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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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أكــد زايـــد بــن راشـــد الزياني 
ــة والـــــتـــــجـــــارة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ وزيـــــــــــر الـ
حضرة  توجيهات  أن  والسياحة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــى  ــسـ ــيـ عـ بـــــن 
نحو  الــمــفــدى  البحرين  مملكة 
للتنمية  أســاًســا  الــمــواطــن  جعل 
ــعــــدة، والــمــتــابــعــة  عــلــى كـــل األصــ
السمو  مـــن صــاحــب  الــمــســتــمــرة 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الـــعـــهـــد رئــيــس  ــي  ــ آل خــلــيــفــة ولـ
أوجــه  لمختلف  الــــوزراء  مجلس 
الــعــمــل الــحــكــومــي، أســهــمــت في 
وكــفــاءتــه  األداء  بـــجـــودة  الـــدفـــع 
نــــحــــو مــــســــتــــويــــات جـــــديـــــدة مــن 
التطوير والتي تصب في تقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن 

وفق التطلعات المنشودة.
وأعــــــــــرب عـــــن أســــمــــى آيـــــات 
الشكر والتقدير لصاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
تفضل  بمناسبة  وذلـــك  الــــوزراء، 
الــصــنــاعــة  وزارة  بــتــكــريــم  ســمــوه 
ــة ضــمــن  ــاحــ ــيــ ــســ والـــــتـــــجـــــارة والــ
ــائـــزة  الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــفـ

التواصل مع  التميز في  بجائزة 
العمالء لعام 2021، وذلك بعد أن 
حققت التميز في األداء بالنظام 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني 
)تواصل( بنسبة بلغت 100% من 

مؤشرات قياس األداء.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أن هــذا 
ويسهم  األثــر  له عظيم  التكريم 
فــي مــواصــلــة بــذل الــمــزيــد بــروح 
الفريق الواحد من أجل تحقيق 
السمو  صــاحــب  ورؤى  تــطــلــعــات 
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــلــــكــــي ولـــــــي الــ الــــمــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء فـــــي تـــقـــديـــم  مـــجـ
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة األفـــضـــل  ــدمـ ــخـ الـ
لــلــمــواطــنــيــن، الفــًتــا إلـــى حــرص 
ــا بــتــقــديــم  ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ الـــــــــــوزارة واهـ
عملية  وتعزيز  الخدمات  أفضل 
التواصل الفعال بجودة وفاعلية 
والمستفيدين  المراجعين  مــع 

من الخدمات.

على  »تمكين«  العمل  صندوق  حصل 
العمالء  مــع  التواصل  فــي  التمّيز  جــائــزة 
الـــوطـــنـــي  ــام  ــنــــظــ الــ ضـــمـــن   2021 لـــســـنـــة 
للمقترحات والشكاوى »تواصل« 2021 في 
حفل التكريم الذي أقيم برعاية كريمة من 
الملكي األمير سلمان بن  صاحب السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التي  الحكومية  الجهات  لتكريم  الـــوزراء 
الماضي وتمكنت من  العام  تميزت خالل 
استيفاء المعايير المعتمدة للتقييم من 
للشكاوى  االستجابة  وكفاءة  سرعة  حيث 
والمقترحات التي تصل إليها عبر النظام.

محمد  الشيخ  أشــاد  المناسبة  وبهذه 
رئــــيــــس مــجــلــس  بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة 
بالتطور  »تــمــكــيــن«  الــعــمــل  صــنــدوق  إدارة 
العمل  منظومة  تشهده  الـــذي  المستمر 
الــحــكــومــي عــلــى كــل األصـــعـــدة مــن خــالل 
الــقــائــمــة على  الــمــمــارســات  أعــلــى  تطبيق 
وتعزيز  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  تفعيل 
لالرتقاء  المواطنين  مــع  الــتــواصــل  أطــر 
»يتركز  وقـــال:  الــخــدمــات،  بمستوى جــودة 
تحقيق  على  التأسيس  منذ  تمكين  دور 
هـــدفـــيـــن أســـاســـيـــيـــن هـــمـــا دعـــــم الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــيــكــون مــحــرك الــنــمــو الــرئــيــس 

لــالقــتــصــاد الــوطــنــي، إضــافــة إلـــى تطوير 
الكوادر الوطنية لتكون الخيار األمثل في 
توفير  في  مستمرون  ونحن  العمل،  سوق 
تتوافق  التي  والــبــرامــج  الحلول  مختلف 
التعافي  وخــطــة  الوطنية  األولـــويـــات  مــع 
االقــتــصــادي لــالرتــقــاء بــــأداء الــمــؤســســات 
األثر  وتعزيز  إنتاجيتهم  وزيـــادة  واألفـــراد 

ومــبــادرات  حــزم  من  المنشود  االقتصادي 
الدعم«.

المستمر  بــالــتــطــور  »نــشــيــد  ــاف:  ــ وأضـ
الحكومي  العمل  منظومة  تشهده  الــذي 
ونــعــمــل وفــــق مــنــهــج يــضــع عـــمـــالءنـــا من 
أولوياتنا.  والمؤسسات في جوهر  األفــراد 
إّن حصول تمكين على هذا التكريم يبرز 

عمل  لفريق  اإليجابية  والـــروح  التزامنا 
ــة الــتــطــور  ــرؤيـ تــمــكــيــن. نــحــن فــــخــــورون بـ
الــمــلــحــوظ فـــي مــســتــوى الــخــدمــات لــدى 
مختلف الجهات الشريكة ضمن منظومة 
فريق البحرين. ونتطلع إلى رؤية المزيد 
في  تسهم  الــتــي  الوطنية  الــمــبــادرات  مــن 

تطوير الخدمات باستمرار«.
رجب  محمد  حسين  أّكـــد  جانبه  مــن 
ــدوق الــعــمــل  ــنـ ــصـ ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ ــرئـ الـ
امــتــداًدا  يــأتــي  التكريم  هــذا  أّن  »تمكين« 
لـــجـــهـــود وإنــــــجــــــازات تــمــكــيــن عـــلـــى مـــدى 
الــخــمــس عــشــرة ســنــة الــمــاضــيــة فــي دعــم 
الخدمة  معايير  أعلى  وتقديم  االقتصاد 
ــال: »ســنــواصــل سعينا  ــ الــعــمــالء، وقـ لــكــل 
لتقديم تجربة استثنائية لكل عمالئنا من 
خالل مد جسور التواصل معهم، وتسهيل 
إلينا عبر تنويع قنوات الخدمة  وصولهم 
ــة وذلــــــك لــأخــذ  ــيــ ــتــــراضــ الــفــعــلــيــة واالفــ
لها  بمالحظاتهم ومرئياتهم واالستجابة 
بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة. واستطعنا 
خـــالل الــســنــتــيــن األخــيــرتــيــن رفـــع مــعــدل 
الرد  إلى 100% من خالل  الخدمة ليصل 
على جميع االستفسارات التي تم تلقيها 

عبر نظام تواصل في عام 2021«. 

أكـــــد الـــمـــهـــنـــدس بــــاســــم بــن 
ــر اإلســـكـــان  ــ يــعــقــوب الــحــمــر وزيـ
ورفــــع  األداء  تـــطـــويـــر  مـــواصـــلـــة 
ــن خـــالل  ــ مـــســـتـــوى الــــكــــفــــاءة مـ
الــوزارة  تقدمها  التي  الخدمات 
حضرة  وتطلعات  لرؤى  تحقيقًا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المواطن  يكون  أن  فــي  المفدى 
أساس التنمية ومحورها، مشيرًا 
برئاسة  الحكومة  توليه  ما  إلــى 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــتــــمــــام لــتــقــديــم  ــة واهــ ــايــ ــن رعــ مــ
الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة األفـــضـــل 

لــلــمــواطــنــيــن، مـــعـــرًبـــا عـــن بــالــغ 
ــقـــديـــر لــصــاحــب  ــتـ االعـــــتـــــزاز والـ
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــلـــى تــفــضــل 
اإلســـكـــان  وزارة  بــتــكــريــم  ســـمـــوه 
ضمن الجهات الحكومية الفائزة 
بــجــائــزة الــتــمــّيــز فـــي الــتــواصــل 
2021 ضمن  لــعــام  الــعــمــالء  مــع 
الــنــظــام الــوطــنــي لــلــمــقــتــرحــات 

والشكاوى )تواصل(.
وأشــــــــار الـــمـــهـــنـــدس الــحــمــر 
حققت  ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  أن  إلــــى 
بـــالـــنـــظـــام  األداء  ــي  ــ فـ ــيـــز  ــتـــمـ الـ
والشكاوى  للمقترحات  الوطني 
ــة  ــيــــث ســـرعـ ــن حــ ــ )تـــــــواصـــــــل( مــ
وكــــــــــفــــــــــاءة االســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة مـــع 

المتعاملين  وشكاوى  مقترحات 
مؤشرات  من   %100 بلغت  بنسب 
لــلــمــرة  وذلــــــــك  األداء،  قــــيــــاس 

الــســادســة عــلــى الــتــوالــي ضمن 
جائزة  فــي  أداًء  الجهات  أفــضــل 
ــة الـــعـــمـــالء  ــدمــ ــــي خــ الـــتـــمـــيـــز فـ
ــام الـــتـــواصـــل  عـــبـــر بـــرنـــامـــج نـــظـ
الــوطــنــي )تــــواصــــل(، مـــا يعكس 
مـــــدى حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
خــدمــة الــمــواطــنــيــن والــتــواصــل 
االستجابة  على  والعمل  معهم، 
لــمــالحــظــاتــهــم واالســـتـــفـــادة من 
المواطن  باعتبار  مقترحاتهم، 
تطوير  وأســاس  االهتمام  محور 

الخدمات الحكومية.
وثـــــــمـــــــن وزيـــــــــــــر اإلســـــــكـــــــان 
ــو  ــمـ ــسـ تــــوجــــيــــهــــات صـــــاحـــــب الـ
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
استقبال  الــوزراء خالل  مجلس 

خدمة  بجائزة  الفائزة  الجهات 
وزارة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الــعــمــالء، 
ــان مـــن خــــالل تــوجــيــهــات  ــكـ اإلسـ
سموه تجدد العزم على استمرار 
الــتــطــور والــتــقــدم فـــي الــتــعــامــل 
)تــواصــل(،  نظام  مالحظات  مع 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة 
ومواصلة  وتميز،  عالية  بجودة 
الـــعـــمـــل نـــحـــو تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 
تطوير  إلى  الرامية  والمبادرات 
الــكــفــاءة  مــســتــوى  ــع  ــ ورفـ األداء 
بــاحــتــرافــيــة وإتـــقـــان، مــعــربــًا في 
هـــذا الــصــدد عــن اعــتــزاز جميع 
لحصد  اإلسكان  وزارة  منتسبي 
ــائــــزة لــلــعــام  الــــــــــوزارة هـــــذه الــــجــ

السادس على التوالي.

رئي�س مجل�س اإدارة تمكين: ن�شيد بالتطور الم�شتمر الذي ت�شهده منظومة

العم�ل الحكوم�ي ونعم�ل وف�ق منه�ج ي�ش�ع عمالءنا ف�ي جوه�ر اأولوياتنا

} حسين رجب.} ال�سيخ محمد بن عي�سى.

»الإ�����ش����ك����ان« ت���ف���وز ل���ل���ع���ام ال�������ش���اد����س ع���ل���ى ال���ت���وال���ي

ال����ت����وا�����ش����ل م�����ع ال���ع���م���الء ال���ت���م���ي���ز ف�����ي  ب����ج����ائ����زة   

} وزير الإ�سكان.

بجائ��زة  تف��وز  وال�ش��ياحة«  والتج��ارة  »ال�شناع��ة 

2021 لع��ام  العم��الء  م��ع  التوا�ش��ل  ف��ي  التمي��ز 

} وزير ال�سناعة.

النعيمي  بــن علي  الــدكــتــور مــاجــد  أعـــرب 
وزير التربية والتعليم عن بالغ فخِر واعتزاز 
جــمــيــع مــنــتــســبــي الـــــــــوزارة بــتــفــضــل صــاحــب 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
التواصل  في  التميز  بجائزة  الـــوزارة  بتكريم 
مع العمالء لعام 2021، ضمن النظام الوطني 
لما  »تــواصــل«، الفــًتــا  والــشــكــاوى  للمقترحات 
من  للمزيد  حــافــٍز  مــن  التكريم  هــذا  يشّكله 

المقترحات  مــع  اإليجابي  للتعامل  العطاء 
والشكاوى والمالحظات.

يأتي  التكريم  أن هــذا  إلــى  الــوزيــر  وأشـــار 
للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد عزم 
الخدمة  تقديم  فــي  االســتــمــرار  على  ــوزارة  الــ
المميزة للمواطنين والرد على ما يرد منهم، 
الفـــًتـــا إلـــى أّن هـــذا الــتــكــريــم يــأتــي فـــي إطـــار 
حرص مملكة البحرين على تقديم الخدمات 
التواصل معهم  المميزة للمواطنين، وتعزيز 

لتحقيق أقصى درجات الرضا.
بالجهود  الــوزيــر  أشـــاد  المناسبة،  وبــهــذه 
متابعة  على  القائمون  بذلها  الــتــي  الكبيرة 
المتواصل  وعملهم  بــالــوزارة،  »تــواصــل«  نظام 
وســـرعـــة اســتــجــابــتــهــم لــمــا يــــرد فـــي الــنــظــام، 
وحرصها  تقّدمها  التي  المتعددة  والخدمات 
عــلــى ســرعــة الـــرد عــلــى جميع االســتــفــســارات 
والمالحظات، مؤكدًا ما لهذا الفوز من تقدير 

كبير لدى جميع منتسبي الوزارة.

»ال���ت���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م« ت���ف���وز ب���ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز في 

ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال��ع��م��الء ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي

القائد  عــلــي  محمد  أشـــاد 
ــيـــذي لــهــيــئــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة بــمــا يــحــظــى به 
للمقترحات  الــوطــنــي  الــنــظــام 
والــشــكــاوى )تــواصــل( مــن دعم 
مـــســـتـــمـــر مــــــن قــــبــــل صـــاحـــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
مؤكدًا  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
الــدائــمــة  تــوجــيــهــات ســـمـــوه  أن 
لتفاعل  المستمرة  والمتابعة 
المؤسسات والهيئات الحكومية 
ــة تـــجـــاوبـــهـــا مــع  ــرعــ ومـــــــدى ســ
الــمــالحــظــات الـــــواردة مــن قبل 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عبر 
النظام كان لها عظيم األثر في 
تحفيزها على تطوير منظومة 
الخدمات الحكومية والوصول 

بــــهــــا إلــــــــى أرقــــــــــى مـــســـتـــويـــات 
بما يحقق  واإلنتاجية  الجودة 

األهداف المرجوة.
إلــى مباشرة  القائد  وأشــار 
السمو  صــاحــب  توجيه  تنفيذ 

ــد رئــيــس  ــهـ ــعـ ــي الـ ــ الـــمـــلـــكـــي ولــ
بوضع معايير  الــوزراء  مجلس 
إضــافــيــة لــجــائــزة الــتــمــيــز في 
خــــدمــــة الــــعــــمــــالء )تـــــواصـــــل( 
تــتــضــمــن جــــودة الــــرد والــفــتــرة 
لالنتهاء  المستغرقة  الزمنية 
ــي زيــــــادة  ــ ــه، بـــمـــا يـــســـهـــم فـ ــنــ مــ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة بــــيــــن الـــجـــهـــات 
لمساعي  استمراًرا  الحكومية 
الحكومية  الــخــدمــة  تــحــســيــن 
لــلــمــواطــنــيــن، مــشــيــرًا أن ذلــك 
عليه  دأبــت  الــذي  النهج  يمثل 
ــة فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــومــ ــكــ الــــحــ
عــلــى ديــمــومــة عــمــلــيــة تــطــويــر 
باعتبارها  الخدمات  منظومة 
أحـــــــــد الــــــعــــــوامــــــل الـــــداعـــــمـــــة 
المستدامة  التنمية  لتحقيق 
ــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة  ــ ورؤيـ
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ول�ي  �ش�مو  بدع�م  ت�ش�يد  الإلكتروني�ة«  »الحكوم�ة 

)توا�ش�ل( لنظ�ام  الدائ�م  ال�وزراء  رئي��س  العه�د 

} محمد القائد.

} وزير التربية.

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
ســــوق الــعــمــل رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــار بـــاألشـــخـــاص جــمــال  ــجـ لــمــكــافــحــة االتـ
صاحب  توجيهات  أن  العلوي  عبدالعزيز 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
المواطنين  مــع  الــتــواصــل  بــشــأن ضـــرورة 
والــعــمــل عــلــى تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
لــهــم تــمــثــل خـــارطـــة الــطــريــق الـــتـــي نتج 
عــنــهــا كـــافـــة الـــبـــرامـــج الــتــطــويــريــة الــتــي 
وضمان  التواصل  قنوات  لتنويع  أسست 
واالستفسارات  للمالحظات  استجابتها 

بكفاءة عالية.
لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  وأوضـــــح 
تنظيم سوق العمل حرص والتزام الهيئة 
عــلــى ضــمــان تــقــديــم أفــضــل الــمــمــارســات 
في التواصل مع العمالء ضمن القنوات 
الـــرئـــيـــســـيـــة والـــمـــبـــاشـــرة الـــمـــتـــاحـــة لــهــم 
لــلــحــصــول عــلــى الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
المطلوبة بكفاءة وجودة عالية، وخصوصًا 
النظام  في  والمتمثل  منها  اإللكترونية 
الوطني للمقترحات والشكاوي »تواصل«.
ــك بـــعـــد اســـتـــقـــبـــال صــاحــب  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

الوزراء  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
لعام  الــعــمــالء  مــع  الــتــواصــل  فــي  التميز 
األداء  فــي  التميز  حققت  أن  بعد   2021
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  بالنظام 
تنظيم  هيئة  بينها  والتي من  )تــواصــل(، 
سوق  تنظيم  هيئة  وحـــازت  العمل.  ســوق 
التميز  جـــائـــزة  عــلــى  مـــرة  وألول  الــعــمــل 
العمالء لعام 2021 من  التواصل مع  في 
خالل أدائها في التعاطي مع ما يرد في 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام 

)تواصل(.

الرئي�س التنفيذي لـ»�سوق العمل«:

العميل تجربة  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  خطة  ف��ي  م��ا���ش��ون 

} جمال العلوي.

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــدت  ــ أكـ
الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 
ــة الــــــدكــــــتــــــورة مـــــريـــــم عـــذبـــي  ــيــ ــحــ ــصــ الــ
الــجــالهــمــة، أن ســرعــة اإلنـــجـــاز وجــــودة 
لتحقيق  مــنــطــلــٌق  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــة 
يسهم  بما  الحكومي  العمل  في  التمّيز 
التنموية  المسيرة  أهـــداف  تحقيق  فــي 
الجاللة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 

البالد المفدى.
متابعة  أن  إلى  الجالهمة  د.  ولفتت 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  واهتمام 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 

ــا يــولــيــه من  رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ومـ
تقديم  أجل  للتنافس من  داعــم  تشجيٍع 
للمواطنين  األفضل  الحكومية  الخدمة 
يشكل دافًعا مستمًرا لمواصلة اإلنجازات.

بــالــغ  عــــن  الـــجـــالهـــمـــة  د.  ــت  ــ ــربـ ــ وأعـ
االعتزاز والشكر لصاحب السمو الملكي 
على  الــــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
لتنظيم  الوطنية  للهيئة  ســمــوه  تكريم 
ــات الـــصـــحـــيـــة، ضــمــن  ــدمــ ــخــ الـــمـــهـــن والــ
الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز 
في التواصل مع العمالء لعام 2021 بعد 
تحقيق الهيئة التمّيز في األداء بالنظام 
الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل( 

مع  االستجابة  وكفاءة  من حيث سرعة 
بنسب  المتعاملين  وشكاوى  مقترحات 
األداء،  قياس  مــؤشــرات  من   %100 بلغت 
الملكي  السمو  بتوجيه صاحب  مشيدة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع 
معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة 
التنافسية  زيادة  بما يسهم في  العمالء 
ــتــــمــــراًرا  بـــيـــن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة اســ
الحكومية  الــخــدمــة  تحسين  لمساعي 
الرد والفترة  للمواطنين تتضمن جودة 

الزمنية المستغرقة لالنتهاء منه.
واالعتزاز   الفخر  بالغ  عن  واعربت 
ــاز الـــمـــشـــرف والــــــذي يــأتــي  بـــهـــذا اإلنــــجــ

في  الهيئة  به  تقوم  الذي  للدور  تقديرًا 
القطاع  منتسبي  مــع  الــتــواصــل  تــعــزيــز 
الـــصـــحـــي وعــــمــــوم الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، وبـــمـــا يــســهــم في 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
في  والتميز  التواصل  نهج  تكريس  فــي 
الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  وتـــعـــزيـــز  األداء 
المستفيدين. مثمنة  وتحقيق تطلعات 
الهيئة  منتسبي  ذاتــه جهود  الــوقــت  فــي 
ما  نظير  تواصل  نظام  على  والقائمين 
في  إيــجــابــا  تسهم  جــهــود  مــن  يقدمونه 
تعزيز جودة وتميز القطاع الصحي في 

المملكة.

»ه���ي���ئ���ة ال���م���ه���ن ال�����ش��ح��ي��ة« ت����وؤك����د ال��م�����ش��ي ق���دم���ا ف��ي 

ت���ع���زي���ز ال���ت���وا����ش���ل م����ع ال��م��ج��ت��م��ع وت���ع���زي���ز ال���خ���دم���ات

أكـــد الــمــهــنــدس كــمــال بن 
أحمد محمد وزير المواصالت 
واالتصاالت أن توجيهات ورؤى 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
نــبــراٌس  المفدى  الــبــالد  عــاهــل 
لمواصلة العمل وبلوغ اإلنجاز 
فــــي كــــل الـــمـــجـــاالت تــحــقــيــًقــا 
ألهـــــداف الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
الــشــامــلــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
كما أن المتابعة المستمرة من 
الملكي األمير  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ولــــــي الـ
الوزراء للعمل الحكومي تشكل 

المزيد  لبذل  مستمًرا  حــافــًزا 
لــخــدمــة مملكة  الــعــطــاء  مـــن 
الـــبـــحـــريـــن بـــأعـــلـــى مــســتــويــات 

الجودة والكفاءة.
ــاء ذلــــك بــمــنــاســبــة فــوز  جــ
واالتصاالت  المواصالت  وزارة 
التوالي  على  السادسة  للمرة 
ــزة الــتــمــيــز فــــي خــدمــة  ــائـ بـــجـ
الـــعـــمـــالء عــبــر بـــرنـــامـــج نــظــام 
الــتــواصــل الــوطــنــي )تــواصــل( 
وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا   2021 لــــــعــــــام 
بــالــنــظــام  األداء  فـــي  الــتــمــيــز 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لــــلــــمــــقــــتــــرحــــات 
والشكاوى )تواصل( من حيث 
ــة وكـــــفـــــاءة االســـتـــجـــابـــة  ســــرعــ

ــات وشــــــكــــــاوى  ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـــــــع مـ
المتعاملين بنسب بلغت %100 

من مؤشرات قياس األداء.

»الموا�ش�الت والت�ش�الت« تح�ش�د جائ�زة التمي�ز

 في التوا�شل مع العمالء للمرة ال�شاد�شة على التوالي

} وزير الموا�سالت.
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واالهتمام بالمتقاعدين
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الــرفــيــع مــن لــدن حضرة  االهــتــمــام الكبير والــحــرص 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الـــجـــاللـــة  صـــاحـــب 
السمو  ورعــاه، وصاحب  المفدى حفظه اهلل  البالد  عاهل 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
عموما،  بالمواطنين  اهلل،  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
وبالمتقاعدين خصوصا، أمر يثلج الصدر، ويؤكد حرص 
الشعب  وصــالــح  فيه خير  مــا  كــل  على  الحكيمة  الــقــيــادة 

الكريم.
الملكي األمير سلمان بن  أن أمر صاحب السمو  كما 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
بأثر  المتقاعدين  بمعاشات  الزيادة  صرف  بمباشرة  اهلل، 
رجعي لعام 2021 حتى شهر أبريل من عام 2022 وإدخالها 
في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن 
مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، وذلك خالل جلسة 
مــجــلــس الـــــوزراء وبــعــد تــصــديــق جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى 
يؤكد  والمتقاعدين،  الحكومة  لموظفي  القانونين،  على 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء على  حــــرص ســمــو ولــ
الناس،  واستجابة لمطالب  المواطنين،  تحقيق تطلعات 
وتعزيزا للتعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية 
الفرحة  وجعل  المواطنين،  لخدمة  التنفيذية  والسلطة 

مضاعفة للجميع.
كما أن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حــفــظــه اهلل، عــلــى تــوجــيــه الــجــهــات الــمــخــتــصــة بــإدخــال 
الزيادة في حسابات المتقاعدين غدا األربعاء، بالتزامن 
اقتراب عيد  التقاعدية، ومع  مع موعد صرف المعاشات 
الــفــرحــة للمواطنين،  ــادة  زيــ الــســعــيــد، مــن شــأنــه  الــفــطــر 
وتــأكــيــد االهــتــمــام بــالــمــتــقــاعــديــن واســتــدامــة الــصــنــاديــق 
التقاعدية بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين.

أن نشيد هنا بدور رئيسة  الواجب واألمانة  ولعل من 
مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
وكذلك جهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي، والــفــريــق الحكومي 
على  االجتماعي،  للتأمين  العامة  الهيئة  في  والعاملين 
الــتــعــاون الــمــشــتــرك، وســرعــة تنفيذ األمـــر الــكــريــم، ألنــه 
أنه يعزز من  المواطنين كافة، كما  سيضاعف من سعادة 

خطط الدولة في استدامة الصناديق التقاعدية.
ــرار تــعــديــالت قــانــون الــتــقــاعــد قــصــة نجاح  مــســيــرة إقــ
وعنوانها  والمواطن،  الوطن  مصلحة  ركيزتها  بحرينية، 
بين  والمثمر  الفاعل  التعاون  نتيجة  الوطني،  التوافق 
ننسى  وال  معا،  التنفيذية  والسلطة  التشريعية  السلطة 
الــتــواصــل  ــابـــات  ــيـــة وحـــسـ الـــمـــؤســـســـات اإلعـــالمـ هــنــا دور 
االجــتــمــاعــي، الــتــي قــامــت بــــدور وطــنــي مــســؤول فــي هــذا 
والسريع من سمو  الكريم  األمــر  إلى  الخصوص، وصــوال 
الـــوزراء حفظه اهلل ورعــاه، من  ولــي العهد رئيس مجلس 

أجل المتقاعدين خصوصا، والمواطنين عموما.
في  السماء  بحجم  شكرا  كبيرا..  شكرا  كثيرا..  شكرا 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  لسمو  المباركة..  الليالي  هذه 
بالمواطنين،  والمستمر  الــدائــم  اهتمامه  على  الــــوزراء 

وعلى التوجيه بسرعة صرف زيادة المتقاعدين. 

دشــــن مــركــز عــيــســى الــثــقــافــي كــتــاب »الــصــخــيــر.. 
الذي  العماري،  عمرو  مبارك  للباحث  البحرين«  رئــة 
يــــؤرخ الـــجـــوانـــب الــتــاريــخــيــة الــطــبــيــعــيــة والــمــعــمــاريــة 
مكانتها  عــن  فضاًل  الصخير،  لمنطقة  واالقــتــصــاديــة 
الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الــــذاكــــرة 
علي  بن  الشيخ خليفة  وذلك بحضور سمو  الوطنية، 
بن  وعــلــي  الجنوبية،  المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم، والدكتور الشيخ 
خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس األمناء 
من  وجمع  الثقافي  عيسى  لمركز  التنفيذي  المدير 

المثقفين والمفكرين والمهتمين.
آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ  خليفة  وألــقــى ســمــو 
عن  فيها  أعــرب  كلمة  الجنوبية  المحافظة  محافظ 
الجنوبية  بالمحافظة  الصخير  شهدتها  بما  اعتزازه 
الجاللة  صاحب  حضرة  من  كبير  واهتمام  رعاية  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وقال سموه إن هذه الرعاية أسهمت في الحفاظ 
وماثلة  مــزدهــرة  لتبقى  الصخير  منطقة  تــألــق  على 
بتاريخها، منوها سموه بما تلقاه مختلف محافظات 
الــبــحــريــن مــن اهــتــمــام ورعـــايـــة مــن جــاللــتــه أيــــده اهلل 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  وصــاحــب 
تلقاه  وبما  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
وإبراز  التطوير  هذه المحافظات من نصيب وافر من 

مختلف جوانبها التاريخية والحضارية.
وأكد سموه أن كتاب الصخير رئة البحرين يتناول 
هي  والتي  الجنوبية  المحافظة  في  المناطق  إحــدى 
مــبــعــث اعـــتـــزاز وفــخــر إلـــى جــانــب قـــرى ومــــدن مملكة 
البحرين والتي تشكل عالمة بارزة على أصالة ماضي 

وحاضر البحرين.
وتطرق سموه إلى جوانب تاريخية مهمة شهدتها 
من  الــصــدور  حفظته  مــا  عــن  نــقــال  الصخير  منطقة 
الصدد  هــذا  المنطقة، مشيرا في  هــذه  مــرويــات حــول 
له  المغفور  ذاكــرة  من  ما حفظه سموه شخصيا  إلــى 

بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه والمغفور له بإذن 
خليفة  آل  خــالــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  تعالى  اهلل 

رحمه اهلل.
بــن خليفة  بــن عــلــي  الــشــيــخ خليفة  وأشــــاد ســمــو 
بمضامين  الجنوبية  المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
بما  منوهًا  البحرين«،  رئــة  »الصخير..  كتاب  وفصول 
في  ثــريــة  إســهــامــات  مــن  الثقافي  عيسى  مــركــز  يبذله 
بهذا  سموه  أشــاد  كما  والوثائقي،  الثقافي  المجالين 
إبــــراز مختلف  بـــدور وزارة شـــؤون اإلعــــالم فــي  الــصــدد 
البحرين،  لمملكة  والــحــضــاريــة  التاريخية  الــجــوانــب 
مــثــنــيــًا ســمــوه عــلــى الــجــهــد الــمــمــيــز الــــذي ســعــى إليه 
مــؤلــف الــكــتــاب األســتــاذ  مــبــارك عــمــرو الــعــمــاري، من 
مقوماتها  بكل  الصخير  منطقة  تــاريــخ  تأطير  خــالل 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، حــيــث تــحــمــل تلك 
الــمــقــومــات بــصــمــة الــمــنــطــقــة الــمــمــيــزة عــبــر مختلف 
الحقب الزمنية التي شهدتها على مّر العصور، مؤكدًا 
الجنوبية  المحافظة  ورعاية  تشجيع  المحافظ  سمو 
الشراكة  مبدأ  تعزيز  منطلق  من  الثقافي  اإلرث  لهذا 
المتواصل  والــتــعــاون  الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 

والمثمر مع مختلف الجهات.
من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي 
لمركز عيسى الثقافي في كلمته أن فكرة هذا الكتاب 
بالمركز  التاريخية  الــوثــائــق  مــركــز  سعي  مــن  تنطلق 
نــحــو تــأريــخ وتــوثــيــق أهـــم مــعــالــم الــبــحــريــن المكانية 
والطبيعية التي تمثل المالمح الحضارية والتاريخية 
للبحرين، مشيدًا بالجهود التي بذلها الباحث مبارك 
الــعــمــاري فـــي تــوثــيــق تـــاريـــخ مــنــطــقــة »الــصــخــيــر« لما 
تحمله من دالالت اجتماعية وثقافية وسياسية فضاًل 

عن أهميتها االقتصادية والحيوية.
في  الــوثــائــق يطمح  مركز  أن  كلمته  فــي   وأضـــاف 
مكانتها  لها  ــروح  وصـ لمناطق  تاريخية  ــرة  ذاكـ إنــشــاء 

المملكة  لتميز  وذلك  الوطني،  التراثي  المخزون  في 
كثافتها  مــن  المنبثق  واالجــتــمــاعــي  الثقافي  بثرائها 
إلــى  البحريني  للشباب  دعــوتــه  مــجــددا  الــمــنــاطــقــيــة، 
المساهمة في إثراء ساحة البحث التاريخي إلبراز دور 

البحرين وإنجازاتها في مختلف المجاالت والعهود.
ويتضمن كتاب الباحث مبارك العماري العماري، 
اهلل  بــإذن  لــه  المغفور  مقدمته  وكتب  فــصــول،  ثمانية 
تعالى سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة رحمة 
مسيرة  والثاني  األول  الفصالن  يستعرض  حيث  اهلل، 
التجديد التي تناولت منطقة الصخير بدءًا من عهد 
المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة باعتباره المجدد األول، واإلنجازات والمشاريع 
التي دشنها صاحب الجاللة الملك حمد  التطويرية 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل 
فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــر، بــاعــتــبــار جــاللــتــه حــفــظــه اهلل 

المجدد الثاني.
 كما تضمنت فصول الكتاب السمات الجيولوجية 
في  والحيوية  الطبيعية  واألبــعــاد  الفطرية،  والحياة 
مــركــزًا  جعلها  مــا  والــغــاز،  النفط  كاكتشاف  الصخير 

اقــتــصــاديــًا تــنــمــويــًا رئــيــســيــًا فــي الــمــمــلــكــة، إلـــى جانب 
والــمــنــازل والمساجد  كــالــقــصــور  الــعــمــرانــيــة  الــمــالمــح 

والمزارع والعيون.
الثقافية  الجوانب  كتابه  في  المؤلف  واستعرض 
ــة لــمــنــطــقــة الـــصـــخـــيـــر كــالــشــخــصــيــات  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
واألشعار  والمجالس  بالمنطقة  المرتبطة  البحرينية 
الــتــي قــيــلــت فــي مــعــالــم الــمــنــطــقــة، فــضــاًل عــن مكانة 
الخيل واإلبل والصقور والكالب السلوقية، وباعتبارها 
منطقة يتواتر عليها أهل البحرين لالستجمام خالل 

فترات متعددة من السنة.
وفي تعقيبه على الكتاب، أشاد الشاعر علي عبداهلل 
البحثي  التوثيقي االحترافي والعمل  خليفة بالجهد 
الكتاب  هــذا  مؤلف  أنجزه  الــذي  المهم  االستقصائي 
الذي  العماري  عمرو  مبارك  الباحث  األستاذ  الثمين 
قرن  مــن نصف  أكثر  مــدى  على  البحثية  جــهــوُده  ُتعد 
في مجاالت  عادية  غير  تأسيسية  جــهــودًا  الــزمــان  من 
جمع وتدوين وحفظ وتوثيق وتصنيف مختلف  مواد 
المكان  ذاكــرة  أهمية  مؤكدا  الشعبية،  البحرين  ثقافة 

في مجاالت التسجيل والبحث والدرس والتوثيق.

بح�ضور محافظ الجنوبية..

مركز عي�صى الثقافي يد�ص���ن كتاب »ال�صخير.. رئة البحرين« لمبارك العماري

} الشيخ خليفة بن علي لدى حضوره حفل التدشين.

  فــتــحــت جــامــعــة الــخــلــيــج 
الــقــبــول الستقبال  بــاب  الــعــربــي 
الدفعة الثانية ف دبلوم األبحاث 
اإلكلينيكية والسريرية المطروح 
ــلـــة مــــركــــز الـــبـــحـــوث  تـــحـــت مـــظـ
اإلكلينيكية بالتعاون مع جامعة 

ماريالند األمريكية.
ــوم إلــــى بــنــاء  ــلـ ــدبـ يـــهـــدف الـ
الــــقــــدرات فـــي مـــجـــال األبـــحـــاث 
مجلس  منطقة  فــي  الــســريــريــة 
العربي  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ــي دعـــــم تــصــمــيــم  لـــلـــمـــســـاعـــدة فــ
البحوث  مشاريع  وإدارة  وتنفيذ 
الـــــســـــريـــــريـــــة والـــــــتـــــــجـــــــارب فـــي 
ــز الــبــحــوث  ــراكــ مــســتــشــفــيــات ومــ

الطبية في دول الخليج.
ــد مــديــر مــركــز األبــحــاث  وأكـ
الخليج  بــجــامــعــة  اإلكــلــيــنــيــكــيــة 
أن  عادل مذكور  الدكتور  العربي 
طــرح هــذا الــبــرنــامــج األكــاديــمــي 
الــمــبــتــكــر جــــاء فـــي تــوقــيــت في 
احتياجات  ليلبي  األهمية  غاية 
لــأبــحــاث  ــن  مــ الــمــنــطــقــة  دول 
الوصول  إلى  الساعية  الصحية 
للقضايا  ابــتــكــاريــة  حــلــول  إلــــى 

موضحًا  الصحية،  والمشكالت 
الـــبـــرنـــامـــج هـــو امـــتـــداد  أن هــــذا 
ــد مـــســـيـــرة الـــجـــامـــعـــة الــتــي  ــؤكـ يـ
تبني  عــلــى  تأسيها  مــنــذ  عكفت 
التخصصات ذات األصالة والتي 
تــخــتــص بــكــونــهــا جــــديــــدة عــلــى 
نادرة  تكون  وأن  العالم،  مستوى 
مستوى  على  وإبداعية  ومبتكرة 
تقدم  الــعــربــي  الــخــلــيــج  منطقة 
نـــوعـــيـــة لــمــجــتــمــع دول  ــافــــة  إضــ

مجلس التعاون.
مـــنـــهـــج  أن  إلـــــــــى  مـــــشـــــيـــــرًا 

ــي الــبــحــث  ــلــــوم فــ ــج الــــدبــ ــامـ ــرنـ بـ
الـــســـريـــري مــســتــوحــى مـــن إطـــار 
طورته  الــذي  المنسق  الكفاءات 
لكفاءة  المشتركة  العمل  فــرقــة 
التجارب السريرية، بقيادة فريق 
مـــن مـــركـــز الـــبـــحـــوث الــســريــريــة 
ــي فــــي جـــامـــعـــة هــــارفــــارد  ــ ــدولـ ــ الـ
ــرق الــجــامــعــات  إحـــدى أقـــدم وأعــ

األمريكية.
تـــســـتـــغـــرق مــــــدة الـــبـــرنـــامـــج 
يوفر  واحــدا، حيث  دراسيا  عاما 
في  قــويــا  أســاًســا  فيه  للدارسين 
ــاث واألســـالـــيـــب  ــ ــحـ ــ مـــنـــاهـــج األبـ
واألخالقيات والمعايير العلمية 
ــيــــن ولـــــوائـــــح الـــبـــحـــوث  ــوانــ ــقــ والــ
اإلكلينيكية، إلى جانب التدريب 
مهارات  على  والميداني  العملي 
األبحاث  دراســات  وإدارة  عمليات 
على  البرنامج  ويركز  السريرية، 
عــلــوم تطوير األدويــــة واألجــهــزة 
والخاليا  والطبية  الصيدالنية 
الجذعية ومنتجات التكنولوجيا 
ــانـــب تــطــويــر  ــى جـ ــ الـــحـــيـــويـــة، إلـ
المخصصة  الــطــبــيــة  الــتــقــنــيــات 

لالستخدام البشري.

ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ت��ف��ت��ح ب���اب ال��ق��ب��ول اأم���ام  

الثاني�ة ف�ي دبل�وم االأبح�اث االإكلينيكي�ة  الدفع�ة 

} د. عادل مذكور.

هنأ فضيلة الشيخ الدكتور 
راشـــــد بـــن مــحــمــد الــهــاجــري 
رئاسة  في  الديني  المستشار 
الــحــرس الــوطــنــي، الــفــائــزيــن 
بمسابقة سمو رئيس الحرس 
ــي لـــحـــفـــظ الـــــقـــــرآن  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــكــريــم وتــجــويــده بــعــد صــالة 
ظــهــر يــــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 
أبــريــل  في جامع معسكر   18
الــــحــــرس بــالــصــخــيــر، وذلــــك 
ــدد مـــــن ضـــبـــاط   ــ ــ بــــحــــضــــور عـ
وأفراد الحرس  وضباط صف 

الوطني.
وقــــد أجـــريـــت الــتــصــفــيــات 
لمسابقة سمو رئيس الحرس 
الوطني لحفظ القرآن الكريم 
الحرس  وتجويده لمنتسبي 
مع  تزامنًا  وأبنائهم  الوطني 
المبارك،  رمضان  حلول شهر 
الفريق  توجيهات  وفق  وذلــك 
أول الركن سمو الشيخ محمد 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
وبمتابعة  الــوطــنــي،  الــحــرس 

ــركــــن الــشــيــخ  مــــن الـــفـــريـــق الــ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز بـــــن ســــعــــود آل 
الــحــرس  أركــــان  مــديــر  خليفة 

الوطني. 
ولــــفــــت فـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ 
ــور راشـــــــد بــــن مــحــمــد  ــتــ ــدكــ الــ

مــمــلــكــة  أن  إلــــــى  الــــهــــاجــــري 
البحرين تبذل جهودًا واسعًة 
الصحيحة  الــتــالوة  نــشــر  فــي 
األجيال،  لمختلف  وتعليمها 
مؤكدًا أن مسابقة سمو رئيس 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي لــحــفــظ 

القرآن الكريم وتجويده، إنما 
تــعــكــس الــجــهــود الــطــيــبــة في 
إعالء شأن كتاب اهلل سبحانه 
وتــعــالــى والــحــث على قــراءتــه 
هذه  وأن  بــه.،  والعمل  وتدبره 
تعالى  اهلل  وبفضل  المسابقة 

تواصل عامًا بعد آخر تحقيق 
أهدافها بإشاعة حفظ القرآن 
الكريم وتدبر معانيه والعمل 
بـــه، وتــشــجــيــع الــتــنــافــس على 
منتسبي  بين  وحفظه  تالوته 

الحرس الوطني. 

الم�صت�صار الديني بالحر�س الوطني ينوه باأهمية م�صابقة رئي�س الحر�س لحفظ القراآن

مــــع قــــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان 
الـــــمـــــبـــــارك، وضــــمــــن ســعــيــهــا 
إلـــى تــرســيــخ مــبــادئ الــشــراكــة 
المجتمعية، شاركت الجامعة 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات فـــي مــبــادرة 
لأعمال  الملكية  المؤسسة 
اإلنــســانــيــة )أهــــل الــمــعــروف( 
الخير  تــوفــيــر صــنــاديــق  عــبــر 
ــر الــمــتــعــفــفــة، وتــشــمــل  لـــأسـ
االحــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــغــــذائــــيــــة 
ــر رمــــضــــان  ــهـ ــة لـــشـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ

المبارك.
ــأتـــي مـــبـــادرة الــجــامــعــة  وتـ
ــار  ــي إطــ الــمــلــكــيــة لـــلـــبـــنـــات فــ
تـــشـــجـــيـــع الــــــكــــــادر الـــطـــالبـــي 
واإلداري بالجامعة على تبني 
صـــفـــات الـــتـــراحـــم والــتــكــاتــف 
ــة فــــــــي تـــنـــمـــيـــة  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الــمــجــتــمــع عــبــر الــمــســاهــمــات 
التي  الخيرية  والــمــشــروعــات 
تعزز من التكافل المجتمعي.
وصرحت رئيسة الجامعة 
البروفيسورة  للبنات  الملكية 

مشاركة  بــأن  المزوغي  يسرى 
الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات 
فــي مـــبـــادرة )أهـــل الــمــعــروف( 
الشراكة  مبدأ  لتعزيز  جــاءت 
المجتمعية عبر توفير سالل 
غذائية رمضانية تحت مسمى 
)صناديق الخير( قد اشتملت 

ــة  ــيـ ــنـ ــويـ ــمـ ــتـ عــــلــــى الــــســــلــــع الـ
ــا إلـــى  ــهــ ــالــ األســــاســــيــــة وإيــــصــ
بالتعاون  المستحقة  األســـر 
ــيـــة  ــكـ ــلـ ــة الـــمـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ مـــــــع الـ

لأعمال اإلنسانية. 
الجامعة  رئيسة  ووجــهــت 
ــة لـــلـــبـــنـــات شـــكـــرهـــا  ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ

لأعمال  الملكية  للمؤسسة 
ــى دعـــمـــهـــا  ــ ــلـ ــ اإلنـــــســـــانـــــيـــــة عـ
ــــي فـــــــي إيـــــصـــــال  ــتـ ــ ــــسـ ــــوجـ ــلـ ــ الـ
المستحقة  لأسر  الصناديق 
لحملة  الــطــيــبــة  ومـــبـــادرتـــهـــا 
تهدف  التي  المعروف(  )أهــل 
إلـــى دعـــم وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

األســر فــي عــدد مــن الجوانب 
الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــمـــهـــمـــة، مــنــهــا: 
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الـــــصـــــحـــــيـــــة والــ
واالجتماعية، إلى جانب دعم 
األيتام  تخدم  التي  المشاريع 
المتعففة  واألســــر  واألرامــــــل 

في المجتمع.

الجامعة الملكية ت�ص�ارك في مبادرة الموؤ�ص�ص�ة الملكية لدعم االأ�ص�ر المتعففة

} جانب من مشاركة الجامعة في المبادرة.

أجـــــرت رئــيــســة جــامــعــة الــبــحــريــن الـــدكـــتـــورة 
جواهر بنت شاهين المضحكي، لقاًء مفتوحًا مع 
أكاديميي وإداريي كلية اآلداب في قاعة مركز التعلم 
وذلــك  الصخير  فــي  الجامعة  بــحــرم  اإللــكــتــرونــي 
يوم اإلثنين )18 أبريل2022(، حيث رحبت رئيسة 
الهيئة األكاديمية واإلدارية في  الجامعة بأعضاء 
الكلية، مشيدة بجهودهم في االرتقاء بمستويات 
برامج  كوادر كفوءة في مختلف  التعليم لتخريج 
الكلية العريقة التي تعود جذورها إلى عام 1978. 

على  بحصولها  الكلية  المضحكي  د.  وهنأت 
الممتدة  مــســيــرتــهــا  لــتــتــوج  األكــاديــمــي  االعــتــمــاد 
عبر عــدة عــقــود فــي تخريج الــطــاقــات الــتــي قــادت 
التنمية الشاملة في العديد من المواقع المهمة، 
وذلــــــك بــفــضــل الـــخـــبـــرات والــــكــــفــــاءات الــعــلــمــيــة 
مؤكدة  فيها،  بالتدريس  تشتغل  الــتــي  والبحثية 
إلنــجــاز  الكلية  دعـــم  عــلــى  الــجــامــعــة  إدارة  حـــرص 
خططها الطموحة في مختلف األبعاد األكاديمية 

والبحثية والتدريسية. 
ونـــوهـــت رئــيــســة الــجــامــعــة بــاهــتــمــام الــكــلــيــة 
لــدى  الــواحــد والــعــشــريــن  الــقــرن  بتعزيز مــهــارات 
وإبـــراز  المختلفة،  اهتماماتهم  وتعزيز  طلبتها، 
الالصفية،  األنشطة  القيادية عن طريق  أدوارهــم 
كفوءة  كــوادر  بتخريج  معنية  الجامعة  أن  مؤكدة 

في جميع األبعاد. 
ــذي اســتــمــر أكــثــر مـــن 90  ــ وخــــالل الــلــقــاء -الـ
طموحاتهم  عــن  الكلية  منتسبو  تــحــدث  دقــيــقــة- 
ــيــــة،  ــاديــــمــ لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــجـــوانـــب اإلداريـــــــــــة واألكــ
ورؤاهــم  وتحسينه،  العمل  لتطوير  ومقترحاتهم 
والجامعة  خــاصــة  بصفة  اآلداب  كلية  لمستقبل 
عــدد من  فــي  الــحــوار  ودار  عــامــة،  الوطنية بصفة 
النقاط أبرزها دعم البحث العلمي، وتطوير بعض 
التيسير  من  المزيد  وإجــراء  األكاديمية،  األقسام 
في العملية األكاديمية، وكذلك دعم األداء اإلداري 

في الكلية والجامعة ككل.

رئي�ص���ة جامع���ة البحري���ن تح���اور منت�ص���بي كلية 

االأكاديمية  االعتمادي���ة  بني���ل  وتهنئه���م  االآداب 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16097/pdf/1-Supplime/16097.pdf?fixed351
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/1292662
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16097/pdf/3-MAIN/5.pdf?fixed06639#page=1&zoom=auto,-7,1672
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDi85JgZCCNcuQECiK%2B5Vxmc%3D
https://www.alayam.com/online/local/957663/News.html
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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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أقرت محكمة التمييز أمس عقوبة السجن 
الــمــتــهــمــيــن و10 ســنــوات  مـــن  15 ســنــة الثــنــيــن 
آلخر أدينوا باالنضمام إلى خلية إرهابية تابعة 
لتنظيم ســرايــا األشــتــر اإلرهــابــي والــشــروع في 
آلــي بكل مــن منطقتي  تفجير جــهــازي صــراف 
المتهمان  وأديــن  إذ سبق  وجــد حفص،  النعيم 
ضمن 13 آخرين صدرت بحقهم أحكاما ما بين 

السجن 3 سنوات والسجن المؤبد.
ضلوع  عن  كشفت  قضية  أوراق  وكانت 
إيــران ومــدرج على قوائم  إرهابي هــارب في 
اإلرهاب الدولية في تشكيل تنظيم إرهابي 
إرهابية  عمليات  تنفيذ  خــاللــه  مــن  حـــاول 
وزارة  إحــبــاط  ــان  وكـ الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
استهدفتا  إرهابيتين  لعمليتين  الداخلية 
تابعين  ــي  لــلــصــراف اآللــ تــفــجــيــر جــهــازيــن 
ألحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم 
الــعــاصــمــة مطلع  وجــدحــفــص بــمــحــافــظــة 
العام الحالي خيط البداية لكشف عناصر 
عدد  بلغ  وقــد  مخططه  وإحباط  التنظيم 

أعضائه 14 متهما بينهم 4 هاربون.
الــخــلــيــة  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات  ــت  ــ ــ ودلـ
ــراف مــن  ــ ــإشــ ــ ــم تــشــكــيــلــهــا بــ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ

الــقــيــادي فـــي تــنــظــيــم ســـرايـــا االشـــتـــر وهــو 
إيــران.. استطاع تجنيد عدد من  هارب في 
ــران في  ــ ــعـــراق وإيــ الــعــنــاصــر فـــي كـــل مـــن الـ
بـــدورهـــم مـــن ضـــم آخــريــن  2019 وتــمــكــنــوا 
خــطــطــوا الســتــهــداف  حــيــث  التنظيم  إلـــى 
عـــدد مـــن الــمــنــشــآت الــعــامــة واألمــنــيــة في 
الــبــحــريــن عـــن طــريــق تــلــقــي تــدريــبــات في 
الـــخـــارج واســـتـــالم عــبــوات مــتــفــجــرة وتلقي 
فيما  الميت،  البريد  باستخدام  مالي  دعم 
اإلسطبالت  أحــد  المتهمين  أحــد  استأجر 
ومكانا  المتفجرة  للعبوات  مخزنا  ليكون 
وإعــداد  التنظيم  أعضاء  وتدريب  الجتماع 

خططهم اإلرهابية.
وحـــــــــــاول اإلرهــــــــابــــــــي الـــــــهـــــــارب خــــــارج 
ــرة اســتــالم الــمــعــدات  الــبــحــريــن تــوســيــع دائــ
واألمـــــوال عــن طــريــق عـــرض الــبــحــر حيث 
قارب مخصص  بشراء  المتهمين  أحد  قام 
المتهمين  أن  تبين  كما  العمليات،  لتلك 
قــيــادات  مــن  تعليمات  تلقوا  البحرين  فــي 
التنظيم في إيران باستهداف صرافات آلية 
إعــداد  وتــم  الوطنية،  البنوك  ألحــد  تابعة 
عبوتين متفجرتين وتشكيل فريقين، األول 

حقيبة  ووضــع  نسائية  مالبس  فــي  تخفى 
تابع  آلي  بجوار صــراف  متفجرة  عبوة  بها 
ألحد البنوك في منطقة النعيم فجر يوم 
وضع  الثاني  الفريق  تولى  بينما  الواقعة، 
بمنطقة  آلــي  أخــرى بجوار صــراف  حقيبة 

جدحفص.
الواقعة  بتفاصيل  المتهمون  واعترف 
استخدام  تدريبات على  بتلقي  أقروا  حيث 
األجـــهـــزة الــمــشــفــرة واســـتـــخـــدام الــهــواتــف 
ــعـــديـــد مـــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع وتــركــيــب  والـ
الــعــبــوات الــمــتــفــجــرة وربــطــهــا بــالــصــواعــق 
واســتــالم أمـــوال عــن طــريــق الــبــريــد الميت 
ونــقــلــهــا إلــــى عـــوائـــل عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة من 
الـــمـــحـــكـــومـــيـــن والــــهــــاربــــيــــن الــمــطــلــوبــيــن، 
ــة إلــــى تــواصــلــهــم مـــع الـــقـــيـــادات  ــافـ بـــاإلضـ
اإلرهابية الهاربة خارج البحرين عن طريق 
الــعــراق وإيـــران بهدف  إلــى كل من  سفرهم 

تلقي التكليفات.
ــر الــمــتــهــمــون بــتــفــاصــيــل مــحــاولــة  ــ وأقـ
بمنطقة  اآللـــي  لــلــصــراف  جــهــازيــن  تفجير 
أنهم  إلى  أشــاروا  وجدحفص حيث  النعيم 
األولــى  مجموعتين،  إلــى  أنفسهم  قسموا 

توجهت إلى جدحفص حيث تخفى أفرادها 
في مالبس نسائية ووضعوا عبوة متفجرة 
بداخل حقيبة يد تم وضعها بجانب جهاز 
الـــصـــراف، وتــكــفــل كــل عــضــو بمهمة ســواء 
عــلــى مــســتــوى الــمــراقــبــة أو وضــــع الــعــبــوة 
المتفجرة أو حمل جهاز التفجير عن بعد، 
وبنفس الخطوات كانت المجموعة الثانية 

تقوم بالجريمة في منطقة النعيم.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أنـــه ثبت 
الــجــريــمــة ومختبر  بــتــقــريــر شــعــبــة مــســرح 
هــم  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن  ــائــــي  ــنــ الــــجــ ــبــــحــــث  الــ
بعض  على  من  المرفوعة  الخاليا  مصدر 
استخدامها  تم  التي  واألدوات  المقتنيات 
فــي إعــــداد الــعــبــوة الــمــتــفــجــرة والــتــي عثر 
عليها بأحد المنازل التي كان يلتقي فيها 
لتجهيز  لــلــجــريــمــة  لــــإعــــداد  الــمــتــهــمــون 
إسطبل  إلى  باإلضافة  المتفجرة  العبوات 
خيل استأجره أحد المتهمين ليكون مكانا 
آخر للقاء والتدريب على ارتكاب الجريمة، 
ــادثــــات بــيــن  ــا كـــشـــفـــت ســــجــــالت الــــمــــحــ كـــمـ
الواقعة  الرتــكــاب  إعــدادهــم  عــن  المتهمين 

فيما كان يسأل أحدهم عن مدة العقوبة.

