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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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أّكــد زايــد بن راشــد الزياني وزيــر الصناعة 
والــتــجــارة أّن قــطــاع الــصــنــاعــة يــعــّد مــن ركــائــز 
محاور  من  مهما  ومحورا  االقتصادي  التنويع 
تحرص  إذ  األبــعــاد،  شاملة  الوطنية  التنمية 
التحتية  البنية  تطوير  على  البحرين  مملكة 
ودور  أهمية  من  القطاع  ُيمّثله  لما  الصناعية 
الفرص  وتوفير  االقتصادي  النشاط  فعال في 

الــنــوعــيــة وزيـــــــادة تــنــافــســيــة الــمــمــلــكــة وجـــذب 
الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات، مــنــّوهــا إلــى أهمية 
تعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في رفد 
التي  المقومات  بجميع  الــواعــد  القطاع  هــذا 
تكفل تطويره وتعزز من دوره الفاعل في ازدهار 

اقتصادات الدول.
جــــاء ذلــــك خــــال الــتــوقــيــع عــلــى مـــبـــادرة 

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 
مــســتــدامــة، وذلــــك عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
الصناعية  لــلــشــراكــة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  اجــتــمــاع 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة لــتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة مــســتــدامــة 

بالقاهرة.
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جمل�س الوزراء: االلتزام بحفظ حقوق اجلميع فـي خمتلف الظروف

مي ال�شيخة  يودعون  الثقافة  هيئة  موظفو 

الأمريكيي���ن  غالبي���ة  ا�س���تطالع: 

وم�زورة فا�س�دة  الحكوم�ة  يعتب�رون 

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  وجــه 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
والمسؤولية  والــمــحــاســبــة  الــرقــابــة  تــعــزيــز  بــمــواصــلــة 
تجاه المال العام، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة 
الداخلية ولكل من أسهم وُيسهم في الكشف عن من 

يثبت بحقهم أي مخالفات مالية وإدارية.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه االجتماع االعتيادي 
أمــس بقصر  الــذي عقد  الـــوزراء  األسبوعي لمجلس 
ظل  فــي  تحقق  بما  المجلس  نــوه  حيث  القضيبية، 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
للعدالة  تكريس  مــن  المعظم  الــبــاد  ملك  الجالة 
والتي تحظى بكامل  ومكافحة االتجار باألشخاص، 
رئيس  العهد  ولي  برئاسة سمو  الحكومة  الدعم من 

مجلس الوزراء.
ــار الــمــجــلــس إلـــى الـــتـــزام مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ وأشـ
فـــي حــفــظ حــقــوق الــجــمــيــع فـــي مــخــتــلــف الــظــروف 
مواطنين  مــن  الجميع  بــه  حــظــي  مــا  عكسه  والــــذي 
فيروس  جائحة  خال  واهتمام  رعاية  من  ومقيمين 
كورونا )كوفيد-19(، وذلك في سياق تنويه المجلس 
البحرين دوليًا للمرة  باإلنجاز الذي تحقق لمملكة 
تصنيفها  على  بمحافظتها  التوالي،  على  الخامسة 
الــخــارجــيــة  وزارة  تــقــريــر  فـــي  األولــــــى  الــفــئــة  ضــمــن 
مكافحة  بمجال  الدول  بتصنيف  المعني  األمريكية 

االتجار باألشخاص. 

وفـــــي شـــــأن آخــــــر، أكـــــد الــمــجــلــس دعـــــم مــمــلــكــة 
والتكامل  الــشــراكــة  تــعــزز  الــتــي  لــلــمــبــادرات  البحرين 
المجلس  أشــار  الشقيقة، حيث  الــدول  الصناعي مع 
التكاملية  الصناعية  الــشــراكــة  إلــى  الــصــدد  هــذا  فــي 
إلى جانب  والتي تضم  اقتصادية مستدامة،  لتنمية 
العربية  اإلمــارات  دولة  األشقاء في  البحرين  مملكة 
الــمــتــحــدة، وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، والــمــمــلــكــة 
األردنية الهاشمية، حيث تتيح تكامًا بين المقومات 
ــتـــي تــمــلــكــهــا الــــــدول في  ــات والـــخـــبـــرات الـ ــانــ ــكــ واإلمــ
فرصًا  يوفر  بما  والصناعية،  االقتصادية  المجاالت 
صناعية تسهم في تنويع االقتصاد، وزيادة التنافسية.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة  عــلــى  المجلس  ووافــــق 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــــتــــوازن الــمــالــي 
العامة للسنتين  التقديرات األولية للميزانية  بشأن 
للجنة  أخـــرى  مــذكــرة  اســتــعــرض  فيما   ،2024-2023
األول من عام  للنصف  االقتصادية  المؤشرات  بشأن 
االقتصادية  المؤشرات  تسجيل  أظهرت  والتي   2022
الــجــهــود  يــعــكــس  مـــا  األداء،  مـــن  عــالــيــة  مــســتــويــات 
الــبــرامــج  لتنفيذ  الـــواحـــد  الــفــريــق  ــروح  بــ الــمــبــذولــة 
االقتصادية  الــمــســارات  لتنمية  الــداعــمــة  والــخــطــط 

وفي مقدمتها خطة التعافي االقتصادي.

شــهــد مــتــحــف الــبــحــريــن الــوطــنــي 
ــاء مــــع الــشــيــخــة مــي  ــقـ ــــس لـ ــاء أمـ مـــسـ
حضور  شــهــد  خليفة،  آل  محمد  بــنــت 
الهيئة وعدد من الشخصيات  موظفي 
الذين  البحرين،  مملكة  في  الثقافية 
استقبال حافل عن شكرهم  في  عبروا 
وامتنانهم لها على ما قدمته من جهد 
في توجيه دّفة الثقافة خال السنوات 

الماضية.  
وتوجهت الشيخة مي بنت محمد 
إلى جميع  الجزيل  بالشكر  آل خليفة 
وكوادر هيئة  وإلى موظفي  الحاضرين 
البحرين للثقافة واآلثار على جهودهم 
وعملهم الدؤوب من أجل خدمة صورة 
مملكة البحرين الثقافية حول العالم.

الــعــربــيــة نـــت: يــقــول غــالــبــيــة األمــريــكــيــيــن إن حــكــومــة الـــواليـــات 
المتحدة فاسدة، ويقول ثلثهم تقريبا إنه قد يكون من الضروري قريبا 
السياسة  أجـــراه معهد  وفــقــا الستطاع جــديــد  الــســاح ضــدهــا،  حمل 

بجامعة شيكاغو ونشرته صحيفة »ذا هيل« األمريكية.
إن  والمستقلين  الجمهوريين  ثلثا  يــقــول  االســتــطــاع  وبــحــســب 
الحكومة »فاسدة ومزورة ضد األشخاص العاديين«، وفقا لاستطاع، 

مقارنة بنسبة 51% من الناخبين الليبراليين.
وقال 28 في المائة من جميع الناخبين، بما في ذلك 37 في المائة 
من مالكي األسلحة، على أنه »قد يكون من الضروري في وقت ما قريًبا 
يتبناه حوالي  رأي  وهو  الحكومة«،  الساح ضد  المواطنون  يحمل  أن 
35 في المائة من الجمهوريين، وحوالي 35 في المائة من المستقلين، 

وأيد واحد من كل خمسة ديمقراطيين هذا الرأي.
وتأتي هذه النتائج بعد أن اختتمت لجنة بمجلس النواب تحقق 
األمريكي  الكابيتول  مبنى  فــي   2021 يناير   6 فــي  الشغب  أعــمــال  فــي 
جلستها األخيرة في الصيف، سعًيا لوضع الرئيس السابق ترامب في 

قلب الجهود المبذولة إللغاء انتخابات 2020.
االنتخابات  إن  األمريكيين  من  بالمائة  فقط   56 حوالي  ويقول 
ــة، لــكــن هــــذا الـــرقـــم يــنــخــفــض إلــــى 33 بــالــمــائــة بين  ــقـ ــيـ نــزيــهــة ودقـ
أن  االستطاع  وأظهر  وفًقا الستطاع جامعة شيكاغو.  الجمهوريين، 
آخذ  الباد  أنحاء  والليبراليين في جميع  المحافظين  بين  االنقسام 
في االزدياد، ويتفق أكثر من 70 في المائة من الجمهوريين، وأكثر من 
»متسلطون  اآلخر  الطرف  أن  الديمقراطيين, على  المائة من  في   70
بشكل عام ويريدون فرض معتقداتهم السياسية على من يختلفون«. 
ووجد االستطاع أن نصف األمريكيين يعتقدون أن الطرف اآلخر لديه 
معلومات مضللة بشأن السياسة بسبب مصادر معلوماتهم وأخبارهم.

بتلكو تحقق 20 مليون دينار 

بحريني اأرباحا للربع الثاني
حــــــقــــــقــــــت شــــــركــــــة 
ــا صــافــيــة  ــاحــ بــتــلــكــو أربــ
ــة  ــركــ لــــمــــســــاهــــمــــي الــــشــ
من  الثاني  الربع  خال 
 20 بــقــيــمــة   2022 عـــــام 
بحريني  ديـــنـــار  مــلــيــون 
دوالر  مـــلـــيـــون   53.1(
بـــزيـــادة  أي  ــي(،  ــكــ ــريــ أمــ
مـــقـــارنـــة   %12 نــســبــتــهــا 
ــار  ــنـ ــيـــون ديـ ــلـ بــــــــــ17.8 مـ
مليون   47.2( بحريني 
للفترة  أمــريــكــي(  دوالر 

ذاتها من عام 2021. 
ــــدت إيـــــــــرادات  ــهـ ــ وشـ
الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 

2022 نمًوا بنسبة 1%، حيث بلغت 99.2 مليون دينار بحريني 
دينار  مليون  ـــ98.4  بـ مقارنة  أمريكي(  دوالر  مليون   263.1(
من  ذاتــهــا  للفترة  أمــريــكــي(  دوالر  مايين   261.0( بحريني 

عام 2021. 
أرباح مرحلية على مساهمي  وأقّر مجلس اإلدارة توزيع 
الشركة بقيمة 13.5 فلسا للسهم الواحد أو بما يعادل %13.5 
الــمــدفــوع وذلــك عــن النصف األول مــن عام  الــمــال  مــن رأس 
بن  اهلل  عبد  الشيخ  بتلكو  إدارة  رئيس مجلس  وقــال    .2022
بــأداء  ســعــداء  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  إن  خليفة:  آل  خليفة 
الشركة خال الربع الثاني من عام 2022، حيث شهد تطوًرا 
على مستوى النتائج المالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
األربــاح  زيـــادة صافي  فــي  ذلــك يتضح  إن  الماضي. وأضـــاف: 
بمقدار  الــواحــد  السهم  على  الــعــائــدات  وارتــفــاع   %12 بنسبة 
عام  من  الثاني  الربع  في  فلوس  بــــ10.8  مقارنة  فلسا   12.1
2021، مؤكدا أن مجلس اإلدارة يولي اهتماًما كبيًرا بتحقيق 
تنفيذ  عــلــى  بــحــرص  ويــعــمــل  للمساهمين،  مــجــزيــة  عــوائــد 
استراتيجية طموحة وطويلة األمد تهدف إلى تلبية توقعات 

جميع الشركاء.

ص13 الرياضة

220 فلسا

تعزيز الرقابة والمحا�شبة والم�شوؤولية تجاه المال العام

اإ�شـالحـي اإيرانـي بـارز يطـالب باإنقـاذ النظـام قبـل فـوات الأوان

ص3 أخبار البحرين
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} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء يتراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء.

ــة  ــل ــط ــاأن ع ــ ــش ــ ــ� ــ تـــعـــمـــيـــم ب

الهــجــــــريـــــة ال�شنــــــــة  اأول 
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميٌم بشأن عطلة 

أول السنة الهجرية 1444هـ.
الهجرية  السنة  حلول  بمناسبة  أنــه  التعميم  فــي  وجــاء 
ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات  ُتعطل   ،1444 الجديدة 
الموافق  ـــ  1444هــ مــحــرم  شهر  مــن  األول  السبت  يــوم  الــعــامــة 
الثاثين من شهر يوليو 2022م، وحيث إن ذلك اليوم يصادف 
الموافق  األحــد  يــوم  بالتعطيل  عنه  ُيعوض  أسبوعية،  عطلة 

الحادي والثاثين من شهر يوليو 2022م.

خـالد بن حمـد: اأبطـال البـحريـن 

عـــــززوا مــوقـــع الممـلكــــة على 

خـريطـة الريا�شـة قـاريــا ودوليــا
أشـــــــــاد ســــمــــو الـــشـــيـــخ 
آل  حـــــــمـــــــد  بــــــــــن  خــــــــالــــــــد 
األول  ــب  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ خـــلـــيـــفـــة 
األعــلــى  المجلس  لــرئــيــس 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
الــبــحــريــنــيــة بــالــمــســتــويــات 
ــي  ــتـ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ ــيــــة الــ ــنــ الــــفــ
قــدمــهــا أبـــطـــال الــبــحــريــن 
الــمــشــاركــات،  مختلف  فــي 
ــوا خـــالـــهـــا  ــنــ ــرهــ والـــــتـــــي بــ
الرياضي  يمتلكه  مــا  على 
ــات  ــمـ ــنــــي مــــــن سـ ــريــ ــبــــحــ الــ
ــراز  ومـــمـــيـــزات تــدفــعــه إلحــ

خريطة  على  البحرين  موقع  مــن  تعزز  التي  المشرفة  النتائج 
الرياضة قاريا ودوليا.

البحرين  أبــطــال مملكة  اســتــقــبــال ســمــوه  ذلـــك خـــال  جـــاء 
الــذيــن حــقــقــوا اإلنـــجـــازات فــي النسخة الــثــالــثــة لــــدورة األلــعــاب 
ــتـــي أقــيــمــت بـــدولـــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة وكــذلــك  الــخــلــيــجــيــة الـ
سموه:  وقــال  العام.  هذا  خال  المختلفة  الرياضية  المشاركات 
سطرت  التي  المشرفة  بإنجازاتكم  وفخرنا  اعتزازنا  عن  »نعرب 
تحققت  التي  النجاحات  سلسلة  الــى  تضاف  جــديــدة  نجاحات 
في الرياضة البحرينية، والتي جاءت بفضل رعاية ودعم سيدي 
الوالد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك الباد المعظم، والذي دفع الرياضة نحو التألق والتميز.

} سمو الشيخ خالد بن حمد.

}  الشيخ عبد اهلل بن خليفة.

} موظفو هيئة الثقافة حرصوا على االحتفاء بالشيخة مي آل خليفة. ص3 أخبار البحرين

ــة  ــي ــاع ــن ــش ــ� ــة ال ــراكـ ــشـ ــ�ـ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ ــلـــى مـ ــيـــع عـ ــتـــوقـ  الـ

والأردن ومــ�ــشــر  والإمـــــــارات  الــبــحــريــن  بــيــن  الــتــكــامــلــيــة 
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العربية نت: دعا األمين العام لحزب »كوادر 
الــبــنــاء« اإلصـــاحـــي، حــســيــن مــرعــشــي، جميع 
تيارات وأجنحة النظام اإليراني، من أصوليين 
وإصاحيين، إلى إنقاذ »الجمهورية اإلسامية 
والمرشد« عبر مطالبتهم المرشد األعلى علي 
حقيقيا  إصاحيا  »برنامجا  ليتبنى  خامنئي 
ــه«. وأضــــــاف مــرعــشــي أنــه  ــالـ ــمـ ــدول أعـ ــ عــلــى جـ
إنــقــاذ  ــادر عــلــى  ال أحـــد ســـوى عــلــي خامنئي »قــ
ــه »ال  ــد تــعــبــيــره، مــوضــحــا أنــ الــــوطــــن« عــلــى حـ
رئيس الجمهورية وال رئيس القضاء وال رئيس 
السلطة التشريعية، اجتمعوا أم تفرقوا, قادرين 
على إنقاذ البلد«. وطالب هذا اإلصاحي البارز 
اإلسامية  الجمهورية  »مستقبل  يهمه  من  كل 
خامنئي«  علي  اهلل  آليــة  الشخصية  والــمــكــانــة 
عملية  »بــبــدء  الــمــرشــد  لمطالبة  اجــتــمــاع  إلــى 

إصاحية حقيقية قبل فوات األوان«.
وحــــــذر حــســيــن مـــرعـــشـــي مــــن أن الــنــظــام 
»يذوب كذوبان  إيران سوف  الحاكم في  الديني 
تــبــدأ عملية  لـــم  إذا  الـــقـــيـــظ..  فـــي حـــر  الــثــلــج 
هذه  تكررت  وإذا  الباد  في  حقيقية  إصاحية 
هــروب  قبيل  )مـــن  الــحــالــيــة  الــمــدمــرة  العملية 
وانــكــمــاش  الـــعـــقـــول،  وهـــجـــرة  األمـــــــوال،  رؤوس 
بشدة،  والتضخم  واالرتــفــاع  الوسطى،  الطبقة 
مستقبل  وسينتظرنا  الـــرضـــا(،  عـــدم  وانــتــشــار 

ــر مـــن خـــطـــابـــه، وصــف  ــزء آخــ ــي جــ بــــائــــس«. وفــ
ــم رئــيــســي  ــيــ ــراهــ حـــســـيـــن مـــرعـــشـــي حـــكـــومـــة إبــ
الخبرة،  وعديمي  بالمبتدئين  نفسه  والرئيس 
ــال: »نـــحـــن ال نـــريـــد انـــهـــيـــار حــكــومــة  ــ ــه قـ إال أنــ
رئيسي  إبراهيم  يعتبر  ال  أنــه  مضيفا  رئيسي«، 

منافسا له، بل »يأس الناس وإحباطهم«.
وفي خضم الحديث عن األزمة االقتصادية 
الـــتـــي تــعــم إيــــــران أشـــــار مــرعــشــي إلــــى ارتـــفـــاع 

بــالــمــائــة   100 ــــى  إلـ  60 مــــن  الــتــضــخــم  ــعـــدل  مـ
مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، وأضــــاف »بــاإلضــافــة 
إلـــى الــحــكــومــة نــفــســهــا تـــواجـــه أيــضــا مؤسسة 
الضمان االجتماعي وصناديق المعاشات عجزا 
فــي الــمــيــزانــيــة وغــيــر قــــادرة عــلــى دفـــع الــرواتــب 
تتم  العجز  هذا  عن  وللتعويض  والمستحقات 
الزيادة المفرطة في السيولة مما يجعل معدل 

التضخم في ارتفاع مطرد«.
ــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 65  حــســيــن مـــرعـــشـــي الـ
اإلصاحيين  السياسيين  النشطاء  أحــد  عاما 
واألمين العام لحزب »كوادر البناء«، وكان نائبا 
في البرلمان في الدورتين الخامسة والسادسة 
رئاسة  عهد  في  كرمان  محافظ  منصب  وشغل 
هــاشــمــي  ورئـــاســـة  مـــوســـوي  مــيــر حــســيــن  وزراء 
الــرئــاســي في  رئــيــســا للمكتب  ثــم  رفــســنــجــانــي، 
حــكــومــة رفــســنــجــانــي، ونــائــب الــرئــيــس ورئــيــس 
فترة  والسياحة خال  الثقافي  التراث  منظمة 

رئاسة محمد خاتمي اإلصاحي.
إلى ذلك ذكرت وكالة تسنيم اإليرانية شبه 
الرسمية لألنباء أمس نقا عن رئيس منظمة 
الــذريــة اإليــرانــيــة محمد إســامــي أن  الــطــاقــة 
طــهــران لــن تــشــغــل كــامــيــرات الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى يتم 

إحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015.

} حسين مرعشي.

أّكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل 
ــز مـــشـــاركـــة  ــزيـ ــعـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــنــــي أهـ الــــوطــ
الــقــطــاع الـــعـــام فـــي تــحــقــيــق أهـــداف 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
للتعامل  الجاهزية  وزيــادة  المعّظم، 
التنموية،  المتطلبات  مختلف  مــع 
األداء  بتطوير  االستمرار  خال  من 
الحكومي، بما يدفع بعجلة التنمية 
االقتصادية نحو آفاق أوسع ويحقق 
مزيدًا من النماء واالزدهار للمملكة.  
جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤســـه ورشـــة 
عمل التطلعات المستقبلية المعنية 
التي  واالقتصادي،  المالي  بالمحور 
تـــأتـــي تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 

مــجــلــس الـــــــوزراء، بــالــبــدء فـــي ورش 
واألولـــويـــات  اآللــيــات  لتحديد  عــمــل 
التي سُتشّكل التطلعات المستقبلية 
لــلــعــمــل الـــحـــكـــومـــي بـــمـــا يـــصـــب فــي 

مصلحة الوطن والمواطن.
ــات  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ الـ أّن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
ــي  ــمـــالـ الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــمـــحـــور الـ
ــيـــاســـات  سـ  5 تــــضــــم  ــادي  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واالقــ
تــنــبــثــق مــنــهــا 16 مـــبـــادرة،  رئــيــســيــة 
وهــي خلق فــرص عمل واعـــدة ورفــع 
الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن، 
وزيــادة  التجارية  ــراءات  اإلجـ تسهيل 
فعاليتها، تنفيذ المشاريع التنموية 
الواعدة،  القطاعات  تنمية  الكبرى، 
ــة الـــمـــالـــيـــة واالســـتـــقـــرار  ــتــــدامــ االســ

االقتصادي.

