خطوات عاجية  لذا يجب  المرضى،  لهؤالء 

مختلفة.
فمثا من األدوية الجيدة في االستخدام لمثل 
تعتبر  الــتــي  المياتونين  ــادة  مـ هــو  الــحــاالت  هـــذه 
آمنة نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل المناعة 
بعض الشيء إال أن ذلك قد يكون مرغوبا لغالبية 
المرضى نظرا لوجود تفاعل التهابي مناعي قوي 

ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
ــا قد  ــورونــ وأيـــضـــا األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة فـــي كــ
يكون لها تفسيرات أخــرى مثل أن تكون جــزءا من 
أو عــرض جانبي من أحــد األدويــة  حــاالت الهذيان 
المستخدمة في العاج، أو حتى دليل على حدوث 

متازمة المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمــــا عـــن أســـبـــاب إصـــابـــة مـــرضـــى كــوفــيــد -19 

باألعراض النفسية بنسبة كبيرة 

أجـــــاب الـــدكـــتـــور حـــســـن، يــعــتــبــر هــــذا الــمــرض 
ــن الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ خـــلـــيـــط مـ
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لها 
النفس  على  والــخــوف  المؤسسي  الــعــزل  مثل  دور 
غير  انها  اال  الــنــاس،  معظم  يتخيل  كما  واألقـــارب 
العوامل  ألن  وذلـــك  الــظــاهــرة  هــذه  لتفسير  كافية 
الــمــرض مــثــل اخــتــال  الــتــي يسببها  الــبــيــولــوجــيــة 
التهاب  أو  الكلى  الــدم وقصور وظائف  األمــاح في 
ظهور  في  كبير  دور  لهم  األكسجين  ونقص  الكبد 

األمراض النفسية.
2- يؤدي هذا الفيروس إلى التهاب شديد في 
الجسم بسبب تحفيز للمناعة الذاتية، وهذا سبب 
دخلت  إذا  وخصوصا  النفسية  لــألعــراض  مــعــروف 
الخايا المناعية في الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن الدم وأدت إلى التأثير على وظيفة الدماغ.
الفيروس  هذا  الذي يحفز  االلتهاب  يؤدي   -3
إلــــى ســهــولــة حـــــدوث جــلــطــات فـــي الـــجـــســـم، ومــن 
المعروف أن حدوث الجلطات هو عامل قوي يؤدي 

إلى األعراض النفسية.
نصائح مهمة للحد من المضاعفات النفسية: 
هـــي تجنب  عــلــى اإلطــــــاق  نــصــيــحــة  أهــــم   -1
اإلصابة بالفيروس، وذلك يكون بأخذ اللقاح، فقد 
عديمة  أو  الخفيفة  اإلصــابــات  حتى  ان  اكتشفت 
األعراض قد ينتج عنها مضاعفات نفسية وعصبية 

شديدة.
أفراد  لدى  النفسية  باألمراض  الوعي  رفع   -2
العاملين الصحيين وذلك للتعرف  المجتمع وكل 

على األعراض باكرا.
لتقييم  االختصاص  أصحاب  إلــى  التوجه   -3
في  التشخيص  لــصــعــوبــة  وذلــــك  الــمــرضــى  هــــؤالء 
من  المناسب  العاج  اختيار  ويتم  األحيان،  بعض 
المرضى  من  الفئة  لهذه  واألمـــان،  الفعالية  حيث 

بالذات.

اأ�سباب اللتهابات الفيرو�سية للجهاز التنف�سي 

العلوي خالل ف�سل ال�ستاء وكيفية عالجها
ــــف مـــن أكــثــر  تــعــد عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنـ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل شــيــوعــا بــيــن الــنــســاء 
والرجال على حد سواء في عصرنا الحالي، 
رغم أنها من العمليات الصعبة التي تحتاج 
إلــــى جــراحــيــن مــاهــريــن وتــخــتــلــف أهــــداف 
لتحسين  تــجــمــيــلــيــة  كــونــهــا  مـــن  الــعــمــلــيــة 
في  التنفس  لتحسين  وظيفية  أو  المظهر 
التالي سنتعرف على كل ما يخص  الحوار 
جال  الدكتور  من  األنــف  تجميل  عمليات 
الـــمـــرزوق اســتــشــاري جــراحــة األنـــف واألذن 

والحنجرة بمستشفى رويال البحرين.
عمليات  الشائعة إلجــراء  األســبــاب  *ما 

تجميل األنف؟
- من أهم أسباب إجراء عملية تجميل 
األنف هو إما لتغيير شكل األنف تجميليا 
وقد  مــعــا،  كليهما  أو  التنفس  لتحسين  أو 
يتم إجراؤها إلصاح التشوهات الخلقية أو 

الناتجة من إصابة معينة.
ــنــــاســــب إلجـــــــراء  *هـــــــل هــــنــــاك عــــمــــر مــ

العملية؟
- يفضل إجراء العملية في سن 18 سنة 
بعد تجاوز  األنــف  حتى يكتمل نمو عظمة 

سن المراهقة.
*كيف يكون التشخيص؟

المريض  مــع  األولـــى  المقابلة  أثــنــاء   -
واألهــــداف  الـــدوافـــع  مــعــرفــة  يــتــم  ومعاينته 
التوقعات  ومناقشة  المريض  من  المرجوة 
ــذي يــمــكــن  ــ حـــيـــث نـــوضـــح لــلــمــريــض مــــا الــ
يمكنها  وما ال  فعله  األنف  لعملية تجميل 
تكون  أن  الشكل  للنتائج  يمكن  ومــاذا  فعله 

عليه بعد العملية.
تشكل العظام الجزء العلوي من هيكل 
السفلي  الــجــزء  يشكل  والــغــضــروف  األنـــف 
التغيرات  لمعرفة  األنــف  فحص  ويتم  منه 
يتم  كما  األنــف،  وتصغير  لنحت  المطلوبة 

ــود انــحــراف في  مــعــرفــة ســمــك الــجــلــد ووجــ
الحاجز األنفي أو تضخم في اللحميات عن 

طريق المنظار. 
الــعــمــلــيــة؟ ومـــــاذا عـــن مــدة  تــتــم  *كيف 

التعافي؟
- يمكن إجراء جراحة األنف التجميلية 
ــل األنــــف )عــمــلــيــة مــغــلــقــة( أو من  مــن داخــ
خال شق خارجي صغير في قاعدة األنف 
)عملية مفتوحة(، ويتم اختيار التقنية بناء 

على نوع المشكلة وبالتشاور مع المريض.
ــــف فــي  تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنــ
حــــدود الــســاعــتــيــن وتـــكـــون تــحــت الــتــخــديــر 
الـــعـــام، ويــمــكــن بــعــدهــا أن يـــغـــادر الــمــريــض 
المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.

ويــحــتــاج الــمــريــض بــعــد الــجــراحــة إلــى 
الراحة في السرير مع رفع الرأس إلى أعلى 
إزالــة  يتم  الــتــورم.  لتقليل  الــصــدر  مستوى 

الجبيرة بعد أسبوع من العملية.
*هل توجد أي آثار جانبية متوقعة بعد 

العملية وكيف يمكن تجنبها؟
أو  الــتــورم  بسبب  األنـــف  يحتقن  قــد   -
بــســبــب الــجــبــيــرة الــمــوضــوعــة عــلــى األنـــف 
استخدام  طريق  عن  االنسداد  تقليل  ويتم 

األدوية.
- بعض اإلرشــادات الوقائية بعد إجراء 

العملية تشمل اآلتي: 
مــثــل  الــعــنــيــفــة  األنـــشـــطـــة  تـــجـــنـــب   /1

الركض وحمل األثقال.
2/ عدم ارتداء النظارات مدة شهر. 

* من الممكن حدوث بعض التورم حول 
بعد  ولكنها تختفي  الجراحة  بعد  العينين 

مرور أسبوع. 
* يستطيع المريض العودة إلى العمل 

بعد مرور أسبوع من العملية.

الدكتور حسن فضل: 

اأعرا�ض نف�سية غير اعتيادية لمر�سى كرونا

سؤال؟سؤال؟
الدكتور أحمد الشربيني يجيب:

كورونا  فــيــروس  مــع  الــعــاديــة  الشتاء  أنفلونزا  أعـــراض  تتشابه 
وعلينا  تجاهلها  األطباء من  يحذر  لذا  األعــراض،  من  الكثير  في 
إعطاؤها االهتمام الكافي من التشخيص والمتابعة العاجية ألنها 
قد تتطور الحقا بشكل خطير.. لذا أجاب الدكتور أحمد الشربيني 
أخصائي األنف واألذن والحنجرة عن أسباب االلتهابات الفيروسية 

للجهاز التنفسي العلوي وكيفية عاجها. 
أوال: األعراض الشائعة لالتهابات الفيروسية: رشح )سيان( 
البلع،  الحلق، صعوبة  ألــم  بــاألنــف،  وانــســداد  احتقان  األنـــف،  مــن 

ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع يصاحبه ألم بالوجه.
وإحساس بالضغط في األذنين مع ضعف في السمع

العدوى  فــي:  تلخيصها  يمكن  األســبــاب  ألهــم  بالنسبة  ثانيا: 
البرد  لــنــزالت  المسببة  الــفــيــروســات  أنـــواع  مــن  للكثير  الفيروسية 
ثم  ومــن  الـــرذاذ،  عــن طريق  انتشارها  وذلــك لسهولة  واألنــفــلــونــزا، 
يسهل الــتــعــرض لــلــعــدوى عــن طــريــق الــتــعــرض لــــرذاذ مــن شخص 
مصاب خال التعامل المباشر معه أو مامسة أسطح ملوثة ولمس 

األنف أو الفم.
الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة قـــد تــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب نفس 
األعراض ولكن بصورة أشد أو كمضاعفات للعدوى الفيروسية التي 

حدثت في البداية.
وعـــن عــوامــل الــخــطــر، فـــإن الــتــعــرض لــلــعــدوى الــفــيــروســيــة أو 
بسبب  ســـواء  الضعيفة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  البكتيرية 
األمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب، 
الرئتين  إلى  إما  وانتقالها  العدوى  تطور  إلى  يؤدي  السن،  كبار  أو 
المضاعفات  كــإحــدى  الــمــخ  إلــى  أو  الــســفــلــي(،  التنفسي  )الــجــهــاز 
الــخــطــرة اللــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، مــا يــســتــلــزم خــطــة عاجية 

مختلفة.
في  الفيروسية  لالتهابات  أيضا  الخطرة  المضاعفات  إحدى 
العلوي هو فقدان حاسة السمع العصبي، وذلك  التنفسي  الجهاز 
نتيجة لتأثر عصب السمع بالفيروس المسبب للعدوى التنفسية، 
ما يسبب فقدان سمع مفاجئ أو سماع صوت وش أو طنين باألذن، 
نتيجة  الــوســطــى  األذن  فــي  األذن  طبلة  خــلــف  ارتـــشـــاح  حـــدوث  أو 

االحتقان األنفي.
رابعا طرق الوقاية بشكل عام: تجنب التعرض المباشر لتيارات 
البارد، تجنب التعامل بشكل مباشر وقريب مع من يعانون  الهواء 
والــســوائــل  الــمــاء  أعـــراض مرضية تنفسية، اإلكــثــار مــن شــرب  مــن 

الدافئة، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر 
الزنك  مثل  المناعي  الجهاز  تقوي  التي  والفيتامينات  الغذائية 

وفيتامين سي وبي المركب.
أما عن العاج:

بالغذاء  االهتمام   - الدافئة  السوائل  وشرب   - الراحة  يتطلب 
أقــراص مضادة الحتقان  إلــى خافض حــرارة،  قد يحتاج  الصحي، 
األنف، شراب للسعال، قطور أنفية مضادة لاحتقان، غسول أنفي 

ملحي.
االلتهابات البكتيرية تستدعي استخدام مضاد حيوي مناسب 

لنوع البكتيريا ومكان اإلصابة. 
قــد يحتاج  قــدر اهلل-  فــي حــالــة حـــدوث مضاعفات خــطــرة -ال 
الــمــريــض إلـــى الــتــنــويــم بــالــمــســتــشــفــى تــحــت الــمــاحــظــة الطبية 

الدقيقة والعاج الطبي المناسب لظروف كل حالة على حدة.

الدكتور جالل المرزوق لـ»الخليج الطبي«: 

عمليات تجميل الأنف لتجميل 

�سكل الأنف اأو لتح�سين 

التنف�ض اأو كالهما معا

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16027/pdf/1-Supplime/16027.pdf?fixed8264
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/1284302
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284304
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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

P  18

Link

عليهم،  كبيًرا  خطًرا  ُتشّكل  األطفال  عند  السمنة 
وتضعهم على بداية طريق اإلصابة باألمراض المزمنة 
فــي ُعــمــٍر ُمــبــكــر، لـــذا يــجــب عــاجــهــا والــحــد منها قــدر 
أطفالنا من  لبناء مستقبل صحي لحماية  المستطاع 

أمراٍض خطرة ُهم في غنى عنها.
الصحية  الــتــحــذيــرات  أن  حــديــثــة  ــة  ــ دراسـ أظـــهـــرت 
القائمة على الصور على المشروبات السكرية كالعصير 
ــي خــفــض مــشــتــريــات الـــوالـــديـــن  ــودا، اســهــمــت فـ ــ ــــصـ والـ
ما   ،%17 بنسبة  الــســكــريــة  الــمــشــروبــات  مــن  ألطــفــالــهــم 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــهــج جـــديـــد يــمــكــن اتـــبـــاعـــه في 
الــدراســة  لــتــأتــي  الــعــالــم،  فــي  األطــفــال  مكافحة سمنة 
كدليل إرشادي لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر 

تلك المنتجات.
أجــروا  الــذيــن  كــارولــيــنــا  نـــورث  ويـــرى باحثو جامعة 
الــتــي شـــارك بها 326 طفا أعــمــارهــم مــا بين  الــدراســة 
مختبر  داخــل  العامة  للصحة  مدرسة  مع  عاما  و12   2
في  التسوق  كتجربة  صغير  مــاركــت  بسوبر  أشبه  فريد 
مفيدا  يكون  أن  يمكن  دراستهم  أن  الصغيرة،  المتاجر 
لواضعي السياسات إذ تشكل دليًا يدعم وضع ملصقات 
الــمــشــروبــات  الــعــبــوة لتقليل اســتــهــاك  تــحــذيــريــة عــلــى 
استهاكها  كثرة  تتسبب  والتي  األطفال،  لدى  السكرية 
إلى زيادة اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة، بما في 

ذلك مرض السكري وأمراض القلب. 
ــاء  ــ ــور اآلبـ ــعـ ــى شـ ــ إلـ ــًا أدت  أيــــضــ لـــلـــدراســـة  ــًا  ــ ــقـ ــ وووفـ
أكثر  والتفكير  الصحي  األكــل  ــرارات  قـ على  بالسيطرة 

بأضرار المشروبات السكرية.
الــوزن  بعض  يكتسبون  النمو  مرحلة  فــي  األطــفــال 
الزائد والدهون نتيجة التغيرات الجسدية والهرمونية، 

وربما ال يتناسب مع مرحلتهم العمرية.
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتــــحــ ــمــ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الــ وتـــــدعـــــم مـ
لـــزيـــادة التوعية  ــة  )الــيــونــيــســف( حــمــات تــوعــويــة دوريــ
الصحية عن مخاطر السمنة لألطفال ولزيادة النشاط 
البدني. باتت السمنة وباء وعلينا أن نحد من انتشارها 

بين أبنائنا وعدم االستهانة بمخاطرها.

تحذيرات من �سمنة الأطفال
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة األسبوع مقدمة من شركة GPS لألسنان
عــلــى مــامــح وجــمــال  كبير  االبــتــســامــة بشكل  تــؤثــر 
المثالية  الــحــصــول على االبــتــســامــة  أجــل  الــوجــه، ومــن 
فائقة.  بعناية  أســنــانــك  ومعمل  طبيبك  اخــتــيــار  يجب 

وشددت الدكتورة رزان الزعيم على أن تجميل األسنان ال 
يقتصر فقط على الشكل واللون، بل إن تجميل األسنان 

يعنى بوظيفة األسنان وسامة اللثة أيضا.
الناس  يتهافت  األســنــان  تجميل  عالم  في  ولألسف 
تظهر الحقا  قد  عنها مشاكل  ينتج  التي  العروض  وراء 
في  تستخدم  التي  المواد  ورداءة  المعالجة  سوء  بسبب 
صنع التركيبات. وأضافت الدكتورة الزعيم: لكي يحصل 
عمل  يقترن  ان  يجب  المثالي  التجميل  على  الشخص 
على  للحصول  محترف  أسنان  بمعمل  الماهر  الطبيب 

تركيبات ذات مظهر طبيعي ومناسب لقسمات الوجه.
لذلك اخترت ان أتعامل مع معمل gps ألنني حريصة 

على ان أقدم لمراجعيني أفضل النتائج وأجملها.
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منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
ــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  عـــالـــمـــيـــة، تـ
من  مــوازيــة  جــائــحــة  تظهر  أن  النفسية  والــصــحــة 

األمراض النفسية كنتيجة سببية.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــحــة الـــتـــوقـــعـــات بــظــهــور  وعـ
مــا بعد  ومــتــازمــة  واالكــتــئــاب  القلق  أمـــراض مثل 
الــصــدمــة، كــمــا بينت دراســـتـــان كــبــيــرتــان إحــداهــمــا 
إلى  احتاجوا  الذين  المرضى  وشملت  إيطاليا  في 
وشملت  إسبانيا  فــي  واألخـــرى  المستشفى  دخـــول 
كل المرضى إلى اآلن، فقد بينت الدراسات أن األثر 

النفسي لهذا الفيروس قد فاق.
ــيـــز أيــــضــــا عــلــى  ــتـــركـ مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا وتـــــم الـ

المتعافين من كوفيد -19..
ــور حــســن فــضــل اســتــشــاري  ــتـ ــدكـ واســتــكــمــل الـ
وقــال  حديثه  الــكــنــدي  بمستشفى  النفسي  الــطــب 
أبرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها  إن من 
والمتعافين  المصابين  وتتبعت  أوكسفورد  جامعة 
ـــدا مــــن كــــل ثــاثــة  ــــدة 6 أشــــهــــر، وبـــيـــنـــت أن واحــــ مـ
وتـــم تشخيصه،  نــفــســي  بــمــرض  أشـــخـــاص أصــيــب 
ومن الماحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا 
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية، فإذا قارنا 
المرضى المصابين باإلنفلونزا العادية بنفس شدة 
اإلصابة بدنيا، سنجد أن احتمالية اإلصابة بمرض 

نفسي عند مرض كورونا الضعف.
النفسية  اآلثــار  أن  لاهتمام  المثير  من  ولعل 
الذين  الكوفيد-19  والعصبية لوحظت في مرضى 
لم يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت أعراضهم 

خفيفة.
شيوعا  األكثر  المرضان  هما  واالكتئاب  القلق 
من   %30 حــوالــي  وبنسبة  بــكــورونــا  المصابين  لــدى 

المرضى.
إمــكــانــيــة  الـــــدراســـــات ان  ــدى  ــ واســتــنــتــجــت إحــ
اإلصابة باالكتئاب تتناسب طرديا مع شدة المرض 
ووجــــــود االلـــتـــهـــاب الـــشـــديـــد، فــقــد قـــامـــوا بــقــيــاس 
الفرتين  ونسبة  التفاعلي  ســي   - الــبــروتــيــن  نسبة 
)ferritin( في دم المرضى واللذان يدالن على شدة 
زادت  كلما  أن  وتبين  المناعي،  والتفاعل  االلتهاب 
وهذا  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  تزيد  نسبتها 
االكــتــئــاب الــمــرتــبــط بــالــعــوامــل الــبــيــولــوجــيــة يكون 
من  أكثر  التركيز  ونقص  باإلرهاق  مصحوبا  غالبا 
األعراض األخرى، مما يجعل االستجابة لمضادات 
يفضل  لــذا  المتوقع،  من  أقــل  المشهورة  االكتئاب 

استخدام أنواع أخرى.
وحـــالـــة الــهــذيــان مـــن الـــحـــاالت الــشــائــعــة عند 
مرضى الكوفيد موجودة بشكل أكبر عند المرضى 

الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة.
على  كبيرا  تحديا  تشكل  الــحــاالت  هــذه  ومثل 
في  والسبب  المرضى  لــهــؤالء  المتابعين  األطــبــاء 
الــتــي تــظــهــر فيها  إلــــى أن الــطــريــقــة  ذلــــك يــرجــع 
األعراض غالبا تكون غير تقليدية، فباإلضافة إلى 
والوعي  الــذاكــرة  تأثر  مثل  الكاسيكية  األعـــراض 
والتركيز والهلوسة، قد تضفي أعراض أخرى مثل 
وتيبس  الحركة  وقلة  الكام  عن  المريض  إحجام 
ولكن  اكتئاب  بأنها  تفسيرها  يتم  وقــد  العضات، 
في الواقع هي حالة )Akinetic mutism( المرتبطة 
تـــدل عــلــى ان المريض  الــتــي  الــمــثــبــط،  بــالــهــذيــان 
ليس في وضع جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم 

للتأكد من عدم وجود جلطات على سبيل المثال.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بـــروتـــوكـــوالت الــدوائــيــة 
االعــتــيــاديــة لــعــاج الــهــذيــان قــد تــكــون أكــثــر ضــررا 
اتباع خطوات عاجية  لذا يجب  المرضى،  لهؤالء 

مختلفة.
فمثا من األدوية الجيدة في االستخدام لمثل 
تعتبر  الــتــي  المياتونين  ــادة  مـ هــو  الــحــاالت  هـــذه 
آمنة نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل المناعة 
بعض الشيء إال أن ذلك قد يكون مرغوبا لغالبية 
المرضى نظرا لوجود تفاعل التهابي مناعي قوي 

ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
ــا قد  ــورونــ وأيـــضـــا األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة فـــي كــ
يكون لها تفسيرات أخــرى مثل أن تكون جــزءا من 
أو عــرض جانبي من أحــد األدويــة  حــاالت الهذيان 
المستخدمة في العاج، أو حتى دليل على حدوث 

متازمة المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمــــا عـــن أســـبـــاب إصـــابـــة مـــرضـــى كــوفــيــد -19 

باألعراض النفسية بنسبة كبيرة 

أجـــــاب الـــدكـــتـــور حـــســـن، يــعــتــبــر هــــذا الــمــرض 
ــن الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ خـــلـــيـــط مـ
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لها 
النفس  على  والــخــوف  المؤسسي  الــعــزل  مثل  دور 
غير  انها  اال  الــنــاس،  معظم  يتخيل  كما  واألقـــارب 
العوامل  ألن  وذلـــك  الــظــاهــرة  هــذه  لتفسير  كافية 
الــمــرض مــثــل اخــتــال  الــتــي يسببها  الــبــيــولــوجــيــة 
التهاب  أو  الكلى  الــدم وقصور وظائف  األمــاح في 
ظهور  في  كبير  دور  لهم  األكسجين  ونقص  الكبد 

األمراض النفسية.
2- يؤدي هذا الفيروس إلى التهاب شديد في 
الجسم بسبب تحفيز للمناعة الذاتية، وهذا سبب 
دخلت  إذا  وخصوصا  النفسية  لــألعــراض  مــعــروف 
الخايا المناعية في الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن الدم وأدت إلى التأثير على وظيفة الدماغ.
الفيروس  هذا  الذي يحفز  االلتهاب  يؤدي   -3
إلــــى ســهــولــة حـــــدوث جــلــطــات فـــي الـــجـــســـم، ومــن 
المعروف أن حدوث الجلطات هو عامل قوي يؤدي 

إلى األعراض النفسية.
نصائح مهمة للحد من المضاعفات النفسية: 
هـــي تجنب  عــلــى اإلطــــــاق  نــصــيــحــة  أهــــم   -1
اإلصابة بالفيروس، وذلك يكون بأخذ اللقاح، فقد 
عديمة  أو  الخفيفة  اإلصــابــات  حتى  ان  اكتشفت 
األعراض قد ينتج عنها مضاعفات نفسية وعصبية 

شديدة.
أفراد  لدى  النفسية  باألمراض  الوعي  رفع   -2
العاملين الصحيين وذلك للتعرف  المجتمع وكل 

على األعراض باكرا.
لتقييم  االختصاص  أصحاب  إلــى  التوجه   -3
في  التشخيص  لــصــعــوبــة  وذلــــك  الــمــرضــى  هــــؤالء 
من  المناسب  العاج  اختيار  ويتم  األحيان،  بعض 
المرضى  من  الفئة  لهذه  واألمـــان،  الفعالية  حيث 

بالذات.

اأ�سباب اللتهابات الفيرو�سية للجهاز التنف�سي 

العلوي خالل ف�سل ال�ستاء وكيفية عالجها
ــــف مـــن أكــثــر  تــعــد عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنـ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل شــيــوعــا بــيــن الــنــســاء 
والرجال على حد سواء في عصرنا الحالي، 
رغم أنها من العمليات الصعبة التي تحتاج 
إلــــى جــراحــيــن مــاهــريــن وتــخــتــلــف أهــــداف 
لتحسين  تــجــمــيــلــيــة  كــونــهــا  مـــن  الــعــمــلــيــة 
في  التنفس  لتحسين  وظيفية  أو  المظهر 
التالي سنتعرف على كل ما يخص  الحوار 
جال  الدكتور  من  األنــف  تجميل  عمليات 
الـــمـــرزوق اســتــشــاري جــراحــة األنـــف واألذن 

والحنجرة بمستشفى رويال البحرين.
عمليات  الشائعة إلجــراء  األســبــاب  *ما 

تجميل األنف؟
- من أهم أسباب إجراء عملية تجميل 
األنف هو إما لتغيير شكل األنف تجميليا 
وقد  مــعــا،  كليهما  أو  التنفس  لتحسين  أو 
يتم إجراؤها إلصاح التشوهات الخلقية أو 

الناتجة من إصابة معينة.
ــنــــاســــب إلجـــــــراء  *هـــــــل هــــنــــاك عــــمــــر مــ

العملية؟
- يفضل إجراء العملية في سن 18 سنة 
بعد تجاوز  األنــف  حتى يكتمل نمو عظمة 

سن المراهقة.
*كيف يكون التشخيص؟

المريض  مــع  األولـــى  المقابلة  أثــنــاء   -
واألهــــداف  الـــدوافـــع  مــعــرفــة  يــتــم  ومعاينته 
التوقعات  ومناقشة  المريض  من  المرجوة 
ــذي يــمــكــن  ــ حـــيـــث نـــوضـــح لــلــمــريــض مــــا الــ
يمكنها  وما ال  فعله  األنف  لعملية تجميل 
تكون  أن  الشكل  للنتائج  يمكن  ومــاذا  فعله 

عليه بعد العملية.
تشكل العظام الجزء العلوي من هيكل 
السفلي  الــجــزء  يشكل  والــغــضــروف  األنـــف 
التغيرات  لمعرفة  األنــف  فحص  ويتم  منه 
يتم  كما  األنــف،  وتصغير  لنحت  المطلوبة 

ــود انــحــراف في  مــعــرفــة ســمــك الــجــلــد ووجــ
الحاجز األنفي أو تضخم في اللحميات عن 

طريق المنظار. 
الــعــمــلــيــة؟ ومـــــاذا عـــن مــدة  تــتــم  *كيف 

التعافي؟
- يمكن إجراء جراحة األنف التجميلية 
ــل األنــــف )عــمــلــيــة مــغــلــقــة( أو من  مــن داخــ
خال شق خارجي صغير في قاعدة األنف 
)عملية مفتوحة(، ويتم اختيار التقنية بناء 

على نوع المشكلة وبالتشاور مع المريض.
ــــف فــي  تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنــ
حــــدود الــســاعــتــيــن وتـــكـــون تــحــت الــتــخــديــر 
الـــعـــام، ويــمــكــن بــعــدهــا أن يـــغـــادر الــمــريــض 
المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.

ويــحــتــاج الــمــريــض بــعــد الــجــراحــة إلــى 
الراحة في السرير مع رفع الرأس إلى أعلى 
إزالــة  يتم  الــتــورم.  لتقليل  الــصــدر  مستوى 

الجبيرة بعد أسبوع من العملية.
*هل توجد أي آثار جانبية متوقعة بعد 

العملية وكيف يمكن تجنبها؟
أو  الــتــورم  بسبب  األنـــف  يحتقن  قــد   -
بــســبــب الــجــبــيــرة الــمــوضــوعــة عــلــى األنـــف 
استخدام  طريق  عن  االنسداد  تقليل  ويتم 

األدوية.
- بعض اإلرشــادات الوقائية بعد إجراء 

العملية تشمل اآلتي: 
مــثــل  الــعــنــيــفــة  األنـــشـــطـــة  تـــجـــنـــب   /1

الركض وحمل األثقال.
2/ عدم ارتداء النظارات مدة شهر. 