ل�����م�����داَن��ي�����ن  ���س�����ن�����ة   15 ال��������س�����ج�����ن  ت�����ق�����ر  »ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز« 

خ���ط���ط���ا واآخ������ري������ن ل��ت��ف��ج��ي��ر ج����ه����ازي ����س�������راف اآل�������ي

تأجيل  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  قـــررت 
بقتل  متهم  ســنــة(   30( آســيــوي  شـــاب  محاكمة 
صديقته األوروبية، إلى 25 أبريل 2022 لتقديم 
بـــعـــد أن اســتــمــعــت  لـــمـــرافـــعـــتـــه  الـــمـــتـــهـــم  دفــــــاع 

المحكمة في جلسة أمس للطبيب الشرعي.
يفيد  العاصمة  إلــى شــرطــة  ورد  بــالغ  وكـــان 
ــيـــة مــن الـــدور  بــســقــوط فــتــاة مــن جنسية أوروبـ
الماحوز  بمنطقة  الــبــنــايــات  بــإحــدى  الــخــامــس 
حــيــث لــقــيــت مــصــرعــهــا فــــور ســقــوطــهــا، وعــلــى 
البحث  المعنية عمليات  الجهات  باشرت  الفور 
ــة، وتــبــيــن أن  ــعـ ــواقـ والـــتـــحـــري لـــتـــعـــّرف ســبــب الـ
إذ  بالمتهم  عــالقــة  على  كــانــت  عليها  المجني 
تــعــرفــت عــلــيــه فـــي أحـــد مــطــاعــم الــعــدلــيــة قبل 
اللقاء  واعــتــادا  بينها  العالقة  وتوطدت  سنتين 
التنقل  دائـــم  المتهم  وكـــان  الــمــاحــوز،  فــي شقة 
بين منطقة المنامة وشقة المجني عليها على 

مدار 6 أشهر.
كما دلت التحريات أن الفترة األخيرة نشبت 

بينهما عدة خالفات بسبب فصلهما من العمل، 
وقد التقيا يوم الواقعة بإحدى الحفالت وتناوال 
بينهما  وشــــّب خــــالف  الــكــحــولــيــة  الــمــشــروبــات 
استمر طوال طريقهما إلى المنزل حيث نزلت 
المجني عليها من السيارة وكانت بحالة سكر، 
وتوجه المتهم خلفها واشتد الخالف بينهما في 
الشقة التي شهدت الجريمة، وقام المتهم على 
فلقيت  الغرفة  نافذة  بإلقائها من  الخالف  أثر 
مصرعها، إذ أحدثت قوة االرتطام باألرض عدة 

إصابات بها أدت إلى وفاتها في موقع الحادث.
غضون  في  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
22 فبراير 2022 بدائرة أمن محافظة العاصمة 
العزم على  بأن عقد  المجني عليها  قتل عمدا 
قــتــلــهــا إثــــر شــجــار وقــــع بــيــنــهــمــا وقــــام بحملها 
وأسقطها  ودفعها  الغرفة  نــافــذة  على  ووضعها 
مــن الــطــابــق الــخــامــس قــاصــدا مــن ذلــك إزهــاق 
روحها فأحدث بها اإلصابات الموصوفة بتقرير 

الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 

ت����اأج����ي����ل ق�������س���ي���ة اآ�����س����ي����وي ق��ت��ل 

���س��دي��ق��ت��ه الأوروب�����ي�����ة ل��ل��م��راف��ع��ة

ارت������ب������اك اآ������س�����ي�����وي ب����ع����د ال����ع����ث����ور ع����ل����ى ح��ق��ي��ب��ت��ه

ال����م����ف����ق����ودة ب���ال���م���ط���ار ي���ك�������س���ف ت���ه���ري���ب���ه ال����م����خ����درات 
عاقبت المحكمة الجنائية 
الــكــبــرى األولـــى عــضــوا بشبكة 
الميتافيتامين  مــواد  لتهريب 
بالسجن مدة  المخدر  والشبو 
5 ســـنـــوات وأمــــــرت الــمــحــكــمــة 
بإبعاد المتهم عن البالد عقب 
حضر  حــيــث  الــعــقــوبــة،  تنفيذ 
الــمــتــهــم إلـــى الــبــحــريــن قــادمــا 
مـــن بــلــده وتـــوجـــه إلـــى شــرطــة 
الــمــطــار لـــإبـــالغ عـــن الــتــأخــر 
كــان  الــتــي  تــســلــم حقيبته  فــي 

بداخلها المادة المخدرة ليتم 
القبض عليه.

ــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة  ــعـ وتـ
ــبـــالغ  ــتــــهــــم بـ إلــــــــى تـــــقـــــدم الــــمــ
فقدانه  يفيد  المطار  لشرطة 
بــاإلبــالغ  ــام  وقـ إحـــدى حقائبه 
بــفــقــدانــهــا وبــعــد الــعــثــور على 
ــة تـــــم االتــــــصــــــال بــه  ــبـ ــيـ ــقـ الـــحـ
وحضر لتسلمها إال أن ضابط 
الـــجـــمـــارك شــــك فــــي الــمــتــهــم 
الحقيبة  تفتيش  منه  وطــلــب 

وتحويلها إلى المسار األحمر.
وبـــوضـــع الــحــقــيــبــة داخـــل 
شاهد  الحمراء  األشــعــة  جهاز 
الجمارك كتلة مخفاة  ضابط 
ــل مــحــتــويــات الــحــقــيــبــة  ــداخـ بـ
ــر بـــداخـــلـــهـــا  ــثــ ــم فـــتـــحـــهـــا وعــ ــ تـ
المخدر  الشبو  من  كمية  على 
معين  بشكل  بــالصــق  مــلــفــوف 
بداخل  جلدية  قطعة  بــداخــل 
ــة، حــيــث  ــبــ ــيــ ــقــ ــحــ تــــجــــويــــف الــ
إدارة  إلــى  المتهم  إحــالــة  تمت 

مكافحة المواد المخدرة ودلت 
الــمــتــهــم  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات 
الــمــواد  لتهريب  بشبكة  عضو 
وطــرق  أساليب  عبر  الــمــخــدرة 
مختلفة، حيث تبين أن المادة 
الـــمـــخـــدرة بــلــغ حــجــمــهــا أكــثــر 
من 3 كيلو جرامات من الشبو 
على  كان  المتهم  وأن  المخدر 
علم بطبيعة المادة المخدرة.

وأســــــنــــــدت إلــــيــــه الـــنـــيـــابـــة 
 2022 فـــــبـــــرايـــــر   6 فـــــــي  أنـــــــــه 

البحرين  مملكة  أمــن  بــدائــرة 
ــاز الـــمـــادة الــمــخــدرة  جــلــب وحــ
الميتافيتامين بقصد االتجار 
ــي غـــيـــر األحـــــــــوال الــمــصــرح  فــ
ــالــــت  ــيــــث أحــ ــا، حــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــا قـ ــهــ بــ
المحكمة  إلى  المتهم  النيابة 
الجنائية التي قضت بمعاقبته 
بــالــســجــن 5 ســــنــــوات وإبــــعــــاده 
تنفيذ  عقب  البالد  عن  نهائيا 
ألف  بتغريمه  وأمــرت  العقوبة 

دينار. 

كتب- عبداألمير السالطنة
تـــعـــرض آســـيـــوي إلصـــابـــات 
متفرقة في حادث مــروري وقع 
الساعات األولى من صباح  في 
ــارع  ــن( عـــلـــى شــ ــيــ ــنــ أمـــــس )اإلثــ

االستقالل.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
بحرينية  فتاة  أن  إلــى  للحادث 
شارع  على  سيارتها  تقود  كانت 
االستقالل في الساعة الواحدة 

والنصف من صباح أمس وأثناء 
وصــولــهــا إلـــى إحـــدى اإلشــــارات 
الضوئية في الشارع اصطدمت 
بــدراجــة نــاريــة يــقــودهــا آسيوي 
إلـــى ســقــوطــه فـــي الــشــارع  أدت 
تم  متفرقة  بــإصــابــات  وأصــيــب 
بواسطة  المستشفى  إلى  نقله 
اإلســـعـــاف الـــوطـــنـــي، وتـــضـــررت 
الــمــركــبــتــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة. 
جاء الحادث بسبب تجاوز أحد 

السائقين اإلشارة الحمراء.
ــر فـــــــــور وقـــــــوع  ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
الـــحـــادث شــرطــة الــنــجــدة وقــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 
لــحــيــن وصــــول شــرطــة الــمــرور 
ــم إزاحــــــــة الـــمـــركـــبـــتـــيـــن مــن  ــ وتــ
الشارع، وبعدها فتحت الجهات 
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 
ــارة  الــســائــق الــــذي تــجــاوز اإلشــ

الحمراء. 

اإ����س���اب���ة اآ����س���ي���وي ف���ي ح����ادث م����روري 

ب�����س��ب��ب ت���ج���اوز الإ�����س����ارة ال��ح��م��راء

ــثــــات  اجـــــــتـــــــازت ثــــــــالث بــــاحــ
يعلمن  الــتــجــديــدي  الــطــب  فـــي 
فــــي مـــركـــز الـــطـــب الـــتـــجـــديـــدي 
العربي  الخليج  لجامعة  التابع 
ــلــــى إجـــــــراء  ــثـــفـــا عــ تــــدريــــبــــا مـــكـ
ــل الـــتـــســـلـــســـل الـــجـــيـــنـــي  ــيـ ــلـ ــحـ تـ
بـــإشـــراف خـــبـــراء مـــن جــمــهــوريــة 
ثـــالث  أول  لــيــصــبــحــن  الـــصـــيـــن، 
الطب  في  متخصصات  باحثات 
إلجــراء  ومــرخــصــات  التجديدي 
ــبــــشــــري  تـــحـــلـــيـــل الــــجــــيــــنــــوم الــ

المتكامل في مملكة البحرين.
ــال مــــديــــر مــــركــــز الــطــب  ــ ــ وقـ
الجذعية  والخاليا  التجديدي 
ــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــعـ ــامـ فــــي جـ
كال  إن  الشمري  الدكتور صفوق 
مـــن نـــــورة حــســانــي ولـــيـــال آشــي 
ــال مـــاثـــر اجـــتـــزن ســاعــات  ــجــ وآنــ
 )BGI( فـــي  الــمــكــثــفــة  الــتــدريــب 
ــارات  ــبــ ــتــ ونـــجـــحـــن فــــي كــــل االخــ

المطلوبة، ليحصلن على شهادة 
مرخصات  كباحثات  اعتمادهن 
إلجراء هذا التحليل باستخدام 
ــزة عــلــى مــســتــوى  ــهــ أحـــــدث األجــ
الشرق األوسط، والتي تستطيع 
أكـــثـــر مـــن 6 آالف  الــكــشــف عـــن 
أو خلل  وطـــفـــرة جــيــنــيــة  مــــرض 
جنينية  خريطة  ويــقــدم  جيني، 
قياسيا  يــعــد  زمـــن  فــي  متكاملة 
عــالــمــًيــا. وأصــبــحــن يـــدرن وحــدة 
الجيل  مـــن  الــجــيــنــي  الــتــســلــســل 
التابعة   )NGS Unit( الجديد 

لمركز الطب التجديدي.
موضًحا أن تحليل الجينوم 
الـــبـــشـــري الـــــذي اســـتـــغـــرق حتى 
سنوات قريبة 13 سنة من البحث، 
أصبح األن يجرى في 48 ساعة، 
ويــمــكــن مــن خــاللــه الــكــشــف عن 
المتكاملة  الجينية  الــخــريــطــة 
ــا يــســتــطــيــع  ــ ــضــ ــ ــلــــمــــريــــض وأيــ لــ

يعاني  كـــان  مـــا  إذا  عـــن  الــكــشــف 
الفعالية  ومــدى  الحساسية  من 
نـــوعـــا من  مـــن 250  أكـــثـــر  تـــجـــاه 

إعــطــاء  فــأصــبــح يمكن  األدويـــــة، 
بناء  المناسب  العالج  المريض 

على خارطته الجينية.

على يح�سلن  ال��ت��ج��دي��دي  ال��ط��ب  ف��ي  ب��اح��ث��ات  ث���اث  اأول 

البحري���ن  ف���ي  الجين���ي  الت�سل�س���ل  فح����ص  لإج���راء  اعتم���اد 

ــبـــل الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن  ــقـ ــتـ اسـ
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  ــن  ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
الجنسية  لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة 
ياسر  النقيب  واإلقامة،  والجوازات 
أنــــور الــعــبــداهلل الــــذي قـــدم نسخة 
ــر الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ مـــــن رســـــالـــــة الـ
اإلدارة  »أثــــر  عـــنـــوان  تــحــت  أعـــدهـــا 
اإللكترونية وتطبيقاتها على جودة 
وذلك  الوظيفي«،  األداء  مخرجات 
ضـــمـــن مــتــطــلــبــات حـــصـــولـــه عــلــى 
فـــي تخصص  الــمــاجــســتــيــر  ــة  ــ درجـ
ــيـــة. يــأتــي  ــنـ الــعــلــوم اإلداريـــــــة واألمـ

ذلــك في إطــار حــرص الوكيل على 
تشجيع البحث العلمي والدراسات 
الــتــي تــســهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
ــلــــة لــتــقــديــم  ــث الــــشــــامــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
خدمات متميزة وذات جودة لجميع 
المستفيدين بكل كفاءة واحترافية، 
خاصة عند توظيف هذه الدراسات 
لالرتقاء بالمؤسسات إلى مستويات 
متقدمة، معرًبا الوكيل عن تقديره 
اإلنــجــازات من موظفي  لمثل هــذه 
شــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــــجــــــــوازات 

واإلقامة.

وكي���ل الداخلية للجن�س���ية يوؤك���د الحر�ص على ت�س���جيع البح���ث العلمي

زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  الــســيــدة  تقدمت 
بصفة  برغبة  بــاقــتــراح   ، الــنــواب  مجلس  رئيسة 
مستعجلة بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة 
في مجمع السلمانية الطبي على ذوي اإلعاقة 
من المواطنين بنسبة 50%، وشاركها في تقديم 
االقـــتـــراح الـــنـــواب عــلــي إســحــاقــي، عــمــار قمبر، 

محمد عيسى، أحمد األنصاري.
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمقترح 

ــاقــــة من  إلــــى أهــمــيــة فــئــة ذوي اإلعــ أنــــه نـــظـــرا 
الــخــدمــات  وتــطــويــر  ورغــبــة بتوفير  الــمــواطــنــيــن 
يمثلون  حيث  لهم  المقدمة  الطبية  والــرعــايــة 
ــراد الــمــجــتــمــع، ولــغــرض  ــ شــريــحــة مــهــمــة مـــن أفـ
الــتــخــفــيــف عــنــهــم ومــســاعــدتــهــم فـــي الــحــصــول 
السيما  مخفضة،  بــصــورة  الــخــدمــات  تلك  على 
أن مخصص اإلعاقة الممنوح لهم قد ال يكفي 
الغرف  على  المقررة  الــرســوم  مستحقات  لدفع 

جاء  لذلك  السلمانية  مستشفى  فــي  الخاصة 
هذا االقتراح برغبة.

جــديــر بــالــذكــر أنــه هــذا االقــتــراح هــو األول 
مــن نــوعــه بصفة االســتــعــجــال الـــذي تــتــقــدم به 
التشريعي  الفصل  النواب خالل  رئيسة مجلس 
الــخــامــس، ومـــن الــمــقــرر أن يــعــرض فــي جلسة 
المجلس اليوم الثالثاء تمهيدا للموافقة عليه 

ورفعه إلى الحكومة. 

رئي�سة مجل�ص النواب تقترح تخفي�ص ر�سوم غرف ال�سلمانية على ذوي الإعاقة

رئ��ي�����ص الأع���ل���ى ل��ل�����س��ح��ة ي��رع��ى م��وؤت��م��ر ال��ب��ح��ري��ن

الم��ك�����ت�سبة الم�����ناعة  نق�������ص  لمر����ص  الأول  الدول���ي 
تـــحـــت رعــــايــــة الـــفـــريـــق طــبــيــب 
ــداهلل آل  ــ ــبــ ــ ــن عــ ــ ــخ مـــحـــمـــد بــ ــيــ ــشــ الــ
خــلــيــفــة رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
البحرين  مــؤتــمــر  ينطلق  لــلــصــحــة، 
الدولي األول لمرض نقص المناعة 
ــذي ســيــعــقــد خـــالل  ــ ــ الــمــكــتــســبــة والـ
يومي 23 و24 سبتمبر 2022، بحضور 
ــال  ــجـ خــــــبــــــراء ومـــخـــتـــصـــيـــن فــــــي مـ
مكافحة وتشخيص وعالج المرض.

وقـــد تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بـــيـــن الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة وشــركــة 
الــحــدث  لتنظيم  بـــالس  أديــوكــيــشــن 
مــن جانب  التوقيع  تــم  الــهــام، حيث 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة  اللجنة 
ومن جانب أديوكيشن بالس د. أمين 

عبداهلل المدير العام للشركة.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة 
جــمــيــلــة الـــســـلـــمـــان رئـــيـــس الــلــجــنــة 
مــمــلــكــة  أن  ــلـــمـــؤتـــمـــر  لـ ــنـــظـــمـــة  الـــمـ
نحو  ثابتة  بخطى  تسير  البحرين 
ــاع الــطــبــي  ــقـــطـ ــة ازدهــــــــار الـ ــلـ ــواصـ مـ
فــي الــعــهــد الــزاهــر لــحــضــرة صاحب 
بـــن عيسى  الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد 
ــبـــالد الــمــفــدى  الـ آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
تقديم  الدائم على  وحــرص جاللته 
ــة الــطــبــيــة الــشــامــلــة لــكــافــة  ــايـ ــرعـ الـ
أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مملكة البحرين وهو ما يجسد رؤية 

مملكة  جعل  فــي  الحكيمة  جاللته 
الطبية  للنجاحات  مركزا  البحرين 
ــًا بـــاالهـــتـــمـــام  ــنــــوهــ الـــمـــتـــواصـــلـــة، مــ
ــانـــدة الـــدائـــمـــة مــــن صــاحــب  والـــمـــسـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
ــام ســمــوه  ــمــ ــتــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء واهــ

الدائم بالقطاع الصحي.
الفريق  رعــايــة  أن  إلـــى  وأشــــارت 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
ــابـــي على  لــلــصــحــة لـــه األثـــــر االيـــجـ
ــاح الــمــنــشــود  ــجـ ــنـ تــحــقــيــق كـــامـــل الـ
واألهـــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن الــمــؤتــمــر 
ــى وستكون  لــلــمــرة األولــ الـــذي يــقــام 
ــار  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــحـــط األنـــظـ

فــــي ظــــل أهـــمـــيـــة ومـــكـــانـــة الــمــؤتــمــر 
 25 مــن  أكثر  مشاركة  سيشهد  الــذي 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــن  مــتــحــدثــًا 
ــرق األوســــــط وهــــم مـــن خــيــرة  ــشــ والــ

الخبراء في هذا المجال.
وأشـــــــــارت إلـــــى جــــهــــود الـــقـــطـــاع 
الــصــحــي فـــي مــواصــلــة تــعــزيــز دعــم 
انتشار  مــن  للحد  الــدولــيــة  الــجــهــود 
إلــــى تحقيق  الـــمـــرض وصـــــواًل  ــذا  هــ
الــغــايــات واألهـــــداف الــمــنــشــودة عبر 
الــذي سيجني  المؤتمر  هــذا  تنظيم 
متمنية  ثـــمـــاره،  الــمــشــاركــيــن  جميع 
ــاح لــلــجــمــيــع فــي  ــجــ ــنــ ــيـــق والــ ــتـــوفـ الـ

تحقيق كامل األهداف المنشودة.
أمــيــن  أعــــــرب د.  ــه،  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
عــبــداهلل الــمــديــر الــعــام ألديــوكــيــشــن 

وتـــقـــديـــره للجنة  بــــالس عـــن شـــكـــره 
المناعة  نــقــص  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
المكتسبة على تعاونها في مواصلة 
المملكة  في  الطبي  القطاع  ازدهـــار 
إلــى  الــهــادفــة  الفعالية  تنظيم  عــبــر 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة فــــي هـــذا  ــانـ ــكـ ــيـــد مـ ــأكـ تـ
ــا الـــواســـع  ــورهـ ــانـــب ومــــــدى تـــطـ الـــجـ
ــار إلـــى أن  فــي الــجــانــب الــطــبــي. وأشــ
الــشــركــة حــريــصــة عــلــى االســتــعــداد 
الــمــبــكــر واألمـــثـــل مـــن أجـــل تحقيق 
يعتبر  الــذي  للمؤتمر  النجاح  كامل 
بمشاركة  وسيحظى  نوعه  من  األول 
واسعة واهتمام كبير من كافة الدول، 
ــًا عــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  كـــاشـــفـ
للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة 

بالمؤتمر خالل الفترة القادمة.

} د. جميلة السلمان.} د. أمين عبداهلل.} رئيس المجلس األعلى للصحة.

الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
وزير الخارجية أمس في الكويت، مع الدكتور الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة 

الكويت الشقيقة.
تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث الـــعـــالقـــات األخــويــة 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
وازدهــار في مختلف  الشقيقين وما تشهده من نمو 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  المجاالت، 
إلى  إضــافــة  المشتركة،  للمصالح  خدمة  المشترك 
االهتمام  محل  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  بحث 

المشترك.
المالكي سفير  السفير صالح  االجتماع  وحضر 
مملكة البحرين لدى دولة الكويت والوفد المرافق 

لوزير الخارجية. 

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الكويتي 

} جانب من اال�ستقبال.
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أقرت محكمة التمييز أمس عقوبة السجن 
الــمــتــهــمــيــن و10 ســنــوات  مـــن  15 ســنــة الثــنــيــن 
آلخر أدينوا باالنضمام إلى خلية إرهابية تابعة 
لتنظيم ســرايــا األشــتــر اإلرهــابــي والــشــروع في 
آلــي بكل مــن منطقتي  تفجير جــهــازي صــراف 
المتهمان  وأديــن  إذ سبق  وجــد حفص،  النعيم 
ضمن 13 آخرين صدرت بحقهم أحكاما ما بين 

السجن 3 سنوات والسجن المؤبد.
ضلوع  عن  كشفت  قضية  أوراق  وكانت 
إيــران ومــدرج على قوائم  إرهابي هــارب في 
اإلرهاب الدولية في تشكيل تنظيم إرهابي 
إرهابية  عمليات  تنفيذ  خــاللــه  مــن  حـــاول 
وزارة  إحــبــاط  ــان  وكـ الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
استهدفتا  إرهابيتين  لعمليتين  الداخلية 
تابعين  ــي  لــلــصــراف اآللــ تــفــجــيــر جــهــازيــن 
ألحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم 
الــعــاصــمــة مطلع  وجــدحــفــص بــمــحــافــظــة 
العام الحالي خيط البداية لكشف عناصر 
عدد  بلغ  وقــد  مخططه  وإحباط  التنظيم 

أعضائه 14 متهما بينهم 4 هاربون.
الــخــلــيــة  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات  ــت  ــ ــ ودلـ
ــراف مــن  ــ ــإشــ ــ ــم تــشــكــيــلــهــا بــ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ

الــقــيــادي فـــي تــنــظــيــم ســـرايـــا االشـــتـــر وهــو 
إيــران.. استطاع تجنيد عدد من  هارب في 
ــران في  ــ ــعـــراق وإيــ الــعــنــاصــر فـــي كـــل مـــن الـ
بـــدورهـــم مـــن ضـــم آخــريــن  2019 وتــمــكــنــوا 
خــطــطــوا الســتــهــداف  حــيــث  التنظيم  إلـــى 
عـــدد مـــن الــمــنــشــآت الــعــامــة واألمــنــيــة في 
الــبــحــريــن عـــن طــريــق تــلــقــي تــدريــبــات في 
الـــخـــارج واســـتـــالم عــبــوات مــتــفــجــرة وتلقي 
فيما  الميت،  البريد  باستخدام  مالي  دعم 
اإلسطبالت  أحــد  المتهمين  أحــد  استأجر 
ومكانا  المتفجرة  للعبوات  مخزنا  ليكون 
وإعــداد  التنظيم  أعضاء  وتدريب  الجتماع 

خططهم اإلرهابية.
وحـــــــــــاول اإلرهــــــــابــــــــي الـــــــهـــــــارب خــــــارج 
ــرة اســتــالم الــمــعــدات  الــبــحــريــن تــوســيــع دائــ
واألمـــــوال عــن طــريــق عـــرض الــبــحــر حيث 
قارب مخصص  بشراء  المتهمين  أحد  قام 
المتهمين  أن  تبين  كما  العمليات،  لتلك 
قــيــادات  مــن  تعليمات  تلقوا  البحرين  فــي 
التنظيم في إيران باستهداف صرافات آلية 
إعــداد  وتــم  الوطنية،  البنوك  ألحــد  تابعة 
عبوتين متفجرتين وتشكيل فريقين، األول 

حقيبة  ووضــع  نسائية  مالبس  فــي  تخفى 
تابع  آلي  بجوار صــراف  متفجرة  عبوة  بها 
ألحد البنوك في منطقة النعيم فجر يوم 
وضع  الثاني  الفريق  تولى  بينما  الواقعة، 
بمنطقة  آلــي  أخــرى بجوار صــراف  حقيبة 

جدحفص.
الواقعة  بتفاصيل  المتهمون  واعترف 
استخدام  تدريبات على  بتلقي  أقروا  حيث 
األجـــهـــزة الــمــشــفــرة واســـتـــخـــدام الــهــواتــف 
ــعـــديـــد مـــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع وتــركــيــب  والـ
الــعــبــوات الــمــتــفــجــرة وربــطــهــا بــالــصــواعــق 
واســتــالم أمـــوال عــن طــريــق الــبــريــد الميت 
ونــقــلــهــا إلــــى عـــوائـــل عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة من 
الـــمـــحـــكـــومـــيـــن والــــهــــاربــــيــــن الــمــطــلــوبــيــن، 
ــة إلــــى تــواصــلــهــم مـــع الـــقـــيـــادات  ــافـ بـــاإلضـ
اإلرهابية الهاربة خارج البحرين عن طريق 
الــعــراق وإيـــران بهدف  إلــى كل من  سفرهم 

تلقي التكليفات.
ــر الــمــتــهــمــون بــتــفــاصــيــل مــحــاولــة  ــ وأقـ
بمنطقة  اآللـــي  لــلــصــراف  جــهــازيــن  تفجير 
أنهم  إلى  أشــاروا  وجدحفص حيث  النعيم 
األولــى  مجموعتين،  إلــى  أنفسهم  قسموا 

توجهت إلى جدحفص حيث تخفى أفرادها 
في مالبس نسائية ووضعوا عبوة متفجرة 
بداخل حقيبة يد تم وضعها بجانب جهاز 
الـــصـــراف، وتــكــفــل كــل عــضــو بمهمة ســواء 
عــلــى مــســتــوى الــمــراقــبــة أو وضــــع الــعــبــوة 
المتفجرة أو حمل جهاز التفجير عن بعد، 
وبنفس الخطوات كانت المجموعة الثانية 

تقوم بالجريمة في منطقة النعيم.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أنـــه ثبت 
الــجــريــمــة ومختبر  بــتــقــريــر شــعــبــة مــســرح 
هــم  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن  ــائــــي  ــنــ الــــجــ ــبــــحــــث  الــ
بعض  على  من  المرفوعة  الخاليا  مصدر 
استخدامها  تم  التي  واألدوات  المقتنيات 
فــي إعــــداد الــعــبــوة الــمــتــفــجــرة والــتــي عثر 
عليها بأحد المنازل التي كان يلتقي فيها 
لتجهيز  لــلــجــريــمــة  لــــإعــــداد  الــمــتــهــمــون 
إسطبل  إلى  باإلضافة  المتفجرة  العبوات 
خيل استأجره أحد المتهمين ليكون مكانا 
آخر للقاء والتدريب على ارتكاب الجريمة، 
ــادثــــات بــيــن  ــا كـــشـــفـــت ســــجــــالت الــــمــــحــ كـــمـ
الواقعة  الرتــكــاب  إعــدادهــم  عــن  المتهمين 

فيما كان يسأل أحدهم عن مدة العقوبة.

ل�����م�����داَن��ي�����ن  ���س�����ن�����ة   15 ال��������س�����ج�����ن  ت�����ق�����ر  »ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز« 

خ���ط���ط���ا واآخ������ري������ن ل��ت��ف��ج��ي��ر ج����ه����ازي ����س�������راف اآل�������ي

تأجيل  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  قـــررت 
بقتل  متهم  ســنــة(   30( آســيــوي  شـــاب  محاكمة 
صديقته األوروبية، إلى 25 أبريل 2022 لتقديم 
بـــعـــد أن اســتــمــعــت  لـــمـــرافـــعـــتـــه  الـــمـــتـــهـــم  دفــــــاع 

المحكمة في جلسة أمس للطبيب الشرعي.
يفيد  العاصمة  إلــى شــرطــة  ورد  بــالغ  وكـــان 
ــيـــة مــن الـــدور  بــســقــوط فــتــاة مــن جنسية أوروبـ
الماحوز  بمنطقة  الــبــنــايــات  بــإحــدى  الــخــامــس 
حــيــث لــقــيــت مــصــرعــهــا فــــور ســقــوطــهــا، وعــلــى 
البحث  المعنية عمليات  الجهات  باشرت  الفور 
ــة، وتــبــيــن أن  ــعـ ــواقـ والـــتـــحـــري لـــتـــعـــّرف ســبــب الـ
إذ  بالمتهم  عــالقــة  على  كــانــت  عليها  المجني 
تــعــرفــت عــلــيــه فـــي أحـــد مــطــاعــم الــعــدلــيــة قبل 
اللقاء  واعــتــادا  بينها  العالقة  وتوطدت  سنتين 
التنقل  دائـــم  المتهم  وكـــان  الــمــاحــوز،  فــي شقة 
بين منطقة المنامة وشقة المجني عليها على 

مدار 6 أشهر.
كما دلت التحريات أن الفترة األخيرة نشبت 

بينهما عدة خالفات بسبب فصلهما من العمل، 
وقد التقيا يوم الواقعة بإحدى الحفالت وتناوال 
بينهما  وشــــّب خــــالف  الــكــحــولــيــة  الــمــشــروبــات 
استمر طوال طريقهما إلى المنزل حيث نزلت 
المجني عليها من السيارة وكانت بحالة سكر، 
وتوجه المتهم خلفها واشتد الخالف بينهما في 
الشقة التي شهدت الجريمة، وقام المتهم على 
فلقيت  الغرفة  نافذة  بإلقائها من  الخالف  أثر 
مصرعها، إذ أحدثت قوة االرتطام باألرض عدة 

إصابات بها أدت إلى وفاتها في موقع الحادث.
غضون  في  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
22 فبراير 2022 بدائرة أمن محافظة العاصمة 
العزم على  بأن عقد  المجني عليها  قتل عمدا 
قــتــلــهــا إثــــر شــجــار وقــــع بــيــنــهــمــا وقــــام بحملها 
وأسقطها  ودفعها  الغرفة  نــافــذة  على  ووضعها 
مــن الــطــابــق الــخــامــس قــاصــدا مــن ذلــك إزهــاق 
روحها فأحدث بها اإلصابات الموصوفة بتقرير 

الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 

ت����اأج����ي����ل ق�������س���ي���ة اآ�����س����ي����وي ق��ت��ل 

���س��دي��ق��ت��ه الأوروب�����ي�����ة ل��ل��م��راف��ع��ة

ارت������ب������اك اآ������س�����ي�����وي ب����ع����د ال����ع����ث����ور ع����ل����ى ح��ق��ي��ب��ت��ه

ال����م����ف����ق����ودة ب���ال���م���ط���ار ي���ك�������س���ف ت���ه���ري���ب���ه ال����م����خ����درات 
عاقبت المحكمة الجنائية 
الــكــبــرى األولـــى عــضــوا بشبكة 
الميتافيتامين  مــواد  لتهريب 
بالسجن مدة  المخدر  والشبو 
5 ســـنـــوات وأمــــــرت الــمــحــكــمــة 
بإبعاد المتهم عن البالد عقب 
حضر  حــيــث  الــعــقــوبــة،  تنفيذ 
الــمــتــهــم إلـــى الــبــحــريــن قــادمــا 
مـــن بــلــده وتـــوجـــه إلـــى شــرطــة 
الــمــطــار لـــإبـــالغ عـــن الــتــأخــر 
كــان  الــتــي  تــســلــم حقيبته  فــي 

بداخلها المادة المخدرة ليتم 
القبض عليه.

ــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة  ــعـ وتـ
ــبـــالغ  ــتــــهــــم بـ إلــــــــى تـــــقـــــدم الــــمــ
فقدانه  يفيد  المطار  لشرطة 
بــاإلبــالغ  ــام  وقـ إحـــدى حقائبه 
بــفــقــدانــهــا وبــعــد الــعــثــور على 
ــة تـــــم االتــــــصــــــال بــه  ــبـ ــيـ ــقـ الـــحـ
وحضر لتسلمها إال أن ضابط 
الـــجـــمـــارك شــــك فــــي الــمــتــهــم 
الحقيبة  تفتيش  منه  وطــلــب 

وتحويلها إلى المسار األحمر.
وبـــوضـــع الــحــقــيــبــة داخـــل 
شاهد  الحمراء  األشــعــة  جهاز 
الجمارك كتلة مخفاة  ضابط 
ــل مــحــتــويــات الــحــقــيــبــة  ــداخـ بـ
ــر بـــداخـــلـــهـــا  ــثــ ــم فـــتـــحـــهـــا وعــ ــ تـ
المخدر  الشبو  من  كمية  على 
معين  بشكل  بــالصــق  مــلــفــوف 
بداخل  جلدية  قطعة  بــداخــل 
ــة، حــيــث  ــبــ ــيــ ــقــ ــحــ تــــجــــويــــف الــ
إدارة  إلــى  المتهم  إحــالــة  تمت 

مكافحة المواد المخدرة ودلت 
الــمــتــهــم  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات 
الــمــواد  لتهريب  بشبكة  عضو 
وطــرق  أساليب  عبر  الــمــخــدرة 
مختلفة، حيث تبين أن المادة 
الـــمـــخـــدرة بــلــغ حــجــمــهــا أكــثــر 
من 3 كيلو جرامات من الشبو 
على  كان  المتهم  وأن  المخدر 
علم بطبيعة المادة المخدرة.

وأســــــنــــــدت إلــــيــــه الـــنـــيـــابـــة 
 2022 فـــــبـــــرايـــــر   6 فـــــــي  أنـــــــــه 

البحرين  مملكة  أمــن  بــدائــرة 
ــاز الـــمـــادة الــمــخــدرة  جــلــب وحــ
الميتافيتامين بقصد االتجار 
ــي غـــيـــر األحـــــــــوال الــمــصــرح  فــ
ــالــــت  ــيــــث أحــ ــا، حــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــا قـ ــهــ بــ
المحكمة  إلى  المتهم  النيابة 
الجنائية التي قضت بمعاقبته 
بــالــســجــن 5 ســــنــــوات وإبــــعــــاده 
تنفيذ  عقب  البالد  عن  نهائيا 
ألف  بتغريمه  وأمــرت  العقوبة 

دينار. 

كتب- عبداألمير السالطنة
تـــعـــرض آســـيـــوي إلصـــابـــات 
متفرقة في حادث مــروري وقع 
الساعات األولى من صباح  في 
ــارع  ــن( عـــلـــى شــ ــيــ ــنــ أمـــــس )اإلثــ

االستقالل.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
بحرينية  فتاة  أن  إلــى  للحادث 
شارع  على  سيارتها  تقود  كانت 
االستقالل في الساعة الواحدة 

والنصف من صباح أمس وأثناء 
وصــولــهــا إلـــى إحـــدى اإلشــــارات 
الضوئية في الشارع اصطدمت 
بــدراجــة نــاريــة يــقــودهــا آسيوي 
إلـــى ســقــوطــه فـــي الــشــارع  أدت 
تم  متفرقة  بــإصــابــات  وأصــيــب 
بواسطة  المستشفى  إلى  نقله 
اإلســـعـــاف الـــوطـــنـــي، وتـــضـــررت 
الــمــركــبــتــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة. 
جاء الحادث بسبب تجاوز أحد 

السائقين اإلشارة الحمراء.
ــر فـــــــــور وقـــــــوع  ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
الـــحـــادث شــرطــة الــنــجــدة وقــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 
لــحــيــن وصــــول شــرطــة الــمــرور 
ــم إزاحــــــــة الـــمـــركـــبـــتـــيـــن مــن  ــ وتــ
الشارع، وبعدها فتحت الجهات 
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 
ــارة  الــســائــق الــــذي تــجــاوز اإلشــ

الحمراء. 

اإ����س���اب���ة اآ����س���ي���وي ف���ي ح����ادث م����روري 

ب�����س��ب��ب ت���ج���اوز الإ�����س����ارة ال��ح��م��راء

ــثــــات  اجـــــــتـــــــازت ثــــــــالث بــــاحــ
يعلمن  الــتــجــديــدي  الــطــب  فـــي 
فــــي مـــركـــز الـــطـــب الـــتـــجـــديـــدي 
العربي  الخليج  لجامعة  التابع 
ــلــــى إجـــــــراء  ــثـــفـــا عــ تــــدريــــبــــا مـــكـ
ــل الـــتـــســـلـــســـل الـــجـــيـــنـــي  ــيـ ــلـ ــحـ تـ
بـــإشـــراف خـــبـــراء مـــن جــمــهــوريــة 
ثـــالث  أول  لــيــصــبــحــن  الـــصـــيـــن، 
الطب  في  متخصصات  باحثات 
إلجــراء  ومــرخــصــات  التجديدي 
ــبــــشــــري  تـــحـــلـــيـــل الــــجــــيــــنــــوم الــ

المتكامل في مملكة البحرين.
ــال مــــديــــر مــــركــــز الــطــب  ــ ــ وقـ
الجذعية  والخاليا  التجديدي 
ــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــعـ ــامـ فــــي جـ
كال  إن  الشمري  الدكتور صفوق 
مـــن نـــــورة حــســانــي ولـــيـــال آشــي 
ــال مـــاثـــر اجـــتـــزن ســاعــات  ــجــ وآنــ
 )BGI( فـــي  الــمــكــثــفــة  الــتــدريــب 
ــارات  ــبــ ــتــ ونـــجـــحـــن فــــي كــــل االخــ

المطلوبة، ليحصلن على شهادة 
مرخصات  كباحثات  اعتمادهن 
إلجراء هذا التحليل باستخدام 
ــزة عــلــى مــســتــوى  ــهــ أحـــــدث األجــ
الشرق األوسط، والتي تستطيع 
أكـــثـــر مـــن 6 آالف  الــكــشــف عـــن 
أو خلل  وطـــفـــرة جــيــنــيــة  مــــرض 
جنينية  خريطة  ويــقــدم  جيني، 
قياسيا  يــعــد  زمـــن  فــي  متكاملة 
عــالــمــًيــا. وأصــبــحــن يـــدرن وحــدة 
الجيل  مـــن  الــجــيــنــي  الــتــســلــســل 
التابعة   )NGS Unit( الجديد 

لمركز الطب التجديدي.
موضًحا أن تحليل الجينوم 
الـــبـــشـــري الـــــذي اســـتـــغـــرق حتى 
سنوات قريبة 13 سنة من البحث، 
أصبح األن يجرى في 48 ساعة، 
ويــمــكــن مــن خــاللــه الــكــشــف عن 
المتكاملة  الجينية  الــخــريــطــة 
ــا يــســتــطــيــع  ــ ــضــ ــ ــلــــمــــريــــض وأيــ لــ

يعاني  كـــان  مـــا  إذا  عـــن  الــكــشــف 
الفعالية  ومــدى  الحساسية  من 
نـــوعـــا من  مـــن 250  أكـــثـــر  تـــجـــاه 

إعــطــاء  فــأصــبــح يمكن  األدويـــــة، 
بناء  المناسب  العالج  المريض 

على خارطته الجينية.

على يح�سلن  ال��ت��ج��دي��دي  ال��ط��ب  ف��ي  ب��اح��ث��ات  ث���اث  اأول 

البحري���ن  ف���ي  الجين���ي  الت�سل�س���ل  فح����ص  لإج���راء  اعتم���اد 

ــبـــل الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن  ــقـ ــتـ اسـ
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  ــن  ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
الجنسية  لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة 
ياسر  النقيب  واإلقامة،  والجوازات 
أنــــور الــعــبــداهلل الــــذي قـــدم نسخة 
ــر الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ مـــــن رســـــالـــــة الـ
اإلدارة  »أثــــر  عـــنـــوان  تــحــت  أعـــدهـــا 
اإللكترونية وتطبيقاتها على جودة 
وذلك  الوظيفي«،  األداء  مخرجات 
ضـــمـــن مــتــطــلــبــات حـــصـــولـــه عــلــى 
فـــي تخصص  الــمــاجــســتــيــر  ــة  ــ درجـ
ــيـــة. يــأتــي  ــنـ الــعــلــوم اإلداريـــــــة واألمـ

ذلــك في إطــار حــرص الوكيل على 
تشجيع البحث العلمي والدراسات 
الــتــي تــســهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
ــلــــة لــتــقــديــم  ــث الــــشــــامــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
خدمات متميزة وذات جودة لجميع 
المستفيدين بكل كفاءة واحترافية، 
خاصة عند توظيف هذه الدراسات 
لالرتقاء بالمؤسسات إلى مستويات 
متقدمة، معرًبا الوكيل عن تقديره 
اإلنــجــازات من موظفي  لمثل هــذه 
شــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــــجــــــــوازات 

واإلقامة.

وكي���ل الداخلية للجن�س���ية يوؤك���د الحر�ص على ت�س���جيع البح���ث العلمي

زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  الــســيــدة  تقدمت 
بصفة  برغبة  بــاقــتــراح   ، الــنــواب  مجلس  رئيسة 
مستعجلة بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة 
في مجمع السلمانية الطبي على ذوي اإلعاقة 
من المواطنين بنسبة 50%، وشاركها في تقديم 
االقـــتـــراح الـــنـــواب عــلــي إســحــاقــي، عــمــار قمبر، 

محمد عيسى، أحمد األنصاري.
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمقترح 

ــاقــــة من  إلــــى أهــمــيــة فــئــة ذوي اإلعــ أنــــه نـــظـــرا 
الــخــدمــات  وتــطــويــر  ورغــبــة بتوفير  الــمــواطــنــيــن 
يمثلون  حيث  لهم  المقدمة  الطبية  والــرعــايــة 
ــراد الــمــجــتــمــع، ولــغــرض  ــ شــريــحــة مــهــمــة مـــن أفـ
الــتــخــفــيــف عــنــهــم ومــســاعــدتــهــم فـــي الــحــصــول 
السيما  مخفضة،  بــصــورة  الــخــدمــات  تلك  على 
أن مخصص اإلعاقة الممنوح لهم قد ال يكفي 
الغرف  على  المقررة  الــرســوم  مستحقات  لدفع 

جاء  لذلك  السلمانية  مستشفى  فــي  الخاصة 
هذا االقتراح برغبة.

جــديــر بــالــذكــر أنــه هــذا االقــتــراح هــو األول 
مــن نــوعــه بصفة االســتــعــجــال الـــذي تــتــقــدم به 
التشريعي  الفصل  النواب خالل  رئيسة مجلس 
الــخــامــس، ومـــن الــمــقــرر أن يــعــرض فــي جلسة 
المجلس اليوم الثالثاء تمهيدا للموافقة عليه 

ورفعه إلى الحكومة. 

رئي�سة مجل�ص النواب تقترح تخفي�ص ر�سوم غرف ال�سلمانية على ذوي الإعاقة

رئ��ي�����ص الأع���ل���ى ل��ل�����س��ح��ة ي��رع��ى م��وؤت��م��ر ال��ب��ح��ري��ن

الم��ك�����ت�سبة الم�����ناعة  نق�������ص  لمر����ص  الأول  الدول���ي 
تـــحـــت رعــــايــــة الـــفـــريـــق طــبــيــب 
ــداهلل آل  ــ ــبــ ــ ــن عــ ــ ــخ مـــحـــمـــد بــ ــيــ ــشــ الــ
خــلــيــفــة رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
البحرين  مــؤتــمــر  ينطلق  لــلــصــحــة، 
الدولي األول لمرض نقص المناعة 
ــذي ســيــعــقــد خـــالل  ــ ــ الــمــكــتــســبــة والـ
يومي 23 و24 سبتمبر 2022، بحضور 
ــال  ــجـ خــــــبــــــراء ومـــخـــتـــصـــيـــن فــــــي مـ
مكافحة وتشخيص وعالج المرض.

وقـــد تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بـــيـــن الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة وشــركــة 
الــحــدث  لتنظيم  بـــالس  أديــوكــيــشــن 
مــن جانب  التوقيع  تــم  الــهــام، حيث 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة  اللجنة 
ومن جانب أديوكيشن بالس د. أمين 

عبداهلل المدير العام للشركة.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة 
جــمــيــلــة الـــســـلـــمـــان رئـــيـــس الــلــجــنــة 
مــمــلــكــة  أن  ــلـــمـــؤتـــمـــر  لـ ــنـــظـــمـــة  الـــمـ
نحو  ثابتة  بخطى  تسير  البحرين 
ــاع الــطــبــي  ــقـــطـ ــة ازدهــــــــار الـ ــلـ ــواصـ مـ
فــي الــعــهــد الــزاهــر لــحــضــرة صاحب 
بـــن عيسى  الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد 
ــبـــالد الــمــفــدى  الـ آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
تقديم  الدائم على  وحــرص جاللته 
ــة الــطــبــيــة الــشــامــلــة لــكــافــة  ــايـ ــرعـ الـ
أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مملكة البحرين وهو ما يجسد رؤية 

مملكة  جعل  فــي  الحكيمة  جاللته 
الطبية  للنجاحات  مركزا  البحرين 
ــًا بـــاالهـــتـــمـــام  ــنــــوهــ الـــمـــتـــواصـــلـــة، مــ
ــانـــدة الـــدائـــمـــة مــــن صــاحــب  والـــمـــسـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
ــام ســمــوه  ــمــ ــتــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء واهــ

الدائم بالقطاع الصحي.
الفريق  رعــايــة  أن  إلـــى  وأشــــارت 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
ــابـــي على  لــلــصــحــة لـــه األثـــــر االيـــجـ
ــاح الــمــنــشــود  ــجـ ــنـ تــحــقــيــق كـــامـــل الـ
واألهـــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن الــمــؤتــمــر 
ــى وستكون  لــلــمــرة األولــ الـــذي يــقــام 
ــار  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــحـــط األنـــظـ

فــــي ظــــل أهـــمـــيـــة ومـــكـــانـــة الــمــؤتــمــر 
 25 مــن  أكثر  مشاركة  سيشهد  الــذي 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــن  مــتــحــدثــًا 
ــرق األوســــــط وهــــم مـــن خــيــرة  ــشــ والــ

الخبراء في هذا المجال.
وأشـــــــــارت إلـــــى جــــهــــود الـــقـــطـــاع 
الــصــحــي فـــي مــواصــلــة تــعــزيــز دعــم 
انتشار  مــن  للحد  الــدولــيــة  الــجــهــود 
إلــــى تحقيق  الـــمـــرض وصـــــواًل  ــذا  هــ
الــغــايــات واألهـــــداف الــمــنــشــودة عبر 
الــذي سيجني  المؤتمر  هــذا  تنظيم 
متمنية  ثـــمـــاره،  الــمــشــاركــيــن  جميع 
ــاح لــلــجــمــيــع فــي  ــجــ ــنــ ــيـــق والــ ــتـــوفـ الـ

تحقيق كامل األهداف المنشودة.
أمــيــن  أعــــــرب د.  ــه،  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
عــبــداهلل الــمــديــر الــعــام ألديــوكــيــشــن 

وتـــقـــديـــره للجنة  بــــالس عـــن شـــكـــره 
المناعة  نــقــص  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
المكتسبة على تعاونها في مواصلة 
المملكة  في  الطبي  القطاع  ازدهـــار 
إلــى  الــهــادفــة  الفعالية  تنظيم  عــبــر 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة فــــي هـــذا  ــانـ ــكـ ــيـــد مـ ــأكـ تـ
ــا الـــواســـع  ــورهـ ــانـــب ومــــــدى تـــطـ الـــجـ
ــار إلـــى أن  فــي الــجــانــب الــطــبــي. وأشــ
الــشــركــة حــريــصــة عــلــى االســتــعــداد 
الــمــبــكــر واألمـــثـــل مـــن أجـــل تحقيق 
يعتبر  الــذي  للمؤتمر  النجاح  كامل 
بمشاركة  وسيحظى  نوعه  من  األول 
واسعة واهتمام كبير من كافة الدول، 
ــًا عــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  كـــاشـــفـ
للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة 

بالمؤتمر خالل الفترة القادمة.

} د. جميلة السلمان.} د. أمين عبداهلل.} رئيس المجلس األعلى للصحة.

الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
وزير الخارجية أمس في الكويت، مع الدكتور الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة 

الكويت الشقيقة.
تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث الـــعـــالقـــات األخــويــة 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
وازدهــار في مختلف  الشقيقين وما تشهده من نمو 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  المجاالت، 
إلى  إضــافــة  المشتركة،  للمصالح  خدمة  المشترك 
االهتمام  محل  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  بحث 

المشترك.
المالكي سفير  السفير صالح  االجتماع  وحضر 
مملكة البحرين لدى دولة الكويت والوفد المرافق 

لوزير الخارجية. 