والقت�شـــادي  المالـــي  المحـــور  �شمـــن  ومبـــادرة  �شيا�شـــة   21

ــي ــوم ــك ــح ــل ال ــم ــع ــل ــيــة ل ــل ــتــقــب ــات الــمــ�ــش ــع ــل ــط ــت ــة ال ــشـ ــور�ـ بـ

ص6 المال واالقتصاد
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أيام  أعظم  الحجة،  ذي  من  العشر  غــرة  في  فــجــرًا، 
وأربعين  الــرابــعــة  الساعة  تمام  فــي  وبالتحديد  الــدنــيــا، 
تارة،  رأسه وخديه  بيدي على  أمسح  بينما كنت  دقيقة، 
بيدي  ممسكة  أخــرى،  تــارة  الطاهر  جبينه  على  له  وُأَقبِّ
أنفاسه  بــدأت  إذ  الكريمتين،  الحانيتين  يديه  األخــرى 
تختفي شيئًا فشيئًا، وبدون أدنى حركة، إلى أن توقفت 
إلى  وسكينة  بهدوء  الــروح  تلك  لترتقي  الطاهرة  روحــه 

الرفيق األعلى.
بعد  امتحانه  وانتهى  الدنيا  انتهت رحلته في هذه 
رحلة مؤلمة مع مرض جلل، كان خاللها صابًرا محتسًبا 
راضًيا بقضاء اهلل وقَدره، مكرًرا بين ساعة وأخرى كلمات 
الحمد والشكر وأن اهلل ال يبتلي اإلنسان إال بخير، حيث 
ى الصابرون  كان يكرر دائًما هذه اآلية الكريمة »إنما ُيوفَّ

أجرهم بغير حساب«.
عنا بها،  ذهب ليالقي رًبا رحيًما بابتسامته التي ودَّ
ي على اهلل  والنور الذي مأل وجهه، نحسبه شهيدًا وال نزكِّ

أحدًا فقد مات مبطوًنا، والمبطون شهيد.
بالبذل  له  وتــرك شهود اهلل في األرض تشهد  ذهب 
فــي سبيل سعادة  فــوق طاقته  أعــبــاء  ــِل  وتــَحــمُّ والــعــطــاء 
اآلخرين، تشهد له باألثر الطيب الذي عمل به، تشهد له 
والحرص  إليها،  والتبكير  الصالة،  بعد  الصالة  بانتظار 
على الصف األول، تشهد له بسؤاله عن الجميع والدعاء 

الخالص لهم.
عندما أمسكت بالقلم، قلت في نفسي لو أن أمامي 
مساحة مجلد كامل ألكتب عن أبي وحبيبي ونور عيني، 
حقه،  تــوفــيــه  كــلــمــات  لكتابة  المجلد  ذلـــك  يسعني  لــن 
لي  كان  والحبيب،  والرفيق  والسند  األب  ِنْعَم  كان  فقد 
وقتي وحياتي كلها، كان هو يومي كله من الصباح حتى 
القهوة  نــشــرب  مــًعــا،  لــتــنــاول وجــبــاتــنــا  الــمــســاء، نجلس 

والــشــاي مــًعــا، نــتــبــادل أطـــراف الــحــديــث مــًعــا، حتى في 
أوقات تعبه عندما ال يستطيع الذهاب إلى المسجد كنا 
يناديني  من  وأحلى  أغلى  فقدت  لقد  نعم،  مًعا.  نصلي 
ومكاًنا ال  ُيسد،  كبيًرا ال  فراًغا  لي  وتــرك  ذهب  باسمي، 
ض، ذهــب أبــي وذهــب معه الزمن الجميل الــذي ال  يــعــوَّ

يتكرر.
أبــي الغالي ليس كــأي فــراق، لقد أشعرني  ِفــراق  إن 
بأنني طفلة تاهت ووقفت في منتصف الطريق تحاول 
إلى  أحــتــاج  أنــنــي  أدركـــت حينها  وال تستطيع،  الــوصــول 
عزمي،  من  ويشد  قلبي،  آالم  ليغسل  الصبر  من  شــالل 

لكي أواصل المسير كما أوصاني.
لقد تعلمت منه معنى الصبر، فقد كنت أراه لحظة 
بطريقة  وصحته  جــســده  مــن  يــأكــل  والــمــرض  بلحظة، 
نات قوية وال غيرها كان لها  متسارعة، فال أدوية وال ُمَسكِّ
فائدة حينذاك. كان ال ينام ال الليل وال النهار في بعض 
المرض وهو  اكتشفنا  إننا  األيــام من شــدة األلــم، حيث 
ق ما أوصانا به منذ سنوات، بأنه  بمراحله األخيرة، لنطبِّ
بــأن ال نعطيه أي جرعات  الــســرطــان،  اذا اصــابــه مــرض 
نبينا  بسنة  متمسًكا  بلحيته،  ربــه  يلقى  لكي  كيماوية 
محمد صلى اهلل عليه وسلم حتى في مرضه، وفي آخر 

لحظات حياته.
ة  كان أبي كريمًا سخًيا نقًيا حنوًنا، تغلب عليه الِحدَّ
في مواقف مختلفة، لكّني لم أجد أحنَّ من قلبه الرقيق، 
ا كانوا، وال يهدأ له بال حتى  ومتابعته لحوائج الناس أًيّ
اهلل  ه رحمة  ِكَبر سنِّ الرغم من  وعلى  يقضي حاجاتهم، 
راحــة  كــان  ه  همَّ ألن  صحته،  بتفاصيل  يهتم  لــم  عليه، 
كان  عــُظــمــت.  مهما  مشاكلهم  وحــل  وســعــادتــهــم  الــنــاس 
كّلما  أحــوالــهــم  على  يبكي  والمساكين،  لأليتام  حبيًبا 
ويحرص  َعم،  والنِّ الوجبات  عند  يستذكرهم  ذكرهم،  مّر 

على عدم اإلسراف في أي شيء في حياته، صغيًرا كان 
أو كبيًرا.

ذكر  تفارقه وخاصة عند  التي لم تكن  أذكر دمعاته 
النبي المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، والرعشة التي 
تغلب على جسمه، والَعبرة التي تعتصر قلبه، عند ذكره 
صلوات ربي وسالمه عليه. كان دائًما ما يحدثنا عن نيته 
وسعيه لتأسيس جمعية تختص بعلوم الحديث النبوي 
الشريف، لحبه أيضا للعلم والعلماء، الى أن استقر به 
الحال ليؤسس دار الحديث النبوي الشريف، حيث كان 
يقف على أي عمل ويتابع ويشرف عليه بنفسه إلى أن 
الــدار  العمل، أســأل اهلل أن يجعل هــذه  ينتهي من ذلــك 

علمًا ُينتَفع به وصدقًة جاريًة له إلى يوم الدين.
رِحــــم اهلل أبـــي الــحــبــيــب رحــمــة واســـعـــة، وجــــزاه عنا 
خير الجزاء على كل ما قدمه من خيٍر للبالد والعباد، 
وشافًعا  لموازينه  ــاًل  مــَثــقِّ وجعله  ونــســوه«،  اهلل  »أحــصــاه 
رحمته،  وبأمي في مستقر  به  القيامة، وجمعنا  يوم  لُه 

ورزقنا الصبر على الفراق.
سأشتاق إلى يوٍم أبدأ فيه بابتسامتك، وضحكاتك 
تك  إلــى ضمَّ سأشتاق  ــات،  األوقــ كــل  فــي  معي  وحديثك 
ولــزوجــي  لــي  دعــواتــك  إلــى  الــحــانــي، سأشتاق  وحضنك 

وأبنائي كل ليلة. 
ــإذن اهلل مـــع أمــي  ــى أن نــلــتــقــي بــ ســأشــتــاق إلــيــك إلـ
فــراديــس  أعــالــي  فــي  واألحــبــاب  األهـــل  الحبيبة وجميع 

جنانك بإذن اهلل.

ل��م��ح��زون��ون.. �أب���ي  ي��ا  ف��ر�ِق��ك  على  ����ا  و�إنَّ

محميد احملميد

أول السطر:
مــع تفشي مــرض »جـــدري الــقــرود« في 
العديد من الدول، وإعالن منظمة الصحة 
بـــات من  بــشــأنــه،  الـــطـــوارئ  العالمية حــالــة 
الــصــحــيــة،  الـــتـــوعـــيـــة  نـــضـــاعـــف  أن  الـــــــالزم 

وخاصة مع موسم الصيف والسفر.
التجربة اإلماراتية
 يف املوارد البشرية:

أخبارا  وقــرأنــا،  وتابعنا  شهدنا  لطالما 
ــاعـــات ولـــــقـــــاءات وزيـــــــــارات بــيــن  ــمـ ــتـ ــن اجـ عــ
الــدول  الــدولــة مــع نظرائهم مــن  مــســؤولــي 
الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات 
»التأكيد  األبــرز  عنوانها  يكون  والمجاالت، 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك، وتــطــويــر 
ــادة بــجــهــود الــمــؤســســة أو  ــ الــعــمــل، مــع اإلشـ
الــهــيــئــة الــبــحــريــنــيــة، وتــجــاربــهــا الــنــاجــحــة 

والفاعلة«.
ولكن من النادر أن نرى تطبيق وتنفيذ 
التعاون وتبادل الخبرات على أرض الواقع، 
من خالل االستفادة من النماذج الناجحة، 
والمبادرات المتميزة، وتفعيل التعاون على 
أرض الواقع.. تماما كما شهدنا في »منصة 
للتعاون  رائـــدا  نــمــوذجــا  باعتبارها  تــبــادل« 
البورصة،  مجال  فــي  االمــاراتــي  البحريني 

وهي تستحق اإلشادة واإلشارة.
أن  والحرص معا،  المسؤولية  ربما من 
العمل،  »وزارة  اســتــفــادة  ضـــرورة  إلــى  نشير 
ومعهد اإلدارة العامة )بيبا(، وجهاز الخدمة 
المدنية«، من التجربة اإلماراتية الناجحة 
ــوارد الــبــشــريــة، وخــاصــة أن  ــمـ فــي مــجــال الـ
ناجح  وطــنــي  بــرنــامــج  لــديــهــا  الــعــمــل  وزارة 
للتوظيف، وفي معهد »بيبا« دورات تدريبية 
متواصلة لموظفي الحكومة، كما أن جهاز 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة يــعــد الــجــهــة الــرســمــيــة 

المعنية لالرتقاء باألداء الحكومي.
ــاألمــــس تـــوجـــه الــهــيــئــة  فـــقـــد تــابــعــنــا بــ
االتـــحـــاديـــة لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة الــحــكــومــيــة 
ــيـــل اســـتـــرشـــادي  اإلمــــاراتــــيــــة، )إلطـــــــالق دلـ
ــة الــــمــــوظــــف فــي  ــربـ ــد لــــ»تـــعـــزيـــز تـــجـ ــديــ جــ
الحالي،  العام  االتحادية«، خالل  الحكومة 

حية  وأمــثــلــة  وإرشــــادات  توجيهات  يتضمن 
عالميًا  المطبقة  الممارسات  أفضل  على 
فــــي مـــجـــال إشـــــــراك الـــمـــوظـــفـــيـــن، وإثــــــراء 
تــجــاربــهــم الــمــهــنــيــة فـــي بــيــئــة الــعــمــل، مع 
مراعاة خصوصية وطبيعة عمل كل جهة(.. 
ونتمنى أن يكون لدينا دليل مثله، انطالقا 

من التعاون المشترك.
ومـــــــــن الــــــــمــــــــبــــــــادرات الــــمــــتــــمــــيــــزة فـــي 
الــهــيــئــة اإلمـــاراتـــيـــة إطــــالق مـــشـــروع »نـــادي 
ــنـــادي  ــر الـ ــريـــة«، حـــيـــث يـــوفـ ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمـ ــ الـ
ــبـــادل الـــخـــبـــرات بــيــن  ــتـ مــنــصــة تــفــاعــلــيــة لـ
البشرية  الموارد  مجال  في  المتخصصين 
من مختلف القطاعات )القطاع الحكومي 
مبادرة  هناك  وكذلك  الــخــاص(..  والقطاع 
تهدف  الــتــي  المهنية  للشهادات  »النخبة« 
خالل  مــن  الحكومة،  موظفي  تمكين  إلــى 
ومــعــتــرف  عــلــى شـــهـــادات مهنية  حــصــولــهــم 
بها عالميًا.. بجانب مبادرة »المورد«، وتقوم 
على تعاقد هيئة الموارد البشرية وتعاونها 
وبــيــوت  تعليمية،  ومــؤســســات  جــامــعــات  مــع 
ــدة، فــي مجال  ــ خــبــرة وشـــركـــات عــالــمــيــة رائـ
تــقــديــم الــتــدريــب والــتــطــويــر اإللــكــتــرونــي.. 
التدريب  لشركاء  »مــعــارف«  مــبــادرة  وهــنــاك 
الــمــفــضــلــيــن لــلــحــكــومــة، لــتــقــديــم الــبــرامــج 
والدورات بأسعار مخفضة، وأخرى مجانية.

في  الناجحة  اإلماراتية  التجارب  تلك 
مجال الموارد البشرية، وغيرها كثير.. هي 
الــواقــع  نـــراهـــا عــلــى أرض  يــنــبــغــي أن  الــتــي 
التعاون ونقل  عندنا.. لحظة الحديث عن 
المتبادلة..  والــزيــارات  والتجارب  الخبرات 
وبــالــتــأكــيــد ســتــعــود بــالــنــفــع عــلــى تــطــويــر 
فما  كــذلــك..  والــمــوظــف  الحكومي،  األداء 

رأيكم..؟؟
آخر السطر:

بــعــض الــســفــارات األجــنــبــيــة فــي الــبــالد 
تــعــلــن فــتــح الـــبـــاب لــلــتــقــديــم فـــي بــرنــامــج 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا والـــــــدورات وغــيــرهــا في 
بالدها.. هل مثل هذه األمور تكون بالتنسيق 
مع الجهات المختصة في بالدنا..؟؟ نطرح 
ــذا الـــســـؤال ألن الــتــجــارب الــســابــقــة غير  هـ

إيجابية في هذا الخصوص.

malmahmeed7@gmail.com

�لتجربة �لإمار�تية

 في �لمو�رد �لب�شرية

ابنتك التي تفتقدك
مرمي بنت عبداهلل الغرير

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

أقــــــــرت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
على  ســنــوات   3 بالسجن  حكما 
شابين من جنسية عربية أدينا 
احتيال  جريمة  في  باالشتراك 
عــن طــريــق شـــراء وبــيــع هــواتــف 
ائتمانية  كــروت  بواسطة  نقالة 
ــريــــن، حــيــث  ــبــــحــ ــن خــــــــارج الــ ــ مـ
عملهما  فـــي  يــســاعــدهــمــا  كــــان 

االجرامي )هارب(.
درجــة  اول  محكمة  وكــانــت 
عاقبت المتهم الهارب بالسجن 
ألــف   20 تغريمه  مــع  ســنــوات   7
دينار، بعد ادانته بجرائم غسل 
أمـــــوال واالحـــتـــيـــال إلــكــتــرونــي، 
المتهمين  المحكمة  وعــاقــبــت 
ــانـــي والـــثـــالـــث بــالــســجــن 3  ــثـ الـ
كــل منهما 10  وتــغــريــم  ســنــوات 
ألف   57 ومــصــادرة  ديــنــار،  آالف 
ــار مــــن أمـــــــوال ومــمــتــلــكــات  ــنــ ديــ
المتهمين وإبعادهم جميعا عن 
البالد عقب تنفيذ العقوبة، عن 
تهمتي غسل األموال واالحتيال، 
والثالث  الثاني  استأنف  حيث 
المحكمة  فقضت  الحكم  على 
ببراءة أحدهما من تهمة غسل 
السجن  وأيــدت عقوبة  األمــوال 
وألـــغـــت  ــة  ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ والـ ــوات  ــ ــنـ ــ 3 سـ
فــيــمــا يخص  ــة  ــ درجـ أول  حــكــم 
لم  أمـــوال، حيث  من  المصادرة 
يــرتــضــيــا وطــعــنــا عــلــى الــحــكــم 
ــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــتــي  ــ أمــ

أقرت الحكم نهائيا.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
ــة تــلــقــت  ــاديـ ــتـــصـ الـــجـــرائـــم االقـ
البيع  شركات  احــدى  من  بالغا 
ــا  ــد رصــــدهــ ــيـ ــفـ ــــي تـ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ
ــات احــــتــــيــــالــــيــــة تـــتـــم  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
عن  أمــريــكــيــة  بنكية  بــبــطــاقــات 
طـــريـــق مـــواقـــع لــبــيــع األجـــهـــزة 
إجمالي  أن  وتبين  االلكترونية 
مــبــالــغ الـــمـــعـــامـــالت الــتــجــاريــة 
الــتــي تــمــت قــاربــت مــن 8 آالف 

دينار، وتم دفع المبالغ بواسطة 
البطاقة البنكية، وتبين أن شركة 
األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة ال يــزال 
بحوزتها بضائع لم تسلمها إلى 
الجرائم  إدارة  فطلبت  العميل 
وقــف  االلــكــتــرونــي  المتجر  مــن 
توصيل البضاعة إلى المتسلم، 
حــيــث دلـــت الــتــحــريــات عــلــى أن 
هما  والثالث  الثاني  المتهمين 
الــهــواتــف  مــن تسلما عـــددا مــن 
البضاعة  من  جــزءا  تمثل  التي 

المشتراة.
وبــضــبــط الــمــتــهــمــيــن أنــكــر 
في  االشـــتـــراك  الــثــالــث  المتهم 
على  تعرف  إنــه  وقــال  الجريمة 
بــحــريــنــي عــــرض عــلــيــه الــعــمــل 
الهواتف مقابل  تجارة  معه في 
بيعها وحصوله على 10 دنانير 
ــل هـــاتـــف،  ــ نـــســـبـــة عـــلـــى بـــيـــع كـ
وأضاف أن عملية الشراء كانت 
تــتــم مـــن خـــــارج الــبــحــريــن عن 
دون  مــن  األول  الــمــتــهــم  طــريــق 
تــتــم عملية  يـــدري هــو كــيــف  أن 
الشراء او مصدر األموال، وبناء 
على عملية الشراء يقوم بتسلم 
وبعدها  عــنــوانــه  على  الــهــواتــف 
المحالت  ألحــد  الهواتف  يبيع 

إلـــى للشخص  الــمــبــلــغ  ويــســلــم 
إعادة  مبلغ  لتحويل  البحريني 

البيع إلى المتهم األول.
وقــــال الــمــتــهــم الــثــانــي أنــه 
بناء على عرض المتهم الثالث 
أن  دون  مــن  وافـــق  مــعــه  للعمل 
يــــدري طــبــيــعــة عــمــلــيــة الــشــراء 
ويقوما  الهواتف  يستلم  حيث 
المحالت  ألحــد  الهواتف  ببيع 
للشخص  البيع  مبلغ  ويسلما 

ــدوره يــقــوم  ــ ــذي بـ الــبــحــريــنــي الــ
بتحويل األموال للمشتري في 
الـــخـــارج، وأضــــاف أنــهــمــا تــأكــدا 
من االخير من قانونية عملية 
البيع، حيث تسلما في آخر مرة 
وكان  بأنواع مختلفة  18 هاتفا 
متبقي ما يقرب من 42 هاتفا 
إلى  فتوجها  تسلمهم،  يتم  لــم 
الــمــتــجــر االلــكــتــرونــي لــلــســؤال 
عـــن ســبــب عــــدم إيـــصـــال بــاقــي 
الــبــضــاعــة الــمــشــتــراة وفــوجــئــا 
بـــكـــمـــيـــن أمــــنــــي وتــــــم الــقــبــض 

عليهما.
ــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى  ــ ــنـ ــ ــأسـ ــ فـ
الــمــتــهــمــيــن أنــهــم وآخــــــرون في 
بــدائــرة أمن  غــضــون عــام 2021 
مملكة البحرين، المتهم األول 
االلــكــتــرونــي  الــتــوقــيــع  استعمل 
بالمجني عليهم وهي  الخاص 
األرقـــام  مــع  ائتمانية  بــطــاقــات 
ــاقــــات  ــبــــطــ ــة لــــتــــلــــك الــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــغـــرض احـــتـــيـــالـــي، حـــيـــث قـــام  لـ
بـــشـــراء الـــعـــديـــد مـــن األجـــهـــزة 
التجارية  المحالت  الذكية من 
مستعمال  الــبــحــريــن  بــمــمــلــكــة 

تــلــك الــبــطــاقــات الــبــنــكــيــة، كما 
قانوني  تــوصــل مــن دون مــســوغ 
إلى االستيالء على المنقوالت 
ــنــــة الــــــنــــــوع والـــــوصـــــف  ــيــ ــبــ الــــمــ
عليهم  لــلــمــجــنــي  والــمــمــلــوكــة 
ــي نظم  ــن خــــالل الـــتـــدخـــل فـ مـ
تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات وتــحــريــف 
بياناتها بأن استعمل بطاقاتهم 

االلكترونية واالرقام السرية.
ــا أســــنــــدت لــلــمــتــهــمــيــن  ــمـ كـ
اشتركا  أنهما  والــثــالــث  الــثــانــي 
بطريق االتفاق والمساعدة مع 
الجريمتين،  ارتــكــاب  في  األول 
أموال  ارتكبا جريمة غسل  كما 
مــتــحــصــل عــلــيــهــا بــطــريــق غير 
مــشــروع وأجـــريـــا عــمــلــيــات على 
تــلــك األمــــــوال بــــأن قــامــا ببيع 
ــلــــك األجــــــهــــــزة الــمــتــحــصــلــة  تــ
مـــن تــلــك الــجــريــمــة، وأســنــدت 
للمتهمين جميعا أنهم ارتكبوا 
متحصل  أمـــوال  غسل  جريمة 
عــلــيــهــا بـــطـــريـــق غـــيـــر مـــشـــروع 
بــإجــراء تحويالت على  وقــامــوا 
بعدم  األمــوال مع علمهم  تلك 

مشروعيتها.