* من الممكن حدوث بعض التورم حول 
بعد  ولكنها تختفي  الجراحة  بعد  العينين 

مرور أسبوع. 
* يستطيع المريض العودة إلى العمل 

بعد مرور أسبوع من العملية.

الدكتور حسن فضل: 

اأعرا�ض نف�سية غير اعتيادية لمر�سى كرونا

سؤال؟سؤال؟
الدكتور أحمد الشربيني يجيب:

كورونا  فــيــروس  مــع  الــعــاديــة  الشتاء  أنفلونزا  أعـــراض  تتشابه 
وعلينا  تجاهلها  األطباء من  يحذر  لذا  األعــراض،  من  الكثير  في 
إعطاؤها االهتمام الكافي من التشخيص والمتابعة العاجية ألنها 
قد تتطور الحقا بشكل خطير.. لذا أجاب الدكتور أحمد الشربيني 
أخصائي األنف واألذن والحنجرة عن أسباب االلتهابات الفيروسية 

للجهاز التنفسي العلوي وكيفية عاجها. 
أوال: األعراض الشائعة لالتهابات الفيروسية: رشح )سيان( 
البلع،  الحلق، صعوبة  ألــم  بــاألنــف،  وانــســداد  احتقان  األنـــف،  مــن 

ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع يصاحبه ألم بالوجه.
وإحساس بالضغط في األذنين مع ضعف في السمع

العدوى  فــي:  تلخيصها  يمكن  األســبــاب  ألهــم  بالنسبة  ثانيا: 
البرد  لــنــزالت  المسببة  الــفــيــروســات  أنـــواع  مــن  للكثير  الفيروسية 
ثم  ومــن  الـــرذاذ،  عــن طريق  انتشارها  وذلــك لسهولة  واألنــفــلــونــزا، 
يسهل الــتــعــرض لــلــعــدوى عــن طــريــق الــتــعــرض لــــرذاذ مــن شخص 
مصاب خال التعامل المباشر معه أو مامسة أسطح ملوثة ولمس 

األنف أو الفم.
الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة قـــد تــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب نفس 
األعراض ولكن بصورة أشد أو كمضاعفات للعدوى الفيروسية التي 

حدثت في البداية.
وعـــن عــوامــل الــخــطــر، فـــإن الــتــعــرض لــلــعــدوى الــفــيــروســيــة أو 
بسبب  ســـواء  الضعيفة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  البكتيرية 
األمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب، 
الرئتين  إلى  إما  وانتقالها  العدوى  تطور  إلى  يؤدي  السن،  كبار  أو 
المضاعفات  كــإحــدى  الــمــخ  إلــى  أو  الــســفــلــي(،  التنفسي  )الــجــهــاز 
الــخــطــرة اللــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، مــا يــســتــلــزم خــطــة عاجية 

مختلفة.
في  الفيروسية  لالتهابات  أيضا  الخطرة  المضاعفات  إحدى 
العلوي هو فقدان حاسة السمع العصبي، وذلك  التنفسي  الجهاز 
نتيجة لتأثر عصب السمع بالفيروس المسبب للعدوى التنفسية، 
ما يسبب فقدان سمع مفاجئ أو سماع صوت وش أو طنين باألذن، 
نتيجة  الــوســطــى  األذن  فــي  األذن  طبلة  خــلــف  ارتـــشـــاح  حـــدوث  أو 

االحتقان األنفي.
رابعا طرق الوقاية بشكل عام: تجنب التعرض المباشر لتيارات 
البارد، تجنب التعامل بشكل مباشر وقريب مع من يعانون  الهواء 
والــســوائــل  الــمــاء  أعـــراض مرضية تنفسية، اإلكــثــار مــن شــرب  مــن 

الدافئة، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر 
الزنك  مثل  المناعي  الجهاز  تقوي  التي  والفيتامينات  الغذائية 

وفيتامين سي وبي المركب.
أما عن العاج:

بالغذاء  االهتمام   - الدافئة  السوائل  وشرب   - الراحة  يتطلب 
أقــراص مضادة الحتقان  إلــى خافض حــرارة،  قد يحتاج  الصحي، 
األنف، شراب للسعال، قطور أنفية مضادة لاحتقان، غسول أنفي 

ملحي.
االلتهابات البكتيرية تستدعي استخدام مضاد حيوي مناسب 

لنوع البكتيريا ومكان اإلصابة. 
قــد يحتاج  قــدر اهلل-  فــي حــالــة حـــدوث مضاعفات خــطــرة -ال 
الــمــريــض إلـــى الــتــنــويــم بــالــمــســتــشــفــى تــحــت الــمــاحــظــة الطبية 

الدقيقة والعاج الطبي المناسب لظروف كل حالة على حدة.

الدكتور جالل المرزوق لـ»الخليج الطبي«: 

عمليات تجميل الأنف لتجميل 

�سكل الأنف اأو لتح�سين 

التنف�ض اأو كالهما معا

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16027/pdf/1-Supplime/16027.pdf?fixed8264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284307
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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
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عليهم،  كبيًرا  خطًرا  ُتشّكل  األطفال  عند  السمنة 
وتضعهم على بداية طريق اإلصابة باألمراض المزمنة 
فــي ُعــمــٍر ُمــبــكــر، لـــذا يــجــب عــاجــهــا والــحــد منها قــدر 
أطفالنا من  لبناء مستقبل صحي لحماية  المستطاع 

أمراٍض خطرة ُهم في غنى عنها.
الصحية  الــتــحــذيــرات  أن  حــديــثــة  ــة  ــ دراسـ أظـــهـــرت 
القائمة على الصور على المشروبات السكرية كالعصير 
ــي خــفــض مــشــتــريــات الـــوالـــديـــن  ــودا، اســهــمــت فـ ــ ــــصـ والـ
ما   ،%17 بنسبة  الــســكــريــة  الــمــشــروبــات  مــن  ألطــفــالــهــم 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــهــج جـــديـــد يــمــكــن اتـــبـــاعـــه في 
الــدراســة  لــتــأتــي  الــعــالــم،  فــي  األطــفــال  مكافحة سمنة 
كدليل إرشادي لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر 

تلك المنتجات.
أجــروا  الــذيــن  كــارولــيــنــا  نـــورث  ويـــرى باحثو جامعة 
الــتــي شـــارك بها 326 طفا أعــمــارهــم مــا بين  الــدراســة 
مختبر  داخــل  العامة  للصحة  مدرسة  مع  عاما  و12   2
في  التسوق  كتجربة  صغير  مــاركــت  بسوبر  أشبه  فريد 
مفيدا  يكون  أن  يمكن  دراستهم  أن  الصغيرة،  المتاجر 
لواضعي السياسات إذ تشكل دليًا يدعم وضع ملصقات 
الــمــشــروبــات  الــعــبــوة لتقليل اســتــهــاك  تــحــذيــريــة عــلــى 
استهاكها  كثرة  تتسبب  والتي  األطفال،  لدى  السكرية 
إلى زيادة اإلصابة بالسمنة واألمراض المزمنة، بما في 

ذلك مرض السكري وأمراض القلب. 
ــاء  ــ ــور اآلبـ ــعـ ــى شـ ــ إلـ ــًا أدت  أيــــضــ لـــلـــدراســـة  ــًا  ــ ــقـ ــ وووفـ
أكثر  والتفكير  الصحي  األكــل  ــرارات  قـ على  بالسيطرة 

بأضرار المشروبات السكرية.
الــوزن  بعض  يكتسبون  النمو  مرحلة  فــي  األطــفــال 
الزائد والدهون نتيجة التغيرات الجسدية والهرمونية، 

وربما ال يتناسب مع مرحلتهم العمرية.
ــدة لــلــطــفــولــة  ــتــــحــ ــمــ ــنـــظـــمـــة األمـــــــــم الــ وتـــــدعـــــم مـ
لـــزيـــادة التوعية  ــة  )الــيــونــيــســف( حــمــات تــوعــويــة دوريــ
الصحية عن مخاطر السمنة لألطفال ولزيادة النشاط 
البدني. باتت السمنة وباء وعلينا أن نحد من انتشارها 

بين أبنائنا وعدم االستهانة بمخاطرها.

تحذيرات من �سمنة الأطفال
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نصيحة األسبوع مقدمة من شركة GPS لألسنان
عــلــى مــامــح وجــمــال  كبير  االبــتــســامــة بشكل  تــؤثــر 
المثالية  الــحــصــول على االبــتــســامــة  أجــل  الــوجــه، ومــن 
فائقة.  بعناية  أســنــانــك  ومعمل  طبيبك  اخــتــيــار  يجب 

وشددت الدكتورة رزان الزعيم على أن تجميل األسنان ال 
يقتصر فقط على الشكل واللون، بل إن تجميل األسنان 

يعنى بوظيفة األسنان وسامة اللثة أيضا.
الناس  يتهافت  األســنــان  تجميل  عالم  في  ولألسف 
تظهر الحقا  قد  عنها مشاكل  ينتج  التي  العروض  وراء 
في  تستخدم  التي  المواد  ورداءة  المعالجة  سوء  بسبب 
صنع التركيبات. وأضافت الدكتورة الزعيم: لكي يحصل 
عمل  يقترن  ان  يجب  المثالي  التجميل  على  الشخص 
على  للحصول  محترف  أسنان  بمعمل  الماهر  الطبيب 

تركيبات ذات مظهر طبيعي ومناسب لقسمات الوجه.
لذلك اخترت ان أتعامل مع معمل gps ألنني حريصة 

على ان أقدم لمراجعيني أفضل النتائج وأجملها.
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منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة 
ــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون فــــي الـــصـــحـــة الــعــامــة  عـــالـــمـــيـــة، تـ
من  مــوازيــة  جــائــحــة  تظهر  أن  النفسية  والــصــحــة 

األمراض النفسية كنتيجة سببية.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن صــحــة الـــتـــوقـــعـــات بــظــهــور  وعـ
مــا بعد  ومــتــازمــة  واالكــتــئــاب  القلق  أمـــراض مثل 
الــصــدمــة، كــمــا بينت دراســـتـــان كــبــيــرتــان إحــداهــمــا 
إلى  احتاجوا  الذين  المرضى  وشملت  إيطاليا  في 
وشملت  إسبانيا  فــي  واألخـــرى  المستشفى  دخـــول 
كل المرضى إلى اآلن، فقد بينت الدراسات أن األثر 

النفسي لهذا الفيروس قد فاق.
ــيـــز أيــــضــــا عــلــى  ــتـــركـ مــــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا وتـــــم الـ

المتعافين من كوفيد -19..
ــور حــســن فــضــل اســتــشــاري  ــتـ ــدكـ واســتــكــمــل الـ
وقــال  حديثه  الــكــنــدي  بمستشفى  النفسي  الــطــب 
أبرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها  إن من 
والمتعافين  المصابين  وتتبعت  أوكسفورد  جامعة 
ـــدا مــــن كــــل ثــاثــة  ــــدة 6 أشــــهــــر، وبـــيـــنـــت أن واحــــ مـ
وتـــم تشخيصه،  نــفــســي  بــمــرض  أشـــخـــاص أصــيــب 
ومن الماحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا 
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية، فإذا قارنا 
المرضى المصابين باإلنفلونزا العادية بنفس شدة 
اإلصابة بدنيا، سنجد أن احتمالية اإلصابة بمرض 

نفسي عند مرض كورونا الضعف.
النفسية  اآلثــار  أن  لاهتمام  المثير  من  ولعل 
الذين  الكوفيد-19  والعصبية لوحظت في مرضى 
لم يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت أعراضهم 

خفيفة.
شيوعا  األكثر  المرضان  هما  واالكتئاب  القلق 
من   %30 حــوالــي  وبنسبة  بــكــورونــا  المصابين  لــدى 

المرضى.
إمــكــانــيــة  الـــــدراســـــات ان  ــدى  ــ واســتــنــتــجــت إحــ
اإلصابة باالكتئاب تتناسب طرديا مع شدة المرض 
ووجــــــود االلـــتـــهـــاب الـــشـــديـــد، فــقــد قـــامـــوا بــقــيــاس 
الفرتين  ونسبة  التفاعلي  ســي   - الــبــروتــيــن  نسبة 
)ferritin( في دم المرضى واللذان يدالن على شدة 
زادت  كلما  أن  وتبين  المناعي،  والتفاعل  االلتهاب 
وهذا  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  تزيد  نسبتها 
االكــتــئــاب الــمــرتــبــط بــالــعــوامــل الــبــيــولــوجــيــة يكون 
من  أكثر  التركيز  ونقص  باإلرهاق  مصحوبا  غالبا 
األعراض األخرى، مما يجعل االستجابة لمضادات 
يفضل  لــذا  المتوقع،  من  أقــل  المشهورة  االكتئاب 

استخدام أنواع أخرى.
وحـــالـــة الــهــذيــان مـــن الـــحـــاالت الــشــائــعــة عند 
مرضى الكوفيد موجودة بشكل أكبر عند المرضى 

الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة.
على  كبيرا  تحديا  تشكل  الــحــاالت  هــذه  ومثل 
في  والسبب  المرضى  لــهــؤالء  المتابعين  األطــبــاء 
الــتــي تــظــهــر فيها  إلــــى أن الــطــريــقــة  ذلــــك يــرجــع 
األعراض غالبا تكون غير تقليدية، فباإلضافة إلى 
والوعي  الــذاكــرة  تأثر  مثل  الكاسيكية  األعـــراض 
والتركيز والهلوسة، قد تضفي أعراض أخرى مثل 
وتيبس  الحركة  وقلة  الكام  عن  المريض  إحجام 
ولكن  اكتئاب  بأنها  تفسيرها  يتم  وقــد  العضات، 
في الواقع هي حالة )Akinetic mutism( المرتبطة 
تـــدل عــلــى ان المريض  الــتــي  الــمــثــبــط،  بــالــهــذيــان 
ليس في وضع جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم 

للتأكد من عدم وجود جلطات على سبيل المثال.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بـــروتـــوكـــوالت الــدوائــيــة 
االعــتــيــاديــة لــعــاج الــهــذيــان قــد تــكــون أكــثــر ضــررا 
اتباع خطوات عاجية  لذا يجب  المرضى،  لهؤالء 

مختلفة.
فمثا من األدوية الجيدة في االستخدام لمثل 
تعتبر  الــتــي  المياتونين  ــادة  مـ هــو  الــحــاالت  هـــذه 
آمنة نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل المناعة 
بعض الشيء إال أن ذلك قد يكون مرغوبا لغالبية 
المرضى نظرا لوجود تفاعل التهابي مناعي قوي 

ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
ــا قد  ــورونــ وأيـــضـــا األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة فـــي كــ
يكون لها تفسيرات أخــرى مثل أن تكون جــزءا من 
أو عــرض جانبي من أحــد األدويــة  حــاالت الهذيان 
المستخدمة في العاج، أو حتى دليل على حدوث 

متازمة المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمــــا عـــن أســـبـــاب إصـــابـــة مـــرضـــى كــوفــيــد -19 

باألعراض النفسية بنسبة كبيرة 

أجـــــاب الـــدكـــتـــور حـــســـن، يــعــتــبــر هــــذا الــمــرض 
ــن الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ خـــلـــيـــط مـ
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لها 
النفس  على  والــخــوف  المؤسسي  الــعــزل  مثل  دور 
غير  انها  اال  الــنــاس،  معظم  يتخيل  كما  واألقـــارب 
العوامل  ألن  وذلـــك  الــظــاهــرة  هــذه  لتفسير  كافية 
الــمــرض مــثــل اخــتــال  الــتــي يسببها  الــبــيــولــوجــيــة 
التهاب  أو  الكلى  الــدم وقصور وظائف  األمــاح في 
ظهور  في  كبير  دور  لهم  األكسجين  ونقص  الكبد 

األمراض النفسية.
2- يؤدي هذا الفيروس إلى التهاب شديد في 
الجسم بسبب تحفيز للمناعة الذاتية، وهذا سبب 
دخلت  إذا  وخصوصا  النفسية  لــألعــراض  مــعــروف 
الخايا المناعية في الحاجز الذي يفصل الدماغ 

عن الدم وأدت إلى التأثير على وظيفة الدماغ.
الفيروس  هذا  الذي يحفز  االلتهاب  يؤدي   -3
إلــــى ســهــولــة حـــــدوث جــلــطــات فـــي الـــجـــســـم، ومــن 
المعروف أن حدوث الجلطات هو عامل قوي يؤدي 

إلى األعراض النفسية.
نصائح مهمة للحد من المضاعفات النفسية: 
هـــي تجنب  عــلــى اإلطــــــاق  نــصــيــحــة  أهــــم   -1
اإلصابة بالفيروس، وذلك يكون بأخذ اللقاح، فقد 
عديمة  أو  الخفيفة  اإلصــابــات  حتى  ان  اكتشفت 
األعراض قد ينتج عنها مضاعفات نفسية وعصبية 

شديدة.
أفراد  لدى  النفسية  باألمراض  الوعي  رفع   -2
العاملين الصحيين وذلك للتعرف  المجتمع وكل 

على األعراض باكرا.
لتقييم  االختصاص  أصحاب  إلــى  التوجه   -3
في  التشخيص  لــصــعــوبــة  وذلــــك  الــمــرضــى  هــــؤالء 
من  المناسب  العاج  اختيار  ويتم  األحيان،  بعض 
المرضى  من  الفئة  لهذه  واألمـــان،  الفعالية  حيث 

بالذات.

اأ�سباب اللتهابات الفيرو�سية للجهاز التنف�سي 

العلوي خالل ف�سل ال�ستاء وكيفية عالجها
ــــف مـــن أكــثــر  تــعــد عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنـ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل شــيــوعــا بــيــن الــنــســاء 
والرجال على حد سواء في عصرنا الحالي، 
رغم أنها من العمليات الصعبة التي تحتاج 
إلــــى جــراحــيــن مــاهــريــن وتــخــتــلــف أهــــداف 
لتحسين  تــجــمــيــلــيــة  كــونــهــا  مـــن  الــعــمــلــيــة 
في  التنفس  لتحسين  وظيفية  أو  المظهر 
التالي سنتعرف على كل ما يخص  الحوار 
جال  الدكتور  من  األنــف  تجميل  عمليات 
الـــمـــرزوق اســتــشــاري جــراحــة األنـــف واألذن 

والحنجرة بمستشفى رويال البحرين.
عمليات  الشائعة إلجــراء  األســبــاب  *ما 

تجميل األنف؟
- من أهم أسباب إجراء عملية تجميل 
األنف هو إما لتغيير شكل األنف تجميليا 
وقد  مــعــا،  كليهما  أو  التنفس  لتحسين  أو 
يتم إجراؤها إلصاح التشوهات الخلقية أو 

الناتجة من إصابة معينة.
ــنــــاســــب إلجـــــــراء  *هـــــــل هــــنــــاك عــــمــــر مــ

العملية؟
- يفضل إجراء العملية في سن 18 سنة 
بعد تجاوز  األنــف  حتى يكتمل نمو عظمة 

سن المراهقة.
*كيف يكون التشخيص؟

المريض  مــع  األولـــى  المقابلة  أثــنــاء   -
واألهــــداف  الـــدوافـــع  مــعــرفــة  يــتــم  ومعاينته 
التوقعات  ومناقشة  المريض  من  المرجوة 
ــذي يــمــكــن  ــ حـــيـــث نـــوضـــح لــلــمــريــض مــــا الــ
يمكنها  وما ال  فعله  األنف  لعملية تجميل 
تكون  أن  الشكل  للنتائج  يمكن  ومــاذا  فعله 

عليه بعد العملية.
تشكل العظام الجزء العلوي من هيكل 
السفلي  الــجــزء  يشكل  والــغــضــروف  األنـــف 
التغيرات  لمعرفة  األنــف  فحص  ويتم  منه 
يتم  كما  األنــف،  وتصغير  لنحت  المطلوبة 

ــود انــحــراف في  مــعــرفــة ســمــك الــجــلــد ووجــ
الحاجز األنفي أو تضخم في اللحميات عن 

طريق المنظار. 
الــعــمــلــيــة؟ ومـــــاذا عـــن مــدة  تــتــم  *كيف 

التعافي؟
- يمكن إجراء جراحة األنف التجميلية 
ــل األنــــف )عــمــلــيــة مــغــلــقــة( أو من  مــن داخــ
خال شق خارجي صغير في قاعدة األنف 
)عملية مفتوحة(، ويتم اختيار التقنية بناء 

على نوع المشكلة وبالتشاور مع المريض.
ــــف فــي  تــســتــغــرق عــمــلــيــة تــجــمــيــل األنــ
حــــدود الــســاعــتــيــن وتـــكـــون تــحــت الــتــخــديــر 
الـــعـــام، ويــمــكــن بــعــدهــا أن يـــغـــادر الــمــريــض 
المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي.

ويــحــتــاج الــمــريــض بــعــد الــجــراحــة إلــى 
الراحة في السرير مع رفع الرأس إلى أعلى 
إزالــة  يتم  الــتــورم.  لتقليل  الــصــدر  مستوى 

الجبيرة بعد أسبوع من العملية.
*هل توجد أي آثار جانبية متوقعة بعد 

العملية وكيف يمكن تجنبها؟
أو  الــتــورم  بسبب  األنـــف  يحتقن  قــد   -
بــســبــب الــجــبــيــرة الــمــوضــوعــة عــلــى األنـــف 
استخدام  طريق  عن  االنسداد  تقليل  ويتم 

األدوية.
- بعض اإلرشــادات الوقائية بعد إجراء 

العملية تشمل اآلتي: 
مــثــل  الــعــنــيــفــة  األنـــشـــطـــة  تـــجـــنـــب   /1

الركض وحمل األثقال.
2/ عدم ارتداء النظارات مدة شهر. 

* من الممكن حدوث بعض التورم حول 
بعد  ولكنها تختفي  الجراحة  بعد  العينين 

مرور أسبوع. 
* يستطيع المريض العودة إلى العمل 

بعد مرور أسبوع من العملية.

الدكتور حسن فضل: 

اأعرا�ض نف�سية غير اعتيادية لمر�سى كرونا

سؤال؟سؤال؟
الدكتور أحمد الشربيني يجيب:

كورونا  فــيــروس  مــع  الــعــاديــة  الشتاء  أنفلونزا  أعـــراض  تتشابه 
وعلينا  تجاهلها  األطباء من  يحذر  لذا  األعــراض،  من  الكثير  في 
إعطاؤها االهتمام الكافي من التشخيص والمتابعة العاجية ألنها 
قد تتطور الحقا بشكل خطير.. لذا أجاب الدكتور أحمد الشربيني 
أخصائي األنف واألذن والحنجرة عن أسباب االلتهابات الفيروسية 

للجهاز التنفسي العلوي وكيفية عاجها. 
أوال: األعراض الشائعة لالتهابات الفيروسية: رشح )سيان( 
البلع،  الحلق، صعوبة  ألــم  بــاألنــف،  وانــســداد  احتقان  األنـــف،  مــن 

ارتفاع درجة الحرارة، سعال، صداع يصاحبه ألم بالوجه.
وإحساس بالضغط في األذنين مع ضعف في السمع

العدوى  فــي:  تلخيصها  يمكن  األســبــاب  ألهــم  بالنسبة  ثانيا: 
البرد  لــنــزالت  المسببة  الــفــيــروســات  أنـــواع  مــن  للكثير  الفيروسية 
ثم  ومــن  الـــرذاذ،  عــن طريق  انتشارها  وذلــك لسهولة  واألنــفــلــونــزا، 
يسهل الــتــعــرض لــلــعــدوى عــن طــريــق الــتــعــرض لــــرذاذ مــن شخص 
مصاب خال التعامل المباشر معه أو مامسة أسطح ملوثة ولمس 

األنف أو الفم.
الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة قـــد تــحــدث بــشــكــل مــبــاشــر وتــســبــب نفس 
األعراض ولكن بصورة أشد أو كمضاعفات للعدوى الفيروسية التي 

حدثت في البداية.
وعـــن عــوامــل الــخــطــر، فـــإن الــتــعــرض لــلــعــدوى الــفــيــروســيــة أو 
بسبب  ســـواء  الضعيفة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشــخــاص  مــن  البكتيرية 
األمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب، 
الرئتين  إلى  إما  وانتقالها  العدوى  تطور  إلى  يؤدي  السن،  كبار  أو 
المضاعفات  كــإحــدى  الــمــخ  إلــى  أو  الــســفــلــي(،  التنفسي  )الــجــهــاز 
الــخــطــرة اللــتــهــاب الــجــيــوب األنــفــيــة، مــا يــســتــلــزم خــطــة عاجية 

مختلفة.
في  الفيروسية  لالتهابات  أيضا  الخطرة  المضاعفات  إحدى 
العلوي هو فقدان حاسة السمع العصبي، وذلك  التنفسي  الجهاز 
نتيجة لتأثر عصب السمع بالفيروس المسبب للعدوى التنفسية، 
ما يسبب فقدان سمع مفاجئ أو سماع صوت وش أو طنين باألذن، 
نتيجة  الــوســطــى  األذن  فــي  األذن  طبلة  خــلــف  ارتـــشـــاح  حـــدوث  أو 

االحتقان األنفي.
رابعا طرق الوقاية بشكل عام: تجنب التعرض المباشر لتيارات 
البارد، تجنب التعامل بشكل مباشر وقريب مع من يعانون  الهواء 
والــســوائــل  الــمــاء  أعـــراض مرضية تنفسية، اإلكــثــار مــن شــرب  مــن 

الدافئة، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر 
الزنك  مثل  المناعي  الجهاز  تقوي  التي  والفيتامينات  الغذائية 

وفيتامين سي وبي المركب.
أما عن العاج:

بالغذاء  االهتمام   - الدافئة  السوائل  وشرب   - الراحة  يتطلب 
أقــراص مضادة الحتقان  إلــى خافض حــرارة،  قد يحتاج  الصحي، 
األنف، شراب للسعال، قطور أنفية مضادة لاحتقان، غسول أنفي 

ملحي.
االلتهابات البكتيرية تستدعي استخدام مضاد حيوي مناسب 

لنوع البكتيريا ومكان اإلصابة. 
قــد يحتاج  قــدر اهلل-  فــي حــالــة حـــدوث مضاعفات خــطــرة -ال 
الــمــريــض إلـــى الــتــنــويــم بــالــمــســتــشــفــى تــحــت الــمــاحــظــة الطبية 

الدقيقة والعاج الطبي المناسب لظروف كل حالة على حدة.

الدكتور جالل المرزوق لـ»الخليج الطبي«: 

عمليات تجميل الأنف لتجميل 

�سكل الأنف اأو لتح�سين 

التنف�ض اأو كالهما معا

أنظار  تحت  مدفع  نــيــران  أطلقت 
ــنـــدن أمــــس االثــنــيــن  الــجــمــهــور فـــي لـ
تــكــريــمــا لــلــمــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
المتربعة على العرش البريطاني منذ 

70 عاما.
وظــهــر االثــنــيــن، أطــلــق جــنــود من 
المدفعية  لــخــيــالــة  الــمــلــكــيــة  الــفــرقــة 
التي أسسها والد الملكة الملك جورج 
السادس، 41 طلقة في غرين بارك في 

وسط العاصمة. 
طلقة   62 أطــلــقــت  ســـاعـــة،  وبـــعـــد 
ــنـــدن حـــيـــث يــتــم  ــرج لـ ــ مــدفــعــيــة مــــن بـ
البريطاني  التاج  بجواهر  االحتفاظ 
بــعــنــايــة شـــديـــدة. وعــــادة مــا تطلق 21 
طلقة مدفعية أثناء التحيات الملكية 
كانت  إذا   41 إلــى  وتــرفــع  الوطنية،  أو 

ملكية  دارة  أو  مــتــنــزه  مـــن  ســتــطــلــق 
كــانــت  إذا  طــلــقــة   21 إلــيــهــا  وتـــضـــاف 
ستطلق من نصب تذكاري في لندن. 

ونّظم هذا الحدث في اليوم التالي 
الحــتــفــال الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
عــرش  العــتــائــهــا  السبعين  بــالــذكــرى 
بريطانيا التي أصبحت يوم األحد أول 
ملكة بريطانية تصل إلى 70 عاما من 
لمناسبة  رســالــة صــدرت  وفــي  الحكم. 
الملكة  جــــددت  الــبــاتــيــنــي،  يــوبــيــلــهــا 
الــتــزامــهــا  ــا األحـــــد  ــامـ الــبــالــغــة 95 عـ
خدمة البريطانيين. كما عّبرت »أملها 
كاميا صفة  تحمل  أن  فــي  الــصــادق« 
الملكة زوجة الملك )كوين كونسورت( 
بعد  العرش  تشارلز  ابنها  يرث  عندما 

وفاتها.