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الكويتي 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16097/pdf/1-Supplime/16097.pdf?fixed351
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292675
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/1292633
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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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أقرت محكمة التمييز أمس عقوبة السجن 
الــمــتــهــمــيــن و10 ســنــوات  مـــن  15 ســنــة الثــنــيــن 
آلخر أدينوا باالنضمام إلى خلية إرهابية تابعة 
لتنظيم ســرايــا األشــتــر اإلرهــابــي والــشــروع في 
آلــي بكل مــن منطقتي  تفجير جــهــازي صــراف 
المتهمان  وأديــن  إذ سبق  وجــد حفص،  النعيم 
ضمن 13 آخرين صدرت بحقهم أحكاما ما بين 

السجن 3 سنوات والسجن المؤبد.
ضلوع  عن  كشفت  قضية  أوراق  وكانت 
إيــران ومــدرج على قوائم  إرهابي هــارب في 
اإلرهاب الدولية في تشكيل تنظيم إرهابي 
إرهابية  عمليات  تنفيذ  خــاللــه  مــن  حـــاول 
وزارة  إحــبــاط  ــان  وكـ الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
استهدفتا  إرهابيتين  لعمليتين  الداخلية 
تابعين  ــي  لــلــصــراف اآللــ تــفــجــيــر جــهــازيــن 
ألحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم 
الــعــاصــمــة مطلع  وجــدحــفــص بــمــحــافــظــة 
العام الحالي خيط البداية لكشف عناصر 
عدد  بلغ  وقــد  مخططه  وإحباط  التنظيم 

أعضائه 14 متهما بينهم 4 هاربون.
الــخــلــيــة  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات  ــت  ــ ــ ودلـ
ــراف مــن  ــ ــإشــ ــ ــم تــشــكــيــلــهــا بــ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ

الــقــيــادي فـــي تــنــظــيــم ســـرايـــا االشـــتـــر وهــو 
إيــران.. استطاع تجنيد عدد من  هارب في 
ــران في  ــ ــعـــراق وإيــ الــعــنــاصــر فـــي كـــل مـــن الـ
بـــدورهـــم مـــن ضـــم آخــريــن  2019 وتــمــكــنــوا 
خــطــطــوا الســتــهــداف  حــيــث  التنظيم  إلـــى 
عـــدد مـــن الــمــنــشــآت الــعــامــة واألمــنــيــة في 
الــبــحــريــن عـــن طــريــق تــلــقــي تــدريــبــات في 
الـــخـــارج واســـتـــالم عــبــوات مــتــفــجــرة وتلقي 
فيما  الميت،  البريد  باستخدام  مالي  دعم 
اإلسطبالت  أحــد  المتهمين  أحــد  استأجر 
ومكانا  المتفجرة  للعبوات  مخزنا  ليكون 
وإعــداد  التنظيم  أعضاء  وتدريب  الجتماع 

خططهم اإلرهابية.
وحـــــــــــاول اإلرهــــــــابــــــــي الـــــــهـــــــارب خــــــارج 
ــرة اســتــالم الــمــعــدات  الــبــحــريــن تــوســيــع دائــ
واألمـــــوال عــن طــريــق عـــرض الــبــحــر حيث 
قارب مخصص  بشراء  المتهمين  أحد  قام 
المتهمين  أن  تبين  كما  العمليات،  لتلك 
قــيــادات  مــن  تعليمات  تلقوا  البحرين  فــي 
التنظيم في إيران باستهداف صرافات آلية 
إعــداد  وتــم  الوطنية،  البنوك  ألحــد  تابعة 
عبوتين متفجرتين وتشكيل فريقين، األول 

حقيبة  ووضــع  نسائية  مالبس  فــي  تخفى 
تابع  آلي  بجوار صــراف  متفجرة  عبوة  بها 
ألحد البنوك في منطقة النعيم فجر يوم 
وضع  الثاني  الفريق  تولى  بينما  الواقعة، 
بمنطقة  آلــي  أخــرى بجوار صــراف  حقيبة 

جدحفص.
الواقعة  بتفاصيل  المتهمون  واعترف 
استخدام  تدريبات على  بتلقي  أقروا  حيث 
األجـــهـــزة الــمــشــفــرة واســـتـــخـــدام الــهــواتــف 
ــعـــديـــد مـــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع وتــركــيــب  والـ
الــعــبــوات الــمــتــفــجــرة وربــطــهــا بــالــصــواعــق 
واســتــالم أمـــوال عــن طــريــق الــبــريــد الميت 
ونــقــلــهــا إلــــى عـــوائـــل عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة من 
الـــمـــحـــكـــومـــيـــن والــــهــــاربــــيــــن الــمــطــلــوبــيــن، 
ــة إلــــى تــواصــلــهــم مـــع الـــقـــيـــادات  ــافـ بـــاإلضـ
اإلرهابية الهاربة خارج البحرين عن طريق 
الــعــراق وإيـــران بهدف  إلــى كل من  سفرهم 

تلقي التكليفات.
ــر الــمــتــهــمــون بــتــفــاصــيــل مــحــاولــة  ــ وأقـ
بمنطقة  اآللـــي  لــلــصــراف  جــهــازيــن  تفجير 
أنهم  إلى  أشــاروا  وجدحفص حيث  النعيم 
األولــى  مجموعتين،  إلــى  أنفسهم  قسموا 

توجهت إلى جدحفص حيث تخفى أفرادها 
في مالبس نسائية ووضعوا عبوة متفجرة 
بداخل حقيبة يد تم وضعها بجانب جهاز 
الـــصـــراف، وتــكــفــل كــل عــضــو بمهمة ســواء 
عــلــى مــســتــوى الــمــراقــبــة أو وضــــع الــعــبــوة 
المتفجرة أو حمل جهاز التفجير عن بعد، 
وبنفس الخطوات كانت المجموعة الثانية 

تقوم بالجريمة في منطقة النعيم.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أنـــه ثبت 
الــجــريــمــة ومختبر  بــتــقــريــر شــعــبــة مــســرح 
هــم  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن  ــائــــي  ــنــ الــــجــ ــبــــحــــث  الــ
بعض  على  من  المرفوعة  الخاليا  مصدر 
استخدامها  تم  التي  واألدوات  المقتنيات 
فــي إعــــداد الــعــبــوة الــمــتــفــجــرة والــتــي عثر 
عليها بأحد المنازل التي كان يلتقي فيها 
لتجهيز  لــلــجــريــمــة  لــــإعــــداد  الــمــتــهــمــون 
إسطبل  إلى  باإلضافة  المتفجرة  العبوات 
خيل استأجره أحد المتهمين ليكون مكانا 
آخر للقاء والتدريب على ارتكاب الجريمة، 
ــادثــــات بــيــن  ــا كـــشـــفـــت ســــجــــالت الــــمــــحــ كـــمـ
الواقعة  الرتــكــاب  إعــدادهــم  عــن  المتهمين 

فيما كان يسأل أحدهم عن مدة العقوبة.

ل�����م�����داَن��ي�����ن  ���س�����ن�����ة   15 ال��������س�����ج�����ن  ت�����ق�����ر  »ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز« 

خ���ط���ط���ا واآخ������ري������ن ل��ت��ف��ج��ي��ر ج����ه����ازي ����س�������راف اآل�������ي

تأجيل  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  قـــررت 
بقتل  متهم  ســنــة(   30( آســيــوي  شـــاب  محاكمة 
صديقته األوروبية، إلى 25 أبريل 2022 لتقديم 
بـــعـــد أن اســتــمــعــت  لـــمـــرافـــعـــتـــه  الـــمـــتـــهـــم  دفــــــاع 

المحكمة في جلسة أمس للطبيب الشرعي.
يفيد  العاصمة  إلــى شــرطــة  ورد  بــالغ  وكـــان 
ــيـــة مــن الـــدور  بــســقــوط فــتــاة مــن جنسية أوروبـ
الماحوز  بمنطقة  الــبــنــايــات  بــإحــدى  الــخــامــس 
حــيــث لــقــيــت مــصــرعــهــا فــــور ســقــوطــهــا، وعــلــى 
البحث  المعنية عمليات  الجهات  باشرت  الفور 
ــة، وتــبــيــن أن  ــعـ ــواقـ والـــتـــحـــري لـــتـــعـــّرف ســبــب الـ
إذ  بالمتهم  عــالقــة  على  كــانــت  عليها  المجني 
تــعــرفــت عــلــيــه فـــي أحـــد مــطــاعــم الــعــدلــيــة قبل 
اللقاء  واعــتــادا  بينها  العالقة  وتوطدت  سنتين 
التنقل  دائـــم  المتهم  وكـــان  الــمــاحــوز،  فــي شقة 
بين منطقة المنامة وشقة المجني عليها على 

مدار 6 أشهر.
كما دلت التحريات أن الفترة األخيرة نشبت 

بينهما عدة خالفات بسبب فصلهما من العمل، 
وقد التقيا يوم الواقعة بإحدى الحفالت وتناوال 
بينهما  وشــــّب خــــالف  الــكــحــولــيــة  الــمــشــروبــات 
استمر طوال طريقهما إلى المنزل حيث نزلت 
المجني عليها من السيارة وكانت بحالة سكر، 
وتوجه المتهم خلفها واشتد الخالف بينهما في 
الشقة التي شهدت الجريمة، وقام المتهم على 
فلقيت  الغرفة  نافذة  بإلقائها من  الخالف  أثر 
مصرعها، إذ أحدثت قوة االرتطام باألرض عدة 

إصابات بها أدت إلى وفاتها في موقع الحادث.
غضون  في  أنه  المتهم  إلى  النيابة  أسندت 
22 فبراير 2022 بدائرة أمن محافظة العاصمة 
العزم على  بأن عقد  المجني عليها  قتل عمدا 
قــتــلــهــا إثــــر شــجــار وقــــع بــيــنــهــمــا وقــــام بحملها 
وأسقطها  ودفعها  الغرفة  نــافــذة  على  ووضعها 
مــن الــطــابــق الــخــامــس قــاصــدا مــن ذلــك إزهــاق 
روحها فأحدث بها اإلصابات الموصوفة بتقرير 

الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 

ت����اأج����ي����ل ق�������س���ي���ة اآ�����س����ي����وي ق��ت��ل 

���س��دي��ق��ت��ه الأوروب�����ي�����ة ل��ل��م��راف��ع��ة

ارت������ب������اك اآ������س�����ي�����وي ب����ع����د ال����ع����ث����ور ع����ل����ى ح��ق��ي��ب��ت��ه

ال����م����ف����ق����ودة ب���ال���م���ط���ار ي���ك�������س���ف ت���ه���ري���ب���ه ال����م����خ����درات 
عاقبت المحكمة الجنائية 
الــكــبــرى األولـــى عــضــوا بشبكة 
الميتافيتامين  مــواد  لتهريب 
بالسجن مدة  المخدر  والشبو 
5 ســـنـــوات وأمــــــرت الــمــحــكــمــة 
بإبعاد المتهم عن البالد عقب 
حضر  حــيــث  الــعــقــوبــة،  تنفيذ 
الــمــتــهــم إلـــى الــبــحــريــن قــادمــا 
مـــن بــلــده وتـــوجـــه إلـــى شــرطــة 
الــمــطــار لـــإبـــالغ عـــن الــتــأخــر 
كــان  الــتــي  تــســلــم حقيبته  فــي 

بداخلها المادة المخدرة ليتم 
القبض عليه.

ــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة  ــعـ وتـ
ــبـــالغ  ــتــــهــــم بـ إلــــــــى تـــــقـــــدم الــــمــ
فقدانه  يفيد  المطار  لشرطة 
بــاإلبــالغ  ــام  وقـ إحـــدى حقائبه 
بــفــقــدانــهــا وبــعــد الــعــثــور على 
ــة تـــــم االتــــــصــــــال بــه  ــبـ ــيـ ــقـ الـــحـ
وحضر لتسلمها إال أن ضابط 
الـــجـــمـــارك شــــك فــــي الــمــتــهــم 
الحقيبة  تفتيش  منه  وطــلــب 

وتحويلها إلى المسار األحمر.
وبـــوضـــع الــحــقــيــبــة داخـــل 
شاهد  الحمراء  األشــعــة  جهاز 
الجمارك كتلة مخفاة  ضابط 
ــل مــحــتــويــات الــحــقــيــبــة  ــداخـ بـ
ــر بـــداخـــلـــهـــا  ــثــ ــم فـــتـــحـــهـــا وعــ ــ تـ
المخدر  الشبو  من  كمية  على 
معين  بشكل  بــالصــق  مــلــفــوف 
بداخل  جلدية  قطعة  بــداخــل 
ــة، حــيــث  ــبــ ــيــ ــقــ ــحــ تــــجــــويــــف الــ
إدارة  إلــى  المتهم  إحــالــة  تمت 

مكافحة المواد المخدرة ودلت 
الــمــتــهــم  أن  عـــلـــى  الـــتـــحـــريـــات 
الــمــواد  لتهريب  بشبكة  عضو 
وطــرق  أساليب  عبر  الــمــخــدرة 
مختلفة، حيث تبين أن المادة 
الـــمـــخـــدرة بــلــغ حــجــمــهــا أكــثــر 
من 3 كيلو جرامات من الشبو 
على  كان  المتهم  وأن  المخدر 
علم بطبيعة المادة المخدرة.

وأســــــنــــــدت إلــــيــــه الـــنـــيـــابـــة 
 2022 فـــــبـــــرايـــــر   6 فـــــــي  أنـــــــــه 

البحرين  مملكة  أمــن  بــدائــرة 
ــاز الـــمـــادة الــمــخــدرة  جــلــب وحــ
الميتافيتامين بقصد االتجار 
ــي غـــيـــر األحـــــــــوال الــمــصــرح  فــ
ــالــــت  ــيــــث أحــ ــا، حــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــا قـ ــهــ بــ
المحكمة  إلى  المتهم  النيابة 
الجنائية التي قضت بمعاقبته 
بــالــســجــن 5 ســــنــــوات وإبــــعــــاده 
تنفيذ  عقب  البالد  عن  نهائيا 
ألف  بتغريمه  وأمــرت  العقوبة 

دينار. 

كتب- عبداألمير السالطنة
تـــعـــرض آســـيـــوي إلصـــابـــات 
متفرقة في حادث مــروري وقع 
الساعات األولى من صباح  في 
ــارع  ــن( عـــلـــى شــ ــيــ ــنــ أمـــــس )اإلثــ

االستقالل.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
بحرينية  فتاة  أن  إلــى  للحادث 
شارع  على  سيارتها  تقود  كانت 
االستقالل في الساعة الواحدة 

والنصف من صباح أمس وأثناء 
وصــولــهــا إلـــى إحـــدى اإلشــــارات 
الضوئية في الشارع اصطدمت 
بــدراجــة نــاريــة يــقــودهــا آسيوي 
إلـــى ســقــوطــه فـــي الــشــارع  أدت 
تم  متفرقة  بــإصــابــات  وأصــيــب 
بواسطة  المستشفى  إلى  نقله 
اإلســـعـــاف الـــوطـــنـــي، وتـــضـــررت 
الــمــركــبــتــان بــتــلــفــيــات كــبــيــرة. 
جاء الحادث بسبب تجاوز أحد 

السائقين اإلشارة الحمراء.
ــر فـــــــــور وقـــــــوع  ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
الـــحـــادث شــرطــة الــنــجــدة وقــام 
أفرادها بتسهيل سير السيارات 
لــحــيــن وصــــول شــرطــة الــمــرور 
ــم إزاحــــــــة الـــمـــركـــبـــتـــيـــن مــن  ــ وتــ
الشارع، وبعدها فتحت الجهات 
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 
ــارة  الــســائــق الــــذي تــجــاوز اإلشــ

الحمراء. 

اإ����س���اب���ة اآ����س���ي���وي ف���ي ح����ادث م����روري 

ب�����س��ب��ب ت���ج���اوز الإ�����س����ارة ال��ح��م��راء

ــثــــات  اجـــــــتـــــــازت ثــــــــالث بــــاحــ
يعلمن  الــتــجــديــدي  الــطــب  فـــي 
فــــي مـــركـــز الـــطـــب الـــتـــجـــديـــدي 
العربي  الخليج  لجامعة  التابع 
ــلــــى إجـــــــراء  ــثـــفـــا عــ تــــدريــــبــــا مـــكـ
ــل الـــتـــســـلـــســـل الـــجـــيـــنـــي  ــيـ ــلـ ــحـ تـ
بـــإشـــراف خـــبـــراء مـــن جــمــهــوريــة 
ثـــالث  أول  لــيــصــبــحــن  الـــصـــيـــن، 
الطب  في  متخصصات  باحثات 
إلجــراء  ومــرخــصــات  التجديدي 
ــبــــشــــري  تـــحـــلـــيـــل الــــجــــيــــنــــوم الــ

المتكامل في مملكة البحرين.
ــال مــــديــــر مــــركــــز الــطــب  ــ ــ وقـ
الجذعية  والخاليا  التجديدي 
ــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــعـ ــامـ فــــي جـ
كال  إن  الشمري  الدكتور صفوق 
مـــن نـــــورة حــســانــي ولـــيـــال آشــي 
ــال مـــاثـــر اجـــتـــزن ســاعــات  ــجــ وآنــ
 )BGI( فـــي  الــمــكــثــفــة  الــتــدريــب 
ــارات  ــبــ ــتــ ونـــجـــحـــن فــــي كــــل االخــ

المطلوبة، ليحصلن على شهادة 
مرخصات  كباحثات  اعتمادهن 
إلجراء هذا التحليل باستخدام 
ــزة عــلــى مــســتــوى  ــهــ أحـــــدث األجــ
الشرق األوسط، والتي تستطيع 
أكـــثـــر مـــن 6 آالف  الــكــشــف عـــن 
أو خلل  وطـــفـــرة جــيــنــيــة  مــــرض 
جنينية  خريطة  ويــقــدم  جيني، 
قياسيا  يــعــد  زمـــن  فــي  متكاملة 
عــالــمــًيــا. وأصــبــحــن يـــدرن وحــدة 
الجيل  مـــن  الــجــيــنــي  الــتــســلــســل 
التابعة   )NGS Unit( الجديد 

لمركز الطب التجديدي.
موضًحا أن تحليل الجينوم 
الـــبـــشـــري الـــــذي اســـتـــغـــرق حتى 
سنوات قريبة 13 سنة من البحث، 
أصبح األن يجرى في 48 ساعة، 
ويــمــكــن مــن خــاللــه الــكــشــف عن 
المتكاملة  الجينية  الــخــريــطــة 
ــا يــســتــطــيــع  ــ ــضــ ــ ــلــــمــــريــــض وأيــ لــ

يعاني  كـــان  مـــا  إذا  عـــن  الــكــشــف 
الفعالية  ومــدى  الحساسية  من 
نـــوعـــا من  مـــن 250  أكـــثـــر  تـــجـــاه 

إعــطــاء  فــأصــبــح يمكن  األدويـــــة، 
بناء  المناسب  العالج  المريض 

على خارطته الجينية.

على يح�سلن  ال��ت��ج��دي��دي  ال��ط��ب  ف��ي  ب��اح��ث��ات  ث���اث  اأول 

البحري���ن  ف���ي  الجين���ي  الت�سل�س���ل  فح����ص  لإج���راء  اعتم���اد 

ــبـــل الـــشـــيـــخ هــــشــــام بــن  ــقـ ــتـ اسـ
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  ــن  ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
الجنسية  لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة 
ياسر  النقيب  واإلقامة،  والجوازات 
أنــــور الــعــبــداهلل الــــذي قـــدم نسخة 
ــر الـــتـــي  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ مـــــن رســـــالـــــة الـ
اإلدارة  »أثــــر  عـــنـــوان  تــحــت  أعـــدهـــا 
اإللكترونية وتطبيقاتها على جودة 
وذلك  الوظيفي«،  األداء  مخرجات 
ضـــمـــن مــتــطــلــبــات حـــصـــولـــه عــلــى 
فـــي تخصص  الــمــاجــســتــيــر  ــة  ــ درجـ
ــيـــة. يــأتــي  ــنـ الــعــلــوم اإلداريـــــــة واألمـ

ذلــك في إطــار حــرص الوكيل على 
تشجيع البحث العلمي والدراسات 
الــتــي تــســهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
ــلــــة لــتــقــديــم  ــث الــــشــــامــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
خدمات متميزة وذات جودة لجميع 
المستفيدين بكل كفاءة واحترافية، 
خاصة عند توظيف هذه الدراسات 
لالرتقاء بالمؤسسات إلى مستويات 
متقدمة، معرًبا الوكيل عن تقديره 
اإلنــجــازات من موظفي  لمثل هــذه 
شــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــــجــــــــوازات 

واإلقامة.

وكي���ل الداخلية للجن�س���ية يوؤك���د الحر�ص على ت�س���جيع البح���ث العلمي

زينل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة  الــســيــدة  تقدمت 
بصفة  برغبة  بــاقــتــراح   ، الــنــواب  مجلس  رئيسة 
مستعجلة بشأن تخفيض رسوم الغرف الخاصة 
في مجمع السلمانية الطبي على ذوي اإلعاقة 
من المواطنين بنسبة 50%، وشاركها في تقديم 
االقـــتـــراح الـــنـــواب عــلــي إســحــاقــي، عــمــار قمبر، 

محمد عيسى، أحمد األنصاري.
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمقترح 

ــاقــــة من  إلــــى أهــمــيــة فــئــة ذوي اإلعــ أنــــه نـــظـــرا 
الــخــدمــات  وتــطــويــر  ورغــبــة بتوفير  الــمــواطــنــيــن 
يمثلون  حيث  لهم  المقدمة  الطبية  والــرعــايــة 
ــراد الــمــجــتــمــع، ولــغــرض  ــ شــريــحــة مــهــمــة مـــن أفـ
الــتــخــفــيــف عــنــهــم ومــســاعــدتــهــم فـــي الــحــصــول 
السيما  مخفضة،  بــصــورة  الــخــدمــات  تلك  على 
أن مخصص اإلعاقة الممنوح لهم قد ال يكفي 
الغرف  على  المقررة  الــرســوم  مستحقات  لدفع 

جاء  لذلك  السلمانية  مستشفى  فــي  الخاصة 
هذا االقتراح برغبة.

جــديــر بــالــذكــر أنــه هــذا االقــتــراح هــو األول 
مــن نــوعــه بصفة االســتــعــجــال الـــذي تــتــقــدم به 
التشريعي  الفصل  النواب خالل  رئيسة مجلس 
الــخــامــس، ومـــن الــمــقــرر أن يــعــرض فــي جلسة 
المجلس اليوم الثالثاء تمهيدا للموافقة عليه 

ورفعه إلى الحكومة. 

رئي�سة مجل�ص النواب تقترح تخفي�ص ر�سوم غرف ال�سلمانية على ذوي الإعاقة

رئ��ي�����ص الأع���ل���ى ل��ل�����س��ح��ة ي��رع��ى م��وؤت��م��ر ال��ب��ح��ري��ن

الم��ك�����ت�سبة الم�����ناعة  نق�������ص  لمر����ص  الأول  الدول���ي 
تـــحـــت رعــــايــــة الـــفـــريـــق طــبــيــب 
ــداهلل آل  ــ ــبــ ــ ــن عــ ــ ــخ مـــحـــمـــد بــ ــيــ ــشــ الــ
خــلــيــفــة رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
البحرين  مــؤتــمــر  ينطلق  لــلــصــحــة، 
الدولي األول لمرض نقص المناعة 
ــذي ســيــعــقــد خـــالل  ــ ــ الــمــكــتــســبــة والـ
يومي 23 و24 سبتمبر 2022، بحضور 
ــال  ــجـ خــــــبــــــراء ومـــخـــتـــصـــيـــن فــــــي مـ
مكافحة وتشخيص وعالج المرض.

وقـــد تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بـــيـــن الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة وشــركــة 
الــحــدث  لتنظيم  بـــالس  أديــوكــيــشــن 
مــن جانب  التوقيع  تــم  الــهــام، حيث 
السلمان  جميلة  الــدكــتــورة  اللجنة 
ومن جانب أديوكيشن بالس د. أمين 

عبداهلل المدير العام للشركة.
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة 
جــمــيــلــة الـــســـلـــمـــان رئـــيـــس الــلــجــنــة 
مــمــلــكــة  أن  ــلـــمـــؤتـــمـــر  لـ ــنـــظـــمـــة  الـــمـ
نحو  ثابتة  بخطى  تسير  البحرين 
ــاع الــطــبــي  ــقـــطـ ــة ازدهــــــــار الـ ــلـ ــواصـ مـ
فــي الــعــهــد الــزاهــر لــحــضــرة صاحب 
بـــن عيسى  الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد 
ــبـــالد الــمــفــدى  الـ آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
تقديم  الدائم على  وحــرص جاللته 
ــة الــطــبــيــة الــشــامــلــة لــكــافــة  ــايـ ــرعـ الـ
أرض  على  والمقيمين  المواطنين 
مملكة البحرين وهو ما يجسد رؤية 

مملكة  جعل  فــي  الحكيمة  جاللته 
الطبية  للنجاحات  مركزا  البحرين 
ــًا بـــاالهـــتـــمـــام  ــنــــوهــ الـــمـــتـــواصـــلـــة، مــ
ــانـــدة الـــدائـــمـــة مــــن صــاحــب  والـــمـــسـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
ــام ســمــوه  ــمــ ــتــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء واهــ

الدائم بالقطاع الصحي.
الفريق  رعــايــة  أن  إلـــى  وأشــــارت 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
ــابـــي على  لــلــصــحــة لـــه األثـــــر االيـــجـ
ــاح الــمــنــشــود  ــجـ ــنـ تــحــقــيــق كـــامـــل الـ
واألهـــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن الــمــؤتــمــر 
ــى وستكون  لــلــمــرة األولــ الـــذي يــقــام 
ــار  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــحـــط األنـــظـ

فــــي ظــــل أهـــمـــيـــة ومـــكـــانـــة الــمــؤتــمــر 
 25 مــن  أكثر  مشاركة  سيشهد  الــذي 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــن  مــتــحــدثــًا 
ــرق األوســــــط وهــــم مـــن خــيــرة  ــشــ والــ

الخبراء في هذا المجال.
وأشـــــــــارت إلـــــى جــــهــــود الـــقـــطـــاع 
الــصــحــي فـــي مــواصــلــة تــعــزيــز دعــم 
انتشار  مــن  للحد  الــدولــيــة  الــجــهــود 
إلــــى تحقيق  الـــمـــرض وصـــــواًل  ــذا  هــ
الــغــايــات واألهـــــداف الــمــنــشــودة عبر 
الــذي سيجني  المؤتمر  هــذا  تنظيم 
متمنية  ثـــمـــاره،  الــمــشــاركــيــن  جميع 
ــاح لــلــجــمــيــع فــي  ــجــ ــنــ ــيـــق والــ ــتـــوفـ الـ

تحقيق كامل األهداف المنشودة.
أمــيــن  أعــــــرب د.  ــه،  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
عــبــداهلل الــمــديــر الــعــام ألديــوكــيــشــن 

وتـــقـــديـــره للجنة  بــــالس عـــن شـــكـــره 
المناعة  نــقــص  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
المكتسبة على تعاونها في مواصلة 
المملكة  في  الطبي  القطاع  ازدهـــار 
إلــى  الــهــادفــة  الفعالية  تنظيم  عــبــر 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة فــــي هـــذا  ــانـ ــكـ ــيـــد مـ ــأكـ تـ
ــا الـــواســـع  ــورهـ ــانـــب ومــــــدى تـــطـ الـــجـ
ــار إلـــى أن  فــي الــجــانــب الــطــبــي. وأشــ
الــشــركــة حــريــصــة عــلــى االســتــعــداد 
الــمــبــكــر واألمـــثـــل مـــن أجـــل تحقيق 
يعتبر  الــذي  للمؤتمر  النجاح  كامل 
بمشاركة  وسيحظى  نوعه  من  األول 
واسعة واهتمام كبير من كافة الدول، 
ــًا عــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  كـــاشـــفـ
للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة 

بالمؤتمر خالل الفترة القادمة.

} د. جميلة السلمان.} د. أمين عبداهلل.} رئيس المجلس األعلى للصحة.

الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
وزير الخارجية أمس في الكويت، مع الدكتور الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة 

الكويت الشقيقة.
تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث الـــعـــالقـــات األخــويــة 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
وازدهــار في مختلف  الشقيقين وما تشهده من نمو 
والتنسيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  المجاالت، 
إلى  إضــافــة  المشتركة،  للمصالح  خدمة  المشترك 
االهتمام  محل  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  بحث 

المشترك.
المالكي سفير  السفير صالح  االجتماع  وحضر 
مملكة البحرين لدى دولة الكويت والوفد المرافق 

لوزير الخارجية. 

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الكويتي 

الدرامات التوثيقية!

فوزية رشيد
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} في ظل التطورات اإلعالمية، وآليات إنتاج 
درامــــا هــادفــة، فـــإن الــتــاريــخ الــعــربــي والــتــحــديــات 
الــراهــنــة، مــلــيــئــات بــكــل مــا يــمــكــن تنمية الــوعــي 
العربي به وجوديا وحضارًيا، ولتوثيق اللحظات 
المنطقة  بها  مــرت  التي  األحــداث  في  الصاخبة 
الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا مــنــذ بــدايــة الــقــرن الــمــاضــي، 
وتــدحــرج كرة  بــغــداد،  وبشكل أخــص منذ سقوط 
العربي، وحيث  إلى أحداث الخريف  النار لتصل 
)الــتــوثــيــق الــــدرامــــي( هـــو األكـــثـــر تــأثــيــًرا وجــذبــا 
والالحقة،  الحالية  األجيال  تعريف  وفاعلية في 
ــن تــحــديــات  ــه الـــبـــلـــدات الـــعـــربـــيـــة، مـ بــمــا مــــرت بـ
ــاح أو فـــشـــل فــــي مــواجــهــتــهــا،  وتــــهــــديــــدات، ونــــجــ

واألسباب الكامنة خلف ذلك النجاح أو الفشل.
} إذا كانت الرواية هي األكثر جذًبا للقراءة 
ــا  ــدرامــ ــوب، فــــإن )الــ ــعـ ــشـ حـــالـــًيـــا لــــدى غــالــبــيــة الـ
األكثر  هي  والتاريخية(  الوثائقية  والمسلسالت 
ــا بــيــن الــمــشــاهــديــن،  تـــأثـــيـــًرا ولـــيـــس فــقــط جـــذًبـ
المشاهدة  إحــصــائــيــات  خــالل  مــن  ذلــك  ويتضح 
لنوع الدراما والمسلسالت في المنطقة العربية، 
أن تحدثنا  مــا سبق  كــلــه!، وهــذا  العالم  وفــي  بــل 
النوع  بهذا  »التركية«  الخاصة  العناية  عنه حول 
الدرامي، الذي استقطب الجمهور العربي، خاصة 
مــع الــتــرجــمــة الــعــربــيــة، أو الــدبــلــجــة، والــتــمــويــل 
السخي واإلخراج المتخصص في نقل المعارك 
التركية،  الــرغــبــة  حسب  التاريخية  والــصــراعــات 
ــــذي يــشــد انــتــبــاه الــمــشــاهــد  ــوة الــســيــنــاريــو الـ ــ وقـ
بالديني  التاريخي  ودمــج  المتالحقة،  لألحداث 
واستلهام حكايات المسلمين والقيم اإلسالمية، 
إلى جانب االختيار الدقيق والمفّصل للممثلين!
ــدول العربية  الــ الــعــربــي وفـــي  الــوطــن  } فــي 
حــضــارات وتــاريــخ وتــحــديــات ومــواجــهــات صاخبة 
ــع تـــلـــك الــــتــــحــــديــــات ومـــع  ــ ــثــــة مـ قـــديـــمـــة وحــــديــ
معارك  وهــنــاك  االستعمار،  وأنــمــاط  التهديدات 
بإمكان  والحديث،  القديم  التاريخين  في  فارقة 
)الدراما العربية( التوجه إليها!، وبإمكان الدول 

العربية  )الرواية  لتبرز  تمويلها،  القادرة  العربية 
لــــألحــــداث( مـــن مــنــظــور عـــربـــي وتــوثــيــقــي قـــادر 
والقيم  بالديني  بالوثائقي  التاريخي  دمج  على 
وعي  مــن  استالبه  يتم  مــا  مواجهة  فــي  العربية، 
العربي المعاصر بشتى أشكال االستالب  الجيل 
واللغة  واالنــتــمــاء  والــهــويــة  القضايا  ُتــمــّيــع  الــتــي 

والدين وغيرها!
} في رمضان كل عام، تحفل الفضائيات بكل 
ما أغلبه غّث من الدراما والبرامج، وأقّله سمين 
اإلنتاجية  الشركات  أن  وذلك بسبب  الندرة،  حّد 
الخاصة، هي التي تتحّكم في »المنتج الدرامي« 
كــانــت هناك  لــو  مـــاذا  ولــكــن  تقديمه،  يتم  الـــذي 
المتمكنة  العربية  الـــدول  بعض  لــدى  تــوجــهــات 
والقادرة، لتمويل أعمال درامية هادفة »تاريخية 
العربي، بشرط  الجمهور  لها  توثيقية« يتعطش 

تميزها إخراًجا وسيناريو وتمثيال!؟!
بــإمــكــان اســتــقــطــاب الــشــعــوب الــعــربــيــة كلها 
لمثل هــذه األعــمــال الــدرامــيــة )الــمــتــمــّيــزة( ألن 
والفن حين يأخذ كل منهما مكانه  الثقافة  دور 
الــصــحــيــح، بــإمــكــانــه أن يــســتــلــهــم مـــن الــقــضــايــا 
أقصى  فيبلغ  درامــًيــا،  تقديمها  ليعاد  العربية، 
درجــــات الــتــأثــيــر فــي الــوعــي الــعــربــي والـــوجـــدان 
فـــي ظـــل االســتــقــطــاب الكبير  الـــعـــربـــي، خــاصــة 
للذائقة  ــي،  درامـ هــو  مــا  ولكل  هــو مرئي  مــا  لكل 

اإلنسانية المعاصرة!
مــهــم ال يقل  الــــدرامــــا ســــالح  إن  قــلــنــا  مــــرة 
أهــمــيــة عـــن أي ســـالح آخـــر تــتــحــصــن بـــه الـــدول 
لــحــمــايــة نــفــســهــا! ولــذلــك ال عـــذر لــمــن يصرف 
المال الوفير على شراء األسلحة، أن يبخل على 
ســالح الــفــن الــنــاعــم والـــهـــادف، فهو ســالح فتاك 
يستخدمه!  مــن  لكل  الــحــريــر  بملمس  كــان  وإن 
ندعو  وهنا  له،  الباطلة  االستخدامات  أكثر  وما 
أكثر قضايانا  ومــا  لــه  النظيف  االســتــخــدام  إلــى 
استقطاب  إلى  تحتاج  التي  والتاريخية  العربية 

درامي لها!

تعترف  أن  المتحدة  الواليات  تريد  ال 
بأن قيادتها للعالم تتعرض كل يوم لمزيد 
من التآكل، وأن جدارتها للقيام بهذا الدور 

لم تعد ُمقنعة حتى ألقرب الحلفاء.
ــــي لـــلـــخـــطـــط  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ »االمـــــــتـــــــثـــــــال« الـ
المناسب  الــصــدى  لــه  يــجــد  األمــريــكــيــة ال 
التي  الشرقية  أوروبـــا  بــلــدان  فــي بعض  إاّل 
وعلى  الهّشة  أنظمتها  على  خــوًفــا  ترتعد 
حــالــة االســتــقــرار الــســيــاســي لــديــهــا، ليس 
على  روسيا  تمثله  الــذي  »التهديد«  بسبب 
ــو في  ــاء كـــهـــذا هـ ــ ــذه األنـــظـــمـــة، ألن ادعــ هــ
هذه  انخرطت  إذا  إاّل  وهمي  ادعــاء  الواقع 
إاّل  أو  مباشرة،  بصورة  الحرب  في  البلدان 
الحمراء..  الروسية  الخطوط  تجاوزت  إذا 
وإنما ألن روسيا تحظى في الواقع بتأييد 
»حـــّســـاس« مـــن قــبــل قــطــاعــاٍت واســـعـــة من 

شعوب هذه البلدان.
وبــلــدان  الغربية عــمــوًمــا،  الــبــلــدان  أمــا 
ــــدرك أن  أوروبــــــا الــغــربــيــة تـــحـــديـــًدا فــهــي تـ
هو  »مــؤقــًتــا«  األمــريــكــي  بــالــركــب  التحاقها 
أن هذا االلتحاق ما  إجبارية طالما  حالة 
زال من دون مستوى الضرر واألذى الكبير، 
االســتــقــرار  فــي  التأثير  مستوى  دون  ومــن 
ينعكس  والــذي  البلدان  لهذه  االقتصادي 
السياسي  االستقرار  على  مباشرة  بصورة 
الجمهور  موقف  إلــى  بالنظر  وذلــك  فيها، 
ــد تـــرجـــمـــتـــه الـــمـــبـــاشـــرة  ــجـ فـــيـــهـــا الـــــــذي يـ
واإلضرابات  باالحتجاجات  إما  والسريعة، 
واالضطرابات، وإّما في نتائج االنتخابات.

للواليات  الكاملة  التبعية  فــإن  ولهذا 
الــمــتــحــدة مــا زالـــت غــيــر مكلفة ســيــاســًيــا، 
وهذه الكلفة ما زالت في بداياتها اقتصاديا 
واجتماعيا، لكن هذه التبعية ليست حالة 
بأي  امتثال  حالة  هــي  وال  كــامــل،  التحاق 
تفككات  إلــى  للتحول  وهــي مرشحة  حــال، 
معينة من  درجٍة  عند  متتالية  وانفراطات 
تداعي األزمات المتوقعة في هذه البلدان.

ــي أن قـــيـــادة  ــة األمــــــر هـــنـــا هــ وخــــالصــ
مسألة  تعد  لم  للغرب  المتحدة  الــواليــات 
المدى  في  تعد مضمونة  ولم  بها،  مسّلما 
بــلــدان  ــة فــي  إاّل إذا وقــفــت األزمــ الــمــبــاشــر 
الغرب عند الحدود والمستويات الحالية.

ــــدود  ــــحـ الـ هـــــــذه  تـــــجـــــاوز  تـــــم  إذا  أمـــــــا 
ـ فإن هذه  ـ وهو متوقع بشدة  والمستويات 
القيادة تصبح في موضع الشك، ويمكن أن 
تنتقل إلى مرحلة جديدة من فقدان الوزن 

والتماسك، بل ومن التصدع، أيًضا.

ــرة  ــ ــدائـ ــ يـــنـــطـــبـــق هــــــذا األمــــــــر عـــلـــى الـ
نفس  على  ينطبق  كما  اللصيقة  الغربية 
هذه الدائرة من خارج أوروبا، حيث ينتشر 
الوالء للواليات المتحدة في حلقاٍت كبيرة 
إضافة  وأستراليا،  وكندا  آسيا  في  ومهّمة 
إلــــى حــلــقــات أخـــــرى مــهــّمــة فـــي إفــريــقــيــا 

والشرق األوسط.
الصعيد  هذا  على  الثانية  والخالصة 
هـــي أن تـــآكـــل قـــيـــادة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
بقدرة  شــيء  كل  وقبل  أواًل  مرهون  للعالم 
هـــذه األخــيــرة عــلــى اإلمــســاك بــكــل السبل 
هو  وهــــذا  ــيــــة،  األوروبــ بالحلقة  والــوســائــل 
األمريكية  االستماتة  الواقع  في  يفسر  ما 

لمنع أي انهيارات في الجدار األوروبي.
إذا أمعّنا النظر هنا فماذا نكتشف؟

الـــــــدور  أن  بـــبـــســـاطـــة  ــتـــشـــف  ــكـ نـ ــا  ــنــ هــ
»القيادي« للواليات المتحدة لم يعد قائًما 
الخاصة،  وقوتها  ريادتها  بسبب  باألساس 
المقنعة والمسّلم بها، وإنما بات اعتمادها 
ــــدور مــشــروًطــا بـــدرجـــة تــضــرر  عــلــى هـــذا الـ
تعد  لــم  درجـــة  وهــي  اللصيقين،  حلفائها 
أو  على ضبطها  قــادرة  المتحدة  الــواليــات 
األدوات  تمتلك  تعد  لم  وهي  بها،  التحّكم 

الفعالة أو الحاسمة حيالها.
ــيـــة  وبــســبــب مــركــزيــة الــمــســألــة األوروبـ
للواليات  القيادي  الــدور  تقرير مصير  في 
ــا فــإنــهــا عـــاجـــزة عـــن إدارة  ــًيـ الــمــتــحــدة دولـ
صــراعــات »مــجــديــة« مــع الــصــيــن، وهـــي لم 
تعد تملك الوسائل الكافية لضبط الهند، 
حول  النهائي  الحسم  بشأن  محتارة  وهــي 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي اإليــــرانــــي، وهــــي بــاتــت 
»خــان«  لــالنــقــالب على حكومة  »مــضــطــرة« 
التهديد  لغة  إلــى  والــلــجــوء  باكستان،  فــي 
كثيرة  لبلدان  والمبّطن  العلني  والوعيد، 
خوًفا من فقد السيطرة بما في ذلك دولة 

كالهند حول »حقوق اإلنسان«.
تعيش الواليات المتحدة أزمة جديدة 
ــؤدي إلـــى اخــتــنــاقــات جــديــدة لــدورهــا  قــد تـ

القيادي على الصعيد الكوني.
جوهر هذه األزمة يتمثل في المراهنة 
رفع  أعلنت  التي  السالح ألوروبــا  بيع  على 
موازناتها العسكرية إلى مستويات قياسية، 
وهو ما يعود على الواليات المتحدة بأرباح 

أن  يمكن  التي  األربــاح  إلــى  إضافة  طائلة، 
عــن نقص  تــعــويــضــهــا  بــســبــب  لــهــا  تتحقق 
مضاعفة  بأسعار  الروسيين  والغاز  النفط 
ــيـــة.. هــذا  ــار الـــروسـ ــعـ عـــدة مــــرات عـــن األسـ
من جهة، أما من جهة أخرى فإن فشل أو 
إجهاض وتفكيك أثر العقوبات االقتصادية 
كــبــيــرة في  انــزيــاحــات  عــلــى روســيــا سيعني 
ــعـــمـــالت »الــعــالــمــيــة«  ــات الـ ــاطــ ــبــ حـــجـــم ارتــ
مــالذات  إلــى  واللجوء  األمريكي،  بــالــدوالر 
»تعددية« مالية  إلى  جديدة ستؤدي حتًما 

على غرار التعددية القطبية.
ــوبـــات ســيــعــنــي  ــقـ ــعـ الـ تــفــكــك  أو  فـــشـــل 
ــقــــد الـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  بـــــالـــــضـــــرورة فــ
والــســيــطــرة  الــتــحــكــم  أدوات  وأخــطــر  ألهـــم 
العالمية، وسيعني باختصار  باالقتصادات 
ــالـــي، والــــذي  ــمـ ــووي« الـ ــ ــنـ ــ شــــّل الـــســـالح »الـ
ســيــؤدي إمــا إلــى حــالــة فــوضــى على أعلى 
العالمي،  االقتصاد  على  الخطورة  درجــات 
وعــلــى كــامــل الــمــنــظــومــات الــمــالــيــة لــهــذا 
االقتصاد، أو إعادة ترتيب هذه المنظومات 
ــتــــوافــــق عــلــى  ــبــــارات جــــديــــدة والــ ــتــ ــق اعــ ــ وفـ
»كـــوتـــات« جـــديـــدة لــلــعــمــالت الــدولــيــة وفــق 
وليس  لــالقــتــصــادات،  الحقيقية  الــحــجــوم 

وفق نظام الهيمنة والتحّكم األمريكي.
الـــواليـــات الــمــتــحــدة تــصــعــد وتــصــّعــد، 
في معالجة  والتوازن  للصبر  فاقدة  وباتت 
األزمــــــة األوكــــرانــــيــــة حــتــى وصـــلـــت األمــــور 
بالصين إلى درجة وصف هذه المعالجات 
والـــــمـــــقـــــاربـــــات األمــــريــــكــــيــــة بـــالـــمـــخـــزيـــة 
والــمــتــشــّنــجــة الـــتـــي ال تــفــعــل ســــوى صــّب 

الزيت على النار.
تسّلم  أن  المتحدة  الــواليــات  تــريــد  ال 
بأّي حلول وسط للمسألة األوكرانية، وهي 
التراجع  األوكــرانــيــة على  الــقــيــادة  أجــبــرت 
ــذه الــقــيــادة  عــن كــل مــا كــانــت قــد أبــدتــه هـ
السبل  بكل  تحاول  وهــي  السياسي،  للحل 
والـــوســـائـــل إطـــالـــة أمــــد هــــذه الـــحـــرب في 
مــراهــنــٍة عــلــى إمــكــانــيــة إحــــداث أي ثــغــرات 
فــي الــجــدار الــروســي مــن دون أي جـــدوى، 
تــدرك ومنذ  ومــن دون أي أمــل، ألن روسيا 
للعداء  الحقيقية  األبــعــاد  طويلة  ســنــوات 
األمريكي لروسيا، تماًما كما تدرك الصين 
ودول أخرى كثيرة هذه الخطط األمريكية 
واستهدافاتها التي ترتبط أساًسا، وقبل كل 
المتحدة،  للواليات  القيادي  بالدور  شيء 
ــالــــعــــالــــم، وبـــآلـــيـــات  وبـــــدرجـــــة تـــحـــّكـــمـــهـــا بــ
األمــم  مــقــّدرات  على  وسطوتها  سيطرتها 

والشعوب.
ال يوجد فــي عالم الــيــوم مــن هــو قــادر 
الــمــطــلــوب هو  وأن  ــا،  ــيــ روســ عــلــى هــزيــمــة 
أن  والمطلوب  مًعا،  والصين  روسيا  هزيمة 
تــتــمــاســك كــل أوروبـــــا وتــصــطــّف مــن خلف 
الواليات المتحدة حتى ال تؤول األمور إلى 
تراجع الدور المهيمن للواليات المتحدة، 
والــخــالصــة الــجــديــدة هــنــا هــي أن إلــحــاق 
الوحيد  الحل  هو  بروسيا  كبيرة  »هزيمة« 
»للحفاظ«  الــمــتــحــدة  لــلــواليــات  المتبقي 
وحــيــٍد ومهيمن على  كــقــطــٍب  ــا  دورهــ عــلــى 

عالم اليوم.
الواليات المتحدة تدرك أن هذا األمر 
من سابع المستحيالت، وأن روسيا ستخلق 
ــا تـــكـــون فــيــه أوكـــرانـــيـــا  ــ ــًع ــا واقــ ــيـ ــرانـ ــي أوكـ فـ
ــى بــكــامــلــهــمــا تــحــت  ــطــ ــوســ ــة والــ ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
بعد  الروسية  للقوات  المباشرة  السيطرة 
على  السيطرة  استكمال  عمليات  تتم  أن 
الحدود اإلدارية للدونباس، وبذلك تسقط 
نظرية االستنزاف العسكري لقواتها، وهي 
مع  العسكري  التعامل  على  قــادرة  ستكون 
كــل الــتــهــديــدات فــي أوكــرانــيــا الــغــربــيــة عن 
كاملة  نارية  على سيطرة  قــادرة  وهي  ُبعد، 
على كــل األراضــــي األوكــرانــيــة إلــى أن تتم 
وتنضج الظروف لمعاهدات واتفاقات تلبي 

المتطلبات والشروط الروسية.
ــلـــواليـــات الــمــتــحــدة  أقـــصـــد، ال أمــــل لـ
محاولة  وكل  المسار،  هذا  بتغيير  والغرب 
لــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء هــي مغامرة 
أوروبــا، وكل محاولة إلغــراق أوروبا  بإغراق 
ســيــعــنــي تـــصـــّدع الـــجـــدار األوروبـــــــي، وربــمــا 
ــة، والــــتــــي هــي  ــ ــيــ ــ ــ ــقـــوط الــحــلــقــة األوروب سـ
في  الــمــركــزيــة  الحلقة  أو  ــّم،  األهــ الحلقة 
استراتيجية الحفاظ على الدور المهيمن 

ألمريكا على عالم اليوم.
هذا هو ما يفّسر الهستيريا األمريكية 
ــة الــتــي  ــ والــغــربــيــة، وهــــذا هـــو جــوهــر األزمـ
ــا  دورهـ حـــول  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تعيشها 
ــمـــي، وحــــــول جــــدارتــــهــــا الــحــقــيــقــيــة  ــالـ ــعـ الـ

الستمرار هذا الدور.
قد  العالم  أن  أمريكا  »سّلمت«  إذا  أمــا 
تغير، وأنها يمكن أن تتعايش مع متغيراته 
من موقع الدولة األكبر وربما األهّم ولكن 
ذلك  دون  أمــا  متاح.  فهذا  المهيمنة  ليس 
فليس هناك سوى الخريف األمريكي وهو 

على األبواب فعال.
} كاتب من فلسطين
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منذ بدء رئاسة »جو بايدن«، توترت عالقات الواليات 
ــــط. ووســـط  ــ الــمــتــحــدة مـــع حــلــفــائــهــا فـــي الـــشـــرق األوسـ
األولويات اإلقليمية المتباينة، والخالفات حول المواقف 
تجاه روسيا بعد غزوها ألوكرانيا، وبشأن سياسة الطاقة؛ 
غير  فترة  باعتباره  بذلك  الغربيون  المراقبون  استشهد 
مسبوقة من التوتر،  وكتبت »كارين يونغ«، و»بالل صعب«، 
الروسية  الحرب  »خلفية  أن  بوليسي«،  »فورين  في مجلة 
في أوكرانيا«، قد »كشفت التوترات الكامنة بين واشنطن 

ودول الخليج«.
الجانبين  لــكــال  المشتركة  الــمــصــالــح  إلـــى  وبــالــنــظــر 
من الحفاظ على تعاون مستمر منذ عقود في السياسة 
الــمــراقــبــون كيف يمكن  نــاقــش  واالقــتــصــاد واألمــــن؛ فقد 
اســتــعــادة الــعــالقــات الــقــويــة بين »الــخــلــيــج«، و»واشــنــطــن«، 
وبشروط تبادل المنفعة، مع اتفاق عام على أن األخيرة 
األمنية  بالمخاوف  أفضل  بشكل  االعــتــراف  إلــى  بحاجة 
هواجس  تخفيف  الخليج  لــدول  يمكن  بينما  لشركائها، 
الطاقة في الغرب، وتقديم الدعم الدبلوماسي ضد هجوم 
يــبــدو هــنــاك إجــمــاع على  أوكــرانــيــا. وعــلــيــه،  موسكو على 
طريق  عن  الخليجية،  األمريكية  العالقات  تقويم  إعــادة 
الحوار البناء، مع إصرار »يونج«، و»صعب«، على أنه يمكن 

بالفعل »أن يكون هناك تفاهم جديد بين الجانبين«.
ووفقا للعديد من المحللين، هناك عدة أسباب وراء 
كيفية  في  تكمن  والتي  الجانبين،  بين  العالقات  تدهور 
مخاوف  تعتبر  الــخــصــوص،  وجــه  وعلى  الــشــراكــة.  تعزيز 
االستراتيجية  المصالح  تجاه  االلــتــزام  بشأن  طــرف  كــل 
للطرف اآلخر القضية األبرز. وإدراًكا لمثل هذه المخاوف 
»ذا  مـــركـــز  مـــن  المــــــون«،  »آدم  ــح  ــ أوضـ الــخــلــيــج،  دول  مـــن 
ناشيونال انترست«، أن »العالقة متوترة حقا، وليست كما 
األخيرة  السياسية  التحوالت  بعض  ظل  في  معتاد،  هو 
في »إدارة بايدن«، مع حلفاء الواليات المتحدة في الشرق 
األوسط، في ضوء االعتقاد السائد بأن المنطقة تتراجع 
استراتيجية،  يمثل  هــذا  وأن  »واشــنــطــن«،  لــدى  أهميتها 

وليس اتجاها مؤقتا«. 
ومــن جــانــبــه، علق »ديــفــيــد مــاكــوفــســكــي«، مــن »معهد 
استجابة  عــدم  بــأن  األدنــــى«،  الــشــرق  لسياسات  واشنطن 
الواليات المتحدة، بزيادة  السعودية، واإلمــارات، لطلبات 
إنــتــاج الــنــفــط فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا، هو 
وأفعال  أقــوال  الرئيسيين  النفط  منتجي  برفض  تذكير 
واشنطن في العام الماضي. واستشهد »مارتن تشولوف«، 
في صحيفة »الجارديان«، بأن قرار »بايدن«، باإلفراج عن 
الماليين من براميل النفط من االحتياطي االستراتيجي، 
أسس عالقتهما  في  »يتشككان  وأبــو ظبي  الرياض  جعل 
بواشنطن«. وفيما يتعلق بقلق دول الخليج، أشار »يونغ«، 
و»صعب«، إلى رد »واشنطن«، »البطيء وغير الفعال«، على 
الهجمات الصاروخية الحوثية ضد السعودية واإلمارات، 

باعتباره أحدث صدمة للعالقات األمريكية الخليجية. 
ــة أخــــــــرى، أشـــــــار الـــمـــعـــلـــقـــون أيــــًضــــا إلـــى  ــيـ مــــن نـــاحـ
باعتبارها  الدولية،  الدبلوماسية  صعيد  على  الصعوبات 
قــضــيــة تــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة لــتــســهــيــل اســتــعــادة شــراكــة 
على  الخليج  دول  تحفظ  فــإن  للغرب،  وبالنسبة  فعالة. 
ــة األعـــمـــال الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا والــمــوافــقــة على  ــ إدانـ
»بـــورزو  وأعـــرب  الــقــلــق.  ــار  أثـ قــد  العالمية،  عــزلــة موسكو 
ألنه  أسفه  عن  إندبندنت«،  »ذي  صحيفة  في  دراغــاهــي«، 
»في وقت حرج من التاريخ األوروبــي«، فإن حلفاء الغرب 
على  واشنطن  قــدرة  عــدم  مع  ابتعدوا«،  »قــد  الخليجيين 
تــأمــيــن دعــمــهــم الــدبــلــومــاســي واالقــتــصــادي ضــد روســيــا. 
والحظ موقع »ميدل إيست آي«، أن »جميع دول الخليج 
في  روسيا  عضوية  لتعليق  التصويت  عن  امتنعت  الست 

وعلق  المتحدة«.  لألمم  التابع  اإلنــســان  حقوق  مجلس 
في  للسعودية  الــدائــم  الــمــنــدوب  نــائــب  العتيق«،  »محمد 
امــتــنــاعــه عن  الــمــتــحــدة، عــقــب  لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية 
تهدد  خطيرة  »سابقة  سيشكل  القرار  أن  على  التصويت 

العمل متعدد األطراف«.
ــمـــدى لــلــخــالفــات  ــار طــويــلــة الـ ــ ــى اآلثــ ــارة إلــ ــ ــي إشــ وفــ
االقتصادية والدبلوماسية بين الجانبين، أوضح »أمبروز 
ودول  »الرياض  أن  »التليجراف«،  بريتشارد«، في صحيفة 
أوبك الخليجية رفضوا حتى اآلن االستفادة من طاقتهم 
ــا«، كما  يــومــًي بــرمــيــل  بمليوني  ُتــقــدر  الــتــي  االحــتــيــاطــيــة 
»إذا استمروا »فهم يعرضون مظلة الدفاع  حذر من أنهم 
أي  إلــى  عليهم  »سيتعين  ثــم  ومــن  للخطر«،  األمــريــكــيــة 

جانب يقفون«.
بشأن  إيــران  مع  المفاوضات  استمرار  ُيعد  وإقليمًيا، 
عودة »االتفاق النووي«، نقطة خالف أخرى، ال سيما فيما 
القائمة  من  الثوري«  »الحرس  اسم  رفع  باحتمال  يتعلق 