�لحتيال بتهم  �لجن�شية  عربيي  �شابين  على  �شنو�ت   3 بال�شجن  نهائي  حكم 

راشــد  الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا 
تطبيق  في  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن 
وفتح  الــوطــنــي  واالنــتــمــاء  المجتمعية  الــشــراكــة 
المجتمع  مؤسسات  مختلف  مع  التواصل  قنوات 
األمنية  بالمنظومة  ولــالرتــقــاء  وأفــــراده،  الــمــدنــي 
وتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل 
في  المعتمدة  الدولية  والمعايير  النظم  وفق  فيه 
من  وبتوجيه  اإلنسان،  وحقوق  الجنائية  العدالة 
الشيخ خالد بن راشد بن عبداهلل آل خليفة مدير 
والــعــقــوبــات  األحــكــام  لتنفيذ  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام 
البديلة بوزارة الداخلية، شاركت اإلدارة في الندوة 
الــثــقــافــيــة حـــول »الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــبــديــلــة«، 
محمود  للنائب  األسبوعي  المجلس  بمقر  وذلــك 
البحراني عضو مجلس النواب بمنطقة المالكية.

واشــتــمــلــت الـــنـــدوة عــلــى عــــدد مـــن الــمــحــاور، 
حيث تطرق ممثلو اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
البديلة  العقوبات  قانون  إلــى  البديلة  والعقوبات 
إلى األهداف  به، باإلضافة  المتعلقة  واالجــراءات 
الـــتـــي تــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا 
العقوبات  مــن  للمستفيدين  الــالحــقــة  المتابعة 

البديلة، من خالل دعم استقرارهم في المجتمع 
وعودتهم للحياة الطبيعية بعد تنفيذهم للعقوبة 

البديلة. 
كما أكدوا ممثلو اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
في  التوسع  في  االستمرار  أن  البديلة،  والعقوبات 
والبدء  البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون  تطبيق 
في  يسهم  المفتوحة  السجون  برنامج  تنفيذ  في 
تحققت  التي  المتميزة  اإلنــجــازات  مسيرة  تعزيز 
بتوجهات سديدة من لدن جاللة الملك المعظم.

وتضمنت الندوة، فتح المجال لتلقي األسئلة 
للعقوبات  المتبعة  االجــراءات  عن  واالستفسارات 
الــبــديــلــة بــاإلضــافــة إلـــى وســائــل تلقي واســتــقــبــال 
طــلــبــات االســـتـــفـــادة مـــن الــعــقــوبــة الــبــديــلــة حيث 
الــمــبــادرات معربين عن  أشـــاد األهــالــي بمثل هــذه 
شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــلــجــهــود الــمــبــذولــة مــن قبل 
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
في تطبيق هذا القانون وفي الختام، قدم ممثلي 
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
هذه  لتنظيمه  البحراني  محمود  للنائب  الشكر 

الفعالية.

�لأح���ك���ام ت��ن��ف��ي��ذ  لإد�رة  ث��ق��اف��ي��ة  ن�����دوة 

ح����ول »�ل���ع���ق���وب���ات و�ل���ت���د�ب���ي���ر �ل��ب��دي��ل��ة«

ل��ل��م��اري��ج��و�ن��ا م����روج  لآ���ش��ي��وي  و�لإب����ع����اد  ���ش��ج��ن��ا  ���ش��ن��و�ت   10
أيـــــــدت مـــحـــكـــمـــة االســــتــــئــــنــــاف عــقــوبــة 
آســيــوي لالتجار  عــلــى  الــســجــن 10 ســنــوات 
دينار  5 آالف  وتغريمه  المخدرة  المواد  في 

واإلبعاد عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.
الجهات  بتلقي  الــواقــعــة  بــدايــة  وكــانــت 
األمـــنـــيـــة مــعــلــومــات تــفــيــد بــقــيــام الــمــتــهــم 
ــراك فـــي عــمــلــيــات بيع  ــ ــتـ ــ بــالــتــرتــيــب واالشـ
التحريات صحة  وأكـــدت  الــمــخــدرة،  الــمــواد 
ــم الــتــوصــل إلـــى الــمــتــهــم عن  الــمــعــلــومــة وتـ
طريق مصدر سري وطد العالقة معه واتفق 

معه على شراء مواد مخدرة )الماريجوانا( 
مقابل 150 دينارا وتم االتفاق على التسليم 
على  الجريمة  وتمت  سلماباد  منطقة  في 

مرأى ومسمع من رجال الشرطة.
المبلغ  الــمــتــهــم وبــحــوزتــه  ــم ضــبــط  وتـ
الــقــوة للسيطرة  اســتــخــدام  وتـــم  الــمــصــور، 
عثرت  وبتفتيشه  سكنه  إلى  والتوجه  عليه 
قوات األمن على كمية من النبات المخدر، 
وبــســؤالــه عــن مــصــدر الــمــخــدرات أفـــاد بأنه 
يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها 

باالتفاق مع آخر.
بمقابل  قــدم  أنــه  إليه  النيابة  فأسندت 
المادة المخدرة الماريجوانا في غير األحوال 
المبين  النحو  على  قانونا،  بها  المرخص 
باألوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير األحوال 
المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا 
بسجن  المحكمة  وقضت  التعاطي،  بقصد 
دينار  آالف   5 وتغريمه  ســنــوات   10 المتهم 
عن  بإبعاده  وأمــرت  المضبوطات  ومــصــادرة 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
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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
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 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
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 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
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 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
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اتــجــه كــثــيــرون خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الـــى اتــبــاع نظام 
المنتجات  متجنبين  الــخــضــروات  أســاســه  مــحــدد  غــذائــي 

الحيوانية نهائيا أو جزئيا وهؤالء يطلق عليهم النباتيون.
النباتي  فمنهم  أنــواع  إلــى  النباتيون  ينقسم  قد  للعلم 
ــواع الــلــحــوم والــســمــك والـــدواجـــن  ــ ــذي يــتــنــاول جــمــيــع أنـ الــ
ال  النباتية  مــن  أعــلــى  درجــتــه  اآلخـــر  والــنــوع   )vegetarian(
يأكل جميع ما سبق ذكره بجانب منتجات االلبان والبيض 

 .)vegan( والعسل ويطلق عليهم الخضرية
النباتيين  الــــذي حــفــز هــــؤالء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع  وكــــان 
عدة  وجــود  هو  الحيوانية  المنتجات  عن  تماما  لاستغناء 
فوائد منها  الصحية واألخاقية والبيئية فاتبعوا واحدا من 
هذه األنظمة الغذائية النباتية لتحقيق أهدافهم المرجوة.

له  كان  نباتيا  ليصبح  القرار  اتخذ  كل من  عام  وبشكل 
اهدافه او اسبابه، وتأتي في المرتبة األولى الفوائد الصحية 
إذ أشارت كثير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي 
الكوليسترول،  أغنى باأللياف، ويحتوي على نسب أقل من 
والبروتين، والكالسيوم، واألماح، مقارنة باألنظمة الغذائية 

المتنوعة. 
أنهم  كما  أقـــل،  بـــوزن  النباتيون  يتمتع  لــذلــك،  نتيجة 
بالشريان  المتعلقة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  عرضة  أقــل 
السكري  ومــرض  والسكتات،  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  التاجي، 

من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن افــتــقــار  ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر  هـ وعـ
في  المتوافر    12 بـــ  فيتامين  الــى  الكامل  النباتي  النظام 
يوجد  وال  والــبــيــض  االلــبــان  ومنتجات  واالســمــاك  الــلــحــوم 
النباتي  النظام  يفتقر  وأيــضــا  والــفــاكــهــة،  الــخــضــراوات  فــي 
لعنصري الحديد والزنك ويحتاج متبعو هذه النوعية من 

االنظمة الغذائية إلى أخذها على شكل مكمات غذائية. 
قــبــل اتــبــاعــه ألي ســبــب يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب، في 
ولها احتياجات بقدر معين ال  اعتقادي خلق اهلل اجسادنا 
زيادة وال نقصان فيها، والخوف كل الخوف أن تؤثر أنظمة 
على  اتباعها  عند  على صحتنا  الواحد  النوع  ذات  التغذية 
اآلن  حتى  كافية  طبية  ادلــة  أي  توجد  فا  الطويل  المدى 

تثبت انه النظام األفضل للصحة، ولكم حرية االختيار.

النباتيون

العدد )16195( - السنة السابعة واألربعون – الثاثاء 27 ذو الحجة 1443هـ - 26 يوليو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح عملية معقدة إلزالة حصى متشعبة لمريض أربعيني 
فـــي عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  نـــــادرة نــجــح الــدكــتــور 
البولية  المسالك  استشاري  أحمدي  عبدالسام 
في مملكة  مرة  وألول  المساعد,  الطبي  والفريق 
كلية  من  المتشعبة  الحصى  ازالــة  في  البحرين. 
الحوض  منطقة  فــي  أربعيني  بحريني  مــريــض  
وكانت الكلية في موضع مغاير للوضع الطبيعي 
والـــمـــريـــض  يــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة  مــســتــمــرة.  
وصرح الدكتور احمدي للخليج الطبي أن العملية 
تمت بالمنظار الباطني الجراحي لتحديد موقع 
الكلية  الـــى حــصــى  الــوصــول  تــم  ثــم  الكلية ومـــن 
واســتــخــراجــهــا عــن طــريــق ثــقــب صغير فــي أعلى 
في  النادرة  العمليات  العملية من  وتعتبر  الكلية, 
مملكة البحرين. وأضاف أن المريض اآلن يتمتع 

بصحة جيدة.
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الــهــرمــونــات  يــفــرز جــســم اإلنــســان الكثير مــن 
التي تنظم وتتحكم بالعديد من الوظائف داخل 
الجسم، واي اضطراب يحدث في الهرمونات من 
الممكن أن يؤثر في جميع أجزاء الجسم، ويحدث 
أو نقص في  زيـــادة  نتيجة  الــهــرمــونــات  اضــطــراب 
مستويات أي من الهرمونات في الدم مما يستدعي  

سرعة زيارة الطبيب المختص والفحص. 
فــي حــوارنــا التالي مــع الــدكــتــورة خــولــة  فــؤاد 
استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ مساعد 
-جامعة  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 
البحرين الطبية سنتعرف على عاقة 
الـــهـــرمـــونـــات بــتــغــيــر الــــــوزن وبــعــض 

األمراض المزمنة.
الهرمونات  أنـــواع  أهــم  مــا هــي 

التي تؤثر على المرأة؟ 
نوع  من  أكثر  لها  الهرمونات 
منها  هرمونات األنوثة والذكورة 
وكــاهــمــا مــتــواجــد فــي الــمــرأة 
تنظيم  فـــي  أســـاســـي  دور  ولــــه 
الــــمــــزاج، والـــــــدورة الــشــهــريــة، 
تحسين البشرة، نمو الشعر 
في مختلف أجزاء الجسم، 
والهرمونات المسؤولة عن 
اإلخـــــصـــــاب والـــتـــبـــويـــض 

والحمل وغيرها. 
ــواع  ــ ــا انـ ــاك ايـــضـ ــنـ هـ
اخـــــرى مـــن الــهــرمــونــات 
مثل الهرمونات المسؤولة 
عـــن الـــجـــوع والــشــبــع ومــن 
أهــمــهــا هـــرمـــون )جــريــلــيــن( 
الـــــــــذي يـــــفـــــرز مــــــن الـــمـــعـــدة 
الـــــذي   )1  glp( وهــــــرمــــــون 
يفرز من األمعاء ووظيفتها 

تنظيم الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.
وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء ومــنــهــا هــرمــون  
الغدة الدرقية وهرمون غدد الحليب وهرمون غدة 

األنسولين الذي يفرزه البنكرياس. 
فــي جسم  الــهــرمــونــات  مـــاذا عــن مشاكل خلل 

المرأة؟
تكيسات  مشكلة  األولــــى  الــمــرتــبــة  فــي  تــأتــي   
هرمونات  فــي  خلل  بسبب  تــكــون  الــتــي  المبايض 
األنوثة وارتفاع بهرمون الذكورة، وعادة يؤدي الى 
مشاكل او انقطاع في الدورة الشهرية، حب الشباب، 
الشعر الزائد الغير مرغوب فيه في مختلف أجزاء 
والتبويض  الحمل  فــي  ومشاكل  والــوجــه  الجسم 

وغيرها. 
بعد سن  تحدث  التي  المشاكل  بعض  وهناك 
الــــدورة الــشــهــريــة مــثــل الــهــبــات الساخنة  انــقــطــاع 
ــى قــلــة الــتــركــيــز  ــزاج، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــمــ وتــقــلــبــات الــ

والصعوبة في فقدان الوزن.
مـــا هـــي أهــــم أســـبـــاب خــلــل الـــهـــرمـــونـــات عند 

النساء؟
يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي هــو الــجــيــنــات وفــي 
تؤهلنا  مــحــددة  جينات  لدينا  الخليج  منطقة 
تكيسات  منها  االمــــراض  ببعض  االصــابــة  الـــى 
المبايض وبالتالي عدم انتظام بالدورة الشهرية 

وحب الشباب وغيرها من األعراض.
 الــســبــب الــثــانــي يــرجــع إلــــى نــمــط الــحــيــاة 
السريعة  الوجبات  واالعتماد على  الصحي  غير 
وتـــنـــاول الــســكــريــات والــمــعــجــنــات بــكــثــرة وتــنــاول 
وجــبــة الــعــشــاء فـــي ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة. كـــل هــذه 
األشياء لها دور في عدم انتظام هرمونات المرأة 
السكري  فــي  مشاكل  وايــضــا  بخلل   اصابتها  او 

والكوليسترول والسمنة.
كيف يمكن أن أتحكم في هرموناتي؟

1-التركيز على مفهوم األكل المتوازن الذي 

يحتوي على المزيد من الخضراوات وال يحتوي 
على كميات عالية من النشويات، وربع الصحن 
فقط نشويات او حبوب كاملة مثل األرز األسمر 
وربع اآلخر يكون بروتينا مثل الدجاج العضوي 
الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات أو ســمــك الــســالــمــون 

العضوي غير المستزرع.
الــتــي تقلل من  بــعــض األطــعــمــة  2- هــنــاك 
نسبة هرمون الذكورة وتحمي الجسم من خلل 
الهرمونات خاصة عند البنات الاتي يعانين من 
ومنتجاتها،  الصويا  ومنها  المبايض  تكيسات 

النعناع، االدمامي والمكسرات.
كما ان هناك بعض منتجات االلبان قد تزيد 
األجبان  منها  المبايض  تكيسات  أعـــراض  مــن 
الــســائــلــة والــحــلــيــب الــبــقــري يــمــكــن اســتــبــدالــه 
ــذي يـــزيـــد مــــن هـــرمـــونـــات  ــ بــحــلــيــب الـــصـــويـــا الــ
األنوثة.  الرياضة مهمة جدا وضرورية، ممارسة 
الا  التمارين  إلى  باإلضافة  الهوائية  التمارين 
هوائية كاهما مهم جدا للمحافظة على الوزن 
والمحافظة على كتلة العضل ولصحة القلب. 

ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــاجــــات الـ
للنتيجة  يــكــفــي  ال  الــطــعــام  تــنــظــيــم  ان  حـــالـــة 
الــمــطــلــوبــة ومــنــهــا بــعــض الــمــكــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــل مــكــمــل )االيـــنـــوســـيـــتـــول( لـــعـــاج تــكــيــســات 
يمكن  الــذي  الـ)الكروميوم(  ومكمل  المبايض، 
أن يــقــلــل مـــن مــقــاومــة األنــســولــيــن فـــي حـــاالت 
بعد  الــربــيــع  زهـــرة  ومكمل  الــمــبــايــض،  تكيسات 
سن انقطاع الدورة الشهرية ليساعد على تقليل 
الهرمونية  العاجات  وبعض  الساخنة،  الهبات 
األصعب  الحاالت  في  استخدامها  يمكن  التي 
ــوزن  والــعــاجــات الــمــســاعــدة لــحــاالت تــنــزيــل الـ
لــذلــك مثل حقن  المريضة  احــتــيــاج  فــي حــالــة 
تنزيل الوزن المرخصة من هيئة الغذاء والدواء 

المحلية والعالمية.

ا�ضطرابات الهرمونات وعالقتها بتغير الوزن والأمرا�ض المزمنة 

الدكتورة خولة فوؤاد: اجلينات  ومنط احلياة اأهم اأ�ضباب ا�ضطرابات الهرمونات

قصر النظر من مشاكل الرؤية األكثر 
حيث  األشــخــاص،  مــن  كثير  عند  شيوعا 
صعوبة  النظر  القريب  الشخص  يــواجــه 
في رؤية األشياء على مسافة، على الرغم 
من أنه يمكنه رؤية األشياء القريبة جيًدا، 
واالطــفــال  الكبار  بين  األعـــراض  تختلف 
فاطمة  الدكتورة  مع  التالي  الــحــوار  وفــي 
العيون  وجراحة  طب  استشاري  رجب  بن 
الزمالة  على  حاصلة  المنال  بمستشفى 
ــال  ــفــ ــون األطــ ــيــ ــب عــ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ الـ
النظر  قــصــر  عــلــى  بالتفصيل  ســنــتــعــرف 

وكيفية تفادي تطوره. 
ما هو قصر النظر؟

ــنــــظــــر هـــــو أحـــــــد األخــــطــــاء  ــر الــ قــــصــ
للعين مما  الــداخــل  لــلــضــوء  االنــكــســاريــة 
الصورة  وقــوع  يتسبب في وجــود خلل في 

على المكان الصحيح في شبكية العين.
مـــا هـــي أعــــــراض قــصــر الـــنـــظـــر؟ هل 

األعراض مشابهة في األطفال؟
ــاب بــقــصــر  ــمـــصـ ــريـــض الـ ــمـ ــه الـ ــواجــ يــ
ــة األجــســام  الــنــظــر صــعــوبــة كــبــيــرة فــي رؤيـ

البعيدة عن العين. 
صعوبة  مــن  عـــادة  المريض  ويشتكي 
فـــي الـــقـــيـــادة وفــــي رؤيــــة شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
والـــســـيـــنـــمـــا ومــــمــــارســــة األنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تحتاج إلى تركيز بعيد المدى كاألنشطة 

الرياضية. 
وبالنسبة الى األطفال يجب االنتباه 
الى انه يمكن ان تظهر هذه المشكلة على 

هيئة عامات وأعراض أخرى وهي: 
ــات الــتــلــفــاز،  ــاشــ ــن شــ - االقـــــتـــــراب مــ

الحاسوب او اللوح الصفي. 
- اإلمساك بالكتب قريبا من العين.

- حول في العين.
- تأخر دراسي وتشتت انتباه.

- العزوف عن المشاركة في 
الــريــاضــيــة التي  الــنــشــاطــات 
تتطلب التركيز للبعيد. 

ما هي أسباب قصر 
النظر؟

الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل 
الـــمـــؤديـــة لـــوجـــود أو 
ــكـــون قـــصـــر الــنــظــر  تـ
قــد تــكــون عــوامــل ال 
الــمــريــض  يستطيع 
ــا مــثــل  ــهـ الـــتـــحـــكـــم بـ
الــــوراثــــي عند  الـــعـــامـــل 
وجـــود تــاريــخ مــرضــي في 
الــعــائــلــة ووجـــــود أمــــراض 
ــيــــن  ــعــ ــة فــــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــصـ ــ مـ
تـــؤدي الـــى قــصــر الــنــظــر، كما 
أكثر عرضة  الــخــدج  األطــفــال  أن 

لقصر النظر من غيرهم. 
أهمية من  األكــثــر  الــعــوامــل 
نــاحــيــة تـــوعـــويـــة هـــي الــعــوامــل 
ــيـــع الــــمــــريــــض  ــتـــطـ الـــــتـــــي يـــسـ
على  للمحافظة  بها  التحكم 
عينيه من تطور قصر النظر 
ــتـــرات  وهـــــي الـــتـــحـــكـــم فــــي فـ

الــتــعــرض لــأضــواء الــضــارة الـــصـــادرة من 
هذه  وتلعب  الحديثة،  الرقمية  الشاشات 
األضواء دورا كبيرا عالميا في تطور قصر 
النظر عند األطفال وازديــاد حاالت قصر 

النظر المرضي. 
النظر كل  هل تستدعي مشكلة قصر 

هذا القلق؟
فأن قصر  النظر،  بعد  بعكس مشكلة 
النظر يزداد حدة مع تقدم العمر الى ما 
العمر، لكن هل  العشرين عاما من  يقرب 
من الممكن أن يشكل هذا التفاقم مشكلة 

حقيقية؟
عندما يصل قصر النظر الى المراحل 
الــشــديــدة مــن قــصــر الــنــظــر فــإنــه يرتبط 
تــؤدي  قــد  التي  المضاعفات  مــن  بالكثير 
الى تدني او فقدان البصر مثل انفصاالت 

الشبكية واإلصابة بالزرق. او القلوكوما.
الــنــظــر  بـــقـــصـــر  ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ وان  كـــمـــا 
االنتباه  يستدعي  الــمــرضــي  او  التكيسي 

والمتابعة الطبية منذ الطفولة.
ــر الـــتـــكـــيـــســـي او  ــنـــظـ ــر الـ مــــا هــــو قـــصـ

المرضي؟
هي حالة مرضية تظهر عادة في عمر 
مبكر وتشير الى وجود امراض أخرى في 
مــتــازمــات  او  امــــراض  وجـــود  او  الشبكية 
تستوجب  النظر،  بقصر  مرتبطة  وراثــيــة 
هذه الحالة التشخيص الكامل والمتابعة 
الــقــريــبــة مـــن طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص 

وأحيانا بالتعاون تخصصات أخرى. 
هل نحن قلقون أكثر من تزايد قصر 

النظر  بعد مرحلة الجائحة؟
ارتبطت مرحلة الجائحة بالكثير من 
التحديات والمضاربات للنهج العالمي في 
األطفال  لدى  النظر  قصر  تطور  محاربة 
الــــذي يــشــمــل تــقــلــيــل الــتــعــرض لــشــاشــات 
ــادة  ــ األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة وزيـ
البــد  فالتعليم  الــخــارجــي.  الــلــعــب  أوقــــات 
أن يستمر، ولكن عن بعد كما ان الشاشات 
أصبحت الوسيلة الرئيسية للتواصل، مما 
درجــات  تراجع  الشاشات على  اثــر  زاد من 

قصر النظر لدى الكثير من األطفال. 
ــه الــــيــــوم وقـــد  ــ فــــي الـــخـــتـــام أقـــــــول انــ
ــا كــبــيــرة في  ــواطـ اســتــطــعــنــا ان نــقــطــع اشـ
مجال محاربة الجائحة، نستطيع جميعا 
محاربة  فــي  معا  اشــواطــا  نقطع  ان  أيضا 
أوقات  بتقليل  عالميا  النظر  قصر  تفاقم 
وإعطاء  الرقمية  الشاشات  عند  الجلوس 

أوقات اللعب الخارجي أهمية جادة. 