ُدعي أنصار حركة »اجعل أمريكا عظيمة مرة 
األمريكي  للرئيس  الــداعــمــة   ،)MAGA( أخـــرى« 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، إلـــى تــنــاول الــعــشــاء مع 
بلغ 250  ــض«  ُمــخــَفّ »ســعــر  وذلـــك مقابل  تــرامــب، 
ألــف دوالر، األمــر الــذي أثــار جــدال فــي الــواليــات 
»اندبندنت«  صحيفة  أوردتــه  لما  وفقا  المتحدة، 
السياسي  العمل  لجنة  نشرت  حيث  البريطانية، 
العليا بالحركة دعوة ترامب من خال رسالة عبر 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي ألتــبــاعــه، بحسب مــا كشفت 

صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية. 
مـــن الـــمـــقـــرر عــقــد حــفــل جــمــع الــتــبــرعــات، 
استعادة  مرشحي  »مــنــتــدى  عــنــوان  يحمل  الـــذي 
الــكــونــجــرس«، فــي 23 فــي عــقــار تــرامــب بمنتجع 
األمريكية.  فلوريدا  بوالية  ماراالغو  في  الغولف 
للكونجرس،  مرشحين  سيضم  الــحــدث  أن  رغــم 
فإن جمع التبرعات ليس مخصصا لهم، فبحسب 
ــوال  ــ مـــوقـــع »انـــســـايـــدر« األمـــريـــكـــي ســتــذهــب األمـ
مـــبـــاشـــرًة إلــــى لــجــنــة »الــعــمــل الــســيــاســي الــعــلــيــا« 
الخاصة بترامب. فيما تختلف امتيازات الحضور 
 250 فمقابل  يدفعونه؛  الـــذي  المبلغ  بــاخــتــاف 
يمكن  للشخص(  دوالر  ألــف   125 )أو  دوالر  ألــف 
لألزواج تناول »عشاء خاص« مع ترامب، والتقاط 

ليلتين في  مــدة  إقامة  و»خيار شــراء  صــورة معه، 
ماراالغو«.

 50 )أو  للزوجين  دوالر  ألــف   100 مقابل  أمــا 
بــإمــكــان رؤســـاء  ــزال  يــ لــلــشــخــص(، ال  ألـــف دوالر 
تــرامــب، لكن  MAGA الــحــصــول عــلــى صـــورة مــع 

الكونجرس،  مرشحي  مــع  العشاء  تــنــاول  عليهم 
الــســابــق. ومــقــابــل 5 آالف دوالر  الــرئــيــس  ولــيــس 
للزوجين )3 آالف دوالر للشخص(، كل ما تحصل 
من  و»تعليقات«  المرشحين  مــع  عشاء  هــو  عليه 

ترامب.

بغ�داد ت�س�تعيد م�ن متح�ف لبنان�ي 

م�س��ماري  ل��وح   300 م��ن  اأك�ث��ر 
أكثر  خــاص  لبناني  متحف  مــن  الــعــراقــيــة  السلطات  اســتــعــادت 
مـــن 300 لــوحــة مــســمــاريــة وصــلــت أمـــس االثــنــيــن إلـــى بـــغـــداد الــتــي 
تواصل جهودها السترجاع كنوز أثرية ُسرقت وُنهبت خال الحروب 
مراسل  وأفـــاد  الــخــارج.  إلــى  وُهــّربــت  الــبــاد  التي شهدتها  المتتالية 
وكالة فرانس برس بأّن الصناديق الخشبية وصلت على متن طائرة 
لوحًا   331 وبداخلها  األحــمــر  بالشمع  مختومة  بــغــداد  إلــى  خــاصــة 
الخاص )شمال  نابو  ألــواح طينية كانت في متحف  مسماريًا وسّتة 

لبنان(. 
والتراث في مؤتمر  اآلثــار  ليث مجيد حسين مدير هيئة  وقــال 
أّن  واضــاف  مسماريًا«.  لوحًا   331 اليوم  استعاد  »العراق  إّن  صحفي 
»هذه األلواح المسمارية تعود إلى فترات مختلفة« وال سّيما العصر 
األكادي )2400 إلى 2200 قبل المياد(، والسالة السومرية الثالثة 
إلى   2004( القديمة  وبابل  المياد(،  قبل   2000 إلــى   2111( أور  في 
1594 قبل المياد(. وشكر حسين تعاون السلطات اللبنانية، وكذلك 
الملف وسّهل  هــذا  »متعاونًا جــدًا في  كــان  الــذي  نابو،  مدير متحف 
ــار في  عملية االســتــعــادة«. وكـــان وفــد عــراقــي تسّلم األحـــد هــذه اآلثـ

احتفال رسمي أقيم في المتحف الوطني في بيروت. 
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درا�سة: الخيار يخف�ض م�ستوى ال�سكر المرتفع بالدم في ن�سف �ساعة

األقــّل مصرعهم  لقي 19 شخصا على 
اإلثنين في انهيار جليدي أثناء محاولتهم 
أفغانستان  بــيــن  يــربــط  جبلي  مــمــّر  عــبــور 
في  ذكر مسؤول محّلي  ما  وفق  وباكستان، 

طالبان. 
وقال نجيب اهلل حسن عبدل، مسؤول 
ــار فــي  ــــة كــــونــ اإلعـــــــام والـــثـــقـــافـــة فــــي واليــ
إّن  بــرس  فــرانــس  لــوكــالــة  أفغانستان  شــرق 
ــن األشــــخــــاص كــانــت  مـــجـــمـــوعـــات عـــــدة مــ
تساقط  بــدأ  عندما  الــحــدود  عبور  تــحــاول 
جثة   19 على  العثور  »تــّم  وأضـــاف  الثلوج. 
اإلنــقــاذ  رجـــال  أّن  إلــى  مشيرًا  اآلن«،  حتى 
ــن ونــاجــيــن  ــريــ يــبــحــثــون عــــن ضـــحـــايـــا آخــ
األفــغــان  مــن  الــعــديــد  ويــحــاول  محتملين. 
باكستان  مع  الجبلية  الحدود  عبور  يوميا 

بحًثا عن عمل أو سلع رئيسية للتجارة.
ــذه الـــمـــحـــاوالت بشكل  ــدد هـ وارتـــفـــع عـ
كبير منذ أن غرقت الباد في أزمة إنسانية 
شديدة عقب عودة طالبان إلى السلطة في 

أغسطس. 

ــة طــبــيــة بـــأن تــنــاول  ــ ــادت دراسـ ــ أفـ
الخيار بانتظام يمكن أن يساعد على 
في  المرتفع  السكر  مستوى  خفض 
الــــدم فــي غــضــون نــصــف ســاعــة، بعد 
ولفتت  فعاليته.  التجارب  أثبتت  أن 
الدراسة التي نشرتها صحيفة »ديلي 
إكسبرس« البريطانية يوم األحد، إلى 
السمنة يعتبر من األسباب  تزايد  أن 
الــرئــيــســيــة الرتـــفـــاع مــســتــوى الــســكــر 
واإلصـــابـــة بــمــرض الــســكــري مــن فئة 
غذائي  نظام  اتباع  أن  إلــى  مشيرة   ،2
صـــحـــي أفــــضــــل عـــــاج لــتــجــنــب هـــذا 

المرض. 
ونــبــهــت الــــدراســــة، الـــتـــي نــشــرهــا 
األمريكي،  الطبي  ميد«  »ويــب  موقع 
أن مرض السكري حالة تستمر مدى 
بــارتــفــاع مستويات  وتــتــمــيــز  الــحــيــاة، 

السكر في الدم باستمرار.
ذلــك يحدث نتيجة  أن  وأضــافــت 
الخلل في السيطرة على نسبة السكر 
عن  الجسم  يتوقف  عندما  الــدم  فــي 
غــيــر  يـــصـــبـــح  أو  األنـــســـولـــيـــن  إنــــتــــاج 
حــســاس تــجــاهــه. وتــابــعــت الـــدراســـة: 
»يــعــانــي الــمــايــيــن مــن هـــذه الــحــالــة، 
عام،  كل  االرتــفــاع  في  العدد  ويستمر 
وقد تكون إحدى النباتات مفيدة في 

والــوقــايــة منه،  السكري  عــاج مــرض 
فــي السيطرة  الــمــســاعــدة  مــن خـــال 
عــلــى مــســتــويــات الــســكــر فــي الـــدم في 

غضون 30 دقيقة«. 
األطعمة  أن  الــدراســة  وأوضــحــت 

للتحكم  تــنــاولــهــا  تشجيع  يــتــم  الــتــي 
في نسبة السكر في الدم تشترك في 
السمة المتمثلة في انخفاض مؤشر 

نسبة السكر. 
ــافـــت أن أحـــد أبــــرز األمــثــلــة  وأضـ

الــذي يحتوي  الخيار،  ذلــك هو  على 
عـــلـــى مـــؤشـــر ســـكـــر يــبــلــغ 15 فــقــط، 
وقــــد تـــم ربــطــه بــتــحــســيــن مــســتــويــات 
الــســكــر فــي الـــدم فــي الـــدراســـات على 

الحيوانات وفي المختبرات.

70 عام�ا  الثاني�ة المتربع�ة عل�ى العر��ض من�ذ  اإليزابي�ث  للملك�ة  طلق�ات مدفعي�ة تكريم�ا 

} تسليم صناديق األلواح المسمارية.

اأ����س���ع���ار »خ����راف����ي����ة« ل���ت���ن���اول ال���ع�������س���اء ب�����س��ح��ب��ة 

ت���رام���ب ب���ه���دف ج��م��ع ت��ب��رع��ات ل��ع��ودت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة

الع�����ب م���غ���رب���ي ُي���ه���دي 

ع���ائ���ل���ة ال���ط���ف���ل ري����ان 

م���ن���زال م��ج��ه��زا ب��ال��ك��ام��ل

منزل  ببناء  تبرعه  دولــي سابق  أعلن العــب 
ريــان،  المغربي  الطفل  لعائلة  بالكامل،  مجهز 
الذي توفي بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر 
بــــ60 مــتــرا، وعــلــق فــي وسطها على  ُقـــدر عمقها 
عبدالرزاق  الاعب  وأكــد  مترًا.   32 حوالي  عمق 
السعودي،  اتــحــاد جــدة  نـــادي  حــمــداهلل، مهاجم 
الــذي حظيت  ريــان،  لعائلة  كامل  بمنزل  تبرعه 

قصته بتفاعل غير مسبوق.

} انهيار جليدي.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

قوة

تــفــضــل حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المفدى 
القائد األعلى بحضور صاحب السمو الملكي 
العهد  ولي  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد 
نــائــب الــقــائــد األعــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
آل  أحــمــد  بــن  خليفة  الشيخ  الــركــن  والمشير 
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، فشمل 
الحرس  قيادة  مبنى  افتتاح  الكريمة  برعايته 
والخمسين  الرابعة  الذكرى  بمناسبة  الملكي 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
تقوم  بما  المفدى  الباد  عاهل  أشــاد  وقد 
المستوى  أدوار ســواء على  الــدفــاع من  قــوة  به 
أنها  أو االجتماعي وأوضح  أو الصحي  األمني 
تقوم بأدوار كثيرة لحماية الوطن وحماية أمن 
الشيخ ناصر  الركن سمو  اللواء  األشقاء وذكر 
بن حمد مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي أن تدشين مقر قيادة الحرس الملكي 
هو إنجاز يضاف إلى إنجازات جالتكم لمملكة 
الــبــحــريــن الــحــبــيــبــة والـــتـــي شــكــلــت الــعــامــة 
الــفــارقــة فــي تــاريــخ الــبــحــريــن ودشــنــت تاريخا 

مزدهرا ومشرقا لجميع أبنائه ومقيميه.
هــي صخرة تحمي  البحرين  دفــاع  قــوة  إن 
تــدافــع وفي  الــوطــن وهــي تعمل بيد تبني ويــد 
كل المناسبات واألزمات والحوادث والتحديات 
ــا دورهــــــــا الـــمـــشـــرف الــــذي  ــهــ هــــي حــــاضــــرة ولــ
تستحق ألجله التقدير والعرفان هي برجالها 
الساهرون على حماية الوطن وخدمته في كل 

مجال.

قتيال   20 يخلف  بات�سيراي  اإع�سار 

ف�ي م�دغ��س�ق�ر وي�دم�ر حقول اأرز 
انحسر إعصار باتسيراي في مدغشقر صباح أمس اإلثنين من 
آخر  بحسب  قتيا   20 وخــّلــف  الرئيسية،  الــمــدن  إلــى  يصل  أن  دون 
الفيضانات »خــّزان األرز« في  السلطات. ودمــرت  حصيلة صــادرة عن 
وسط الجزيرة، ما يثير خشية من تفاقم الوضع اإلنساني، بحسب 

تحذير لليونيسف. 
اليونيسف في مدغشقر  نائب ممثل  مانهيس  بونوا  وقــال جان 
 4:00( صباحا  السابعة  مدغشقر  باتسيراي  »غـــادر  بــرس:  لفرانس 
بتوقيت جرينتش( متجهًا إلى خليج موزمبيق«. وأفادت آخر حصيلة 
صادرة عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث بأن 20 شخصا قتلوا ونزح 
55 ألفا عن منازلهم. ووصل اإلعصار االستوائي ليل السبت األحد 
إلى الساحل الشرقي للجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي 
الساعة،  في  كلم   165 بلغت سرعتها  وريــاح  غزيرة  أمطار  وصاحبته 

بعدما ضرب جزيرة »ريونيون« الفرنسية. 
إذ  أوالدا،  الضحايا  من  كبير  عدد  يكون  أن  اليونيسف  وتخشى 
أواًل  اإلعــصــار  وضـــرب  الــبــاد.  ســكــان  مــن  بالمئة   50 نسبة  يشكلون 
منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية 
منخفضة، قبل أن يتجه غربًا إلى داخل الباد مسببا فيضانات في 
األنهر دمرت حقول األرز »خزان« مدغشقر في وسط الباد، بحسب 

اليونيسف. 
وحذر مانهيس من أن »آثار اإلعصار ال تنتهي اليوم، بل ستدوم 

عدة أشهر السيما لناحية التأثير في المحاصيل الزراعية«. 

} طريق جرفته مياه الفيضانات.

} إطاق طلقات التكريم من برج لندن.

} ترامب.

م�سرع 19 �سخ�سا على االأقل في انهيار جليدي بين اأفغان�ستان وباك�ستان 

سيدة  على  عطية  مبروك  الدكتور  أجــاب 
التي تعمدت  تساءلت عن حكم قبول عمرتها 
على شقيقتها  الــدعــاء  أجــل  مــن  بها  تقوم  أن 
السيدة  وقالت  بينهما.  خافات  وجــود  بسبب 
فــي تــســاؤلــهــا الــــذي وجــهــتــه لــلــدكــتــور مــبــروك 
عطية: »أختي ظلمت بنتي، قومت بعمل عمرة، 

ألدعو على أختي فيها، هل عمرتي مقبولة«. 
ــة« فــــــي فــــيــــديــــو لــــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وقــــــــــال »عـ
الفيسبوك: »أختك ظلمت بنتك، كنتي تدعي 
تفويض  أو  ســمــيــع،  واهلل  مــكــانــك،  فــي  عليها 
الوكيل،  ونعم  إلى اهلل وقول حسبي اهلل  األمر 
ولكن شادة الرحال عشان تدعي على أختك«. 
وتابع: »أنت شديت الرحال علشان تدعي على 
أختك وعندما هدأت النار في قلبك أصبحتي 
تسألين إذا كانت عمرتك مقبولة أم ال«، مؤكًدا 

أن العمرة هلل وليس للدعاء على أحد. 
واســتــكــمــل مــخــاطــًبــا الــســيــدة: »يــصــل بنا 

الحرم،  فــي  أختي  على  أدعــي  أروح  إن  الــســواد 
هو رب الحرم مش رب شبرا«. ودعا للسيدة أن 
يتقبل اهلل سعيها وطوافها، مشيًرا إلى أن هذه 
للدعاء  السفر  يــرغــب  مــن  لكل  درس  الــســيــدة 

على أحد.

م����ب����روك ع��ط��ي��ة ي��ن��ف��ع��ل ع���ل���ى ���س��ي��دة 

اع��ت�����م�����رت ل�����ل�����دع�����اء ع���ل���ى اأخ��ت��ه��ا

} الدكتور مبروك عطية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16027/pdf/1-Supplime/16027.pdf?fixed8264
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/1284362
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1284306
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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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انطالق املنتدى الدويل اخلام�س للطاقة املتجددة.. وزير الكهرباء:

تعزيز دور امل�ؤ�ص�صات التعليمية واجلامعات يف الت�صدي للتغري املناخي
واملاء  الكهرباء  �ش�ؤون  وزير  رعاية  حتت 

اخلام�س  الدويل  املنتدى  اأم�س  �شباح  انطلق 

املناخي  »التغري  �شعار  حتت  املتجددة  للطاقة 

التربيد  ا�شرتاتيجيات  املتجددة:  والطاقة 

اخل�شراء  واملباين  طاقة  اإىل  النفايات  وحت�يل 

من  بتنظيم  وذلك  النظيفة«،  والبيئة  امل�شتدامة 

الدولية  ال�شبكة  مع  وبالتعاون  اململكة  جامعة 

للطاقة املتجددة والتي مقرها يف مدينة برايت�ن 

بنت  رنا  ال�شيخة  وبح�ش�ر  املتحدة،  باململكة 

التعليم  للمجل�س  العام  الأمني  اآل خليفة  دعيج 

الخت�شا�شيني  من  وا�شعة  وم�شاركة  العايل 

امل�شتدامة  الطاقة  جمالت  يف  والأكادمييني 

والتغري املناخي.

وقد �شرح املهند�س وائل بن نا�شر املبارك 

امل�ؤ�ش�شات  دور  تعزز  امل�ؤمترات  هذه  مثل  باأن 

الروؤى  حتقيق  يف  واجلامعات  التعليمية 

والأهداف التنم�ية املختلفة خا�شة تلك املتعلقة 

بالدفع  وت�شاهم  املناخي،  للتغري  بالت�شدي 

باجله�د ال�طنية املبذولة يف التح�ل اإىل مزيج 

باجله�د  ال�زير  واأ�شاد  ا�شتدامة.  اأكرث  طاق�ي 

والرعاة،  واملتحدثني  املنظمني  قبل  من  املبذولة 

ما  اآخر  لإي�شال  وجه�دهم  �شعيهم  يف  وذلك 

جمالت  يف  والدرا�شات  العل�م  اإليه  ت��شلت 

جممل  ثراء  مثمنا  وتقنياتها،  امل�شتدامة  الطاقة 

يف  امل�شاركني  املتحدثني  يجلبها  التي  اخلربات 

املنتدى ومتمنيا للمنظمني وامل�شاركني الت�فيق.

بهذه املنا�شبة، اأكدت الدكت�رة ال�شيخة رنا 

العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

اأمناء جمل�س التعليم العايل اأن مملكة البحرين 

وبف�شل رعاية ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد املفدى حفظه  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

ال�شم�  �شاحب  ومتابعة  واهتمام  ورعاه  اهلل 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد ال خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل متتلك جتربة 

يف  رفيعة  ومبادرات  اإجنازات  وحققت  مميزة 

جمال ا�شتخدام الطاقة املتجددة وخا�شة الطاقة 

ال�شم�شية وت�شري بخط�ات واثقة وجه�د متكاملة 

لل��ش�ل اإىل احلياد الكرب�ين كهدف اأعلنه �شم� 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء ململكة البحرين 

خالل ال�شن�ات املقبلة.

العام عن �شكرها وتقديرها  الأمني  واأعربت 

�ش�ؤون  وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  للمهند�س 

الكهرباء واملاء على رعايته لهذا املنتدى، من�هة 

ال�شتمرار يف عقد  اململكة على  بحر�س جامعة 

املتخ�ش�شني  اأبرز  من  نخبة  خالل  من  املنتدى 

واملعنيني بهذه الق�شايا املهمة التي تلعب دورا 

مهما يف حتديد مكانة اأي دولة وق�ة اقت�شادها 

املنتدى  اأن  اإىل  م�شرية  فيها،  التنمية  وا�شتدامة 

ال�طنية  وامل�ش�ؤولية  الجتماعي  الدور  يعك�س 

التي تق�م بها اجلامعات وحر�شها على م�شاندة 

العلمي  البحث  خالل  من  الر�شمية  اجله�د 

امل�ؤثرة  التنم�ية  الق�شايا  يناق�س  الذي  الهادف 

ثقتها  عن  معربة  وج�انبها،  اأبعادها  مبختلف 

النتائج  من  مبجم�عة  �شيخرج  املنتدى  اأن  يف 

والأطروحات الرثية التي تدعم اجله�د املبذولة 

يف هذا املجال.

امل�صروع ال�صاحلي االأول من ن�عه  يخف�س اال�صتهالك ويخلق بيئة م�صتدامة

بنك البحرين والك�يت يدعم تط�ير �صاحل ع�صكر ليتحّ�ل ملم�صى بيئي

القطاع  لتنمية  ال�طنية  املبادرة  د�ّشنت 

وبدعم  اجلن�بية  بلدية  مع  بالتعاون  الزراعي 

كرمي من بنك البحرين والك�يت م�شروع اأ�شجار 

الطاقة ال�شم�شية وه� امل�شروع الأول من ن�عه 

يف مملكة البحرين بهدف تط�ير �شاحل ع�شكر 

وا�شتغالل الطاقة املتجددة يف ت�شغيل ال�شاحل 

خلف�س ال�شرف وال�شتهالك وخلق بيئة نظيفة 

م�شتدامة، مبا يت�افق مع روؤية اململكة 2030.

ع�شكر  �شاحل  تط�ير  م�شروع  وياأتي 

ت�شري  الذي  العام  البيئي  الت�جه  اإطار  �شمن 

ال�شامية  بالركائز  م�شتنرية  اململكة  نهجه  على 

التي و�شعتها الت�جيهات الكرمية من ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، وترجمة لالهتمام احلك�مي 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة 

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

ال�زراء، ب�شرورة املحافظة على القطاع البيئي 

واإقليمًيا  حملًيا  وامل�شت�يات  املجالت  كافة  يف 

القت�شادية  الروؤية  ت�شّمنته  ما  وه�  ودولًيا، 

اأهم  اأحد  البيئة  من  جعلت  والتي   2030

مق�مات التنمية امل�شتدامة.

ويتمثل امل�شروع يف اإن�شاء هيكل من احلديد 

حتمل  الأغ�شان،  متفرعة  اأ�شجار،  هيئة  على 

بزوايا  تركيبها  يتم  ال�شم�شية،  للطاقة  األ�اًحا 

ال�شم�س،  اأ�شعة  ل�شتقبال  حمددة  هند�شية 

كهرباء عن طريق  اإىل  الطاقة  وبالتايل حت�يل 

ت�شغيل  يتم  بالهيكل، ومن خالله  مت�شل  م�لد 

يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  لل�شاحل.  الري  �شبكة 

خف�س ا�شتهالك الكهرباء ب�شفة عامة يف امل�قع 

الأ�شجار  هذه  لتغطي  تقريًبا،   %20 مبقدار 

 1200 ط�له  يجاوز  الذي  ال�شاحل  احتياج 

اأطفال،  والعاب  مظللة،  جل�شات  مت�شمًنا  مرت، 

ودورات املياه، وامل�شاحات خ�شراء.

كما يت�شمن امل�شروع ت�فري جل�شات عائلية 

مظللة حديثة مزودة باإنارة م�فرة للطاقة، عرب 

اعادة تاأهيل و�شيانة هياكل املظالت والكرا�شي 

واإعطائها الطابع احلديث يف الت�شميم والأل�ان 

املختارة، وتركيب PVC Shade بدلً من املظلة 

اخل�شبية. وا�شتبدال الإ�شاءة القدمية مب�شابيح 

واملم�شى  ال�شاحل  بذلك  ليك�ن  للطاقة،  م�فرة 

الذي يحت�ي على منظ�مة  البحرين  الأول يف 

البحرين  بنك  من  كامل  وبدعم  متكاملة  بيئية 

والك�يت وتنفيذ من بلدية اجلن�بية.

الدكت�ر عبدالرحمن  اأعرب  املنا�شبة  وبهذه 

بنك  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  �شيف  علي 

هذه  بدعم  اإعتزازه  عن  والك�يت  البحرين 

على  تعتمد  التي  التنم�ية  البيئية  امل�شاريع 

الطاقة البديلة وامل�شتدامة.

بني  البناء  بالتعاون  �شعادته  عن  م�شيًفا: 

البنك واملبادرة ال�طنية لتنمية القطاع الزراعي 

خليفة  اآل  عي�شى  بنت  مرام  ال�شيخة  بقيادة 

الأمني العام للمبادرة وبلدية املنطقة اجلن�بية، 

بتط�ير �شاحل ع�شكر وتزويده بالطاقة البديلة 

وال�شديقة للبيئة. حيث اإن ال�شاحل يعترب اأول 

م�شروع بيئي �شاحلي يتم تط�يره بهذا ال�شكل، 

بالطاقة  يعمل  متط�ر  ري  بنظام  بتزويده 

من  مرتاديه  ينا�شب  مبا  وجتهيزه  ال�شم�شية، 

مناطق جل��س ومظالت.

البحرين  بنك  دور  على  �شيف،  واأكد 

التنم�ية،  املبادرات  هذه  دعم  يف  والك�يت 

ال�شراكة  لتاأ�شيل  تهدف  التي  وا�شرتاتيجياته 

املجتمعية والتنمية امل�شتدامة.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  اأعرب  ذلك،  اإىل 

عبداهلل،  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س  اجلن�بية 

ال�طنية  للمبادرة  وتقديره  �شكره  خال�س  عن 

على  عليها،  والقائمني  الزراعي  القطاع  لتنمية 

البحرين  و�ش�ارع  مناطق  بجعل  اهتمامها 

التي  املبادرات  خ�شراء، وت�شجيعها على تبّني 

املرافق  يف  البيئة  على  املحافظة  يف  ت�شهم 

العامة، ومن بينها ال�شتعانة بالطاقة النظيفة 

يف  الإنارة  لت�فري  ال�شم�شية  الطاقة  يف  ممثلة 

احلدائق واملما�شي واملرافق اخلدمية. 

اأثنى على دور بنك البحرين والك�يت  كما 

يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية، ودعمه للمرحلة 

اإىل  ليتحّ�ل  ع�شكر  �شاحل  تط�ير  من  الأوىل 

بيئة  ويخلق  ال�شتهالك  يخف�س  بيئي  مم�شى 

م�شتدامة، من خالل ال�شتعانة باأ�شجار الطاقة 

ال�شم�شية التي ت�شتخدم يف ري املزروعات يف 

اإىل 1200  ت�شل  م�شاحة  امتداد  على  ال�شاحل 

مرت، والذي يعد امل�شروع الأول من ن�عه على 

يف  كبري  ب�شكل  و�شي�شهم  اململكة،  م�شت�ى 

واملحافظة  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  خف�س 

على البيئة.

ومن جانبها اأكدت اأمني عام املبادرة ال�طنية 

مرام  ال�شيخة  �شعادة  الزراعي  القطاع  لتنمية 

بنت عي�شى اآل خليفة، »اأن اجله�د التي تبذلها 

املبادرة ال�طنية الي�م يف دعم وتعزيز كل ما من 

�شاأنه احلفاظ على البيئة والعمل على ا�شتدامة 

الزراعية  م�اردها  على  واملحافظة  عنا�شرها 

وتنميتها لالأجيال القادمة هي ثمرة لت�جيهات 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شم�  �شاحبة 

املفدى،  البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

رئي�شة املجل�س ال�شت�شاري للمبادرة، ال�طنية 

امل�شتمرة  اهلل،  حفظها  الزراعي  القطاع  لتنمية 

يف  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  كافة  وت�جيه  بدعم 

تلك  وتفعيل  والأهلي،  واخلا�س  العام  القطاع 

من  يعزز  ملم��س  ل�اقع  لتتح�ل  امل�شاهمات 

العمل احلك�مي ويحافظ على القطاع الزراعي 

والبيئي«.

واأ�شافت »اأن م�شروع تط�ير �شاحل ع�شكر 

ه� امل�شروع الأول من ن�عه يف مملكة البحرين 

اآلية بيئية حديثة  من خالل ا�شتحداث وابتكار 

لتق�م  ال�شم�شية«،  الطاقة  »اأ�شجار  ا�شم  حتت 

يف  ال�شم�شية  األ�احها  خالل  من  الأ�شجار  تلك 

احتياجات  وتغطية  املتجددة  الطاقة  ا�شتغالل 

الذي  الأمر  كهربائي،  ا�شتهالك  من  ال�شاحل 

احلك�مية  امل�شروفات  خف�س  يف  ي�شهم 

البيئية  ال�شتدامة  من  يعزز  ال�قت  ذات  ويف 

ويتما�شى الروؤية احلك�مية على تعزيز الإبتكار 

الزراعي  املجال  واأهمها  املجالت  خمتلف  يف 

والبيئي، وتعزيز قّيم البيئة اخل�شراء والتنمية 

التقنيات  ا�شتخدام  وت�شجيع  امل�شتدامة، 

الذي  الكبري  »بالدور  م�شيدة  للبيئة،  ال�شديقة 

يلعبه بنك البحرين والك�يت بف�شل م�شاهماته 

املبادرات  كافة  دعم  يف  وامل�شتمرة  الدائمة 

البحرين وتعزز من  التي تخدم مملكة  البيئية 

العام يف هدف  القطاع  مع  املجتمعية  ال�شراكة 

زراعي بيئي م�شرتك«.