األمريكية للمنظمات اإلرهابية.
األطلسي«،  »المجلس  من  سالفين«،  »باربارا  وعلقت 
أجل  من  المناخ  يحسن  أن  »يجب  الجديد،  االتفاق  بــأن 
ــار، وإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي نهائي  ــنـ وقـــف دائــــم إلطــــالق الـ
أنها ستساعد على تقليل  اليمن، والتي يرى  للحرب في 
السعودية،  ضد  الحوثية  الصاروخية  الهجمات  وقــف  أو 
االتـــفـــاق، ستستمر  هـــذا  ــدون  »بــ أنـــه  واإلمــــــارات، مضيفة 
الــتــوتــرات اإلقــلــيــمــيــة فــي الــتــصــاعــد بشكل شــبــه مــؤكــد«، 
وسيتعين على القوات األمريكية المتمركزة في المنطقة 

»البقاء بحالة تأهب قصوى«.
ومــع ذلــك فشلت نــقــاط الــحــوار هــذه فــي إقــنــاع دول 
بالوكالة  الــحــرب  لهجمات  هــدًفــا  تــزال  ال  التي  الخليج، 
اإليرانية. وأوضح »يونغ«، و»صعب«، أنه »بغض النظر عن 
محاولة المسؤولين األمريكيين تبديد فكرة أن واشنطن 
تسترضي إيران«، فإن دول الخليج تظل مرتابة من نوايا 

الواليات المتحدة، تجاه طهران«. 
وتعود العالقات المتوترة بين واشنطن ودول الخليج 
وأوضح  إيــران  بايدن«، تجاه  »إدارة  القلق من سياسة  إلى 
الواليات  أن  العربية ترى  »الدول  أن  »ديفيد ماكوفسكي«، 
األوسط  الشرق  كون  بشأن  قللت من مخاوفها  المتحدة 
قمة  فــإن  وبالتالي  مــا«،  نــوًعــا  بــه  يستهان  ال  قلق  مصدر 
لتذكيرها  الرئيسية  العربية  »للدول  فرصة  كانت  النقب 

بعدم المضي في هذا االعتقاد«. 
ــار »جــورجــيــو كــافــيــرو«، من  وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، أشـ
»جلف ستيت أناليتيكس«، إلى أن هناك دليال قويا على 
االستراتيجية  مصالحها  عــن  »تــبــحــث  الخليج  دول  أن 
واشنطن«.  رغبات  قبل  واقتصادها  أمنها  وتضع  الخاصة 
وصرح »كريج«، أنه بالنسبة لدول الخليج، فإن »الواليات 
بتغيير  »تــقــوم  بــالــثــقــة«، ألنــهــا  الــمــتــحــدة ليست جــديــرة 
دورة  بسبب  ســنــوات،  أربــع  كل  السياسي  ونهجها  مسارها 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وعـــــدم االتــــســــاق بــيــن أجـــنـــدات 

السياسة الخارجية للجمهوريين والديمقراطيين«.
ومــــع وضــــع مـــخـــاوف كـــال الــجــانــبــيــن فـــي االعـــتـــبـــار؛ 
قـــدم الــمــحــلــلــون الــغــربــيــون بــعــض االقـــتـــراحـــات حـــول ما 
العالقات  وتعزيز  المتبادلة،  الثقة  الستعادة  فعله  يمكن 
السياسية واالقتصادية واألمنية بينهما. ويدرك الطرفان 
التحديات  لــمــواجــهــة  تــقــويــم  إعــــادة  تتطلب  الــشــراكــة  أن 
»يونغ«،  الشراكة، يشير  الجديدة. و»للمضي قدًما« بتلك 

ــح الــمــصــالــح  ــه يـــجـــب تـــحـــديـــد مـــالمـ ــ ــى أنـ ــ ــب«، إلـ ــ ــعـ ــ و»صـ
في  والمتمركزة  الخليج،  ودول  واشنطن،  بين  المشتركة 

تحرير السوق، ورأس المال البشري، واالبتكار«.
وفيما يتعلق بالخطوات األمريكية، أوصى الباحثان 
بضرورة تراجع واشنطن عن حديثها عن معالجة قضايا 
للمنتجين  األخـــرى  »الــمــطــالــب  حــدة  وتخفيف  الــمــنــاخ، 
المناقشات حول  في  بإدراجهم  بلس  بأوبك  الخليجيين 
الــتــكــيــف مـــع ظـــاهـــرة تــغــيــر الـــمـــنـــاخ« مـــن قــبــل الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة، فــضــاًل عــن الــعــمــل عــلــى »مــعــالــجــة الــمــخــاوف 
األمنية الخليجية من خالل تقديم »حماية أكثر فعالية 
ضد هجمات إيران ووكالئها في المنطقة«، فضال عن زيادة 
الحوثية،  الصاروخية  الهجمات  اعتراض  في  مساعدتها 
قد  التي  األنشطة  »حــول  استخباراتية  معلومات  وتوفير 
الناحية  ومن  مستقبلية«.  هجمات  لشن  تمهيدية  تكون 
الخليجية  لــلــدول  تــوفــر  أن  الــخــبــيــران  اقــتــرح  الــعــمــلــيــة، 
ــراز »بـــريـــداتـــور«،  »طـــائـــرتـــان أو ثـــالث طـــائـــرات مــســيــرة طــ
لــلــكــشــف عـــن »مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، 
وتحذير من مغبة هجمات مخططة أو وشيكة« من وكالء 
إيران. وعلى المدى الطويل، أشار يونغ«، و»صعب«، إلى أن 
»تعزيز الدفاعات الجوية، والصاروخية المتكاملة«، يعتبر 
الخليجية  األمــريــكــيــة  األمــنــيــة  للعالقات  رئيسيا  دافــعــا 
الــمــســتــقــبــلــيــة، وهـــو مـــا يــتــطــلــب »الـــتـــزاًمـــا مـــن واشــنــطــن 
اإلصــالحــات  ومتابعة  المنطقة  فــي  شركائها  لمساعدة 

الدفاعية الالزمة لتطوير قدراتهم العسكرية الفعالة«.
»تحالف  بتشكيل  الــخــاصــة  لــالقــتــراحــات  وبالنسبة 
ــرار حــلــف الـــنـــاتـــو فـــي الــمــنــطــقــة  ــ ــع« عــلــى غـ ــ ــاعـــي أوســ دفـ
الخبيران  رفــض  فقد  الخليج«،  و»دول  »واشــنــطــن«،  بين 
تحقيقه  »يمكن  وال  عملًيا«،  فعال  »غير  باعتباره  ذلــك، 
ــثـــر واقـــعـــيـــة«، وهــو  ســـيـــاســـًيـــا«، لــكــنــهــمــا عـــرضـــا بـــديـــاًل »أكـ
»أهــداًفــا واضحة  استراتيجي جــديــد«، يحدد  دفــاع  »إطــار 
والمتعددة  الثنائية  الدفاعية  للعالقة  للتحقيق  وقابلة 
األطــراف«. وعلى وجه الخصوص، دعيا إلى »التخطيط 
»القيادة  أن  وأوضــحــا  إيـــران،  بشأن  لــلــطــوارئ«،  المشترك 
لــديــهــا فــرصــة إلشــــراك شركائها  الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة، 
االســتــراتــيــجــي  التخطيط  »عــمــلــيــات  فــي  الــخــلــيــجــيــيــن«، 

لالستفادة من أسلحة أكثر قوة وتطوًرا«. 
ومن أجل إعادة تقويم العالقة الخليجية األمريكية 
من  فــــاروق«،  »ياسمين  استشهدت  الــطــويــل،  الــمــدى  على 
»مــؤســســة كــارنــيــجــي لــلــســالم الــــدولــــي«، و»أنـــــــدرو لــيــبــر«، 
والــتــبــادالت  التعليمية،  بـ»المنح  »هـــارفـــارد«،  جامعة  مــن 
أن  ُتظهر  باعتبارها  السياحية«،  والمشروعات  الثقافية، 

واشنطن تولي اهتماما حقيقيا بحلفائها. 
من  العديد  الغربيون  المحللون  قــدم  العموم،  على 
االقـــتـــراحـــات الســتــعــادة الــعــالقــات األمــنــيــة والــســيــاســيــة 
القوية بين الخليج والواليات المتحدة، وذلك في ضوء 
الــســنــوات  بينهما خـــالل  االســتــراتــيــجــيــة  الــشــراكــة  تــوتــر 
»يونغ«، و»صعب«،  أعرب  تعليقاتهما،  وفي ختام  األخيرة. 
لكن  العالقات،  الممكن تحسن  »من  بأنه  اعتقادهما  عن 
للقيام بذلك، يجب على واشنطن »االعتراف بالتهديدات 
إيران  الخليج من  دول  تواجهها  التي  الحقيقية  األمنية 
إلــــى« تبني  الــخــلــيــج  تــحــتــاج دول  ووكـــالئـــهـــا، وبــالــمــقــابــل 
المحتملة  المحلية  السياسية  والمخاطر  الفوائد  كافة 
ولتسهيل  مفتوح«.  عالمي  سياسي  اقتصاد  في  للدخول 
ذلك، تم التأكيد على ضرورة إجراء مزيد من المناقشة 
الــمــفــتــوحــة والــتــعــبــيــر عــن مــخــاوف كــال الــجــانــبــيــن بهذا 
األكــثــر فعالية  »الـــحـــوار  أن  الــخــبــراء  رأى  الــصــدد، حــيــث 
وشفافية وشمواًل بين الجانبين، هو الذي يمكن أن يجعل 

الشراكة األمريكية-الخليجية على مسار جديد«.

كيف يمكن اإعادة بناء العالقات الأمريكية الخليجية؟

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

التهديد الذي اكُتشَف حديثًا 
للمخلفات البالستيكية ال يكمن 
فقط في غزوها لكل أرجاء بيئتنا 
من ماٍء وهواء وتربة، بعيدة كانت 
البشرية،  األنشطة  من  قريبة  أم 
كما أن التهديد الجديد ال يكمن 
ــًا فــــي ولـــوجـــهـــا فــــي أجـــســـام  أيــــضــ
الكائنات الفطرية الحية في البر، 
ــو، وإنـــمـــا خــطــورة  والــبــحــر، والـــجـ
ــات الــحــقــيــقــيــة،  ــفـ ــلـ ــمـــخـ هــــــذه الـ
في  تتمثل  العقيمة  وتهديداتها 
فـــي مختلف  مـــؤخـــرًا  اكــتــشــافــهــا 
فــُهــنــا يكمن  أجــســامــنــا،  ــاء  أعـــضـ
ــهـــديـــد الـــرئـــيـــس والــمــخــيــف  ــتـ الـ
والـــمـــزمـــن، والـــــذي يــســتــحــق منا 
وقــفــة تــأمــل جـــــادة، ويــحــتــاج في 
الــوقــت نــفــســه إلـــى تــدخــل سريع 
من الدول، واالهتمام بها كقضية 
ــة،  ــ ــويـ ــ أولـ ذات  وصـــحـــيـــة  بـــيـــئـــيـــة 
ــلـــى إيــــجــــاد الـــحـــلـــول  والـــعـــمـــل عـ

الحية  بيئتنا  عناصر  فــي  منها  للتخلص  السريعة 
وغير الحية، وفي كل عضو من أجسادنا. 

أما بالنسبة لمكونات بيئتنا أواًل، فهذه المخلفات 
والميكروبالستيكية  الحجم  الكبيرة  البالستيكية 
المتناهية في الصغر، قد أصبحت اليوم جزءًا أصياًل 
ال يتجزأ من كل مكونات البيئة في كل أنحاء العالم، 
وهناك كم كبير من الدراسات الميدانية التي اْكَتشفْت 
ووثقت وجودها في هذه البيئات الحية وغير الحية. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــكــائــنــات الــفــطــريــة الــحــيــة الــتــي 
تــعــيــش مــعــنــا، فــهــنــاك عــشــرات اآلالف مــن األبــحــاث 
الميدانية التي اكتشفت مخلفات بالستيكية صغيرة 
وكبيرة الحجم في الكائنات التي تعيش في البر وفي 

المسطحات المائية والطيور.
وسائل  َنــشــرْت  الــحــصــر،  ال  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
 2022 فبراير  السابع من  في  اإلمارتية خبرًا  اإلعــالم 
 )hawksbill( نـــوع  مـــن  الــســالحــف  عـــشـــرات  مـــوت  عـــن 
في   )loggerhead( نــــوع  مـــن  الـــخـــضـــراء  والـــســـالحـــف 
الساحل  فــي  الــشــارقــة  فــي  كلبه وخــورفــكــان  ســواحــل 
بسبب  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة  من  الشرقي 
أكلهم للمخلفات، وبالتحديد المخلفات البالستيكية 
بــمــخــتــلــف أحــجــامــهــا الـــتـــي تــســد الــجــهــاز الــهــضــمــي 
المنشور  حسب  القاتل،  الجوع  لها  وتسبب  والمعدة 
.)Marine Pollution Bulletin( »في مجلة »تلوث البحر
فقد  الحية  غير  البيئة  لمكونات  بالنسبة  وأمــا 
شبٍر  كــل  فــي  البالستيكية  المخلفات  هــذه  اكتشفت 
صــغــيــر أو كــبــيــر مــن كــوكــبــنــا، وفـــي كــل شــبــٍر قــريــب أو 
عذراء  نائية  مواقع  وفي  الحضرية،  المدن  من  بعيد 
ال تخطر على بال إنسان، وال يفكر أحد بوجود مثل 

هذه المخلفات. 
فـــقـــد تــــم اكـــتـــشـــاف الـــمـــخـــلـــفـــات الــبــالســتــيــكــيــة 
فـــي الــثــلــج فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي والــجــنــوبــي ألول 
ــاث الــبــيــئــة«  ــرة، حــســب الــمــنــشــور فـــي »مــجــلــة أبـــحـ ــ مـ
العام  مــن  مــايــو   15 فــي   )Environmental Research(
الجاري تحت عنوان: »قياس النانوبالستيك في الثلج 
في القطبين الشمالي والجنوبي«. فقد أكدت الدراسة 
في  متناهية  مجهرية  بالستيكية  جسيمات  وجـــود 
نانوجرام من  و52.3  بين 13.2  تــراوح  بتركيز  الصغر 
المنصهر  الــثــلــج  مــن  المليلتر  فــي  الــنــانــوبــالســتــيــك 
فــي جــزيــرة جــريــنــالنــد، وعــلــى عــمــق 14 مــتــرًا. وهــذه 
المخلفات البالستيكية كانت من نوع البولي إيثلين 
األكياس  صناعة  في  يستخدم  الــذي   )polyethylene(
تراباثاليت  إيثيلين  بــولــي  نــوع  ومــن  والبالستيكية، 
في  المستخدم   ))polyethylene terephthalate )PET(
عبوات المياه والمالبس، إضافة إلى جسيمات إطارات 
البالستيكية  المخلفات  هــذه  فاكتشاف  الــســيــارات. 
أن  يــؤكــد  النائية  البكر  المنطقة  تلك  فــي  الدقيقة 
هذه المخلفات حملتها الرياح من المدن الحضرية، 
ماراثونية  بها مسافات طويلة جدًا في رحلة  وطارت 
ت رحالها ونزلت في ثلوج القطبين. كذلك  حتى حطَّ
البيئة« في 28  ُنشرت دراســة في مجلة »تقنية وعلوم 
في  »الميكروبالستيك  عــنــوان:  تحت   ،2021 نوفمبر 
في  الجنوبي  القطب  فــي   )Weddell Sea( ودل  بحر 
مشاهدة  الــدراســة  وثقت  حيث  الجنوبي«،  المحيط 
770 قطعة بالستيكية، إضافة إلى اكتشاف المخلفات 

عينات  فـــي  الــمــيــكــروبــالســتــيــكــيــة 
سطح  وتــحــت  السطحية  الــمــيــاه 

الماء.
فقد  كله،  ذلــك  وعـــالوة على 
اكـــتـــشـــفـــت دراســـــــــات أخــــــرى هـــذه 
الــمــخــلــفــات فـــي أعــلــى قــمــة فــوق 
سطح األرض، وهي قمة إيفرست 
الـــمـــشـــهـــورة، وفـــــي أعـــمـــق مــوقــع 
تــحــت ســطــح الــبــحــر فـــي خــنــادق 
الــمــحــيــطــات الـــهـــادئ عــلــى عمق 
أكــثــر مــن عــشــرة كــيــلــومــتــرات في 
 Mariana Trench( ماريانا  خندق 
MT(((، إضافة إلى اكتشاف هذه 
الكائنات  أجــســام  فــي  المخلفات 
في  هــنــاك  تعيش  الــتــي  البحرية 

البرد القارس، والظالم الداكن.
وكل هذه الدراسات ال ُتشكل 
قلقًا شديدًا فوريًا، وال تمثل همًا 
إذا  مــزمــنــًا مــرعــبــًا ومـــبـــاشـــرًا، إال 
علمنا وتحققنا بأن هذه المخلفات البالستيكية التي 
لن  الحية  وغير  الحية  البيئات  جميع  فــي  اكتشفت 
وإنما تتحرك  األبــد،  إلى  تبقى هناك خالدة مخلدة 
وتــنــتــقــل بــشــكــٍل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، وبــعــد فــتــرة 
قصيرة أو طويلة من الزمن إلى أجسادنا عن طريق 
بالمخلفات  مــلــوثــة  غــذائــيــة  ــواد  مــ بــاســتــهــالك  الــفــم 
باستنشاق  األنــف  طريق  عن  أو  الميكروبالستيكية، 
أن  ويــجــب  الــخــطــر  بــهــا، فهنا يكمن  الــمــلــوث  الــهــواء 
هذه  بمصير  بشدة  نهتم  أن  يجب  وهنا  كثيرًا،  نقلق 
المخلفات عندما نطلقها في بيئتنا، وهذا ما حدث 

بالفعل في الواقع.
ــة تــحــت عــــنــــوان: »اكــتــشــاف  ــ كـــذلـــك ُنـــشـــرت دراســ
ــلـــوث بــجــســيــمــات الــبــالســتــيــك فــــي دم  ــتـ وتــحــلــيــل الـ
»الــبــيــئــة  مــجــلــة  فـــي  مــــارس 2022،  فـــي 24  اإلنــــســــان« 
العالمية« )Environment International(، حيث أجرت 
لـــ 22 عــيــنــة دم، ووجـــدت  ــة تــحــلــيــاًل مــخــبــريــًا  ــدراسـ الـ
 1.6 الميكروبالستيكية  المخلفات  تركيز  معدل  أن 
دم  مــن  المليمتر  فــي  الــبــالســتــيــك  مــن  مــيــكــروجــرام 
من  كــانــت  البالستيكية  الــمــخــلــفــات  وهـــذه  اإلنـــســـان، 
إيثيلين  وبولي  بروبلين،  والبولي  إيثلين،  البولي  نوع 
أن  تؤكد  الدراسة  وهــذه  ستيرين.  وبولي  تراباثاليت، 
وأصبحت  أجــســادنــا  دخــلــت  البالستيكية  المخلفات 
تسبح بكل راحة وحرية في مجرى دمائنا، فتصل إلى 

كل خلية من خاليا أجسامنا.
ــة مــنــشــورة  ــ ــالوة عــلــى مـــا ســبــق، فــهــنــاك دراسـ ــ وعـ
 Science of the  ( الــكــلــيــة«  الــبــيــئــة  »عــلــم  مــجــلــة  فـــي 
 2022 يوليو  مــن  العشرين  فــي   )Total Environment
حول اكتشاف الميكروبالستيك في رئة البشر، تحت 
رئة  أنسجة  فــي  الميكروبالستيك  »اكــتــشــاف  عــنــوان: 
ــان«، حــيــث وجــــد الـــجـــراحـــون لــعــمــلــيــات الــرئــة  ــســ اإلنــ
جسيمات البالستيك بحجم 3 ميكرومترات مدفونة 
رئة 11 مريضًا  السفلية في  الرئة  أنسجة  أعماق  في 
يستنشق  اإلنــســان  أن  يؤكد  مما  عينة،   13 أصــل  مــن 
القدرة  ولها  المتعددة  مصادرها  من  المخلفات  هذه 
على تخطي الحواجز الموجودة في الجهاز التنفسي 
ــال والـــمـــكـــوث فـــي الـــجـــزء الــســفــلــي  ــقـ ــتـ الــعــلــوي واالنـ

والتراكم فيه يومًا بعد يوم.
الـــدراســـات الــمــتــطــابــقــة في  ــذه  واآلن بــعــد كــل هـ
سنة  لــدي  تتضح  الشمولية  الــصــورة  باتت  نتائجها، 
بعد سنة بالنسبة للتلوث البالستيكي، فأستطيع اآلن 
أن أضع معالم وخطوط »دورة البالستيك« في البيئة، 
والخالصة  وغيرهما.  والنيتروجين  الكربون  كـــدورة 
البالستيكية  المخلفات  كل  أن  البالستيك  دورة  من 
فإنها  نــبــالــي،  أن  دون  بيئتنا  فــي  الــيــوم  ُنلقيها  الــتــي 
ترجع إلينا ولو بعد حين وتدخل في أعضاء أجسامنا 

وفي كل خلية من خاليانا.
العلمية  األبــحــاث  مــن  الــقــادمــة  المرحلة  واآلن 
الــتــالــيــة: مــا هي  ستتجه نحو اإلجــابــة عــن األســئــلــة 
المخلفات  تراكم  عن  تنجم  التي  الصحية  األضـــرار 

البالستيكية في أعضاء أجسامنا؟
ــا فــي  ــنــ ــا لــ ــهـ ــبـ ــبـ ومـــــــا هـــــي األمـــــــــــراض الــــتــــي ُتـــسـ
ــة بـــيـــن وجــــــود هـــذه  ــاك عـــالقـ ــنـ ــل هـ ــ الــمــســتــقــبــل؟ وهـ
الميكروبالستيكية في أعضائنا واحتمال  المخلفات 

اإلصابة بالسرطان؟

المخلفات البال�شتيكية اخترقت اأج�شامنا!

بقلم:
 د. إسماعيل محمد املدني
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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)
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 أعلنت زين البحرين نتائجها المالية لألشهر الثالثة المنتهية 
أربــاح قدرها 1.574 مليون  بتاريخ 31 مارس 2022 مسجلًة صافي 
دينار بحريني بنمو نسبته 3% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.527 
السهم  ربحية  2021، وظلت  األول  الربع  في  بحريني  دينار  مليون 

ثابتة عند 4 فلوس. 
بنسبة 1% على  األول 2022  للربع  التشغيلية  األربــاح  وارتفعت 
مقارنة  بــحــريــنــي  ديــنــار  مــلــيــون   1.749 إلـــى  لتصل  ســنــوي  أســـاس 
بـــ1.731 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها في 2021. وبلغت 
بزيادة  دينار بحريني،  الفترة نفسها 17.200 مليون  اإليــرادات في 
األول  الربع  في  بحريني  دينار  مليون  بـــ16.507  مقارنة   %4 قدرها 

.2021
ملكية  حقوق  إجمالي  بلغ  العمومية،  الميزانية  صعيد  وعلى 
 2022 األول  الربع  في  بحريني  دينار  مليون   77.533 المساهمين 
مليون  بــــ78.870  مقارنة  أســاس سنوي  على   %2 نسبته  بانخفاض 
دينار بحريني في نهاية عام 2021. وبلغت أصول الشركة مع نهاية 
دينار  مليون   128.288 مــارس   31 فــي  المنتهي   2022 األول  الــربــع 
بحريني بانخفاض نسبته 2% على أساس سنوي مقارنة بـ131.077 

مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021.
وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال الشيخ أحمد بن علي 
آل خليفة، رئيس مجلس إدارة زين البحرين: »لقد بدأنا هذا العام 
الــذي  العالي  أداءهـــا  البحرين  زيــن  واصــلــت  حيث  ممتازة  ببداية 
أفضل  لتقديم  قــوي  وضــع  فــي  اآلن  نحن   .2021 عــام  فــي  شهدته 
إمكانياتنا وخدماتنا المدمجة كشركة اتصاالت مبتكرة ومتكاملة 
من  التشغيلية  نتائجها  فــي  نموا  الشركة  وحققت  المملكة.  فــي 
في  باالستمرار  العمالء  وتجربة  التنموية  كفاءتها  تطوير  خــالل 
التكنولوجية  الــحــلــول  وتنمية  الــرقــمــي  للتحول  استراتيجياتها 

المبتكرة«.
وواصل رئيس مجلس إدارة زين البحرين: »تلعب زين البحرين 
دورًا مهمًا في دعم رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق اقتصاد رقمي 
لالرتقاء  ابتكارات جديدة  في  واالستثمار  الشبكة  توسعة  يتضمن 
بتجربة المستخدم وتنمية البنية التحتية الرقمية لتطوير الجيل 
القادم. نحن أول شركة اتصاالت بالمملكة تقوم باستخدام تقنية 

إنترنت األشياء ضيقة المسار )NB-IoT(، وتطبيق تقنية إريكسون 
لتجميع  الوقت  بتقسيم  الــمــزدوج  لــإرســال   )NR-NR( المتطورة 
الموجات الحاملة لشبكة الجيل الخامس )5G(، الستخدامها على 
للبيانات،  أعلى  معدالت  إتاحة  بهدف  المتوسط  النطاق  تــرددات 
وذلك جزء من التزام زين البحرين لتوسعة نطاق تغطية شبكتي 
وقمنا  المملكة.  في   )5G( الخامس  والجيل   )4G( الرابع  الجيل 
أيضًا بتوسعة خدمات الجيل الخامس )5G( حول المملكة، وتعزيز 

خدمات الفايبر وذلك لتوفير خدمات مذهلة لعمالئنا«.
زيــن  »ســتــواصــل  الــبــحــريــن:  زيـــن  إدارة  رئــيــس مجلس  ــاف  وأضــ
البحرين دعمها للتحول الرقمي واالستمرار بتقديم تجربة عمالء 

فائقة«.

ومن أهم إنجازات زين البحرين للربع األول 2022:
الشبكة:

بالمملكة تقوم باستخدام تطبيق تقنيات  اتصاالت  أول شركة 
)5G( لتعزيز خدمات الجيل الخامس )NR-NR( إريكسون

قــامــت زيـــن الــبــحــريــن بــاســتــخــدام تقنية إريــكــســون الــمــتــطــورة 
الــمــوجــات  لتجميع   )TDD( الــوقــت  بتقسيم  ــزدوج  ــمـ الـ لـــإرســـال 
ترددات  على  )5G( الستخدامها  الخامس  الجيل  لشبكة  الحاملة 
النطاق المتوسط بهدف تعزيز تجربة المستخدم وإتاحة معدالت 
إريكسون  البحرين شراكتها مع  زين  تواصل  للبيانات. حيث  أعلى 
لتوسيع نطاق تغطية شبكتي الجيل الرابع )4G( والجيل الخامس 
الــمــوجــات  تجميع  تقنية  طـــرح  إلـــى  إضــافــة  الــمــمــلــكــة،  فــي   )5G(
الحاملة للنطاق المتوسط لشبكة الجيل الخامس. وتوفر تقنية 
البحرين  زيـــن  لــشــركــة  إريــكــســون  مــن  الــحــامــلــة  الــمــوجــات  تجميع 
إمكانية تجميع العديد من ترددات النطاقات لتقديم سرعات أعلى 

ونطاق تغطية أوسع.
تعزيز خدمات الجيل الخامس )5G( في منطقة شرق الحد

االنتهاء من أعمال التطوير والتعزيزات الدائمة لتوفير اتصال 
الحد،  شــرق  منطقة  فــي   )5G( الــخــامــس  الجيل  لشبكة  محّسن 
لتصبح بذلك أول شركة اتصاالت في البحرين تحقق هذا اإلنجاز 
بات  الترقية،  هــذه  وبفضل  الجديدة.  السكنّية  المنطقة  هــذه  في 
ومــوثــوق  ســريــع  باتصال  االستمتاع  المنطقة  ســكــان  بإمكان  اآلن 

للموبايل واإلنترنت من دون انقطاع.
االستدامة والشمولية:

ــدى مــبــادراتــهــا  تـــدريـــب مــوظــفــيــهــا عــلــى لــغــة اإلشـــــارة وهـــي إحــ
الستراتيجية التنوع والشمولية

نظمت زين البحرين دورة تدريبية حول لغة اإلشارة لموظفيها 
متنوعة  ثقافة  لغرس   )D&I( والشمول  التنوع  مبادرات  من  كجزء 
التدريبي  الــبــرنــامــج  يــهــدف  الــعــمــل.  مــكــان  فــي  وشــامــلــة  ومنصفة 
لتكون  العمالء  بتجربة  واالرتــقــاء  الموظفين،  قــدرات  تطوير  إلــى 
متناول  في  التجارية  زين  عالمة  يجعل  ما  وترحيبًا،  شمواًل  أكثر 

الجميع.
ــقـــدر« لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  تــدشــيــن خــدمــة الــخــط الــســاخــن »نـ

األشخاص ذوي الهمم
دشــنــت خــدمــة الــخــط الــســاخــن »نــــقــــدر«، لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الهمم والقائمين على رعايتهم كجزء من مبادرة  األشخاص ذوي 
الدمج. يتماشى إطالق الخط الساخن مع استراتيجية االستدامة 
تقديم  إلى  ويهدف  البحرين  زين  شركة  تتبناها  التي  والشمولية 
تجربة خدمة عمالء استثنائية من خالل ضمان الشمول الرقمي 

والوصول إلى جميع األفراد.
تــعــاونــهــا مــع الــمــبــادرة الــوطــنــيــة لتنمية الــقــطــاع الـــزراعـــي في 

مبادرتهم الوطنية »ُدمِت خضراء«
الزراعي  الوطنية لتنمية القطاع  المبادرة  واصلت تعاونها مع 
في مشروعهم »ُدمِت خضراء« من خالل زراعة 100 شجرة في شارع 
والمشاركة  الكربون  لتخفيف  البيئية  األهــداف  لتحقيق  أبو ظبي 

في التأثير الجماعي على المملكة.
ــّيـــة فـــي جمع  تــعــاونــهــا مـــع مـــدرســـة عــبــدالــرحــمــن كـــانـــو الـــدولـ

المخلفات اإللكترونّية والتخلص منها
الدولّية  كانو  عبدالرحمن  مــدرســة  مــع  البحرين  زيــن  تعاونت 
فــي جــمــع الــمــخــلــفــات اإللــكــتــرونــّيــة والــتــخــلــص منها بـــأمـــان، وهــو 
خضراء  بيئة  بخلق  المتواصل  الشركة  الــتــزام  إطــار  فــي  يأتي  مــا 
ونظيفة في مملكة البحرين عبر مبادرتها الفّعالة لـ»جمع وإعادة 
التعاون  هــذا  ويهدف   .»)e-Waste( اإللكترونّية  المخلفات  تدوير 
بالتخلص  يتعلق  فيما  إيجابي  تغيير  إحـــداث  إلــى  الــمــدرســة  مــع 
من المخلفات اإللكترونّية عبر إذكاء الوعي وتشجيع ثقافة إعادة 

تدوير هذا النوع من النفايات.
األولـــى من  ُتعد  يونيبال  مــع  شــراكــة  فــي  البحرين  زيــن  دخلت 

نوعها للشباب
في حدث ُيعد األول في تاريخ االتصاالت في المملكة، دخلت 
القيمة  مــن  يونيبال إلضــفــاء مزيد  مــع  شــراكــة  فــي  البحرين  زيــن 
إذ  والــدقــائــق؛  الجيجابايت  تتخطى  الشباب  مــن  أعضائهما  إلــى 
سيستمتع أعضاء زين الشباب بعالم من المزايا السخية. وبموجب 
باقات  في  المسجلين  البحرين  زين  الشراكة، يحصل عمالء  هذه 
الشباب على أكثر من 200 عرض حصري من جميع أنحاء البحرين 

مثل Cinepolis وiMachines وWingman وDose وغيرها.

الموظفين  من  الطويلة  الخدمة  �سنوات  بذوي  تحتفي  والغاز«  للنفط  »القاب�سة 

وّقـــعـــت شـــركـــة الــبــحــريــن لــلــتــســهــيــالت 
 Beyon التجارية مذّكرة تفاهم مع شركة
أول مؤسسة  Connect لتصبح بموجبها 
مـــالـــيـــة بــحــريــنــيــة تــعــتــمــد حـــلـــول الــهــويــة 
الــرقــمــيــة وحـــل صــنــاديــق الــبــريــد الــرقــمــيــة 
 Beyon قــبــل  مـــن  والــمــقــدمــة  الــمــبــتــكــرة 

 .Connect
ــــر شـــركـــة الــبــحــريــن لــلــتــســهــيــالت  وُتــــوفِّ
ــتـــجـــات تـــمـــويـــلـــيـــة قــصــيــرة  ــنـ ــة مـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
تقديم  بجانب  األجـــل،  وطويلة  ومتوسطة 
ــيـــارات  ــالـــسـ ــات خــــاصــــة بـ ــ ــدمـ ــ مـــنـــتـــجـــات وخـ
باإلضافة إلى منتجات التأمين والتسهيالت 
وتلتزم  لها،  التابعة  الشركات  عبر  العقارية 
الــشــركــة بــتــقــديــم تـــجـــارب رقــمــيــة مــتــطــّورة 

ومبسطة وآمنة للزبائن.
الجهتين،  بــيــن  الــتــعــاون  لــهــذا  ــًقـــا  ووفـ
 Beyon Connect شــــركــــة  ــدم  ــقــ ــ ــُت ســ
ــي الــمــبــتــكــر  ــمـ ــرقـ ــد الـ ــريـ ــبـ ــدوق الـ ــنــ ــل صــ حــ
وذلــك  مـــؤخـــًرا،  أطلقته  الـــذي   OneBox
لتمكين االتصال اآلمن بين شركة البحرين 
للتسهيالت التجارية وزبائنها، حيث سيتيح 
نــقــل الــمــســتــنــدات وتــخــزيــنــهــا عــبــر مساحة 
وسيكون  وموثوقة.  وآمنة  ُمخصصة  رقمية 
الخدمات  إلى  الوصول  الزبائن  باستطاعة 
مما  الساعة،  مــدار  على  الجديدة  الرقمية 
وذلك  الفروع  زيــارة  إلى  سيقلص حاجتهم 

عن طريق تنفيذ طلباتهم إلكترونًيا.
وإضـــــافـــــًة عـــلـــى ذلــــــك، ســـُتـــوفـــر شــركــة 
منتجاتها  أحــــدث   Beyon Connect
جديدة  منصة  يــقــدم  الـــذي   OneID وهــو 
بشكل  والتعامل  الرقمية  الهوية  لتسجيل 
من  المقدمة  الرقمية  الــخــدمــات  مــع  آمــن 
شـــركـــة الــبــحــريــن لــلــتــســهــيــالت الــتــجــاريــة. 

ــذا الـــحـــل عــلــى هــيــئــة تطبيق  وســيــتــوفــر هــ
 iOS بنظامي  الذكية  للهواتف  إلكتروني 
تسجيل  خــاللــه  مــن  ويــمــكــن   ،Androidو
زبائن شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
الــزبــون  متطلبات  معرفة  عملية  بــواســطــة 
الــجــواز  تــدعــم  الــتــي   e-KYC اإللــكــتــرونــيــة 
الــشــخــصــي وبــطــاقــة الــهــويــة عــبــر خــاصــيــة 
الصورة  من  والتحقق  الوجه  على  التعرف 

باستخدام خاصية استشعار الحركة.
وتــعــلــيــًقــا عــلــى هـــذه االتــفــاقــيــة، صـــّرح 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  بوخوة،  عبداهلل 
الــبــحــريــن لــلــتــســهــيــالت الـــتـــجـــاريـــة قـــائـــاًل: 
اعتمادنا لحلول OneID وOneBox" في 

الشركة يمثالن عناصر أساسية في تطبيق 
التجارية  للتسهيالت  البحرين  شركة  رؤية 
فــيــمــا يــخــص تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة 
لــلــتــمــويــل والــتــأمــيــن، مــمــا يــأكــد الــتــزامــنــا 
بتطبيق مبادرات مصرف البحرين المركزي 
المتمثلة في قيادة التحول الرقمي المالي 

اآلمن على مستوى المملكة.
ــي الــــــمــــــرزوق نـــائـــب  ــلـ وبـــــــــــدوره، قــــــال عـ
بشركة  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  رئيس 
"لطالما  الــتــجــاريــة:  للتسهيالت  البحرين 
ارتكزت الخدمات المالية وخدمات التأمين 
ملتزمون  ونحن  والمصداقية،  الثقة  على 
ــأن نــكــون الــخــيــار األول  بــالــوفــاء بــوعــدنــا بـ

الخدمات  أرقى  للزبائن من خالل منحهم 
والمنتجات والحلول الرقمية المبتكرة."

راسموسن،  كريستيان  قال  ومن جهته، 
 Beyon لـــشـــركـــة  ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــيــــس  ــرئــ الــ
الحاجة  بأهمية  نــدرك  نحن   :Connect
إلى حلول رقمية مبتكرة تساعد المؤسسات 
االتصاالت  خدمات  تحديات  مواجهة  على 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا بــســبــب تـــطـــور االقـــتـــصـــاد 
التي  الحلول  بتطوير  قمنا  وقــد  الــرقــمــي، 
نقدمها في Beyon Connect مع وضع 
بعين  والمستقبلية  الــحــالــيــة  المتطلبات 

االعتبار.
تّم  التي   Beyon Connect وشركة 
إطــالقــهــا فـــي شــهــر يــنــايــر الــمــاضــي تعتبر 
أهدافها  وترتكز  بتلكو  لشركة  تابعة  شركة 
ــدث الــتــقــنــيــات الــمــبــتــكــر،  ــ عــلــى تــقــديــم أحـ
وخـــدمـــات الــمــنــصــات الــبــرمــجــيــة، وحــلــول 
وذلــك  الــمــعــلــومــات،  لتكنولوجيا  متقدمة 
لخدمة كل الجهات من القطاعين الخاص 

والعام في منطقة الشرق األوسط.
ــــالل طـــرِحـــهـــا لـــكـــل مــــن مــنــصــة  مــــن خـ
OneID و OneBox في السوق البحريني، 
تهدف شركة Beyon Connect لتمهيد 
الطريق نحو بيئة رقمية متطّورة ومترابطة 
وآمــنــة فــي أرجـــاء منطقة الــشــرق األوســط 
وشمال افريقيا. وعبر التعاون مع شركائها 
دوًرا   Beyon Connect تؤدي  الرائدين، 
هاًما في وضع الركائز الرئيسية لمستقبل 
وخــال  البيانات  على  وقــائــم  اســتــدامــة  أكثر 
إلى  الــشــركــة حلولها  ــورق، وســُتــوجــه  الــ مــن 
دعم مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 

واقتصاد البيانات.

زين البحرين حتقق 1.574 مليون دينار �صايف اأرباح خالل الربع الأول من 2022

17.2 مليون دينار.. وتو�سعة خدمات الجيل الخام�س والفايبر اإلى  اأرباح الإيرادات  ارتفاع 

ال�صيخ اأحمد بن علي: ال�صركة يف و�صع قوي.. وما�صون يف دعم روؤية البحرين نحو اقت�صاد رقمي متطور

} الشيخ أحمد بن علي آل خليفة.

ال���ب���ح���ري���ن ال���وط���ن���ي���ة ال��ق��اب�����س��ة 

ت��ح��ت��ف��ي ب��م��وظ��ف��ي��ه��ا ف���ي ���س��ه��ر رم�����س��ان

ــارك، أقــامــت  ــبـ ــمـ ــان الـ احـــتـــفـــًاء بــشــهــر رمـــضـ
شــركــة الــبــحــريــن الــوطــنــيــة الــقــابــضــة وشــركــاتــهــا 
 )bni( التابعة -شركة البحرين الوطنية للتأمين
 )bnl( الحياة  على  للتأمين  الوطنية  والبحرين 
وآي أسست الشرق األوسط- الغبقة الرمضانية 
الــســنــويــة لــمــوظــفــيــهــا بــحــضــور رئـــيـــس مجلس 
اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء  الــمــؤيــد  ــاروق  فــ اإلدارة 
من  كبيرة  وبمشاركة  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء 

الموظفين وأسرهم. 
الترفيهية  الفقرات  الحفل عدد من  وتخلل 
كما  قيمة،  جوائز  على  سحوبات  إلــى  باإلضافة 
قــامــت الــمــجــمــوعــة بــتــكــريــم الــمــوظــفــيــن الــذيــن 
خدموا المجموعة )BNH وbni وbnl( مدة 20 و15 
عاًما وألولئك الحاصلين على شهادات أكاديمية.

وأقــيــمــت هـــذه الــغــبــقــة كــجــزء مــن األنــشــطــة 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة 
للمجموعة والتي تهدف إلى االحتفال بتقاليد 
الحقيقية  الروح  العالقات وفهم  وتعزيز  رمضان 

للشهر الفضيل.
مـــن جــهــتــه، صــــرح ســمــيــر الـــــــوزان الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة 
قائاًل: »لطالما كانت إقامة الغبقة جزءا ال يتجزأ 
مـــن ســيــاســة الــشــركــة الـــجـــادة فـــي الــتــواصــل مع 
والتي  التي تجمعهم  الروابط  وتقوية  موظفيها 
تتعدى المهنية، معوال على روح العائلة الواحدة 
بها  يتحلى  التي  واإلخــالص  والتفاني  والعطاء 
ــراد عــائــلــة الــمــجــمــوعــة، والــتــي تجلت في  كــل أفــ
إنجازات المجموعة على مدار األعوام الماضية«.

»OneBox« و�صناديق الربيد »OneID« لعتماد الهوية الرقمية

»Beyon Connect« الت�سهيالت«اأول موؤ�س�سة مالية بحرينية ُتوقع اتفاقية مع«

غبقتها  والــغــاز  للنفط  القابضة  الــشــركــة  أقــامــت 
الرمضانية السنوية ألعضاء فريق العمل، وتم خاللها 
تكريم الموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة، وذلك 

يوم اإلثنين الموافق 11 أبريل الجاري.
وأقــيــمــت األمــســيــة فــي فــنــدق فــورســيــزونــز خليج 
واإلدارة  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  بــحــضــور  الــبــحــريــن 
التنفيذية وفريق العمل، حيث شهدوا تكريم زمالئهم 

الشركة  لــدى  العمل  مــن  ســنــوات  و10   5 أكــمــلــوا  ممن 
في  بجهودهم  االحتفاء  مع  والغاز،  للنفط  القابضة 
الحفل  واخُتتم  مًعا.  والمملكة  الطاقة  قطاع  خدمة 
بــكــلــمــة لــلــســيــد مـــــارك تـــومـــاس الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز، وأعرب 
الموظفين  لجميع  وتقديره  شكره  خالص  عن  فيها 
تجاه  والتزامهم  تفانيهم  وعلى  المتميز  دورهــم  على 

الشركة.
حرصها  والــغــاز  للنفط  القابضة  الشركة  وُتتابع 
العالية  الكفاءات  ذوي  الموظفين  بإبقاء  واهتمامها 
ــنـــمـــو فــــي مــخــتــلــف  ــفـــرص الـــتـــطـــّور والـ وتــــزويــــدهــــم بـ
على جهودهم  تكريمهم  ذلك  في  بما  الشركة،  أقسام 
الشركة  نجاحات  تعزيز  فــي  تصب  والــتــي  المستمرة 

والقطاع ككل.

BIBF تنظم  الم�ست�سفيات الحكومية بالتعاون مع  

الم�س�اري�ع« اإدارة  »اأ�سا�سي�ات  بعن�وان  ور�س�ة عم�ل 
وبالتعاون  الحكومية  المستشفيات  نظمت 
مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
BIBF ورشة عمل بعنوان اساسيات إدارة المشاريع. 
هـــذا وتــهــدف الـــورشـــة إلـــى تــعــلــم اســاســيــات إدارة 

والميزانية  والجودة  الوقت  ناحية  من  المشاريع 
وكيف يتم الربط بينهم لتحسين إنتاجية العمل، 
الــمــشــروع بشكل افضل  تــوظــيــف  إلـــى  بــاإلضــافــة 

ورؤية أهداف المشروع بشكل اوضح.

ــرت جـــدا فــي نفسي واقــعــُة الــتــعــدي بــالــضــرب الــذي  ــ أثَّ
بين طفلين،  السعودية  الــمــدارس  أحــد  الموت في  إلــى  أدى 
ــن تــكــون األخـــيـــرة طالما  هــي لــم تــكــن الــحــادثــَة األولــــى ولـ
تهيأت الظروف واجتمع وجود طفل عدواني مع إهمال من 

المدرسة وعدم وعي من اآلباء في المنزل. 
الــطــفــل الــعــدوانــي لــيــس طــفــا شــقــيــا لــديــه اضــطــراب 
فــالــعــدوان سلوك  كــذلــك،  الــقــصــة ليست  فــقــط ال  ســلــوكــي 
عنه  ينتج  وقد  باآلخرين  الضرر  أو  األذى  إلحاق  يستهدف 

إصابة إنسان أو حيوان أو إتاف ممتلكات الغير.
المنزل  من  يتشكل  الطفل  ألن  كبير  دور  األهــل  وعلى 
قبل  المنزل  في  وتصرفاته  وكامه  تعبيراته  بداية  وتظهر 

الخروج إلى المدرسة والمجتمع. 
ــدوان الــلــفــظــي،  ــعـ ولـــلـــعـــدوان أشـــكـــال مــتــعــددة فــمــنــهــا الـ
نحو  والــعــدوان  والتخريبي  والتعبيري  الجسدي  والــعــدوان 

الذات بأن يؤذي الطفل نفسه.
ونتعرف  الطفل  نــوَع عدوانية  نحدد  أن  المهم  لــذا من 
عــلــى أســبــابــهــا ونــتــحــرك ســريــعــا مــع المختصين مــن أجــل 
فــإن من يترك  وغــيــره،  الطفل نفسه  يــؤذي  العاج حتى ال 
طفله يعادي األطفال اآلخرين في المدارس ويدخلون في 

صراعات فهم يؤذون أطفالهم أوال قبل أي أحد.
فــعــلــى األســـــرة فـــي الــبــيــت عــــدم تــشــجــيــع الــطــفــل على 
الــســلــوك الــعــدوانــي بــاعــتــبــاره صــــورة مــن صـــور الـــدفـــاع عن 
مكانها  في  وتفريغها  الكامنة  طاقتهم  كبت  وعــدم  النفس 

الصحيح كممارسة الرياضة والهوايات. 
ضـــــرورة الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح مـــع الــســلــوكــيــات 
السلبية من قبل األسرة والمدرسة، وتجنب تعريض األطفال 
للمثيرات العدوانية مثل مشاهد العنف في وسائل اإلعام.
وأخيرا، إن الحزم مطلوب من جميع األطراف حتى ال 

تتكرر المأساة مجددا. 

�سلوك الطفل العدواني
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

التخصصي  الـــســـام  مــســتــشــفــى  حــصــل 
عــلــى الــمــســتــوى الــبــاتــيــنــي مـــن االعــتــمــاد 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل  مـــن 
والخدمات الصحية )NHRA(، ويستند هذا 
الــتــقــيــيــم الــــذي أجـــرتـــه الــهــيــئــة خـــال شهر 
ديــســمــبــر الــمــاضــي إلـــى أفــضــل الــمــمــارســات 
في  الجودة  أعلى مستويات  الدولية لضمان 
لجميع  آمنة  بيئة  وتوفير  الصحية  الرعاية 

المرضى.
ــأن مــســتــشــفــى الــســام  أفــــــادت الــهــيــئــة بــ
التخصصي قد حصل على معايير االعتماد 
الدرجة  من  التميز  لهذا  للتأهل  المطلوبة، 

المستشفى  الـــتـــزام  تثبت  الــتــي  الباتينية 
الصحية  الرعاية  أعلى مستوى من  بتقديم 

العالية الجودة للمواطنين.
وقال الدكتور جمال صالح رئيس مجلس 

إدارة مستشفى السام التخصصي: 
ــزة هــــي نــتــيــجــة الـــجـــهـــود  ــائــ ــجــ »هـــــــذه الــ
الفريق  فــي  كــل عضو  يبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
لكل  والــخــبــرة  والــســامــة  الــجــودة  لتحسين 
ــتـــوى مــن  مــــريــــض. وســيــســتــمــر هـــــذا الـــمـــسـ
االلــتــزام بالتميز فــي كــافــة جــوانــب الــجــودة، 
ــذا اإلنــــجــــاز وســيــســتــمــر  ــهـ نـــحـــن فــــخــــورون بـ
رفع  أجــل  مــن  األنظمة  تحسين  فــي  الفريق 

مستوى خدماتنا بكل طريقة ممكنة«.
ــتـــور رافـــــي سينغ  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـ
الرئيس التنفيذي للعمليات القائم بأعمال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بسبب  صعبة  فترة  كانا  الماضيين  العامين 
ــاء، فــقــد بـــذل الــفــريــق بــأكــمــلــه قــصــارى  ــوبـ الـ
جــهــده لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذا بــنــجــاح مـــن دون 

المساس بسامة المرضى«.
ــتـــفـــل الــمــســتــشــفــى بـــاعـــتـــمـــاده  وقـــــد احـ
ــن )نــــــهــــــرا( خـــــــال الـــغـــبـــقـــة  ــ الــــبــــاتــــيــــنــــي مــ
فندق  في  أقيمت  التي  السنوية  الرمضانية 

كراون بازا البحرين.
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شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن أعـــظـــم 
الـــســـنـــة، وأهـــــم مـــا يميز  شـــهـــور 
الــمــبــارك هــو فرض  هــذا الشهر 
تتغير  الشهر  هذا  وفي  الصيام، 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــبــعــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــام. وفـــي المقال  ــدار  عــلــى مـ
التالي توضح أخصائية التغذية 
بمركز  الــمــنــذر  آالء  الــعــاجــيــة 
اتباع  كيفية  الطبي  كير  سمارت 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي وتــجــنــب  ــظـ نـ
وقد  المضرة  الغذائية  الــعــادات 

بدأت كامها محذرة:
تكمن العديد من المشكات 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي  فـ
نــمــط غــيــر صــحــي يعتمد  إلــــى 
ــة  ــمـ ــعـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن األطـ عــ
الـــســـكـــريـــة والـــحـــلـــويـــات، وعــلــى 
ــائـــد فـــإن  عـــكـــس الــمــعــتــقــد الـــسـ
رمضان يعّد فرصة جيدة لنزول 
الغذائية  العادات  وتغيير  الــوزن 
ــة وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة  ــئـ ــاطـ الـــخـ

الصحية للجسم.
الغذائية  الــعــادات  أهــم  ومــن 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي قـــــد يــتــبــعــهــا 
ــد اإلفـــــطـــــار شـــرب  ــعـ الــــصــــائــــم بـ
الــســوائــل الــشــديــدة الـــبـــرودة أو 
ــرارة لــاعــتــقــاد  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــدة الـ
ـــروي الـــعـــطـــش وتــســاعــد  ـــ ــا ت ــهـ أنـ
ذلك  عكس  وعلى  الهضم،  على 
فــقــد تـــــؤدي إلــــى عــســر الــهــضــم 
ــدة،  ــعــ ــمــ ــات عـــضـــلـــة الــ ــلــــصــ ــقــ وتــ
ويفضل استبدالها بالسوائل ذات 
الحرارة المعتدلة. ومن الشائع 
ــن الــمــقــلــيــات  أيـــضـــا اإلكــــثــــار مــ
والـــحـــلـــويـــات، وقــــد يــســبــب ذلــك 
التخمة وتراكم الدهون والشعور 
استبدالها  ويــفــضــل  بــالــعــطــش، 
وتـــحـــديـــد  الـــبـــخـــار  أو  بـــالـــفـــرن 
وعلى  منها.  المتناولة  الكمية 

كبيرة  فئة  هــنــاك  اآلخـــر  النحو 
كميات  يشربون  الصائمين  من 
ــاء وجــبــة  ــنـ ــاء أثـ ــمـ هــائــلــة مـــن الـ
ــًا مــنــهــم أن ذلـــك  ــنـ الـــســـحـــور ظـ
يــعــوض الــعــطــش خـــال ســاعــات 
وذلك  التالي،  اليوم  الصيام في 
الــجــســم  ألن  خــــاطــــئ  مـــفـــهـــوم 
بسرعة  الــســوائــل  مــن  يتخلص 
ــبـــدال ذلــك  ــتـ كــبــيــرة ويــمــكــن اسـ
السوائل  العالية  بــالــخــضــراوات 
واأللياف ألن الجسم يحتاج إلى 
مدة طويلة لهضمها وامتصاص 
السوائل منها، وقد يعاني بعض 
الــصــائــمــيــن مـــن إهـــمـــال وجــبــة 
أنها  البعض  واعتقاد  السحور، 
ولكن  ــوزن..  ــ الـ فــي  ــادة  زيــ تسبب 

الكسل  تمنع  هــي  الــعــكــس  عــلــى 
وتمد  الهضمي  الجهاز  وتنشط 
كما  الــازمــة،  بالسوائل  الجسم 
أسلوب  اتباع  أن  البعض  يعتقد 
الــتــجــويــع الــشــديــد خـــال شهر 
رمضان أمر مفيد وجيد ويؤدي 
ــوزن، ولــكــنــه من  ــ إلـــى إنــقــاص الـ
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــقــــر الــــدم  ــدوار وفــ ــ ــالــ ــ الـــشـــعـــور بــ

ونقص في العناصر الغذائية. 
ــلـــى اتــــبــــاع نــظــام  احـــــــرص عـ
الــعــادات  غــذائــي مــتــوازن وتغيير 
الغذائية الخاطئة المتبعة على 
يعّد  الــعــام، فشهر رمضان  مــدار 
واكتساب  الــوزن  فرصة إلنقاص 

نمط غذائي صحي. 