ق�صر النظر اأنواعه.. وكيفية تفادي تطوره

الدكتورة فاطمة بن رجب لـ»الخليـج الطبي«: الوراثة ال�صبـب الأكثـر 

�صيوعـًا للإ�صابـة بق�صر النظـر والأطفال الخـدج هـم الأكثـر عـر�صـة 

ب�صاير الوادعي تقدم ن�صائح 

للتعامل مع ال�صمنة عند الأطفال
يتم تعريف السمنة على أنها زيادة في األنسجة الدهنية في 
الجسم نسبة إلى السن والجنس، خال 30 سنة األخيرة وصل 
إلى  العالم  في  والبالغين  األطفال  لدى  السمنة  حــاالت  تعداد 
حد الوباء، وأكثر ما يقلق األهل كيف يستطيعون تخفيف وزن 
أطفالهم دون ان يؤثر ذلك على النمو بشكل صحيح. في الحوار 
التالي مع اختصاصية التغذية العاجية بشاير الوادعي بمركز 
الدكتور نبيل تمام سنتعرف على حلول بسيطة للسيطرة على 

مشكلة السمنة عند األطفال, وبدأت حديثها قائلة:
تشكل سمنة األطفال مشكلة صحية مهمة حتى يومنا هذا، 
الدم والسكري من  الدهون في  وارتفاع  الدم  ارتفاع ضغط  يعد 
االهتمامات  الصحي من  الحياة  وانخفاض نمط  الثاني  النوع 
الصحية التي ارتبطت تقليديا مع كبار السن والذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن اليوم أصبحت هذه المشكلة على نحو متزايد 

عند األطفال وخصوصا بسن المدرسة.
ــود الــعــديــد مــن الــمــشــكــات المسببة  عــلــى الــرغــم مــن وجــ
الحمل  أثـــنـــاء  الــعــوامــل  بــعــض  أن  إال  األطـــفـــال  عــنــد  للسمنة 
والرضاعة والطفولة المبكرة تزيد من خطر اإلصابة بالسمنة 
وتشمل زيادة الوزن بشكل كبير أثناء فترة الحمل، سكر الحمل، 
الــتــدخــيــن فــي فــتــرة الــحــمــل والــرضــاعــة واســتــخــدام الــرضــاعــة 

الصناعية.
إن إجبار األطفال على تناول اطباقهم بالكامل يزيد أيضا 
في  الــقــدرة  لديهم  األطــفــال  ألن  بالسمنة  اإلصــابــة  مــن خطر 
إجبارهم  فــإن  وبالتالي  لديهم،  الشبع  مستويات  على  التعرف 
لحد  او  الشبع  لحد  األكــل  على  السيطرة  يفقدهم  األكــل  على 
مراجعة  فيجب  قليا  وزنــه  الطفل  كــان  لو  باستثناء  االكتفاء، 

طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية.
رئيسيا في خطر  دورا  والبيئة  الوراثة  أيضا كل من  وتلعب 
يعانون من  الذين  اآلبــاء  أن  الرغم من  بالسمنة، على  اإلصابة 
السيئة  الطعام  وعــادات  البدني  النشاط  الوزن بسبب قلة  زيادة 
إال  بالسمنة  أطفال مصابون  لديهم  يكون  أكثر عرضة ألن  هم 
أن هناك بعض العوامل القابلة للتغيير والتي تحد من مخاطر 

اإلصابة مثل:
لتعزيز  عــائــلــي  وبــشــكــل  مــحــددة  بـــأوقـــات  الــوجــبــات  *تناول 

التفاعل بين األسرة.
*الحد من تناول األطعمة المجمدة التي تحتوي 

على الدهون واألماح.
النوم  بمواعيد  االلتزام  على  األطفال  *إجبار 

وعدم السهر. 
*تقديم وجبة متنوعة بالعناصر الغذائية 

المهمة وتقديمها بكميات مناسبة باألطباق.
تــنــظــيــم  ــلــــى  عــ األطــــــفــــــال  *تشجيع 

األطعمة  واخــتــيــار  بأنفسهم  طــعــامــهــم 
الصحية المحببة لهم.

بالسعرات  الــعــالــيــة  الخفيفة  الــوجــبــات  تــنــاول  مــن  *الحد 
الحرارية والعصائر غير الطبيعية والحلويات ورقائق البطاطس.
*الحد مــن وقـــت مــشــاهــدة الــتــلــفــاز والــحــاســوب والــهــواتــف 

الذكية لفترات طويلة مما يقلل من حركة الطفل.

*تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات.
األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  على  *الحرص 

مثل الخضراوات والفواكه.
استبدالها  وعــدم  اليوم  أثناء  الماء  من  كافية  كمية  *شرب 

بالعصائر.
*جعل النشاط البدني شأنا عائليا يوميا لمدة نصف ساعة 

على األقل.
*عدم إجبار الطفل على تنظيف الطبق. 

*عدم استخدام الطعام كمكافأة.
تعتبر سلوكيات اآلباء محددا رئيسيا في تنمية عادات األكل 
قدوة  يكونوا  أن  اآلبــاء  على  يجب  فلذلك  الطفولة  مرحلة  في 
التي  البسيطة  باتباع بعض اإلرشــادات والتغييرات  يحتذى بها 

تجعل نمط الحياة أكثر صحة.

اتــجــه كــثــيــرون خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الـــى اتــبــاع نظام 
المنتجات  متجنبين  الــخــضــروات  أســاســه  مــحــدد  غــذائــي 

الحيوانية نهائيا أو جزئيا وهؤالء يطلق عليهم النباتيون.
النباتي  فمنهم  أنــواع  إلــى  النباتيون  ينقسم  قد  للعلم 
ــواع الــلــحــوم والــســمــك والـــدواجـــن  ــ ــذي يــتــنــاول جــمــيــع أنـ الــ
ال  النباتية  مــن  أعــلــى  درجــتــه  اآلخـــر  والــنــوع   )vegetarian(
يأكل جميع ما سبق ذكره بجانب منتجات االلبان والبيض 

 .)vegan( والعسل ويطلق عليهم الخضرية
النباتيين  الــــذي حــفــز هــــؤالء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع  وكــــان 
عدة  وجــود  هو  الحيوانية  المنتجات  عن  تماما  لاستغناء 
فوائد منها  الصحية واألخاقية والبيئية فاتبعوا واحدا من 
هذه األنظمة الغذائية النباتية لتحقيق أهدافهم المرجوة.

له  كان  نباتيا  ليصبح  القرار  اتخذ  كل من  عام  وبشكل 
اهدافه او اسبابه، وتأتي في المرتبة األولى الفوائد الصحية 
إذ أشارت كثير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي 
الكوليسترول،  أغنى باأللياف، ويحتوي على نسب أقل من 
والبروتين، والكالسيوم، واألماح، مقارنة باألنظمة الغذائية 

المتنوعة. 
أنهم  كما  أقـــل،  بـــوزن  النباتيون  يتمتع  لــذلــك،  نتيجة 
بالشريان  المتعلقة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  عرضة  أقــل 
السكري  ومــرض  والسكتات،  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  التاجي، 

من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن افــتــقــار  ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر  هـ وعـ
في  المتوافر    12 بـــ  فيتامين  الــى  الكامل  النباتي  النظام 
يوجد  وال  والــبــيــض  االلــبــان  ومنتجات  واالســمــاك  الــلــحــوم 
النباتي  النظام  يفتقر  وأيــضــا  والــفــاكــهــة،  الــخــضــراوات  فــي 
لعنصري الحديد والزنك ويحتاج متبعو هذه النوعية من 

االنظمة الغذائية إلى أخذها على شكل مكمات غذائية. 
قــبــل اتــبــاعــه ألي ســبــب يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب، في 
ولها احتياجات بقدر معين ال  اعتقادي خلق اهلل اجسادنا 
زيادة وال نقصان فيها، والخوف كل الخوف أن تؤثر أنظمة 
على  اتباعها  عند  على صحتنا  الواحد  النوع  ذات  التغذية 
اآلن  حتى  كافية  طبية  ادلــة  أي  توجد  فا  الطويل  المدى 

تثبت انه النظام األفضل للصحة، ولكم حرية االختيار.

النباتيون
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح عملية معقدة إلزالة حصى متشعبة لمريض أربعيني 
فـــي عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  نـــــادرة نــجــح الــدكــتــور 
البولية  المسالك  استشاري  أحمدي  عبدالسام 
في مملكة  مرة  وألول  المساعد,  الطبي  والفريق 
كلية  من  المتشعبة  الحصى  ازالــة  في  البحرين. 
الحوض  منطقة  فــي  أربعيني  بحريني  مــريــض  
وكانت الكلية في موضع مغاير للوضع الطبيعي 
والـــمـــريـــض  يــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة  مــســتــمــرة.  
وصرح الدكتور احمدي للخليج الطبي أن العملية 
تمت بالمنظار الباطني الجراحي لتحديد موقع 
الكلية  الـــى حــصــى  الــوصــول  تــم  ثــم  الكلية ومـــن 
واســتــخــراجــهــا عــن طــريــق ثــقــب صغير فــي أعلى 
في  النادرة  العمليات  العملية من  وتعتبر  الكلية, 
مملكة البحرين. وأضاف أن المريض اآلن يتمتع 

بصحة جيدة.
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الــهــرمــونــات  يــفــرز جــســم اإلنــســان الكثير مــن 
التي تنظم وتتحكم بالعديد من الوظائف داخل 
الجسم، واي اضطراب يحدث في الهرمونات من 
الممكن أن يؤثر في جميع أجزاء الجسم، ويحدث 
أو نقص في  زيـــادة  نتيجة  الــهــرمــونــات  اضــطــراب 
مستويات أي من الهرمونات في الدم مما يستدعي  

سرعة زيارة الطبيب المختص والفحص. 
فــي حــوارنــا التالي مــع الــدكــتــورة خــولــة  فــؤاد 
استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ مساعد 
-جامعة  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 
البحرين الطبية سنتعرف على عاقة 
الـــهـــرمـــونـــات بــتــغــيــر الــــــوزن وبــعــض 

األمراض المزمنة.
الهرمونات  أنـــواع  أهــم  مــا هــي 

التي تؤثر على المرأة؟ 
نوع  من  أكثر  لها  الهرمونات 
منها  هرمونات األنوثة والذكورة 
وكــاهــمــا مــتــواجــد فــي الــمــرأة 
تنظيم  فـــي  أســـاســـي  دور  ولــــه 
الــــمــــزاج، والـــــــدورة الــشــهــريــة، 
تحسين البشرة، نمو الشعر 
في مختلف أجزاء الجسم، 
والهرمونات المسؤولة عن 
اإلخـــــصـــــاب والـــتـــبـــويـــض 

والحمل وغيرها. 
ــواع  ــ ــا انـ ــاك ايـــضـ ــنـ هـ
اخـــــرى مـــن الــهــرمــونــات 
مثل الهرمونات المسؤولة 
عـــن الـــجـــوع والــشــبــع ومــن 
أهــمــهــا هـــرمـــون )جــريــلــيــن( 
الـــــــــذي يـــــفـــــرز مــــــن الـــمـــعـــدة 
الـــــذي   )1  glp( وهــــــرمــــــون 
يفرز من األمعاء ووظيفتها 

تنظيم الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.
وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء ومــنــهــا هــرمــون  
الغدة الدرقية وهرمون غدد الحليب وهرمون غدة 

األنسولين الذي يفرزه البنكرياس. 
فــي جسم  الــهــرمــونــات  مـــاذا عــن مشاكل خلل 

المرأة؟
تكيسات  مشكلة  األولــــى  الــمــرتــبــة  فــي  تــأتــي   
هرمونات  فــي  خلل  بسبب  تــكــون  الــتــي  المبايض 
األنوثة وارتفاع بهرمون الذكورة، وعادة يؤدي الى 
مشاكل او انقطاع في الدورة الشهرية، حب الشباب، 
الشعر الزائد الغير مرغوب فيه في مختلف أجزاء 
والتبويض  الحمل  فــي  ومشاكل  والــوجــه  الجسم 

وغيرها. 
بعد سن  تحدث  التي  المشاكل  بعض  وهناك 
الــــدورة الــشــهــريــة مــثــل الــهــبــات الساخنة  انــقــطــاع 
ــى قــلــة الــتــركــيــز  ــزاج، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــمــ وتــقــلــبــات الــ

والصعوبة في فقدان الوزن.
مـــا هـــي أهــــم أســـبـــاب خــلــل الـــهـــرمـــونـــات عند 

النساء؟
يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي هــو الــجــيــنــات وفــي 
تؤهلنا  مــحــددة  جينات  لدينا  الخليج  منطقة 
تكيسات  منها  االمــــراض  ببعض  االصــابــة  الـــى 
المبايض وبالتالي عدم انتظام بالدورة الشهرية 

وحب الشباب وغيرها من األعراض.
 الــســبــب الــثــانــي يــرجــع إلــــى نــمــط الــحــيــاة 
السريعة  الوجبات  واالعتماد على  الصحي  غير 
وتـــنـــاول الــســكــريــات والــمــعــجــنــات بــكــثــرة وتــنــاول 
وجــبــة الــعــشــاء فـــي ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة. كـــل هــذه 
األشياء لها دور في عدم انتظام هرمونات المرأة 
السكري  فــي  مشاكل  وايــضــا  بخلل   اصابتها  او 

والكوليسترول والسمنة.
كيف يمكن أن أتحكم في هرموناتي؟

1-التركيز على مفهوم األكل المتوازن الذي 

يحتوي على المزيد من الخضراوات وال يحتوي 
على كميات عالية من النشويات، وربع الصحن 
فقط نشويات او حبوب كاملة مثل األرز األسمر 
وربع اآلخر يكون بروتينا مثل الدجاج العضوي 
الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات أو ســمــك الــســالــمــون 

العضوي غير المستزرع.
الــتــي تقلل من  بــعــض األطــعــمــة  2- هــنــاك 
نسبة هرمون الذكورة وتحمي الجسم من خلل 
الهرمونات خاصة عند البنات الاتي يعانين من 
ومنتجاتها،  الصويا  ومنها  المبايض  تكيسات 

النعناع، االدمامي والمكسرات.
كما ان هناك بعض منتجات االلبان قد تزيد 
األجبان  منها  المبايض  تكيسات  أعـــراض  مــن 
الــســائــلــة والــحــلــيــب الــبــقــري يــمــكــن اســتــبــدالــه 
ــذي يـــزيـــد مــــن هـــرمـــونـــات  ــ بــحــلــيــب الـــصـــويـــا الــ
األنوثة.  الرياضة مهمة جدا وضرورية، ممارسة 
الا  التمارين  إلى  باإلضافة  الهوائية  التمارين 
هوائية كاهما مهم جدا للمحافظة على الوزن 
والمحافظة على كتلة العضل ولصحة القلب. 

ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــاجــــات الـ
للنتيجة  يــكــفــي  ال  الــطــعــام  تــنــظــيــم  ان  حـــالـــة 
الــمــطــلــوبــة ومــنــهــا بــعــض الــمــكــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــل مــكــمــل )االيـــنـــوســـيـــتـــول( لـــعـــاج تــكــيــســات 
يمكن  الــذي  الـ)الكروميوم(  ومكمل  المبايض، 
أن يــقــلــل مـــن مــقــاومــة األنــســولــيــن فـــي حـــاالت 
بعد  الــربــيــع  زهـــرة  ومكمل  الــمــبــايــض،  تكيسات 
سن انقطاع الدورة الشهرية ليساعد على تقليل 
الهرمونية  العاجات  وبعض  الساخنة،  الهبات 
األصعب  الحاالت  في  استخدامها  يمكن  التي 
ــوزن  والــعــاجــات الــمــســاعــدة لــحــاالت تــنــزيــل الـ
لــذلــك مثل حقن  المريضة  احــتــيــاج  فــي حــالــة 
تنزيل الوزن المرخصة من هيئة الغذاء والدواء 

المحلية والعالمية.

ا�ضطرابات الهرمونات وعالقتها بتغير الوزن والأمرا�ض المزمنة 

الدكتورة خولة فوؤاد: اجلينات  ومنط احلياة اأهم اأ�ضباب ا�ضطرابات الهرمونات

قصر النظر من مشاكل الرؤية األكثر 
حيث  األشــخــاص،  مــن  كثير  عند  شيوعا 
صعوبة  النظر  القريب  الشخص  يــواجــه 
في رؤية األشياء على مسافة، على الرغم 
من أنه يمكنه رؤية األشياء القريبة جيًدا، 
واالطــفــال  الكبار  بين  األعـــراض  تختلف 
فاطمة  الدكتورة  مع  التالي  الــحــوار  وفــي 
العيون  وجراحة  طب  استشاري  رجب  بن 
الزمالة  على  حاصلة  المنال  بمستشفى 
ــال  ــفــ ــون األطــ ــيــ ــب عــ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ الـ
النظر  قــصــر  عــلــى  بالتفصيل  ســنــتــعــرف 

وكيفية تفادي تطوره. 
ما هو قصر النظر؟

ــنــــظــــر هـــــو أحـــــــد األخــــطــــاء  ــر الــ قــــصــ
للعين مما  الــداخــل  لــلــضــوء  االنــكــســاريــة 
الصورة  وقــوع  يتسبب في وجــود خلل في 

على المكان الصحيح في شبكية العين.
مـــا هـــي أعــــــراض قــصــر الـــنـــظـــر؟ هل 

األعراض مشابهة في األطفال؟
ــاب بــقــصــر  ــمـــصـ ــريـــض الـ ــمـ ــه الـ ــواجــ يــ
ــة األجــســام  الــنــظــر صــعــوبــة كــبــيــرة فــي رؤيـ

البعيدة عن العين. 
صعوبة  مــن  عـــادة  المريض  ويشتكي 
فـــي الـــقـــيـــادة وفــــي رؤيــــة شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
والـــســـيـــنـــمـــا ومــــمــــارســــة األنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تحتاج إلى تركيز بعيد المدى كاألنشطة 

الرياضية. 
وبالنسبة الى األطفال يجب االنتباه 
الى انه يمكن ان تظهر هذه المشكلة على 

هيئة عامات وأعراض أخرى وهي: 
ــات الــتــلــفــاز،  ــاشــ ــن شــ - االقـــــتـــــراب مــ

الحاسوب او اللوح الصفي. 
- اإلمساك بالكتب قريبا من العين.

- حول في العين.
- تأخر دراسي وتشتت انتباه.

- العزوف عن المشاركة في 
الــريــاضــيــة التي  الــنــشــاطــات 
تتطلب التركيز للبعيد. 