خالل ا�صتقبال الباحث ال�صع�دي ال�ص�يرخ... رئي�س ال�ص�رى: 

ت�ثيق تاريخ املجال�س الت�صريعية اخلليجية ُيربز حمطاتها امل�صيئة 

رئي�س  ال�شالح،  �شالح  بن  علي  اأكد 

اأن ت�ثيق تاريخ ونظم  جمل�س ال�ش�رى، 

املجال�س الت�شريعية والربملانات يف دول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

وُيربز  الدميقراطية،  امل�شرية  يعّمق 

الدميقراطي  للتط�ر  امل�شيئة  املحطات 

م�شيًدا  اخلليج،  دول  يف  وال�شيا�شي 

باحلر�س والهتمام الذي ي�ليه الباحث�ن 

املجال�س  م�شرية  كتابة  يف  اخلليجي�ن 

ال�ش�ء  وت�شليط  اخلليجية،  الت�شريعية 

الربملاين  للعمل  وامل�ؤ�ش�شني  الرواد  على 

اخلليجي.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�س جمل�س 

الباحث  الإثنني،  اأم�س  �شباح  ال�ش�رى، 

امل�شت�شار  ال�ش�يرخ،  �شالح  ال�شع�دي 

مبجل�س  والدرا�شات  البح�ث  اإدارة  يف 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�ش�رى 

من  ن�شخة  ملعاليه  اأهدى  الذي  ال�شقيقة، 

كتابه اجلديد »جمل�س ال�ش�رى ال�شع�دي 

خالل ربع قرن«.

مبا  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  واأ�شاد 

وبيانات  معل�مات  من  الكتاب  ت�شمنه 

ال�شع�دي،  ال�ش�رى  �شرية جمل�س  ت�ّثق 

 25 خالل  املجل�س  �شهده  الذي  والتط�ر 

البحثية  باجله�د  منّ�ًها  املا�شية،  عاًما 

وحر�شه  ال�ش�يرخ،  الباحث  بذلها  التي 

ال�شخ�شيات  اأ�شماء  الكتاب  ت�شمني  على 

وكذلك  املجل�س،  تاريخ  يف  البارزة 

العمل  ال�شع�دية يف  املراأة  مرحلة دخ�ل 

الت�شريعي.

رئي�س  اأ�شار  ذاته،  ال�شياق  ويف 

التعاون  اأنَّ  اإىل  ال�ش�رى  جمل�س 

والتن�شيق امل�شرتك بني جمل�شي ال�ش�رى 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  يف 

للعالقات  انعكا�ًشا  ي�شّكل  ال�شع�دية، 

الأخ�ية ال�ثيقة، والروابط التاريخية بني 

اململكتني وال�شعبني ال�شقيقني، وما حتققه 

اململكتان من تط�ر وتقدم م�شه�د بف�شل 

دعم وم�شاندة قيادتيهما احلكيمتني.

ال�شع�دي  الباحث  اأعرب  جانبه،  من 

ال�شكر  عميق  عن  ال�ش�يرخ  �شالح 

ال�ش�رى،  جمل�س  لرئي�س  والتقدير 

ودعم  بتحفيز  منه  املت�ا�شل  لالهتمام 

ا�شتثمار  على  وت�شجيعهم  الباحثني، 

جه�دهم وطاقاتهم يف الكتابة والتاأليف، 

الربملاين  العمل  جمال  يف  ا  وخ�ش��شً

به  ي�شطلع  مبا  م�شيًدا  والت�شريعي، 

واأع�شاء جمل�س ال�ش�رى من دور مهم يف 

بني  الربملانية  والعالقات  الروابط  تعزيز 

املجال�س الت�شريعية اخلليجية.

البحرين ت�صارك يف الدورة 150 للمجل�س التنفيذي ملنظمة ال�صحة

مناق�صـــــة التاأهـــب للطــــ�ارئ واجل�ائــــح 

اإبراهيم  مرمي  الدكت�رة  تراأ�شت 

الهاجري، ال�كيل امل�شاعد لل�شحة العامة 

الدورة  يف  امل�شارك  البحرين  مملكة  وفد 

التنفيذي  للمجل�س  املائة  بعد  اخلم�شني 

ملنظمة ال�شحة العاملية املنعقدة افرتا�شياً 

خالل الفرتة من 24-29 يناير 2022.

تيدرو�س  الدكت�ر  ا�شتعر�س  وفد 

اأدهان�م غيربي�ش��س، املدير العام ملنظمة 

املدير  ملن�شب  واملر�شح  العاملية  ال�شحة 

مف�شالً  تقريراً  القادمة،  للدورة  العام 

 ،2021 عام  خالل  املنظمة  اإجنازات  عن 

اإعالن  منذ  عامني  مرور  اإىل  خالله  اأ�شار 

كطارئة  )ك�فيد-19(  ك�رونا  فريو�س 

اأعلى م�شت�ى  �شحية عامة، وه� ما يعد 

واأّن  الدويل،  القان�ن  مب�جب  الإنذار  من 

الظروف ال�شائدة يف العامل حالياً م�اتية 

وتطّرق يف  املتح�رات.  من  املزيد  لظه�ر 

تقريره اإىل مقرتح الأمانة بتمديد برنامج 

العمل العام الثالث ع�شر ملدة �شنتني حتى 

عام 2025.

امل�ا�شيع  من  عدد  مناق�شة  مت  كما 

ال�شحية املهمة التي ا�شتملت على التاأهب 

وال�شتجابة للط�ارئ واجل�ائح واملبادرة 

العاملية لل�شحة من اأجل ال�شالم )املقرتحة 

�شلطنة عمان و�ش�ي�شرا(، وعدة  قبل  من 

وفد مملكة  �شارك  والتي  اأخرى  م�ا�شيع 

البحرين بتقدمي مداخالت ح�لها كالإعالن 

الرفيع  الجتماع  عن  املنبثق  ال�شيا�شي 

املعني  العامة  للجمعية  الثالث  امل�شت�ى 

)غري  املعدية  الأمرا�س غري  من  بال�قاية 

وال�شرتاتيجيات  ومكافحتها،  ال�شارية( 

فريو�س  ب�شاأن  ال�شحة  لقطاع  العاملية 

الكبد  والتهاب  الب�شري  املناعي  الع�ز 

جن�شياً،  املنق�لة  والعدوى  الفريو�شي 

اأجل  من  لل�شحة  العاملية  واملبادرة 

والر�شع  الأمهات  وتغذية  ال�شالم، 

املنظمة  وا�شرتاتيجية  الأطفال،  و�شغار 

واإطار  الغذائية،  ال�شالمة  ب�شاأن  العاملية 

الغاية  لتنفيذ  العاملية  ال�شحة  منظمة 

املليارية الثالثة.

د. مرمي الهاجري

»بابك�« تنفي تعر�س امل�صفاة

حلادث عر�صي.. وما ُن�صر غري �صحيح

اأكدت �شركة نفط البحرين »بابك�«  اأن م�شفاة ال�شركة ت�ا�شل العمل بكل كفاءة، 

واأن بع�س التقارير التي تفيد بتعر�س امل�شفاة حلادث عر�شي هي تقارير غري �شحيحة 

وغري دقيقة على الإطالق.

هيئة املهن ال�صحية تنفي ال�صماح 

لل�صيدليات اخلا�صة باإجراء الفح��صات ال�صريعة

اأفادت الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ب�شاأن ما ين�شر يف و�شائل 

ال�شريع  الفح�س  باإجراء  اخلا�شة  ال�شيدليات  بع�س  قيام  عن  الجتماعي  الت�ا�شل 

جميع  باأن  ال�شحة،  وزارة  م�قع  على  فرتة  خالل  نتائجه  وتظهر  ك�رونا  لفريو�س 

ال�شيدليات اخلا�شة يف مملكة البحرين م�شم�ح لها فقط ببيع الفح�س ال�شريع الذي 

يجريه الأ�شخا�س باأنف�شهم ول ت�جد فح��شات اأخرى تق�م بها ال�شيدليات بذاتها ول 

تن�شر على م�قع وزارة ال�شحة.
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انطالق املنتدى الدويل اخلام�س للطاقة املتجددة.. وزير الكهرباء:

تعزيز دور امل�ؤ�ص�صات التعليمية واجلامعات يف الت�صدي للتغري املناخي
واملاء  الكهرباء  �ش�ؤون  وزير  رعاية  حتت 

اخلام�س  الدويل  املنتدى  اأم�س  �شباح  انطلق 

املناخي  »التغري  �شعار  حتت  املتجددة  للطاقة 

التربيد  ا�شرتاتيجيات  املتجددة:  والطاقة 

اخل�شراء  واملباين  طاقة  اإىل  النفايات  وحت�يل 

من  بتنظيم  وذلك  النظيفة«،  والبيئة  امل�شتدامة 

الدولية  ال�شبكة  مع  وبالتعاون  اململكة  جامعة 

للطاقة املتجددة والتي مقرها يف مدينة برايت�ن 

بنت  رنا  ال�شيخة  وبح�ش�ر  املتحدة،  باململكة 

التعليم  للمجل�س  العام  الأمني  اآل خليفة  دعيج 

الخت�شا�شيني  من  وا�شعة  وم�شاركة  العايل 

امل�شتدامة  الطاقة  جمالت  يف  والأكادمييني 

والتغري املناخي.

وقد �شرح املهند�س وائل بن نا�شر املبارك 

امل�ؤ�ش�شات  دور  تعزز  امل�ؤمترات  هذه  مثل  باأن 

الروؤى  حتقيق  يف  واجلامعات  التعليمية 

والأهداف التنم�ية املختلفة خا�شة تلك املتعلقة 

بالدفع  وت�شاهم  املناخي،  للتغري  بالت�شدي 

باجله�د ال�طنية املبذولة يف التح�ل اإىل مزيج 

باجله�د  ال�زير  واأ�شاد  ا�شتدامة.  اأكرث  طاق�ي 

والرعاة،  واملتحدثني  املنظمني  قبل  من  املبذولة 

ما  اآخر  لإي�شال  وجه�دهم  �شعيهم  يف  وذلك 

جمالت  يف  والدرا�شات  العل�م  اإليه  ت��شلت 

جممل  ثراء  مثمنا  وتقنياتها،  امل�شتدامة  الطاقة 

يف  امل�شاركني  املتحدثني  يجلبها  التي  اخلربات 

املنتدى ومتمنيا للمنظمني وامل�شاركني الت�فيق.

بهذه املنا�شبة، اأكدت الدكت�رة ال�شيخة رنا 

العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

اأمناء جمل�س التعليم العايل اأن مملكة البحرين 

وبف�شل رعاية ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد املفدى حفظه  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

ال�شم�  �شاحب  ومتابعة  واهتمام  ورعاه  اهلل 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد ال خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل متتلك جتربة 

يف  رفيعة  ومبادرات  اإجنازات  وحققت  مميزة 

جمال ا�شتخدام الطاقة املتجددة وخا�شة الطاقة 

ال�شم�شية وت�شري بخط�ات واثقة وجه�د متكاملة 

لل��ش�ل اإىل احلياد الكرب�ين كهدف اأعلنه �شم� 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء ململكة البحرين 

خالل ال�شن�ات املقبلة.

العام عن �شكرها وتقديرها  الأمني  واأعربت 

�ش�ؤون  وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  للمهند�س 

الكهرباء واملاء على رعايته لهذا املنتدى، من�هة 

ال�شتمرار يف عقد  اململكة على  بحر�س جامعة 

املتخ�ش�شني  اأبرز  من  نخبة  خالل  من  املنتدى 

واملعنيني بهذه الق�شايا املهمة التي تلعب دورا 

مهما يف حتديد مكانة اأي دولة وق�ة اقت�شادها 

املنتدى  اأن  اإىل  م�شرية  فيها،  التنمية  وا�شتدامة 

ال�طنية  وامل�ش�ؤولية  الجتماعي  الدور  يعك�س 

التي تق�م بها اجلامعات وحر�شها على م�شاندة 

العلمي  البحث  خالل  من  الر�شمية  اجله�د 

امل�ؤثرة  التنم�ية  الق�شايا  يناق�س  الذي  الهادف 

ثقتها  عن  معربة  وج�انبها،  اأبعادها  مبختلف 

النتائج  من  مبجم�عة  �شيخرج  املنتدى  اأن  يف 

والأطروحات الرثية التي تدعم اجله�د املبذولة 

يف هذا املجال.

امل�صروع ال�صاحلي االأول من ن�عه  يخف�س اال�صتهالك ويخلق بيئة م�صتدامة

بنك البحرين والك�يت يدعم تط�ير �صاحل ع�صكر ليتحّ�ل ملم�صى بيئي

القطاع  لتنمية  ال�طنية  املبادرة  د�ّشنت 

وبدعم  اجلن�بية  بلدية  مع  بالتعاون  الزراعي 

كرمي من بنك البحرين والك�يت م�شروع اأ�شجار 

الطاقة ال�شم�شية وه� امل�شروع الأول من ن�عه 

يف مملكة البحرين بهدف تط�ير �شاحل ع�شكر 

وا�شتغالل الطاقة املتجددة يف ت�شغيل ال�شاحل 

خلف�س ال�شرف وال�شتهالك وخلق بيئة نظيفة 

م�شتدامة، مبا يت�افق مع روؤية اململكة 2030.

ع�شكر  �شاحل  تط�ير  م�شروع  وياأتي 

ت�شري  الذي  العام  البيئي  الت�جه  اإطار  �شمن 

ال�شامية  بالركائز  م�شتنرية  اململكة  نهجه  على 

التي و�شعتها الت�جيهات الكرمية من ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، وترجمة لالهتمام احلك�مي 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة 

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

ال�زراء، ب�شرورة املحافظة على القطاع البيئي 

واإقليمًيا  حملًيا  وامل�شت�يات  املجالت  كافة  يف 

القت�شادية  الروؤية  ت�شّمنته  ما  وه�  ودولًيا، 

اأهم  اأحد  البيئة  من  جعلت  والتي   2030

مق�مات التنمية امل�شتدامة.

ويتمثل امل�شروع يف اإن�شاء هيكل من احلديد 

حتمل  الأغ�شان،  متفرعة  اأ�شجار،  هيئة  على 

بزوايا  تركيبها  يتم  ال�شم�شية،  للطاقة  األ�اًحا 

ال�شم�س،  اأ�شعة  ل�شتقبال  حمددة  هند�شية 

كهرباء عن طريق  اإىل  الطاقة  وبالتايل حت�يل 

ت�شغيل  يتم  بالهيكل، ومن خالله  مت�شل  م�لد 

يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  لل�شاحل.  الري  �شبكة 

خف�س ا�شتهالك الكهرباء ب�شفة عامة يف امل�قع 

الأ�شجار  هذه  لتغطي  تقريًبا،   %20 مبقدار 

 1200 ط�له  يجاوز  الذي  ال�شاحل  احتياج 

اأطفال،  والعاب  مظللة،  جل�شات  مت�شمًنا  مرت، 

ودورات املياه، وامل�شاحات خ�شراء.

كما يت�شمن امل�شروع ت�فري جل�شات عائلية 

مظللة حديثة مزودة باإنارة م�فرة للطاقة، عرب 

اعادة تاأهيل و�شيانة هياكل املظالت والكرا�شي 

واإعطائها الطابع احلديث يف الت�شميم والأل�ان 

املختارة، وتركيب PVC Shade بدلً من املظلة 

اخل�شبية. وا�شتبدال الإ�شاءة القدمية مب�شابيح 

واملم�شى  ال�شاحل  بذلك  ليك�ن  للطاقة،  م�فرة 

الذي يحت�ي على منظ�مة  البحرين  الأول يف 

البحرين  بنك  من  كامل  وبدعم  متكاملة  بيئية 

والك�يت وتنفيذ من بلدية اجلن�بية.

الدكت�ر عبدالرحمن  اأعرب  املنا�شبة  وبهذه 

بنك  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  �شيف  علي 

هذه  بدعم  اإعتزازه  عن  والك�يت  البحرين 

على  تعتمد  التي  التنم�ية  البيئية  امل�شاريع 

الطاقة البديلة وامل�شتدامة.

بني  البناء  بالتعاون  �شعادته  عن  م�شيًفا: 

البنك واملبادرة ال�طنية لتنمية القطاع الزراعي 

خليفة  اآل  عي�شى  بنت  مرام  ال�شيخة  بقيادة 

الأمني العام للمبادرة وبلدية املنطقة اجلن�بية، 

بتط�ير �شاحل ع�شكر وتزويده بالطاقة البديلة 

وال�شديقة للبيئة. حيث اإن ال�شاحل يعترب اأول 

م�شروع بيئي �شاحلي يتم تط�يره بهذا ال�شكل، 

بالطاقة  يعمل  متط�ر  ري  بنظام  بتزويده 

من  مرتاديه  ينا�شب  مبا  وجتهيزه  ال�شم�شية، 

مناطق جل��س ومظالت.

البحرين  بنك  دور  على  �شيف،  واأكد 

التنم�ية،  املبادرات  هذه  دعم  يف  والك�يت 

ال�شراكة  لتاأ�شيل  تهدف  التي  وا�شرتاتيجياته 

املجتمعية والتنمية امل�شتدامة.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  اأعرب  ذلك،  اإىل 

عبداهلل،  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س  اجلن�بية 

ال�طنية  للمبادرة  وتقديره  �شكره  خال�س  عن 

على  عليها،  والقائمني  الزراعي  القطاع  لتنمية 

البحرين  و�ش�ارع  مناطق  بجعل  اهتمامها 

التي  املبادرات  خ�شراء، وت�شجيعها على تبّني 

املرافق  يف  البيئة  على  املحافظة  يف  ت�شهم 

العامة، ومن بينها ال�شتعانة بالطاقة النظيفة 

يف  الإنارة  لت�فري  ال�شم�شية  الطاقة  يف  ممثلة 

احلدائق واملما�شي واملرافق اخلدمية. 

اأثنى على دور بنك البحرين والك�يت  كما 

يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية، ودعمه للمرحلة 

اإىل  ليتحّ�ل  ع�شكر  �شاحل  تط�ير  من  الأوىل 

بيئة  ويخلق  ال�شتهالك  يخف�س  بيئي  مم�شى 

م�شتدامة، من خالل ال�شتعانة باأ�شجار الطاقة 

ال�شم�شية التي ت�شتخدم يف ري املزروعات يف 

اإىل 1200  ت�شل  م�شاحة  امتداد  على  ال�شاحل 

مرت، والذي يعد امل�شروع الأول من ن�عه على 

يف  كبري  ب�شكل  و�شي�شهم  اململكة،  م�شت�ى 

واملحافظة  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  خف�س 

على البيئة.

ومن جانبها اأكدت اأمني عام املبادرة ال�طنية 

مرام  ال�شيخة  �شعادة  الزراعي  القطاع  لتنمية 

بنت عي�شى اآل خليفة، »اأن اجله�د التي تبذلها 

املبادرة ال�طنية الي�م يف دعم وتعزيز كل ما من 

�شاأنه احلفاظ على البيئة والعمل على ا�شتدامة 

الزراعية  م�اردها  على  واملحافظة  عنا�شرها 

وتنميتها لالأجيال القادمة هي ثمرة لت�جيهات 

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شم�  �شاحبة 

املفدى،  البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

رئي�شة املجل�س ال�شت�شاري للمبادرة، ال�طنية 

امل�شتمرة  اهلل،  حفظها  الزراعي  القطاع  لتنمية 

يف  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات  كافة  وت�جيه  بدعم 

تلك  وتفعيل  والأهلي،  واخلا�س  العام  القطاع 

من  يعزز  ملم��س  ل�اقع  لتتح�ل  امل�شاهمات 

العمل احلك�مي ويحافظ على القطاع الزراعي 

والبيئي«.

واأ�شافت »اأن م�شروع تط�ير �شاحل ع�شكر 

ه� امل�شروع الأول من ن�عه يف مملكة البحرين 

اآلية بيئية حديثة  من خالل ا�شتحداث وابتكار 

لتق�م  ال�شم�شية«،  الطاقة  »اأ�شجار  ا�شم  حتت 

يف  ال�شم�شية  األ�احها  خالل  من  الأ�شجار  تلك 

احتياجات  وتغطية  املتجددة  الطاقة  ا�شتغالل 

الذي  الأمر  كهربائي،  ا�شتهالك  من  ال�شاحل 

احلك�مية  امل�شروفات  خف�س  يف  ي�شهم 

البيئية  ال�شتدامة  من  يعزز  ال�قت  ذات  ويف 

ويتما�شى الروؤية احلك�مية على تعزيز الإبتكار 

الزراعي  املجال  واأهمها  املجالت  خمتلف  يف 

والبيئي، وتعزيز قّيم البيئة اخل�شراء والتنمية 

التقنيات  ا�شتخدام  وت�شجيع  امل�شتدامة، 

الذي  الكبري  »بالدور  م�شيدة  للبيئة،  ال�شديقة 

يلعبه بنك البحرين والك�يت بف�شل م�شاهماته 

املبادرات  كافة  دعم  يف  وامل�شتمرة  الدائمة 

البحرين وتعزز من  التي تخدم مملكة  البيئية 

العام يف هدف  القطاع  مع  املجتمعية  ال�شراكة 

زراعي بيئي م�شرتك«.

خالل ا�صتقبال الباحث ال�صع�دي ال�ص�يرخ... رئي�س ال�ص�رى: 

ت�ثيق تاريخ املجال�س الت�صريعية اخلليجية ُيربز حمطاتها امل�صيئة 

رئي�س  ال�شالح،  �شالح  بن  علي  اأكد 

اأن ت�ثيق تاريخ ونظم  جمل�س ال�ش�رى، 

املجال�س الت�شريعية والربملانات يف دول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

وُيربز  الدميقراطية،  امل�شرية  يعّمق 

الدميقراطي  للتط�ر  امل�شيئة  املحطات 

م�شيًدا  اخلليج،  دول  يف  وال�شيا�شي 

باحلر�س والهتمام الذي ي�ليه الباحث�ن 

املجال�س  م�شرية  كتابة  يف  اخلليجي�ن 

ال�ش�ء  وت�شليط  اخلليجية،  الت�شريعية 

الربملاين  للعمل  وامل�ؤ�ش�شني  الرواد  على 

اخلليجي.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�س جمل�س 

الباحث  الإثنني،  اأم�س  �شباح  ال�ش�رى، 

امل�شت�شار  ال�ش�يرخ،  �شالح  ال�شع�دي 

مبجل�س  والدرا�شات  البح�ث  اإدارة  يف 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�ش�رى 

من  ن�شخة  ملعاليه  اأهدى  الذي  ال�شقيقة، 

كتابه اجلديد »جمل�س ال�ش�رى ال�شع�دي 

خالل ربع قرن«.

مبا  ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  واأ�شاد 

وبيانات  معل�مات  من  الكتاب  ت�شمنه 

ال�شع�دي،  ال�ش�رى  �شرية جمل�س  ت�ّثق 

 25 خالل  املجل�س  �شهده  الذي  والتط�ر 

البحثية  باجله�د  منّ�ًها  املا�شية،  عاًما 

وحر�شه  ال�ش�يرخ،  الباحث  بذلها  التي 

ال�شخ�شيات  اأ�شماء  الكتاب  ت�شمني  على 

وكذلك  املجل�س،  تاريخ  يف  البارزة 

العمل  ال�شع�دية يف  املراأة  مرحلة دخ�ل 

الت�شريعي.

رئي�س  اأ�شار  ذاته،  ال�شياق  ويف 

التعاون  اأنَّ  اإىل  ال�ش�رى  جمل�س 

والتن�شيق امل�شرتك بني جمل�شي ال�ش�رى 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  يف 

للعالقات  انعكا�ًشا  ي�شّكل  ال�شع�دية، 

الأخ�ية ال�ثيقة، والروابط التاريخية بني 

اململكتني وال�شعبني ال�شقيقني، وما حتققه 

اململكتان من تط�ر وتقدم م�شه�د بف�شل 

دعم وم�شاندة قيادتيهما احلكيمتني.

ال�شع�دي  الباحث  اأعرب  جانبه،  من 

ال�شكر  عميق  عن  ال�ش�يرخ  �شالح 

ال�ش�رى،  جمل�س  لرئي�س  والتقدير 

ودعم  بتحفيز  منه  املت�ا�شل  لالهتمام 

ا�شتثمار  على  وت�شجيعهم  الباحثني، 

جه�دهم وطاقاتهم يف الكتابة والتاأليف، 

الربملاين  العمل  جمال  يف  ا  وخ�ش��شً

به  ي�شطلع  مبا  م�شيًدا  والت�شريعي، 

واأع�شاء جمل�س ال�ش�رى من دور مهم يف 

بني  الربملانية  والعالقات  الروابط  تعزيز 

املجال�س الت�شريعية اخلليجية.

البحرين ت�صارك يف الدورة 150 للمجل�س التنفيذي ملنظمة ال�صحة

مناق�صـــــة التاأهـــب للطــــ�ارئ واجل�ائــــح 

اإبراهيم  مرمي  الدكت�رة  تراأ�شت 

الهاجري، ال�كيل امل�شاعد لل�شحة العامة 

الدورة  يف  امل�شارك  البحرين  مملكة  وفد 

التنفيذي  للمجل�س  املائة  بعد  اخلم�شني 

ملنظمة ال�شحة العاملية املنعقدة افرتا�شياً 

خالل الفرتة من 24-29 يناير 2022.

تيدرو�س  الدكت�ر  ا�شتعر�س  وفد 

اأدهان�م غيربي�ش��س، املدير العام ملنظمة 

املدير  ملن�شب  واملر�شح  العاملية  ال�شحة 

مف�شالً  تقريراً  القادمة،  للدورة  العام 

 ،2021 عام  خالل  املنظمة  اإجنازات  عن 

اإعالن  منذ  عامني  مرور  اإىل  خالله  اأ�شار 

كطارئة  )ك�فيد-19(  ك�رونا  فريو�س 

اأعلى م�شت�ى  �شحية عامة، وه� ما يعد 

واأّن  الدويل،  القان�ن  مب�جب  الإنذار  من 

الظروف ال�شائدة يف العامل حالياً م�اتية 

وتطّرق يف  املتح�رات.  من  املزيد  لظه�ر 

تقريره اإىل مقرتح الأمانة بتمديد برنامج 

العمل العام الثالث ع�شر ملدة �شنتني حتى 

عام 2025.

امل�ا�شيع  من  عدد  مناق�شة  مت  كما 

ال�شحية املهمة التي ا�شتملت على التاأهب 

وال�شتجابة للط�ارئ واجل�ائح واملبادرة 

العاملية لل�شحة من اأجل ال�شالم )املقرتحة 

�شلطنة عمان و�ش�ي�شرا(، وعدة  قبل  من 

وفد مملكة  �شارك  والتي  اأخرى  م�ا�شيع 

البحرين بتقدمي مداخالت ح�لها كالإعالن 

الرفيع  الجتماع  عن  املنبثق  ال�شيا�شي 

املعني  العامة  للجمعية  الثالث  امل�شت�ى 

)غري  املعدية  الأمرا�س غري  من  بال�قاية 

وال�شرتاتيجيات  ومكافحتها،  ال�شارية( 

فريو�س  ب�شاأن  ال�شحة  لقطاع  العاملية 

الكبد  والتهاب  الب�شري  املناعي  الع�ز 

جن�شياً،  املنق�لة  والعدوى  الفريو�شي 

اأجل  من  لل�شحة  العاملية  واملبادرة 

والر�شع  الأمهات  وتغذية  ال�شالم، 

املنظمة  وا�شرتاتيجية  الأطفال،  و�شغار 

واإطار  الغذائية،  ال�شالمة  ب�شاأن  العاملية 

الغاية  لتنفيذ  العاملية  ال�شحة  منظمة 

املليارية الثالثة.

د. مرمي الهاجري

»بابك�« تنفي تعر�س امل�صفاة

حلادث عر�صي.. وما ُن�صر غري �صحيح

اأكدت �شركة نفط البحرين »بابك�«  اأن م�شفاة ال�شركة ت�ا�شل العمل بكل كفاءة، 

واأن بع�س التقارير التي تفيد بتعر�س امل�شفاة حلادث عر�شي هي تقارير غري �شحيحة 

وغري دقيقة على الإطالق.

هيئة املهن ال�صحية تنفي ال�صماح 

لل�صيدليات اخلا�صة باإجراء الفح��صات ال�صريعة

اأفادت الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ب�شاأن ما ين�شر يف و�شائل 

ال�شريع  الفح�س  باإجراء  اخلا�شة  ال�شيدليات  بع�س  قيام  عن  الجتماعي  الت�ا�شل 

جميع  باأن  ال�شحة،  وزارة  م�قع  على  فرتة  خالل  نتائجه  وتظهر  ك�رونا  لفريو�س 

ال�شيدليات اخلا�شة يف مملكة البحرين م�شم�ح لها فقط ببيع الفح�س ال�شريع الذي 

يجريه الأ�شخا�س باأنف�شهم ول ت�جد فح��شات اأخرى تق�م بها ال�شيدليات بذاتها ول 

تن�شر على م�قع وزارة ال�شحة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11994/pdf/INAF_20220208010432612.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/946337/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/946335/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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ترحب »االأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال.  وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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الأوقــــــاف اجلعفريـــــة واملبـــــاين املعلقــــــة!