»ال�سالم التخ�س�سي« يحتفل بح�سوله على االعتماد البالتيني

 من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية

في  عند حــدوث خلل  العصبي  القولون  يحدث 
وظيفة القولون، مما يؤدي إلى أعراض في الجهاز 
الهضمي وسوء في الهضم واإلخراج، يمكن السيطرة 
المختص،  الــطــبــيــب  مــع  الــمــتــابــعــة  تــمــت  إذا  عــلــيــه 
العلوي  فاطمة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حــاور  لذا 
الخليج  بمركز  والكبد  الهضمي  الجهاز  استشاري 

الطبي والسكر. 
ما هو القولون العصبي؟

األمـــراض  مــن  مــرضــا  يعتبر  العصبي  الــقــولــون 
الحركية للجهاز الهضمي. ويكون عبارة عن متازمة 
لمجموعة أعراض تخص الجهاز الهضمي منها ألم 
هيئة  على  ســواء  الخروج  عملية  في  تغيير  البطن، 

إسهال أو إمساك، أو اختاط بين االثنين.
ما هي األعراض؟

العارض األساسي للقولون العصبي هو ألم غير 
محدد في منطقة البطن وأغلب المرضى يشتكون 
من األلم، إما قبل وإما بعد عملية التخريج أو بعد 
العصبي  القولون  الطعام.  من  معينة  أنــواع  تناول 
أنــه ال يوجد  مــرض من األمــراض الحركية بمعنى 

سبب عضوي للمرض.
ما هي أسبابه؟

ال يــوجــد لــه ســبــب واحــــد واضــــح، ولــكــن هناك 
القولون  متازمة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  عوامل  عــدة 
ــم زيــــــــادة فــي  ــهـ ــديـ ــع الــــمــــرضــــى لـ ــيـ ــمـ الـــعـــصـــبـــي وجـ
بمحور  يسمى  بما  واضــطــراب  العصبي  التحسس 

العقل والجهاز الهضمي. 
بــعــض الــمــرضــى يــصــابــون بـــأعـــراض الــقــولــون 

أو  )بكتيريا  جــرثــومــيــة  مــعــويــة  نــزلــة  بــعــد  العصبي 
في  زيــادة  عندهم  يكون  المرضى  وبعض  فــيــروس(، 
بــطء  بسبب  األمــعــاء  فــي  الــضــارة  البكتيريا  نسبة 
األعراض  أساس  الحاالت  وفي هذه  األمعاء،  حركة 
يكون اختاال بين نسبة البكتيريا الضارة والنافعة 
على  السيطرة  الممكن  ومــن  الهضمي،  الجهاز  في 
األعراض من خال عاج عدم توازن نسب البكتيريا.

أغــلــب الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي ال يـــوجـــد عــنــدهــم مــســبــبــات 

ــم أســـبـــاب  ــ واضــــحــــة ويــــكــــون الــــغــــذاء والـــتـــوتـــر أهـ
الفئة يعتمد على متابعة  هــذه  األعـــراض. عــاج 
المريض مع أكثر من مختص للوصول إلى نظام 
وتكون  األعـــراض  على  والسيطرة  صحي  غــذائــي 

مدة العاج أطول في هذه الحاالت.
هل هناك مضاعفات؟ وهل يؤدي اإلهمال في 

العاج إلى سرطان القولون؟
ال يوجد مضاعفات خطرة للقولون العصبي 
يــؤدي إلى أي أمــراض عضوية  وإهمال العاج ال 
أو خبيثة. هذا ال يمنع أن يصاب مريض القولون 
العصبي بأورام في القولون وتكون نسبة الخطورة 
المجتمع من  لــعــامــة  تــمــامــا  مــمــاثــلــة  ــابـــة  واإلصـ
نفس الفئة العمرية، وال يشكل القولون العصبي 
عاما مسببا لــأورام في هذه الحاالت، ويخضع 
الوقائية  للفحوصات  العصبي  القولون  مرضى 

تماما مثل باقي أفراد المجتمع.
يجب معرفة أن المضاعفات الوحيدة إلهمال 
العاج هي استمرارية األلم واألعراض وانخفاض 

في جودة الحياة أو نمط الحياة.
كيف يكون التشخيص؟

ــون تـــشـــخـــيـــص الــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي عــن  ــكــ يــ
السريري  الكشف  بعد  وذلـــك  االســتــبــعــاد  طــريــق 
بناء  من  الطبيب  ليتمكن  المريض  تاريخ  وأخــذ 
تشخيص أولي وبالتالي طلب التحاليل واألشعة 
الــازمــة للتأكد مــن خــلــو الــمــريــض مــن أمـــراض 

عضوية في الجهاز الهضمي.
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات تــعــتــمــد عــلــى عــدة 

عوامل مثل مدة المرض، وجود بعض المؤشرات 
تغيير  الــوزن،  الشهية، فقدان  مقلقة مثل فقدان 
أو إمساك  حديث في األعــراض مثل إسهال حاد 
حاد، وجود دم في البراز، أو تاريخ مرضي شخصي 
العائلة يزيد من قابلية اإلصابة بأمراض  أو في 
أعــراض  تكون  أن  أو  الهضمي  الجهاز  في  خبيثة 
حديثة في أشخاص من سن 45 فما فوق، يجب 
الــتــوجــه مــبــاشــرة لــمــنــاظــيــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
منظار المعدة أو منظار القولون أو االثنين، في 
حــال وجـــود أحــد مــن مــؤشــرات القلق الــمــذكــورة. 
في جميع الحاالت األخرى من الممكن االكتفاء 
في  للمناظير  والــتــوجــه  واألشــعــة  الــدم  بتحاليل 
حال وجود اختال في نتيجة التحاليل أو أن ال 

يوجد استجابة ألول خطوة للعاج.
ما هي طرق العاج؟

الـــعـــاج يــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــعــاج 
الـــغـــذائـــي وتــعــديــل نــمــط الــحــيــاة مــثــل مــمــارســة 
مهمة  التوتر  على  السيطرة  بانتظام،  الــريــاضــة 
ــــاج الــقــولــون  ــدة األعــــــراض وعـ ــدا لــتــقــلــيــل حــ جــ
أمر  التوتر  عن  التام  االبتعاد  أن  وبما  العصبي، 
مــســتــحــيــل، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن مـــمـــارســـة بعض 
التوتر  نسبة  مــن  تحد  التي  الذهنية  الــعــاجــات 
ــنـــي، كــمــا يــحــتــاج  مــثــل الـــتـــأمـــل والـــتـــركـــيـــز الـــذهـ
ــة خــاصــة فــي بــعــض األحــيــان  الــمــريــض إلـــى أدويــ
النتائج  أفــضــل  ولــكــن  ــراض،  األعــ على  للسيطرة 
تكون مع العاج الغذائي وتغيير نمط الحياة إلى 

حياة صحية. 

التجميل  تقنيات  أبرز  من  والفيلر  البوتكس 
التي تستخدم حاليا، ولكن قد ال تعرف الكثيرات 
الفرق بينهما، وقد يتم اختيار إحدى الطريقتين 
دائمًا  بشكل عشوائي وغير مــدروس. ولهذا يجب 
إلى  الحاجة  يحدد  الــذي  االختصاصي  استشارة 
أي منهما. وفي حوارنا التالي مع الدكتورة أماني 
والتجميل  الجلدية  األمــراض  أخصائي  حجازي 
البورد  على  الحاصلة  الطبي  إيف  بمركز  والليزر 
الـــســـوري ســتــســاعــدنــا عــلــى اكــتــشــاف الـــفـــرق بين 

البوتكس والفيلر.
ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

البوتكس هي مادة بكتيرية تحقن في أماكن 
ــاء كــامــل  مــعــيــنــة فـــي الـــوجـــه وتــعــمــل عــلــى ارتــــخــ
ومنبسطة  مرتخية  العضلة  يجعل  ما  للعضات 
وتــخــتــفــي الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مــؤقــت مــن 4 إلـــى 6 

أشهر.
وتحقن في العضات الحركية أو الديناميكية 

في الوجه.
ــتــــخــــدامــــات فــــي الــطــب  ــدة اســ ــ لـــلـــبـــوتـــكـــس عــ
الجلدي من الناحية العاجية والتجميلية؛ فمن 
التعرق  فرط  لعاج  يستخدم  العاجية  الناحية 
تحت اإلبط أو اليدين، ولعاج الشقيقة )الصداع 

النصفي(.
ــة والـــمـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــعــــاجــــات اآلمـ ــ وهــــــي مـ
شهور.   10 إلى   6 من  النتيجة  وتستمر  للمريض 
امــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــمــيــلــيــة فــأهــمــهــا: عــاج 
في  تحقن  حيث  العين  وحـــول  الجبهة  تجاعيد 
أماكن معينة في الوجه بمعايير موحدة وكميات 

مدروسة.
وتــســتــخــدم أيــضــا لــعــاج الــضــحــكــة الــلــثــويــة 

وتقنية نفرتيتي وتحديد الفك والرقبة.
هل يوجد سن معين لعمل إجراء البوتكس؟

المعظم  العمرية؛  الناحية  من  جــدل  يوجد 
يتوقف  البوتكس  برأيي  أنا   ،30 فوق سن  يقولون 
على الحالة نفسها وليس العمر، فبعض الحاالت 
العشرينيات  فــي  وبكثرة  عميقة  تجاعيد  يــوجــد 
كــوقــايــة  الــبــوتــكــس  مــــادة  اســتــخــدام  وهــنــا يمكننا 
حيث  مستقبا  التجاعيد  مكان  حفر  وجــود  من 
من  الــراحــة  حــالــة  فــي  التجاعيد  نـــرى  أن  يمكن 
وحينها  الــوجــه،  فــي  تعبيرية  حــركــات  عــمــل  دون 
المشكلة  لــحــل  يكفي  ال  وحـــده  الــبــوتــكــس  يــكــون 
تجميلية  تــداخــات  عــدة  المراجعة  إلــى  وتحتاج 

مع البوتكس.
ــادة سائلة  ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــيــلــر فــهــي مــ أمـ
أمــاكــن  ولــهــا  الــوجــه  مـــلء  أو  تعبئة  منها  الــهــدف 

أيضا  ولــهــا  الــبــوتــكــس،  عــن  فيها  تحقن  مختلفة 
نواح عاجية وتجميلية.

غير  الــوجــه  كــان  إذا  العاجية:  الناحية  مــن 
أو  الفيلر  إلــى  نلجأ  حينها  متناظر  أو  متماثل 
بالفيلر،  فتحقن  متناظرة  غير  الشفاه  كانت  إذا 
ووجود عظمة األنف يمكن تعديلها بالفيلر بدال 
حاالت  وفي  الجراحية،  العملية  إلى  اللجوء  من 
إلى  فنلجأ  التكميم  عمليات  بعد  الـــوزن  خــســارة 
حــقــن الــفــيــلــر لــمــلء الـــوجـــه وتــعــويــض الــمــفــقــود 

وعاج التجاعيد.
ملء  فهو  التجميلية  الناحية  إلى  وبالنسبة 
تكبير  أو  الــوجــنــتــيــن  لــتــحــديــد  بــالــفــيــلــر  الـــوجـــه 

الشفاه أو تحديد الفك.
لتعبئة  فــقــط  الفيلر  يستخدم  كـــان  ســابــقــا   
الوجه أو ملئه اما اآلن وبعد تطوره أصبح يستخدم 
)FACE LIFTING(، حيث  الوجه  أيضا في شد 
المريضة تطلب الفيلر لشد الوجه وليس للتعبئة 
أو لــتــحــديــد الـــوجـــه، كــمــا يــوجــد أيــضــا عــاجــات 
أخرى لشد البشرة كأجهزة شد الوجه التي تعطي 

المظهر النضر.
إنتاج  نسبة  تنخفض  الــســن  فــي  الــتــقــدم  مــع 
الكوالجين واإلياستين في البشرة ما يؤدي إلى 
مشاكل جمالية مثل ظهور التجاعيد والخطوط 
في  مهما  دورا  الجمالية  األجهزة  تلعب  الرفيعة، 
عاج التجاعيد وذلك بفضل قدرتها على تعزيز 
إنــتــاج الــكــوالجــيــن وإعـــــادة الــمــرونــة إلـــى الــبــشــرة 
التجاعيد  لمحاربة  أجــهــزة  عــدة  يــوجــد  وشــدهــا، 

وعامات التقدم في السن موجودة في مركز إيف 
للنساء  وتجميل  جلدية  مــركــز  أول  وهــو  الطبي 

فقط في البحرين 
ومنها:

1- جهاز MICRO NEEDLING وهو إجراء 
بواسطة  الــبــشــرة  ثــقــب  عــلــى  يعمل  بسيط  طــبــي 
إبر صغيرة معقمة تعمل على محاربة التجاعيد 

وخاصة الدقيقة وتحفز الكوالجين.
ترطيب  على  تعمل  للوجه:  الــنــضــارة  ابــر   -2
وتغذية وتحفيز الكوالجين وخاصة حول العينين 
والــشــفــاه والــجــبــهــة والـــوجـــه حــيــث يــحــتــوي على 

حمض الهيالورونيك وفيتامينات.
3- جهاز PLUS 4 من األجهزة الحديثة التي 
المشاكل  مــن  الكثير  عــاج  فــي  فاعليتها  أثبتت 
الــواســعــة  والــمــســامــات  الــجــلــد  بــتــرهــل  المختلفة 
والتصبغات فيعمل على رفع الوجه وشده ونحت 

القوام وعاج السيلوليت.
4- جهاز الهايفو أو شد الوجه بالموجات فوق 
الصوتية وهو تطبيق يحفز جميع طبقات الجلد 
ويــســمــح بــتــجــديــد نــفــســه، حــيــث تــســتــمــر عملية 

اإلصاح من 4 إلى 6 اشهر 
PRP -5 للوجه أو الصفائح الغنية بالبازما 
الوجه  فــي  الــكــوالجــيــن  تحفيز  على  تعمل  الــتــي 
وتــعــبــئــة الــتــجــاويــف لــيــبــدو الـــوجـــه أكــثــر حــيــويــة 
ــنــــدوب وخـــاصـــة نـــــدوب حب  وتــحــســيــن مــظــهــر الــ
والخطوط  التجاعيد  مظهر  وتحسين  الــشــبــاب 

الرفيعة وتصغير المسامات الكبيرة الحجم.

فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«: القولون 

الع�سبي حالة نف�سية وعادات غذائية خاطئة

العادات الغذائية اخلاطئة يف �ضهر رم�ضان املبارك..

اآالء المنذر: رم�سان فر�سة جيدة 

الإنقا�ص الوزن ب�سكل �سحي 

الدكتورة اأماين حجازي جتيب:

 حقن البوتك�ص والفيلر الفرق بينهما.. 

واأيهما اأف�سل؟ 
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 ≈∏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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ــرت جـــدا فــي نفسي واقــعــُة الــتــعــدي بــالــضــرب الــذي  ــ أثَّ
بين طفلين،  السعودية  الــمــدارس  أحــد  الموت في  إلــى  أدى 
ــن تــكــون األخـــيـــرة طالما  هــي لــم تــكــن الــحــادثــَة األولــــى ولـ
تهيأت الظروف واجتمع وجود طفل عدواني مع إهمال من 

المدرسة وعدم وعي من اآلباء في المنزل. 
الــطــفــل الــعــدوانــي لــيــس طــفــا شــقــيــا لــديــه اضــطــراب 
فــالــعــدوان سلوك  كــذلــك،  الــقــصــة ليست  فــقــط ال  ســلــوكــي 
عنه  ينتج  وقد  باآلخرين  الضرر  أو  األذى  إلحاق  يستهدف 

إصابة إنسان أو حيوان أو إتاف ممتلكات الغير.
المنزل  من  يتشكل  الطفل  ألن  كبير  دور  األهــل  وعلى 
قبل  المنزل  في  وتصرفاته  وكامه  تعبيراته  بداية  وتظهر 

الخروج إلى المدرسة والمجتمع. 
ــدوان الــلــفــظــي،  ــعـ ولـــلـــعـــدوان أشـــكـــال مــتــعــددة فــمــنــهــا الـ
نحو  والــعــدوان  والتخريبي  والتعبيري  الجسدي  والــعــدوان 

الذات بأن يؤذي الطفل نفسه.
ونتعرف  الطفل  نــوَع عدوانية  نحدد  أن  المهم  لــذا من 
عــلــى أســبــابــهــا ونــتــحــرك ســريــعــا مــع المختصين مــن أجــل 
فــإن من يترك  وغــيــره،  الطفل نفسه  يــؤذي  العاج حتى ال 
طفله يعادي األطفال اآلخرين في المدارس ويدخلون في 

صراعات فهم يؤذون أطفالهم أوال قبل أي أحد.
فــعــلــى األســـــرة فـــي الــبــيــت عــــدم تــشــجــيــع الــطــفــل على 
الــســلــوك الــعــدوانــي بــاعــتــبــاره صــــورة مــن صـــور الـــدفـــاع عن 
مكانها  في  وتفريغها  الكامنة  طاقتهم  كبت  وعــدم  النفس 

الصحيح كممارسة الرياضة والهوايات. 
ضـــــرورة الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح مـــع الــســلــوكــيــات 
السلبية من قبل األسرة والمدرسة، وتجنب تعريض األطفال 
للمثيرات العدوانية مثل مشاهد العنف في وسائل اإلعام.

وأخيرا، إن الحزم مطلوب من جميع األطراف حتى ال 
تتكرر المأساة مجددا. 

�سلوك الطفل العدواني
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

التخصصي  الـــســـام  مــســتــشــفــى  حــصــل 
عــلــى الــمــســتــوى الــبــاتــيــنــي مـــن االعــتــمــاد 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل  مـــن 
والخدمات الصحية )NHRA(، ويستند هذا 
الــتــقــيــيــم الــــذي أجـــرتـــه الــهــيــئــة خـــال شهر 
ديــســمــبــر الــمــاضــي إلـــى أفــضــل الــمــمــارســات 
في  الجودة  أعلى مستويات  الدولية لضمان 
لجميع  آمنة  بيئة  وتوفير  الصحية  الرعاية 

المرضى.
ــأن مــســتــشــفــى الــســام  أفــــــادت الــهــيــئــة بــ
التخصصي قد حصل على معايير االعتماد 
الدرجة  من  التميز  لهذا  للتأهل  المطلوبة، 

المستشفى  الـــتـــزام  تثبت  الــتــي  الباتينية 
الصحية  الرعاية  أعلى مستوى من  بتقديم 

العالية الجودة للمواطنين.
وقال الدكتور جمال صالح رئيس مجلس 

إدارة مستشفى السام التخصصي: 
ــزة هــــي نــتــيــجــة الـــجـــهـــود  ــائــ ــجــ »هـــــــذه الــ
الفريق  فــي  كــل عضو  يبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
لكل  والــخــبــرة  والــســامــة  الــجــودة  لتحسين 
ــتـــوى مــن  مــــريــــض. وســيــســتــمــر هـــــذا الـــمـــسـ
االلــتــزام بالتميز فــي كــافــة جــوانــب الــجــودة، 
ــذا اإلنــــجــــاز وســيــســتــمــر  ــهـ نـــحـــن فــــخــــورون بـ
رفع  أجــل  مــن  األنظمة  تحسين  فــي  الفريق 

مستوى خدماتنا بكل طريقة ممكنة«.
ــتـــور رافـــــي سينغ  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـ
الرئيس التنفيذي للعمليات القائم بأعمال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بسبب  صعبة  فترة  كانا  الماضيين  العامين 
ــاء، فــقــد بـــذل الــفــريــق بــأكــمــلــه قــصــارى  ــوبـ الـ
جــهــده لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذا بــنــجــاح مـــن دون 

المساس بسامة المرضى«.
ــتـــفـــل الــمــســتــشــفــى بـــاعـــتـــمـــاده  وقـــــد احـ
ــن )نــــــهــــــرا( خـــــــال الـــغـــبـــقـــة  ــ الــــبــــاتــــيــــنــــي مــ
فندق  في  أقيمت  التي  السنوية  الرمضانية 

كراون بازا البحرين.
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شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن أعـــظـــم 
الـــســـنـــة، وأهـــــم مـــا يميز  شـــهـــور 
الــمــبــارك هــو فرض  هــذا الشهر 
تتغير  الشهر  هذا  وفي  الصيام، 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــبــعــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــام. وفـــي المقال  ــدار  عــلــى مـ
التالي توضح أخصائية التغذية 
بمركز  الــمــنــذر  آالء  الــعــاجــيــة 
اتباع  كيفية  الطبي  كير  سمارت 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي وتــجــنــب  ــظـ نـ
وقد  المضرة  الغذائية  الــعــادات 

بدأت كامها محذرة:
تكمن العديد من المشكات 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي  فـ
نــمــط غــيــر صــحــي يعتمد  إلــــى 
ــة  ــمـ ــعـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن األطـ عــ
الـــســـكـــريـــة والـــحـــلـــويـــات، وعــلــى 
ــائـــد فـــإن  عـــكـــس الــمــعــتــقــد الـــسـ
رمضان يعّد فرصة جيدة لنزول 
الغذائية  العادات  وتغيير  الــوزن 
ــة وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة  ــئـ ــاطـ الـــخـ

الصحية للجسم.
الغذائية  الــعــادات  أهــم  ومــن 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي قـــــد يــتــبــعــهــا 
ــد اإلفـــــطـــــار شـــرب  ــعـ الــــصــــائــــم بـ
الــســوائــل الــشــديــدة الـــبـــرودة أو 
ــرارة لــاعــتــقــاد  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــدة الـ
ـــروي الـــعـــطـــش وتــســاعــد  ـــ ــا ت ــهـ أنـ
ذلك  عكس  وعلى  الهضم،  على 
فــقــد تـــــؤدي إلــــى عــســر الــهــضــم 
ــدة،  ــعــ ــمــ ــات عـــضـــلـــة الــ ــلــــصــ ــقــ وتــ
ويفضل استبدالها بالسوائل ذات 
الحرارة المعتدلة. ومن الشائع 
ــن الــمــقــلــيــات  أيـــضـــا اإلكــــثــــار مــ
والـــحـــلـــويـــات، وقــــد يــســبــب ذلــك 
التخمة وتراكم الدهون والشعور 
استبدالها  ويــفــضــل  بــالــعــطــش، 
وتـــحـــديـــد  الـــبـــخـــار  أو  بـــالـــفـــرن 
وعلى  منها.  المتناولة  الكمية 

كبيرة  فئة  هــنــاك  اآلخـــر  النحو 
كميات  يشربون  الصائمين  من 
ــاء وجــبــة  ــنـ ــاء أثـ ــمـ هــائــلــة مـــن الـ
ــًا مــنــهــم أن ذلـــك  ــنـ الـــســـحـــور ظـ
يــعــوض الــعــطــش خـــال ســاعــات 
وذلك  التالي،  اليوم  الصيام في 
الــجــســم  ألن  خــــاطــــئ  مـــفـــهـــوم 
بسرعة  الــســوائــل  مــن  يتخلص 
ــبـــدال ذلــك  ــتـ كــبــيــرة ويــمــكــن اسـ
السوائل  العالية  بــالــخــضــراوات 
واأللياف ألن الجسم يحتاج إلى 
مدة طويلة لهضمها وامتصاص 
السوائل منها، وقد يعاني بعض 
الــصــائــمــيــن مـــن إهـــمـــال وجــبــة 
أنها  البعض  واعتقاد  السحور، 
ولكن  ــوزن..  ــ الـ فــي  ــادة  زيــ تسبب 

الكسل  تمنع  هــي  الــعــكــس  عــلــى 
وتمد  الهضمي  الجهاز  وتنشط 
كما  الــازمــة،  بالسوائل  الجسم 
أسلوب  اتباع  أن  البعض  يعتقد 
الــتــجــويــع الــشــديــد خـــال شهر 
رمضان أمر مفيد وجيد ويؤدي 
ــوزن، ولــكــنــه من  ــ إلـــى إنــقــاص الـ
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــقــــر الــــدم  ــدوار وفــ ــ ــالــ ــ الـــشـــعـــور بــ

ونقص في العناصر الغذائية. 
ــلـــى اتــــبــــاع نــظــام  احـــــــرص عـ
الــعــادات  غــذائــي مــتــوازن وتغيير 
الغذائية الخاطئة المتبعة على 
يعّد  الــعــام، فشهر رمضان  مــدار 
واكتساب  الــوزن  فرصة إلنقاص 

نمط غذائي صحي. 
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في  عند حــدوث خلل  العصبي  القولون  يحدث 
وظيفة القولون، مما يؤدي إلى أعراض في الجهاز 
الهضمي وسوء في الهضم واإلخراج، يمكن السيطرة 
المختص،  الــطــبــيــب  مــع  الــمــتــابــعــة  تــمــت  إذا  عــلــيــه 
العلوي  فاطمة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حــاور  لذا 
الخليج  بمركز  والكبد  الهضمي  الجهاز  استشاري 

الطبي والسكر. 
ما هو القولون العصبي؟

األمـــراض  مــن  مــرضــا  يعتبر  العصبي  الــقــولــون 
الحركية للجهاز الهضمي. ويكون عبارة عن متازمة 
لمجموعة أعراض تخص الجهاز الهضمي منها ألم 
هيئة  على  ســواء  الخروج  عملية  في  تغيير  البطن، 

إسهال أو إمساك، أو اختاط بين االثنين.
ما هي األعراض؟

العارض األساسي للقولون العصبي هو ألم غير 
محدد في منطقة البطن وأغلب المرضى يشتكون 
من األلم، إما قبل وإما بعد عملية التخريج أو بعد 
العصبي  القولون  الطعام.  من  معينة  أنــواع  تناول 
أنــه ال يوجد  مــرض من األمــراض الحركية بمعنى 

سبب عضوي للمرض.
ما هي أسبابه؟

ال يــوجــد لــه ســبــب واحــــد واضــــح، ولــكــن هناك 
القولون  متازمة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  عوامل  عــدة 
ــم زيــــــــادة فــي  ــهـ ــديـ ــع الــــمــــرضــــى لـ ــيـ ــمـ الـــعـــصـــبـــي وجـ
بمحور  يسمى  بما  واضــطــراب  العصبي  التحسس 

العقل والجهاز الهضمي. 
بــعــض الــمــرضــى يــصــابــون بـــأعـــراض الــقــولــون 

أو  )بكتيريا  جــرثــومــيــة  مــعــويــة  نــزلــة  بــعــد  العصبي 
في  زيــادة  عندهم  يكون  المرضى  وبعض  فــيــروس(، 
بــطء  بسبب  األمــعــاء  فــي  الــضــارة  البكتيريا  نسبة 
األعراض  أساس  الحاالت  وفي هذه  األمعاء،  حركة 
يكون اختاال بين نسبة البكتيريا الضارة والنافعة 
على  السيطرة  الممكن  ومــن  الهضمي،  الجهاز  في 
األعراض من خال عاج عدم توازن نسب البكتيريا.

أغــلــب الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي ال يـــوجـــد عــنــدهــم مــســبــبــات 

ــم أســـبـــاب  ــ واضــــحــــة ويــــكــــون الــــغــــذاء والـــتـــوتـــر أهـ
الفئة يعتمد على متابعة  هــذه  األعـــراض. عــاج 
المريض مع أكثر من مختص للوصول إلى نظام 
وتكون  األعـــراض  على  والسيطرة  صحي  غــذائــي 

مدة العاج أطول في هذه الحاالت.
هل هناك مضاعفات؟ وهل يؤدي اإلهمال في 

العاج إلى سرطان القولون؟
ال يوجد مضاعفات خطرة للقولون العصبي 
يــؤدي إلى أي أمــراض عضوية  وإهمال العاج ال 
أو خبيثة. هذا ال يمنع أن يصاب مريض القولون 
العصبي بأورام في القولون وتكون نسبة الخطورة 
المجتمع من  لــعــامــة  تــمــامــا  مــمــاثــلــة  ــابـــة  واإلصـ
نفس الفئة العمرية، وال يشكل القولون العصبي 
عاما مسببا لــأورام في هذه الحاالت، ويخضع 
الوقائية  للفحوصات  العصبي  القولون  مرضى 

تماما مثل باقي أفراد المجتمع.
يجب معرفة أن المضاعفات الوحيدة إلهمال 
العاج هي استمرارية األلم واألعراض وانخفاض 

في جودة الحياة أو نمط الحياة.
كيف يكون التشخيص؟

ــون تـــشـــخـــيـــص الــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي عــن  ــكــ يــ
السريري  الكشف  بعد  وذلـــك  االســتــبــعــاد  طــريــق 
بناء  من  الطبيب  ليتمكن  المريض  تاريخ  وأخــذ 
تشخيص أولي وبالتالي طلب التحاليل واألشعة 
الــازمــة للتأكد مــن خــلــو الــمــريــض مــن أمـــراض 

عضوية في الجهاز الهضمي.
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات تــعــتــمــد عــلــى عــدة 

عوامل مثل مدة المرض، وجود بعض المؤشرات 
تغيير  الــوزن،  الشهية، فقدان  مقلقة مثل فقدان 
أو إمساك  حديث في األعــراض مثل إسهال حاد 
حاد، وجود دم في البراز، أو تاريخ مرضي شخصي 
العائلة يزيد من قابلية اإلصابة بأمراض  أو في 
أعــراض  تكون  أن  أو  الهضمي  الجهاز  في  خبيثة 
حديثة في أشخاص من سن 45 فما فوق، يجب 
الــتــوجــه مــبــاشــرة لــمــنــاظــيــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
منظار المعدة أو منظار القولون أو االثنين، في 
حــال وجـــود أحــد مــن مــؤشــرات القلق الــمــذكــورة. 
في جميع الحاالت األخرى من الممكن االكتفاء 
في  للمناظير  والــتــوجــه  واألشــعــة  الــدم  بتحاليل 
حال وجود اختال في نتيجة التحاليل أو أن ال 

يوجد استجابة ألول خطوة للعاج.
ما هي طرق العاج؟

الـــعـــاج يــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــعــاج 
الـــغـــذائـــي وتــعــديــل نــمــط الــحــيــاة مــثــل مــمــارســة 
مهمة  التوتر  على  السيطرة  بانتظام،  الــريــاضــة 
ــــاج الــقــولــون  ــدة األعــــــراض وعـ ــدا لــتــقــلــيــل حــ جــ
أمر  التوتر  عن  التام  االبتعاد  أن  وبما  العصبي، 
مــســتــحــيــل، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن مـــمـــارســـة بعض 
التوتر  نسبة  مــن  تحد  التي  الذهنية  الــعــاجــات 
ــنـــي، كــمــا يــحــتــاج  مــثــل الـــتـــأمـــل والـــتـــركـــيـــز الـــذهـ
ــة خــاصــة فــي بــعــض األحــيــان  الــمــريــض إلـــى أدويــ
النتائج  أفــضــل  ولــكــن  ــراض،  األعــ على  للسيطرة 
تكون مع العاج الغذائي وتغيير نمط الحياة إلى 

حياة صحية. 

التجميل  تقنيات  أبرز  من  والفيلر  البوتكس 
التي تستخدم حاليا، ولكن قد ال تعرف الكثيرات 
الفرق بينهما، وقد يتم اختيار إحدى الطريقتين 
دائمًا  بشكل عشوائي وغير مــدروس. ولهذا يجب 
إلى  الحاجة  يحدد  الــذي  االختصاصي  استشارة 
أي منهما. وفي حوارنا التالي مع الدكتورة أماني 
والتجميل  الجلدية  األمــراض  أخصائي  حجازي 
البورد  على  الحاصلة  الطبي  إيف  بمركز  والليزر 
الـــســـوري ســتــســاعــدنــا عــلــى اكــتــشــاف الـــفـــرق بين 

البوتكس والفيلر.
ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

البوتكس هي مادة بكتيرية تحقن في أماكن 
ــاء كــامــل  مــعــيــنــة فـــي الـــوجـــه وتــعــمــل عــلــى ارتــــخــ
ومنبسطة  مرتخية  العضلة  يجعل  ما  للعضات 
وتــخــتــفــي الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مــؤقــت مــن 4 إلـــى 6 

أشهر.
وتحقن في العضات الحركية أو الديناميكية 

في الوجه.
ــتــــخــــدامــــات فــــي الــطــب  ــدة اســ ــ لـــلـــبـــوتـــكـــس عــ
الجلدي من الناحية العاجية والتجميلية؛ فمن 
التعرق  فرط  لعاج  يستخدم  العاجية  الناحية 
تحت اإلبط أو اليدين، ولعاج الشقيقة )الصداع 

النصفي(.
ــة والـــمـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــعــــاجــــات اآلمـ ــ وهــــــي مـ
شهور.   10 إلى   6 من  النتيجة  وتستمر  للمريض 
امــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــمــيــلــيــة فــأهــمــهــا: عــاج 
في  تحقن  حيث  العين  وحـــول  الجبهة  تجاعيد 
أماكن معينة في الوجه بمعايير موحدة وكميات 

مدروسة.
وتــســتــخــدم أيــضــا لــعــاج الــضــحــكــة الــلــثــويــة 

وتقنية نفرتيتي وتحديد الفك والرقبة.
هل يوجد سن معين لعمل إجراء البوتكس؟

المعظم  العمرية؛  الناحية  من  جــدل  يوجد 
يتوقف  البوتكس  برأيي  أنا   ،30 فوق سن  يقولون 
على الحالة نفسها وليس العمر، فبعض الحاالت 
العشرينيات  فــي  وبكثرة  عميقة  تجاعيد  يــوجــد 
كــوقــايــة  الــبــوتــكــس  مــــادة  اســتــخــدام  وهــنــا يمكننا 
حيث  مستقبا  التجاعيد  مكان  حفر  وجــود  من 
من  الــراحــة  حــالــة  فــي  التجاعيد  نـــرى  أن  يمكن 
وحينها  الــوجــه،  فــي  تعبيرية  حــركــات  عــمــل  دون 
المشكلة  لــحــل  يكفي  ال  وحـــده  الــبــوتــكــس  يــكــون 
تجميلية  تــداخــات  عــدة  المراجعة  إلــى  وتحتاج 

مع البوتكس.
ــادة سائلة  ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــيــلــر فــهــي مــ أمـ
أمــاكــن  ولــهــا  الــوجــه  مـــلء  أو  تعبئة  منها  الــهــدف 

أيضا  ولــهــا  الــبــوتــكــس،  عــن  فيها  تحقن  مختلفة 
نواح عاجية وتجميلية.

غير  الــوجــه  كــان  إذا  العاجية:  الناحية  مــن 
أو  الفيلر  إلــى  نلجأ  حينها  متناظر  أو  متماثل 
بالفيلر،  فتحقن  متناظرة  غير  الشفاه  كانت  إذا 
ووجود عظمة األنف يمكن تعديلها بالفيلر بدال 
حاالت  وفي  الجراحية،  العملية  إلى  اللجوء  من 
إلى  فنلجأ  التكميم  عمليات  بعد  الـــوزن  خــســارة 
حــقــن الــفــيــلــر لــمــلء الـــوجـــه وتــعــويــض الــمــفــقــود 

وعاج التجاعيد.
ملء  فهو  التجميلية  الناحية  إلى  وبالنسبة 
تكبير  أو  الــوجــنــتــيــن  لــتــحــديــد  بــالــفــيــلــر  الـــوجـــه 

الشفاه أو تحديد الفك.
لتعبئة  فــقــط  الفيلر  يستخدم  كـــان  ســابــقــا   
الوجه أو ملئه اما اآلن وبعد تطوره أصبح يستخدم 
)FACE LIFTING(، حيث  الوجه  أيضا في شد 
المريضة تطلب الفيلر لشد الوجه وليس للتعبئة 
أو لــتــحــديــد الـــوجـــه، كــمــا يــوجــد أيــضــا عــاجــات 
أخرى لشد البشرة كأجهزة شد الوجه التي تعطي 

المظهر النضر.
إنتاج  نسبة  تنخفض  الــســن  فــي  الــتــقــدم  مــع 
الكوالجين واإلياستين في البشرة ما يؤدي إلى 
مشاكل جمالية مثل ظهور التجاعيد والخطوط 
في  مهما  دورا  الجمالية  األجهزة  تلعب  الرفيعة، 
عاج التجاعيد وذلك بفضل قدرتها على تعزيز 
إنــتــاج الــكــوالجــيــن وإعـــــادة الــمــرونــة إلـــى الــبــشــرة 
التجاعيد  لمحاربة  أجــهــزة  عــدة  يــوجــد  وشــدهــا، 

وعامات التقدم في السن موجودة في مركز إيف 
للنساء  وتجميل  جلدية  مــركــز  أول  وهــو  الطبي 

فقط في البحرين 
ومنها:

1- جهاز MICRO NEEDLING وهو إجراء 
بواسطة  الــبــشــرة  ثــقــب  عــلــى  يعمل  بسيط  طــبــي 
إبر صغيرة معقمة تعمل على محاربة التجاعيد 

وخاصة الدقيقة وتحفز الكوالجين.
ترطيب  على  تعمل  للوجه:  الــنــضــارة  ابــر   -2
وتغذية وتحفيز الكوالجين وخاصة حول العينين 
والــشــفــاه والــجــبــهــة والـــوجـــه حــيــث يــحــتــوي على 

حمض الهيالورونيك وفيتامينات.
3- جهاز PLUS 4 من األجهزة الحديثة التي 
المشاكل  مــن  الكثير  عــاج  فــي  فاعليتها  أثبتت 
الــواســعــة  والــمــســامــات  الــجــلــد  بــتــرهــل  المختلفة 
والتصبغات فيعمل على رفع الوجه وشده ونحت 

القوام وعاج السيلوليت.
4- جهاز الهايفو أو شد الوجه بالموجات فوق 
الصوتية وهو تطبيق يحفز جميع طبقات الجلد 
ويــســمــح بــتــجــديــد نــفــســه، حــيــث تــســتــمــر عملية 

اإلصاح من 4 إلى 6 اشهر 
PRP -5 للوجه أو الصفائح الغنية بالبازما 
الوجه  فــي  الــكــوالجــيــن  تحفيز  على  تعمل  الــتــي 
وتــعــبــئــة الــتــجــاويــف لــيــبــدو الـــوجـــه أكــثــر حــيــويــة 
ــنــــدوب وخـــاصـــة نـــــدوب حب  وتــحــســيــن مــظــهــر الــ
والخطوط  التجاعيد  مظهر  وتحسين  الــشــبــاب 

الرفيعة وتصغير المسامات الكبيرة الحجم.

فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«: القولون 

الع�سبي حالة نف�سية وعادات غذائية خاطئة

العادات الغذائية اخلاطئة يف �ضهر رم�ضان املبارك..

اآالء المنذر: رم�سان فر�سة جيدة 

الإنقا�ص الوزن ب�سكل �سحي 

الدكتورة اأماين حجازي جتيب:

 حقن البوتك�ص والفيلر الفرق بينهما.. 

واأيهما اأف�سل؟ 

ــرت جـــدا فــي نفسي واقــعــُة الــتــعــدي بــالــضــرب الــذي  ــ أثَّ
بين طفلين،  السعودية  الــمــدارس  أحــد  الموت في  إلــى  أدى 
ــن تــكــون األخـــيـــرة طالما  هــي لــم تــكــن الــحــادثــَة األولــــى ولـ
تهيأت الظروف واجتمع وجود طفل عدواني مع إهمال من 

المدرسة وعدم وعي من اآلباء في المنزل. 
الــطــفــل الــعــدوانــي لــيــس طــفــا شــقــيــا لــديــه اضــطــراب 
فــالــعــدوان سلوك  كــذلــك،  الــقــصــة ليست  فــقــط ال  ســلــوكــي 
عنه  ينتج  وقد  باآلخرين  الضرر  أو  األذى  إلحاق  يستهدف 

إصابة إنسان أو حيوان أو إتاف ممتلكات الغير.
المنزل  من  يتشكل  الطفل  ألن  كبير  دور  األهــل  وعلى 
قبل  المنزل  في  وتصرفاته  وكامه  تعبيراته  بداية  وتظهر 

الخروج إلى المدرسة والمجتمع. 
ــدوان الــلــفــظــي،  ــعـ ولـــلـــعـــدوان أشـــكـــال مــتــعــددة فــمــنــهــا الـ
نحو  والــعــدوان  والتخريبي  والتعبيري  الجسدي  والــعــدوان 

الذات بأن يؤذي الطفل نفسه.
ونتعرف  الطفل  نــوَع عدوانية  نحدد  أن  المهم  لــذا من 
عــلــى أســبــابــهــا ونــتــحــرك ســريــعــا مــع المختصين مــن أجــل 
فــإن من يترك  وغــيــره،  الطفل نفسه  يــؤذي  العاج حتى ال 
طفله يعادي األطفال اآلخرين في المدارس ويدخلون في 

صراعات فهم يؤذون أطفالهم أوال قبل أي أحد.
فــعــلــى األســـــرة فـــي الــبــيــت عــــدم تــشــجــيــع الــطــفــل على 
الــســلــوك الــعــدوانــي بــاعــتــبــاره صــــورة مــن صـــور الـــدفـــاع عن 
مكانها  في  وتفريغها  الكامنة  طاقتهم  كبت  وعــدم  النفس 

الصحيح كممارسة الرياضة والهوايات. 
ضـــــرورة الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح مـــع الــســلــوكــيــات 
السلبية من قبل األسرة والمدرسة، وتجنب تعريض األطفال 
للمثيرات العدوانية مثل مشاهد العنف في وسائل اإلعام.
وأخيرا، إن الحزم مطلوب من جميع األطراف حتى ال 

تتكرر المأساة مجددا. 

�سلوك الطفل العدواني
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

التخصصي  الـــســـام  مــســتــشــفــى  حــصــل 
عــلــى الــمــســتــوى الــبــاتــيــنــي مـــن االعــتــمــاد 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل  مـــن 
والخدمات الصحية )NHRA(، ويستند هذا 
الــتــقــيــيــم الــــذي أجـــرتـــه الــهــيــئــة خـــال شهر 
ديــســمــبــر الــمــاضــي إلـــى أفــضــل الــمــمــارســات 
في  الجودة  أعلى مستويات  الدولية لضمان 
لجميع  آمنة  بيئة  وتوفير  الصحية  الرعاية 

المرضى.
ــأن مــســتــشــفــى الــســام  أفــــــادت الــهــيــئــة بــ
التخصصي قد حصل على معايير االعتماد 
الدرجة  من  التميز  لهذا  للتأهل  المطلوبة، 

المستشفى  الـــتـــزام  تثبت  الــتــي  الباتينية 
الصحية  الرعاية  أعلى مستوى من  بتقديم 

العالية الجودة للمواطنين.
وقال الدكتور جمال صالح رئيس مجلس 

إدارة مستشفى السام التخصصي: 
ــزة هــــي نــتــيــجــة الـــجـــهـــود  ــائــ ــجــ »هـــــــذه الــ
الفريق  فــي  كــل عضو  يبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
لكل  والــخــبــرة  والــســامــة  الــجــودة  لتحسين 
ــتـــوى مــن  مــــريــــض. وســيــســتــمــر هـــــذا الـــمـــسـ
االلــتــزام بالتميز فــي كــافــة جــوانــب الــجــودة، 
ــذا اإلنــــجــــاز وســيــســتــمــر  ــهـ نـــحـــن فــــخــــورون بـ
رفع  أجــل  مــن  األنظمة  تحسين  فــي  الفريق 

مستوى خدماتنا بكل طريقة ممكنة«.
ــتـــور رافـــــي سينغ  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـ
الرئيس التنفيذي للعمليات القائم بأعمال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بسبب  صعبة  فترة  كانا  الماضيين  العامين 
ــاء، فــقــد بـــذل الــفــريــق بــأكــمــلــه قــصــارى  ــوبـ الـ
جــهــده لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذا بــنــجــاح مـــن دون 

المساس بسامة المرضى«.
ــتـــفـــل الــمــســتــشــفــى بـــاعـــتـــمـــاده  وقـــــد احـ
ــن )نــــــهــــــرا( خـــــــال الـــغـــبـــقـــة  ــ الــــبــــاتــــيــــنــــي مــ
فندق  في  أقيمت  التي  السنوية  الرمضانية 

كراون بازا البحرين.
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شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن أعـــظـــم 
الـــســـنـــة، وأهـــــم مـــا يميز  شـــهـــور 
الــمــبــارك هــو فرض  هــذا الشهر 
تتغير  الشهر  هذا  وفي  الصيام، 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــبــعــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــام. وفـــي المقال  ــدار  عــلــى مـ
التالي توضح أخصائية التغذية 
بمركز  الــمــنــذر  آالء  الــعــاجــيــة 
اتباع  كيفية  الطبي  كير  سمارت 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي وتــجــنــب  ــظـ نـ
وقد  المضرة  الغذائية  الــعــادات 

بدأت كامها محذرة:
تكمن العديد من المشكات 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي  فـ
نــمــط غــيــر صــحــي يعتمد  إلــــى 
ــة  ــمـ ــعـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن األطـ عــ
الـــســـكـــريـــة والـــحـــلـــويـــات، وعــلــى 
ــائـــد فـــإن  عـــكـــس الــمــعــتــقــد الـــسـ
رمضان يعّد فرصة جيدة لنزول 
الغذائية  العادات  وتغيير  الــوزن 
ــة وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة  ــئـ ــاطـ الـــخـ

الصحية للجسم.
الغذائية  الــعــادات  أهــم  ومــن 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي قـــــد يــتــبــعــهــا 
ــد اإلفـــــطـــــار شـــرب  ــعـ الــــصــــائــــم بـ
الــســوائــل الــشــديــدة الـــبـــرودة أو 
ــرارة لــاعــتــقــاد  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــدة الـ
ـــروي الـــعـــطـــش وتــســاعــد  ـــ ــا ت ــهـ أنـ
ذلك  عكس  وعلى  الهضم،  على 
فــقــد تـــــؤدي إلــــى عــســر الــهــضــم 
ــدة،  ــعــ ــمــ ــات عـــضـــلـــة الــ ــلــــصــ ــقــ وتــ
ويفضل استبدالها بالسوائل ذات 
الحرارة المعتدلة. ومن الشائع 
ــن الــمــقــلــيــات  أيـــضـــا اإلكــــثــــار مــ
والـــحـــلـــويـــات، وقــــد يــســبــب ذلــك 
التخمة وتراكم الدهون والشعور 
استبدالها  ويــفــضــل  بــالــعــطــش، 
وتـــحـــديـــد  الـــبـــخـــار  أو  بـــالـــفـــرن 
وعلى  منها.  المتناولة  الكمية 

كبيرة  فئة  هــنــاك  اآلخـــر  النحو 
كميات  يشربون  الصائمين  من 
ــاء وجــبــة  ــنـ ــاء أثـ ــمـ هــائــلــة مـــن الـ
ــًا مــنــهــم أن ذلـــك  ــنـ الـــســـحـــور ظـ
يــعــوض الــعــطــش خـــال ســاعــات 
وذلك  التالي،  اليوم  الصيام في 
الــجــســم  ألن  خــــاطــــئ  مـــفـــهـــوم 
بسرعة  الــســوائــل  مــن  يتخلص 
ــبـــدال ذلــك  ــتـ كــبــيــرة ويــمــكــن اسـ
السوائل  العالية  بــالــخــضــراوات 
واأللياف ألن الجسم يحتاج إلى 
مدة طويلة لهضمها وامتصاص 
السوائل منها، وقد يعاني بعض 
الــصــائــمــيــن مـــن إهـــمـــال وجــبــة 
أنها  البعض  واعتقاد  السحور، 
ولكن  ــوزن..  ــ الـ فــي  ــادة  زيــ تسبب 

الكسل  تمنع  هــي  الــعــكــس  عــلــى 
وتمد  الهضمي  الجهاز  وتنشط 
كما  الــازمــة،  بالسوائل  الجسم 
أسلوب  اتباع  أن  البعض  يعتقد 
الــتــجــويــع الــشــديــد خـــال شهر 
رمضان أمر مفيد وجيد ويؤدي 
ــوزن، ولــكــنــه من  ــ إلـــى إنــقــاص الـ
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــقــــر الــــدم  ــدوار وفــ ــ ــالــ ــ الـــشـــعـــور بــ

ونقص في العناصر الغذائية. 
ــلـــى اتــــبــــاع نــظــام  احـــــــرص عـ
الــعــادات  غــذائــي مــتــوازن وتغيير 
الغذائية الخاطئة المتبعة على 
يعّد  الــعــام، فشهر رمضان  مــدار 
واكتساب  الــوزن  فرصة إلنقاص 

نمط غذائي صحي. 
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في  عند حــدوث خلل  العصبي  القولون  يحدث 
وظيفة القولون، مما يؤدي إلى أعراض في الجهاز 
الهضمي وسوء في الهضم واإلخراج، يمكن السيطرة 
المختص،  الــطــبــيــب  مــع  الــمــتــابــعــة  تــمــت  إذا  عــلــيــه 
العلوي  فاطمة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حــاور  لذا 
الخليج  بمركز  والكبد  الهضمي  الجهاز  استشاري 

الطبي والسكر. 
ما هو القولون العصبي؟

األمـــراض  مــن  مــرضــا  يعتبر  العصبي  الــقــولــون 
الحركية للجهاز الهضمي. ويكون عبارة عن متازمة 
لمجموعة أعراض تخص الجهاز الهضمي منها ألم 
هيئة  على  ســواء  الخروج  عملية  في  تغيير  البطن، 

إسهال أو إمساك، أو اختاط بين االثنين.
ما هي األعراض؟

العارض األساسي للقولون العصبي هو ألم غير 
محدد في منطقة البطن وأغلب المرضى يشتكون 
من األلم، إما قبل وإما بعد عملية التخريج أو بعد 
العصبي  القولون  الطعام.  من  معينة  أنــواع  تناول 
أنــه ال يوجد  مــرض من األمــراض الحركية بمعنى 

سبب عضوي للمرض.
ما هي أسبابه؟

ال يــوجــد لــه ســبــب واحــــد واضــــح، ولــكــن هناك 
القولون  متازمة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  عوامل  عــدة 
ــم زيــــــــادة فــي  ــهـ ــديـ ــع الــــمــــرضــــى لـ ــيـ ــمـ الـــعـــصـــبـــي وجـ
بمحور  يسمى  بما  واضــطــراب  العصبي  التحسس 

العقل والجهاز الهضمي. 
بــعــض الــمــرضــى يــصــابــون بـــأعـــراض الــقــولــون 

أو  )بكتيريا  جــرثــومــيــة  مــعــويــة  نــزلــة  بــعــد  العصبي 
في  زيــادة  عندهم  يكون  المرضى  وبعض  فــيــروس(، 
بــطء  بسبب  األمــعــاء  فــي  الــضــارة  البكتيريا  نسبة 
األعراض  أساس  الحاالت  وفي هذه  األمعاء،  حركة 
يكون اختاال بين نسبة البكتيريا الضارة والنافعة 
على  السيطرة  الممكن  ومــن  الهضمي،  الجهاز  في 
األعراض من خال عاج عدم توازن نسب البكتيريا.

أغــلــب الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي ال يـــوجـــد عــنــدهــم مــســبــبــات 

ــم أســـبـــاب  ــ واضــــحــــة ويــــكــــون الــــغــــذاء والـــتـــوتـــر أهـ
الفئة يعتمد على متابعة  هــذه  األعـــراض. عــاج 
المريض مع أكثر من مختص للوصول إلى نظام 
وتكون  األعـــراض  على  والسيطرة  صحي  غــذائــي 

مدة العاج أطول في هذه الحاالت.
هل هناك مضاعفات؟ وهل يؤدي اإلهمال في 

العاج إلى سرطان القولون؟
ال يوجد مضاعفات خطرة للقولون العصبي 
يــؤدي إلى أي أمــراض عضوية  وإهمال العاج ال 
أو خبيثة. هذا ال يمنع أن يصاب مريض القولون 
العصبي بأورام في القولون وتكون نسبة الخطورة 
المجتمع من  لــعــامــة  تــمــامــا  مــمــاثــلــة  ــابـــة  واإلصـ
نفس الفئة العمرية، وال يشكل القولون العصبي 
عاما مسببا لــأورام في هذه الحاالت، ويخضع 
الوقائية  للفحوصات  العصبي  القولون  مرضى 

تماما مثل باقي أفراد المجتمع.
يجب معرفة أن المضاعفات الوحيدة إلهمال 
العاج هي استمرارية األلم واألعراض وانخفاض 

في جودة الحياة أو نمط الحياة.
كيف يكون التشخيص؟

ــون تـــشـــخـــيـــص الــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي عــن  ــكــ يــ
السريري  الكشف  بعد  وذلـــك  االســتــبــعــاد  طــريــق 
بناء  من  الطبيب  ليتمكن  المريض  تاريخ  وأخــذ 
تشخيص أولي وبالتالي طلب التحاليل واألشعة 
الــازمــة للتأكد مــن خــلــو الــمــريــض مــن أمـــراض 

عضوية في الجهاز الهضمي.
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات تــعــتــمــد عــلــى عــدة 

عوامل مثل مدة المرض، وجود بعض المؤشرات 
تغيير  الــوزن،  الشهية، فقدان  مقلقة مثل فقدان 
أو إمساك  حديث في األعــراض مثل إسهال حاد 
حاد، وجود دم في البراز، أو تاريخ مرضي شخصي 
العائلة يزيد من قابلية اإلصابة بأمراض  أو في 
أعــراض  تكون  أن  أو  الهضمي  الجهاز  في  خبيثة 
حديثة في أشخاص من سن 45 فما فوق، يجب 
الــتــوجــه مــبــاشــرة لــمــنــاظــيــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
منظار المعدة أو منظار القولون أو االثنين، في 
حــال وجـــود أحــد مــن مــؤشــرات القلق الــمــذكــورة. 
في جميع الحاالت األخرى من الممكن االكتفاء 
في  للمناظير  والــتــوجــه  واألشــعــة  الــدم  بتحاليل 
حال وجود اختال في نتيجة التحاليل أو أن ال 

يوجد استجابة ألول خطوة للعاج.
ما هي طرق العاج؟

الـــعـــاج يــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــعــاج 
الـــغـــذائـــي وتــعــديــل نــمــط الــحــيــاة مــثــل مــمــارســة 
مهمة  التوتر  على  السيطرة  بانتظام،  الــريــاضــة 
ــــاج الــقــولــون  ــدة األعــــــراض وعـ ــدا لــتــقــلــيــل حــ جــ
أمر  التوتر  عن  التام  االبتعاد  أن  وبما  العصبي، 
مــســتــحــيــل، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن مـــمـــارســـة بعض 
التوتر  نسبة  مــن  تحد  التي  الذهنية  الــعــاجــات 
ــنـــي، كــمــا يــحــتــاج  مــثــل الـــتـــأمـــل والـــتـــركـــيـــز الـــذهـ
ــة خــاصــة فــي بــعــض األحــيــان  الــمــريــض إلـــى أدويــ
النتائج  أفــضــل  ولــكــن  ــراض،  األعــ على  للسيطرة 
تكون مع العاج الغذائي وتغيير نمط الحياة إلى 

حياة صحية. 