ما هي أسباب قصر 
النظر؟

الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل 
الـــمـــؤديـــة لـــوجـــود أو 
ــكـــون قـــصـــر الــنــظــر  تـ
قــد تــكــون عــوامــل ال 
الــمــريــض  يستطيع 
ــا مــثــل  ــهـ الـــتـــحـــكـــم بـ
الــــوراثــــي عند  الـــعـــامـــل 
وجـــود تــاريــخ مــرضــي في 
الــعــائــلــة ووجـــــود أمــــراض 
ــيــــن  ــعــ ــة فــــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــصـ ــ مـ
تـــؤدي الـــى قــصــر الــنــظــر، كما 
أكثر عرضة  الــخــدج  األطــفــال  أن 

لقصر النظر من غيرهم. 
أهمية من  األكــثــر  الــعــوامــل 
نــاحــيــة تـــوعـــويـــة هـــي الــعــوامــل 
ــيـــع الــــمــــريــــض  ــتـــطـ الـــــتـــــي يـــسـ
على  للمحافظة  بها  التحكم 
عينيه من تطور قصر النظر 
ــتـــرات  وهـــــي الـــتـــحـــكـــم فــــي فـ

الــتــعــرض لــأضــواء الــضــارة الـــصـــادرة من 
هذه  وتلعب  الحديثة،  الرقمية  الشاشات 
األضواء دورا كبيرا عالميا في تطور قصر 
النظر عند األطفال وازديــاد حاالت قصر 

النظر المرضي. 
النظر كل  هل تستدعي مشكلة قصر 

هذا القلق؟
فأن قصر  النظر،  بعد  بعكس مشكلة 
النظر يزداد حدة مع تقدم العمر الى ما 
العمر، لكن هل  العشرين عاما من  يقرب 
من الممكن أن يشكل هذا التفاقم مشكلة 

حقيقية؟
عندما يصل قصر النظر الى المراحل 
الــشــديــدة مــن قــصــر الــنــظــر فــإنــه يرتبط 
تــؤدي  قــد  التي  المضاعفات  مــن  بالكثير 
الى تدني او فقدان البصر مثل انفصاالت 

الشبكية واإلصابة بالزرق. او القلوكوما.
الــنــظــر  بـــقـــصـــر  ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ وان  كـــمـــا 
االنتباه  يستدعي  الــمــرضــي  او  التكيسي 

والمتابعة الطبية منذ الطفولة.
ــر الـــتـــكـــيـــســـي او  ــنـــظـ ــر الـ مــــا هــــو قـــصـ

المرضي؟
هي حالة مرضية تظهر عادة في عمر 
مبكر وتشير الى وجود امراض أخرى في 
مــتــازمــات  او  امــــراض  وجـــود  او  الشبكية 
تستوجب  النظر،  بقصر  مرتبطة  وراثــيــة 
هذه الحالة التشخيص الكامل والمتابعة 
الــقــريــبــة مـــن طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص 

وأحيانا بالتعاون تخصصات أخرى. 
هل نحن قلقون أكثر من تزايد قصر 

النظر  بعد مرحلة الجائحة؟
ارتبطت مرحلة الجائحة بالكثير من 
التحديات والمضاربات للنهج العالمي في 
األطفال  لدى  النظر  قصر  تطور  محاربة 
الــــذي يــشــمــل تــقــلــيــل الــتــعــرض لــشــاشــات 
ــادة  ــ األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة وزيـ
البــد  فالتعليم  الــخــارجــي.  الــلــعــب  أوقــــات 
أن يستمر، ولكن عن بعد كما ان الشاشات 
أصبحت الوسيلة الرئيسية للتواصل، مما 
درجــات  تراجع  الشاشات على  اثــر  زاد من 

قصر النظر لدى الكثير من األطفال. 
ــه الــــيــــوم وقـــد  ــ فــــي الـــخـــتـــام أقـــــــول انــ
ــا كــبــيــرة في  ــواطـ اســتــطــعــنــا ان نــقــطــع اشـ
مجال محاربة الجائحة، نستطيع جميعا 
محاربة  فــي  معا  اشــواطــا  نقطع  ان  أيضا 
أوقات  بتقليل  عالميا  النظر  قصر  تفاقم 
وإعطاء  الرقمية  الشاشات  عند  الجلوس 

أوقات اللعب الخارجي أهمية جادة. 

ق�صر النظر اأنواعه.. وكيفية تفادي تطوره

الدكتورة فاطمة بن رجب لـ»الخليـج الطبي«: الوراثة ال�صبـب الأكثـر 

�صيوعـًا للإ�صابـة بق�صر النظـر والأطفال الخـدج هـم الأكثـر عـر�صـة 

ب�صاير الوادعي تقدم ن�صائح 

للتعامل مع ال�صمنة عند الأطفال
يتم تعريف السمنة على أنها زيادة في األنسجة الدهنية في 
الجسم نسبة إلى السن والجنس، خال 30 سنة األخيرة وصل 
إلى  العالم  في  والبالغين  األطفال  لدى  السمنة  حــاالت  تعداد 
حد الوباء، وأكثر ما يقلق األهل كيف يستطيعون تخفيف وزن 
أطفالهم دون ان يؤثر ذلك على النمو بشكل صحيح. في الحوار 
التالي مع اختصاصية التغذية العاجية بشاير الوادعي بمركز 
الدكتور نبيل تمام سنتعرف على حلول بسيطة للسيطرة على 

مشكلة السمنة عند األطفال, وبدأت حديثها قائلة:
تشكل سمنة األطفال مشكلة صحية مهمة حتى يومنا هذا، 
الدم والسكري من  الدهون في  وارتفاع  الدم  ارتفاع ضغط  يعد 
االهتمامات  الصحي من  الحياة  وانخفاض نمط  الثاني  النوع 
الصحية التي ارتبطت تقليديا مع كبار السن والذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن اليوم أصبحت هذه المشكلة على نحو متزايد 

عند األطفال وخصوصا بسن المدرسة.
ــود الــعــديــد مــن الــمــشــكــات المسببة  عــلــى الــرغــم مــن وجــ
الحمل  أثـــنـــاء  الــعــوامــل  بــعــض  أن  إال  األطـــفـــال  عــنــد  للسمنة 
والرضاعة والطفولة المبكرة تزيد من خطر اإلصابة بالسمنة 
وتشمل زيادة الوزن بشكل كبير أثناء فترة الحمل، سكر الحمل، 
الــتــدخــيــن فــي فــتــرة الــحــمــل والــرضــاعــة واســتــخــدام الــرضــاعــة 

الصناعية.
إن إجبار األطفال على تناول اطباقهم بالكامل يزيد أيضا 
في  الــقــدرة  لديهم  األطــفــال  ألن  بالسمنة  اإلصــابــة  مــن خطر 
إجبارهم  فــإن  وبالتالي  لديهم،  الشبع  مستويات  على  التعرف 
لحد  او  الشبع  لحد  األكــل  على  السيطرة  يفقدهم  األكــل  على 
مراجعة  فيجب  قليا  وزنــه  الطفل  كــان  لو  باستثناء  االكتفاء، 

طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية.
رئيسيا في خطر  دورا  والبيئة  الوراثة  أيضا كل من  وتلعب 
يعانون من  الذين  اآلبــاء  أن  الرغم من  بالسمنة، على  اإلصابة 
السيئة  الطعام  وعــادات  البدني  النشاط  الوزن بسبب قلة  زيادة 
إال  بالسمنة  أطفال مصابون  لديهم  يكون  أكثر عرضة ألن  هم 
أن هناك بعض العوامل القابلة للتغيير والتي تحد من مخاطر 

اإلصابة مثل:
لتعزيز  عــائــلــي  وبــشــكــل  مــحــددة  بـــأوقـــات  الــوجــبــات  *تناول 

التفاعل بين األسرة.
*الحد من تناول األطعمة المجمدة التي تحتوي 

على الدهون واألماح.
النوم  بمواعيد  االلتزام  على  األطفال  *إجبار 

وعدم السهر. 
*تقديم وجبة متنوعة بالعناصر الغذائية 

المهمة وتقديمها بكميات مناسبة باألطباق.
تــنــظــيــم  ــلــــى  عــ األطــــــفــــــال  *تشجيع 

األطعمة  واخــتــيــار  بأنفسهم  طــعــامــهــم 
الصحية المحببة لهم.

بالسعرات  الــعــالــيــة  الخفيفة  الــوجــبــات  تــنــاول  مــن  *الحد 
الحرارية والعصائر غير الطبيعية والحلويات ورقائق البطاطس.
*الحد مــن وقـــت مــشــاهــدة الــتــلــفــاز والــحــاســوب والــهــواتــف 

الذكية لفترات طويلة مما يقلل من حركة الطفل.

*تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات.
األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  على  *الحرص 

مثل الخضراوات والفواكه.
استبدالها  وعــدم  اليوم  أثناء  الماء  من  كافية  كمية  *شرب 

بالعصائر.
*جعل النشاط البدني شأنا عائليا يوميا لمدة نصف ساعة 

على األقل.
*عدم إجبار الطفل على تنظيف الطبق. 

*عدم استخدام الطعام كمكافأة.
تعتبر سلوكيات اآلباء محددا رئيسيا في تنمية عادات األكل 
قدوة  يكونوا  أن  اآلبــاء  على  يجب  فلذلك  الطفولة  مرحلة  في 
التي  البسيطة  باتباع بعض اإلرشــادات والتغييرات  يحتذى بها 

تجعل نمط الحياة أكثر صحة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16195/pdf/1-Supplime/16195.pdf?fixed2231
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/1303391
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303389
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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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اتــجــه كــثــيــرون خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الـــى اتــبــاع نظام 
المنتجات  متجنبين  الــخــضــروات  أســاســه  مــحــدد  غــذائــي 

الحيوانية نهائيا أو جزئيا وهؤالء يطلق عليهم النباتيون.
النباتي  فمنهم  أنــواع  إلــى  النباتيون  ينقسم  قد  للعلم 
ــواع الــلــحــوم والــســمــك والـــدواجـــن  ــ ــذي يــتــنــاول جــمــيــع أنـ الــ
ال  النباتية  مــن  أعــلــى  درجــتــه  اآلخـــر  والــنــوع   )vegetarian(
يأكل جميع ما سبق ذكره بجانب منتجات االلبان والبيض 

 .)vegan( والعسل ويطلق عليهم الخضرية
النباتيين  الــــذي حــفــز هــــؤالء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع  وكــــان 
عدة  وجــود  هو  الحيوانية  المنتجات  عن  تماما  لاستغناء 
فوائد منها  الصحية واألخاقية والبيئية فاتبعوا واحدا من 
هذه األنظمة الغذائية النباتية لتحقيق أهدافهم المرجوة.
له  كان  نباتيا  ليصبح  القرار  اتخذ  كل من  عام  وبشكل 
اهدافه او اسبابه، وتأتي في المرتبة األولى الفوائد الصحية 
إذ أشارت كثير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي 
الكوليسترول،  أغنى باأللياف، ويحتوي على نسب أقل من 
والبروتين، والكالسيوم، واألماح، مقارنة باألنظمة الغذائية 

المتنوعة. 
أنهم  كما  أقـــل،  بـــوزن  النباتيون  يتمتع  لــذلــك،  نتيجة 
بالشريان  المتعلقة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  عرضة  أقــل 
السكري  ومــرض  والسكتات،  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  التاجي، 

من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن افــتــقــار  ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر  هـ وعـ
في  المتوافر    12 بـــ  فيتامين  الــى  الكامل  النباتي  النظام 
يوجد  وال  والــبــيــض  االلــبــان  ومنتجات  واالســمــاك  الــلــحــوم 
النباتي  النظام  يفتقر  وأيــضــا  والــفــاكــهــة،  الــخــضــراوات  فــي 
لعنصري الحديد والزنك ويحتاج متبعو هذه النوعية من 

االنظمة الغذائية إلى أخذها على شكل مكمات غذائية. 
قــبــل اتــبــاعــه ألي ســبــب يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب، في 
ولها احتياجات بقدر معين ال  اعتقادي خلق اهلل اجسادنا 
زيادة وال نقصان فيها، والخوف كل الخوف أن تؤثر أنظمة 
على  اتباعها  عند  على صحتنا  الواحد  النوع  ذات  التغذية 
اآلن  حتى  كافية  طبية  ادلــة  أي  توجد  فا  الطويل  المدى 

تثبت انه النظام األفضل للصحة، ولكم حرية االختيار.

النباتيون

العدد )16195( - السنة السابعة واألربعون – الثاثاء 27 ذو الحجة 1443هـ - 26 يوليو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح عملية معقدة إلزالة حصى متشعبة لمريض أربعيني 
فـــي عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  نـــــادرة نــجــح الــدكــتــور 
البولية  المسالك  استشاري  أحمدي  عبدالسام 
في مملكة  مرة  وألول  المساعد,  الطبي  والفريق 
كلية  من  المتشعبة  الحصى  ازالــة  في  البحرين. 
الحوض  منطقة  فــي  أربعيني  بحريني  مــريــض  
وكانت الكلية في موضع مغاير للوضع الطبيعي 
والـــمـــريـــض  يــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة  مــســتــمــرة.  
وصرح الدكتور احمدي للخليج الطبي أن العملية 
تمت بالمنظار الباطني الجراحي لتحديد موقع 
الكلية  الـــى حــصــى  الــوصــول  تــم  ثــم  الكلية ومـــن 
واســتــخــراجــهــا عــن طــريــق ثــقــب صغير فــي أعلى 
في  النادرة  العمليات  العملية من  وتعتبر  الكلية, 
مملكة البحرين. وأضاف أن المريض اآلن يتمتع 

بصحة جيدة.
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الــهــرمــونــات  يــفــرز جــســم اإلنــســان الكثير مــن 
التي تنظم وتتحكم بالعديد من الوظائف داخل 
الجسم، واي اضطراب يحدث في الهرمونات من 
الممكن أن يؤثر في جميع أجزاء الجسم، ويحدث 
أو نقص في  زيـــادة  نتيجة  الــهــرمــونــات  اضــطــراب 
مستويات أي من الهرمونات في الدم مما يستدعي  

سرعة زيارة الطبيب المختص والفحص. 
فــي حــوارنــا التالي مــع الــدكــتــورة خــولــة  فــؤاد 
استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ مساعد 
-جامعة  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 
البحرين الطبية سنتعرف على عاقة 
الـــهـــرمـــونـــات بــتــغــيــر الــــــوزن وبــعــض 

األمراض المزمنة.
الهرمونات  أنـــواع  أهــم  مــا هــي 

التي تؤثر على المرأة؟ 
نوع  من  أكثر  لها  الهرمونات 
منها  هرمونات األنوثة والذكورة 
وكــاهــمــا مــتــواجــد فــي الــمــرأة 
تنظيم  فـــي  أســـاســـي  دور  ولــــه 
الــــمــــزاج، والـــــــدورة الــشــهــريــة، 
تحسين البشرة، نمو الشعر 
في مختلف أجزاء الجسم، 
والهرمونات المسؤولة عن 
اإلخـــــصـــــاب والـــتـــبـــويـــض 

والحمل وغيرها. 
ــواع  ــ ــا انـ ــاك ايـــضـ ــنـ هـ
اخـــــرى مـــن الــهــرمــونــات 
مثل الهرمونات المسؤولة 
عـــن الـــجـــوع والــشــبــع ومــن 
أهــمــهــا هـــرمـــون )جــريــلــيــن( 
الـــــــــذي يـــــفـــــرز مــــــن الـــمـــعـــدة 
الـــــذي   )1  glp( وهــــــرمــــــون 
يفرز من األمعاء ووظيفتها 

تنظيم الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.
وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء ومــنــهــا هــرمــون  
الغدة الدرقية وهرمون غدد الحليب وهرمون غدة 

األنسولين الذي يفرزه البنكرياس. 
فــي جسم  الــهــرمــونــات  مـــاذا عــن مشاكل خلل 

المرأة؟
تكيسات  مشكلة  األولــــى  الــمــرتــبــة  فــي  تــأتــي   
هرمونات  فــي  خلل  بسبب  تــكــون  الــتــي  المبايض 
األنوثة وارتفاع بهرمون الذكورة، وعادة يؤدي الى 
مشاكل او انقطاع في الدورة الشهرية، حب الشباب، 
الشعر الزائد الغير مرغوب فيه في مختلف أجزاء 
والتبويض  الحمل  فــي  ومشاكل  والــوجــه  الجسم 

وغيرها. 
بعد سن  تحدث  التي  المشاكل  بعض  وهناك 
الــــدورة الــشــهــريــة مــثــل الــهــبــات الساخنة  انــقــطــاع 
ــى قــلــة الــتــركــيــز  ــزاج، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــمــ وتــقــلــبــات الــ

والصعوبة في فقدان الوزن.
مـــا هـــي أهــــم أســـبـــاب خــلــل الـــهـــرمـــونـــات عند 

النساء؟
يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي هــو الــجــيــنــات وفــي 
تؤهلنا  مــحــددة  جينات  لدينا  الخليج  منطقة 
تكيسات  منها  االمــــراض  ببعض  االصــابــة  الـــى 
المبايض وبالتالي عدم انتظام بالدورة الشهرية 

وحب الشباب وغيرها من األعراض.
 الــســبــب الــثــانــي يــرجــع إلــــى نــمــط الــحــيــاة 
السريعة  الوجبات  واالعتماد على  الصحي  غير 
وتـــنـــاول الــســكــريــات والــمــعــجــنــات بــكــثــرة وتــنــاول 
وجــبــة الــعــشــاء فـــي ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة. كـــل هــذه 
األشياء لها دور في عدم انتظام هرمونات المرأة 
السكري  فــي  مشاكل  وايــضــا  بخلل   اصابتها  او 

والكوليسترول والسمنة.
كيف يمكن أن أتحكم في هرموناتي؟

1-التركيز على مفهوم األكل المتوازن الذي 

يحتوي على المزيد من الخضراوات وال يحتوي 
على كميات عالية من النشويات، وربع الصحن 
فقط نشويات او حبوب كاملة مثل األرز األسمر 
وربع اآلخر يكون بروتينا مثل الدجاج العضوي 
الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات أو ســمــك الــســالــمــون 

العضوي غير المستزرع.
الــتــي تقلل من  بــعــض األطــعــمــة  2- هــنــاك 
نسبة هرمون الذكورة وتحمي الجسم من خلل 
الهرمونات خاصة عند البنات الاتي يعانين من 
ومنتجاتها،  الصويا  ومنها  المبايض  تكيسات 

النعناع، االدمامي والمكسرات.
كما ان هناك بعض منتجات االلبان قد تزيد 
األجبان  منها  المبايض  تكيسات  أعـــراض  مــن 
الــســائــلــة والــحــلــيــب الــبــقــري يــمــكــن اســتــبــدالــه 
ــذي يـــزيـــد مــــن هـــرمـــونـــات  ــ بــحــلــيــب الـــصـــويـــا الــ
األنوثة.  الرياضة مهمة جدا وضرورية، ممارسة 
الا  التمارين  إلى  باإلضافة  الهوائية  التمارين 
هوائية كاهما مهم جدا للمحافظة على الوزن 
والمحافظة على كتلة العضل ولصحة القلب. 

ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــاجــــات الـ
للنتيجة  يــكــفــي  ال  الــطــعــام  تــنــظــيــم  ان  حـــالـــة 
الــمــطــلــوبــة ومــنــهــا بــعــض الــمــكــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــل مــكــمــل )االيـــنـــوســـيـــتـــول( لـــعـــاج تــكــيــســات 
يمكن  الــذي  الـ)الكروميوم(  ومكمل  المبايض، 
أن يــقــلــل مـــن مــقــاومــة األنــســولــيــن فـــي حـــاالت 
بعد  الــربــيــع  زهـــرة  ومكمل  الــمــبــايــض،  تكيسات 
سن انقطاع الدورة الشهرية ليساعد على تقليل 
الهرمونية  العاجات  وبعض  الساخنة،  الهبات 
األصعب  الحاالت  في  استخدامها  يمكن  التي 
ــوزن  والــعــاجــات الــمــســاعــدة لــحــاالت تــنــزيــل الـ
لــذلــك مثل حقن  المريضة  احــتــيــاج  فــي حــالــة 
تنزيل الوزن المرخصة من هيئة الغذاء والدواء 

المحلية والعالمية.

ا�ضطرابات الهرمونات وعالقتها بتغير الوزن والأمرا�ض المزمنة 

الدكتورة خولة فوؤاد: اجلينات  ومنط احلياة اأهم اأ�ضباب ا�ضطرابات الهرمونات

قصر النظر من مشاكل الرؤية األكثر 
حيث  األشــخــاص،  مــن  كثير  عند  شيوعا 
صعوبة  النظر  القريب  الشخص  يــواجــه 
في رؤية األشياء على مسافة، على الرغم 
من أنه يمكنه رؤية األشياء القريبة جيًدا، 
واالطــفــال  الكبار  بين  األعـــراض  تختلف 
فاطمة  الدكتورة  مع  التالي  الــحــوار  وفــي 
العيون  وجراحة  طب  استشاري  رجب  بن 
الزمالة  على  حاصلة  المنال  بمستشفى 
ــال  ــفــ ــون األطــ ــيــ ــب عــ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ الـ
النظر  قــصــر  عــلــى  بالتفصيل  ســنــتــعــرف 

وكيفية تفادي تطوره. 
ما هو قصر النظر؟

ــنــــظــــر هـــــو أحـــــــد األخــــطــــاء  ــر الــ قــــصــ
للعين مما  الــداخــل  لــلــضــوء  االنــكــســاريــة 
الصورة  وقــوع  يتسبب في وجــود خلل في 

على المكان الصحيح في شبكية العين.
مـــا هـــي أعــــــراض قــصــر الـــنـــظـــر؟ هل 

األعراض مشابهة في األطفال؟
ــاب بــقــصــر  ــمـــصـ ــريـــض الـ ــمـ ــه الـ ــواجــ يــ
ــة األجــســام  الــنــظــر صــعــوبــة كــبــيــرة فــي رؤيـ

البعيدة عن العين. 
صعوبة  مــن  عـــادة  المريض  ويشتكي 
فـــي الـــقـــيـــادة وفــــي رؤيــــة شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
والـــســـيـــنـــمـــا ومــــمــــارســــة األنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تحتاج إلى تركيز بعيد المدى كاألنشطة 

الرياضية. 
وبالنسبة الى األطفال يجب االنتباه 
الى انه يمكن ان تظهر هذه المشكلة على 

هيئة عامات وأعراض أخرى وهي: 
ــات الــتــلــفــاز،  ــاشــ ــن شــ - االقـــــتـــــراب مــ

الحاسوب او اللوح الصفي. 
- اإلمساك بالكتب قريبا من العين.