مبنطقة  اأ�شكنها  التي  ال�شقة  اإخالء  بعد 

هو  فيه  اأ�شكن  الذي  املبنى  اأن  اأتخيل  مل  الديه 

ال  خالفات  اأو  ت�شويات  اإثر  املعلقة  املباين  اأحد 

لالأوقاف  دخل  ال  ورمبا  بها،  للم�شتاأجرين  دخل 

املباين  تلك  باإدارة  يتعلق  فيما  اإال  بها  اجلعفرية 

لل�شقة  اإخالء  ر�شالة  كتبت  وقد  اخلالفات!  بعد 

بتاريخ  اجلعفرية  االأوقاف  لرئي�س  اأ�شكنها  التي 

مل  الر�شالة  هذه  اأن  ويبدو   ،2021 اأكتوبر   17

ت�شل للرئي�س الأنني مل اأتلَق ات�شاالً اأو رًدا عليها، 

وهذا ما جعلني اأر�شلها عرب برنامج توا�شل، ومن 

خالل الربنامج مت التوا�شل معنا باإخالء ال�شقة. 

الكهربائي  التيار  وقطع  ال�شقة  اإخالء  وبعد 

ذهبت لت�شليم املفتاح بتاريخ 8 نوفمرب 2021، 

وال  املفتاح  ا�شتالم  يتم  مل  ال�شديد  ولالأ�شف 

اإثر  كامل  عام  ملدة  اأ�شددها  مل  التي  املبالغ  حتى 

اإثبات  اأح�شل على  هذه اخلالفات الأي جهة! ومل 

االت�شال  ومت  ال�شقة،  باإخالء  تفيد  ورقة  اأو 

والذي  ملقابلته  طلبي  على  بناًء  املوظفني  باأحد 

ورقم  بياناتي  باأخذ  االأمن  موظف  باإخبار  اكتفى 

ات�شال.  اأي  اأتلَق  مل  هذا  يومنا  واإىل  التوا�شل، 

القانونية  اجلهة  اأفراد  اأحد  مع  التوا�شل  مت  كما 

باأخذ  ا  اأي�شً اكتفى  والذي  اجلعفرية  لالأوقاف 

بياناتي حلني ت�شوية خالفات هذه املباين! 

و�شوؤالنا لالأوقاف اجلعفرية، عن مبالغ ملدة 

عام كامل مل ي�شاأل عنها اأحد اأو يطالب بها ق�شم 

االإيجارات لديهم لتح�شيلها بحجة اأن هذه املباين 

بيانات  قاعدة  لها  يوجد  وال  خالفات  اإثر  معلقة 

ت�شحيح  على  ال�شديد  حر�شنا  ال  ولو  لديهم، 

حوزتنا  يف  االأموال  هذه  لرتكنا  اأو�شاعهم 

عرب  امل�شكلة  هذه  نكتب  ومل  طلبها  يتم  اأن  اإىل 

اجلعفرية  االأوقاف  رئي�س  اإىل  لت�شل  ال�شحافة 

مفتاح  يكون  اأن  ثم  املباين!  تلك  لت�شحيح و�شع 

اأخرى  ق�شة  فهذه  اإخالئها  بعد  بحوزتنا  ال�شقة 

ال�شقة  با�شتخدام  النفو�س  �شعاف  ي�شتغلها  قد 

املفتاح معنا  اأن بقاء  الأغرا�س غري قانونية! كما 

واإخالئها،  الكهرباء  قطع  بعد  اأ�شالً  قانوين  غري 

وبهذا الت�شرف ت�شيع اأموال االأوقاف برتك ال�شقة 

مغلقة! وترك املفتاح معنا!

للم�شوؤولني  الر�شالة  هذه  ت�شل  اأن  اأمتنى 

هذا  على  للوقوف  اجلعفرية  االأوقاف  باإدارة 

التق�شري واخلروج ب�شيغة مر�شية للم�شتاأجرين 

حلني حل اخلالفات بهذه املباين، واأن يقوم ق�شم 

االإيجارات لديهم باملتابعة وامل�شوؤولية، وعليه اأن 

يتم التوا�شل معنا ال�شتالم املفتاح واإعطائنا ورقة 

ال�شقة  باإخالئنا  يفيد  خمتوًما  قانونًيا  �شنًدا  اأو 

وت�شليم ما يف عهدتنا لالأوقاف اجلعفرية، واأن ال 

تتكرر تلك االأخطاء الفادحة من بع�س االأ�شخا�س 

يف االإدارة، واأن يتحمل كل ق�شم م�شوؤوليته التامة 

اأموال  اأنيط له من مهام حتى ال ت�شيع  ما  جتاه 

الوقف!

البيانات لدى املحرر

جامعة البحرين ترد على »فرتة احلذف والإ�سافة 

انق�ست دون اأن نتمكن من ت�سجيل مقرراتنا«

قال القائم باأعمال عميد كلية العلوم 

البحرين  بجامعة  والريا�شية  ال�شحية 

اإن  احللو،  م�شطفى  حممد  د.  االأ�شتاذ 

يناير   30( تاريخ  من  بداأت  الكلية 

2022( املا�شي بت�شهيل ح�شول الطلبة 

ق�شم  يف  التخرج  و�شك  على  هم  الذين 

املطلوبة،  املواد  على  الريا�شية  الرتبية 

وذلك ت�شهيالً لتخرجهم.

الكلية،  عميد  باأعمال  القائم  وطماأن 

الطلبة، باأن كلية العلوم ال�شحية، ومن 

ت�شع  البحرين،  جامعة  اإدارة  ورائها 

الطالب على راأ�س اأولوياتها، وتعمل على 

اأن يتخرج يف املدة املحددة، ولذلك فاإنها 

�شيناريوهات  جميع  با�شتمرار  تدر�س 

تخرج  يتاأخر  اأال  اأجل  من  احللول 

�شنواته  جميع  يف  ي�شري  واأن  الطالب، 

الدرا�شية بح�شب اخلطة الدرا�شية.

ن�شرته  ما  على  تعقيًبا  ذلك  جاء 

رقم  عددها  يف  »االأيام«  �شحيفة 

)11984( ال�شادر يوم ال�شبت املوافق 

»فرتة  وعنوانه   2022 يناير   29

احلذف واالإ�شافة انق�شت دون اأن نتمكن 

مدير  اأ�شار  اإذ  مقرراتنا«،  ت�شجيل  من 

االأكادميي يف  الت�شجيل واالإر�شاد  دائرة 

اجلامعة  يف  والت�شجيل  القبول  عمادة 

نبيل عبداهلل البلو�شي، اإىل اأن ما انق�شى 

فرتة  اأما  املبكر«،  »الت�شجيل  فرتة  هو 

االأحد  يوم  ف�شتبداأ  واالإ�شافة«  »احلذف 

اخلمي�س  وتنتهي   )2022 يناير   30(

التي  الفرتة  وهي   ،)2022 فرباير   3(

املقررات  الطلبة  فيها  ي�شيف  اأن  ميكن 

بح�شب ال�شواغر.

العالقات العامة والإعالم 

جامعة البحرين

اأع�ساء لكل الب�سر با�سمك يا اهلل.. 

بداأنا عاًما جديًدا
لزراعة  املحتاجني  من  مرعبة  واأعداد  خمتلفة،  اأمرا�س 

ينتظرون  امل�شت�شفيات  قوائم  يف  خمتلفة  ب�شرية  اأع�شاء 

دورهم، ومع �شديد االأ�شف، كثريون منهم ينتقلون اإىل جوار 

ق�شائهم  ب�شبب  باأحياء  لي�شوا  لكن  اأحياء  والبقية  ربهم، 

اأوقات طويلة بالعالج.

لعملية  العامل يخ�شع  اأول مري�س يف  بينيت«  »ديفيد 

زرع قلب خنزير يف اأمريكا وهو االآن حتت املراقبة الطبية، 

االأول  هو  فنعم  وفرح  باهتمام  اخلرب  العامل  تناقل  وقد 

ولكنه لن يكون االأخري، لقد �شرعت االأبواب على م�شراعيها 

و�شوف يتناف�س علماء الطب الإنقاذ املر�شى.

باالأع�شاء  املتربعني  نق�س  من  تعاين  العامل  دول 

الب�شرية، ومع جناح هذه العملية بكل تاأكيد �شوف يوجه 

الرتكيز على اأع�شاء احليوانات لتلبية حاجة املر�شى حتى 

ي�شتمروا باحلياة.

بكل تاأكيد �شوف يظهر على ال�شطح م�شككون وخائفون 

من هذه الطفرة الطبية، لكن كما علمنا من التاريخ اأنه مع 

كل اخرتاع وابتكار فاد الب�شرية يظهر م�شككون وخائفون 

وبعد فرتة ق�شرية يختفون ويبقى االخرتاع واالبتكار يف 

متناول اجلميع.

وال�شوؤال االآن اإىل علماء الطب حول العامل، هل اأع�شاء 

للق�شاء  الفتاك  ال�شالح  يكون  �شوف  املزروعة  احليوانات 

على اأمرا�س ال�شرطان املختلفة؟؟

�شرطان  اأو  الكبد  �شرطان  مر�س  املثال،  �شبيل  فعلى 

اأمرا�س  من  الكثري  وغريها  الرئة  �شرطان  اأو  البنكريا�س 

ال�شرطان التي ال تعد وال حت�شى، هل �شوف يكون عالجها 

ا�شتئ�شال اجلزء امل�شاب وزرع اآخر حيواين؟؟

�شوؤال مهم واأنا متاأكد اأن االإجابة �شوف ن�شمعها قريًبا.

ح�سني علي غالب - بريطانيا

تتغري االأيام وتتبدل االأحداث وترحل �شنة وتاأتي اإلينا �شنة اأخرى 

بحلة اأجمل من ما�شيها، ها هي ال�شنة اجلديدة تقبل علينا بجمالها، عام 

جديد ياأتي حممالً بالفرح واالأمل واجلمال، عام مليء باالأمنيات الغالية 

التي �شتتحقق بالعزم واالإرادة.

العام  وا�شتقبلنا  جديد،  عام  علينا  وقدم  قدمي   عام  عنا  رحل  لقد 

اجلديد بالكثري من االأمل بالغد االأف�شل، وبداية العام اجلديد يف حياتنا 

هو مبثابة ميالد جديد الآمالنا واأحالمنا، وهو نقطة التحول يف حياتنا 

قلب  يتاأمل  العام اجلديد،  بداية  والتقدم. يف  للنجاح  وال�شعي اجلديد 

االإن�شان الغد اجلميل، وينتظر من االأيام املقبلة التي �شتعو�شه عن اآالم 

املا�شي املرن ففي كل حلظة من حلظاته، ياأمل االإن�شان اأن يتغري احلال 

اإىل االأف�شل، يف ال�شنة املا�شية، كانت لنا الذكريات املوؤملة، وال ن�شتطيع 

ن�شيانها، الأن الذكريات تظل حمفورة بداخلنا مهما كانت موؤملة. 

اإيالًما يف  اأكرث  ال�شيئة وهي  اأحداثها  منا  واأخذت  علينا  لقد مرت   

م�شاعر الب�شرية، ا�شطر معها االإن�شان اإىل طي التفا�شيل والذكريات مبا 

فيها من اأمل حزن، انطالًقا من كونها بعام احلزن واالأمل. ثم اأقبل علينا 

عام جديد، ع�شى اأن يكون علينا عام اخلري والهناء وال�شعادة.

اأتى عام جديد يحمل االأمل والفرح وال�شعادة، وهو مليء باأمنياتنا 

اجلديد  عامنا  ا�شتقبلنا  والقوة،  بالعزم  نحققها  �شوف  التي  الغالية 

التي  ال�شعوبات  حمل  كاهلنا  عن  ونلقي  اجلديد،  واالأمل  بالفرح 

م�شت، فليحمل لنا العام اجلديد البهجة وال�شعادة، ويبعد عنا التعب 

واالأحزان. نتمنى اأن يكون العام اجلديد بكل ما يحمله من �شهور واأيام 

اأجمل، واأن يغري اأحوالنا اإىل االأف�شل. 

هذه ال�شنة تاأتي بكامل اأناقتها لتزرع يف قلوبنا الرغبة يف التجدد 

واحلرية واالنطالق نحو الفرح، كل عام وقلوبنا عامرة بالبهجة التي 

بداية  جديدة  ال�شنة  واجعل  ذبلت،  التي  اأرواحنا  جدد  اللهم  تزول.  ال 

حياة جديدة لنا، مليئة باخلري والربكة وال�شعادة.. اللهم با�شمك بداأنا 

عاًما جديًدا. 

د. معراج اأحمد معراج الندوي

الأ�ستاذ امل�ساعد، ق�سم اللغة العربية واآدابها

جامعة عالية، كولكاتا - الهند

جنود قوة دفاع البحرين

يحق لنا بكل فخر اأن نفتخر بكم فرًدا فرًدا جنود 

القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  امل�شري خليفة  اأبناء  الوطن 

العام لقوة دفاع البحرين.

يوم  ذكرى  ي�شادف  عام  كل  من  فرباير   5  

تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين تلك البادرة اأطلقها بحنك 

القيادة احلكيمة ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

الأويل  للبذرة  الغر�شة  كانت  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

يف قوة دفاع البحرين عندما اأمر جاللته باإن�شاء قوة 

دفاع البحرين عام 1968 لأجل اأن تكون الدرع املنيع 

حلماية الوطن واملواطن ومن هذا العمل ذوي الروية 

الثاقبة جعل الوطن مباأمن من كل مكروه وما جعلنا 

كلنا جنوًدا للوطن.

اآل خليفة،  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

اإن توجيهاتكم وراأى جاللكم ال�شديدة جعلت البحرين 

باأمن واأمان من كل مكروه، واإن امل�شتقبل -اإن �شاء 

وم�شاندة  ودعم  القادمة،  ولالأجيال  لنا  اأف�شل  اهلل- 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  خليفة 

يف  �شاهمت  الثاقبة،  الإدارة  يف  وجهوده  وم�شاعيه 

الوطن  رجال  وبناء  البحرين  دفاع  قوة  ومنو  تقدم 

راأ�شهم  وعلى  البحرين،  دفاع  قوة  جنود  املخل�شني 

معايل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

يبذله من جهود  ملا  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

خمل�شة وجبارة لتطوير قوة دفاع البحرين من خالل 

العداد والأفراد منبثقة من ولئه جلاللته امللك املفدى 

يقظة  من  يبذل  جعله  مما  للوطن،  وولئه  وانتمائه 

وتخطيط ومتابعة ملنت�شبي قوة دفاع البحرين وزرع 

و�شباط  اأفراد  من  اجلنود  بني  املحبة  وروح  حب 

ح�شن  خالل  من  البحرين  ووطنهم  حمد  ملليكهم 

اإدارة هذه املنظومة الع�شكرية حتى اأ�شبح جنود قوة 

دفاع البحرين على كفاءة عالية باإخال�شهم وولئهم 

والقيام  لوطنهم  والولء  بالإخال�س  والق�شم  للمليك 

بواجباتهم الوطنية قبل الع�شكرية بكل عزم واإ�شرار 

وتقدمي الروح فداء للوطن.

حتية ع�شكرية للوطن

�سكر وعرفان لوزارة الداخلية و�سوؤون اجلن�سية واجلوازات 

والإقامة ودورها الكبري يف مل �سمل عائلتي بعد �سنوات طويلة

ي�شعدين وي�شرفني اأن اأرفع جزيل ال�شكر والعرفان واالمتنان اإىل مقام ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

واإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

املواطن  واعتزاز  كرامة  اأجل  من  يقدمونه  ما  كل  على  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء 

البحريني يف هذه اململكة الغالية.

اأول معايل ال�شيخ را�شد بن  اإىل الفريق  اأتقدم بال�شكر اجلزيل  اأن  كما ي�شرفني 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، واإىل معايل ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة 

املديرين  كل  واإىل  واالإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 

وامل�شوؤولني واملوظفني يف اإدارة التاأ�شريات واالإقامة على جهودهم الوطنية املخل�شة 

يف كل ما يقدمونه من اأجل خدمة الوطن واملواطنني واملقيمني يف مملكتنا البحرين 

وحفظ االأمن واالأمان.

وكانت جلهود وم�شاعي اإدارة التاأ�شريات واالإقامة وحر�شهم على متابعة طلبات 

ال�شعوبات،  كل  تذليل  على  واحلر�س  الوزير  معايل  توجيهات  وتنفيذ  املواطنني 

لزوجتي  اخلا�شة  التاأ�شرية  على  باحل�شول  واأمنيتي  حلمي  حتقيق  يف  امل�شاهمة 

االأجنبية، التي - وهلل احلمد - وبعد �شنوات طويلة التقيت معها اأخرًيا يف وطني 

البحرين ولتكون بني اأهلي وعائلتي يف مطلع �شهر فرباير من العام اجلاري، خا�شة 

وهي على م�شارف والدة طفلي االأول ليكون بني اأح�شاين يف بلدي ووطني.

ا اإال اأن اأتقدم بال�شكر اخلا�س واجلزيل اإىل جريدة االأيام الغراء  وال ي�شعني اأي�شً

التي تبنت ق�شيتي ون�شرت منا�شدتي يف �شهر مايو من العام املا�شي حتى و�شلت 

اإىل امل�شوؤولني بالوزارة، ومت التوا�شل معنا وبداأت امل�شاعي حلل م�شكلتنا اأخرًيا.

فكل ال�شكر ل�شحيفتنا الغراء التي تهتم بكل هموم املواطنني واملقيمني، وكلمات 

ال�شكر والعرفان لن تويف حق كل من وقف معنا و�شاهم يف حتقيق حلمنا يف مل 

ال�شمل بعائلتي يف وطني البحرين.

اأخوكم املواطن

حممود جعفر تركي
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�سارك يف فعالية »متكني ال�سرق الأو�سط« للمجل�س الأطل�سي.. الزياين:

ا ا�ستثمارية �سمن بيئة داعمة اقت�سادنا املتنوع يوفر فر�سً

�سارك وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة 

اجلل�سة  يف  كمتحدث  الزياين  را�سد  بن  زايد 

النقا�سية بتنظيم من قبل املجل�س الأطل�سي التي 

جاءت حتت عنوان اإطالق مبادرة »متكني ال�سرق 

الأو�سط«، وذلك مب�ساركة الدكتور اأحمد بالهول 

الفال�سي وزير الدولة لريادة الأعمال وامل�ساريع 

العربية  الإمارات  بدولة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

املتحدة، واأحمد الهناندة وزير القت�ساد الرقمي 

الها�سمية،  الأردنية  باململكة  الأعمال  وريادة 

والدكتورة رانيا امل�ساط وزيرة التعاون الدويل 

تقنية  عرب  وذلك  العربية،  م�سر  بجمهورية 

الت�سال املرئي.

 وخالل اأعمال اجلل�سة النقا�سية، بداأ الوزير 

زايد بن را�سد الزياين كلمته قائالً: »اإنها فر�سة 

رائعة يف هذه اجلل�سة النقا�سية لت�سليط ال�سوء 

الأعمال  رواد  لدعم  احلكومات  جهود  على 

وتو�سيع نطاق ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 

العاملية  القت�سادية  التحديات  خالل  خا�سة 

وال�سركات  النا�سئة  ال�سركات  تواجه  التي 

احلكومات  تدخر  مل  حيث  موؤخًرا،  ال�سغرية 

فحكومة  اقت�ساداتها،  دعم  يف  جهًدا  الإقليمية 

مملكة البحرين بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

ال�سمو  �ساحب  ومبتابعة  ورعاه  اهلل  حفظه 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

دوًرا  لعبت  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الأعمال  لريادة  البيئي  النظام  دعم  رئي�سًيا يف 

وخلق بيئة �سديقة لالأعمال لل�سركات النا�سئة 

روؤية  �سمن  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات 

لل�سركات  رائًدا  مركًزا  لتكون  البحرين 2030 

النا�سئة، حيث يوفر اقت�سادنا املتنوع واملتنامي 

ا ا�ستثمارية مثرية �سمن بيئة اأعمال داعمة  فر�سً

مع  الزدهار  على  ال�سركات  مل�ساعدة  م�سممة 

نقاط قوة خا�سة يف اخلدمات املالية وقطاعات 

التكنولوجيا والت�سنيع واخلدمات اللوج�ستية 

البحرين  يف  الأعمال  وقوانني  �سيا�سات  لتتيح 

وال�ستدامة«،  الزدهار  فر�سة  لل�سركات 

اإىل املجل�س  وختم الوزير زايد الزياين بال�سكر 

الأطل�سي على تنظيم هذا احلدث ويتمنى املزيد 

ترثي  التي  امل�ستقبل  يف  املماثلة  املناق�سات  من 

بيئة ريادة الأعمال بني الدول.

مت  النقا�سية  اجلل�سة  اأعمال  نهاية  ويف 

القت�سادية  املو�سوعات  من  عدد  عن  بحث 

اقت�ساديات  على  الراهن  الو�سع  وانعكا�سات 

العامل وعلى اقت�ساد مملكة البحرين والتحديات 

النظرة  على  ال�ستثنائي  الظرف  فر�سها  التي 

اخلطط  وو�سع  امل�سكالت  حلل  امل�ستقبلية 

مدعمة  مرونة  واأكرث  مبتكرة  بطرق  امل�ستدامة 

بقاعدة بيانات اأكرث �سمولً ملواجهة اأي نوع من 

التحديات يف امل�ستقبل ب�سكل اأو�سح واأكرث دقة 

لدول  ال�سرتاتيجية  الروؤى  مع  تتقاطع  والتي 

القطاعات  دور  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة، 

يف  للم�ساهمة  النفطية  غري  الأخرى  التنموية 

الأهداف  اإىل  للو�سول  التنموية  العملية  دعم 

حكومة  ت�سعى  التي  الكربى  ال�سرتاتيجية 

مملكة البحرين لتحقيقها والتي ر�سمت مالحمها 

من خالل الروؤية القت�سادية 2030.

جتربة ال�سرية يف املعلومات ح�سلت على اأعلى ت�سنيف.. درا�سة:

م�ستوى ر�سا مرتفع عن الرعاية ال�سحية مب�ست�سفى الطب النف�سي

القائم  حاجي  اأحمد  اإميان  الدكتورة  اأفادت 

غري  احلكومية  امل�ست�سفيات  اأعمال  بت�سريف 

اإطار  يف  باأنه  ال�سحي  لل�سمان  اخلا�سعة 

خدمات  وحت�سني  لتطوير  املتميزة  املبادرات 

مع  وات�ساًقا  ال�سحة  بوزارة  النف�سي  الطب 

نهج وزارة ال�سحة يف تعزيز البحوث العلمية 

التي ت�سهم يف رفع م�ستوى اخلدمات ال�سحية 

م�ست�سفى  يف  الباحثني  من  فريق  قام  املقدمة. 

يعترب  علمي  بحث  مب�سروع  النف�سي  الطب 

العربية،  املنطقة  الأول من نوعه على م�ستوى 

املعرفية  القدرات  توجيه  على  ا�ستند  حيث 

يف  املر�سى  جتارب  اإدارة  يف  والتكنولوجية 

ال�سحية ور�سد وتف�سري بيانات ر�سا  الرعاية 

امل�ستفيدين من اخلدمات ال�سحية، حيث يت�سكل 

حاجي،  اإميان  الدكتورة  من  كل  من  الفريق 

والدكتور هيثم جهرمي، والدكتور اأحمد ح�سني 

وح�سن الفردان وذلك باإعداد منوذج بحث علمي 

لتجاربهم يف  املر�سى  تقييم  م�ستويات  لقيا�س 

بامل�ست�سفى،  اإقامتهم  اأثناء  ال�سحية  الرعاية 

ال�سطناعي  الذكاء  تطبيقات  وا�ستخدام 

بيانات  من  والتعلم  الح�سائي  للتحليل 

ال�ستبيان املقطعي املرتبط بخم�س �سنوات من 

الطب  م�ست�سفى  يف   )2020-2016( امل�سح 

الوطني  امل�ست�سفى  ي�سكل  هو  الذي  النف�سي، 

يف  املقدمة  النف�سي  الطب  خلدمات  الرئي�سي 

مملكة البحرين.

فل�سفة  باأن  حاجي  اإميان  الدكتورة  واأكدت 

املر�سى  جتارب  فهم  اأن  اإىل  ترتكز  البحث 

لتاأ�سي�س  مهًما  اأمًرا  متثل  النف�سيني  الداخليني 

حول  تتمحور  والتي  ال�سحية  الرعاية  ثقافة 

الرعاية  يف  الثقة  تعزيز  خالل  من  املري�س 

تقييم  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  لذا  ال�سحية. 

والتحقيق  املر�سى  جتارب  من  اأبعاد  ت�سعة 

يف ارتباطها بثالث عوامل وهي ر�سا املري�س، 

جانب  اإىل  امل�ست�سفى،  زيارة  لإعادة  وامليول 

تقدمي تو�سية اإيجابية لالآخرين عن امل�ست�سفى. 

ا  مري�سً  763 من  بيانات  الدرا�سة  �سملت  وقد 

ولهم متو�سط اإقامة بلغت 17±65.6 )اأيام(. 

ال�سنوات  خالل  اأنه  النتائج  واأظهرت 

الإجمايل  الر�سا  كان  اخلم�س 2020-2016، 

عدم  مع   %95 مبعدل  جًدا«  »مرتفًعا  للمر�سى 

هذه  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقات  وجود 

ال�سرية  ال�سنوات اخلم�س. كما ح�سلت جتربة 

وارتبطت  ت�سنيف  اأعلى  على  املعلومات  على 

ال�ستقبال  وجودة  الو�سول  �سهولة  جتارب 

وجودة ال�ستجابة لحتياجات الفرد ب�سكل كبري 

مع نية اإعادة الزيارة للم�ست�سفى - ملا لذلك من 

النتكا�سات  اأو  امل�ساعفات  ن�سبة  تقليل  اأثر يف 

لإعادة  املر�سى  بع�س  تلكوؤ  من  تنجم  قد  التي 

زيارتهم للم�ست�سفى.

كذلك كان لدى املر�سى ذوي الر�سا العايل 

والتي  الزيارة،  اإعادة  لنية  اأكرب  احتمالية 

عن  اإيجابية  لتو�سيات  بتقدميهم  ارتبطت 

خدمات امل�ست�سفى ب�سكل عام. ومن بني النتائج 

التي مت ر�سدها اأنه كان الرجال اأقل عر�سة من 

اأجنحة  اإىل  الو�سول  �سهولة  لتجربة  الن�ساء 

توجيه  اأهمية  اإىل  ي�سري  مما  النف�سي  الطب 

الدرا�سات امل�ستقبلية نحو معرفة اأمناط تعامل 

خدمات  نحو  ورغباتهم  الن�سائية  ال�سريحة 

ال�سحة النف�سية، خ�سو�سا يف حميط املجتمع 

خوارزمية  معادلت  نتائج  وت�سري  العربي. 

لتطبيقات الذكاء ال�سطناعي اإىل ميل املري�سات 

اإظهار  اإىل  ق�سرية  فرتات  يق�سني  اللواتي 

اإىل  حاجة  هناك  وبالتايل  اأقل،  ر�سا  معدلت 

اأ�ساليب مبتكرة عند اإدارة امل�ساكل النف�سية لهذه 

املجموعات.

وميكن ال�ستنتاج من خالل هذ البحث الذي 

مقومات  اأن  عاملية  علمية  جملة  يف  ن�سرة  مت 

ر�سا املري�س نحو خدمات ال�سحة النف�سية مبا 

متثله من اأهمية يف جمال اإدارة جودة اخلدمات 

وثيًقا  ارتباًطا  ا  اأي�سً ترتبط  والتي  ال�سحية 

وما  واجتماعًيا  �سحًيا  املري�س  تفاعل  بنوعية 

له من دور يف عملية ا�ستجابة املري�س للربامج 

بامل�ست�سفى.  اإقامته  اأثناء  املقدمة  العالجية 

ا�ستخدام  اأهمية  على  الدرا�سة  توؤكد  وكذلك 

املعرفة الناجتة من تطبيقات الذكاء ال�سطناعي 

لغاية  التكنولوجيا  ا�ستثمار هذه  والتو�سع يف 

خالل  من  املر�سى  ر�سا  اإدارة  اأهداف  حتقيق 

مبتكرة  رعاية  مناذج  وت�سميم  املرن  التكيف 

تعتمد على اأف�سل املمار�سات ال�سحية.