التجميل  تقنيات  أبرز  من  والفيلر  البوتكس 
التي تستخدم حاليا، ولكن قد ال تعرف الكثيرات 
الفرق بينهما، وقد يتم اختيار إحدى الطريقتين 
دائمًا  بشكل عشوائي وغير مــدروس. ولهذا يجب 
إلى  الحاجة  يحدد  الــذي  االختصاصي  استشارة 
أي منهما. وفي حوارنا التالي مع الدكتورة أماني 
والتجميل  الجلدية  األمــراض  أخصائي  حجازي 
البورد  على  الحاصلة  الطبي  إيف  بمركز  والليزر 
الـــســـوري ســتــســاعــدنــا عــلــى اكــتــشــاف الـــفـــرق بين 

البوتكس والفيلر.
ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

البوتكس هي مادة بكتيرية تحقن في أماكن 
ــاء كــامــل  مــعــيــنــة فـــي الـــوجـــه وتــعــمــل عــلــى ارتــــخــ
ومنبسطة  مرتخية  العضلة  يجعل  ما  للعضات 
وتــخــتــفــي الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مــؤقــت مــن 4 إلـــى 6 

أشهر.
وتحقن في العضات الحركية أو الديناميكية 

في الوجه.
ــتــــخــــدامــــات فــــي الــطــب  ــدة اســ ــ لـــلـــبـــوتـــكـــس عــ
الجلدي من الناحية العاجية والتجميلية؛ فمن 
التعرق  فرط  لعاج  يستخدم  العاجية  الناحية 
تحت اإلبط أو اليدين، ولعاج الشقيقة )الصداع 

النصفي(.
ــة والـــمـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــعــــاجــــات اآلمـ ــ وهــــــي مـ
شهور.   10 إلى   6 من  النتيجة  وتستمر  للمريض 
امــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــمــيــلــيــة فــأهــمــهــا: عــاج 
في  تحقن  حيث  العين  وحـــول  الجبهة  تجاعيد 
أماكن معينة في الوجه بمعايير موحدة وكميات 

مدروسة.
وتــســتــخــدم أيــضــا لــعــاج الــضــحــكــة الــلــثــويــة 

وتقنية نفرتيتي وتحديد الفك والرقبة.
هل يوجد سن معين لعمل إجراء البوتكس؟

المعظم  العمرية؛  الناحية  من  جــدل  يوجد 
يتوقف  البوتكس  برأيي  أنا   ،30 فوق سن  يقولون 
على الحالة نفسها وليس العمر، فبعض الحاالت 
العشرينيات  فــي  وبكثرة  عميقة  تجاعيد  يــوجــد 
كــوقــايــة  الــبــوتــكــس  مــــادة  اســتــخــدام  وهــنــا يمكننا 
حيث  مستقبا  التجاعيد  مكان  حفر  وجــود  من 
من  الــراحــة  حــالــة  فــي  التجاعيد  نـــرى  أن  يمكن 
وحينها  الــوجــه،  فــي  تعبيرية  حــركــات  عــمــل  دون 
المشكلة  لــحــل  يكفي  ال  وحـــده  الــبــوتــكــس  يــكــون 
تجميلية  تــداخــات  عــدة  المراجعة  إلــى  وتحتاج 

مع البوتكس.
ــادة سائلة  ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــيــلــر فــهــي مــ أمـ
أمــاكــن  ولــهــا  الــوجــه  مـــلء  أو  تعبئة  منها  الــهــدف 

أيضا  ولــهــا  الــبــوتــكــس،  عــن  فيها  تحقن  مختلفة 
نواح عاجية وتجميلية.

غير  الــوجــه  كــان  إذا  العاجية:  الناحية  مــن 
أو  الفيلر  إلــى  نلجأ  حينها  متناظر  أو  متماثل 
بالفيلر،  فتحقن  متناظرة  غير  الشفاه  كانت  إذا 
ووجود عظمة األنف يمكن تعديلها بالفيلر بدال 
حاالت  وفي  الجراحية،  العملية  إلى  اللجوء  من 
إلى  فنلجأ  التكميم  عمليات  بعد  الـــوزن  خــســارة 
حــقــن الــفــيــلــر لــمــلء الـــوجـــه وتــعــويــض الــمــفــقــود 

وعاج التجاعيد.
ملء  فهو  التجميلية  الناحية  إلى  وبالنسبة 
تكبير  أو  الــوجــنــتــيــن  لــتــحــديــد  بــالــفــيــلــر  الـــوجـــه 

الشفاه أو تحديد الفك.
لتعبئة  فــقــط  الفيلر  يستخدم  كـــان  ســابــقــا   
الوجه أو ملئه اما اآلن وبعد تطوره أصبح يستخدم 
)FACE LIFTING(، حيث  الوجه  أيضا في شد 
المريضة تطلب الفيلر لشد الوجه وليس للتعبئة 
أو لــتــحــديــد الـــوجـــه، كــمــا يــوجــد أيــضــا عــاجــات 
أخرى لشد البشرة كأجهزة شد الوجه التي تعطي 

المظهر النضر.
إنتاج  نسبة  تنخفض  الــســن  فــي  الــتــقــدم  مــع 
الكوالجين واإلياستين في البشرة ما يؤدي إلى 
مشاكل جمالية مثل ظهور التجاعيد والخطوط 
في  مهما  دورا  الجمالية  األجهزة  تلعب  الرفيعة، 
عاج التجاعيد وذلك بفضل قدرتها على تعزيز 
إنــتــاج الــكــوالجــيــن وإعـــــادة الــمــرونــة إلـــى الــبــشــرة 
التجاعيد  لمحاربة  أجــهــزة  عــدة  يــوجــد  وشــدهــا، 

وعامات التقدم في السن موجودة في مركز إيف 
للنساء  وتجميل  جلدية  مــركــز  أول  وهــو  الطبي 

فقط في البحرين 
ومنها:

1- جهاز MICRO NEEDLING وهو إجراء 
بواسطة  الــبــشــرة  ثــقــب  عــلــى  يعمل  بسيط  طــبــي 
إبر صغيرة معقمة تعمل على محاربة التجاعيد 

وخاصة الدقيقة وتحفز الكوالجين.
ترطيب  على  تعمل  للوجه:  الــنــضــارة  ابــر   -2
وتغذية وتحفيز الكوالجين وخاصة حول العينين 
والــشــفــاه والــجــبــهــة والـــوجـــه حــيــث يــحــتــوي على 

حمض الهيالورونيك وفيتامينات.
3- جهاز PLUS 4 من األجهزة الحديثة التي 
المشاكل  مــن  الكثير  عــاج  فــي  فاعليتها  أثبتت 
الــواســعــة  والــمــســامــات  الــجــلــد  بــتــرهــل  المختلفة 
والتصبغات فيعمل على رفع الوجه وشده ونحت 

القوام وعاج السيلوليت.
4- جهاز الهايفو أو شد الوجه بالموجات فوق 
الصوتية وهو تطبيق يحفز جميع طبقات الجلد 
ويــســمــح بــتــجــديــد نــفــســه، حــيــث تــســتــمــر عملية 

اإلصاح من 4 إلى 6 اشهر 
PRP -5 للوجه أو الصفائح الغنية بالبازما 
الوجه  فــي  الــكــوالجــيــن  تحفيز  على  تعمل  الــتــي 
وتــعــبــئــة الــتــجــاويــف لــيــبــدو الـــوجـــه أكــثــر حــيــويــة 
ــنــــدوب وخـــاصـــة نـــــدوب حب  وتــحــســيــن مــظــهــر الــ
والخطوط  التجاعيد  مظهر  وتحسين  الــشــبــاب 

الرفيعة وتصغير المسامات الكبيرة الحجم.

فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«: القولون 

الع�سبي حالة نف�سية وعادات غذائية خاطئة

العادات الغذائية اخلاطئة يف �ضهر رم�ضان املبارك..

اآالء المنذر: رم�سان فر�سة جيدة 

الإنقا�ص الوزن ب�سكل �سحي 

الدكتورة اأماين حجازي جتيب:

 حقن البوتك�ص والفيلر الفرق بينهما.. 

واأيهما اأف�سل؟ 
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292635
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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
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ــرت جـــدا فــي نفسي واقــعــُة الــتــعــدي بــالــضــرب الــذي  ــ أثَّ
بين طفلين،  السعودية  الــمــدارس  أحــد  الموت في  إلــى  أدى 
ــن تــكــون األخـــيـــرة طالما  هــي لــم تــكــن الــحــادثــَة األولــــى ولـ
تهيأت الظروف واجتمع وجود طفل عدواني مع إهمال من 

المدرسة وعدم وعي من اآلباء في المنزل. 
الــطــفــل الــعــدوانــي لــيــس طــفــا شــقــيــا لــديــه اضــطــراب 
فــالــعــدوان سلوك  كــذلــك،  الــقــصــة ليست  فــقــط ال  ســلــوكــي 
عنه  ينتج  وقد  باآلخرين  الضرر  أو  األذى  إلحاق  يستهدف 

إصابة إنسان أو حيوان أو إتاف ممتلكات الغير.
المنزل  من  يتشكل  الطفل  ألن  كبير  دور  األهــل  وعلى 
قبل  المنزل  في  وتصرفاته  وكامه  تعبيراته  بداية  وتظهر 

الخروج إلى المدرسة والمجتمع. 
ــدوان الــلــفــظــي،  ــعـ ولـــلـــعـــدوان أشـــكـــال مــتــعــددة فــمــنــهــا الـ
نحو  والــعــدوان  والتخريبي  والتعبيري  الجسدي  والــعــدوان 

الذات بأن يؤذي الطفل نفسه.
ونتعرف  الطفل  نــوَع عدوانية  نحدد  أن  المهم  لــذا من 
عــلــى أســبــابــهــا ونــتــحــرك ســريــعــا مــع المختصين مــن أجــل 
فــإن من يترك  وغــيــره،  الطفل نفسه  يــؤذي  العاج حتى ال 
طفله يعادي األطفال اآلخرين في المدارس ويدخلون في 

صراعات فهم يؤذون أطفالهم أوال قبل أي أحد.
فــعــلــى األســـــرة فـــي الــبــيــت عــــدم تــشــجــيــع الــطــفــل على 
الــســلــوك الــعــدوانــي بــاعــتــبــاره صــــورة مــن صـــور الـــدفـــاع عن 
مكانها  في  وتفريغها  الكامنة  طاقتهم  كبت  وعــدم  النفس 

الصحيح كممارسة الرياضة والهوايات. 
ضـــــرورة الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح مـــع الــســلــوكــيــات 
السلبية من قبل األسرة والمدرسة، وتجنب تعريض األطفال 
للمثيرات العدوانية مثل مشاهد العنف في وسائل اإلعام.
وأخيرا، إن الحزم مطلوب من جميع األطراف حتى ال 

تتكرر المأساة مجددا. 

�سلوك الطفل العدواني
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

التخصصي  الـــســـام  مــســتــشــفــى  حــصــل 
عــلــى الــمــســتــوى الــبــاتــيــنــي مـــن االعــتــمــاد 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل  مـــن 
والخدمات الصحية )NHRA(، ويستند هذا 
الــتــقــيــيــم الــــذي أجـــرتـــه الــهــيــئــة خـــال شهر 
ديــســمــبــر الــمــاضــي إلـــى أفــضــل الــمــمــارســات 
في  الجودة  أعلى مستويات  الدولية لضمان 
لجميع  آمنة  بيئة  وتوفير  الصحية  الرعاية 

المرضى.
ــأن مــســتــشــفــى الــســام  أفــــــادت الــهــيــئــة بــ
التخصصي قد حصل على معايير االعتماد 
الدرجة  من  التميز  لهذا  للتأهل  المطلوبة، 

المستشفى  الـــتـــزام  تثبت  الــتــي  الباتينية 
الصحية  الرعاية  أعلى مستوى من  بتقديم 

العالية الجودة للمواطنين.
وقال الدكتور جمال صالح رئيس مجلس 

إدارة مستشفى السام التخصصي: 
ــزة هــــي نــتــيــجــة الـــجـــهـــود  ــائــ ــجــ »هـــــــذه الــ
الفريق  فــي  كــل عضو  يبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
لكل  والــخــبــرة  والــســامــة  الــجــودة  لتحسين 
ــتـــوى مــن  مــــريــــض. وســيــســتــمــر هـــــذا الـــمـــسـ
االلــتــزام بالتميز فــي كــافــة جــوانــب الــجــودة، 
ــذا اإلنــــجــــاز وســيــســتــمــر  ــهـ نـــحـــن فــــخــــورون بـ
رفع  أجــل  مــن  األنظمة  تحسين  فــي  الفريق 

مستوى خدماتنا بكل طريقة ممكنة«.
ــتـــور رافـــــي سينغ  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـ
الرئيس التنفيذي للعمليات القائم بأعمال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بسبب  صعبة  فترة  كانا  الماضيين  العامين 
ــاء، فــقــد بـــذل الــفــريــق بــأكــمــلــه قــصــارى  ــوبـ الـ
جــهــده لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذا بــنــجــاح مـــن دون 

المساس بسامة المرضى«.
ــتـــفـــل الــمــســتــشــفــى بـــاعـــتـــمـــاده  وقـــــد احـ
ــن )نــــــهــــــرا( خـــــــال الـــغـــبـــقـــة  ــ الــــبــــاتــــيــــنــــي مــ
فندق  في  أقيمت  التي  السنوية  الرمضانية 

كراون بازا البحرين.
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شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن أعـــظـــم 
الـــســـنـــة، وأهـــــم مـــا يميز  شـــهـــور 
الــمــبــارك هــو فرض  هــذا الشهر 
تتغير  الشهر  هذا  وفي  الصيام، 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــبــعــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــام. وفـــي المقال  ــدار  عــلــى مـ
التالي توضح أخصائية التغذية 
بمركز  الــمــنــذر  آالء  الــعــاجــيــة 
اتباع  كيفية  الطبي  كير  سمارت 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي وتــجــنــب  ــظـ نـ
وقد  المضرة  الغذائية  الــعــادات 

بدأت كامها محذرة:
تكمن العديد من المشكات 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي  فـ
نــمــط غــيــر صــحــي يعتمد  إلــــى 
ــة  ــمـ ــعـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن األطـ عــ
الـــســـكـــريـــة والـــحـــلـــويـــات، وعــلــى 
ــائـــد فـــإن  عـــكـــس الــمــعــتــقــد الـــسـ
رمضان يعّد فرصة جيدة لنزول 
الغذائية  العادات  وتغيير  الــوزن 
ــة وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة  ــئـ ــاطـ الـــخـ

الصحية للجسم.
الغذائية  الــعــادات  أهــم  ومــن 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي قـــــد يــتــبــعــهــا 
ــد اإلفـــــطـــــار شـــرب  ــعـ الــــصــــائــــم بـ
الــســوائــل الــشــديــدة الـــبـــرودة أو 
ــرارة لــاعــتــقــاد  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــدة الـ
ـــروي الـــعـــطـــش وتــســاعــد  ـــ ــا ت ــهـ أنـ
ذلك  عكس  وعلى  الهضم،  على 
فــقــد تـــــؤدي إلــــى عــســر الــهــضــم 
ــدة،  ــعــ ــمــ ــات عـــضـــلـــة الــ ــلــــصــ ــقــ وتــ
ويفضل استبدالها بالسوائل ذات 
الحرارة المعتدلة. ومن الشائع 
ــن الــمــقــلــيــات  أيـــضـــا اإلكــــثــــار مــ
والـــحـــلـــويـــات، وقــــد يــســبــب ذلــك 
التخمة وتراكم الدهون والشعور 
استبدالها  ويــفــضــل  بــالــعــطــش، 
وتـــحـــديـــد  الـــبـــخـــار  أو  بـــالـــفـــرن 
وعلى  منها.  المتناولة  الكمية 

كبيرة  فئة  هــنــاك  اآلخـــر  النحو 
كميات  يشربون  الصائمين  من 
ــاء وجــبــة  ــنـ ــاء أثـ ــمـ هــائــلــة مـــن الـ
ــًا مــنــهــم أن ذلـــك  ــنـ الـــســـحـــور ظـ
يــعــوض الــعــطــش خـــال ســاعــات 
وذلك  التالي،  اليوم  الصيام في 
الــجــســم  ألن  خــــاطــــئ  مـــفـــهـــوم 
بسرعة  الــســوائــل  مــن  يتخلص 
ــبـــدال ذلــك  ــتـ كــبــيــرة ويــمــكــن اسـ
السوائل  العالية  بــالــخــضــراوات 
واأللياف ألن الجسم يحتاج إلى 
مدة طويلة لهضمها وامتصاص 
السوائل منها، وقد يعاني بعض 
الــصــائــمــيــن مـــن إهـــمـــال وجــبــة 
أنها  البعض  واعتقاد  السحور، 
ولكن  ــوزن..  ــ الـ فــي  ــادة  زيــ تسبب 

الكسل  تمنع  هــي  الــعــكــس  عــلــى 
وتمد  الهضمي  الجهاز  وتنشط 
كما  الــازمــة،  بالسوائل  الجسم 
أسلوب  اتباع  أن  البعض  يعتقد 
الــتــجــويــع الــشــديــد خـــال شهر 
رمضان أمر مفيد وجيد ويؤدي 
ــوزن، ولــكــنــه من  ــ إلـــى إنــقــاص الـ
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــقــــر الــــدم  ــدوار وفــ ــ ــالــ ــ الـــشـــعـــور بــ

ونقص في العناصر الغذائية. 
ــلـــى اتــــبــــاع نــظــام  احـــــــرص عـ
الــعــادات  غــذائــي مــتــوازن وتغيير 
الغذائية الخاطئة المتبعة على 
يعّد  الــعــام، فشهر رمضان  مــدار 
واكتساب  الــوزن  فرصة إلنقاص 

نمط غذائي صحي. 

»ال�سالم التخ�س�سي« يحتفل بح�سوله على االعتماد البالتيني
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في  عند حــدوث خلل  العصبي  القولون  يحدث 
وظيفة القولون، مما يؤدي إلى أعراض في الجهاز 
الهضمي وسوء في الهضم واإلخراج، يمكن السيطرة 
المختص،  الــطــبــيــب  مــع  الــمــتــابــعــة  تــمــت  إذا  عــلــيــه 
العلوي  فاطمة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حــاور  لذا 
الخليج  بمركز  والكبد  الهضمي  الجهاز  استشاري 

الطبي والسكر. 
ما هو القولون العصبي؟

األمـــراض  مــن  مــرضــا  يعتبر  العصبي  الــقــولــون 
الحركية للجهاز الهضمي. ويكون عبارة عن متازمة 
لمجموعة أعراض تخص الجهاز الهضمي منها ألم 
هيئة  على  ســواء  الخروج  عملية  في  تغيير  البطن، 

إسهال أو إمساك، أو اختاط بين االثنين.
ما هي األعراض؟

العارض األساسي للقولون العصبي هو ألم غير 
محدد في منطقة البطن وأغلب المرضى يشتكون 
من األلم، إما قبل وإما بعد عملية التخريج أو بعد 
العصبي  القولون  الطعام.  من  معينة  أنــواع  تناول 
أنــه ال يوجد  مــرض من األمــراض الحركية بمعنى 

سبب عضوي للمرض.
ما هي أسبابه؟

ال يــوجــد لــه ســبــب واحــــد واضــــح، ولــكــن هناك 
القولون  متازمة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  عوامل  عــدة 
ــم زيــــــــادة فــي  ــهـ ــديـ ــع الــــمــــرضــــى لـ ــيـ ــمـ الـــعـــصـــبـــي وجـ
بمحور  يسمى  بما  واضــطــراب  العصبي  التحسس 

العقل والجهاز الهضمي. 
بــعــض الــمــرضــى يــصــابــون بـــأعـــراض الــقــولــون 

أو  )بكتيريا  جــرثــومــيــة  مــعــويــة  نــزلــة  بــعــد  العصبي 
في  زيــادة  عندهم  يكون  المرضى  وبعض  فــيــروس(، 
بــطء  بسبب  األمــعــاء  فــي  الــضــارة  البكتيريا  نسبة 
األعراض  أساس  الحاالت  وفي هذه  األمعاء،  حركة 
يكون اختاال بين نسبة البكتيريا الضارة والنافعة 
على  السيطرة  الممكن  ومــن  الهضمي،  الجهاز  في 
األعراض من خال عاج عدم توازن نسب البكتيريا.

أغــلــب الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي ال يـــوجـــد عــنــدهــم مــســبــبــات 

ــم أســـبـــاب  ــ واضــــحــــة ويــــكــــون الــــغــــذاء والـــتـــوتـــر أهـ
الفئة يعتمد على متابعة  هــذه  األعـــراض. عــاج 
المريض مع أكثر من مختص للوصول إلى نظام 
وتكون  األعـــراض  على  والسيطرة  صحي  غــذائــي 

مدة العاج أطول في هذه الحاالت.
هل هناك مضاعفات؟ وهل يؤدي اإلهمال في 

العاج إلى سرطان القولون؟
ال يوجد مضاعفات خطرة للقولون العصبي 
يــؤدي إلى أي أمــراض عضوية  وإهمال العاج ال 
أو خبيثة. هذا ال يمنع أن يصاب مريض القولون 
العصبي بأورام في القولون وتكون نسبة الخطورة 
المجتمع من  لــعــامــة  تــمــامــا  مــمــاثــلــة  ــابـــة  واإلصـ
نفس الفئة العمرية، وال يشكل القولون العصبي 
عاما مسببا لــأورام في هذه الحاالت، ويخضع 
الوقائية  للفحوصات  العصبي  القولون  مرضى 

تماما مثل باقي أفراد المجتمع.
يجب معرفة أن المضاعفات الوحيدة إلهمال 
العاج هي استمرارية األلم واألعراض وانخفاض 

في جودة الحياة أو نمط الحياة.
كيف يكون التشخيص؟

ــون تـــشـــخـــيـــص الــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي عــن  ــكــ يــ
السريري  الكشف  بعد  وذلـــك  االســتــبــعــاد  طــريــق 
بناء  من  الطبيب  ليتمكن  المريض  تاريخ  وأخــذ 
تشخيص أولي وبالتالي طلب التحاليل واألشعة 
الــازمــة للتأكد مــن خــلــو الــمــريــض مــن أمـــراض 

عضوية في الجهاز الهضمي.
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات تــعــتــمــد عــلــى عــدة 

عوامل مثل مدة المرض، وجود بعض المؤشرات 
تغيير  الــوزن،  الشهية، فقدان  مقلقة مثل فقدان 
أو إمساك  حديث في األعــراض مثل إسهال حاد 
حاد، وجود دم في البراز، أو تاريخ مرضي شخصي 
العائلة يزيد من قابلية اإلصابة بأمراض  أو في 
أعــراض  تكون  أن  أو  الهضمي  الجهاز  في  خبيثة 
حديثة في أشخاص من سن 45 فما فوق، يجب 
الــتــوجــه مــبــاشــرة لــمــنــاظــيــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
منظار المعدة أو منظار القولون أو االثنين، في 
حــال وجـــود أحــد مــن مــؤشــرات القلق الــمــذكــورة. 
في جميع الحاالت األخرى من الممكن االكتفاء 
في  للمناظير  والــتــوجــه  واألشــعــة  الــدم  بتحاليل 
حال وجود اختال في نتيجة التحاليل أو أن ال 

يوجد استجابة ألول خطوة للعاج.
ما هي طرق العاج؟

الـــعـــاج يــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــعــاج 
الـــغـــذائـــي وتــعــديــل نــمــط الــحــيــاة مــثــل مــمــارســة 
مهمة  التوتر  على  السيطرة  بانتظام،  الــريــاضــة 
ــــاج الــقــولــون  ــدة األعــــــراض وعـ ــدا لــتــقــلــيــل حــ جــ
أمر  التوتر  عن  التام  االبتعاد  أن  وبما  العصبي، 
مــســتــحــيــل، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن مـــمـــارســـة بعض 
التوتر  نسبة  مــن  تحد  التي  الذهنية  الــعــاجــات 
ــنـــي، كــمــا يــحــتــاج  مــثــل الـــتـــأمـــل والـــتـــركـــيـــز الـــذهـ
ــة خــاصــة فــي بــعــض األحــيــان  الــمــريــض إلـــى أدويــ
النتائج  أفــضــل  ولــكــن  ــراض،  األعــ على  للسيطرة 
تكون مع العاج الغذائي وتغيير نمط الحياة إلى 

حياة صحية. 

التجميل  تقنيات  أبرز  من  والفيلر  البوتكس 
التي تستخدم حاليا، ولكن قد ال تعرف الكثيرات 
الفرق بينهما، وقد يتم اختيار إحدى الطريقتين 
دائمًا  بشكل عشوائي وغير مــدروس. ولهذا يجب 
إلى  الحاجة  يحدد  الــذي  االختصاصي  استشارة 
أي منهما. وفي حوارنا التالي مع الدكتورة أماني 
والتجميل  الجلدية  األمــراض  أخصائي  حجازي 
البورد  على  الحاصلة  الطبي  إيف  بمركز  والليزر 
الـــســـوري ســتــســاعــدنــا عــلــى اكــتــشــاف الـــفـــرق بين 

البوتكس والفيلر.
ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

البوتكس هي مادة بكتيرية تحقن في أماكن 
ــاء كــامــل  مــعــيــنــة فـــي الـــوجـــه وتــعــمــل عــلــى ارتــــخــ
ومنبسطة  مرتخية  العضلة  يجعل  ما  للعضات 
وتــخــتــفــي الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مــؤقــت مــن 4 إلـــى 6 

أشهر.
وتحقن في العضات الحركية أو الديناميكية 

في الوجه.
ــتــــخــــدامــــات فــــي الــطــب  ــدة اســ ــ لـــلـــبـــوتـــكـــس عــ
الجلدي من الناحية العاجية والتجميلية؛ فمن 
التعرق  فرط  لعاج  يستخدم  العاجية  الناحية 
تحت اإلبط أو اليدين، ولعاج الشقيقة )الصداع 

النصفي(.
ــة والـــمـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــعــــاجــــات اآلمـ ــ وهــــــي مـ
شهور.   10 إلى   6 من  النتيجة  وتستمر  للمريض 
امــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــمــيــلــيــة فــأهــمــهــا: عــاج 
في  تحقن  حيث  العين  وحـــول  الجبهة  تجاعيد 
أماكن معينة في الوجه بمعايير موحدة وكميات 

مدروسة.
وتــســتــخــدم أيــضــا لــعــاج الــضــحــكــة الــلــثــويــة 

وتقنية نفرتيتي وتحديد الفك والرقبة.
هل يوجد سن معين لعمل إجراء البوتكس؟

المعظم  العمرية؛  الناحية  من  جــدل  يوجد 
يتوقف  البوتكس  برأيي  أنا   ،30 فوق سن  يقولون 
على الحالة نفسها وليس العمر، فبعض الحاالت 
العشرينيات  فــي  وبكثرة  عميقة  تجاعيد  يــوجــد 
كــوقــايــة  الــبــوتــكــس  مــــادة  اســتــخــدام  وهــنــا يمكننا 
حيث  مستقبا  التجاعيد  مكان  حفر  وجــود  من 
من  الــراحــة  حــالــة  فــي  التجاعيد  نـــرى  أن  يمكن 
وحينها  الــوجــه،  فــي  تعبيرية  حــركــات  عــمــل  دون 
المشكلة  لــحــل  يكفي  ال  وحـــده  الــبــوتــكــس  يــكــون 
تجميلية  تــداخــات  عــدة  المراجعة  إلــى  وتحتاج 

مع البوتكس.
ــادة سائلة  ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــيــلــر فــهــي مــ أمـ
أمــاكــن  ولــهــا  الــوجــه  مـــلء  أو  تعبئة  منها  الــهــدف 

أيضا  ولــهــا  الــبــوتــكــس،  عــن  فيها  تحقن  مختلفة 
نواح عاجية وتجميلية.

غير  الــوجــه  كــان  إذا  العاجية:  الناحية  مــن 
أو  الفيلر  إلــى  نلجأ  حينها  متناظر  أو  متماثل 
بالفيلر،  فتحقن  متناظرة  غير  الشفاه  كانت  إذا 
ووجود عظمة األنف يمكن تعديلها بالفيلر بدال 
حاالت  وفي  الجراحية،  العملية  إلى  اللجوء  من 
إلى  فنلجأ  التكميم  عمليات  بعد  الـــوزن  خــســارة 
حــقــن الــفــيــلــر لــمــلء الـــوجـــه وتــعــويــض الــمــفــقــود 

وعاج التجاعيد.
ملء  فهو  التجميلية  الناحية  إلى  وبالنسبة 
تكبير  أو  الــوجــنــتــيــن  لــتــحــديــد  بــالــفــيــلــر  الـــوجـــه 

الشفاه أو تحديد الفك.
لتعبئة  فــقــط  الفيلر  يستخدم  كـــان  ســابــقــا   
الوجه أو ملئه اما اآلن وبعد تطوره أصبح يستخدم 
)FACE LIFTING(، حيث  الوجه  أيضا في شد 
المريضة تطلب الفيلر لشد الوجه وليس للتعبئة 
أو لــتــحــديــد الـــوجـــه، كــمــا يــوجــد أيــضــا عــاجــات 
أخرى لشد البشرة كأجهزة شد الوجه التي تعطي 

المظهر النضر.
إنتاج  نسبة  تنخفض  الــســن  فــي  الــتــقــدم  مــع 
الكوالجين واإلياستين في البشرة ما يؤدي إلى 
مشاكل جمالية مثل ظهور التجاعيد والخطوط 
في  مهما  دورا  الجمالية  األجهزة  تلعب  الرفيعة، 
عاج التجاعيد وذلك بفضل قدرتها على تعزيز 
إنــتــاج الــكــوالجــيــن وإعـــــادة الــمــرونــة إلـــى الــبــشــرة 
التجاعيد  لمحاربة  أجــهــزة  عــدة  يــوجــد  وشــدهــا، 

وعامات التقدم في السن موجودة في مركز إيف 
للنساء  وتجميل  جلدية  مــركــز  أول  وهــو  الطبي 

فقط في البحرين 
ومنها:

1- جهاز MICRO NEEDLING وهو إجراء 
بواسطة  الــبــشــرة  ثــقــب  عــلــى  يعمل  بسيط  طــبــي 
إبر صغيرة معقمة تعمل على محاربة التجاعيد 

وخاصة الدقيقة وتحفز الكوالجين.
ترطيب  على  تعمل  للوجه:  الــنــضــارة  ابــر   -2
وتغذية وتحفيز الكوالجين وخاصة حول العينين 
والــشــفــاه والــجــبــهــة والـــوجـــه حــيــث يــحــتــوي على 

حمض الهيالورونيك وفيتامينات.
3- جهاز PLUS 4 من األجهزة الحديثة التي 
المشاكل  مــن  الكثير  عــاج  فــي  فاعليتها  أثبتت 
الــواســعــة  والــمــســامــات  الــجــلــد  بــتــرهــل  المختلفة 
والتصبغات فيعمل على رفع الوجه وشده ونحت 

القوام وعاج السيلوليت.
4- جهاز الهايفو أو شد الوجه بالموجات فوق 
الصوتية وهو تطبيق يحفز جميع طبقات الجلد 
ويــســمــح بــتــجــديــد نــفــســه، حــيــث تــســتــمــر عملية 

اإلصاح من 4 إلى 6 اشهر 
PRP -5 للوجه أو الصفائح الغنية بالبازما 
الوجه  فــي  الــكــوالجــيــن  تحفيز  على  تعمل  الــتــي 
وتــعــبــئــة الــتــجــاويــف لــيــبــدو الـــوجـــه أكــثــر حــيــويــة 
ــنــــدوب وخـــاصـــة نـــــدوب حب  وتــحــســيــن مــظــهــر الــ
والخطوط  التجاعيد  مظهر  وتحسين  الــشــبــاب 

الرفيعة وتصغير المسامات الكبيرة الحجم.

فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«: القولون 

الع�سبي حالة نف�سية وعادات غذائية خاطئة

العادات الغذائية اخلاطئة يف �ضهر رم�ضان املبارك..

اآالء المنذر: رم�سان فر�سة جيدة 

الإنقا�ص الوزن ب�سكل �سحي 

الدكتورة اأماين حجازي جتيب:

 حقن البوتك�ص والفيلر الفرق بينهما.. 

واأيهما اأف�سل؟ 

ــرت جـــدا فــي نفسي واقــعــُة الــتــعــدي بــالــضــرب الــذي  ــ أثَّ
بين طفلين،  السعودية  الــمــدارس  أحــد  الموت في  إلــى  أدى 
ــن تــكــون األخـــيـــرة طالما  هــي لــم تــكــن الــحــادثــَة األولــــى ولـ
تهيأت الظروف واجتمع وجود طفل عدواني مع إهمال من 

المدرسة وعدم وعي من اآلباء في المنزل. 
الــطــفــل الــعــدوانــي لــيــس طــفــا شــقــيــا لــديــه اضــطــراب 
فــالــعــدوان سلوك  كــذلــك،  الــقــصــة ليست  فــقــط ال  ســلــوكــي 
عنه  ينتج  وقد  باآلخرين  الضرر  أو  األذى  إلحاق  يستهدف 

إصابة إنسان أو حيوان أو إتاف ممتلكات الغير.
المنزل  من  يتشكل  الطفل  ألن  كبير  دور  األهــل  وعلى 
قبل  المنزل  في  وتصرفاته  وكامه  تعبيراته  بداية  وتظهر 

الخروج إلى المدرسة والمجتمع. 
ــدوان الــلــفــظــي،  ــعـ ولـــلـــعـــدوان أشـــكـــال مــتــعــددة فــمــنــهــا الـ
نحو  والــعــدوان  والتخريبي  والتعبيري  الجسدي  والــعــدوان 

الذات بأن يؤذي الطفل نفسه.
ونتعرف  الطفل  نــوَع عدوانية  نحدد  أن  المهم  لــذا من 
عــلــى أســبــابــهــا ونــتــحــرك ســريــعــا مــع المختصين مــن أجــل 
فــإن من يترك  وغــيــره،  الطفل نفسه  يــؤذي  العاج حتى ال 
طفله يعادي األطفال اآلخرين في المدارس ويدخلون في 

صراعات فهم يؤذون أطفالهم أوال قبل أي أحد.
فــعــلــى األســـــرة فـــي الــبــيــت عــــدم تــشــجــيــع الــطــفــل على 
الــســلــوك الــعــدوانــي بــاعــتــبــاره صــــورة مــن صـــور الـــدفـــاع عن 
مكانها  في  وتفريغها  الكامنة  طاقتهم  كبت  وعــدم  النفس 

الصحيح كممارسة الرياضة والهوايات. 
ضـــــرورة الــتــعــامــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح مـــع الــســلــوكــيــات 
السلبية من قبل األسرة والمدرسة، وتجنب تعريض األطفال 
للمثيرات العدوانية مثل مشاهد العنف في وسائل اإلعام.

وأخيرا، إن الحزم مطلوب من جميع األطراف حتى ال 
تتكرر المأساة مجددا. 

�سلوك الطفل العدواني
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

التخصصي  الـــســـام  مــســتــشــفــى  حــصــل 
عــلــى الــمــســتــوى الــبــاتــيــنــي مـــن االعــتــمــاد 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  قــبــل  مـــن 
والخدمات الصحية )NHRA(، ويستند هذا 
الــتــقــيــيــم الــــذي أجـــرتـــه الــهــيــئــة خـــال شهر 
ديــســمــبــر الــمــاضــي إلـــى أفــضــل الــمــمــارســات 
في  الجودة  أعلى مستويات  الدولية لضمان 
لجميع  آمنة  بيئة  وتوفير  الصحية  الرعاية 

المرضى.
ــأن مــســتــشــفــى الــســام  أفــــــادت الــهــيــئــة بــ
التخصصي قد حصل على معايير االعتماد 
الدرجة  من  التميز  لهذا  للتأهل  المطلوبة، 

المستشفى  الـــتـــزام  تثبت  الــتــي  الباتينية 
الصحية  الرعاية  أعلى مستوى من  بتقديم 

العالية الجودة للمواطنين.
وقال الدكتور جمال صالح رئيس مجلس 

إدارة مستشفى السام التخصصي: 
ــزة هــــي نــتــيــجــة الـــجـــهـــود  ــائــ ــجــ »هـــــــذه الــ
الفريق  فــي  كــل عضو  يبذلها  الــتــي  الــدؤوبــة 
لكل  والــخــبــرة  والــســامــة  الــجــودة  لتحسين 
ــتـــوى مــن  مــــريــــض. وســيــســتــمــر هـــــذا الـــمـــسـ
االلــتــزام بالتميز فــي كــافــة جــوانــب الــجــودة، 
ــذا اإلنــــجــــاز وســيــســتــمــر  ــهـ نـــحـــن فــــخــــورون بـ
رفع  أجــل  مــن  األنظمة  تحسين  فــي  الفريق 

مستوى خدماتنا بكل طريقة ممكنة«.
ــتـــور رافـــــي سينغ  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـ
الرئيس التنفيذي للعمليات القائم بأعمال 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
بسبب  صعبة  فترة  كانا  الماضيين  العامين 
ــاء، فــقــد بـــذل الــفــريــق بــأكــمــلــه قــصــارى  ــوبـ الـ
جــهــده لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذا بــنــجــاح مـــن دون 

المساس بسامة المرضى«.
ــتـــفـــل الــمــســتــشــفــى بـــاعـــتـــمـــاده  وقـــــد احـ
ــن )نــــــهــــــرا( خـــــــال الـــغـــبـــقـــة  ــ الــــبــــاتــــيــــنــــي مــ
فندق  في  أقيمت  التي  السنوية  الرمضانية 

كراون بازا البحرين.
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شــــهــــر رمـــــضـــــان مـــــن أعـــظـــم 
الـــســـنـــة، وأهـــــم مـــا يميز  شـــهـــور 
الــمــبــارك هــو فرض  هــذا الشهر 
تتغير  الشهر  هذا  وفي  الصيام، 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــبــعــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــام. وفـــي المقال  ــدار  عــلــى مـ
التالي توضح أخصائية التغذية 
بمركز  الــمــنــذر  آالء  الــعــاجــيــة 
اتباع  كيفية  الطبي  كير  سمارت 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي وتــجــنــب  ــظـ نـ
وقد  المضرة  الغذائية  الــعــادات 

بدأت كامها محذرة:
تكمن العديد من المشكات 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي  فـ
نــمــط غــيــر صــحــي يعتمد  إلــــى 
ــة  ــمـ ــعـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن األطـ عــ
الـــســـكـــريـــة والـــحـــلـــويـــات، وعــلــى 
ــائـــد فـــإن  عـــكـــس الــمــعــتــقــد الـــسـ
رمضان يعّد فرصة جيدة لنزول 
الغذائية  العادات  وتغيير  الــوزن 
ــة وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة  ــئـ ــاطـ الـــخـ

الصحية للجسم.
الغذائية  الــعــادات  أهــم  ومــن 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي قـــــد يــتــبــعــهــا 
ــد اإلفـــــطـــــار شـــرب  ــعـ الــــصــــائــــم بـ
الــســوائــل الــشــديــدة الـــبـــرودة أو 
ــرارة لــاعــتــقــاد  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــدة الـ
ـــروي الـــعـــطـــش وتــســاعــد  ـــ ــا ت ــهـ أنـ
ذلك  عكس  وعلى  الهضم،  على 
فــقــد تـــــؤدي إلــــى عــســر الــهــضــم 
ــدة،  ــعــ ــمــ ــات عـــضـــلـــة الــ ــلــــصــ ــقــ وتــ
ويفضل استبدالها بالسوائل ذات 
الحرارة المعتدلة. ومن الشائع 
ــن الــمــقــلــيــات  أيـــضـــا اإلكــــثــــار مــ
والـــحـــلـــويـــات، وقــــد يــســبــب ذلــك 
التخمة وتراكم الدهون والشعور 
استبدالها  ويــفــضــل  بــالــعــطــش، 
وتـــحـــديـــد  الـــبـــخـــار  أو  بـــالـــفـــرن 
وعلى  منها.  المتناولة  الكمية 

كبيرة  فئة  هــنــاك  اآلخـــر  النحو 
كميات  يشربون  الصائمين  من 
ــاء وجــبــة  ــنـ ــاء أثـ ــمـ هــائــلــة مـــن الـ
ــًا مــنــهــم أن ذلـــك  ــنـ الـــســـحـــور ظـ
يــعــوض الــعــطــش خـــال ســاعــات 
وذلك  التالي،  اليوم  الصيام في 
الــجــســم  ألن  خــــاطــــئ  مـــفـــهـــوم 
بسرعة  الــســوائــل  مــن  يتخلص 
ــبـــدال ذلــك  ــتـ كــبــيــرة ويــمــكــن اسـ
السوائل  العالية  بــالــخــضــراوات 
واأللياف ألن الجسم يحتاج إلى 
مدة طويلة لهضمها وامتصاص 
السوائل منها، وقد يعاني بعض 
الــصــائــمــيــن مـــن إهـــمـــال وجــبــة 
أنها  البعض  واعتقاد  السحور، 
ولكن  ــوزن..  ــ الـ فــي  ــادة  زيــ تسبب 

الكسل  تمنع  هــي  الــعــكــس  عــلــى 
وتمد  الهضمي  الجهاز  وتنشط 
كما  الــازمــة،  بالسوائل  الجسم 
أسلوب  اتباع  أن  البعض  يعتقد 
الــتــجــويــع الــشــديــد خـــال شهر 
رمضان أمر مفيد وجيد ويؤدي 
ــوزن، ولــكــنــه من  ــ إلـــى إنــقــاص الـ
نـــاحـــيـــة أخــــــرى قــــد يــــــؤدي إلـــى 
ــقــــر الــــدم  ــدوار وفــ ــ ــالــ ــ الـــشـــعـــور بــ

ونقص في العناصر الغذائية. 
ــلـــى اتــــبــــاع نــظــام  احـــــــرص عـ
الــعــادات  غــذائــي مــتــوازن وتغيير 
الغذائية الخاطئة المتبعة على 
يعّد  الــعــام، فشهر رمضان  مــدار 
واكتساب  الــوزن  فرصة إلنقاص 

نمط غذائي صحي. 

»ال�سالم التخ�س�سي« يحتفل بح�سوله على االعتماد البالتيني

 من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية

في  عند حــدوث خلل  العصبي  القولون  يحدث 
وظيفة القولون، مما يؤدي إلى أعراض في الجهاز 
الهضمي وسوء في الهضم واإلخراج، يمكن السيطرة 
المختص،  الــطــبــيــب  مــع  الــمــتــابــعــة  تــمــت  إذا  عــلــيــه 
العلوي  فاطمة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حــاور  لذا 
الخليج  بمركز  والكبد  الهضمي  الجهاز  استشاري 

الطبي والسكر. 
ما هو القولون العصبي؟

األمـــراض  مــن  مــرضــا  يعتبر  العصبي  الــقــولــون 
الحركية للجهاز الهضمي. ويكون عبارة عن متازمة 
لمجموعة أعراض تخص الجهاز الهضمي منها ألم 
هيئة  على  ســواء  الخروج  عملية  في  تغيير  البطن، 

إسهال أو إمساك، أو اختاط بين االثنين.
ما هي األعراض؟

العارض األساسي للقولون العصبي هو ألم غير 
محدد في منطقة البطن وأغلب المرضى يشتكون 
من األلم، إما قبل وإما بعد عملية التخريج أو بعد 
العصبي  القولون  الطعام.  من  معينة  أنــواع  تناول 
أنــه ال يوجد  مــرض من األمــراض الحركية بمعنى 

سبب عضوي للمرض.
ما هي أسبابه؟

ال يــوجــد لــه ســبــب واحــــد واضــــح، ولــكــن هناك 
القولون  متازمة  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  عوامل  عــدة 
ــم زيــــــــادة فــي  ــهـ ــديـ ــع الــــمــــرضــــى لـ ــيـ ــمـ الـــعـــصـــبـــي وجـ
بمحور  يسمى  بما  واضــطــراب  العصبي  التحسس 

العقل والجهاز الهضمي. 
بــعــض الــمــرضــى يــصــابــون بـــأعـــراض الــقــولــون 

أو  )بكتيريا  جــرثــومــيــة  مــعــويــة  نــزلــة  بــعــد  العصبي 
في  زيــادة  عندهم  يكون  المرضى  وبعض  فــيــروس(، 
بــطء  بسبب  األمــعــاء  فــي  الــضــارة  البكتيريا  نسبة 
األعراض  أساس  الحاالت  وفي هذه  األمعاء،  حركة 
يكون اختاال بين نسبة البكتيريا الضارة والنافعة 
على  السيطرة  الممكن  ومــن  الهضمي،  الجهاز  في 
األعراض من خال عاج عدم توازن نسب البكتيريا.

أغــلــب الــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أعـــراض 
الـــقـــولـــون الــعــصــبــي ال يـــوجـــد عــنــدهــم مــســبــبــات 

ــم أســـبـــاب  ــ واضــــحــــة ويــــكــــون الــــغــــذاء والـــتـــوتـــر أهـ
الفئة يعتمد على متابعة  هــذه  األعـــراض. عــاج 
المريض مع أكثر من مختص للوصول إلى نظام 
وتكون  األعـــراض  على  والسيطرة  صحي  غــذائــي 

مدة العاج أطول في هذه الحاالت.
هل هناك مضاعفات؟ وهل يؤدي اإلهمال في 

العاج إلى سرطان القولون؟
ال يوجد مضاعفات خطرة للقولون العصبي 
يــؤدي إلى أي أمــراض عضوية  وإهمال العاج ال 
أو خبيثة. هذا ال يمنع أن يصاب مريض القولون 
العصبي بأورام في القولون وتكون نسبة الخطورة 
المجتمع من  لــعــامــة  تــمــامــا  مــمــاثــلــة  ــابـــة  واإلصـ
نفس الفئة العمرية، وال يشكل القولون العصبي 
عاما مسببا لــأورام في هذه الحاالت، ويخضع 
الوقائية  للفحوصات  العصبي  القولون  مرضى 

تماما مثل باقي أفراد المجتمع.
يجب معرفة أن المضاعفات الوحيدة إلهمال 
العاج هي استمرارية األلم واألعراض وانخفاض 

في جودة الحياة أو نمط الحياة.
كيف يكون التشخيص؟

ــون تـــشـــخـــيـــص الــــقــــولــــون الـــعـــصـــبـــي عــن  ــكــ يــ
السريري  الكشف  بعد  وذلـــك  االســتــبــعــاد  طــريــق 
بناء  من  الطبيب  ليتمكن  المريض  تاريخ  وأخــذ 
تشخيص أولي وبالتالي طلب التحاليل واألشعة 
الــازمــة للتأكد مــن خــلــو الــمــريــض مــن أمـــراض 

عضوية في الجهاز الهضمي.
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات تــعــتــمــد عــلــى عــدة 

عوامل مثل مدة المرض، وجود بعض المؤشرات 
تغيير  الــوزن،  الشهية، فقدان  مقلقة مثل فقدان 
أو إمساك  حديث في األعــراض مثل إسهال حاد 
حاد، وجود دم في البراز، أو تاريخ مرضي شخصي 
العائلة يزيد من قابلية اإلصابة بأمراض  أو في 
أعــراض  تكون  أن  أو  الهضمي  الجهاز  في  خبيثة 
حديثة في أشخاص من سن 45 فما فوق، يجب 
الــتــوجــه مــبــاشــرة لــمــنــاظــيــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، 
منظار المعدة أو منظار القولون أو االثنين، في 
حــال وجـــود أحــد مــن مــؤشــرات القلق الــمــذكــورة. 
في جميع الحاالت األخرى من الممكن االكتفاء 
في  للمناظير  والــتــوجــه  واألشــعــة  الــدم  بتحاليل 
حال وجود اختال في نتيجة التحاليل أو أن ال 

يوجد استجابة ألول خطوة للعاج.
ما هي طرق العاج؟

الـــعـــاج يــعــتــمــد بـــصـــورة كــبــيــرة عــلــى الــعــاج 
الـــغـــذائـــي وتــعــديــل نــمــط الــحــيــاة مــثــل مــمــارســة 
مهمة  التوتر  على  السيطرة  بانتظام،  الــريــاضــة 
ــــاج الــقــولــون  ــدة األعــــــراض وعـ ــدا لــتــقــلــيــل حــ جــ
أمر  التوتر  عن  التام  االبتعاد  أن  وبما  العصبي، 
مــســتــحــيــل، فـــإنـــه مـــن الــمــمــكــن مـــمـــارســـة بعض 
التوتر  نسبة  مــن  تحد  التي  الذهنية  الــعــاجــات 
ــنـــي، كــمــا يــحــتــاج  مــثــل الـــتـــأمـــل والـــتـــركـــيـــز الـــذهـ
ــة خــاصــة فــي بــعــض األحــيــان  الــمــريــض إلـــى أدويــ
النتائج  أفــضــل  ولــكــن  ــراض،  األعــ على  للسيطرة 
تكون مع العاج الغذائي وتغيير نمط الحياة إلى 

حياة صحية. 

التجميل  تقنيات  أبرز  من  والفيلر  البوتكس 
التي تستخدم حاليا، ولكن قد ال تعرف الكثيرات 
الفرق بينهما، وقد يتم اختيار إحدى الطريقتين 
دائمًا  بشكل عشوائي وغير مــدروس. ولهذا يجب 
إلى  الحاجة  يحدد  الــذي  االختصاصي  استشارة 
أي منهما. وفي حوارنا التالي مع الدكتورة أماني 
والتجميل  الجلدية  األمــراض  أخصائي  حجازي 
البورد  على  الحاصلة  الطبي  إيف  بمركز  والليزر 
الـــســـوري ســتــســاعــدنــا عــلــى اكــتــشــاف الـــفـــرق بين 

البوتكس والفيلر.
ما هو الفرق بين البوتكس والفيلر؟

البوتكس هي مادة بكتيرية تحقن في أماكن 
ــاء كــامــل  مــعــيــنــة فـــي الـــوجـــه وتــعــمــل عــلــى ارتــــخــ
ومنبسطة  مرتخية  العضلة  يجعل  ما  للعضات 
وتــخــتــفــي الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مــؤقــت مــن 4 إلـــى 6 

أشهر.
وتحقن في العضات الحركية أو الديناميكية 

في الوجه.
ــتــــخــــدامــــات فــــي الــطــب  ــدة اســ ــ لـــلـــبـــوتـــكـــس عــ
الجلدي من الناحية العاجية والتجميلية؛ فمن 
التعرق  فرط  لعاج  يستخدم  العاجية  الناحية 
تحت اإلبط أو اليدين، ولعاج الشقيقة )الصداع 

النصفي(.
ــة والـــمـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــعــــاجــــات اآلمـ ــ وهــــــي مـ
شهور.   10 إلى   6 من  النتيجة  وتستمر  للمريض 
امــــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــمــيــلــيــة فــأهــمــهــا: عــاج 
في  تحقن  حيث  العين  وحـــول  الجبهة  تجاعيد 
أماكن معينة في الوجه بمعايير موحدة وكميات 

مدروسة.
وتــســتــخــدم أيــضــا لــعــاج الــضــحــكــة الــلــثــويــة 

وتقنية نفرتيتي وتحديد الفك والرقبة.
هل يوجد سن معين لعمل إجراء البوتكس؟

المعظم  العمرية؛  الناحية  من  جــدل  يوجد 
يتوقف  البوتكس  برأيي  أنا   ،30 فوق سن  يقولون 
على الحالة نفسها وليس العمر، فبعض الحاالت 
العشرينيات  فــي  وبكثرة  عميقة  تجاعيد  يــوجــد 
كــوقــايــة  الــبــوتــكــس  مــــادة  اســتــخــدام  وهــنــا يمكننا 
حيث  مستقبا  التجاعيد  مكان  حفر  وجــود  من 
من  الــراحــة  حــالــة  فــي  التجاعيد  نـــرى  أن  يمكن 
وحينها  الــوجــه،  فــي  تعبيرية  حــركــات  عــمــل  دون 
المشكلة  لــحــل  يكفي  ال  وحـــده  الــبــوتــكــس  يــكــون 
تجميلية  تــداخــات  عــدة  المراجعة  إلــى  وتحتاج 

مع البوتكس.
ــادة سائلة  ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــيــلــر فــهــي مــ أمـ
أمــاكــن  ولــهــا  الــوجــه  مـــلء  أو  تعبئة  منها  الــهــدف 

أيضا  ولــهــا  الــبــوتــكــس،  عــن  فيها  تحقن  مختلفة 
نواح عاجية وتجميلية.