- حول في العين.
- تأخر دراسي وتشتت انتباه.

- العزوف عن المشاركة في 
الــريــاضــيــة التي  الــنــشــاطــات 
تتطلب التركيز للبعيد. 

ما هي أسباب قصر 
النظر؟

الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل 
الـــمـــؤديـــة لـــوجـــود أو 
ــكـــون قـــصـــر الــنــظــر  تـ
قــد تــكــون عــوامــل ال 
الــمــريــض  يستطيع 
ــا مــثــل  ــهـ الـــتـــحـــكـــم بـ
الــــوراثــــي عند  الـــعـــامـــل 
وجـــود تــاريــخ مــرضــي في 
الــعــائــلــة ووجـــــود أمــــراض 
ــيــــن  ــعــ ــة فــــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــصـ ــ مـ
تـــؤدي الـــى قــصــر الــنــظــر، كما 
أكثر عرضة  الــخــدج  األطــفــال  أن 

لقصر النظر من غيرهم. 
أهمية من  األكــثــر  الــعــوامــل 
نــاحــيــة تـــوعـــويـــة هـــي الــعــوامــل 
ــيـــع الــــمــــريــــض  ــتـــطـ الـــــتـــــي يـــسـ
على  للمحافظة  بها  التحكم 
عينيه من تطور قصر النظر 
ــتـــرات  وهـــــي الـــتـــحـــكـــم فــــي فـ

الــتــعــرض لــأضــواء الــضــارة الـــصـــادرة من 
هذه  وتلعب  الحديثة،  الرقمية  الشاشات 
األضواء دورا كبيرا عالميا في تطور قصر 
النظر عند األطفال وازديــاد حاالت قصر 

النظر المرضي. 
النظر كل  هل تستدعي مشكلة قصر 

هذا القلق؟
فأن قصر  النظر،  بعد  بعكس مشكلة 
النظر يزداد حدة مع تقدم العمر الى ما 
العمر، لكن هل  العشرين عاما من  يقرب 
من الممكن أن يشكل هذا التفاقم مشكلة 

حقيقية؟
عندما يصل قصر النظر الى المراحل 
الــشــديــدة مــن قــصــر الــنــظــر فــإنــه يرتبط 
تــؤدي  قــد  التي  المضاعفات  مــن  بالكثير 
الى تدني او فقدان البصر مثل انفصاالت 

الشبكية واإلصابة بالزرق. او القلوكوما.
الــنــظــر  بـــقـــصـــر  ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ وان  كـــمـــا 
االنتباه  يستدعي  الــمــرضــي  او  التكيسي 

والمتابعة الطبية منذ الطفولة.
ــر الـــتـــكـــيـــســـي او  ــنـــظـ ــر الـ مــــا هــــو قـــصـ

المرضي؟
هي حالة مرضية تظهر عادة في عمر 
مبكر وتشير الى وجود امراض أخرى في 
مــتــازمــات  او  امــــراض  وجـــود  او  الشبكية 
تستوجب  النظر،  بقصر  مرتبطة  وراثــيــة 
هذه الحالة التشخيص الكامل والمتابعة 
الــقــريــبــة مـــن طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص 

وأحيانا بالتعاون تخصصات أخرى. 
هل نحن قلقون أكثر من تزايد قصر 

النظر  بعد مرحلة الجائحة؟
ارتبطت مرحلة الجائحة بالكثير من 
التحديات والمضاربات للنهج العالمي في 
األطفال  لدى  النظر  قصر  تطور  محاربة 
الــــذي يــشــمــل تــقــلــيــل الــتــعــرض لــشــاشــات 
ــادة  ــ األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة وزيـ
البــد  فالتعليم  الــخــارجــي.  الــلــعــب  أوقــــات 
أن يستمر، ولكن عن بعد كما ان الشاشات 
أصبحت الوسيلة الرئيسية للتواصل، مما 
درجــات  تراجع  الشاشات على  اثــر  زاد من 

قصر النظر لدى الكثير من األطفال. 
ــه الــــيــــوم وقـــد  ــ فــــي الـــخـــتـــام أقـــــــول انــ
ــا كــبــيــرة في  ــواطـ اســتــطــعــنــا ان نــقــطــع اشـ
مجال محاربة الجائحة، نستطيع جميعا 
محاربة  فــي  معا  اشــواطــا  نقطع  ان  أيضا 
أوقات  بتقليل  عالميا  النظر  قصر  تفاقم 
وإعطاء  الرقمية  الشاشات  عند  الجلوس 

أوقات اللعب الخارجي أهمية جادة. 

ق�صر النظر اأنواعه.. وكيفية تفادي تطوره

الدكتورة فاطمة بن رجب لـ»الخليـج الطبي«: الوراثة ال�صبـب الأكثـر 

�صيوعـًا للإ�صابـة بق�صر النظـر والأطفال الخـدج هـم الأكثـر عـر�صـة 

ب�صاير الوادعي تقدم ن�صائح 

للتعامل مع ال�صمنة عند الأطفال
يتم تعريف السمنة على أنها زيادة في األنسجة الدهنية في 
الجسم نسبة إلى السن والجنس، خال 30 سنة األخيرة وصل 
إلى  العالم  في  والبالغين  األطفال  لدى  السمنة  حــاالت  تعداد 
حد الوباء، وأكثر ما يقلق األهل كيف يستطيعون تخفيف وزن 
أطفالهم دون ان يؤثر ذلك على النمو بشكل صحيح. في الحوار 
التالي مع اختصاصية التغذية العاجية بشاير الوادعي بمركز 
الدكتور نبيل تمام سنتعرف على حلول بسيطة للسيطرة على 

مشكلة السمنة عند األطفال, وبدأت حديثها قائلة:
تشكل سمنة األطفال مشكلة صحية مهمة حتى يومنا هذا، 
الدم والسكري من  الدهون في  وارتفاع  الدم  ارتفاع ضغط  يعد 
االهتمامات  الصحي من  الحياة  وانخفاض نمط  الثاني  النوع 
الصحية التي ارتبطت تقليديا مع كبار السن والذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن اليوم أصبحت هذه المشكلة على نحو متزايد 

عند األطفال وخصوصا بسن المدرسة.
ــود الــعــديــد مــن الــمــشــكــات المسببة  عــلــى الــرغــم مــن وجــ
الحمل  أثـــنـــاء  الــعــوامــل  بــعــض  أن  إال  األطـــفـــال  عــنــد  للسمنة 
والرضاعة والطفولة المبكرة تزيد من خطر اإلصابة بالسمنة 
وتشمل زيادة الوزن بشكل كبير أثناء فترة الحمل، سكر الحمل، 
الــتــدخــيــن فــي فــتــرة الــحــمــل والــرضــاعــة واســتــخــدام الــرضــاعــة 

الصناعية.
إن إجبار األطفال على تناول اطباقهم بالكامل يزيد أيضا 
في  الــقــدرة  لديهم  األطــفــال  ألن  بالسمنة  اإلصــابــة  مــن خطر 
إجبارهم  فــإن  وبالتالي  لديهم،  الشبع  مستويات  على  التعرف 
لحد  او  الشبع  لحد  األكــل  على  السيطرة  يفقدهم  األكــل  على 
مراجعة  فيجب  قليا  وزنــه  الطفل  كــان  لو  باستثناء  االكتفاء، 

طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية.
رئيسيا في خطر  دورا  والبيئة  الوراثة  أيضا كل من  وتلعب 
يعانون من  الذين  اآلبــاء  أن  الرغم من  بالسمنة، على  اإلصابة 
السيئة  الطعام  وعــادات  البدني  النشاط  الوزن بسبب قلة  زيادة 
إال  بالسمنة  أطفال مصابون  لديهم  يكون  أكثر عرضة ألن  هم 
أن هناك بعض العوامل القابلة للتغيير والتي تحد من مخاطر 

اإلصابة مثل:
لتعزيز  عــائــلــي  وبــشــكــل  مــحــددة  بـــأوقـــات  الــوجــبــات  *تناول 

التفاعل بين األسرة.
*الحد من تناول األطعمة المجمدة التي تحتوي 

على الدهون واألماح.
النوم  بمواعيد  االلتزام  على  األطفال  *إجبار 

وعدم السهر. 
*تقديم وجبة متنوعة بالعناصر الغذائية 

المهمة وتقديمها بكميات مناسبة باألطباق.
تــنــظــيــم  ــلــــى  عــ األطــــــفــــــال  *تشجيع 

األطعمة  واخــتــيــار  بأنفسهم  طــعــامــهــم 
الصحية المحببة لهم.

بالسعرات  الــعــالــيــة  الخفيفة  الــوجــبــات  تــنــاول  مــن  *الحد 
الحرارية والعصائر غير الطبيعية والحلويات ورقائق البطاطس.

*الحد مــن وقـــت مــشــاهــدة الــتــلــفــاز والــحــاســوب والــهــواتــف 
الذكية لفترات طويلة مما يقلل من حركة الطفل.
*تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات.

األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  على  *الحرص 
مثل الخضراوات والفواكه.

استبدالها  وعــدم  اليوم  أثناء  الماء  من  كافية  كمية  *شرب 
بالعصائر.

*جعل النشاط البدني شأنا عائليا يوميا لمدة نصف ساعة 
على األقل.

*عدم إجبار الطفل على تنظيف الطبق. 
*عدم استخدام الطعام كمكافأة.

تعتبر سلوكيات اآلباء محددا رئيسيا في تنمية عادات األكل 
قدوة  يكونوا  أن  اآلبــاء  على  يجب  فلذلك  الطفولة  مرحلة  في 
التي  البسيطة  باتباع بعض اإلرشــادات والتغييرات  يحتذى بها 

تجعل نمط الحياة أكثر صحة.

اتــجــه كــثــيــرون خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الـــى اتــبــاع نظام 
المنتجات  متجنبين  الــخــضــروات  أســاســه  مــحــدد  غــذائــي 

الحيوانية نهائيا أو جزئيا وهؤالء يطلق عليهم النباتيون.
النباتي  فمنهم  أنــواع  إلــى  النباتيون  ينقسم  قد  للعلم 
ــواع الــلــحــوم والــســمــك والـــدواجـــن  ــ ــذي يــتــنــاول جــمــيــع أنـ الــ
ال  النباتية  مــن  أعــلــى  درجــتــه  اآلخـــر  والــنــوع   )vegetarian(
يأكل جميع ما سبق ذكره بجانب منتجات االلبان والبيض 

 .)vegan( والعسل ويطلق عليهم الخضرية
النباتيين  الــــذي حــفــز هــــؤالء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع  وكــــان 
عدة  وجــود  هو  الحيوانية  المنتجات  عن  تماما  لاستغناء 
فوائد منها  الصحية واألخاقية والبيئية فاتبعوا واحدا من 
هذه األنظمة الغذائية النباتية لتحقيق أهدافهم المرجوة.
له  كان  نباتيا  ليصبح  القرار  اتخذ  كل من  عام  وبشكل 
اهدافه او اسبابه، وتأتي في المرتبة األولى الفوائد الصحية 
إذ أشارت كثير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي 
الكوليسترول،  أغنى باأللياف، ويحتوي على نسب أقل من 
والبروتين، والكالسيوم، واألماح، مقارنة باألنظمة الغذائية 

المتنوعة. 
أنهم  كما  أقـــل،  بـــوزن  النباتيون  يتمتع  لــذلــك،  نتيجة 
بالشريان  المتعلقة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  عرضة  أقــل 
السكري  ومــرض  والسكتات،  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  التاجي، 

من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن افــتــقــار  ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر  هـ وعـ
في  المتوافر    12 بـــ  فيتامين  الــى  الكامل  النباتي  النظام 
يوجد  وال  والــبــيــض  االلــبــان  ومنتجات  واالســمــاك  الــلــحــوم 
النباتي  النظام  يفتقر  وأيــضــا  والــفــاكــهــة،  الــخــضــراوات  فــي 
لعنصري الحديد والزنك ويحتاج متبعو هذه النوعية من 

االنظمة الغذائية إلى أخذها على شكل مكمات غذائية. 
قــبــل اتــبــاعــه ألي ســبــب يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب، في 
ولها احتياجات بقدر معين ال  اعتقادي خلق اهلل اجسادنا 
زيادة وال نقصان فيها، والخوف كل الخوف أن تؤثر أنظمة 
على  اتباعها  عند  على صحتنا  الواحد  النوع  ذات  التغذية 
اآلن  حتى  كافية  طبية  ادلــة  أي  توجد  فا  الطويل  المدى 

تثبت انه النظام األفضل للصحة، ولكم حرية االختيار.

النباتيون

العدد )16195( - السنة السابعة واألربعون – الثاثاء 27 ذو الحجة 1443هـ - 26 يوليو 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح عملية معقدة إلزالة حصى متشعبة لمريض أربعيني 
فـــي عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  نـــــادرة نــجــح الــدكــتــور 
البولية  المسالك  استشاري  أحمدي  عبدالسام 
في مملكة  مرة  وألول  المساعد,  الطبي  والفريق 
كلية  من  المتشعبة  الحصى  ازالــة  في  البحرين. 
الحوض  منطقة  فــي  أربعيني  بحريني  مــريــض  
وكانت الكلية في موضع مغاير للوضع الطبيعي 
والـــمـــريـــض  يــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة  مــســتــمــرة.  
وصرح الدكتور احمدي للخليج الطبي أن العملية 
تمت بالمنظار الباطني الجراحي لتحديد موقع 
الكلية  الـــى حــصــى  الــوصــول  تــم  ثــم  الكلية ومـــن 
واســتــخــراجــهــا عــن طــريــق ثــقــب صغير فــي أعلى 
في  النادرة  العمليات  العملية من  وتعتبر  الكلية, 
مملكة البحرين. وأضاف أن المريض اآلن يتمتع 

بصحة جيدة.
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الــهــرمــونــات  يــفــرز جــســم اإلنــســان الكثير مــن 
التي تنظم وتتحكم بالعديد من الوظائف داخل 
الجسم، واي اضطراب يحدث في الهرمونات من 
الممكن أن يؤثر في جميع أجزاء الجسم، ويحدث 
أو نقص في  زيـــادة  نتيجة  الــهــرمــونــات  اضــطــراب 
مستويات أي من الهرمونات في الدم مما يستدعي  

سرعة زيارة الطبيب المختص والفحص. 
فــي حــوارنــا التالي مــع الــدكــتــورة خــولــة  فــؤاد 
استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ مساعد 
-جامعة  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 
البحرين الطبية سنتعرف على عاقة 
الـــهـــرمـــونـــات بــتــغــيــر الــــــوزن وبــعــض 

األمراض المزمنة.
الهرمونات  أنـــواع  أهــم  مــا هــي 

التي تؤثر على المرأة؟ 
نوع  من  أكثر  لها  الهرمونات 
منها  هرمونات األنوثة والذكورة 
وكــاهــمــا مــتــواجــد فــي الــمــرأة 
تنظيم  فـــي  أســـاســـي  دور  ولــــه 
الــــمــــزاج، والـــــــدورة الــشــهــريــة، 
تحسين البشرة، نمو الشعر 
في مختلف أجزاء الجسم، 
والهرمونات المسؤولة عن 
اإلخـــــصـــــاب والـــتـــبـــويـــض 

والحمل وغيرها. 
ــواع  ــ ــا انـ ــاك ايـــضـ ــنـ هـ
اخـــــرى مـــن الــهــرمــونــات 
مثل الهرمونات المسؤولة 
عـــن الـــجـــوع والــشــبــع ومــن 
أهــمــهــا هـــرمـــون )جــريــلــيــن( 
الـــــــــذي يـــــفـــــرز مــــــن الـــمـــعـــدة 
الـــــذي   )1  glp( وهــــــرمــــــون 
يفرز من األمعاء ووظيفتها 

تنظيم الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.
وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء ومــنــهــا هــرمــون  
الغدة الدرقية وهرمون غدد الحليب وهرمون غدة 

األنسولين الذي يفرزه البنكرياس. 
فــي جسم  الــهــرمــونــات  مـــاذا عــن مشاكل خلل 

المرأة؟
تكيسات  مشكلة  األولــــى  الــمــرتــبــة  فــي  تــأتــي   
هرمونات  فــي  خلل  بسبب  تــكــون  الــتــي  المبايض 
األنوثة وارتفاع بهرمون الذكورة، وعادة يؤدي الى 
مشاكل او انقطاع في الدورة الشهرية، حب الشباب، 
الشعر الزائد الغير مرغوب فيه في مختلف أجزاء 
والتبويض  الحمل  فــي  ومشاكل  والــوجــه  الجسم 

وغيرها. 
بعد سن  تحدث  التي  المشاكل  بعض  وهناك 
الــــدورة الــشــهــريــة مــثــل الــهــبــات الساخنة  انــقــطــاع 
ــى قــلــة الــتــركــيــز  ــزاج، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــمــ وتــقــلــبــات الــ

والصعوبة في فقدان الوزن.
مـــا هـــي أهــــم أســـبـــاب خــلــل الـــهـــرمـــونـــات عند 

النساء؟
يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي هــو الــجــيــنــات وفــي 
تؤهلنا  مــحــددة  جينات  لدينا  الخليج  منطقة 
تكيسات  منها  االمــــراض  ببعض  االصــابــة  الـــى 
المبايض وبالتالي عدم انتظام بالدورة الشهرية 

وحب الشباب وغيرها من األعراض.
 الــســبــب الــثــانــي يــرجــع إلــــى نــمــط الــحــيــاة 
السريعة  الوجبات  واالعتماد على  الصحي  غير 
وتـــنـــاول الــســكــريــات والــمــعــجــنــات بــكــثــرة وتــنــاول 
وجــبــة الــعــشــاء فـــي ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة. كـــل هــذه 
األشياء لها دور في عدم انتظام هرمونات المرأة 
السكري  فــي  مشاكل  وايــضــا  بخلل   اصابتها  او 

والكوليسترول والسمنة.
كيف يمكن أن أتحكم في هرموناتي؟

1-التركيز على مفهوم األكل المتوازن الذي 

يحتوي على المزيد من الخضراوات وال يحتوي 
على كميات عالية من النشويات، وربع الصحن 
فقط نشويات او حبوب كاملة مثل األرز األسمر 
وربع اآلخر يكون بروتينا مثل الدجاج العضوي 
الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات أو ســمــك الــســالــمــون 

العضوي غير المستزرع.
الــتــي تقلل من  بــعــض األطــعــمــة  2- هــنــاك 
نسبة هرمون الذكورة وتحمي الجسم من خلل 
الهرمونات خاصة عند البنات الاتي يعانين من 
ومنتجاتها،  الصويا  ومنها  المبايض  تكيسات 

النعناع، االدمامي والمكسرات.
كما ان هناك بعض منتجات االلبان قد تزيد 
األجبان  منها  المبايض  تكيسات  أعـــراض  مــن 
الــســائــلــة والــحــلــيــب الــبــقــري يــمــكــن اســتــبــدالــه 
ــذي يـــزيـــد مــــن هـــرمـــونـــات  ــ بــحــلــيــب الـــصـــويـــا الــ
األنوثة.  الرياضة مهمة جدا وضرورية، ممارسة 
الا  التمارين  إلى  باإلضافة  الهوائية  التمارين 
هوائية كاهما مهم جدا للمحافظة على الوزن 
والمحافظة على كتلة العضل ولصحة القلب. 

ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــاجــــات الـ
للنتيجة  يــكــفــي  ال  الــطــعــام  تــنــظــيــم  ان  حـــالـــة 
الــمــطــلــوبــة ومــنــهــا بــعــض الــمــكــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــل مــكــمــل )االيـــنـــوســـيـــتـــول( لـــعـــاج تــكــيــســات 
يمكن  الــذي  الـ)الكروميوم(  ومكمل  المبايض، 
أن يــقــلــل مـــن مــقــاومــة األنــســولــيــن فـــي حـــاالت 
بعد  الــربــيــع  زهـــرة  ومكمل  الــمــبــايــض،  تكيسات 
سن انقطاع الدورة الشهرية ليساعد على تقليل 
الهرمونية  العاجات  وبعض  الساخنة،  الهبات 
األصعب  الحاالت  في  استخدامها  يمكن  التي 
ــوزن  والــعــاجــات الــمــســاعــدة لــحــاالت تــنــزيــل الـ
لــذلــك مثل حقن  المريضة  احــتــيــاج  فــي حــالــة 
تنزيل الوزن المرخصة من هيئة الغذاء والدواء 

المحلية والعالمية.