د.  �إميان �أحمد حاجي

»الأعلى للبيئة« يوقع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين اجلامعية

تفاهم  مذكرة  للبيئة  الأعلى  املجل�س  وقع 

اإىل تعزيز  تهدف  البحرين اجلامعية،  كلية  مع 

اأوا�سر التعاون يف عدد من املجالت التدريبية 

والتعليمية، من خالل تنظيم الربامج امل�سرتكة 

تخدم  التي  والتجارب  اخلربات  وتبادل 

وال�ست�سارات  اخلدمات  وتقدمي  اجلانبني، 

والدورات العلمية والأن�سطة، وتبادل املزيد من 

الزيارات الأكادميية والعلمية والثقافية.

بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�سيخ  واأ�ساد 

اأحمد اآل خليفة نائب الرئي�س التنفيذي للمجل�س 

يف  التفاهم  مذكرة  توقيع  خالل  للبيئة  الأعلى 

مقر املجل�س الأعلى للبيئة، اأم�س الإثنني، بالدور 

يف  اجلامعية  البحرين  كلية  به  ت�سطلع  الذي 

دفع عملية التعليم وتقدمها ورفد �سوق العمل 

الأكادميية،  بالكفاءات  احلكومية  والقطاعات 

موؤكدا حر�س املجل�س الأعلى للبيئة على تعزيز 

اأوا�سر التعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات التعليمية 

يف اململكة من اأجل ال�سراكة املجتمعية. 

�سوايا  رنا  الدكتورة  اأعربت  جانبها  ومن 

اجلامعية  البحرين  كلية  رئي�س  باأعمال  القائم 

حققها  التي  امل�سهودة  باجلهود  اعتزازها  عن 

املجالت  خمتلف  يف  للبيئة  الأعلى  املجل�س 

كلية  حر�س  عن  معربة  واملناخية،  البيئية 

ال�سراكة  هذه  تعزيز  على  اجلامعية  البحرين 

اأجل  من  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مع  والتعاون 

التدريب  وتطوير  التعليمي  بالقطاع  النهو�س 

الطلبة  مهارات  �سقل  خالل  من  العملي، 

وتاأهيلهم بال�سكل الذي يتنا�سب مع طموحاتهم 

ومتطلبات �سوق العمل.

قوة دفاع البحرين.. للتميز 

عنوان واأنتم من كتب العنوان

�سرحاً  البحرين  دفاع  قوة  تعترب 

على  للمحافظة  ح�سيناً،  ودرعاً  كبرياً 

يف  البحرين  ململكة  ال�سيادة  وحدة 

وحماية  والطماأنينة  الأمن  حتقيق 

املنجزات واملكت�سبات التي حتققت، وما 

العمل  يف  الحرتافية  من  اإليه  و�سلت 

ومنوذجاً  الدرجات،  لأعلى  الع�سكري 

م�سرفاً يف الروح القتالية لأداء الواجب 

�ساحب  بقيادة  الوطن  وا�ستقرار  لأمن 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

�ساحب  وموؤازرة  ورعاه  اهلل  حفظه 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  اهلل  حفظه  خليفة  اآل 

جمل�س الوزراء. واإن كان للتميز عنوان 

فاأنتم من كتب العنوان، فهنيئاً بالذكرى 

البحرين،  دفاع  قوة  لتاأ�سي�س   54

الرجال  واعتزازاً مبنت�سبيها من  وفخراً 

الأوفياء املخل�سني بكفاءاتهم ورجولتهم 

و�سجاعتهم البطولية يف الدفاع عن اأمن 

اأرا�سيها،  و�سالمة  الوطني  البحرين 

رمزاً  البحرين  دفاع  قوة  جعلوا  ممن 

و�سنداً  ومتا�سكه  املجتمع  لوحدة 

بعد اهلل عز وجل لالأمة  لالأ�سقاء وعوناً 

لتاأمني الأمن وال�ستقرار يف ربوعها. 

واهتمام  حر�س  اإىل  ن�سري  وهنا 

ال�سيخ  الركن  امل�سري  املعايل  �ساحب 

العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

من  جعل  الذي  البحرين  دفاع  لقوة 

ع�سكرية  منظومة  البحرين  دفاع  قوة 

تطوراً  �سهدت  والدفاع،  لالأمن  متكاملة 

كيانها  يف  وم�سهوداً  وا�سحاً  وتو�سعاً 

واحلكمة  للحنكة  رمز  فهو  الع�سكري، 

طاهر  �سيا�سي  وعي  ورجل  والتب�سر 

النف�س منا�سراً للعدالة، يوؤمن باحلوار 

فخراً  للبحرين  فهنيئاً  والتحاور، 

واعتزازاً برجالها الأوفياء. 

ال�ساعر  اأبيات  وهنا ن�ستذكر بع�س 

الأمري خالد الفي�سل:

جمال حممد �لياقوت

ــى  ــل ــــرى الــكــايــد اأح ـــنينّ ت ـــه ـــا مـــــدور ال ي

ــي  ــروق ــط ـــدات ال ـــاي ــي ك ــننّ ــغ ــــاأْل م ــــس وا�

ـــننّ الأزيـــــــــْن اأغـــلـــى  ـــك ــــن غـــــايل ل ي ــــزنّ ال

ــي  ــوق ــس ولـــكـــِل �ـــســـراي بــ�ــســاعــْه و�

ـــمـــا فـــوقـــْه اأعــلــى  ــــايل والـــ�ـــسنّ الـــننّـــو ع

ــي  ــوق ــف ـــم ي ـــل لفـــــــاق عــــلــــٍم جـــــاه ع

جمال حممد الياقوت

ع�سو الحتاد الدويل لل�سحفيني 

ع�سو هيئة ال�سحفيني ال�سعوديني

ي�ستوعب 200 مركبة يومًيا 

»املرور« يفتتح مركز املوؤيد للفح�س ب�سرتة

ال�سيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، وزير الداخلية، 

للقطاع  الفني  الفح�س  خدمة  باإ�سناد 

اخلا�س، وحتقيًقا لأهداف روؤية البحرين 

2030 وبرنامج عمل احلكومة، وبرعاية 

العميد ال�سيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 

العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة،  اآل 

للمرور  العامة  الإدارة  افتتحت  للمرور، 

وخم�س�س  الفني  للفح�س  الثامن  املركز 

ا�ستيعابية  وبطاقة  اخلفيفة  للمركبات 

اليوم، وذلك �سمن  تبلغ 200 مركبة يف 

تعزيز دور القطاع اخلا�س يف فتح مزيد 

من املراكز. وُيعد املركز احلايل هو الثاين 

يف منطقة �سرتة ل�سركة يو�سف املوؤيد بعد 

و�سيعمل  الثقيلة،  لل�ساحنات  افتتاحها 

املركز اجلديد 6 اأيام اأ�سبوعًيا من ال�سبت 

اإىل اخلمي�س يف موقعه على �سارع ال�سيخ 

جابر ال�سباح.

ا�ستيفائه  بعد  املركز  افتتاح  وياأتي 

الفنية  واملعايري  واملتطلبات  ال�سروط 

الفنيني  الفاح�سني  وتاأهيل  الالزمة، 

والعاملني يف القطاع اخلا�س عرب دورات 

للمرور  العامة  الإدارة  تقدمها  تدريبية 

تقدمي  ل�سمان  وذلك  مبا�سر،  وباإ�سراف 

من  املراكز،  جميع  يف  مماثلة  خدمات 

ناحية التاأكد من �سالمة املركبات ومتانتها 

بهدف  الفنية  ال�سرتاطات  وا�ستيفائها 

حتقيق ال�سالمة على الطريق.

القب�س على اآ�سيوي حاول تهريب مواد 

خمدرة بقيمة 45 األف دينار بداخل اأح�سائه

اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة  �سرطة  متكنت 

وبالتعاون مع �سئون اجلمارك من القب�س على �سخ�س اآ�سيوي )44 عاماً( ملحاولته 

األف  بـ45  قيمتها  تقدر  والتي  اأح�سائه  بداخل  املخدرة  املواد  من  كب�سولة  تهريب 91 

دينار.

الأ�سخا�س تهريب  اأحد  باأنها تلقت معلومات تفيد بعزم  العامة  الإدارة  واأو�سحت 

املخدرات  مكافحة  �سرطة  قامت  وعليها  اجلوي،  املنفذ  عرب  املخدرة  املواد  من  كمية 

بعمليات البحث والتحري التي اأ�سفرت عن حتديد هويته والقب�س عليه عند و�سوله 

للمملكة.

على  التحفظ  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�سارت 

امل�سبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة، واإحالة الق�سية للنيابة العامة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11994/pdf/INAF_20220208010432612.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/946298/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/946331/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التوجه احلكومي بتكثيف التقارير اال�صتق�صائية 

وت�صديد الرقابة، يعزز املحا�صبة ويحمي املال العام 

بع�ض  خمالفات  من  املواطنني  �صكاوى  تزايد  بعد 

املوظفني وامل�صوؤولني.

كم تاأثرت مبلحمة الطفل املغربي ال�صغري الفقيد 

ريان، وكم قدرت رد الفعل االإن�صاين العاملي واأكرث 

يواجه  حني  العربية  اللحمة  يوؤكد  الذي  العربي  منه 

االإن�صان العربي حيًفا اأو قدًرا حزينًا.

Tuesday 8th February 2022 - No. 11994 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1587 – اإعدام ملكة ا�صكتلندا ماري �صتيوارت 
باملق�صلة بعد 19 عاًما ق�صتها يف ال�صجن ب�صبب 

ا�صرتاكها يف خمطط اغتيال امللكة اإليزابيث االأوىل

القوتلي  �صكري  ال�صوري  الرئي�ض   –  1945
يقوم باأول زيارة ر�صمية للمملكة العربية ال�صعودية

يطيح  العراق  يف  ع�صكري  انقالب   –  1963
ال�صالم  عبد  تويل  اإىل  ويوؤدي  قا�صم  الكرمي  بعبد 

عارف رئا�صة اجلمهورية.

االأحمد  جابر  ال�صيخ  الكويت  اأمري   –  1978
�صعد  ال�صيخ  بتعيني  مر�صوًما  ي�صدر  ال�صباح 

الوزراء  ملجل�ض  رئي�ًصا  ال�صباح  ال�صامل  العبداهلل 

ويكلفه بت�صكيل احلكومة االأوىل يف عهده.

1985 – اإطالق القمر ال�صناعي العربي »عرب 
�صات« اإىل ال�صماء.

كاأ�ض  يحرز  العاج  �صاحل  منتخب   –  2015
االأمم االأفريقية 2015 بعد فوزه على منتخب غانا 

يف املباراة النهائية.

املتحدة تعلن عن  العربية  االإمارات    - 2016
اإعادة هيكلة احلكومة وا�صتحداث منا�صب وزارية 

لل�صعادة والت�صامح و�صوؤون ال�صباب.

رئي�ًصا  حممد  عبداهلل  حممد  انتخاب   -  2017
املنتهية واليته  الرئي�ض  على  تغلبه  بعد  لل�صومال 

ح�صن �صيخ حممود.

وفاة �ملخرج �ملف�شل لدى ر�شدي �أباظة وفريد �شوقي
وفاة  امل�شرية  الإعالم  و�شائل  اأعلنت 

املخرج امل�شري اأحمد يحيى عن عمر ناهز 

الكربى  امل�شت�شفيات  اأحد  داخل  75 عاًما، 

بالقاهرة، اإثر اأزمة �شحية تعر�ص لها.

وكتب معتز يحيى، �شقيقه الأكرب، عرب 

الت�ا�شل  م�قع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه 

رحمة  اإىل  »انتقل  »في�شب�ك«:  الجتماعي 

املخرج  الثاين  ووالدي  الأكرب  اأخي  اهلل 

بالرحمة  له  الدعاء  الرجاء  يحيى..  اأحمد 

واملغفرة«.

وكاتب  خمرًجا  يحيى،  اأحمد  ويعد 

ال�شغر،  منذ  الفنية  حياته  بداأ  �شيناري� 

اأمام العندليب الراحل عبداحلليم  اإذ وقف 

حب«  »حكاية  فيلمي  يف  كممثل  حافظ، 

على  وح�شل  وال�شيف«،  و»البنات 

عام  لل�شينما  العايل  املعهد  بكال�ري��ص 

كم�شاعد  وعمل  اإخراج،  �شعبة   1968

حليم  حلمي  املخرج  من  كل  مع  خمرج 

وحممد  كمال  وح�شني  فهمى  واأ�شرف 

عبدالعزيز.

اأهم  من  يحيى،  اأحمد  املخرج  ويعترب 

املخرجني يف جيله، وو�شفه النقاد بخليفة 

كما  الفقار،  ذو  الدين  عز  الراحل  املخرج 

واعتربه  اجل�ائز،  من  العديد  على  حاز 

خمرجهما  �ش�قي  وفريد  اأباظة  ر�شدي 

املف�شل. ويعترب اأحمد يحيى، من املخرجني 

الأدبية  الن�ش��ص  بتح�يل  اهتم�ا  الذين 

اأبرز  ومن  اأفالم،  اإىل  والعاملية،  العربية 

اأعماله كراك�ن يف ال�شارع، وحتى ل يطري 

الدخان.

حمكمة كويتية حت�شم 

ق�شية �لفنانة هيا �ل�شعيبي

الفنانة  ق�شية  الك�يتية  التمييز  حمكمة  ح�شمت 

فيدي� خاد�ص  مقطع  بن�شر  اتهامها  بعد  ال�شعيبي،  هيا 

للحياء عرب م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

النهائي  قرارها  الأحد،  الك�يتي،  الق�شاء  واأ�شدر 

بخ�ش��ص هيا، بالمتناع عن النطق بعقابها عن خمالفة 

اأفادت جملة »لها« عرب م�قعها  الآداب العامة، ح�شبما 

الإخباري.

ال�شري وال�شل�ك  ال�شعيبي بح�شن  املحكمة  واألزمت 

ملدة �شنتني بكفالة 2000 دينار )6600 دولر(.

املا�شي،  اأبريل  يف  قرر،  قد  الك�يتي  الق�شاء  وكان 

اأن  اإل  هاتفها،  وم�شادرة  ال�شعيبي  عقاب  عن  المتناع 

�شات«  »�شناب  على  ح�شابها  اأن  ال�شابق  يف  اأكدت  هيا 

تعر�ص لالخرتاق.

�أم تقتل �بنها خالل مبار�ة م�شر و�ل�شنغال

اإقدام  واقعة  تفا�شيل  عيان  �شه�د  روى 

داخل  طفلتها  وطعن  ابنها  ذبح  على  منزل  ربة 

اأ�شي�ط  اأبن�ب التابع ملحافظة  منزلهم يف مركز 

يف م�شر.

وقال �شه�د عيان من اجلريان: »الأب خرج 

من املنزل الأحد مل�شاهدة مباراة م�شر وال�شنغال 

يف نهائي اأمم اأفريقيا وعقب ع�دته يف ال�شاعات 

وهي  الأم  اأن  اكت�شف  الي�م  �شباح  من  الأوىل 

مري�شة نف�شيا قتلت ابنها وطعنت طفلتها«.

اآلة  با�شتخدام  طفليها  منزل  ربة  وذبحت 

ملحافظة  التابع  اأبن�ب  مركز  يف  وذلك  حادة، 

اأ�شي�ط.

اأ�شي�ط،  اأمن  مديرية  تلقت  التفا�شيل  ويف 

بالغ  ب�رود  النجدة  عمليات  غرفة  من  اإخطاًرا 

من الأهايل ب�ق�ع حادث.

وبح�شب م�قع »�شحراوي« امل�شري، انتقل 

مكان  اإىل  والإ�شعاف  املركز  مباحث  �شباط 

ال�اقعة، وتبني من املعاينة الأولية اأن »�ص.اإ.م« 

نف�شي،  مر�ص  من  تعاين  منزل  ربة  عاًما،   30

ذبحت ابنها »ع.م« 7 اأع�ام، واأ�شابت »ع.م« 4 

خطرة  وحالتها  البطن  يف  طعنات  بعدة  اأع�ام 

امل�شت�شفى. داخل 

اأبن�ب  م�شت�شفى  اإىل  اجلثة  نقل  وجرى 

اأ�شي�ط  م�شت�شفى  اإىل  وامل�شابة  املركزي 

متهيًدا  بال�اقعة  حم�شر  وحرر  اجلامعي، 

للعر�ص على النيابة.

�أول كمان نباتي بنكهة خ�شب �لتوت و�لإجا�ص

�شاأله اأحد العمالء ي�ًما اإن كان ي�شتطيع �شنع كمان 

اأودوب�يده  نباتي فجمع احلريف منذ 40 عاًما باراديغ 

ومياه  الت�ت  وحبات  البخار  على  املطه�  الإجا�ص 

املنتجات  من  بالكامل  خاٍل  كمان  اأول  وابتكر  الينب�ع، 

احلي�انية داخل م�شغله يف تالل مالفرن هيلز الإنكليزية 

خالل فرتة الإقفال ب�شبب اجلائحة.

عدد  يف  وفكرت  يل  م�شتفًزا  ال�ش�ؤال  جاء  »لقد 

ل  ممن  املحتملني  وامل��شيقيني  امل�ج�دين  النباتيني 

هذا  حي�اين«،  كمان  على  بالعزف  اأخالقهم  لهم  ت�شمح 

التي  التغريات  ح�ل  تفكر  حلظة  يف  باراديغ  قاله  ما 

ي�شهدها العامل من ح�لنا.

الذي  العامل  الأول يف  ال�شهرية  الآلة  ويعترب ج�شم 

املتحدة،  باململكة  النباتيني  يندرج حتت عالمة جمعية 

وفًقا ملا ذكرته اجلمعية بح�شب م�قع »بي بي �شي«.

البدلة  النباتية  الال�شقة  امل�اد  ا�شتخدام  كذلك  ومت 

اأجزاء  تركيب  احلي�اين يف  الأ�شا�ص  ذات  املنتجات  عن 

جنيه  اآلف  ثمانية  ثمنها  يبلغ  التي  امل��شيقية  الآلة 

اإ�شرتليني.

الأح�شنة  �شع�ر  تدخل  العادة  يف  اأنه  ويذكر 

واحل�افر والعظام يف �شناعة الآلت تلك.

امل�شب�غ  البخار  على  املطه�  »الإجا�ص  وا�شتخدم 

ح�اف  ل�شناعة  احل�ر«  خ�شب  كما  الأ�ش�د  بالل�ن 

الكمان، كما اأو�شح اأودوب�يده.

ل�شباغة  الربي  الت�ت  حبات  كذلك  وا�شتعملت 

يف  لتدخل  فجمعها  الينابيع  مياه  اأما  املطعم،  اخل�شب 

الغراء الال�شق.

كعادتها 

باالهتمام بالن�صاء 

املت�صررات يف 

جميع اأنحاء العامل، 

توا�صل النجمة 

العاملية اأجنلينا 

جويل، م�صاندتها 

للن�صاء االأفغانيات 

يف معاناتهم 

ون�صالهم من اأجل 

امل�صاواة والكرامة 

واحلرية، على 

خلفية �صيطرة 

حركة طالبان 

على احلكم يف 

اأفغان�صتان خالل 

الفرتة االأخرية 

وم�صايقاتهم 

لل�صيدات.

�ل�شحة: ت�شجيل 3 حالت وفاة 

بكورونا و7042 �إ�شابة جديدة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص الثنني عن ت�شجيل 3 حالت 

الي�مية عن  الفح��شات  وفاة بفريو�ص ك�رونا، وك�شفت 

ت�شجيل 7042 اإ�شابة جديدة بالفريو�ص، وتعايف 6784 

حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 60952 حالة، 

منها 143 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و20 حالت 

حتت العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11994/pdf/INAF_20220208010432612.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/946310/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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انطالق المنتدى الدولي الخامس للطاقة المتجددة.. وزير الكهرباء:

جهود وطنية للتحول إلى مزيج طاقوي أكثر استدامة
ثامر طيفور «

تح��ت رعاي��ة وزير ش��ؤون الكهرباء 
والم��اء، المهن��دس وائل ب��ن ناصر 
المبارك، انطلق صباح أمس المنتدى 
المتجددة  للطاق��ة  الخامس  الدولي 
المناخ��ي  »التغي��ر  ش��عار  تح��ت 
اس��تراتيجيات  المتجددة:  والطاق��ة 
التبريد وتحوي��ل النفايات إلى طاقة 
المس��تدامة  الخض��راء  والمبان��ي 
والبيئ��ة النظيف��ة«، وذل��ك بتنظيم 
من جامعة المملك��ة وبالتعاون مع 
الش��بكة الدولية للطاق��ة المتجددة 
والت��ي مقرها ف��ي مدين��ة برايتون 
بالمملكة المتحدة، وبحضور األمين 
العال��ي  التعلي��م  لمجل��س  الع��ام 
الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليفة ومشاركة واسعة 
من االختصاصيين واألكاديميين في 
مجاالت الطاقة المس��تدامة والتغير 

المناخي.
وقال وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
المهن��دس وائل بن ناص��ر المبارك 
إن مث��ل هذه المؤتم��رات تعزز دور 
المؤسس��ات التعليمي��ة والجامعات 
في تحقيق الرؤى واألهداف التنموية 
المختلف��ة خاص��ة تل��ك المتعلق��ة 
وتساهم  المناخي،  للتغير  بالتصدي 
المبذولة  الوطني��ة  بالجهود  بالدفع 
في التح��ول إلى مزيج طاق��وي أكثر 

استدامة.
وأش��اد الوزير بالجهود المبذولة من 
قبل المنظمين والمتحدثين والرعاة 
وجهوده��م  س��عيهم  ف��ي  وذل��ك 
إليصال آخر ما توصل��ت إليه العلوم 
الطاق��ة  مج��االت  ف��ي  والدراس��ات 
مثمن��ًا  وتقنياته��ا،  المس��تدامة 
ث��راء مجمل الخب��رات الت��ي يجلبها 
المتحدثين المشاركين في المنتدى 
ومتمني��ًا للمنظيمين والمش��اركين 
التوفيق. م��ن جانبها، أكدت األمينة 
العام��ة لمجل��س التعلي��م العال��ي 
نائبة رئي��س مجلس أمن��اء مجلس 
الش��يخة  الدكتورة  العالي  التعلي��م 
رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة 
أن البحري��ن وبفض��ل رعاية حضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه واهتمام ومتابعة صاحب 
 السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
ال خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل تمتل��ك تجربة 
ممي��زة وحقق��ت إنج��ازات ومبادرات 
رفيعة ف��ي مجال اس��تخدام الطاقة 
المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية 
وجه��ود  واثق��ة  بخط��وات  وتس��ير 
الحي��اد  إل��ى  للوص��ول  متكامل��ة 
الكربون��ي كه��دف أعلنه س��مو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة 
البحري��ن خ��الل الس��نوات المقبلة. 
وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزير 
ش��ؤون الكهرباء والماء على رعايته 
بح��رص  منوه��ة  المنت��دى،  له��ذا 
جامعة المملكة على االس��تمرار في 
عق��د المنت��دى من خ��الل نخبة من 
أب��رز المتخصصين والمعنيين بهذه 
القضاي��ا المهمة التي تلع��ب دورًا 
مهمًا في تحديد مكانة أي دولة وقوة 
اقتصادها واس��تدامة التنمية فيها، 
مشيرة إلى أن المنتدى يعكس الدور 
االجتماع��ي والمس��ؤولية الوطني��ة 
التي تقوم به��ا الجامعات وحرصها 
على مس��اندة الجهود الرس��مية من 
خالل البح��ث العلمي اله��ادف الذي 
المؤثرة  التنموية  القضاي��ا  يناقش 
بمختلف أبعاده��ا وجوانبها، معربة 
ع��ن ثقتها في أن المنتدى س��يخرج 
بمجموعة من النتائ��ج واألطروحات 
الثري��ة التي تدعم الجهود المبذولة 

في هذا المجال.

بدوره، قال البروفسور نادر البستكي 
رئي��س جامع��ة المملكة: »يس��هم 
هذا المنتدى بنشر الوعي والمعرفة 
بمجاالت مهمة تساهم في الوصول 
إل��ى ه��دف الحي��اد الكربون��ي الذي 
أطلقه صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد وولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حيث س��يتحدث فيه 
مختص��ون وأس��اتذة جامعيون من 
المملك��ة المتح��دة وبع��ض الدول 
األوربي��ة واإلقليمي��ة وم��ن مملكة 

البحرين«.
وتمت��د أعم��ال المنت��دى على مدى 
ثالث أيام خالل الفترة من 7-9 فبراير 
الجاري في قاع��ة المؤتمرات بفندق 
الك��راون بالزا، ويتحدث من المنتدى 
مجموع��ة م��ن أس��اتذة الجامع��ات 
األوربي��ة والعربية لعرض التطورات 
الجدي��دة في هذا القط��اع المحوري، 
وستتيح الجلس��ات الحوارية للحضور 
فرصة النقاش مع وفود من مجموعة 
وال��وزارات بمملكة  الش��ركات  م��ن 
البحرين وتبادل األفكار والخبرات بما 
يس��هم في تحقيق أه��داف المنتدى 
وتتنامى  إل��ى مخرجات��ه.  ويضي��ف 
أهمية مثل ه��ذه المنصات الفكرية 
في ظل ما تمكن��ت مملكة البحرين 
م��ن تحقيقه من إنج��ازات هامة في 
مجال اس��تخدام الطاق��ة المتجددة، 
حيث ش��هد القطاع نش��أة مجموعة 
من الش��ركات البحرينية التي تعمل 
ف��ي مجال الطاقة الشمس��ية س��واء 
التصمي��م والهندس��ة  أو  التركي��ب 
والصيانة، باإلضافة إلى اس��تقطاب 

واض��ح الهتمام الش��ركات العالمية 
في مش��اريع الطاق��ة المتجددة في 
مملكة البحرين، وبدورها اس��تمرت 
جامع��ة المملك��ة في تنظي��م هذا 
المنتدى سنويًا بهدف تشجيع البحث 
العلمي ف��ي هذا المج��ال باإلضافة 
إلى تعريف الحض��ور بمخاطر التغير 
بالط��رق  وتعريفه��م  المناخ��ي 
المختلف��ة لتقلي��ل االعتم��اد عل��ى 
الكهرباء المنتج من مصادر أحفورية 
مثل الغاز الطبيعي وتقليل البصمة 
الكربوني��ة والوص��ول إل��ى الحي��اد 

الكربوني.
من جانبه، قال عميد كلية الهندسة 
بجامع��ة المملك��ة الدكتور أش��رف 
س��ليمان إن البحري��ن ودول الخلي��ج 
دول  الق��ول  ويمك��ن  ع��ام  بش��كل 
الشرق األوسط كاماًل لديها مقومات 
كبي��رة ورئيس��ية في مج��ال الطاقة 
المتج��ددة، تتلخ��ص ف��ي الطاق��ة 
طاق��ة  وه��ي  الهائل��ة،  الشمس��ية 
نظيف��ة، والبحري��ن ضم��ن المجال 
الجغراف��ي لحزام الش��مس، أي أنها 
تملك ق��درة كبي��رة على اس��تغالل 
الطاق��ة الشمس��ية. وأض��اف عميد 
كلي��ة الهندس��ة بجامع��ة المملكة 
الطاق��ة  مؤتم��ر  أن  ل�»الوط��ن«، 
المتج��ددة هو مؤتمر س��نوي دائمًا 
ما حرصت عليه جامعه المملكة في 
ش��هر فبراير م��ن كل ع��ام والطاقة 
المتجددة هي موضوع الساعة لعدة 
أس��باب، أهمها الحفاظ على البيئة، 
ولها تداعيات كبيرة جدًا على البيئة 

العمرانية والبنية الحضارية.
وتاب��ع الدكتور أش��رف س��ليمان أن 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئي��س مجلس الوزراء 
هو راعي فكرة تصفير وحياد االنبعاث 
االس��تراتيجية  وه��ذه  الكربون��ي، 
الوطني��ة المؤتم��ر يدعمه��ا ونحن 
ف��ي الجامعة ندعم الفك��رة ونعمل 
به��ذه  المتعلق��ة  األبح��اث  عل��ى 
االستراتيجية، والمؤتمر يفتح اآلفاق 
للباحثي��ن لتعريفهم بكل جديد في 

ما يخص الطاقة المتجددة.