غير  الــوجــه  كــان  إذا  العاجية:  الناحية  مــن 
أو  الفيلر  إلــى  نلجأ  حينها  متناظر  أو  متماثل 
بالفيلر،  فتحقن  متناظرة  غير  الشفاه  كانت  إذا 
ووجود عظمة األنف يمكن تعديلها بالفيلر بدال 
حاالت  وفي  الجراحية،  العملية  إلى  اللجوء  من 
إلى  فنلجأ  التكميم  عمليات  بعد  الـــوزن  خــســارة 
حــقــن الــفــيــلــر لــمــلء الـــوجـــه وتــعــويــض الــمــفــقــود 

وعاج التجاعيد.
ملء  فهو  التجميلية  الناحية  إلى  وبالنسبة 
تكبير  أو  الــوجــنــتــيــن  لــتــحــديــد  بــالــفــيــلــر  الـــوجـــه 

الشفاه أو تحديد الفك.
لتعبئة  فــقــط  الفيلر  يستخدم  كـــان  ســابــقــا   
الوجه أو ملئه اما اآلن وبعد تطوره أصبح يستخدم 
)FACE LIFTING(، حيث  الوجه  أيضا في شد 
المريضة تطلب الفيلر لشد الوجه وليس للتعبئة 
أو لــتــحــديــد الـــوجـــه، كــمــا يــوجــد أيــضــا عــاجــات 
أخرى لشد البشرة كأجهزة شد الوجه التي تعطي 

المظهر النضر.
إنتاج  نسبة  تنخفض  الــســن  فــي  الــتــقــدم  مــع 
الكوالجين واإلياستين في البشرة ما يؤدي إلى 
مشاكل جمالية مثل ظهور التجاعيد والخطوط 
في  مهما  دورا  الجمالية  األجهزة  تلعب  الرفيعة، 
عاج التجاعيد وذلك بفضل قدرتها على تعزيز 
إنــتــاج الــكــوالجــيــن وإعـــــادة الــمــرونــة إلـــى الــبــشــرة 
التجاعيد  لمحاربة  أجــهــزة  عــدة  يــوجــد  وشــدهــا، 

وعامات التقدم في السن موجودة في مركز إيف 
للنساء  وتجميل  جلدية  مــركــز  أول  وهــو  الطبي 

فقط في البحرين 
ومنها:

1- جهاز MICRO NEEDLING وهو إجراء 
بواسطة  الــبــشــرة  ثــقــب  عــلــى  يعمل  بسيط  طــبــي 
إبر صغيرة معقمة تعمل على محاربة التجاعيد 

وخاصة الدقيقة وتحفز الكوالجين.
ترطيب  على  تعمل  للوجه:  الــنــضــارة  ابــر   -2
وتغذية وتحفيز الكوالجين وخاصة حول العينين 
والــشــفــاه والــجــبــهــة والـــوجـــه حــيــث يــحــتــوي على 

حمض الهيالورونيك وفيتامينات.
3- جهاز PLUS 4 من األجهزة الحديثة التي 
المشاكل  مــن  الكثير  عــاج  فــي  فاعليتها  أثبتت 
الــواســعــة  والــمــســامــات  الــجــلــد  بــتــرهــل  المختلفة 
والتصبغات فيعمل على رفع الوجه وشده ونحت 

القوام وعاج السيلوليت.
4- جهاز الهايفو أو شد الوجه بالموجات فوق 
الصوتية وهو تطبيق يحفز جميع طبقات الجلد 
ويــســمــح بــتــجــديــد نــفــســه، حــيــث تــســتــمــر عملية 

اإلصاح من 4 إلى 6 اشهر 
PRP -5 للوجه أو الصفائح الغنية بالبازما 
الوجه  فــي  الــكــوالجــيــن  تحفيز  على  تعمل  الــتــي 
وتــعــبــئــة الــتــجــاويــف لــيــبــدو الـــوجـــه أكــثــر حــيــويــة 
ــنــــدوب وخـــاصـــة نـــــدوب حب  وتــحــســيــن مــظــهــر الــ
والخطوط  التجاعيد  مظهر  وتحسين  الــشــبــاب 

الرفيعة وتصغير المسامات الكبيرة الحجم.

فاطمة العلوي لـ»الخليج الطبي«: القولون 

الع�سبي حالة نف�سية وعادات غذائية خاطئة

العادات الغذائية اخلاطئة يف �ضهر رم�ضان املبارك..

اآالء المنذر: رم�سان فر�سة جيدة 

الإنقا�ص الوزن ب�سكل �سحي 

الدكتورة اأماين حجازي جتيب:

 حقن البوتك�ص والفيلر الفرق بينهما.. 

واأيهما اأف�سل؟ 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16097/pdf/1-Supplime/16097.pdf?fixed351
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16097/pdf/3-MAIN/18.pdf?fixed06639#page=1&zoom=auto,-7,753
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/1292637
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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

الثالثاء 18 رم�شان 1443 ـ العدد 12064
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@alhiddi_92

الفرحة  لتدخل  جاءت  املتقاعدين  زيادة  �صرف 

بني  توافٍق  بعد  البحرينية  الأ�صر  اآلف  قلوب  يف 

ال�صلطتني ُتّوج بتعديالت قانونية تهدف اإىل دميومة 

للتزاماتها  اأدائها  وا�صتمرار  التقاعدية  ال�صناديق 

جلميع املتقاعدين.

حذو  حتذوا  اأن  الوزارات  باقي  من  نتمنى 

خا�ص  مكتب  تاأ�صي�ص  يف  #وزارة_اخلارجية 
للمتقاعدين من الدبلوما�صيني والإداريني وال�صتفادة 

من خرباتهم واإطالعهم على خطط الوزارة. 

هذا من �صاأنه تعريز روح العطاء والثقة والتقدير لدى 

املتقاعد واإ�صعاره باأهميته كمواطن قبل كونه موظًفا متقاعًدا.
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يف  ال�صيف  بق�صر  اجتماع   -  1961
عبداهلل  ال�صيخ  الكويت  اأمري  بني  الكويت 

ال�صامل ال�صباح واملقيم ال�صيا�صي الربيطاين 

يف اخلليج ويليام لو�ص والوكيل ال�صيا�صي 

وذلك  ريت�صموند،  جون  الكويت  يف 

اتفاقية  اإلغاء  على  البلدين  بني  للتفاو�ص 

1899 بني الكويت واململكة املتحدة.
الريا�صية  ال�صيارة  بيع  بدء   -  1964

فورد مو�صتانغ لأول مرة.

1974 - امل�صبار الف�صائي بيونري 11 
ينجح يف املرور عرب حزام الكويكبات.

املوارنة  املطارنة  جمل�ص   -  1986
اهلل �صفري بطريرًكا  املطران ن�صر  ينتخب 

للكني�صة املارونية خلًفا للبطريرك امل�صتقيل 

اأنطون بطر�ص خري�ص.

على  ميونخ  بايرن  فوز   -  2008
والذي  اأملانيا  كاأ�ص  نهائي  يف  دورمتوند 

اأقيم على ملعب العا�صمة برلني.

يوؤدي  بوتفليقة  عبدالعزيز   -  2009
لفرتة  للجزائر  رئي�ًصا  الد�صتورية  اليمني 

رئا�صية ثالثة.

كانيل  دياز  ميغيل  انتخاب   -  2018
كا�صرتو،  راوؤول  خلفه  بعد  لكوبا،  رئي�ًصا 

وبانتخابه انتهى حكم عائلة كا�صرتو لكوبا 

والذي ا�صتمر حوايل 60 عاًما.

اإجنينويتي  مروحية  جناح   -  2021
�صطح  على  الطريان  يف  لنا�صا  التابعة 

مبحرك  لطائرة  طريان  اأول  وهو  املريخ، 

على كوكب اآخر.

»�ل�صحة«: ت�صجيل 401 �إ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 490 حالة

بلغ عددها  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت   ،2022 اأبريل   18 امل�افق  الإثنني  اأم�ص   3356

ت�شجيل 401 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 490 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.558446

حالة،   3664 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

بامل�شت�شفى و4 حالت يف  للعالج  منها 12 حالة تخ�شع 

العناية املركزة.

توقيف �مر�أة عر�صت بيع كلية طفلة مقابل 20 �ألف دوالر

الفنزويلية  العامة  النيابة  اأعلنت 

عرب  عر�شت  امراأة  ت�قيف  »الأحد« 

الإنرتنت بيع كلية »فتاة تبلغ 15 عاًما« 

مقابل 20 األف دولر.

املّدعي  اأطلقها  تغريدة  يف  وجاء 

اأن  الفنزويلي طارق وليام �شعب  العام 

يف  اأوقفت  ييدرا  كارمن  دل  »مارييلي�ص 

عر�شت  بعدما  ب�رت�غي�شا..  )ولية( 

خالًفا للقان�ن عرب م�قع ماركتبلي�ص بيع 

كلية مقابل 20 األف دولر«.

تغريدته  يف  العام  املّدعي  واأظهر 

ه اأن الكلية تع�د  الإعالن الذي ت�شّمن ن�شّ

اإىل »فتاة تبلغ 15 عاًما« وب��شع �شحي 

مثايل.

و�شّدد �شعب على اأن ال�شلطات ب�شدد 

على  الإعالن  اإذا  ما  ملعرفة  حتقيق  فتح 

ح  �شلة بـ»�شبكة اإجرامية«، لكّنه مل ي��شّ

كيف كانت امل�ق�فة تعتزم ال�شتح�شال 

على  ينط�ي  الإعالن  اأن  اأو  الكلية  على 

عملية احتيالية.

ويف العام 2017 ت�ّقف برنامج زرع 

الأع�شاء يف البالد التي ت�شهد اأ�ش�اأ اأزمة 

ثماين  نح�  مع  تاريخها  يف  اقت�شادية 

ن�شيب  قلّ�ص  ما  النكما�ص  من  �شن�ات 

الفرد من اإجمايل الناجت املحلي اإىل املعّدل 

ال�شلطات  وحتّمل  هايتي.  يف  امل�شّجل 

فر�شتها  التي  العق�بات  الفنزويلية 

ال�ليات املتحدة م�ش�ؤولية هذا الأمر.

عقوبة �ل�صجن على فتاة »�لتيك توك«

القاهرة،  جنايات  حمكمة  ق�شت 

املعروفة  ح�شام  حنني  مبعاقبة  الإثنني، 

بال�شجن  ت�ك«،  »التيك  بفتاة  اإعالميا 

قدرها 200  �شن�ات، وغرامة  امل�شدد 3 

اإدانتها يف تهمة الجتار  األف جنيه بعد 

الب�شر.

ون�شرت و�شائل اإعالم م�شرية �ش�ر 

جممع  اإىل  و�ش�لها  لدى  ح�شام  حنني 

اخلام�ص  التجمع  منطقة  يف  املحاكم 

بالقاهرة، حيث جرت اإعادة حماكمتها.

وجرى اإ�شناد تهمة الجتار يف الب�شر 

لقا�شرتني  ا�شتغاللها  اإثر  على  حلنني، 

طريق  عن  عاًما،   18 عن  اأعمارهما  تقّل 

خداعهما.

حنني  فاإن  التحقيقات،  وبح�شب 

فر�ص  ت�فري  بزعم  الفتيات  ا�شتخدمت 

كمذيعات  عملهن  �شتار  حتت  لهن  عمل 

»ليكي«،  ا�شم  يحمل  تطبيق  يف  من 

التحري�ص  اإىل  تدع�  م�شترتة  بطريقة 

على الدعارة.

على  الفتاتني  بدع�ة  امل�ؤثرة  وقامت 

اأن�شاأتها  الهرم«  »ليكي  ت�شمى  جمم�عة 

بال�شباب  فيه  ليلتق�ا  هاتفها  على 

عالقات  واإن�شاء  مرئية  حمادثات  عرب 

الذي  املنزيل  العزل  فرتة  �شداقة، خالل 

اجتاح العامل ب�شبب وباء ك�رونا بق�شد 

احل�ش�ل على نفع مادي.

ا للم�صاحف �لنادرة �ل�صعودية تقيم معر�صً
يد�شن في�شل بن عبدالرحمن بن معمر امل�شرف العام على مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة بالريا�ص ي�م اخلمي�ص 21 اأبريل اجلاري املعر�ص 

امل�شاحف  من  نادرة  جمم�عات  عر�ص  ويت�شمن  املكتبة  تقيمه  الذي 

ي�افق  الذي  للرتاث  العاملي  بالي�م  احتفائها  وذلك مبنا�شبة  ال�شريفة، 

الثامن ع�شر من اأبريل من كل عام.

يقام املعر�ص بقاعة مكتبة امللك عبدالعزيز العامة يف فرع املربع، 

املكتبة  تقيمها  التي  املتخ�ش�شة  الن�عية  املعار�ص  �شياق  يف  وياأتي 

اإ�شهاًما منها يف التعريف بالرتاث العربي والإ�شالمي .

امل�شاحف  من  جمم�عات  العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  وتقتني 

ع�شر  الثالث  القرن  اإىل  العا�شر  القرن  بني  ما  معظمها  كتب  ال�شريفة 

الهجري، وتتك�ن من 267 م�شحًفا.

املقتنيات،  اأنف�ص  من  م�شحًفا(   20( املتحفية  امل�شاحف  وتعترب 

ومنها: م�شحف �شريف على �شكل رول بط�ل 642،5×17،7م بحيث 

تتخلله اآية الكر�شي و�شيء من الزخرفة ب�شكل مفرغ بط�ل الرول، وقد 

زين بزخرفة نباتية مل�نة ومذهبة يف بدايته ونهايته وكتب املنت داخل 

اإطارين مذهبني ون�شخة فخر الدين ال�شهروردي �شنة 1284هـ.

ومن املخط�طات املميزة التي تقتنيها املكتبة: م�شحف �شريف يقع 

القراآن  يف )30( ورقة كل �شفحتني متقابلتني تك�نان جزًءا كامالً من 

الكرمي وقد زخرفت ال�رقة الأوىل بزخارف نباتية رائعة ا�شتخدمت فيها 

الأل�ان الزاهية وماء الذهب، وباقي ال�شفحات ُجدولت وُذّهبت بالكامل 

ون�شخ  ومذهبة  مل�نة  نباتية  زخارف  على  اجلانبية  الأطر  وحتت�ي 

بخط الن�شخ �شنة 1240هـ/1824م.

اإىل  الفاحتة  �ش�رة  من  كامل،  املكتبة: م�شحف  مقتنيات  اأبرز  ومن 

�ش�رة النا�ص، كتب مبداد اأ�ش�د م�شب�ط بال�شكل داخل جداول بالأحمر 

والأزرق، كتبت يف �شهر رم�شان 1025هـ 1616م، مبكة املكرمة قبالة 

الكعبة امل�شرفة، مقابلة على ن�شخة كتبها العامل الرباين املال علي القاري 

املت�فى 1014هـ.

يف حلظة.. �صفر ثالثي �الأبعاد �إىل �لف�صاء
ال�ش�رة  بث  تكن�ل�جيا  كبرية يف  )نا�شا( خط�ة  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  تقدمت 

والتنقل ثالثي الأبعاد، عندما نقلت طبيب لها اإىل وكالة الف�شاء الدولية.

واأعلن األن اأنه يف اأكت�بر، ا�شتخدمت وكالة نا�شا تقنية »ه�ل�ب�رتينغ« لنقل جراح 

بينما كان  الدولية،  الف�شاء  اإىل حمطة  الدكت�ر ج�زيف �شميد،  لنا�شا،  التابع  الرحالت 

مقيًما باأمان على ك�كب الأر�ص.

وتعترب تقنية »ه�ل�ب�رتينغ« مزيًجا بني اله�ل�غرام والنقل الآين.

الرئي�ص  العابرة لالأبعاد فرناندو دي ل بينا لكا،  الرحلة  اإىل �شميد يف هذه  ان�شم 

النقل  معدات  تط�ير  �شاعدت يف  منظمة  وهي  الف�شاء،  لعل�م  اأيك�شا  ل�شركة  التنفيذي 

ال�شامل، وعدد قليل من اأع�شاء الفريق الآخرين.

اإفطار قرابة 1500 �صائم يف امل�صجد احلرام خالل �صهر رم�صان املبارك
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»الإ�صكان« تفوز للعام ال�صاد�س بجائزة التمّيز يف التوا�صل مع العمالء.. احلمر:

موا�صلة العمل نحو تطوير الأداء ورفع م�صتوى الكفاءة

الهاجري يهنئ الفائزين مب�صابقة رئي�س 

احلر�س الوطني حلفظ القراآن الكرمي وجتويده

بن  با�ضم  الإ�ضكان  وزير  اأكد 

موا�ضلة  على  احلمر  يعقوب 

م�ضتوى  ورفع  الأداء  تطوير 

التي  اخلدمات  خالل  من  الكفاءة 

لروؤى  حتقيًقا  الوزارة؛  تقّدمها 

وتطلعات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

ورعاه يف اأن يكون املواطن اأ�ضا�س 

ما  اإىل  م�ضرًيا  وحمورها،  التنمية 

�ضاحب  برئا�ضة  احلكومة  ُتوليه 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

من  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

اخلدمة  بتقدمي  واهتمام  رعاية 

للمواطنني،  الأف�ضل  احلكومية 

بالغ العتزاز والتقدير  معرًبا عن 

العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب 

ل  رئي�س جمل�س الوزراء على تف�ضّ

الإ�ضكان  وزارة  بتكرمي  �ضموه 

الفائزة  احلكومية  اجلهات  �ضمن 

مع  التوا�ضل  يف  التمّيز  بجائزة 

العمالء لعام 2021 �ضمن النظام 

وال�ضكاوى  للمقرتحات  الوطني 

»توا�ضل«.

اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  واأ�ضار 

يف  التميز  حققت  الإ�ضكان  وزارة 

الأداء بالنظام الوطني للمقرتحات 

حيث  من  »توا�ضل«  وال�ضكاوى 

مع  ال�ضتجابة  وكفاءة  �ضرعة 

املتعاملني  و�ضكاوى  مقرتحات 

بن�ضب بلغت 100% من موؤ�ضرات 

للمرة  وذلك  الأداء،  قيا�س 

�ضمن  التوايل  على  ال�ضاد�ضة 

جائزة  يف  اأداًء  اجلهات  اأف�ضل 

عرب  العمالء  خدمة  يف  التميز 

الوطني  التوا�ضل  نظام  برنامج 

»توا�ضل«، ما يعك�س مدى حر�س 

املواطنني  خدمة  على  احلكومة 

على  والعمل  معهم،  والتوا�ضل 

ال�ضتجابة ملالحظاتهم وال�ضتفادة 

املواطن  باعتبار  مقرتحاتهم،  من 

تطوير  واأ�ضا�س  الهتمام  حمور 

اخلدمات احلكومية.

وثّمن وزير الإ�ضكان توجيهات 

العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

خالل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بجائزة  الفائزة  اجلهات  ا�ضتقبال 

خدمة العمالء، م�ضرًيا اإىل اأن وزارة 

توجيهات  خالل  ومن  الإ�ضكان 

ا�ضتمرار  على  العزم  جتدد  �ضموه 

مع  التعامل  يف  والتقدمي  التطور 

مالحظات نظام »توا�ضل«، وتقدمي 

عالية  بجودة  احلكومية  اخلدمة 

نحو  العمل  وموا�ضلة  ومتيز، 

الرامية  واملبادرات  الربامج  تنفيذ 

م�ضتوى  ورفع  الأداء  تطوير  اإىل 

معرًبا  واإتقان،  باحرتافية  الكفاءة 

جميع  اعتزاز  عن  ال�ضدد  هذا  يف 

حل�ضد  الإ�ضكان  وزارة  منت�ضبي 

للعام  اجلائزة  هذه  الوزارة 

ال�ضاد�س على التوايل.

باأن  الإ�ضكان  وزير  ونّوه 

ال�ضمو  امل�ضتمرة ل�ضاحب  املتابعة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

للتناف�س  اجلميع  يدفع  الوزراء 

والعمل على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

توجيهات  اإىل  م�ضرًيا  للمواطنني، 

التوا�ضل  �ضرورة  ب�ضاأن  �ضموه 

خارطة  متثل  املواطنني  مع 

كافة  عنها  نتج  التي  الطريق 

الربامج التطويرية لتنويع قنوات 

ا�ضتجابتها  و�ضمان  التوا�ضل 

للمالحظات وال�ضتف�ضارات بكفاءة 

عالية.

وقال الوزير اإن الفوز باجلائزة 

جناح  يوؤكد  ال�ضاد�س  للعام 

التوا�ضل  يف  الوزارة  منظومة 

القنوات  خالل  من  املواطنني  مع 

مقدمتها  ويف  املتاحة،  املتنوعة 

ُتوليه  الذي  »توا�ضل«  نظام 

حيث  من  كبرية  عناية  الوزارة 

املالحظات  مع  التجاوب  �ضرعة 

اإىل  ترد  التي  وال�ضتف�ضارات 

اأن  اإىل  م�ضرًيا  الوزارة من خالله، 

توا�ضل  برنامج  مع  التعامل  اآلية 

التعامل كجزء  مرحلة  من  انتقلت 

من منظومة عمل الوزارة اليومية 

اإىل منظومة يومية �ضاملة يف اآلية 

املواطنني  مالحظات  مع  التعامل 

على مدة ال�ضنوات ال�ضتة املا�ضية.

هّناأ ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور را�ضد بن حممد 

الديني يف رئا�ضة احلر�س  الهاجري امل�ضت�ضار 

رئي�س  �ضمو  مب�ضابقة  الفائزين  الوطني، 

احلر�س الوطني حلفظ القراآن الكرمي وجتويده 

بعد �ضالة ظهر يوم الإثنني املوافق 18 اأبريل 

وذلك  بال�ضخري،  احلر�س  مع�ضكر  جامع  يف 

بح�ضور عدد من �ضباط و�ضباط �ضف واأفراد 

احلر�س الوطني. 

�ضمو  مل�ضابقة  الت�ضفيات  اأجريت  وقد 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الوطني  احلر�س  رئي�س 

واأبنائهم  الوطني  احلر�س  ملنت�ضبي  وجتويده 

وذلك  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع  تزامًنا 

وفق توجيهات الفريق اأول الركن �ضمو ال�ضيخ 

احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حممد 

الركن  الفريق  معايل  من  ومبتابعة  الوطني، 

مدير  خليفة  اآل  �ضعود  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ 

اأركان احلر�س الوطني. 

بن  را�ضد  الدكتور  ال�ضيخ  ف�ضيلة  ولفت 

تبذل  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الهاجري  حممد 

ال�ضحيحة  التالوة  ن�ضر  يف  وا�ضعًة  جهوًدا 

م�ضابقة  اأن  موؤكًدا  الأجيال،  ملختلف  وتعليمها 

القراآن  حلفظ  الوطني  احلر�س  رئي�س  �ضمو 

الطيبة  اجلهود  تعك�س  اإمنا  الكرمي وجتويده، 

وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  كتاب  �ضاأن  اإعالء  يف 

واأن  به،  والعمل  وتدّبره  قراءته  على  واحلث 

عاًما  توا�ضل  تعاىل  اهلل  وبف�ضل  امل�ضابقة  هذه 

حفظ  باإ�ضاعة  اأهدافها  حتقيق  يف  اآخر  بعد 

به،  والعمل  معانيه  وتدّبر  الكرمي  القراآن 

بني  وحفظه  تالوته  على  التناف�س  وت�ضجيع 

منت�ضبي احلر�س الوطني.

وزير الإ�سكان

البحرين ت�صتنكر قيام متطّرفني يف

ال�صويد باإحراق ن�صخ من القراآن الكرمي

مقرتح برملاين م�صتعجل لرئي�صة »النواب«

تخفي�س ر�صوم الغرف اخلا�صة بال�صلمانية لذوي الإعاقة

 وزير العدل: ليت�صّنى للوزارة درا�صة تقرير اللجنة

طلٌب ثاٍن لتاأجيل مناق�صة تقرير »حتقيق الأوقاف اجلعفرية«

تعرب وزارة اخلارجية عن ا�ضتنكار مملكة البحرين واإدانتها ال�ضديدة لإقدام متطرفني 

يف ال�ضويد على اإحراق ن�ضخ من القراآن الكرمي يف اإحدى املدن ال�ضويدية، باعتباره عماًل 

ا على الكراهية والعنف. ا�ضتفزازًيا مل�ضاعر امل�ضلمني واإ�ضاءة بالغة ملقد�ضاتهم، وحتري�ضً

تتعار�س مع حرية  التي  البغي�ضة  املمار�ضات  اأن مثل هذه  وتوؤكد وزارة اخلارجية 

تت�ضافر  واأن  الدويل،  املجتمع  من  ب�ضدة  تدان  اأن  ينبغي  والتعاي�س،  واملعتقدات  الأديان 

اجلهود من اأجل تكري�س قيم الت�ضامح والتعاي�س واحلريات الدينية وحماربة فكر التطرف 

والتع�ضب والإق�ضاء ومنع الإ�ضاءة لكافة الأديان واملعتقدات.

فاطمة �ضلمان:

فوزية  النواب  جمل�س  رئي�ضة  تعتزم 

جل�ضة  يف  م�ضتعجل  مبقرتح  التقدم  زينل 

الغرف  ر�ضوم  بتخفي�س  يق�ضي  اليوم 

على  الطبي  ال�ضلمانية  جممع  يف  اخلا�ضة 

ذوي الإعاقة من املواطنني بن�ضبة %50.

على  التوقيع  يف  الرئي�ضة  مع  و�ضارك 

علي  النواب:  من  كل  امل�ضتعجل  املقرتح 

العبا�ضي،  حممد  قمرب،  عمار  اإ�ضحاقي، 

واأحمد الن�ضاري.

واأّكدت الرئي�ضة يف املذكرة الإي�ضاحية 

الإعاقة من  اأهمية الهتمام بفئة ذوي  على 

لهم  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  املواطنني 

اأن هذه الفئة  اإىل  والرعاية الطبية، منوهًة 

ت�ضّكل �ضريحة هامة من اأفراد املجتمع.

بهدف  ياأتي  املقرتح  باأن  وذكرت 

لتخفيف عن فئة ذوي الإعاقة وم�ضاعدتهم 

ب�ضورة  اخلدمات  تلك  على  احل�ضول  يف 

العاقة  خم�ض�س  واإن  ل�ضيما  خمف�ضة 

م�ضتحقات  لدفع  يكفي  ل  قد  لهم  املمنوح 

يف  اخلا�ضة  الغرف  على  املقررة  الر�ضوم 

م�ضت�ضفى ال�ضلمانية.

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

طلب وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية 

اآل خليفة  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  والأوقاف 

جلنة  مناق�ضة  تاأجيل  الثانية  للمّرة 

الأوقاف  اإدارة  يف  الربملانية  التحقيق 

اجلعفرية، والذي كان من املزمع مناق�ضته 

غًدا الثالثاء.

الوزير  بها  بعث  التي  الر�ضالة  ويف 

الطلب  بّرر  النواب  جمل�س  رئي�ضة  اإىل 

اللجنة  تقرير  درا�ضة  للوزارة  »ليت�ضّنى 

الأوقاف  اإدارة  مع  والت�ضاور  والتباحث 

اجلعفرية، ب�ضاأن ما ورد فيه من مالحظات 

وتو�ضيات«.

الدائم  احلر�س  على  الوزير  واأّكد 

وامل�ضتمر  املثمر  والتعاون  التن�ضيق  على 

دوره  ممار�ضة  يف  النواب  جمل�س  مع 

م�ضلحة  فيه  ملا  والرقابي  الت�ضريعي 

الوطن واملواطنني.

مناق�ضة  تاأجيل  طلب  قد  الوزير  وكان 

الطلب  وبّرر  املا�ضي  الأ�ضبوع  التقرير 

بظرف �ضحي لرئي�س الأوقاف اجلعفرية.

الربملانية  التحقيق  جلنة  واأ�ضدرت 

تو�ضلت  باأنها  فيها  قالت  والذي  تقريرها 

واملالية  الإدارية  املخالفات  من  جملة  اإىل 

يف  الأموال  واإهدار  الف�ضاد  و�ضبهات 

الأوقاف.

باأن  تقريرها  يف  اللجنة  واأفادت 

الإدارة تقاع�ضت ب�ضكل وا�ضح يف حت�ضيل 

مديونياتها امل�ضتحّقة لها كما ل توجد اآلية 

اإىل  م�ضريًة  لتح�ضيلها،  وا�ضح  نظام  اأو 

املديونيات و�ضلت اإىل 14 مليون دينار.

ت�صجري �صارع »خليفة بن �صلمان«

 بـ240 �صجرًة �صمن احلملة الوطنية للت�صجري

القطاع  لتنمية  الوطنية  املبادرة  قامت 

الأ�ضغال  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعي، 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون 

�ضارع  بت�ضجري  للبيئة،  الأعلى  واملجل�س 

مليناء  املوؤدي  �ضلمان  بن  خليفة  ال�ضيخ 

اأ�ضجار  من  �ضجرة   240 بغر�س  خليفة، 

م�ضافة  تيليا�ضو�س على  والهب�ضك�س  النيم 

من  كرمي  بدعم  وذلك  طويل،  مرت   1000

بنك �ضتاندرد ت�ضارترد البحرين.

ت�ضجري  اإكمال  مت  قد  يكون  وبذلك 

املواقع املقررة �ضمن املرحلة الأوىل للحملة 

يف  خ�ضراء«،  »دمت  للت�ضجري  الوطنية 

تنفيذ  من  النتهاء  بعد  املحرق  حمافظة 

املواقع  من  عدد  يف  رئي�ضية  م�ضاريع   6

وهي:  املحافظة،  نطاق  �ضمن  احليوية 

مم�ضى  الب�ضيتني،  مبنطقة   105 �ضارع 

عراد، والغو�س، بالإ�ضافة ملم�ضى �ضماهيج 

وكورني�س الب�ضيتني.

بنك  من  الكرمي  الدعم  هذا  وياأتي 

من  ليعزز  البحرين،  ت�ضارترد  �ضتاندرد 

الرقعة  لتو�ضعة  الهادفة  الوطنية  اجلهود 

البيئي  بالقطاع  والنهو�س  اخل�ضراء 

من  ال�ضامية  للروؤى  ترجمة  والزراعي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

البيئية  اآثار املتغريات  للعمل على تخفيف 

الغذائي، وتكاتف  الأمن  واملناخية وتعزيز 

ال�ضمو  �ضاحب  تطلعات  لتحقيق  اجلميع 

امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

و�ضاحبة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

اإبراهيم  بنت  �ضبيكة  الأمرية  امللكي  ال�ضمو 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�ضة 

الوطنية  للمبادرة  ال�ضت�ضاري  املجل�س 

لتنمية القطاع الزراعي.

 ومّتت عملية غر�س الأ�ضجار بح�ضور 

لتنمية  الوطنية  للمبادرة  العام  الأمني 

بنت  مرام  ال�ضيخة  الزراعي،  القطاع 

عي�ضى اآل خليفة، ومدير عام بلدية املحرق 

عن  وممثلني  اجلودر،  اإبراهيم  املهند�س 

ت�ضارترد  �ضتاندرد  بنك  الداعمة  اجلهة 

نورة  ال�ضركات  عالقات  رئي�ضة  ح�ضرت 

التنفيذي  الرئي�س  عن  بالنيابة  الن�ضف 

دينا  القانونية  ال�ضوؤون  ورئي�ضة  للبنك، 

بالبنك  الئتمان  ورئي�س  احللي،  فايق 

�ضامر حنا، ورئي�ضة املوارد الب�ضرية روث 

�ضيميومبا

الت�ضجري ا�ضتعرا�س  ومت خالل عملية 

اأهداف احلملة واآخر تطوراتها منذ الإعالن 

للت�ضور  والإ�ضارة  اإطالقها  عن  الر�ضمي 

املتوقع للموقع بعد عملية الت�ضجري.

وزير العدل

يجب اأن تنعك�س مرئيات جمعية ال�صحفيني يف مواد القانون وم�صامينه

نّواب يوؤّكدون على �صرورة �صحب تقرير قانون ال�صحافة ملزيد من الدرا�صة

فاطمة �ضلمان:

تقرير  �ضحب  �ضرورة  على  نواب  اأّكد 

اليوم؛  جل�ضة  يف  ال�ضحافة  قانون  م�ضروع 

وذلك ملزيٍد من الدرا�ضة والت�ضاور مع اجل�ضم 

رفعتها  التي  املرئيات  �ضوء  يف  ال�ضحفي 

جمعية ال�ضحفيني.

جلنة  رئي�س  ال�ضلوم  اأحمد  النائب  واأ�ضار 

النواب  والقت�ضادية مبجل�س  املالية  ال�ضوؤون 

براأي  ال�ضتنارة  �ضرورة  اإىل  ال�ضلوم  اأحمد 

ال�ضحف املحلية وجمعية ال�ضحفيني ودرا�ضة 

كاّفة مالحظاتهم ومقرتحاتهم لكونهم اأ�ضحاب 

املهنة ومبا ي�ضهم يف حتقيق الواقع ال�ضحفي 

التطّور  من  ملزيٍد  به  والرتقاء  اململكة  يف 

ال�ضلطات  جهود  دعم  يف  الفاعلة  وامل�ضاهمة 

الثالث.

وقال ال�ضلّوم باأنه �ضيدعم توجهات �ضحب 

مع  والت�ضاور  الدرا�ضة  من  ملزيٍد  التقرير 

اأنه ل حاجة  اإىل  ال�ضحفيني وممّثليهم، منّوًها 

لال�ضتعجال يف مترير القانون يف �ضوء وجود 

مالحظات هامة من ال�ضحف املحلية وجمعية 

من  القانون  عليه  �ضينطوي  ملا  ال�ضحفيني، 

اأهمية يف العمل ال�ضحفي.

اجل�ضم  تطلعات  لكافة  دعمه  على  و�ضّدد 

عملهم  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  قانوٍن  يف  ال�ضحفي 

اأو تكبيلهم باأية عوائق قانونية  اإثقالهم  وعدم 

لكونهم ال�ضلطة الرابعة التي توؤثر على الراأي 

ومتابعة  والتنوير  التوعية  يف  وت�ضهم  العام 

ق�ضايا املواطنني.

جلنة  احلايكي  كلثم  النائب  وحّثت 

اخلدمات النيابية على �ضرورة �ضحب التقرير 

جانب  اإىل  املحلية  ال�ضحف  ملرئيات  لفتقاره 

جمعية ال�ضحفني يف �ضكله النهائي.

من  ملزيٍد  التقرير  حاجة  اإىل  ونّوهت 

التعديالت التي من �ضاأنها اأن تخدم ال�ضحفيني 

والتي  املفرو�ضة  الغرامات  �ضاأن  يف  خا�ضة 

تطلعات  يخدم  ول  فيه  مبالٍغ  ب�ضكٍل  جاءت 

لعملهم  املواتية  البيئة  توفري  يف  ال�ضحفيني 

الذي  الأمر  اإرهاٍق،  اأو  ت�ضييق  ال�ضحايف دون 

ال�ضحايف  الو�ضع  على  ينعك�س  اأن  �ضاأنه  من 

وحرّية الراأي والتعبري.

ويف ال�ضياق ذاته اأكد النائب بدر الدو�ضري 

على �ضرورة عدم ال�ضتعجال يف مترير قانون 

درا�ضته  لإعادة  احلاجة  موؤكًدا  ال�ضحافة، 

جمعية  بها  تقّدمت  التي  املالحظات  �ضوء  يف 

ال�ضحفيني.

يكون  اأن  �ضرورة  على  الدو�ضري  واأّكد 

تقرير جلنة اخلدمات متكاماًل واأن ينعك�س راأي 

القانون، وهو  ال�ضحفيني وتطلعاتهم يف مواد 

الدرا�ضة  من  ملزيٍد  �ضحبه  يتطلب  الذي  الأمر 

والت�ضاور.

على  الدم�ضتاين  احمد  النائب  �ضّدد  كما 

من  ملزيد  و�ضحبه  التقرير  تاأجيل  �ضرورة 

مت�ضمن  تقرير  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  الدرا�ضة 

الرابعة  وال�ضلطة  ال�ضحفيني  تخدم  لقرارات 

اإىل الراأي  التي ل تاألو جهًدا يف ن�ضر احلقائق 

العام.

متكامل  لتقرير  ن�ضعى  حديثه  وختم 

اجلوانب ملنفعة اجلميع دون اإ�ضرار اأو ت�ضييق 

لل�ضحافة وال�ضحفيني.

بدر الدو�سريكلثم احلايكياأحمد ال�سلوم اأحمد الدم�ستاين
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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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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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والؤنا كان ومازال وسيبقى للدولة الخليفية.. أبناء قبائل: 

تضحية آبائنا بدمائهم لحماية الزبارة من المعتدين 
تجسد حقيقة والئهم لحكام الدولة الخليفية

محرر الشؤون المحلية «

أكد أبناء قبائل عربية أن تمس��ك 
القبائل العربي��ة بوالئهم لحكام 
الخليفية كش��رط للعودة  الدولة 
إل��ى إقلي��م الزبارة ال��ذي هجروه 
قس��رًا أكبر ش��اهد عل��ى العالقة 
التي كان��ت تربط أبن��اء القبائل 

بحكام الدولة الخليفية.
وبين��وا أن تضحية أبن��اء القبائل 
بدمائه��م لحماية إقلي��م الزبارة 
من المعتدين والمرتزقة، صورة 
حقيقة تجس��د والء أبن��اء القبائل 
العربية لح��كام الدولة الخليفية، 
مش��ددين على التمس��ك بحقهم 

في أرض آبائهم في الزبارة. 
وقال ناجي بن يوسف الكواري أحد 
أبناء القبائل العربية التي سكنت 
الزبارة: »إنه وجمي��ع أفراد قبيلة 
البوك��وارة، عل��ى خط��ى األجداد 
واآلباء في ال��والء لحكام البحرين 
آل خليفة الكرام، وحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى، وأن 
ال��والء للبحرين يجري في دم أبناء 

البوكوارة جياًل بعد جيل«.
وأض��اف أن الدم��اء الطاهرة التي 
روت ت��راب الوط��ن ف��ي الزب��ارة 
لن تنس��ى على مر السنين، حيث 
الفذ الش��يخ  نس��تذكر المقات��ل 

إبراهي��م بن خالد ب��ن علي، الذي 
أبلي بالًء حسنًا في معركة الزبارة، 
حتى ل��م يبق جزء من جس��ده إال 
ب��ه إصابة ولقد نج��ا بفضل اهلل، 
ومن ث��م بفضل ش��جاعة وفزعة 
رج��ال قبيلة النعي��م الذين قاموا 

بتطبيبه حتى وصل إلى المحرق.
وتاب��ع الك��واري: »الحقيقة تبقى 
الت��ي  الحقائ��ق  وم��ن  حقيق��ة، 

الدوح��ة  ح��كام  أن  نس��تذكرها 
كانوا م��ن رعايا حاك��م البحرين، 
فعلى س��بيل المثال الشيخ قاسم 
آل ثان��ي كان م��ن رعاي��ا الدولة 
الخليفي��ة وول��د وترع��رع ودرس 
البوعفرة  م��ن  ووالدته  بالمحرق 

الكواري«.
من جانبه، قال عبداهلل بن حويل 
الم��ري أحد أبن��اء القبائ��ل التي 

س��كنت على جانب��ي البحرين في 
الزب��ارة وإقلي��م البحري��ن، إنه ال 
يوجد أدنى ش��ك ف��ي والء جميع 
البحرين  العربي��ة ف��ي  القبائ��ل 
وش��به جزيرة قطر لحكام الدولة 
الخليفي��ة، مبين��ًا أن ه��ذا الوالء 
وأبناء  األجي��ال،  تتناقله  المطلق 
القبائل يسيرون على ما سار عليه 

آباؤهم وأجدادهم.

وأك��د ب��ن حوي��ل أن »البحري��ن 
ش��عبًا وقيادًة لم يتخلوا يومًا عن 
الزبارة أو ينساها، فذكرى األرض 
والوط��ن حّية في قلوبن��ا، والحق 
التاريخي ش��رعي موثق ومشهود 
له ودماء الشهداء الطاهرة شاهد 
عل��ى ذل��ك، وه��ي ج��زء ال يتجزأ 
من أراض��ي البحرين، وأن الحدود 
الجديدة التي وضعت باإلجبار ما 
كانت إال لمطامع أجنبية للحصول 

على مصادر الطاقة«.
وبي��ن أن حك��م آل خليف��ة ف��ي 
الزبارة كان يتمي��ز بنجاحهم في 
إقام��ة مجتمع متجان��س ومتآٍخ، 
ف��ال ف��رق بي��ن قبيل��ة وأخ��رى، 
والجمي��ع كان يجم��ع على حكمة 
وحس��ن  البحرين،  ح��كام  وحنكة 
إدارتهم ألمور البالد، فكان الوالء 
آلل خليفة لزام حق لحكام صانوا 
الدم والع��رض، ووفروا لرعيتهم 

كل ما يحتاجونه.
وأضاف بن حويل: »تلك المعالم 
األثري��ة وم��ا بق��ي م��ن »أطالل 
الزب��ارة« تؤك��د الح��ق التاريخي 
البحرين وشاهد  والطبيعي ألهل 
عل��ى عص��ر كان��ت في��ه الزبارة 
عاصم��ة للدولة الخليفية، مدينة 
بحريني��ة مثله��ا مث��ل المح��رق 
أكد  والمنامة«.ب��دوره،  والرف��اع 
الكات��ب الصحفي أحم��د زمان أن 

أبناء القبائل أبلوا بالء حس��نًا في 
الدفاع ع��ن أرضهم ف��ي معركة 
الثغب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن 
المبدأ واألرض في معركة كرامة 

خالدة.
وأضاف أن الزبارة كانت وس��تبقى 
تابعة لح��كام الدول��ة الخليفية، 
وإن حاول البعض تغيير الحقائق 
فس��تبقى دم��اء الش��هداء الت��ي 
س��الت عل��ى أرضها دفاع��ًا عنها 

شاهدًا حيًا على هذه الحقيقة.
 وبين أن ما فعل��ه حكام الدوحة 
ومرتزقته��م من تدمي��ر للبيوت 
والتهجير القس��ري ين��م عن حقد 
العربي��ة  العوائ��ل  دفي��ن عل��ى 
األصيل��ة الت��ي ل��م تتخ��ل ع��ن 
الخليفية  الدول��ة  لح��كام  والئها 
ويكفينا موقفهم حين اش��ترطوا 
أن تكون العودة إلى إقليم الزبارة 
مش��روطة  بتبعيته��م للبحري��ن 
ووالئهم للحاكم صاحب العظمة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وق��ال زم��ان: »إن الزب��ارة قضية 
ش��عب ووطن ال يمكن أن ينساها 
أهل البحرين، فهي جزء أصيل من 
هويتهم، ودماء ش��هداء تعطرت 
بها رمال الزبارة البحرينية، ولكن 
الح��ق البحرين��ي متاب��ع من قبل 
أبناء البحري��ن وما ضاع حق وراءه 

مطالب«.

أحمد زمانعبداهلل بن حويلناجي الكواري

بن حويل: ذكرى األرض والوطن بالزبارة حّية في قلوب شعب البحرين

الكواري: الوالء للبحرين يجري في دم أبناء البوكوارة جياًل بعد جيل

زمان: الزبارة قضية شعب ووطن لن ينساها أهل البحرين

»اإلسكان« تفوز بجائزة التمّيز في نظام »تواصل«

 الحمر: مواصلة العمل 
نحو تطوير األداء ورفع مستوى الكفاءة

أكد وزير اإلس��كان المهندس باس��م 
ب��ن يعق��وب الحم��ر عل��ى مواصل��ة 
تطوي��ر األداء ورفع مس��توى الكفاءة 
م��ن خ��الل الخدم��ات الت��ي تقدمها 
الوزارة تحقيقًا لرؤى وتطلعات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه ف��ي أن يك��ون المواط��ن 
أس��اس التنمية ومحورها، مشيرًا إلى 
ما تولي��ه الحكومة برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل من رعاية واهتمام 
بتقدي��م الخدم��ة الحكومية األفضل 
للمواطنين، معربًا ع��ن بالغ االعتزاز 
والتقدي��ر لصاح��ب الس��مو الملك��ي 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
عل��ى تفض��ل س��موه بتكري��م وزارة 
اإلس��كان ضم��ن الجه��ات الحكومية 
الفائ��زة بجائزة التمّي��ز في التواصل 

مع العمالء لعام 2021 ضمن النظام 
والش��كاوى  للمقترح��ات  الوطن��ي 
»تواصل«. وأش��ار المهن��دس الحمر 
إل��ى أن وزارة اإلس��كان حققت التميز 
في األداء بالنظام الوطني للمقترحات 
والشكاوى »تواصل« من حيث سرعة 

وكف��اءة االس��تجابة م��ع مقترح��ات 
وش��كاوى المتعاملين بنس��ب بلغت 
100% م��ن مؤش��رات قي��اس األداء، 
وذلك للمرة السادس��ة عل��ى التوالي 
ضمن أفضل الجه��ات أداًء في جائزة 
التمي��ز في خدمة العمالء عبر برنامج 
الوطن��ي »تواصل«،  التواصل  نظ��ام 
م��ا يعكس مدى حرص الحكومة على 
خدمة المواطني��ن والتواصل معهم، 
والعمل على االستجابة لمالحظاتهم 
واالستفادة من مقترحاتهم، باعتبار 
المواط��ن مح��ور االهتمام وأس��اس 

تطوير الخدمات الحكومية.
وثمن وزير اإلسكان توجيهات صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء خالل استقبال الجهات 
العم��الء،  خدم��ة  بجائ��زة  الفائ��زة 
مش��يرًا إل��ى أن وزارة اإلس��كان ومن 
خالل توجيهات س��موه تج��دد العزم 
والتقدي��م  التط��ور  اس��تمرار  عل��ى 

ف��ي التعام��ل م��ع مالحظ��ات نظام 
»تواصل«، وتقديم الخدمة الحكومية 
بجودة عالية وتميز، ومواصلة العمل 
نحو تنفيذ البرامج والمبادرات الرامية 
مس��توى  ورف��ع  األداء  تطوي��ر  إل��ى 
الكفاءة باحترافية وإتقان، معربًا في 
هذا الصدد عن اعتزاز جميع منتسبي 
وزارة اإلس��كان لحص��د ال��وزارة هذه 

الجائزة للعام السادس على التوالي.
ون��ّوه وزير اإلس��كان ب��أن المتابعة 
الملكي  الس��مو  المس��تمرة لصاحب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يدفع 
الجميع للتنافس والعمل على تقديم 
أفض��ل الخدمات للمواطنين، مش��يرًا 
إلى توجيهات س��موه بش��أن ضرورة 
التواصل مع المواطنين تمثل خارطة 
الطريق التي نت��ج عنها كافة البرامج 
التواصل  لتنويع قن��وات  التطويري��ة 
للمالحظ��ات  اس��تجابتها  وضم��ان 

واالستفسارات بكفاءة عالية.

وزير اإلسكان

 »التربية« تفوز بجائزة 
 التمّيز في التواصل 

مع العمالء بنظام »تواصل«
أعرب وزي��ر التربي��ة والتعليم 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
عن بال��غ فخ��ِر واعت��زاز جميع 
بتفض��ل  ال��وزارة  منتس��بي 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
ال��وزارة  بتكري��م  اهلل  حفظ��ه 
بجائ��زة التمي��ز ف��ي التواصل 
مع العمالء لعام 2021، ضمن 
النظ��ام الوطن��ي للمقترح��ات 
والشكاوى »تواصل«، الفتًا إلى 

ما يش��ّكله هذا التكريم من حافٍز للمزيد من العطاء للتعامل 
اإليجابي مع المقترحات والشكاوى والمالحظات.

وأش��ار الوزير إل��ى أن هذا التكري��م يأتي للع��ام الثالث على 
التوالي، وهو ما يؤكد عزم الوزارة على االس��تمرار في تقديم 
الخدم��ة الممي��زة للمواطنين والرد على ما ي��رد منهم، الفتًا 
إلى أّن هذا التكريم يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على 
تقديم الخدمات المميزة للمواطنين، وتعزيز التواصل معهم 

لتحقيق أقصى درجات الرضا.
وأش��اد الوزي��ر بالجهود الكبي��رة التي بذله��ا القائمون على 
متابعة نظام »تواصل« بالوزارة، وعملهم المتواصل وسرعة 
اس��تجابتهم لما يرد في النظام، والخدم��ات المتعددة التي 
تقّدمها وحرصها على س��رعة الرد على جميع االستفس��ارات 
والمالحظات، مؤكدًا ما لهذا الفوز من تقدير كبير لدى جميع 

منتسبي الوزارة.

وزير التربية

 »المهن الصحية«: المضي
 قدمًا في تعزيز التواصل

مع المجتمع وتعزيز الخدمات
أك��دت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة الدكت��ورة مريم عذب��ي الجالهمة، أن 
س��رعة اإلنجاز وج��ودة الخدم��ة الحكومية منطل��ٌق لتحقيق 
التمّي��ز في العمل الحكومي بما يس��هم ف��ي تحقيق أهداف 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه. 
ولفتت د.الجالهمة إلى أن متابعة واهتمام صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، وما يوليه من تش��جيٍع 
داعم للتناف��س من أجل تقديم الخدم��ة الحكومية األفضل 

للمواطنين يشكل دافعًا مستمرًا لمواصلة اإلنجازات. 
وأعربت د.الجالهمة عن بالغ االعتزاز والشكر لصاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تكريم س��موه 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، ضمن 
الجه��ات الحكومي��ة الفائزة بجائزة التمّيز ف��ي التواصل مع 
العم��الء لعام 2021 بع��د تحقيق الهيئة التمّي��ز في األداء 
بالنظام الوطني للمقترحات والش��كاوى »تواصل« من حيث 
سرعة وكفاءة االستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين 
بنس��ب بلغ��ت 100% من مؤش��رات قي��اس األداء، مش��يدة 
بتوجي��ه صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، حفظه اهلل، بوضع معايير إضافية لجائزة التمّيز في 
خدمة العمالء بما يس��هم في زيادة التنافسية بين الجهات 
الحكومية اس��تمرارًا لمس��اعي تحس��ين الخدم��ة الحكومية 
للمواطنين تتضمن جودة الرّد والفترة الزمنية المستغرقة 

لالنتهاء منه.

النظام أحدث نقلة إيجابية نوعية في الخدمات العامة.. القائد: 

48 جهة انضمت إلى »تواصل« و350 ألف حالة منذ التدشين
لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  ق��ال 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة 
نظ��ام  ب��أن  القائ��د،  عل��ي  محم��د 
س��اهم  تدش��ينه  ومن��ذ  »تواص��ل« 
ف��ي رف��ع مس��توى رض��ا المواطني��ن 
الحكومية  الخدم��ات  والمقيمين حول 
م��ع  التج��اوب  س��رعة  خ��الل  م��ن 
مالحظاتهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى 
أن إجمال��ي ع��دد الجه��ات الُمنضمة 
إلى النظ��ام حتى اليوم ق��د بلغت 48 
جه��ة، وأن إجمال��ي ع��دد المقترحات 
واالستفسارات الش��كاوى الواردة أكثر 
م��ن 350 ألف حالة منذ التدش��ين في 
2014، وأن إجمال��ي نس��بة االلت��زام 
بمس��توى اتفاقية الخدمة المس��جلة 
ف��ي النظام ق��د بلغ 99%. وأش��اد بما 
يحظى ب��ه النظام الوطني للمقترحات 

والشكاوى »تواصل«، من دعم مستمر 
من قبل صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي 

العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه 
س��موه  توجيه��ات  أن  مؤك��دًا  اهلل، 
الدائمة والمتابعة المستمرة لتفاعل 
المؤسسات والهيئات الحكومية ومدى 
سرعة تجاوبها مع المالحظات الواردة 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  قب��ل  م��ن 
عب��ر النظ��ام كان له��ا عظي��م األث��ر 
ف��ي تحفيزها عل��ى تطوي��ر منظومة 
الخدم��ات الحكومية والوصول بها إلى 
أرقى مستويات الجودة واإلنتاجية بما 

يحقق األهداف المرجوة.
وأشار القائد إلى مباشرة تنفيذ توجيه 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء بوض��ع معايير 
إضافي��ة لجائ��زة التمي��ز ف��ي خدمة 
العم��الء »تواص��ل« تتضم��ن جودة 
ال��رد والفت��رة الزمني��ة المس��تغرقة 

لالنته��اء منه. وأش��ار القائ��د إلى أن 
توجيهات صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء بضرورة 
تفعيل المشاركة اإللكترونية وتحقيق 
سياس��ة الب��اب المفت��وح م��ن خالل 
تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة 
بي��ن المواطني��ن ومس��ؤولي الجهات 
الحكومية في جميع الوزارات والهيئات 
الحكومية، تجس��د عبر عدة مبادراتها 
ومنه��ا النظ��ام الوطن��ي للمقترحات 
والش��كاوى »تواص��ل« ال��ذي دش��نه 
سموه في العام 2014 كقناة حكومية 
أسهمت مخرجاتها في تعزيز مؤشرات 
وجودة األداء الحكومي. وحول األهمية 
الت��ي يمثلها نظ��ام »تواص��ل«، أكد 
القائد أن النظام أح��دث نقلة إيجابية 

نوعية في الخدمات العامة.