خالل مؤتمر صحفي للتحضير لملتقى »دراسات« الخامس 

 العبيدلي: زيادة الطاقة التشغيلية
للمصادر الخضراء بالتوازي مع االستثمار

محرر الشؤون المحلية «

أك��د مدي��ر إدارة الدراس��ات والبح��وث ف��ي مرك��ز 
البحرين للدراس��ات االستراتيجية والدولية والطاقة  
“دراس��ات” عم��ر العبيدلي أن االس��تثمار في زيادة 
الطاقة التش��غيلية للمصادر الخضراء وموازاتها مع 
جهود االس��تثمار ستكون هي األساس لبلوغ الحياد 

الصفري في السنوات القادمة.
يأت��ي ذلك ف��ي رده عل��ى أس��ئلة الصحفيين خالل 
المؤتم��ر الصحفي الس��تعراض التق��دم الذي تم 
إح��رازه لتنظيم الملتق��ى الثاني للرابط��ة الدولية 
القتصادات الطاقة لدول منطقة الش��رق األوس��ط 
الس��نوي  أفريقي��ا، ومنت��دى »دراس��ات«  وش��مال 
الخامس ف��ي الفترة 2-3 مارس المقبل في مملكة 
البحري��ن، تح��ت ش��عار »أث��ر انتق��ال الطاقة في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا«. حيث أكد 
أن اس��تخدام ث��روة دول الخليج في االس��تثمار في 
المجاالت الخضراء مثل ما تقوم به الس��عودية من 
اس��تثمار ف��ي الهدروجين كمص��در للطاقة وبلغت 
في ذلك مس��توى عالمي وسنشاهد تحارب مماثله 
ف��ي باقي دول الخليج من حي��ث الريادة في الطاقة 

الشمسية وباقي أنواع الطاقة البديلة. 
م��ن جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز »دراس��ات« 
د.حم��د العب��داهلل، ان مملك��ة البحري��ن وعدد من 
دول الخلي��ج العربي والمنطقة تتطل��ع إلى تحقيق 
الصف��ر الكربون��ي ف��ي االنبعاث��ات بحل��ول العام 
2060، مما يجعل العق��ود األربعة القادمة بحاجة 
إلى أبحاث مس��تفيضة لصياغة قرارات وسياس��ات 
وحلول مجدية علمي��ًا واقتصاديًا وبيئيًا، يأتي ذلك 
خالل عقد مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية 
والدولي��ة والطاقة »دراس��ات«، والرابط��ة الدولية 
القتصاديات الطاق��ة )IAEE( مع نظيرتها الرابطة 
الس��عودية القتصاديات الطاق��ة )SAEE(، ومركز 
البترولي��ة  والبح��وث  للدراس��ات  عب��داهلل  المل��ك 
)KAPSARC( مؤتم��رًا صحفيًا عبر تقنية االتصال 
المرئي للتحضير لملتقى دراسات الخامس القادم.

وأض��اف: »ه��ذه الفعالي��ة تعتب��ر إضاف��ة نوعية 
للتع��اون العالم��ي لتنظي��م منت��دى »دراس��ات« 
السنوي، ونتشرف بش��راكتنا مع الرابطتين الدولية 

والس��عودية القتصادي��ات الطاق��ة ومرك��ز الملك 
عب��داهلل للدراس��ات والبح��وث البترولية«، مش��يرًا 
إل��ى أن التح��ول إل��ى مص��ادر الطاق��ة المتجددة 
والبديلة يتطلب مزيدًا م��ن األبحاث إلثراء عمليتي 
وضع السياس��ات وصنع القرار في ال��دول المصدرة 

والمستوردة للنفط. 
ب��دوره ق��ال المدي��ر التنفي��ذي للرابط��ة الدولية 
القتصاديات الطاقة ديفيد ويليامز،: »يسر الرابطة 
أن تش��ارك مركز »دراسات« المعروف بتميز إنتاجه 
البحث��ي وتعاونه اإلقليمي، وس��وف يجم��ع ملتقى 
الخام��س  الثان��ي ومنت��دى »دراس��ات«  الرابط��ة 
ش��خصيات ب��ارزة في مج��ال الطاقة ف��ي المنطقة 
لمناقش��ة انتقال الطاق��ة اإلقليمي دائ��م التطور، 
كما س��نتناول أيضًا مواضيع مثل أشكال التقدم في 
الطاقة الخضراء وقيادة االقتصاد الدائري للكربون، 
والذكاء االصطناعي«. م��ن جانبه قال نائب رئيس 
مرك��ز الملك عبداهلل للدراس��ات والبحوث البترولية 
ورئيس األبح��اث فيه الدكتور فه��د التركي: »هذه 
فرص��ة إلخض��اع المس��ارات البحثي��ة لمالحظ��ات 
وسياسات أس��واق الطاقة، بالنظر إلى الدور الحيوي 
الذي تلعب��ه كٌل من المملكة العربية الس��عودية 
وتحالف أوبك بلس وأطراف فاعلة إقليمية وعالمية، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي يتعاظم في��ه دور المس��ؤولية 
البيئي��ة الحكومي��ة والخاص��ة بقط��اع األعمال في 
مزي��ج الطاقة العالم��ي المقبل«. ويه��دف منتدى 
»دراس��ات« الخامس إلى قياس األهداف والمنجزات 
االقتصادي��ة والتنموية الطموح��ة في دول منطقة 
الش��رق األوس��ط -خاصًة في دول الخليج العربي- 
تج��اه أهدافها البيئي��ة الطموح��ة وجهودها للحد 

من التلوث وتغير الُمناخ، بالتزامن مع االس��تعداد 
لتحم��ل التح��ول العالم��ي واالس��تفادة من��ه عند 
االنتقال إل��ى مزيج الطاقة المرتك��ز على المصادر 
المتج��ددة والبديلة في ظل تركي��ز أهداف التنمية 
المس��تدامة على حث ال��دول لتقلي��ل االنبعاثات، 
وإعادة النظر في التش��ريعات، واحتس��اب العبء أو 
التوفير المالي المرتبط بتبني مزيج معين للطاقة 
دون آخر. كما سّرع تحدي جائحة كورونا من التحرك 
نح��و انتقال ع��ادل ومؤثر في مج��ال الطاقة، وفي 
مقدمة ذلك انتقال دول كثيرة في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
وتع��د مؤسس��ات األبح��اث حج��ر زاوي��ة ف��ي هذه 
المقارن��ات، لما توفره من إرش��اد عب��ر مالحظاتها 
العلمي��ة لتطورات الطاق��ة، واحتس��ابها للعوامل 
ف��ي  المؤث��رة  والجيو-اقتصادي��ة  الجيوسياس��ية 

مجريات األحداث. 
وق��د وردت إس��هامات بحثية مقدمة م��ن نحو 30 
ش��خصية مرموق��ة، بين عال��م بارز وباح��ث وخبير 
ميداني ومحلل أسواق، بعد اإلعالن عن طلب تقديم 
أوراق البح��ث ف��ي الرب��ع األخير من الع��ام الماضي 
2021 إلثراء أعمال المنتدى، ومن شأن أوراق البحث 
ه��ذه تقديم حلول أو مب��ادرات للتعاون تهدف إلى 
تحقيق األهداف المنش��ودة من قبل قطاعي الطاقة 
والبيئة. سيتحدث خالل المنتدى ممثلون ألكثر من 
عش��ر دول، يمثلون كامل أطياف القطاعات العامة 
والخاص��ة والصناعي��ة والبحثي��ة، الذي��ن س��توفر 
توصياته��م رؤي��ة للمقارب��ات التقدمي��ة المثل��ى 
والوصول إل��ى حلول مبتكرة للطاق��ة والمواصالت 

والصناعة. 

 ناصر بن عبدالرحمن يشارك 
في اجتماع وكالء وزارات 

الداخلية الخليجي

 ت��رأس وكي��ل وزارة الداخلي��ة الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن 
آل خليف��ة وف��د مملك��ة البحري��ن المش��ارك ف��ي االجتماع 
االس��تثنائي ل��وكالء وزارات الداخلية بدول مجل��س التعاون 

لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي.
وخ��الل االجتم��اع، تم بحث ع��دد من الموضوع��ات المدرجة 
على جدول األعمال، والتي تس��هم في تعزيز مسيرة التعاون 

األمني بين دول المجلس.

 البحرين تستضيف أول 
معرض في المنطقة لألعمال 

الفنية بتقنية »إن إف تي«

أعلنت مؤسس��ة راش��د ب��ن خليفة للفن��ون؛ وبالتع��اون مع »دار 
الف��ن«؛ ع��ن إط��الق أول معرض من نوع��ه في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، يتن��اول اس��تخدام تقني��ة الرموز غير 
القابلة لالس��تبدال »إن إف تي« في االس��تثمار باألعمال الفنية، 
وبم��ا يؤه��ل البحري��ن الحتض��ان وقيادة ه��ذا التوج��ه الرقمي 
العالم��ي الجديد في اإلنتاج الفني والثقافي بش��كل عام، ويدعم 
أعم��ال الفناني��ن البحرينيين الهواة والمحترفي��ن، ويجعل اقتناء 
األعم��ال الفنية وتداوله��ا أكثر س��هولة وموثوقي��ة، ويرفع من 

مساهمة صناعة الفن والثقافية في االقتصاد الوطني.
وخ��الل مؤتمر صحفي اس��تضافته مؤسس��ة راش��د ب��ن خليفة 
للفن��ون في مقرها بالرفاع بحضور ممثلين عن »دار الفن« وعدد 
م��ن الفنانين واإلعالميين، جرى اإلعالن عن أن »معرض الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا للرموز غير القابلة لالس��تبدال 2022« 
س��يقام ف��ي فندق الريتز بمملك��ة البحرين خ��الل الفترة من 16 
وحتى 18 م��ارس المقبل، وذل��ك تزامنًا مع اس��تضافة المملكة 
لس��باق الفورموال1، وبما يضفي على هذا المعرض بعدًا إقليميًا 
ودوليًا، ويوفر فرصة أمام الس��ياح لزيارته والتعرف على النهضة 
الفنية التي تش��هدها المملكة، بما في ذلك اس��تخدام التقنيات 

الرقمية في الفن.
ويشارك في هذا المعرض فنانين من البحرين والمنطقة والعالم، 
ويقدم مجموعة من األعمال اإلبداعية التي تحمل تواقيع فنانين 
مث��ل لينا األيوبي وعدنان األحم��د وغيرهم، ويتضمن ورش عمل 
تحت إش��راف خبراء في ال�«إن إف تي« وجلسات تعليمية للفنانين 
والهواة، وش��روحات تفصيلية حول عملية تب��ادل األعمال الفنية 
الرقمي��ة من خالل تقنية بلوكتش��ين، وعملي��ات التحميل والبيع 

المباشر.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة »دار الف��ن« عبدالرحم��ن المقلة إن 
»معرض الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا للرموز غي��ر القابلة 
لالس��تبدال 2022« يوف��ر منص��ة مواتي��ة أمام جمي��ع الفنانين 
والمس��تثمرين وأصحاب األعمال والمهتمي��ن للتعرف عن كثب 
عل��ى تطبيق��ات تقني��ة »إن إف تي« ف��ي إنتاج وت��داول األعمال 
الفني��ة، وكي��ف أصبح ه��ذا مجااًل خصب��ًا يجمع بي��ن التكنولوجيا 
والف��ن والثقاف��ة واالقتصاد، وإب��راز األهمية الثقافي��ة لألعمال 
الفني��ة الرقمية، وإمكاناتها المتعددة كرأس مال فكري، وثقافي 
واستثماري. وأضاف المقلة في حديث له خالل المؤتمر الصحفي 
»س��نقدم للزوار من خ��الل هذا المعرض تجرب��ة فريدة ومبتكرة 
بشأن كيف اختارت البحرين االس��تفادة من التغّيرات والتطورات 
التي تش��هدها أساليب التواصل الفنية العالمية، لتقّدم لنا ثورة 
ف��ي عالم الفنون الرقمي��ة كفيلة بتغيير نظرتن��ا إلى عالم الفن 
لألب��د«، وقال »نطمح أيض��ًا إلى فتح نقاش عام ح��ول المفهوم 
االجتماعي للفن، وش��رعية األعمال الفني��ة الرقمية وآثارها على 

الصعيَدين المحلي والعالمي«.

 »نهرا« تنفي السماح للصيدليات 
بإجراء الفحوصات السريعة لـ»كورونا«

أف��ادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنه في ش��أن ما 
ينش��ر في وس��ائل التواصل االجتماعي عن قيام بع��ض الصيدليات الخاصة 
بإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا وتظهر نتائجه خالل فترة على موقع 

وزارة الصح��ة، بأن جميع الصيدلي��ات الخاصة في مملكة البحرين مس��موح 
لها فقط ببيع الفحص الس��ريع الذي يجريه األش��خاص بأنفس��هم وال توجد 
فحوصات أخرى تقوم بها الصيدليات بذاتها وال تنشر على موقع وزارة الصحة.

 القبض على شخصين 
يزّيفان ويزّوران عمالت نقدية

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية، من ضبط شخصين 
أفريقي وأوروبي قاما بارتكاب جرائم التزييف والتزوير لعمالت 

نقدية الستغاللها في ارتكاب جرائم النصب واالحتيال.
وأف��ادت اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي 
واإللكترون��ي بأنها تلق��ت بالغًا حول قيام ش��خصين بتزييف 
العم��الت النقدية وتداوله��ا، لغرض النص��ب واالحتيال على 
ضحاياهما من خالل إيهامهما بأن لديهما القدرة على توفير 
مبالغ مالية ألوراق نقدية أجنبية، وبناًء عليه فقد تم تش��كيل 
فري��ق أمن��ي متخصص لذل��ك، حيث ت��م ضب��ط المذكوَرين 
وتفتيش مس��كنهما والعثور عل��ى األجه��زة واألدوات ومواد 
كيميائي��ة تس��تخدم خصيص��ًا في تزيي��ف وتزوي��ر العمالت 

النقدية.
وأشارت اإلدارة إلى أنه تم استكمال اإلجراءات القانونية حيال 
الواقعة تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة، وأهابت بعدم 
االنصي��اع خلف م��ا يقوم ب��ه المحتالون بمثل ه��ذه األعمال 
التي تنتهي إلى االس��تيالء على أموال الضحايا بطرق احتيالية 

مختلفة.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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إطــالق اإلقامــة الذهبية خطــوة رائدة تدعــم االقتصاد 
الوطني وتحفز اســتقطاب رؤوس األموال واالستثمارات 

والكوادر المتميزة وتعزز مكانة البحرين في المنطقة.
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 انتقل إلى رحمة اهلل 
»مصدر المعلومة«

وهكذا يس��تمر مسلسل االستس��هال في الحديث عن سرقة المال العام، 
فال المدع��ي مطالب بإثب��ات وال المته��م معني بتصحي��ح المعلومات، 

والناس في حيص بيص تصحو وتبات. 
ه��ل هناك أحد وقف وطالب من ادع��ى قبل فترة أن صندوق التقاعد ضيع 
900 مليون دينار س��ابقًا في لجنة تحقيق س��ابقة؟ ال أحد، من قالها نجا 
ومن اتهم بها رد باقتضاب ومن س��معها تمس��ك به��ا دون أن يتحقق 
منها، وهل هناك من طالب من ادعى اليوم بضياع 700 مليون دينار حاليًا 
بتحديد مصدر معلوماته؟ ال أحد.. اكتفينا بقول صاحبها )إنها معروفة(!! 

معروفة أيَن؟ وِمن َمن؟ وكيَف؟ ومَتى؟ ال أحد معني باإلجابة. 
لذلك حفل تطبيق »الواتس آب« برسائل نشرت المعلومتين السابقة أم 
900 مليون والثانية أم 700 مليون وبني عليهما ردود الفعل والتعليقات 
وانتش��ر بي��ن الن��اس حديثهم��ا، وتم نس��ج القص��ص والنكات ورس��م 
الكاريكتي��رات عليهم��ا وتركيب المقاط��ع، وَمن نش��ر المعلومتين وَمن 
ساهم بالتعليق عليهما دون البحث عن صحتهما من عدمهما دخل حفلة 
ال��زار على أمل أن يلفت االنتباه برقصه على دقات طبول زيرانها، والناس 
تتاب��ع وتتلقف ما يلقى لها وتعيد نقله ونش��ره، والدولة ومؤسس��اتها 

واقفة تتفرج عاجزة عن الرد وعاجزة عن وقف هذا المسلسل. 
أما أطرف ما قرأت من تعليقات هو س��ؤال )الحي��ن نصدق َمن الكوهجي 

أم عبدالنبي؟( 
السؤال خطأ من أساسه، السؤال الصحيح أن »البينة على من ادعى« هذه 
هي القاعدة التي يبنى عليها إن كانت الحقيقة تهمنا، هذا الس��ؤال الذي 
ينم عن وعي المجتمع وذكائه وأنه ليس ضحية سهلة لمن يريد أن يمرر 

عليه أي شيء. 
إنما مع األس��ف بات معروفًا اآلن أن نش��ر معلومة غير دقيقة أو غير واثق 
منه��ا أمر عادي، افعله وفي بطنك صندوق بطيخ من الراحة واالطمئنان، 
فل��ن يترتب عليه ال مطالبة الناس لصاحب المعلومة بمصدر معلوماته 
ولن يترتب عليه أن تسأله الدولة من أين استقيت معلوماتك؟ فال تردد 

بالقيام به. 
دع��ك من الناس التي تبحث عن ما يطربها وال يعنيها صحته من عدمه، 
إنما سؤالي للدولة بمؤسساتها بقوانينها بسلطاتها هل تعتقد الدولة 

أن ذلك أمر عادي وبسيط ولندعه وال ننشغل به؟  
هل تعتقد الدولة أن الرد على ناشر هذه )المعلومات( سيحوله إلى بطل 

فلندع المعلومة تمر كلها يومين وستنشغل الناس بغيره؟ 
هذه هوة عميقة وحفرة إن أبقيتها س��تبتلعك يومًا ما، إننا نس��ن أعرافًا 
وتقاليد ال يسمح بها حتى في أرقى الدول الديمقراطية، فنشر المعلومات 
دون التثب��ت منه��ا جريمة في كل دولة، وفي كل ع��رف وفي كل مجتمع، 

والسكوت عنها ليس حرية تعبير. 
صحف وحس��ابات تواصل أجبرت على دفع مبال��غ طائلة بعد صدور أحكام 
قضائي��ة عليها، بل بعضها أفلس نتيج��ة ضخامة الغرامات التي فرضت 
علي��ه، واضطرت لالعتذار لقرائها ومتابعيها بعد أن كش��ف القضاء أنها 
التملك دلياًل على ما نشرته، وأصبحت عبرة لمن ال يعتبر، ذلك يحدث في 
أرقى الدول الديمقراطية، ولم يعد أحد من اش��تكى أنه ضد حرية التعبير 
أو أنه يقمع الحريات، ولم يمنع قانونهم المتضرر من اللجوء للقضاء، فلم 

يكن الكذب واالفتراء واالتهامات جزافًا )حرية تعبير( يومًا ما. 
أما بخصوص الناس والرأي العام والمجتمع إن مررنا مسألة عدم العناية 
بمص��در المعلومة ولم نس��ن ع��رف مطالبة صاح��ب المعلومة بمعرفة 
مصدره��ا فإننا نحفر لس��معتنا نحن  قبرًا ال قعر ل��ه، اليوم نمرر االفتراء 

على غيرنا غدًا سيفترى علينا، فهو عرف أقررناه وقبلناه وتعايشنا معه. 
قديمًا قالوا )ال تبوق و ال تخاف( اليوم نقول )خاف حتى لو ما بقت(.

مالحظة
هذا ليس تبرئة لصندوق التقاعد أو أي جهة وال اتهامًا إنما هو دفاع عن 

المرحوم »مصدر المعلومة« الذي لم يسأل عنه أحد.

 طالبتان باإلعدادي 
تبتكران جهازًا لترشيد الكهرباء

ابتك��رت الطالبتان هب��ة حمزة عبدالحس��ين، وزينب عادل الش��ويخ من 
مدرس��ة زينب اإلعدادية للبنات جهازًا لترش��يد استهالك الكهرباء، تقوم 
فكرته على التحكم الش��امل في األجه��زة الكهربائية عن بعد، في فكرة 
تخ��دم البيئة، وتعد تطبيقًا لنموذج »س��تيم« التعليم��ي العالمي الذي 
يركز على دمج مهارات العلوم والتقنية والهندس��ة والرياضيات والفنون، 

في سياقات تربط بين المدرسة والمجتمع وسوق العمل.

 فرقة كينجز أوف ليون الشهيرة 
تحيي حفاًل غنائيًا بمسرح الدانة ألول مرة

أعلن مسرح الدانة عن إحياء حفل غنائي للفرقة 
الموسيقية الش��هيرة كينجز أوف ليون الشهيرة، 
الجمع��ة 11 مارس المقبل، حي��ث تقوم الفرقة 
ب��أداء مقطوع��ات موس��يقية م��ن إلبوماته��م 

التاريخية المبهرة فضاًل عن اإللبوم األخير. 
وأشار إلى أنه تم تش��كيل الفرقة األمريكية في 
مدينة ناش��فيل بوالية تينيس��ي، وخالل رحلتها 
الفني��ة الطويلة، جمعت فرق��ة كينجز أوف ليون 
12 ترشيحًا لجائزة جرامي ونالت الفوز أربع مرات 

على مدار 22 عامًا. 
وأوضح انه في اآلونة األخيرة أصدر أعضاء الفرقة 
ألبومه��م »When you see yourself«، بنظام 
الرموز غير قابلة لالستبدال )NFT(، وهو نوع من 
العمالت المش��فرة التي توفر للمشترين نسخة 
رقمية فريدة إلى جانب إثب��ات الملكية، لتصبح 
واحدة من األكثر العمالت نجاحًا والمس��تخدمة 

على نطاق واسع حتى اآلن.
م��ن جانب��ه، أع��رب ش��ين تش��المرز، الرئيس 
التنفيذي لمس��رح الدانة، عن س��عادته لإلعالن 
ع��ن عودة الحفالت الموس��يقية في عام 2022، 
مبين��ا أن فرق��ة كينج��ز أوف ليون نال��ت اعجاب 

جمهوره��ا في كل م��كان من خالل اس��تمرارها 
الستكش��اف ط��رق جدي��دة للبقاء عل��ى تواصل 
معهم خالل حفالتها. وحقق مسرح الدانة نجاحًا 
هائ��اًل منذ افتتاح��ه في أواخر ع��ام 2021، من 
خالل أربع حف��الت جمعت أكثر من 25,000 من 
الحضور، وسوف يس��عد الجمهور بمعرفة عودة 

موسم الحفالت من جديد لعام 2022.

ويوفر المس��رح تجربة فريدة م��ن نوعها للزوار 
م��ن خالل موقع��ه الخارج��ي وج��ودة صوتياته 
الطبيعي��ة، وم��ن المتوق��ع أن يصب��ح الوجهة 
المفضلة ل��دى الفنانين ومتعه��دي الفعاليات 
العالمية مما يس��هم في دعم النمو االقتصادي 
وخل��ق الف��رص النوعي��ة للمواطنين ف��ي قطاع 

السياحة والترفيه.

 وفاة مخرج تسبب
 فيلمه في بكاء السادات

المص��ري  المخ��رج  الم��وت  غي��ب 
أحم��د يحيى عن عم��ر يناهز ال� 78 
صب��اح أم��س االثنين، بع��د صراع 
م��ع الم��رض حي��ث كان يتواج��د 
بمستشفى مصر الدولي، حسب ما 

أعلن شقيقه معتز يحيى.
وأعلن عن الوفاة عبر حس��ابه على 
»فيس��بوك«، على أن يتم تش��ييع 

الجثم��ان إل��ى مثواه األخير بع��د أداء ص��الة العصر على الراحل من مس��جد 
السيدة نفيس��ة بوسط العاصمة المصرية القاهرة. وأحمد يحيى ابن صعيد 
مصر انطلق في مشواره الفني وهو طفل حينما شارك كممثل مع عبد الحليم 
حاف��ظ ف��ي فيلمي »حكاية ح��ب« و»البن��ات والصيف«، ويب��دو أن األمر كان 
مرتبط��ًا به من��ذ الصغر. وتخرج في المعهد العالي للس��ينما عام 1968 من 
ش��عبة اإلخراج، وعمل مس��اعدًا للعديد من المخرجين الكبار أبرزهم حس��ين 
كم��ال ومحمد عبد العزيز. وق��دم الراحل على مدار تاريخ��ه ما يقرب من 50 
عماًل فنيًا، كان آخرهم قبل 12 عامًا حينما أخرج مسلسل »نعم مازلت آنسة«، 

واعتبر المخرج المفضل للثنائي رشدي أباظة وفريد شوقي.
وقدم مع ملك الترس��و فريد ش��وقي العديد من األعمال الفنية في مش��واره 
الفن��ي. ولفيلم »ال تبكي يا حبيب العم��ر« الذي أخرجه الراحل ولعب بطولته 
فريد ش��وقي قصة خاص��ة، حيث ظل في دور العرض ل�30 أس��بوعًا، بس��بب 
النج��اح الجماهيري الذي حققه، وقيل إن الرئيس الراحل محمد أنور الس��ادات 

قال لفريد شوقي إنه بكى بسبب هذا الفيلم.

أحمد يحيى

 جثمان ريان يوارى الثرى 
في شفشاون المغربية بمشاركة اآلالف 

ووري جثمان الطفل المغربي ريان، ظهر اإلثنين، 
الثرى في قرية الزاوية بمدينة شفش��اون، شمال 

المغرب.
وقبيل التش��ييع، صلى المش��يعون صالة الظهر، 
ثم أدوا صالة الجنازة على جثمان الطفل الراحل. 
وش��ارك اآلالف في حمل جثمان الطف��ل، وقراءة 

سورة ياسين، قبيل دفن الجثمان.
وهزت قصة الطفل ري��ان العالم، وأعلن الديوان 
الملك��ي المغرب��ي وفاته بعد إخراج��ه من البئر 
التي علق فيها لخمس��ة أيام عقب وجهوٍد حثيثة 
إلنقاذه.وتواصلت االس��تعدادات، في وقت سابق 
االثنين، من أجل تش��ييع جثم��ان الفقيد الطفل 
ريان في قرية إغ��ران الجبلية في ضواحي مدينة 

شفشاون في شمال المغرب.
وأقام��ت عائلة الفقيد ريان خيم��ة كبيرة للعزاء، 
فيما جهزت السلطات المغربية مكانًا ألداء صالة 

الجنازة على جثمان الفقيد ريان.
ونف��ذت الس��لطات المغربي��ة خط��ة مدروس��ة 
لضم��ان أفضل الش��روط األمنية لدف��ن جثمان 

الفقيد ريان بجنازة تليق بالفقيد.
وكان جثمان الطفل ريان وصل إلى المستش��فى 
العس��كري ف��ي الرب��اط حي��ث يخض��ع للفحص 

لتحديد سبب الوفاة.
يذك��ر أن الطفل البالغ 5 س��نوات س��قط عرضًا 
بعي��د ظه��ر الثالثاء في ه��ذه البئ��ر ذات القطر 
الضي��ق والت��ي يصعب الن��زول فيها، ف��ي قرية 
بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون )شمااًل(. 
ومن��ذ األربعاء أثارت مأس��اته اهتمامًا وتعاطفًا 
على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي 

وخارجه.

فيم��ا ظلت اآلم��ال قائم��ة إلخراجه حي��ًا لكنها 
تضاءل��ت مع م��رور الوق��ت، حيث باش��رت فرق 
اإلنق��اذ من��ذ األربع��اء عملية معق��دة للوصول 
إليه واجهتها عدة صعوبات، بحس��ب ما أوضحت 

السلطات المحلية طيلة األيام الماضية.
كما ظل والداه متمس��كين باألم��ل في مالقاته 
حيًا بحس��ب ما نقلت عنهما وسائل إعالم محلية 

الجمعة.
وعصر الس��بت تمكنت فرق اإلس��عاف من دخول 
النفق الذي جرى تش��ييده في عملية معقدة على 
أمل إنق��اذ الطف��ل مرفوقة بفري��ق طبي، وظل 

الترقب سيد الموقف إلى أن أعلنت وفاته لياًل.
ول��م يكن ممكن��ا إلى ح��دود تل��ك اللحظة »أن 
نجزم بأي ش��يء ح��ول الحالة الصحي��ة« للطفل، 
وف��ق ما أوضح المس��ؤول في لجن��ة اإلنقاذ عبد 
الهادي الثمران��ي لوكالة فرانس برس، مش��يرًا 
إلى أن الكاميرا المثبتة فوق البئر كانت »تظهره 

مستلقيًا على جانبه ال نرى سوى ظهره«.
بالم��اء  تزوي��ده  عل��ى  اإلنق��اذ  ف��رق  وعمل��ت 
واألوكس��يجين خ��الل األي��ام األخي��رة، لكنها لم 
تتأكد من أنه استعملهما، حسب مراسلي وكالة 

فرانس برس.

ا�ن
ادفع قيمة اشتراكك 

بصحيفة
عبر بنفت على الرقم

قسم االشتراكات
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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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اليوم الرياضي
^ دعــــا مـــديـــر عــــام بــلــديــة 
المحرق إبراهيم الجودر أعضاء 
في  للمشاركة  البلدي  المجلس 
بعد  الــريــاضــي،  الــيــوم  فعاليات 
فــي 10  الــمــوافــق  الخميس،  غــد 
فبراير الجاري، بحديقة المحرق 

الكبرى.

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

تغطية: بدر الحايكي

الثالثاء 8 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 - العدد 4865

العود: 12 سنة على تخصيص عقار المشروع

استعجال تهيئة ساحل الدير وسماهيج للمرتادين
^ وافق مجلس بلدي المحرق 
على مقترح يقضي بإدراج ســـاحل 
الديـــر وســـماهيج علـــى المشـــاريع 
المســـتعجلة لهذا العـــام، من خالل 
تهيئـــة األرضيـــة وتركيـــب الطوب 
ووضـــع الكراســـي والمظـــالت، إلى 
الالزمـــة  الموازنـــات  توفـــر  حيـــن 

إلقامة مشروع تطوير الساحل.
إن  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  وقـــال 
أرض ســـاحل الدير وســـماهيج تم 
تخصيصهـــا منذ العام 2010، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن لـــم يشـــهد المشـــروع 
أي تقـــدم ملحوظ يتجـــاوز مرحلة 

التصاميم.
ولفت إلـــى أن القريتيـــن مرتبطان 
محاطـــة  وهـــي  بالبحـــر  ـــا  تاريخيًّ

وهـــذا  إنشـــائية  بمشـــاريع  اليـــوم 
الســـاحل يعتبـــر المتنفـــس الوحيد 

ألهل المنطقة.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  وكان 

العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف قد أبلغ المجلس حول 
عدم إدراج مشروع تطوير الساحل 
ضمن مشـــاريع الميزانيـــة الحالية، 

وأنه ســـيتم إدراج المشروع ضمن 
قائمة المشـــاريع التي سيتم العمل 
بهـــا مـــن خـــالل المناقصـــة الزمنية 

لألعمال االستشارية للتصاميم.

مخالفات الوافدين بالمحرق.. مشاجرات وسكر وسرقات
القبض على 437 وافًدا مخالًفا في عامين... رئيس شعبة البحث:

البحـــث  شـــعبة  رئيـــس  قـــال   ^
والتحري بمديرية شـــرطة المحرق الرائد 
يوســـف مـــال بخيـــت إن جهـــود مواجهـــة 
بالمحافظـــة  المخالفـــة  العمالـــة  ظاهـــرة 
خالل العاميـــن 2020 و2021 أثمرت عن 
القبـــض على 437 وافـــًدا، بواقع 242 في 

العام 2020 و195 في العام 2021.
ولفـــت لـــدى حضـــوره اجتمـــاع مجلـــس 
بلدي المحرق الستعراض نتائج مواجهة 
العمالـــة المخالفـــة في محافظـــة المحرق 
لعـــام 2021 إلى أن أبرز الجرائم المرتكبة 
من قبل تلك العمالة تمثلت في االعتداء 
وممارســـة  الغيـــر،  جســـم  ســـالمة  علـــى 
البيـــن  الســـكر  جانـــب  إلـــى  التســـول، 
والســـرقة. وأضـــاف أن أغلـــب المقبوض 
عليهم كانوا من الجنســـية البنغالية بعدد 
63 وافـــدا، تلتهم الجنســـية الباكســـتانية 
بعـــدد 45 وافـــًدا، ثـــم الجنســـية الهنديـــة 

بعدد 42 وافًدا. وذكر أن اكتظاظ العمالة 
المخالفـــة في بعـــض المجمعات يســـاهم 
في ارتكاب الجرائم والمخالفات، السيما 

المناطق لنشطة تجاريا.
وأوضـــح أنه فـــي حـــال تبيـــن أن المتهم 
مـــن أصحـــاب الســـوابق والذيـــن تتكـــرر 

هاجســـا  يشـــكلون  وأصبحـــوا  جرائمهـــم 
أمنيـــا، وحفاظـــا على ســـالمة الجميع من 
تلـــك الفئة الخطرة، التـــي تثير المخاوف 
بيـــن أوســـاط المجتمـــع، فإنـــه يتـــم عمل 
تقرير منفصل ورفعه للجهات المختصة، 

إلبعاده عن البالد.
 فيمـــا يتعلـــق بحمـــالت التفتيـــش خالل 
العـــام الماضـــي أشـــار إلـــى أن 175 مـــن 
المقبوض عليهم كانوا من الذكور، مقابل 
20 مـــن اإلنـــاث. ولفت إلـــى أن 38 وافًدا 
المقبـــوض عليهـــم كانـــت إقامتهـــم  مـــن 
إقامـــة  يملكـــون  وافـــًدا  و146  منتهيـــة، 

سارية، إلى جانب 11 وافًدا زائًرا.
وقـــال إن 20 وافًدا من العمالة المقبوض 
عليها يملكون تصريًحا مرًنا، في حين أن 
130 وافـــًدا يعملـــون لـــدى كفالءهم، إلى 
جانـــب 45 وافًدا يعملون بأســـلوب )فري 

فيزا( لحسابهم الخاص.

يوسف مال بخيت والزميلة علياء الموسوي

^ وافق مجلس 
بلـــدي المحـــرق علـــى 
يقضـــي  مقتـــرح 
بإدراج أحد العقارات 
إلقامـــة  المخصصـــة 
حديقة عامة بمنطقة 
البسيتين  الساية في 
على مســـاحة 82847 
ضمـــن  مربًعـــا،  متـــًرا 
خطة وزارة األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني  والتخطيط 
الحدائـــق  لتنفيـــذ 
والمنتزهات، وإطالق 
األميـــر  منتـــزه  اســـم 

سلمان عليها.
وقال رئيـــس مجلس 
بلـــدي المحـــرق غازي 
المرباطي إن مساحة 
إنشـــاء  المراد  العقـــار 
الحديقـــة عليـــه تعـــد 
مســـاحة  أكبـــر  ثالـــث 
لحديقـــة  مخصصـــة 

عامة في البحرين.

ثالث أكبر حديقة في البحرين 
من نصيب الساية

فاضل العود عبدالعزيز الكعبي

غازي المرباطي

حسن الدوي

^ وافـــق مجلـــس بلـــدي الشـــمالية 
أمـــس في جلســـته االعتياديـــة )12( من 
الفصل التشـــريعي الرابع على التوصية 
المقدمة مـــن اللجنة الماليـــة والقانونية 
بضرورة تشكيل لجنة لضبط العبث في 

حاويات القمامة.
وقالـــت رئيســـة اللجنة زينة جاســـم إن 
االجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا لوقـــف 
نبـــش الحاويـــات هـــي مخاطبـــة وزارة 
ومديريـــة  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 

الشمالية والجهاز التنفيذي.
فيمـــا اشـــار محمد ســـعد الدوســـري بأن 
بعض العمالة االســـيوية يقومون بنبش 
علـــى  الحصـــول  أجـــل  مـــن  الحاويـــات 

الورق المقوى )الكارتون( ما يهدد البيئة 
المحيطة باألمراض واألوبئة وانتتشـــار 
الحشـــرات والقوارض، ويجعـــل المنظر 

غير الئق وغير حضاري.

لجنة ضبط نبش الحاويات

^ وافـــق مجلـــس بلدي الشـــمالية، 
في جلســـته أمـــس، على توصيـــة لجنة 
توصيـــة  علـــى  والمرافـــق  الخدمـــات 
اللجنـــة برفع خطاب إلى وزير األشـــغال 
وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني 
علـــى  بالحصـــول  المطوريـــن  بإلـــزام 
موافقـــة منســـوب الطريـــق للمخططات 
االستثمارية السكنية الحديثة، وتقديم 
مـــا يفيـــد باتخـــاذ االجـــراءات تســـوية 

الطرق قبل اجازة المشروع للبيع.
فـــي  الحلواجـــي  حـــوراء  وعرضـــت 
المخططـــات  لبعـــض  مداخلتهـــا صـــورا 
التي التزال تعاني من األراضي الترابية 

والتي تحولت بفعل األمطار إلى أراضي 
طينة يصعب قيادة السيارات فيها.

ورفض البلدي حسين العالي التوصية.

مخططات تحولت ألراٍض طينية
“عمارة البديع” تتساقط على المارة

 الستصدار حكم قضائي لزيارتها من الداخل.. القبيسي:

الشـــمالية  بلـــدي  ^ وافـــق مجلـــس 
أمـــس في جلســـته االعتياديـــة )12( على 
اعتماد مـــا أوردته اللجنـــة التنفيذية في 
خطابهـــا فـــي 5 أغســـطس 2021 والـــذي 
القضائيـــة  للجهـــات  باللجـــوء  يقضـــي 
الســـتصدار حكم قضائي للســـماح بزيارة 

ميدانية لعمارة البديع من الداخل.
وتعثر أمر مناقشـــة طلب اإلســـراع بهدم 
العمـــارة بكثيـــر مـــن المداخـــالت، بعد أن 
عبـــدهللا  الفنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  تقـــدم 
القبيســـي بعرض خطاب الدفـــاع المدني 
متهالـــًكا  عقـــاًرا  العمـــارة  اعتبـــر  والـــذي 
وفـــي حالـــٍة خطيرة وغير آمـــن لقاطنيه، 
فيمـــا أكـــدت بلدية الشـــمالية على لســـان 

عبدالعزيـــز الـــوادي أنه ال يمكـــن تصنيف 
العقـــار بأنـــه آيل للســـقوط دون االحتكام 

إلـــى جهة هندســـية من البلديـــة أو حتى 
خطـــاب  أن  الـــوادي  وأضـــاف  خارجهـــا، 

الدفـــاع المدنـــي غيـــر ملـــزم ألنـــه يفتقـــر 
للحكـــم الهندســـي. واســـتأنس المجلـــس 
بـــرأي رئيـــس الشـــئون القانونيـــة ببلديـــة 
المنطقة الشـــمالية حسين الجمري والذي 
اعتبـــر أن تقريـــر الدفاع المدنـــي ال يعتبر 
ا، ومـــن أجـــل االعتماد  تخصًصـــا هندســـيًّ
علـــى الحجة الهندســـية البد مـــن انتداب 
خبير هندســـي للوقـــوف على حال العقار 
المذكـــور.  من جهتـــه، دافع رئيس اللجنة 
الفنية عبدهللا القبيسي عن طلب لجنته، 
مشـــيرا لتصـــدع بعـــض أجـــزاء العمـــارة 
وتســـاقط قطـــع منها على الشـــارع العام، 
القاطنيـــن  مؤكـــًدا علـــى أهميـــة حمايـــة 

والمارة قبل وقوع الكارثة.

ُمهمِّشًة المجلس البلدي بعدم الرد... زينة:

“الثروة السمكية” تخالف... وتسحب ُرخص الصيادين
^ عقد مجلس بلدي الشمالية 
أمـــس )االثنيـــن( عـــن بعد جلســـته 
الفصـــل  مـــن   )12( االعتياديـــة 
علـــى  ووافـــق  الرابـــع،  التشـــريعي 
اإلجراءات المتخذة بشـــأن سحب 
رخص الصيد المقدمـــة من اللجنة 
الماليـــة والقانونيـــة، والتي أوصت 
رخـــص  ســـحب  بعـــدم  بااللتـــزام 
الصيـــد بصـــورة مخالفـــة لقوانيـــن 
وأنظمـــة الثـــروة الســـمكية إال مـــن 
خالل حكـــم القضـــاء البحريني أو 
في حال مخالفة باســـتخدام شبك 

الصيد متعدد األلياف )البريسم(.
الماليـــة  اللجنـــة  وأشـــارت رئيســـة 
فـــي  جاســـم  زينـــة  والقانونيـــة 
مداخلتهـــا إلـــى أن اللجنـــة قامـــت 
التشـــريعات  علـــى  باالطـــالع 
بالثـــروة  الخاصـــة  والقوانيـــن 
الثـــروة  أن  لهـــا  الســـمكية، وتبيـــن 
الســـمكية ليســـت هي الجهـــة ذات 

االختصاص وغير مخولة بســـحب 
الرخص مـــن الصياديـــن، موضحًة 
أن اللجنة رفعـــت خطاًبا منذ فترة 
طويلـــة إلى الثـــروة الســـمكية ولم 
يتـــم الرد على الخطاب حتى اآلن، 

ما اعتبرته تهميًشا للدور البلدي.
مـــن جانبـــه، رفـــض رئيـــس اللجنة 

الفنيـــة عبـــدهللا القبيســـي توصية 
الموضـــوع  أن  معتبـــًرا  اللجنـــة 
الـــذي تقدمـــت بـــه اللجنـــة الماليـــة 
األرقـــام  إلـــى  يفتقـــر  والقانونيـــة 
واإلحصـــاءات، مطالًبـــا باإلفصـــاح 
عـــن عدد الرخـــص المســـحوبة من 
الصياديـــن وهوّياتهـــم، األمـــر الذي 

رفضته رئيسة اللجنة زينة جاسم.
وتابـــع القبيســـي أنـــه ال يمكـــن في 
أي حـــال من األحـــوال اعتبار عدم 
رد الثـــروة الســـمكية على الخطاب 
رفضـــه  موكـــًدا  عليهـــم،  حجـــة 
للتوصيـــة حتـــى ال يقـــع المجلـــس 
في الحرج لو قامت الثروة بإثبات 

العكس.
الدائـــرة  عضـــو  تســـاءل  بـــدوره، 
الثالثة بالشـــمالية محمد الدوسري 
عـــن عـــدد الصيادين الذيـــن قامت 
الثروة الســـمكية بســـحب رخصهم 
مؤكًدا أن العدد يفوق 5 أشـــخاص، 
وبعضهـــم قـــام باســـترجاع رخص 
“الواســـطة”،  طريـــق  عـــن  الصيـــد 
وقـــال الدوســـري إنـــه مـــع توصية 
اللجنة، وإن األجدر بالثروة إيقاف 
عملية الصيد وليس سحب رخص 

الصيادين.

ياسين زينل

حسين العالي

محمد الدوسري زينة جاسم

عبدالله القبيسي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لماذا يخون البعض وطنه؟!
وتغنيهـــا  واالجتماعيـــة  السياســـية  الحيـــاة  معطيـــات  تتالحـــق 
األحـــداث بانســـياقها وكثافتهـــا اليومية والمرحلية، لكن الســـؤال 
الذي يســـتدعي البحـــث والتحليل هو لماذا يخـــون البعض وطنه 
ويضيـــع خطواته عمدا، ويلتحق بالمعامـــل الرجعية وقوى التآمر 
والعـــدوان، ويقبـــل على نفســـه أن يعيـــش حياة بائســـة بال كرامة 

وقيم وثوابت وطنية؟!
الشـــجاعة  بمنتهـــى  الوطنـــي  الواجـــب  تأديـــة  يرفضـــون  لمـــاذا 
واإلخالص، وتتعاظم قواهم في اإلســـاءة إلى الوطن متصورين 
أنهـــم ســـيتمكنون فـــي المســـتقبل من الحصـــول على شـــيء كما 

يوهمهم األعداء ومندوب التحريض والطائفية واالنقسامات؟!
ال أفهم، كيف لشخص أن يرفض العيش في بلد ينعم باألمن وغلبة 
الحق وســـيادة الحريـــة والقانون، والتآخي والمحبـــة والوئام، بل 
وتحت شمس العروبة، ويختار حياة العصابات في إيران ويبدي 
كامـــل االســـتعداد للتعـــاون مع النظـــام العنصـــري اإلرهابي حامال 
على صدره أوسمة العار والذل والخيانة.. كيف لشخص ال يعرف 

مصلحته الحقيقية وحريته الحقيقية ودوره في المجتمع وعزته 
وكرامتـــه، وعظمة الجهد الذي يبذله وطنه في ســـبيل العيش مع 

أسرته معززا مكرما ليتبوأ المكانة الالئقة بين الشعوب.
أحدهم أخذ “المايكرفون” وقد توتر صوته وارتفع أمام خامنئي، 
وأخـــذ يمجـــده بعنف وحرارة ويسترشـــد بنجوم دجله، ويســـيء 
إلـــى األرض والوطن واألهل في صورة تعبـــر عن األلوان الكثيرة 
والمختلفة للخيانة وفقاعات الذل المنفجرة الواحدة تلو األخرى، 
وحياة العار اللذيذة الصعبة التي يتفاخر بها وال يريد تركها أبدا! 
كان مشـــهدا مثـــل الشـــجر اليابـــس المقتلع من قلـــب األرض، فقد 
محيت كلمة “إنســـان يفكر” عن هذا الشخص الذي سلب محاسن 

نفس طوعا مهروال بغباء من أرض الواقع إلى دنيا األحالم.
فن الحياة هو فن اســـتغالل تجارب الحياة، تجاربك الشـــخصية، 
فضـــال عـــن تجـــارب اآلخرين، وما حصل لكل شـــخص باع نفســـه 
وضميره إليران كتاب مفتوح بإمكان أي شخص أن يقرأ سطوره 

ويفهم معانيه، وال يحتاج إلى بعثة دراسية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أم دانة
ظـــروف صعبـــة وخانقـــة مـــر بهـــا العالـــم خـــالل العاميـــن األخيرين بســـبب 
الجائحة، ظروف غيـــرت فينا الكثير من األولويات، واالهتمامات، ودفعتنا 
ألن نركـــز جيـــدًا حـــول مـــن يســـتحقون أن نهـــدر وقتنـــا وحبنـــا، ورعايتنـــا 

وتأمالتنا، ألجلهم.
وما بين هذه المتغيرات، والضغوطات الجمة، تبرز الزوجة الصالحة، كسبب 
أساســـي ورئيســـي في ثبات الزوج، وفي مضيه لألمام قدمًا، وفي تحقيقه 

قصص النجاح المتتالية، وحصد الثمار، واألهم خدمة البالد والعباد.
ولقـــد كنـــت بحكـــم عملـــي وعالقاتـــي المتعددة، ممـــن واجهوا هـــذه األزمة 
العاصفـــة، بصالبة شـــديدة رغم قســـوتها، خصوصـــًا في وصـــل أبناء بلدي 
ونقل صوتهم، فالظروف الحالية – برأيي - قد ال تكون عائقًا لقضاء حوائج 

الناس، بقدر ما تحفزنا لتحقيق ذلك.
هذه اليوميات التي سعيت أن أجعلها رصيدًا لي في الدنيا واآلخرة، وإرثا 
يتفاخـــر بـــه أوالدي اآلن، وبعد، ما كان لها أن تتحقـــق إال بالزوجة الصالحة 
)أم دانـــة( والتـــي هـــي خلفـــي وأمامي دومـــًا، بـــكل خطوة أخطوهـــا بعملي 

وحياتي، وبكل تفاصيلها.
وال تؤدي أم دانة هنا الدور التقليدي للزوجة، بل المرشدة أيضا، والمقومة 
لمســـاراتي، والمراقبة لها، وهذا ما أحتاجه، ويحتاجه أي رجل من زوجته، 
أن يشـــعر بـــأن هناك شـــريك حيـــاة حقيقيا، يحبه ويقاســـمه المســـؤوليات، 
ويشاركه الرأي بها، ويحسن الظن برأيه وبمساعيه.. شريك ال يجامله، ولو 
على حســـاب نفســـه، همه األول سير األمور بمســـارها الصحيح، وإن كانت 
على حساب الرغبات واألهواء والعواطف، وأن هللا يراقب كل شيء، وهذا 

ما تفعله أم دانة، بكل لحظة معي، حفظها هللا ورعاها.
إن وجود الزوجة الصالحة في الحياة يغني أي رجل عن كل نفائس وغنائم 
الحيـــاة األخـــرى ومتعهـــا، ألن بهـــا تبـــدأ الســـعادة الحقيقية وإليهـــا تنتهي، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البحرين.. الصحة النفسية في بيئة العمل )3(
نظمـــت جمعية البحرين للتدريـــب وتنمية الموارد البشـــرية BSTD مؤخرًا، 
مؤتمرهـــا الدولـــي الثالث لتنمية الموارد البشـــرية بكل اقتدار وتميز بشـــعار 
“الصحة النفسية في بيئة العمل”، وعرضنا سابقًا أهداف المؤتمر ومحدثيه، 
مع تاريخ اهتمام مملكة البحرين بالصحة النفسية منذ عقود، واليوم نوجز 
أوراق العمل من األخ أحمد محمود عطية رئيس الجمعية مشـــكورًا، ونكمل 
الحقـــًا باقـــي األوراق، ونتابع بدايات قطاع التدريـــب المهني في القطاعين 

الحكومي والخاص.
قـــدم ثالثـــة متحدثيـــن بحرينييـــن متخصصيـــن أوراق عملهـــم فـــي تطوير 
الكـــوادر الوطنيـــة، خططـــًا وبرامـــج وإنتاجيًة، نظريـــًا وتطبيقيـــًا. “التوعية 
واإلدراك التنظيمـــي إلنتاجيـــة أكبر” هي ورقة الدكتـــور أكبر جعفري رئيس 
جافكـــون لتحســـين اإلنتاجيـــة، وملخصهـــا أن تحقيـــق هدف رفـــع إنتاجية 
المؤسســـات وربحيتهـــا أو جـــودة خدماتها، يعتمد على عوامـــل أربعة، هي: 
خطـــوات الصحـــة النفســـية المتمثلة فـــي برامـــج التوعية بأهميتها، ونشـــر 
ثقافتهـــا وتأكيد االنســـجام بيـــن مكونات اإلنتـــاج وعناصر العمـــل، وأخيرًا، 

األنظمة لمكافحة التنمر والمضايقات ببيئة العمل. 
أمـــا الورقـــة الثانية التي قدمتها ســـناء حاجـــي القائم بأعمـــال رئيس مركز 
القيـــادة واإلدارة بمعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة، بعنوان 
“التقييـــم الســـومتري – القيـــاس النفســـي - نحـــو تعظيم تفاعـــل الموظفين 
والنمـــو” فـــي المؤسســـة، ُمعرفـــًة بالقيـــاس النفســـي ومقدرتـــه علـــى التنبؤ، 
والوعي ومالمح الشـــخصية ومدى مواءمتها بيئة وثقافة، مع إشـــارتها إلى 
تأثير جائحة كوفيد 19 كورونا على الصحة النفســـية للموارد البشـــرية، من 
خـــالل المركز األميركـــي لمراقبة األمـــراض ومكافحتهـــا CDC، حيث أظهر 
عـــام )2021م( أن )41 %( مـــن الموظفين عانوا من أعراض القلق واالكتئاب 
الناتجيـــن عـــن إمكانيـــة تســـبب الجائحـــة فـــي فقدهـــم وظائفهم ومشـــاكل 

اجتماعية وارتفاع معدل عدم األمان في االستقرار الوظيفي. 
ونختـــم بورقتنـــا الثالثـــة المعنونة بـ “دعونـــا نتحدث عن الصحة النفســـية”، 
والمقدمة من نوف السويدي المدير األول للموارد البشرية واإلداري بالشركة 
القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين، عارضًة وحدة تعزيز الصحة بشركة 
بابكـــو كمثـــال ألفضل الممارســـات، عبر تأســـيس وحدة لتعزيـــز الصحة في 
بيئة العمل، والقيام بزيارة مختلف مواقع العمل لنشـــر أهمية اتباع العادات 
الصحيـــة، وعقد المنتديـــات وورش العمل لمتحدثين محترفين في الصحة 

العامة، واحتواء خطط العام )2022م( على الصحة النفسية. ونكمل.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

مـــن منـــا لـــم يتابـــع مأســـاة الطفـــل المغربي ريـــان الذي ســـقط في بئـــر يبلغ 
عمقهـــا ٣٢ متـــرا فـــي تلك المدينة المغربيـــة النائية “بشفشـــاوان”، على مدى 
خمســـة أيام تابـــع العالم كله وتعاطف الجميع بال اســـتثناء مع هذه الحادثة 
المأســـاوية، حيث اســـتطاع هذا الطفل أن يهز قلوب كل من عنده إنســـانية 
أو رحمـــة. وبقـــدر ما كنت فرحا وأنا أرى هذا التعاطف الرائع، وتصدر وســـم 
الطفـــل مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، كنت فـــي نفـــس الوقت متأثـــًرا جدا 
وحزينا بل متشائما من إمكانية إنقاذه في ظل تلك الظروف الصعبة! لكنني 
أبقيت األمل ودعوت هللا أن يفرج هذه المأســـاة اإلنســـانية بإنقاذ حياة هذا 

الطفل البريء.
أكثـــر مـــا أعجبنـــي في هذا الحـــدث هو أن الطفـــل ريان كان عنواًنـــا لملحمة 
إنســـانية فـــي زمن التنكر لإلنســـان! ورغم النهاية الحزينة بـــل الحزينة جًدا، 
ســـيبقى ريان درًســـا لنا جميًعـــا.. هذا الطفل الذي رحل عنـــا في غمضة عين 
ترك جرًحا عميًقا في كل من يتحلى بالقيم واإلنســـانية، وأنا أراهن هنا بأنه 

لـــو كان ريان يعتنـــق ديانة أخرى فإن العالم أجمع أيضا سيشـــارك في نفس 
الشعور والتعاطف، فلنتعظ جميًعا وال نخلط األمور ونترك الدين جانًبا.

الحكومـــة المغربيـــة وعلى رأســـها جاللـــة العاهـــل المغربي أبلوا بالًء حســـًنا 
وعملوا بال كلل أو ملل بكل قوة وبجميع اإلمكانات إلنقاذ الطفل، لكن إرادة 

هللا تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضًيا مرضيا.
أود ومـــن هـــذا المنبـــر أن أقترح بأن نقوم بإرســـال برقيات تعزية ومواســـاة 
إلـــى عائلـــة الفقيد وذلك للتخفيـــف عليهم من هذا المصاب الجلل، فإرســـال 
عبـــارات التعزيـــة والمواســـاة ألهـــل الميت عامـــل مهم في رفـــع معنوياتهم، 
حيـــث يعتبر الموت الحقيقة الُمســـلم بها في الحيـــاة الدنيا، وقد نحتاج في 
مثـــل هذه المواقف مجموعة من كلمات المشـــاطرة ألهل الميت، وأول تلك 
األدوار والواجبات على الحي تجاه الميت تقديم واجب العزاء والمواســـاة 
ألهله، والوقوف بجوارهم ودعمهم والشد من أزرهم بقوة... مجرد اقتراح. 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن”. “ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلَنا ُهَو َمْواَلَناۚ  َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَّ

ztawfeeqi
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زهير توفيقي

ريان.. دروس وعبر

نقلت وســـائل اإلعالم العربية والعالمية في األيام الماضية، صوًرا لعملية 
اإلنقـــاذ للطفل ريان الذي ابتلعته حفـــرة، بينما كان يلعب بالقرب من البئر 
فـــي بلدتـــه بالمغرب، وأظهرت لقطات كاميرا تم إنزالها إلى داخل البئر أن 

الطفل حي واع رغم تعرضه إلصابات طفيفة في الرأس.
بظهور هذا المشهد المؤلم، الذي نقل للعالم الجهود الحثيثة والدور الكبير 
الـــذي قامـــت بـــه فرق اإلنقـــاذ طوال عمليـــة انتشـــال الطفل ريـــان، والتي 
اســـتغرقت أيامها الخمســـة لمواجهة بئر ضيق يبلغ عمقه ٣٢ متًرا، جاءت 
أعيـــن المراقبـــة للجماهير التـــي حفت بدعائها تلك الـــروح البريئة مترقبة 
لحظة النجاة واقترابها بلهفة وشوق وضربات قلب سخية، وذلك التفاعل 
العربي والعالمي الكبير عبر مختلف حسابات التواصل االجتماعي والتي 
ُكرســـت للتضامـــن مـــع تلك المأســـاة التـــي بدت صورهـــا التحليليـــة تأتي 
مباشـــرة مـــن موقـــع الحـــدث لحظة وقوعـــه لتتبـــع عملية الحفـــر الموازي 
بانتظـــار لحظات البشـــارة، ومـــع االقتراب، قد بدت تلـــك الصخرة المانعة، 
والتـــي جعلت العالم بين األمل واأللم.. فـــزادت من المخاوف والتوترات، 

حتى وصل بنا ذلك المشهد للحظة إعالن المأساة.

إنهـــا صورة لن تنســـى أبًدا، تلـــك التي قدمها ريان للعالـــم وبكل تفاصيلها، 
فتواترت التغريدات المعزية والمواســـية لقلبـــي والديه، وزجت الدعوات 

من جديد بمعنى مختلف، فما أكثر معزيه، وما أكثر محبيه.
لقد رحل ريان حقيقة، لكنه أوجد بداخلنا جمة من المشاعر، ما الذي كان 

يريد أن يقوله ريان يا ترى؟ وما هي رسالته للعالم؟
إن هـــذه القضيـــة التي أثارت العالم أجمع، عكســـت العديـــد من المضامين 
التـــي أظهرهـــا العالم العربي، باهتمـــام كبير وتعاطف واســـع، وبالرغم من 
وجـــود طواقـــم متعـــددة لإلنقـــاذ، إال أن الصعوبـــات مســـتمرة عنيـــدة في 
مواجهتهـــا، وجاءت متحدية لروح األمـــل التي ظهرت في نفوس والديه 
والتقطها العالم بأســـره.. وانطلقت بتعبيراتها للمواســـاة ومشـــاركة األمل 
ذاتـــه. أعزائي القراء لقد كنا فـــي درس عميق يوازي العمق الذي بدا عليه 
ذلـــك البئـــر.. وجـــاء الطفـــل ريان تعبيـــرا عن قصة كل إنســـان قـــد يواجه 
مصيبـــة فـــي حياته، فمهما بلغـــت هناك محاوالت وخيـــوط نجاة البد من 
التمســـك بهـــا.. ومهمـــا كانت النتيجة فالبـــد من الرضا. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

العالم كله ريان
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