محمد القائد

 »جودة التعليم« تفوز بجائزة
التمّيز في التواصل للمرة الرابعة

��ن الرئيس التنفي��ذي لهيئة جودة التعلي��م والتدريب  ثمَّ
الدكت��ور ط��ارق محم��د الس��ندي، السياس��ات الحكومي��ة 
المع��ّززة لحوكم��ة األداء، وباألخ��ص تعزي��ز العالق��ة مع 
العمالء، والش��ركاء االس��تراتيجيين، والجمه��ور، ما يدفع 
جميع الجه��ات والمؤسس��ات الحكومية لتطوي��ر العمل، 
وتحقيق الرضا ل��دى الجمهور والمعنيي��ن وكافة األطراف 
م من تمّيز في الخدمات الحكومية  ذات العالقة، عبر ما يقدَّ

المقّدمة.
وأع��رب الرئي��س التنفيذي للهيئة، عن ش��كره وفخره لما 
تحظ��ى به المنظومة التعليمي��ة والتدريبية في البحرين، 
من اهتمام من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، والذي يشكل 
دافعًا ملهمًا لتطوير مس��يرة التعلي��م والتنمية بمتابعة 
س��مو الش��يخ محمد ب��ن مب��ارك آل خليفة، نائ��ب رئيس 
الوزراء، رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.

ن الدكتور السندي، تكريم صاحب السمو الملكي ولي  وثمَّ
العه��د رئيس الوزراء، حفظ��ه اهلل، لهيئة ج��ودة التعليم 
والتدري��ب للم��رة الرابع��ة، بفوزه��ا بجائ��زة التمي��ز في 
التواص��ل مع العمالء لس��نة 2021 ضم��ن النظام الوطني 

د. طارق السنديللمقترحات والشكاوى »تواصل«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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حــرق القــرآن الكريــم جريمة تعكــس العــداء المتخفي 
بثياب المدنية وشعارات قبول اآلخر الزائفة التي يدعون 

لها ليل نهار وال يطبقونها. 

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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ماذا لو ُعِزَل بايدن وتولت كاميال بداًل منه؟
ُنرك��ز على أمريكا هذه األيام ألن األحداث العالمية المتالحقة تؤثر علينا 
بش��كل مباش��ر وعلى حياتنا، بدءًا من األسعار، أس��عار كل شيء بما فيها 
التأمين��ات والميزاني��ة ووو، م��رورًا بم��دى توافر المواد وسالس��ة توريد 
البضائ��ع، فأن��ت تتحدث ع��ن تفاصيل صغي��رة في حيات��ك يلعب الدور 

المحوري األمريكي العالمي فيها بشكل مؤثر. 
عقوب��ات اقتصادي��ة على روس��يا، اتفاق ن��ووي مع إيران، أنش��طة إيران 
اإلرهابي��ة كله��ا تنتهي خيوطه��ا في ي��د الواليات المتح��دة األمريكية، 

وجميعها لها تأثير على سير حياتنا بشكل أو بآخر. 
له��ذا موضوعنا اليوم ه��و أثر احتماالت عزل جو باي��دن التي بدأت تلوح 
ف��ي األفق على حياتن��ا وارتباط أثر هذا التغير بس��ير العالقات األمريكية 

الخليجية. 
أولها تطرق اإلع��الم الموالي للديمقراطيين عن مؤش��رات عجز الرئيس 

ومنهم قناة ال�»سي إن إن«! 
إذ بدأت هذه القناة الموالية له بالتعليق على قدراته العقلية، وهي القناة 
الت��ي ناصرت��ه وأيدته إلى أبعد حد إلى درجة أن ترامب طرد مراس��ليها، 
واليوم لم تتمكن الس��ي إن إن من تجاهل حاالت الش��رود الكثيرة والتي 
يعلق عليها العالم أجمع في حين ظلت هذه القناة تتجاهلها لمدة س��نة 

ونصف، إلى أن زاد الحرج عليها. 
المؤش��ر الثاني، أن فريق جو بايدن نفسه يبدو وكأنه يتعمد أن يعرضه 
للحرج ويكش��فه، فهم يعرفون وضعه الصح��ي والذهني ومع ذلك يترك 
وحده على المنصات، ويقف فريقه مبتعدًا عنه بمسافة، فيرتكب األخطاء 
بحيث تظهر عالمات الش��رود الذهني عليه ويراه��ا الجميع فال يتقدمون 

إلنقاذه وإنقاذ الموقف. 
أنت تتحدث عن أقرب المقربين له بدؤوا يهيئون الرأي العام لفكرة عدم 

صالحيته وقدرته على إكمال فترته الرئاسية. 
أضف لذلك تدني شعبيته الش��ديد، فالتضخم بلغ مبلغًا لم يصله سابقًا 
8.5%، أس��عار البنزين بلغت ح��دًا غير متوق��ع وزادت 18% أو أكثر وهناك 
مؤش��رات أنه في تصاعد، ومؤش��رات اس��تطالعات ال��رأي أظهرت أدنى 
درجات الش��عبية لجو بايدن إذ وصلت إلى ما يقارب 40% وهي أدنى درجة 
حصل عليها رئيس أمريكي، فإن لم تحدث معجزة فال نعتقد أنه سيكمل 
فترته الرئاسية، بل سيتم اختيار الوقت المناسب وتنحيته وإحالل كاميال 

هاريسون مكانه الستكمال مدته الرئاسية. 
الس��ؤال ال��ذي بدأنا ب��ه المقال هل س��يؤثر ذلك التغيي��ر إن حدث على 
سياس��ة الواليات المتح��دة األمريكية خاصة الخارجي��ة معنا؟ ال أعتقد إذ 
س��تواصل الس��ماعات التلقينية مهمته��ا مع كاميال مثلم��ا ما كانت مع 

بايدن وسيكمل أوباما فترته الثالثة كما كان مقررًا ببايدن أو بكاميال. 
إنما المؤكد أن الحزب الديمقراطي يترنح هذه األيام وستكشف االنتخابات 

النصفية في الكونجرس في نوفمبر القادم مدى تدهور هذه الشعبية . 
نح��ن أمامنا إلى عام 2024 س��يناريو واحد تبتعد في��ه الواليات المتحدة 
األمريكي��ة أكثر عن حلفائها التقليديين أي عن��ا في الخليج، وتقترب من 
إي��ران أكثر، س��تمتد الح��رب الروس��ية األوكرانية على األق��ل إلى نهاية 
ه��ذا العام، فالحزب الديمقراطي يعول عل��ى مزيد من التصعيد علَّ ذلك 
يس��اهم في رفع ش��عبية الرئيس، ويش��بهونه بفترة رئاسة جورج بوش 
األب الذي س��اهمت حرب تحرير الكويت في رفع ش��عبيته، سيتم التقارب 
الصيني الخليجي أكث��ر وقد يقود إلى بيع النفط للصين باليوان، لن تزيد 
الس��عودية وال اإلمارات من إنتاج البترول مما س��يعزز الموقف الروس��ي 

وسيقارب دول الخليج من المحور الصيني الروسي!!! 
جميع هذه الس��يناريوهات ليست في صالح العالقات الخليجية األمريكية، 
م��ا لم يحدث تغير في »العقيدة الصحوية« التي يتبناها هذا الحزب وهذا 
التي��ار اليس��اري المتطرف ال��ذي ارتهنت لديه ه��ذه اإلدارة، ويدرك مدى 

سذاجتها وغبائها السياسي، فإن الشرخ سيصبح خندقًا!!

عرض بيع كلية طفلة بـ20 ألف دوالر
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية األحد توقيف امرأة عرضت عبر اإلنترنت 

بيع كلية »فتاة تبلغ 15 عامًا« مقابل 20 ألف دوالر.
وج��اء في تغريدة أطلقها المّدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن 
مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في والية بورتوغيس��ا، بعدما عرضت 

خالفا للقانون عبر موقع ماركتبليس بيع كلية مقابل 20 ألف دوالر.
وأظهر المّدعي العام ف��ي تغريدته اإلعالن الذي تضّمن نصه أن 

الكلية تعود إلى »فتاة تبلغ 15 عامًا« وبوضع صحي مثالي.
وش��دد صعب على أن الس��لطات بصدد فتح تحقيق لمعرفة ما 
إذا اإلع��الن على صلة ب�»ش��بكة إجرامية«، لكّنه لم يوضح كيف 
كانت الموقوفة تعتزم االس��تحصال على الكلية وال إن انطوى 

اإلعالن على عملية احتيالية.
وف��ي ع��ام 2017 توق��ف برنام��ج زرع األعضاء في الب��الد التي 
تشهد أس��وأ أزمة اقتصادية في تاريخها مع نحو ثماني سنوات 
من االنكماش م��ا قّلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

إلى المعّدل المسّجل في هايتي.
وتحّم��ل الس��لطات الفنزويلي��ة العقوب��ات التي فرضته��ا الواليات 
المتحدة مس��ؤولية هذا األمر. لكن منظمات صحية غير حكومية تؤكد 

أن أوجه قصور برنامج زرع األعضاء بدأت تظهر في العام 2015.

 الحارس قدم الطعام 
للنمر فتحول إلى وجبة

لق��ي ح��ارس حديقة حي��وان حتفه في هج��وم لنمر من ن��وع الببر 
البنغال��ي، بعد أن قدم الحارس الطعام للحي��وان في متنزه للحياة 
البري��ة ف��ي مقاطعة جاوة الوس��طى ف��ي إندونيس��يا، وفق��ًا لما 
أعلنه مس��ؤول أمس. وقال مدي��ر حديقة الحي��وان، لولوت يكتي: 
»إن الح��ارس دوي براس��يتيا كان ينظ��ف حظي��رة الببر ف��ي متنزه 
س��يرولينجماس للحياة البرية بعد إطعام��ه عندما تعرض لهجوم 
الحي��وان األحد«. وقال يكت��ى: »كان الموظف يؤدي عمله الروتيني 
عندما وقع الحادث... تفرض اإلدارة إجراءات تشغيل قياسية يتبعها 
موظفونا«، موضح��ًا أن المتنزه أغلق مؤقتًا لحين إجراء تحقيق في 

الحادث.

تلسكوب يلتقط إشارات مخلوقات فضائية
أعل��ن موقع »ميرور«، أن أضخم تلس��كوب في العال��م يتحكم فيه دماغ 
ق��ادر عل��ى رصد إش��ارات راديوية من مخلوق��ات فضائية، الفت��ًا إلى أن 
التلسكوب البالغة تكلفته 1.7 مليار جنيه إسترليني، الذي أبدعته إحدى 
المؤسسات البريطانية، سيكون موجودًا عبر اإلنترنت بحلول عام 2030.
وسيبدأ التلسكوب العمالق مراقبة السماء في الليل في بحث عن إشارات 
تصدرها الكائنات الفضائية على أن يكون مزودًا »دماغًا« نموذجيًا. وقد 
تم تصميمه لرصد اإلش��ارات الالس��لكية الطبيعية منها وتلك العائدة 

للكائنات الفضائية، والتي ال يمكن ألجهزة التلسكوب الحالية رصدها.
وانطلق��ت عملي��ة البناء في الع��ام المنصرم قبيل االفتت��اح في 2025، 

ويعمل الباحثون على تطوير البرمجيات الضرورية لتزويده بالطاقة.
 وأف��اد الدكتور كريس بيرس��ون، قائد مجموعة علم��اء الفلك في مركز 
مختبر روثرف��ورد أبلتون الوطني لبحوث العلوم في أكسفوردش��اير، في 
حديث ل�»بي بي س��ي« ضمن ش��رحه عن المش��روع ب�»أننا نتحدث هنا 
عما يقارب 600 مليون جيغابايتس في الس��نة م��ن البيانات اآلتية من 

مصفوف الكيلومتر المربع والمقدم لعلماء الفلك في العالم«.

 العالم العربي على موعد 
مع حدث فلكي الجمعة والسبت

ه��واة الفلك في العال��م العربي على موعد مع ح��دث فلكي يتمثل بزخة 
ش��هب القيثارة يوم��ي الجمع��ة والس��بت 22-23 أبري��ل. وتحدث هذه 
 الظاه��رة الفلكية س��نويًا م��ا بين 16 إل��ى 25 أبريل، وتبل��غ ذروتها في 
22-23 وُترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra »القيثارة«.

ويعتبر هذا التوقيت من الش��هر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة 
عل��ى س��طح القمر من خ��الل المنظ��ار أو تلس��كوب صغير خالف��ًا لبقية 
التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، 
تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من 
مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات 

حديثة التكوين وتعتبر فوهه »تيخو« أكثر الفوهات إشعاعًا.

 »هيئة الثقافة« تنعى 
رحيل الروائية والباحثة نورة الشيراوي

فق��دت الس��احة الثقافي��ة البحريني��ة والخليجية أمس 
ش��خصية بارزة في مج��ال الكتابة اإلبداعي��ة واألدبية 
والش��عرية، فقد رحلت عنه��ا الروائي��ة والباحثة نورة 
أحمد الش��يراوي. ونعت هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار 
الفقيدة قائلة: »نودع اليوم ببالغ الحزن واألس��ى رحيل 
قام��ة ثقافية س��اهمت عبر عق��ود في إثراء المش��هد 

الثقافي في مملكة البحرين«.
وأضافت: »الروائية والباحثة نورة الش��يراوي كانت من 
أوائل مؤسس��ي الحرك��ة األدبية في مملك��ة البحرين، 

وق��د تركت لنا إرث��ًا ونتاجًا س��تخّلده ذاكرتنا الثقافية 
البحرينية والخليجية والعربية«.

وللراحل��ة العديد م��ن المؤلفات األدبي��ة نذكر منها: 
»ش��يء من الت��راث« ال��ذي س��لطت فيه الض��وء على 
التراث الشعبي المتمثل في عادات الزواج في الماضي، 
»ملحمة جلجامش« التي استلهمت عناصر قصتها من 
األس��اطير القديمة المرتبطة بتاري��خ البحرين، »أوراق 
ذابلة« الت��ي تناولت تقلبات ومن��ازع وتحليالت فكرية 

وإنسانية.

 باحثو »البحرين الطبية« يطورون
 عالجًا للسكري بالخاليا الجذعية

قاما ألكس��ندرا باتلر، زمي��ل وباحث أول ومديرة 
وحدة أبحاث السكري وبيولوجيا الخلية وشهريار 
خت��اك، باحث أول ومدير وحدة قس��م هندس��ة 
الخاليا الجذعية والجينوم في الكلية الملكية من 
الجراحين في أيرلن��دا - جامعة البحرين الطبية 
أبحاثه��م  ف��ي  بالتع��اون   »RCSI Bahrain«
الجارية لتطوير عالج مناس��ب لمرض الس��كري 
باس��تخدام الخالي��ا الجذعية والم��واد الحيوية، 
لتحقيق الهدف المتمثل في عالج مرض السكري 

من النوعين األول والثاني.
ويتواجد لدى المرضى الذين يعانون من مرض 
الس��كري عدد قليل من خالي��ا البيتا وهي خاليا 
البنكرياس الت��ي تصنع األنس��ولين »الهرمون 
الذي يتحكم في مس��توى الجلوك��وز في الدم«، 
وبالتال��ي يوج��د لديه��م مس��تويات عالية من 

الجلوكوز في الدم. 
ويعد العالج باألنس��ولين أم��رًا ضروريًا لمرضى 
م��رض الس��كري م��ن الن��وع األول، كم��ا يت��م 
اس��تخدامه إلى جانب العالج��ات األخرى لبعض 
مرضى الس��كري من النوع الثاني، ولكن يتطلب 
الع��الج باألنس��ولين إدارة دقيقة وقد يتس��بب 
بآث��ار جانبية س��لبية على صح��ة المرضى على 

المدى الطويل.
وحت��ى اآلن، تعد زراعة البنكري��اس بالكامل أو 
الخالي��ا المعزول��ة من عضو البنكري��اس الخيار 
العالجي الوحيد المتاح، وحققت هذه العمليات 
درج��ات متفاوت��ة م��ن النج��اح، ولك��ن ال زالت 

تواج��ه تحدي��ات متعددة مثل نق��ص في عدد 
المتبرعي��ن المتاحي��ن والحاجة إلى اس��تخدام 
األدوية المثبط��ة للمناعة م��دى الحياة لتجنب 
مهاجم��ة الجهاز المناعي لخاليا البيتا المزروعة 

وتدميرها. 
يذكر أن اله��دف من البحث القائم بقيادة فريق 
األبح��اث بالجامعة هو إيجاد ع��الج بديل وأكثر 
فعالية لمرض السكري من حيث سهولة اإلجراء 
الجراح��ي وقلة التكلف��ة والتوافق م��ع الظروف 
الصحي��ة للمرضى وس��هولة تواف��ره لكي يتم 

مساعدة عدد كبير من المرضى.
وتق��وم جامع��ة البحرين الطبي��ة بالتعاون مع 
ش��ركة في المملك��ة المتحدة لتطوي��ر أجهزة 

تغلي��ف جديدة باس��تخدام مجموعة من المواد 
الحيوية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة وسعرها 
المنخفض وسيتم زراعة خاليا بيتا المشتقة من 

الخاليا الجذعية بداخل هذه األجهزة. 
وق��ال رئي��س كلية الدراس��ات العلي��ا والبحوث 
س��تيفن أتكين، والذي يش��رف أيضًا على مركز 
األبح��اث وجميع المب��ادرات البحثي��ة أن البحث 
المش��ترك الذي يقوما به البروفيسور ألكسندرا 
بتلر وبروفيس��ور شهريار ختاك في تطوير عالٍج 
لمرض السكري من األولويات البحثية في مركز 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة لألبحاث الس��ريرية 
والجزيئية الحيوية، حيث ستكون المساهمة في 
تطوي��ر العالج خطوة كبيرة في وتحس��ين حياة 

المرضى.
الكس��ندرا  أجرته��ا  الت��ي  التج��ارب  وأظه��رت 
وفريقه��ا في مرك��ز جامع��ة البحري��ن الطبية 
لألبح��اث الس��ريرية والجزيئي��ة الحيوي��ة ف��ي 
المختب��ر أن اس��تخدام الم��واد الحيوية ألجهزة 
التغليف لم يؤثر على حيوية الخلية أو وظيفتها 
ولم تتس��بب في الته��اب أو تلي��ف، مما يجعل 
هذه المواد الحيوية خيارًا جيدًا ألجهزة التغليف. 
ويقوم البروفيسور ش��هريار بقيادة الجزء الثاني 
من البحث الجاري إليجاد عالج لمرض الس��كري 
حيث يعمل مع فريقه في وحدة الخاليا الجذعية 
وهندس��ة الجينوم إلنت��اج خاليا البيتا مش��تقة 
من الخاليا الجذعية، والتي س��تقوم البروفيسور 

ألكسندرا بزراعتها في أجهزة التغليف.

د. ستيفن أتكين

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/19/watan-20220419.pdf?1650341329
https://alwatannews.net/article/1001775
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1001634
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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.
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أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة أهميــة االســتمرار فــي تطوير العمــل الحكومي بما يجعــل القطاع الخدمي 
قــادرا علــى االســتجابة لمتطلبــات المرحلة في ســرعة اإلنجاز وجــودة الخدمة، الفتا 
ســموه إلــى أن التنافــس مــن أجــل تقديــم الخدمة الحكوميــة األفضــل للمواطنين هو 
الــذي نشــجع عليــه وهــو الذي يدفــع بالعمــل الحكومي نحو مزيــد من التطويــر ليكون 
محققا لتوجيهات ورؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشار سموه إلى ضرورة مواصلة تبني 
وتحسين  تطوير  تضمن  التي  المبادرات 
والثقة  بــاســتــمــرار،  الحكومية  الــخــدمــة 
موظفي  مــن  البحرين  فريق  فــي  كبيرة 
تــعــودنــاه منهم مــن روح  بــمــا  الــحــكــومــة 
رفع  فــي  ُيساهموا  بــأن  والتميز  اإلبـــداع 
لنكون  الحكومية  الخدمة  جــودة  كفاءة 

وفق مستوى التطلعات والطموح. 
وحث سموه الجهات الحكومية على أال 
الهدف  وهــو  األفــضــل،  بتقديم  إال  تقبل 
النظام  أجــلــه  مــن  انطلق  الـــذي  األســمــى 
الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد وجـــه ســمــوه بــوضــع 
معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة 
التنافسية  زيــادة  في  يسهم  بما  العمالء 
ــراًرا  ــمـ ــتـ ــحــكــومــيــة اسـ بــيــن الـــجـــهـــات ال

الحكومية  الــخــدمــة  تحسين  لمساعي 
والفترة  الــرد  جــودة  تتضمن  للمواطنين 

الزمنية المستغرقة لالنتهاء منه.
ــكــريــم ســـمـــوه بقصر  جــــاء ذلــــك لــــدى ت
الــقــضــيــبــيــة أمــــس بــحــضــور عـــــددا من 
30 جهة حكومية  الــوزراء والمسؤولين، 
مع  الــتــواصــل  فــي  التميز  بجائزة  فــائــزة 
العمالء للعام 2021 بعد أن حققت التميز 
للمقترحات  الوطني  بالنظام  األداء  في 
)تــواصــل( مــن حيث سرعة  والــشــكــاوى 
ــع مــقــتــرحــات  وكــــفــــاءة االســـتـــجـــابـــة مــ
 100 بلغت  بنسب  المتعاملين  وشكاوى 
% من مؤشرات قياس األداء، حيث تم 
تكريم 22 جهة من الفائزين لهذا العام في 
نسخ سابقة من الجائزة لمرتين أو أكثر، 
منها جهتان تم تكريمهما للمرة السادسة 

وهما  الجائزة  اطــالق  منذ  التوالي  على 
ووزارة  واالتــصــاالت  المواصالت  وزارة 
8 جهات  تــم تكريم  اإلســكــان، فــي حين 

من الثالثين جهة ألول مرة.
وتتضمن الجهات الفائزة للعام 2021 كل 

من:
الجنوبية،  والمحافظة  الجمارك،   شؤون 
ــمــحــافــظــة  ــة، وال ــمـ ــاصـ ــعـ ومـــحـــافـــظـــة الـ
والجوازات  الجنسية  وشــؤون  الشمالية 
ــلــمــرور  ل الـــعـــامـــة  واإلدارة  واإلقـــــامـــــة، 
المعلومات  وهــيــئــة  الــداخــلــيــة،  ــوزارة  ــ بـ
المالية  ووزارة  اإللكترونية،  والحكومة 
المواصالت  ووزارة  الوطني،  واالقتصاد 
الشمالية  المنطقة  وبلدية  واالتــصــاالت، 
ــة الــمــنــطــقــة  ــديـ ــلـ ــرق وبـ ــحـ ــمـ ــة الـ ــديـ ــلـ وبـ
البلدي الشامل بوزارة  الجنوبية والمركز 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
والــتــجــارة  الصناعة  ووزارة  الــعــمــرانــي، 
والتعليم،  التربية  ووزارة  والــســيــاحــة، 
ووزارة اإلسكان، ووزارة شؤون الشباب 
للبيئة،  ــى  األعــل والــمــجــلــس  والــريــاضــة، 
ــاء، وصـــنـــدوق  ــ ــم ــ وهــيــئــة الــكــهــربــاء وال
ــمــســاحــة  ــاز ال ــ ــه ــيـــن”، وجــ ــكـ ــمـ الـــعـــمـــل “تـ
التنظيم  ومؤسسة  العقاري،  والتسجيل 

المهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة  العقاري، 
التخطيط  وهيئة  الصحية،  والخدمات 
البحرين،  وبورصة  العمراني،  والتطوير 
والتدريب، ومعهد  التعليم  وهيئة جودة 
العامة  والــهــيــئــة  “بــيــبــا”،  الــعــامــة  اإلدارة 
تنظيم سوق  االجتماعي وهيئة  للتأمين 

العمل، وجهاز الخدمة المدنية.
 من جانبهم، أعرب الوزراء والمسؤولون 
عن الجهات التي تم تكريمها عن شكرهم 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
بالتكريم،  لتشريفهم  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
مؤكدين أن هذا التكريم يعزز فيهم العزم 
تحسين  أجــل  من  المزيد  لبذل  واإلرادة 
لتكون  الحكومية  الــخــدمــة  مــســتــويــات 

بالجودة والتميز الذي يحقق التطلعات.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمؤسســــــــــــــــــات: تقديم األفضل هو الهدف األسمى
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سمــوه مكــرًمـــا 30 جهة حكـــوميــة فـــــائــــزة بجــــائـــــــزة التميـــــز في التـــــــواصـــــــــــــــــــل مـــع العمـــالء للعــــــام 2021

التكريم بجائزة “التميز” يقود لبذل المزيد
الزياني: المراجعين...  مع  وفاعلية  بجودة  الفعال  التواصل  عملية  تعزيز 

االرتقاء بالقطاع الخدمي ليستجيب لمتطلبات المرحلة بسرعة اإلنجاز وجودة الخدمة
والتميز  اإلبداع  روح  من  منهم  تعودناه  بما  البحرين  فريق  في  كبيرة  ثقتنا 
وضع معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة العمالء بما يسهم بزيادة التنافسية 

الجهات المكرمة: تجديد العزم لبذل المزيد من أجل االرتقاء بمستوى الخدمات

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني أن توجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
أساًسا  المواطن  جعل  نحو  خليفة  آل 
للتنمية على جميع األصعدة، والمتابعة 
المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال
لمختلف  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــه الــعــمــل الــحــكــومــي أســهــمــت في  أوجـ
نحو  وكــفــاءتــه  األداء  بــجــودة  ــدفــع  ال

والتي  التطوير  من  جديدة  مستويات 
تــصــب فــي تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 

للمواطنين وفق التطلعات المنشودة.
وأعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  إلى 
رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة 
الصناعة  وزارة  بتكريم  سموه  تفضل 
الجهات  والــتــجــارة والــســيــاحــة ضــمــن 
في  التميز  بجائزة  الفائزة  الحكومية 
لــلــعــام 2021،  ــتــواصــل مــع الــعــمــالء  ال
وذلك بعد أن حققت التميز في األداء 

بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوي 
من   %  100 بــلــغــت  بنسبة  )تـــواصـــل( 

مؤشرات قياس األداء.

له  التكريم  أن هذا  إلى  الوزير  وأشــار 
عظيم األثر ويسهم في مواصلة بذل 
أجل  الواحد من  الفريق  بروح  المزيد 
تحقيق تطلعات ورؤى صاحب السمو 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
الوزراء في تقديم الخدمة الحكومية 
حرص  إلى  الفًتا  للمواطنين،  األفضل 
الـــــوزارة واهــتــمــامــهــا بــتــقــديــم أفضل 
الــتــواصــل  عملية  وتــعــزيــز  الــخــدمــات 
الفعال بجودة وفاعلية مع المراجعين 

والمستفيدين من الخدمات.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــــد وزيـــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد 
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
اإلنـــجـــاز  ســـرعـــة  أن  خــلــيــفــة   آل 
وجودة الخدمة الحكومية منطلٌق 
لتحقيق التمّيز في العمل الحكومي 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
الفًتا  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
إلى أن متابعة واهتمام ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة، ومـــا يــولــيــه من 
أجل  مــن  للتنافس  داعــم  تشجيٍع 
تقديم الخدمة الحكومية األفضل 
مستمًرا  دافــًعــا  يشكل  للمواطنين 
من  الــمــزيــد  نحو  البحرين  لفريق 
للهدف  تحقيًقا  والــتــمــّيــز  ــداع  ــ اإلب

المنشود.
ــيــة عـــن بــالــغ  ــمــال وأعـــــرب وزيــــر ال
السمو  لصاحب  والشكر  االعــتــزاز 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 
الــوزراء على تكريم سموه لوزارة 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــصــ ــتــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
ضمن  التوالي،  على  الثالث  للعام 
ــزة  ــائـ ــفـ الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
مع  الــتــواصــل  فــي  التميز  بــجــائــزة 
تحقيق  بعد   2021 للعام  العمالء 
بالنظام  األداء  في  التمّيز  الــوزارة 

والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
)تواصل( من حيث سرعة وكفاءة 
االستجابة مع مقترحات وشكاوى 
 %  100 بلغت  بنسب  المتعاملين 
من مؤشرات قياس األداء، مشيًدا 
بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع 
التميز في  معايير إضافية لجائزة 
خدمة العمالء بما يسهم في زيادة 
الحكومية  الجهات  التنافسية بين 
ــراًرا لـــمـــســـاعـــي تــحــســيــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
للمواطنين  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــة 
تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية 

المستغرقة لالنتهاء منه.
وثّمن تضافر جهود جميع منتسبي 
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة 
بــالــوزارة مــن أجل  العمل  وفــريــق 
بلوغ التمّيز في خدمة المواطنين 

ــزاز  ــتــ ــدر فـــخـــر واعــ ــصـ ــا يـــعـــد مـ مــ
منوًها  ــوزارة،  ــ الـ منتسبي  لجميع 
بــمــا يــمــتــلــكــه الــجــمــيــع مـــن شغف 
وطــمــوح لــمــواصــلــة الــعــمــل ضمن 
فــريــق الــبــحــريــن الـــواحـــد، والــعــزم 
على مواصلة العمل لتطوير األداء 
الــوزارة وفق أعلى مستويات  في 
بما يصب في  والــجــودة  الــكــفــاءة 

صالح الوطن والمواطنين.
ــار وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  وأشــ
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
وزارة  ــرص  ــ حـ ــى  ــ إلـ ــيــفــة  خــل آل 
على  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية 
بينها  الـــفـــّعـــال  الـــتـــواصـــل  تــعــزيــز 
ــن مــــن خـــالل  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــن الـ ــيــ ــ وب
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
عــلــى أكــمــل وجـــه وبــجــودة عالية 
وتــفــاٍن، متسلحين  إخــالص  وبكل 
بما يحقق  والتميز،  اإلبــداع  بــروح 
الخدمات  جــودة  مستويات  أعلى 
إلـــى أن جهود  ــا  الــحــكــومــيــة، الفــًت
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة 
المزيد  لتحقيق  ومستمرة  قائمة 
ومواصلة البناء على ما تحقق في 
مجال التواصل مع المواطنين بما 

يلبي التطلعات المنشودة.

اهتمام ســمو ولي العهد رئيس الوزراء دافع مهم نحو المزيد من التميز...  وزير المالية:

تطوير األداء في الوزارة وفق أعلى مستويات الجودة

الشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ــالت  ــ ــواصـ ــ ــمـ ــ  أكــــــــد وزيــــــــــر الـ
واالتصاالت كمال بن أحمد أن 
البالد  عاهل  ورؤى  توجيهات 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
نبراٌس  خليفة   آل  عيسى  بن 
اإلنجاز  وبلوغ  العمل  لمواصلة 
تحقيًقا  الــمــجــاالت  كــافــة  فــي 
ــداف الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  ــ ألهـ
كما  البحرين،  لمملكة  الشاملة 
أن المتابعة المستمرة من ولي 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  ــن  بـ ــمــان  ســل
حافًزا  تشكل  الحكومي  للعمل 
ــمـــزيـــد مــن  ــذل الـ ــبـ مـــســـتـــمـــًرا لـ
العطاء لخدمة مملكة البحرين 
بــأعــلــى مــســتــويــات الـــجـــودة 

والكفاءة.
وزارة  فوز  بمناسبة  ذلك  جاء 
للمرة  واالتصاالت  المواصالت 
بجائزة  التوالي  على  السادسة 
ــتــمــيــز فـــي خـــدمـــة الــعــمــالء  ال
عــبــر بــرنــامــج نــظــام الــتــواصــل 
 2021 لعام  )تــواصــل(  الوطني 
األداء  فــي  التميز  وتحقيقها 
للمقترحات  الوطني  بالنظام 
)تواصل( من حيث  والشكاوى 
ــاءة االســتــجــابــة  ــفــ ســـرعـــة وكــ
ــات وشــــكــــاوى  ــرحــ ــتــ ــقــ مـــــع مــ

 100 بلغت  بنسب  المتعاملين 
% من مؤشرات قياس األداء.

ــن الــشــكــر  ــرب الـــوزيـــر عـ ــ  وأعــ
إلى  االمتنان  وعظيم  الجزيل 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
بتكريم  اهتمام  من  يوليه  لما 
أفضل الجهات من حيث األداء 
في النظام الوطني للمقترحات 
والشكاوى )تواصل( ما يعكس 
ــيــر مـــن ســمــوه  ــكــب الـــحـــرص ال
عــلــى مــواصــلــة تــجــديــد الــعــزم 
والــعــزيــمــة بــيــن كــافــة أعــضــاء 
في  يصب  بما  البحرين  فريق 

صالح الوطن والمواطنين.
ــوزيــر عــن اعــتــزازه  كــمــا عــّبــر ال
باإلنجاز المشرف الذي حققته 
الــوزارة، والذي يؤكد ما تبديه 

ــي خــدمــة  ــن جـــهـــد كــبــيــر فــ مــ
اإليجابي  والــتــواصــل  العمالء 
بالشكر  متوجًها  الجمهور،  مع 
على  القائم  العمل  فــريــق  إلــى 
متابعة نظام )تواصل( بالوزارة 
لــمــا يــولــونــه مــن جــد واهــتــمــام 
فـــي خــدمــة الـــعـــمـــالء، مــشــيــرا 
ــأن هــذا الــفــوز يــؤكــد على ما  ب
من  الـــوزارة  منتسبو  به  يتميز 
لإلنجاز  وعشق  للتحدي  حــب 
ويــعــكــس تــطــلــعــاتــهــم الــدائــمــة 
ــوزارة  ــ ــل ــ ــل ل ــضــ لــتــحــقــيــق األفــ
في  وأبنائها  البحرين  ولمملكة 

مختلف الظروف.
الـــــــوزارة  أن  الــــوزيــــر   وأكــــــد 
ستواصل بروح الفريق الواحد 
تــقــديــم الــخــدمــة الــحــكــومــيــة 
على  العمالء  لجميع  المميزة 
كــافــة الــمــســتــويــات بــمــا يشمل 
تفعيل عملية التواصل بجودة 
وكفاءة عالية، كما تجدد العزم 
على تقديم الخدمة الحكومية 
أجل تحسين  المزيد من  لبذل 
الحكومية  الخدمة  مستويات 
التي  والتميز  بالجودة  لتكون 

تحقق التطلعات المنشودة.

الوزارة ستواصل بروح الفريق الواحد تقديم الخدمة الحكومية المميزة ...كمال أحمد:

“ المواصالت” تحصد جائزة “التميز” للمرة السادسة على التوالي

كمال أحمد

زايد الزياني

الهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــاد  ــ أشـ
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
مــحــمــد الـــقـــائـــد  بـــمـــا يــحــظــى بــه 
ــلــمــقــتــرحــات  الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي ل
والـــشـــكـــاوى )تــــواصــــل( مـــن دعــم 
رئيس  العهد  ولي  قبل  من  مستمر 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
توجيهات  أن  مــؤكــدا  خليفة،  آل 
المستمرة  والمتابعة  الدائمة  سموه 
لــتــفــاعــل الــمــؤســســات والــهــيــئــات 
تجاوبها  سرعة  ومــدى  الحكومية 
مــع الــمــالحــظــات الــــواردة مــن قبل 

النظام  عبر  والمقيمين  المواطنين 
األثــر في تحفيزها  لها عظيم  كــان 
عــلــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات 
الحكومية والوصول بها إلى أرقى 
بما  واإلنتاجية  الجودة  مستويات 

يحقق األهداف المرجوة.
ــى مــبــاشــرة تنفيذ  ــار الــقــائــد إل وأشـ
تــوجــيــه صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
بــوضــع مــعــايــيــر إضــافــيــة لــجــائــزة 
التميز في خدمة العمالء )تواصل( 
تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية 

المستغرقة لالنتهاء منه.

مباشرة تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تكريم “تمكين” لحصولها على جائزة التميز بالتواصل مع العمالء لسنة 2021
محمد بن عيسى: تطور بمنظومة العمل الحكومي و”األفراد والمؤسسات” من أولوياتنا

ــعــمــل “تــمــكــيــن” عن  ــنـــدوق ال أعـــلـــن صـ
ــّيـــز فــي  ــمـ ــتـ ــلـــى جــــائــــزة الـ حـــصـــولـــه عـ
التواصل مع العمالء لسنة 2021 ضمن 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام 
الــتــكــريــم  فـــي حــفــل   2021 “تـــواصـــل” 
صاحب  من  كريمة  برعاية  أقيم  الــذي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لتكريم الجهات الحكومية التي تميزت 

في العام الماضي وتمكنت من استيفاء 
حيث  مــن  للتقييم  المعتمدة  المعايير 
للشكاوى  االســتــجــابــة  وكــفــاءة  ســرعــة 

والمقترحات التي تصلها عبر النظام.
مجلس  رئــيــس  أشـــاد  المناسبة  وبــهــذه 
الشيخ  “تمكين”  العمل  صندوق  إدارة 
بالتطور  خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد 
العمل  منظومة  تشهده  الــذي  المستمر 
الحكومي على كافة األصعدة من خالل 

على  القائمة  الممارسات  أعلى  تطبيق 
تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز 
لالرتقاء  المواطنين  مع  التواصل  أطــر 

بمستوى جودة الخدمات.
وقال: “يتركز دور تمكين منذ التأسيس 
وهما  أساسيين  هدفين  تحقيق  على 
ــم الــقــطــاع الــخــاص لــيــكــون محرك  دعـ
النمو الرئيس لالقتصاد الوطني، إضافة 
إلـــى تــطــويــر الـــكـــوادر الــوطــنــيــة لتكون 

ونحن  العمل  ســوق  في  األمثل  الخيار 
الحلول  مختلف  توفير  في  مستمرون 
األولــويــات  مع  تتوافق  التي  والبرامج 
االقتصادي  التعافي  وخــطــة  الوطنية 
ــراد  ــأداء الــمــؤســســات واألفــ ــ لــالرتــقــاء ب
ــر  ــ ــتــاجــيــتــهــم وتـــعـــزيـــز األث وزيــــــــادة إن
االقتصادي المنشود من حزم ومبادرات 

الدعم”.
الذي  المستمر  بالتطور  “نشيد  وأضاف: 

تشهده منظومة العمل الحكومي ونعمل 
األفــراد  مــن  عمالءنا  يضع  منهج  وفــق 
إّن  أولوياتنا.  جوهر  في  والمؤسسات 
يبرز  التكريم  هذا  على  تمكين  حصول 
عمل  لفريق  اإليجابية  والــروح  التزامنا 
التطور  برؤية  فــخــورون  نحن  تمكين. 
ــي مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات  الـــمـــلـــحـــوظ فــ
ضمن  الشريكة  الجهات  مختلف  لــدى 
منظومة فريق البحرين. ونتطلع لرؤية 

التي  الوطنية  ــمــبــادرات  ال مــن  الــمــزيــد 
تساهم في تطوير الخدمات باستمرار.”

ــه أّكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــب مـــن جــان
لصندوق العمل “تمكين”، حسين محمد 
امــتــداًدا  يأتي  التكريم  هــذا  أّن  رجــب، 
مدى  على  “تمكين”  وانــجــازات  لجهود 
دعم  قــي  الماضية  سنة  عشر  الخمس 
االقتصاد وتقديم أعلى معايير الخدمة 

لكافة العمالء.
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الكالب تقتل المواشي وتتلف “التواير”
ــا ــ ــم بـــالـــرصـــاص وتــصــديــرهــم ألوروبـ ــه ــي ــرم الــكــوهــجــي: ل

^ قال رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد 
 17 االعتيادية  الجلسة  اجتماع  في  الكوهجي 
إن أعداد الكالب الضالة في المحافظة الشمالية 
ــاد تـــام، إذ إن الــحــلــول الــمــطــروحــة ال  ــ فــي ازدي
تغطي األضرار الحاصلة والتصرفات التي تنتج 
عنها من قتل للمواشي وإتالف إطارات سيارات 
المواطنين في كل أنحاء المحافظة الشمالية بال 

استثناء. 
وأضاف أن أعداد الكالب الضالة في ازدياد تام 
حجم  تغطي  ال  المطروحة  الحلول  جميع  وأن 
المشكلة، إذ بلغ عدد الكالب التي تم اصطيادها 
إلى   2017 الفترة  من  الشمالية  المحافظة  في 
كلبا   86 تعقيم  وتـــم  ضـــاال،  كلبا   983  ،2022

جراحيا في فبراير من العام الجاري.
وأشار إلى أن حلول الدول الشقيقة تتمثل في 
اصطياد الكالب عبر استخدام البنادق والسهام 
إطــالق  ســامــة،  بحقن  عليها  القضاء  للتخدير، 
الــعــقــورة، عمل حمالت  الــكــالب  الــرصــاص على 
الصطياد  دوري  بشكل  شامل  ومسح  ميدانية 
الكالب السائبة، إخضاع الكالب لعمليات إخصاء 

وعدم رمي مخلفات األطعمة بشكل عشوائي.
الموضوع  مــع  التعامل  يتم  ال  لــمــاذا  وتــســاءل 
صرامة،  أكثر  إجـــراءات  واتــخــاذ  أكــثــر،  بجدية 
كحلول  ــة  ــيـ أوروبـ دول  ــى  إلـ تــصــديــرهــم  مــثــل 
الكلب الذي اصطيد من  ميسرة، كما حصل مع 
العاصمة  ربوع  بين  اليوم  ليكون  العكر  منطقة 
حقوقه،  على  المحافظة  مــع  لندن  البريطانية 

وتجنب أي ضرر يمكن أي يؤثر عليه.
وفي ذات السياق، قال العضو عبد هللا القبيسي 
إن تكلفة إخصاء الكلب الضال تبلغ 30 دينارا، 
فلماذا يتم صرف هذه المبالغ ومن ثم إرجاعهم 

للشارع، دون االلتفات إلى عواقب ذلك.
ــمــجــلــس شــكــاوى  مـــن جــهــة أخــــــرى، نـــاقـــش ال
الــمــواطــنــيــن بــشــأن مـــأوى لــلــكــالب الــضــالــة في 
في  تسبب  والـــذي   513 مجمع  مقابة  منطقة 
والمقيمين،  للمواطنين  وصحية  بيئية  أضــرار 
منذ  ترخيص  دون  النشاط  هذا  مزاولة  يتم  إذ 
3 سنوات في فيال سكنية مجهزة من قبل أحد 

الرغم أن  التي تهتم بالحيوان، على  الجمعيات 
المأوى مخالف للتصنيف العقاري، الذي يتوجب 
أن يكون العقار مناسب للحيوان كأرض زراعية.
من  كل  تضم  لجنة  بتشكيل  المجلس  وطالب 
األشغال  وزارة  الداخلية،  وزارة  الصحة،  وزارة 
الثروة  العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
إلى  إضافة  العالقة،  ذات  والجهات  الحيوانية 
طلب إيجاد بديل آخر للشركة الحالية لمعالجة 
ــــك إلخــفــاقــهــا في  الــضــالــة وذل ــكــالب  ال مشكلة 
المترتبة  األضـــرار  من  للحد  المشكلة،  معالجة 

على ذلك.

^وافــــــــــق الــمــجــلــس 
البلدي الشمالي في جلسته 
االعتيادية 17 على مقترح 
مسميات  بتنظيم  يقضي 
ــاطـــق  ــنـ وقــــــــرى مــــــدن ومـ

وضواحي البحرين.
ــبـــد هللا  وقــــــال الـــعـــضـــو عـ
القبيسي إن المقترح يأتي 
وتعديل  تطوير  أجــل  مــن 
بــعــض مــســمــيــات مــنــاطــق 
المملكة؛ من أجل تضمينها 
بطاقة  في  صحيح  بشكل 

دون  المنطقة  اسم  بكتابة  االكتفاء  لوحظ  حيث  الشخصية،  الهوية 
منطقة أو ضاحية، وهذا ما يخل بموضوع تصنيف وترتيب المناطق 

في المملكة.

تضمين أسماء الضواحي في بطاقة الهوية

عبدالله القبيسي

علياء الموسوي

مقابــة فــي  ترخيــص  بــا  الحيوانــات  بإيــواء  مهتمــة  جمعيــة 

البلدي فيصل شبيب يصور مداخلته بالموبايل 

ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــمـــجـ ^وافـــــــــق الـ
 17 االعتيادية  الشمالي في جلسته 
على قرار بإنشاء جسر مشاة يربط 
بــيــن الـــدائـــرة الــثــانــيــة والــثــالــثــة في 

مدينة سلمان.
إن  الــدوســري  محمد  العضو  وقـــال 
في  يــقــع  للجسر  الــمــقــتــرح  الــمــوقــع 
مجمع  منطقة  بــيــن  ســلــمــان  مــديــنــة 
583 بالدائرة الثانية ومنطقة مجمع 
على  يقع  كما  الثالثة،  بالدائرة   581
شارع 91 وهو شارع رئيس لمدخل 
مــنــاطــق ومــجــمــعــات مدينة  جــمــيــع 

سلمان. 
وأضــاف أنه من المفترض أن يصل 
عرض الشارع إلى أكثر من 30 مترا، 
حــيــث يــحــتــوي عــلــى مــســاريــن لكل 

اتجاه ورصيف يفصل بين المسارين 
وهو كبير نسبيا ويشكل خطرا على 

قاطعي الطريق من األهالي. 
تأتي  االقـــتـــراح  مـــبـــررات  أن  وبــيــن 
ضـــمـــن عـــــدة أمــــــور أهـــمـــهـــا تــلــبــيــة 

لحماية  الــمــواطــنــيــن،  الحــتــيــاجــات 
وتسهيل  الطريق،  وقاطعي  الــمــارة 
ــحــركــة الـــمـــروريـــة فـــي الــمــنــطــقــة،  ال
بــبــاقــي مــحــافــظــات مملكة  ــوًة  ــ وأسـ

البحرين.
وأشار إلى أن أهداف المقترح تتمثل 
لتسهيل  المنطقتين  بين  الربط  في 
االزدحامات  حركة  وتقليل  التنقل، 
بأمان  المشاة  وعــبــور  فيها،  الــمــرور 
خـــصـــوًصـــا لـــأطـــفـــال الســـيـــمـــا أن 
المنطقة حيوية جًدا وتشهد تطوًرا 
أن  إلى  باإلضافة  ملحوظ،  عمرانًيا 
المنفعة  مشاريع  من  يعد  المشروع 
العامة، كما أن تصميم الجسر يعطي 
خالل  مــن  للمنطقة  جمالًيا  مــنــظــًرا 

التصميم.

جسر مشاة بمدينة سلمان لحماية المارة
^وافـــــــق الــمــجــلــس الــبــلــدي 
االعتيادية  جلسته  فــي  الشمالي 
بــاالســتــعــجــال في  ــرار  ــ 17 عــلــى ق
في  ــي  األراضــ وتصنيف  تخطيط 
باربار  لمنطقة  التفصيلي  المخطط 

)1( مجمع 518.
الوداعي  شبر  السيد  العضو  وقــال 
بسبب  االســتــعــجــال  ــررات  ــبـ مـ إن 
ــمــتــواصــلــة مـــن قبل  الــــنــــداءات ال
ــن األهــــالــــي بــســبــب  أصـــحـــابـــهـــا مــ
التي  والنفسية  المعيشية  األضــرار 
يعيشها واقعها الصعب، السيما أن 
المخطط التفصيلي لم يصنف بعد، 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى عــدم تمكنهم 
تشييد منازل لعوائلهم واالستقرار 

بشكل ميسر.

االستعجال في تصنيف أراضي باربار

زينة جاسم 

محمد الدوسري 

لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  أكــد 
ــهــادي  ــمـــون لـــلـــدواجـــن عــبــدال دلـ
ســتــقــوم  الـــشـــركـــة  أن  مــــيــــرزا 
المفرخة  تنفيذ  مــن  بــاالنــتــهــاء 
الجديدة مع نهاية العام الجاري، 
الصوص  إنــتــاج  سيرتفع  حيث 
من 9 مليون إلى 12 مليون في 
وسيرتفع  أولــى،  كمرحلة  السنة 
إنــتــاج الــصــوص إلــى 15 مليون 

بالسنة كمرحلة ثانية.
وأشــــــــار مــــيــــرزا فــــي تــصــريــح 
البالد” إلى أن الطاقة   “ لـ  خاص 
الراهن  الوقت  في  االستيعابية 
تصل إلى 30 ألف طير في اليوم 
وترتفع خالل أيام شهر رمضان 
الــمــبــارك إلـــى 33 ألـــف طــيــر في 
الــيــوم، وبــعــد الــتــطــويــر سيصل 
اإلنتاج من 38 إلى 40 ألف طير 
احتياجات  لتغطي  ــيــوم  ال فــي 
الشركة  أن  المستهلكين، مضيفًا 
لــلــمــشــاركــة فــي تحقيق  تــســعــى 
البالد  لعاهل  المستقبلية  الرؤية 

ــمــلــك حمد  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
باالكتفاء  خليفة  آل  عيسى  بن 

الذاتي من األمن الغذائي.

 “دلمون”: رفع الطاقة االستيعابية 
إلى 40 ألف طير في اليوم أتحدى “التنمية” أن تثبت مخالفة واحدة ضد جمعية األطباء

انتخابات اإلدارة بعد إجازة العيد... أمين السر لـ “^”:

األطباء  جمعية  فــي  السر  أمين  تحدث 
ــبــالد( عن  )ال لـــ  أبــوكــمــال  نـــزار  البحرينية 
مؤكدا  االطباء  جميعة  انتخابات  موعد 
بأنها ستقام في السبت األولى بعد إجازة 

العيد مباشرة.
عنها  أعلنت  التي  المخالفات  عن   وقــال 
أنا  االجتماعية:  والتنمية  العمل  وزارة 
أتحدى التنمية أن تثبت أية مخالفة تم 
رصدها على مجلس اإلدارة أو أي رسالة 
لمجلس  بأرسالها  ــوزارة  ال قامت  رسمية 

اإلدارة عن ورود مخالفة ما.
ــال بــــأن الــمــخــالــفــات  ــمـ وأوضــــــح أبــــو كـ
ــالن الــتــنــمــيــة كــانــت  ــمــقــصــودة فـــي اعــ ال
تنحصر في عدم إقامة انتخابات جمعية 
آنــذاك في  وقتها  البحرينية في  األطباء 
ابريل 2020 )بداية جائحة كورونا( حيث 
تم مراسلة التنمية بخصوص االنتخابات 
لمدة  المجلس  فترة  بتمديد  الــرد  وكــان 

عام واحد أي حتى إبريل 2021.
وأضـــاف بأنه فــي أبــريــل مــن عــام 2021 

جدا  قاسية  بظروف  تمر  المملكة  كانت 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وقــمــنــا مــجــددا 
الــوزارة  ولكن  االنتخابات  عن  بــاإلعــالن 
ــة االنـــتـــخـــابـــات بــحــجــة  ــامــ ــ رفـــضـــت إق
الجائحة، فاقترحنا اقامتها عبر االنترنت 
أقامت  التي  المهندسين  بجمعية  أســوة 
اتفقنا  حيث  االنــتــرنــت،  عبر  انتخاباتها 
مع الشركة التي أدارت عملية االنتخاب 
في جمعية المهندسين ورفضت التنمية 
أيضا، وتم التمديد لمجلس اإلدارة  لفترة 

إضافية حتى أبريل 2022.
دخول  وبعد  الماضي  فبراير  في  وتابع 
األخــضــر  الــضــوء  مــســتــوى  فــي  المملكة 
ترشح  وفعال  لالنتخابات  بالتجهيز  قمنا 
المقرر  وكـــان  اإلدارة  لمجلس  أطــبــاء   7
آخــريــن،  تــرشــح  لــعــدم  بالتزكية  فــوزهــم 
الــمــرشــحــيــن قــام  ــد األعـــضـــاء  إال أن أحـ
القوانين  وحسب  واالنسحاب،  بالتراجع 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابعة  واألنظمة 
االجــتــمــاعــيــة فـــي هـــذه الــحــالــة فيجب 

مبينا  أسبوعين  لــمــدة  الترشيح  إعـــادة 
بتجميد  الوقت  ذلــك  الـــوزارة في  قامت 
جعلنا  مما  اإلدارة،  مجلس  صــالحــيــات 
في موقف حرج وخصوصا أن الجمعية 
وكنا  الــتــزامــات  وعليها  موظفين  فيها 
عــامــل  ــب  ــ رات صـــرف  حــتــى  نستطيع  ال 
بــطــلــب تفويض  الــجــمــعــيــة، وقــمــنــا  فـــي 
الــوزارة  لكن  أسبوعين  لمدة  التنمية  من 
رفــضــت  وهـــذا مــا دعــانــا التــخــاذ موقف 

االستقالة.
الــوزارة  مع  تشاورنا  إننا  كمال  أبو  وقال 
ــردة مـــخـــالـــفـــات وأنـــهـــا  ــ ــف بـــخـــصـــوص مــ
ستؤجج الرأي العام ضد أعضاء مجلس 
ــوزارة  ــ ال ولــكــن  األطـــبـــاء،  جمعية  إدارة 
طمأنتنا بأن ذلك لن يحدث، ولكن حدث 
ما كنا نخشاه، ونحن اليوم نعلنها صراحة 
نحن ال مخالفات علينا وال نعلم كيف يتم 
لو  اإلدارة  مجلس  في  مخالفين  تعيين 

كانت علينا مخالفات حسب االدعاء.

 نزار أبوكمالنجوى جناحي
عبدالهادي ميرزا

بدر الحايكي

بدر الحايكي

إنتاج 15 مليون 
صوص بنهاية 

العام
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