ا�ضطرابات الهرمونات وعالقتها بتغير الوزن والأمرا�ض المزمنة 

الدكتورة خولة فوؤاد: اجلينات  ومنط احلياة اأهم اأ�ضباب ا�ضطرابات الهرمونات

قصر النظر من مشاكل الرؤية األكثر 
حيث  األشــخــاص،  مــن  كثير  عند  شيوعا 
صعوبة  النظر  القريب  الشخص  يــواجــه 
في رؤية األشياء على مسافة، على الرغم 
من أنه يمكنه رؤية األشياء القريبة جيًدا، 
واالطــفــال  الكبار  بين  األعـــراض  تختلف 
فاطمة  الدكتورة  مع  التالي  الــحــوار  وفــي 
العيون  وجراحة  طب  استشاري  رجب  بن 
الزمالة  على  حاصلة  المنال  بمستشفى 
ــال  ــفــ ــون األطــ ــيــ ــب عــ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ الـ
النظر  قــصــر  عــلــى  بالتفصيل  ســنــتــعــرف 

وكيفية تفادي تطوره. 
ما هو قصر النظر؟

ــنــــظــــر هـــــو أحـــــــد األخــــطــــاء  ــر الــ قــــصــ
للعين مما  الــداخــل  لــلــضــوء  االنــكــســاريــة 
الصورة  وقــوع  يتسبب في وجــود خلل في 

على المكان الصحيح في شبكية العين.
مـــا هـــي أعــــــراض قــصــر الـــنـــظـــر؟ هل 

األعراض مشابهة في األطفال؟
ــاب بــقــصــر  ــمـــصـ ــريـــض الـ ــمـ ــه الـ ــواجــ يــ
ــة األجــســام  الــنــظــر صــعــوبــة كــبــيــرة فــي رؤيـ

البعيدة عن العين. 
صعوبة  مــن  عـــادة  المريض  ويشتكي 
فـــي الـــقـــيـــادة وفــــي رؤيــــة شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
والـــســـيـــنـــمـــا ومــــمــــارســــة األنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تحتاج إلى تركيز بعيد المدى كاألنشطة 

الرياضية. 
وبالنسبة الى األطفال يجب االنتباه 
الى انه يمكن ان تظهر هذه المشكلة على 

هيئة عامات وأعراض أخرى وهي: 
ــات الــتــلــفــاز،  ــاشــ ــن شــ - االقـــــتـــــراب مــ

الحاسوب او اللوح الصفي. 
- اإلمساك بالكتب قريبا من العين.

- حول في العين.
- تأخر دراسي وتشتت انتباه.

- العزوف عن المشاركة في 
الــريــاضــيــة التي  الــنــشــاطــات 
تتطلب التركيز للبعيد. 

ما هي أسباب قصر 
النظر؟

الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل 
الـــمـــؤديـــة لـــوجـــود أو 
ــكـــون قـــصـــر الــنــظــر  تـ
قــد تــكــون عــوامــل ال 
الــمــريــض  يستطيع 
ــا مــثــل  ــهـ الـــتـــحـــكـــم بـ
الــــوراثــــي عند  الـــعـــامـــل 
وجـــود تــاريــخ مــرضــي في 
الــعــائــلــة ووجـــــود أمــــراض 
ــيــــن  ــعــ ــة فــــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــصـ ــ مـ
تـــؤدي الـــى قــصــر الــنــظــر، كما 
أكثر عرضة  الــخــدج  األطــفــال  أن 

لقصر النظر من غيرهم. 
أهمية من  األكــثــر  الــعــوامــل 
نــاحــيــة تـــوعـــويـــة هـــي الــعــوامــل 
ــيـــع الــــمــــريــــض  ــتـــطـ الـــــتـــــي يـــسـ
على  للمحافظة  بها  التحكم 
عينيه من تطور قصر النظر 
ــتـــرات  وهـــــي الـــتـــحـــكـــم فــــي فـ

الــتــعــرض لــأضــواء الــضــارة الـــصـــادرة من 
هذه  وتلعب  الحديثة،  الرقمية  الشاشات 
األضواء دورا كبيرا عالميا في تطور قصر 
النظر عند األطفال وازديــاد حاالت قصر 

النظر المرضي. 
النظر كل  هل تستدعي مشكلة قصر 

هذا القلق؟
فأن قصر  النظر،  بعد  بعكس مشكلة 
النظر يزداد حدة مع تقدم العمر الى ما 
العمر، لكن هل  العشرين عاما من  يقرب 
من الممكن أن يشكل هذا التفاقم مشكلة 

حقيقية؟
عندما يصل قصر النظر الى المراحل 
الــشــديــدة مــن قــصــر الــنــظــر فــإنــه يرتبط 
تــؤدي  قــد  التي  المضاعفات  مــن  بالكثير 
الى تدني او فقدان البصر مثل انفصاالت 

الشبكية واإلصابة بالزرق. او القلوكوما.
الــنــظــر  بـــقـــصـــر  ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ وان  كـــمـــا 
االنتباه  يستدعي  الــمــرضــي  او  التكيسي 

والمتابعة الطبية منذ الطفولة.
ــر الـــتـــكـــيـــســـي او  ــنـــظـ ــر الـ مــــا هــــو قـــصـ

المرضي؟
هي حالة مرضية تظهر عادة في عمر 
مبكر وتشير الى وجود امراض أخرى في 
مــتــازمــات  او  امــــراض  وجـــود  او  الشبكية 
تستوجب  النظر،  بقصر  مرتبطة  وراثــيــة 
هذه الحالة التشخيص الكامل والمتابعة 
الــقــريــبــة مـــن طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص 

وأحيانا بالتعاون تخصصات أخرى. 
هل نحن قلقون أكثر من تزايد قصر 

النظر  بعد مرحلة الجائحة؟
ارتبطت مرحلة الجائحة بالكثير من 
التحديات والمضاربات للنهج العالمي في 
األطفال  لدى  النظر  قصر  تطور  محاربة 
الــــذي يــشــمــل تــقــلــيــل الــتــعــرض لــشــاشــات 
ــادة  ــ األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة وزيـ
البــد  فالتعليم  الــخــارجــي.  الــلــعــب  أوقــــات 
أن يستمر، ولكن عن بعد كما ان الشاشات 
أصبحت الوسيلة الرئيسية للتواصل، مما 
درجــات  تراجع  الشاشات على  اثــر  زاد من 

قصر النظر لدى الكثير من األطفال. 
ــه الــــيــــوم وقـــد  ــ فــــي الـــخـــتـــام أقـــــــول انــ
ــا كــبــيــرة في  ــواطـ اســتــطــعــنــا ان نــقــطــع اشـ
مجال محاربة الجائحة، نستطيع جميعا 
محاربة  فــي  معا  اشــواطــا  نقطع  ان  أيضا 
أوقات  بتقليل  عالميا  النظر  قصر  تفاقم 
وإعطاء  الرقمية  الشاشات  عند  الجلوس 

أوقات اللعب الخارجي أهمية جادة. 

ق�صر النظر اأنواعه.. وكيفية تفادي تطوره

الدكتورة فاطمة بن رجب لـ»الخليـج الطبي«: الوراثة ال�صبـب الأكثـر 

�صيوعـًا للإ�صابـة بق�صر النظـر والأطفال الخـدج هـم الأكثـر عـر�صـة 

ب�صاير الوادعي تقدم ن�صائح 

للتعامل مع ال�صمنة عند الأطفال
يتم تعريف السمنة على أنها زيادة في األنسجة الدهنية في 
الجسم نسبة إلى السن والجنس، خال 30 سنة األخيرة وصل 
إلى  العالم  في  والبالغين  األطفال  لدى  السمنة  حــاالت  تعداد 
حد الوباء، وأكثر ما يقلق األهل كيف يستطيعون تخفيف وزن 
أطفالهم دون ان يؤثر ذلك على النمو بشكل صحيح. في الحوار 
التالي مع اختصاصية التغذية العاجية بشاير الوادعي بمركز 
الدكتور نبيل تمام سنتعرف على حلول بسيطة للسيطرة على 

مشكلة السمنة عند األطفال, وبدأت حديثها قائلة:
تشكل سمنة األطفال مشكلة صحية مهمة حتى يومنا هذا، 
الدم والسكري من  الدهون في  وارتفاع  الدم  ارتفاع ضغط  يعد 
االهتمامات  الصحي من  الحياة  وانخفاض نمط  الثاني  النوع 
الصحية التي ارتبطت تقليديا مع كبار السن والذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن اليوم أصبحت هذه المشكلة على نحو متزايد 

عند األطفال وخصوصا بسن المدرسة.
ــود الــعــديــد مــن الــمــشــكــات المسببة  عــلــى الــرغــم مــن وجــ
الحمل  أثـــنـــاء  الــعــوامــل  بــعــض  أن  إال  األطـــفـــال  عــنــد  للسمنة 
والرضاعة والطفولة المبكرة تزيد من خطر اإلصابة بالسمنة 
وتشمل زيادة الوزن بشكل كبير أثناء فترة الحمل، سكر الحمل، 
الــتــدخــيــن فــي فــتــرة الــحــمــل والــرضــاعــة واســتــخــدام الــرضــاعــة 

الصناعية.
إن إجبار األطفال على تناول اطباقهم بالكامل يزيد أيضا 
في  الــقــدرة  لديهم  األطــفــال  ألن  بالسمنة  اإلصــابــة  مــن خطر 
إجبارهم  فــإن  وبالتالي  لديهم،  الشبع  مستويات  على  التعرف 
لحد  او  الشبع  لحد  األكــل  على  السيطرة  يفقدهم  األكــل  على 
مراجعة  فيجب  قليا  وزنــه  الطفل  كــان  لو  باستثناء  االكتفاء، 

طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية.
رئيسيا في خطر  دورا  والبيئة  الوراثة  أيضا كل من  وتلعب 
يعانون من  الذين  اآلبــاء  أن  الرغم من  بالسمنة، على  اإلصابة 
السيئة  الطعام  وعــادات  البدني  النشاط  الوزن بسبب قلة  زيادة 
إال  بالسمنة  أطفال مصابون  لديهم  يكون  أكثر عرضة ألن  هم 
أن هناك بعض العوامل القابلة للتغيير والتي تحد من مخاطر 

اإلصابة مثل:
لتعزيز  عــائــلــي  وبــشــكــل  مــحــددة  بـــأوقـــات  الــوجــبــات  *تناول 

التفاعل بين األسرة.
*الحد من تناول األطعمة المجمدة التي تحتوي 

على الدهون واألماح.
النوم  بمواعيد  االلتزام  على  األطفال  *إجبار 

وعدم السهر. 
*تقديم وجبة متنوعة بالعناصر الغذائية 

المهمة وتقديمها بكميات مناسبة باألطباق.
تــنــظــيــم  ــلــــى  عــ األطــــــفــــــال  *تشجيع 

األطعمة  واخــتــيــار  بأنفسهم  طــعــامــهــم 
الصحية المحببة لهم.

بالسعرات  الــعــالــيــة  الخفيفة  الــوجــبــات  تــنــاول  مــن  *الحد 
الحرارية والعصائر غير الطبيعية والحلويات ورقائق البطاطس.

*الحد مــن وقـــت مــشــاهــدة الــتــلــفــاز والــحــاســوب والــهــواتــف 
الذكية لفترات طويلة مما يقلل من حركة الطفل.
*تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات.

األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  على  *الحرص 
مثل الخضراوات والفواكه.

استبدالها  وعــدم  اليوم  أثناء  الماء  من  كافية  كمية  *شرب 
بالعصائر.

*جعل النشاط البدني شأنا عائليا يوميا لمدة نصف ساعة 
على األقل.

*عدم إجبار الطفل على تنظيف الطبق. 
*عدم استخدام الطعام كمكافأة.

تعتبر سلوكيات اآلباء محددا رئيسيا في تنمية عادات األكل 
قدوة  يكونوا  أن  اآلبــاء  على  يجب  فلذلك  الطفولة  مرحلة  في 
التي  البسيطة  باتباع بعض اإلرشــادات والتغييرات  يحتذى بها 

تجعل نمط الحياة أكثر صحة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16195/pdf/1-Supplime/16195.pdf?fixed2231
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/1303388
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303390
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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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اتــجــه كــثــيــرون خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الـــى اتــبــاع نظام 
المنتجات  متجنبين  الــخــضــروات  أســاســه  مــحــدد  غــذائــي 

الحيوانية نهائيا أو جزئيا وهؤالء يطلق عليهم النباتيون.
النباتي  فمنهم  أنــواع  إلــى  النباتيون  ينقسم  قد  للعلم 
ــواع الــلــحــوم والــســمــك والـــدواجـــن  ــ ــذي يــتــنــاول جــمــيــع أنـ الــ
ال  النباتية  مــن  أعــلــى  درجــتــه  اآلخـــر  والــنــوع   )vegetarian(
يأكل جميع ما سبق ذكره بجانب منتجات االلبان والبيض 

 .)vegan( والعسل ويطلق عليهم الخضرية
النباتيين  الــــذي حــفــز هــــؤالء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع  وكــــان 
عدة  وجــود  هو  الحيوانية  المنتجات  عن  تماما  لاستغناء 
فوائد منها  الصحية واألخاقية والبيئية فاتبعوا واحدا من 
هذه األنظمة الغذائية النباتية لتحقيق أهدافهم المرجوة.

له  كان  نباتيا  ليصبح  القرار  اتخذ  كل من  عام  وبشكل 
اهدافه او اسبابه، وتأتي في المرتبة األولى الفوائد الصحية 
إذ أشارت كثير من الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي 
الكوليسترول،  أغنى باأللياف، ويحتوي على نسب أقل من 
والبروتين، والكالسيوم، واألماح، مقارنة باألنظمة الغذائية 

المتنوعة. 
أنهم  كما  أقـــل،  بـــوزن  النباتيون  يتمتع  لــذلــك،  نتيجة 
بالشريان  المتعلقة  القلب  بــأمــراض  لإلصابة  عرضة  أقــل 
السكري  ومــرض  والسكتات،  الــدم،  وارتــفــاع ضغط  التاجي، 

من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.
ــنـــاك مــــخــــاوف مــــن افــتــقــار  ــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر  هـ وعـ
في  المتوافر    12 بـــ  فيتامين  الــى  الكامل  النباتي  النظام 
يوجد  وال  والــبــيــض  االلــبــان  ومنتجات  واالســمــاك  الــلــحــوم 
النباتي  النظام  يفتقر  وأيــضــا  والــفــاكــهــة،  الــخــضــراوات  فــي 
لعنصري الحديد والزنك ويحتاج متبعو هذه النوعية من 

االنظمة الغذائية إلى أخذها على شكل مكمات غذائية. 
قــبــل اتــبــاعــه ألي ســبــب يــجــب اســتــشــارة الــطــبــيــب، في 
ولها احتياجات بقدر معين ال  اعتقادي خلق اهلل اجسادنا 
زيادة وال نقصان فيها، والخوف كل الخوف أن تؤثر أنظمة 
على  اتباعها  عند  على صحتنا  الواحد  النوع  ذات  التغذية 
اآلن  حتى  كافية  طبية  ادلــة  أي  توجد  فا  الطويل  المدى 

تثبت انه النظام األفضل للصحة، ولكم حرية االختيار.

النباتيون
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

نجاح عملية معقدة إلزالة حصى متشعبة لمريض أربعيني 
فـــي عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  نـــــادرة نــجــح الــدكــتــور 
البولية  المسالك  استشاري  أحمدي  عبدالسام 
في مملكة  مرة  وألول  المساعد,  الطبي  والفريق 
كلية  من  المتشعبة  الحصى  ازالــة  في  البحرين. 
الحوض  منطقة  فــي  أربعيني  بحريني  مــريــض  
وكانت الكلية في موضع مغاير للوضع الطبيعي 
والـــمـــريـــض  يــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة  مــســتــمــرة.  
وصرح الدكتور احمدي للخليج الطبي أن العملية 
تمت بالمنظار الباطني الجراحي لتحديد موقع 
الكلية  الـــى حــصــى  الــوصــول  تــم  ثــم  الكلية ومـــن 
واســتــخــراجــهــا عــن طــريــق ثــقــب صغير فــي أعلى 
في  النادرة  العمليات  العملية من  وتعتبر  الكلية, 
مملكة البحرين. وأضاف أن المريض اآلن يتمتع 

بصحة جيدة.
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الــهــرمــونــات  يــفــرز جــســم اإلنــســان الكثير مــن 
التي تنظم وتتحكم بالعديد من الوظائف داخل 
الجسم، واي اضطراب يحدث في الهرمونات من 
الممكن أن يؤثر في جميع أجزاء الجسم، ويحدث 
أو نقص في  زيـــادة  نتيجة  الــهــرمــونــات  اضــطــراب 
مستويات أي من الهرمونات في الدم مما يستدعي  

سرعة زيارة الطبيب المختص والفحص. 
فــي حــوارنــا التالي مــع الــدكــتــورة خــولــة  فــؤاد 
استشاري الغدد الصماء والسكري وأستاذ مساعد 
-جامعة  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 
البحرين الطبية سنتعرف على عاقة 
الـــهـــرمـــونـــات بــتــغــيــر الــــــوزن وبــعــض 

األمراض المزمنة.
الهرمونات  أنـــواع  أهــم  مــا هــي 

التي تؤثر على المرأة؟ 
نوع  من  أكثر  لها  الهرمونات 
منها  هرمونات األنوثة والذكورة 
وكــاهــمــا مــتــواجــد فــي الــمــرأة 
تنظيم  فـــي  أســـاســـي  دور  ولــــه 
الــــمــــزاج، والـــــــدورة الــشــهــريــة، 
تحسين البشرة، نمو الشعر 
في مختلف أجزاء الجسم، 
والهرمونات المسؤولة عن 
اإلخـــــصـــــاب والـــتـــبـــويـــض 

والحمل وغيرها. 
ــواع  ــ ــا انـ ــاك ايـــضـ ــنـ هـ
اخـــــرى مـــن الــهــرمــونــات 
مثل الهرمونات المسؤولة 
عـــن الـــجـــوع والــشــبــع ومــن 
أهــمــهــا هـــرمـــون )جــريــلــيــن( 
الـــــــــذي يـــــفـــــرز مــــــن الـــمـــعـــدة 
الـــــذي   )1  glp( وهــــــرمــــــون 
يفرز من األمعاء ووظيفتها 

تنظيم الشهية وبالتالي التحكم في الوزن.
وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الـــصـــمـــاء ومــنــهــا هــرمــون  
الغدة الدرقية وهرمون غدد الحليب وهرمون غدة 

األنسولين الذي يفرزه البنكرياس. 
فــي جسم  الــهــرمــونــات  مـــاذا عــن مشاكل خلل 

المرأة؟
تكيسات  مشكلة  األولــــى  الــمــرتــبــة  فــي  تــأتــي   
هرمونات  فــي  خلل  بسبب  تــكــون  الــتــي  المبايض 
األنوثة وارتفاع بهرمون الذكورة، وعادة يؤدي الى 
مشاكل او انقطاع في الدورة الشهرية، حب الشباب، 
الشعر الزائد الغير مرغوب فيه في مختلف أجزاء 
والتبويض  الحمل  فــي  ومشاكل  والــوجــه  الجسم 

وغيرها. 
بعد سن  تحدث  التي  المشاكل  بعض  وهناك 
الــــدورة الــشــهــريــة مــثــل الــهــبــات الساخنة  انــقــطــاع 
ــى قــلــة الــتــركــيــز  ــزاج، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــمــ وتــقــلــبــات الــ

والصعوبة في فقدان الوزن.
مـــا هـــي أهــــم أســـبـــاب خــلــل الـــهـــرمـــونـــات عند 

النساء؟
يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي هــو الــجــيــنــات وفــي 
تؤهلنا  مــحــددة  جينات  لدينا  الخليج  منطقة 
تكيسات  منها  االمــــراض  ببعض  االصــابــة  الـــى 
المبايض وبالتالي عدم انتظام بالدورة الشهرية 

وحب الشباب وغيرها من األعراض.
 الــســبــب الــثــانــي يــرجــع إلــــى نــمــط الــحــيــاة 
السريعة  الوجبات  واالعتماد على  الصحي  غير 
وتـــنـــاول الــســكــريــات والــمــعــجــنــات بــكــثــرة وتــنــاول 
وجــبــة الــعــشــاء فـــي ســـاعـــات مـــتـــأخـــرة. كـــل هــذه 
األشياء لها دور في عدم انتظام هرمونات المرأة 
السكري  فــي  مشاكل  وايــضــا  بخلل   اصابتها  او 

والكوليسترول والسمنة.
كيف يمكن أن أتحكم في هرموناتي؟

1-التركيز على مفهوم األكل المتوازن الذي 

يحتوي على المزيد من الخضراوات وال يحتوي 
على كميات عالية من النشويات، وربع الصحن 
فقط نشويات او حبوب كاملة مثل األرز األسمر 
وربع اآلخر يكون بروتينا مثل الدجاج العضوي 
الــخــالــي مـــن الــهــرمــونــات أو ســمــك الــســالــمــون 

العضوي غير المستزرع.
الــتــي تقلل من  بــعــض األطــعــمــة  2- هــنــاك 
نسبة هرمون الذكورة وتحمي الجسم من خلل 
الهرمونات خاصة عند البنات الاتي يعانين من 
ومنتجاتها،  الصويا  ومنها  المبايض  تكيسات 

النعناع، االدمامي والمكسرات.
كما ان هناك بعض منتجات االلبان قد تزيد 
األجبان  منها  المبايض  تكيسات  أعـــراض  مــن 
الــســائــلــة والــحــلــيــب الــبــقــري يــمــكــن اســتــبــدالــه 
ــذي يـــزيـــد مــــن هـــرمـــونـــات  ــ بــحــلــيــب الـــصـــويـــا الــ
األنوثة.  الرياضة مهمة جدا وضرورية، ممارسة 
الا  التمارين  إلى  باإلضافة  الهوائية  التمارين 
هوائية كاهما مهم جدا للمحافظة على الوزن 
والمحافظة على كتلة العضل ولصحة القلب. 

ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ هـــنـــاك بـــعـــض الــــعــــاجــــات الـ
للنتيجة  يــكــفــي  ال  الــطــعــام  تــنــظــيــم  ان  حـــالـــة 
الــمــطــلــوبــة ومــنــهــا بــعــض الــمــكــمــات الــغــذائــيــة 
مــثــل مــكــمــل )االيـــنـــوســـيـــتـــول( لـــعـــاج تــكــيــســات 
يمكن  الــذي  الـ)الكروميوم(  ومكمل  المبايض، 
أن يــقــلــل مـــن مــقــاومــة األنــســولــيــن فـــي حـــاالت 
بعد  الــربــيــع  زهـــرة  ومكمل  الــمــبــايــض،  تكيسات 
سن انقطاع الدورة الشهرية ليساعد على تقليل 
الهرمونية  العاجات  وبعض  الساخنة،  الهبات 
األصعب  الحاالت  في  استخدامها  يمكن  التي 
ــوزن  والــعــاجــات الــمــســاعــدة لــحــاالت تــنــزيــل الـ
لــذلــك مثل حقن  المريضة  احــتــيــاج  فــي حــالــة 
تنزيل الوزن المرخصة من هيئة الغذاء والدواء 

المحلية والعالمية.

ا�ضطرابات الهرمونات وعالقتها بتغير الوزن والأمرا�ض المزمنة 

الدكتورة خولة فوؤاد: اجلينات  ومنط احلياة اأهم اأ�ضباب ا�ضطرابات الهرمونات

قصر النظر من مشاكل الرؤية األكثر 
حيث  األشــخــاص،  مــن  كثير  عند  شيوعا 
صعوبة  النظر  القريب  الشخص  يــواجــه 
في رؤية األشياء على مسافة، على الرغم 
من أنه يمكنه رؤية األشياء القريبة جيًدا، 
واالطــفــال  الكبار  بين  األعـــراض  تختلف 
فاطمة  الدكتورة  مع  التالي  الــحــوار  وفــي 
العيون  وجراحة  طب  استشاري  رجب  بن 
الزمالة  على  حاصلة  المنال  بمستشفى 
ــال  ــفــ ــون األطــ ــيــ ــب عــ ــ ــي طـ ــ ــة فـ ــقـــدمـ ــتـ ــمـ الـ
النظر  قــصــر  عــلــى  بالتفصيل  ســنــتــعــرف 

وكيفية تفادي تطوره. 
ما هو قصر النظر؟

ــنــــظــــر هـــــو أحـــــــد األخــــطــــاء  ــر الــ قــــصــ
للعين مما  الــداخــل  لــلــضــوء  االنــكــســاريــة 
الصورة  وقــوع  يتسبب في وجــود خلل في 

على المكان الصحيح في شبكية العين.
مـــا هـــي أعــــــراض قــصــر الـــنـــظـــر؟ هل 

األعراض مشابهة في األطفال؟
ــاب بــقــصــر  ــمـــصـ ــريـــض الـ ــمـ ــه الـ ــواجــ يــ
ــة األجــســام  الــنــظــر صــعــوبــة كــبــيــرة فــي رؤيـ

البعيدة عن العين. 
صعوبة  مــن  عـــادة  المريض  ويشتكي 
فـــي الـــقـــيـــادة وفــــي رؤيــــة شـــاشـــات الــتــلــفــاز 
والـــســـيـــنـــمـــا ومــــمــــارســــة األنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تحتاج إلى تركيز بعيد المدى كاألنشطة 

الرياضية. 
وبالنسبة الى األطفال يجب االنتباه 
الى انه يمكن ان تظهر هذه المشكلة على 

هيئة عامات وأعراض أخرى وهي: 
ــات الــتــلــفــاز،  ــاشــ ــن شــ - االقـــــتـــــراب مــ

الحاسوب او اللوح الصفي. 
- اإلمساك بالكتب قريبا من العين.

- حول في العين.
- تأخر دراسي وتشتت انتباه.

- العزوف عن المشاركة في 
الــريــاضــيــة التي  الــنــشــاطــات 
تتطلب التركيز للبعيد. 

ما هي أسباب قصر 
النظر؟

الـــــــــــــعـــــــــــــوامـــــــــــــل 
الـــمـــؤديـــة لـــوجـــود أو 
ــكـــون قـــصـــر الــنــظــر  تـ
قــد تــكــون عــوامــل ال 
الــمــريــض  يستطيع 
ــا مــثــل  ــهـ الـــتـــحـــكـــم بـ
الــــوراثــــي عند  الـــعـــامـــل 
وجـــود تــاريــخ مــرضــي في 
الــعــائــلــة ووجـــــود أمــــراض 
ــيــــن  ــعــ ــة فــــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــصـ ــ مـ
تـــؤدي الـــى قــصــر الــنــظــر، كما 
أكثر عرضة  الــخــدج  األطــفــال  أن 

لقصر النظر من غيرهم. 
أهمية من  األكــثــر  الــعــوامــل 
نــاحــيــة تـــوعـــويـــة هـــي الــعــوامــل 
ــيـــع الــــمــــريــــض  ــتـــطـ الـــــتـــــي يـــسـ
على  للمحافظة  بها  التحكم 
عينيه من تطور قصر النظر 
ــتـــرات  وهـــــي الـــتـــحـــكـــم فــــي فـ

الــتــعــرض لــأضــواء الــضــارة الـــصـــادرة من 
هذه  وتلعب  الحديثة،  الرقمية  الشاشات 
األضواء دورا كبيرا عالميا في تطور قصر 
النظر عند األطفال وازديــاد حاالت قصر 

النظر المرضي. 
النظر كل  هل تستدعي مشكلة قصر 

هذا القلق؟
فأن قصر  النظر،  بعد  بعكس مشكلة 
النظر يزداد حدة مع تقدم العمر الى ما 
العمر، لكن هل  العشرين عاما من  يقرب 
من الممكن أن يشكل هذا التفاقم مشكلة 

حقيقية؟
عندما يصل قصر النظر الى المراحل 
الــشــديــدة مــن قــصــر الــنــظــر فــإنــه يرتبط 
تــؤدي  قــد  التي  المضاعفات  مــن  بالكثير 
الى تدني او فقدان البصر مثل انفصاالت 

الشبكية واإلصابة بالزرق. او القلوكوما.
الــنــظــر  بـــقـــصـــر  ــة  ــ ــابــ ــ اإلصــ وان  كـــمـــا 
االنتباه  يستدعي  الــمــرضــي  او  التكيسي 

والمتابعة الطبية منذ الطفولة.
ــر الـــتـــكـــيـــســـي او  ــنـــظـ ــر الـ مــــا هــــو قـــصـ

المرضي؟
هي حالة مرضية تظهر عادة في عمر 
مبكر وتشير الى وجود امراض أخرى في 
مــتــازمــات  او  امــــراض  وجـــود  او  الشبكية 
تستوجب  النظر،  بقصر  مرتبطة  وراثــيــة 
هذه الحالة التشخيص الكامل والمتابعة 
الــقــريــبــة مـــن طــبــيــب الــعــيــون الــمــخــتــص 

وأحيانا بالتعاون تخصصات أخرى. 
هل نحن قلقون أكثر من تزايد قصر 

النظر  بعد مرحلة الجائحة؟
ارتبطت مرحلة الجائحة بالكثير من 
التحديات والمضاربات للنهج العالمي في 
األطفال  لدى  النظر  قصر  تطور  محاربة 
الــــذي يــشــمــل تــقــلــيــل الــتــعــرض لــشــاشــات 
ــادة  ــ األجـــهـــزة االلــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة وزيـ
البــد  فالتعليم  الــخــارجــي.  الــلــعــب  أوقــــات 
أن يستمر، ولكن عن بعد كما ان الشاشات 
أصبحت الوسيلة الرئيسية للتواصل، مما 
درجــات  تراجع  الشاشات على  اثــر  زاد من 

قصر النظر لدى الكثير من األطفال. 
ــه الــــيــــوم وقـــد  ــ فــــي الـــخـــتـــام أقـــــــول انــ
ــا كــبــيــرة في  ــواطـ اســتــطــعــنــا ان نــقــطــع اشـ
مجال محاربة الجائحة، نستطيع جميعا 
محاربة  فــي  معا  اشــواطــا  نقطع  ان  أيضا 
أوقات  بتقليل  عالميا  النظر  قصر  تفاقم 
وإعطاء  الرقمية  الشاشات  عند  الجلوس 

أوقات اللعب الخارجي أهمية جادة. 

ق�صر النظر اأنواعه.. وكيفية تفادي تطوره

الدكتورة فاطمة بن رجب لـ»الخليـج الطبي«: الوراثة ال�صبـب الأكثـر 

�صيوعـًا للإ�صابـة بق�صر النظـر والأطفال الخـدج هـم الأكثـر عـر�صـة 

ب�صاير الوادعي تقدم ن�صائح 

للتعامل مع ال�صمنة عند الأطفال
يتم تعريف السمنة على أنها زيادة في األنسجة الدهنية في 
الجسم نسبة إلى السن والجنس، خال 30 سنة األخيرة وصل 
إلى  العالم  في  والبالغين  األطفال  لدى  السمنة  حــاالت  تعداد 
حد الوباء، وأكثر ما يقلق األهل كيف يستطيعون تخفيف وزن 
أطفالهم دون ان يؤثر ذلك على النمو بشكل صحيح. في الحوار 
التالي مع اختصاصية التغذية العاجية بشاير الوادعي بمركز 
الدكتور نبيل تمام سنتعرف على حلول بسيطة للسيطرة على 

مشكلة السمنة عند األطفال, وبدأت حديثها قائلة:
تشكل سمنة األطفال مشكلة صحية مهمة حتى يومنا هذا، 
الدم والسكري من  الدهون في  وارتفاع  الدم  ارتفاع ضغط  يعد 
االهتمامات  الصحي من  الحياة  وانخفاض نمط  الثاني  النوع 
الصحية التي ارتبطت تقليديا مع كبار السن والذين يعانون من 
زيادة الوزن ولكن اليوم أصبحت هذه المشكلة على نحو متزايد 

عند األطفال وخصوصا بسن المدرسة.
ــود الــعــديــد مــن الــمــشــكــات المسببة  عــلــى الــرغــم مــن وجــ
الحمل  أثـــنـــاء  الــعــوامــل  بــعــض  أن  إال  األطـــفـــال  عــنــد  للسمنة 
والرضاعة والطفولة المبكرة تزيد من خطر اإلصابة بالسمنة 
وتشمل زيادة الوزن بشكل كبير أثناء فترة الحمل، سكر الحمل، 
الــتــدخــيــن فــي فــتــرة الــحــمــل والــرضــاعــة واســتــخــدام الــرضــاعــة 

الصناعية.
إن إجبار األطفال على تناول اطباقهم بالكامل يزيد أيضا 
في  الــقــدرة  لديهم  األطــفــال  ألن  بالسمنة  اإلصــابــة  مــن خطر 
إجبارهم  فــإن  وبالتالي  لديهم،  الشبع  مستويات  على  التعرف 
لحد  او  الشبع  لحد  األكــل  على  السيطرة  يفقدهم  األكــل  على 
مراجعة  فيجب  قليا  وزنــه  الطفل  كــان  لو  باستثناء  االكتفاء، 

طبيب األطفال أو اختصاصي التغذية.
رئيسيا في خطر  دورا  والبيئة  الوراثة  أيضا كل من  وتلعب 
يعانون من  الذين  اآلبــاء  أن  الرغم من  بالسمنة، على  اإلصابة 
السيئة  الطعام  وعــادات  البدني  النشاط  الوزن بسبب قلة  زيادة 
إال  بالسمنة  أطفال مصابون  لديهم  يكون  أكثر عرضة ألن  هم 
أن هناك بعض العوامل القابلة للتغيير والتي تحد من مخاطر 

اإلصابة مثل:
لتعزيز  عــائــلــي  وبــشــكــل  مــحــددة  بـــأوقـــات  الــوجــبــات  *تناول 

التفاعل بين األسرة.
*الحد من تناول األطعمة المجمدة التي تحتوي 

على الدهون واألماح.
النوم  بمواعيد  االلتزام  على  األطفال  *إجبار 

وعدم السهر. 
*تقديم وجبة متنوعة بالعناصر الغذائية 

المهمة وتقديمها بكميات مناسبة باألطباق.
تــنــظــيــم  ــلــــى  عــ األطــــــفــــــال  *تشجيع 

األطعمة  واخــتــيــار  بأنفسهم  طــعــامــهــم 
الصحية المحببة لهم.

بالسعرات  الــعــالــيــة  الخفيفة  الــوجــبــات  تــنــاول  مــن  *الحد 
الحرارية والعصائر غير الطبيعية والحلويات ورقائق البطاطس.

*الحد مــن وقـــت مــشــاهــدة الــتــلــفــاز والــحــاســوب والــهــواتــف 
الذكية لفترات طويلة مما يقلل من حركة الطفل.
*تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات.

األلياف  على  تحتوي  التي  األطعمة  تناول  على  *الحرص 
مثل الخضراوات والفواكه.

استبدالها  وعــدم  اليوم  أثناء  الماء  من  كافية  كمية  *شرب 
بالعصائر.

*جعل النشاط البدني شأنا عائليا يوميا لمدة نصف ساعة 
على األقل.

*عدم إجبار الطفل على تنظيف الطبق. 
*عدم استخدام الطعام كمكافأة.

تعتبر سلوكيات اآلباء محددا رئيسيا في تنمية عادات األكل 
قدوة  يكونوا  أن  اآلبــاء  على  يجب  فلذلك  الطفولة  مرحلة  في 
التي  البسيطة  باتباع بعض اإلرشــادات والتغييرات  يحتذى بها 

تجعل نمط الحياة أكثر صحة.

عبدالمنعم 

زيارة )بيلو�صي( لتايوان تنفي�س للغ�صب الأمريكي من نجاحات ال�صين

مستوى  على  متقدمة  اقتصادية  إنــجــازات  الصين  حققت  كلما 
الــعــالــم،  غضبت أمــريــكــا مــن ذلـــك، الــتــي تـــرى فــي )بــكــيــن( منافسًا 
قــويــًا جـــدًا القــتــصــادهــا، وبــالــتــالــي فـــإن )واشــنــطــن( تنفس عــن هــذا 
الــغــضــب بــاســتــفــزازات أمــريــكــيــة ضــد الــصــيــن مــن خـــال تحرشاتها 
والعتاد  بالساح  ودعمها  )تــايــوان(  لجزيرة  والسياسية  العسكرية 
تايوانية(   - )أمريكية  مشتركة  عسكرية  مــنــاورات  وإجـــراء  المتقدم، 
فــي بــحــر الــصــيــن، وآخـــر هـــذه االســـتـــفـــزازات األمــريــكــيــة التخطيط 
لتايوان،  بيلوسي(  )نانسي  األمريكي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  لــزيــارة 
ذكرى  توقيت  وفي  )أغسطس(،  المقبل  الشهر  للزيارة  تستعد  حيث 
تأسيس الجيش الصيني!! وحذرت الخارجية الصينية من أن الزيارة 
ستدفع )بكين( إلى رد صارم وحازم، ألن األمر يتعلق بسيادة الصين 
عن  بالفعل  األمريكي  الجيش  عبر  فيما  أراضيها،  ووحــدة  وسامة 
مخاوف من تلك الزيارة في هذا التوقيت الحساس، والذي يعزز من 
زيارتها!!  من  )بيلوسي(  تريده  ما  وهو  لتايوان،  االنفصالية  الرغبة 
وقالت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( إن قوات أمريكية سترافق 
بيلوسي في زيارتها لتايوان خشية أي تحرك صيني.. وتتعزز مخاوف 

التصادم العسكري الصيني مع اإلصرار األمريكي على الزيارة!
إن تحفظ بكين على زيارة )بيلوسي( لتايوان ينطلق من أنها من 
النواب،  لمجلس  رئيسة  باعتبارها  أمريكا  في  رسميًا  الدولة  أقطاب 
باحترام  السابقة  الرسمية  األمريكية  التعهدات  مع  يتعارض  وهــذا 
كما  ونظامين(  واحدة  )دولة  تايوان ضمن شعار  الصين على  سيادة 
هو الحال في )هونغ كونغ(، وأن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها 
تاريخيًا، ولذلك تأتي زيارة بيلوسي لتكسر هذه التعهدات األمريكية 
أثناء  تعهداتها  )واشــنــطــن(  كــســرت  مثلما  تمامًا  للصين!  السابقة 
حكم الرئيس األمريكي )رونالد ريغان( آلخر رئيس سوفيتي )روسي( 
الناتو( العسكري شرقًا  )ميخائيل جورباتشوف( بعدم توسع )حلف 
باتجاه روسيا، ونسفت أمريكا تعهداتها تلك في عهود رؤساء آخرين، 
وأصبح )الناتو( موجودًا بترسانته العسكرية العماقة في كل الدول 
المحاذية للحدود الروسية من بولندا حتى دول البلطيق وملدوفيا 

وغيرها!
)أوكــرانــيــا( رأس حــربــة مــؤذيــة  اتــخــذت )واشــنــطــن( مــن  ومثلما 
ومــعــاديــة ومــســتــفــزة لــمــوســكــو، كــذلــك )واشــنــطــن( تتخذ حــالــيــًا من 

)تايوان( رأس حربة مستفزة ومؤذية ومعادية لبكين!!
الصين  ضد  األمريكي  االســتــفــزازي  بالموقف  يتعلق  فيما  لكن 
فــهــو يــتــجــاوز الــجــانــب الــســيــاســي والــعــســكــري، إلـــى جــانــب مــهــم جــدًا 
مثلما أسلفنا اإلشارة إليه سابقًا، وهو التهديد االقتصادي الصيني 
الــعــمــاق لــاقــتــصــاد األمــريــكــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــل وتحقيق 

الصين منجزات في علوم الفضاء مؤخرًا.
وقد تناولت وكاالت األنباء يوم أمس ونشر في )أخبار الخليج( ما 

الصيني  التلفزيون  عرضها  صــور  أظهرته 
ــدة )ونــتــيــان(،  الــرســمــي إطـــاق الــصــيــن وحـ
يتم  وثاني وحــدة  أول وحــدة معملية،  وهي 

إطاقها إلى محطة الفضاء الصينية )تيانجونج( الجاري إنشاؤها 
حــالــيــًا، وتـــم إطــــاق الـــصـــاروخ الــــذي يــحــمــل الـــوحـــدة )ونــتــيــان( من 
الفضائية على ساحل مقاطعة  المركبات  )ونتشانج( إلطاق  موقع 
هــايــنــان جــنــوب الــبــاد، ووصــلــت الــوحــدة خــال دقــائــق مــن اإلطــاق 
إلى المدار في عملية إطاق وصفتها وكالة الفضاء الصينية بأنها 
)نجاح كامل(. ويعمل حاليا ثاثة رواد فضاء ويعيشون في المحطة 
الفضائية التي تنشئها الصين، ومن المقرر إطاق وحدة ثالثة إلى 
المحطة في أكتوبر القادم، كما تعتزم الصين إطاق رحلة مأهولة، 
في  الفضاء  رواد  عــدد  ترفع  ســوف  والتي  المقبل،  ديسمبر  في  ربما 
المحطة الفضائية إلى ستة رواد، وهي تدعم طموحات الصين في أن 
تصبح قوة فضائية إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية وروسيا، 
واســتــثــمــرت الــصــيــن الــمــلــيــارات فــي بــرنــامــجــهــا الــفــضــائــي، وحققت 
فضائية  بمركبة  تهبط  دولــة  أول  الصين  وكانت  نجاحات..  بالفعل 

ومركبة استكشاف على الجانب المظلم من القمر.
ُيعتبر  األنباء باألمس خبرًا آخر  وكــاالت  أخــرى نشرت  من جهة 
إنجازًا اقتصاديًا للصين أيضًا، حيث قالت الشركة الصينية لصناعة 
الطائرات التجارية المملوكة للدولة )كوماك( يوم السبت الماضي.. 
االحتكار  لتحدي  والمصممة  البدن  ضيقة   )919 )ســي  الطائرة  إن 
الحصول  من  تقترب  و)بوينغ(  )إيرباص(  قبل شركتي  من  المزدوج 
التجريبية  طائراتها  أكملت  أن  بعد  التجاري  الطيران  شهادة  على 
جميع مــهــام اخــتــبــار الــطــيــران وقــالــت )كـــومـــاك( إن الــطــائــرة الست 
من  شهادة  على  لحصولها  تمهيدًا  االختبار  مهام  أنهت  التجريبية 
تجاري،  نطاق  على  العمل  لبدء  الصين  في  المدني  الطيران  إدارة 
الصين لتسلق سلسلة  فــي طــمــوحــات  فــارقــة  ذلــك عــامــة  وســيــكــون 

التوريد التصنيعية.
مجال  في  صينية  نجاحات  تتناول  التي  األخبار  هذه  كل  طبعًا 
لشركتي  المنافسة  المدنية  للطائرات  التجاري  والتصنيع  الفضاء 
)إيرباص( األوروبية و)بوينغ( األمريكية في السوق العالمي ال تسر 
رجال السياسة في )البيت األبيض(، تمامًا مثلما تعتبر )واشنطن( 
يعبر  الــذي  العماق  الصيني  االقتصادي  الحرير(  طريق  )مــشــروع 

القارات ويربطها اقتصاديًا ببكين تهديدًا آخر لنفوذها في العالم.
من خال  هذا  عن غضبها  تنفس  حاليًا  )واشنطن(  فإن  لذلك 
استفزازات أمريكية لبكين في )تايوان(، وتأتي رحلة )نانسي بيلوسي( 
القادمة إلى الجزيرة المتمردة )تايوان( جزءا من التنفيس للطنجرة 
األمريكية المغلية بالماء الساخن والغضب من التمدد االقتصادي 

الصيني على مستوى قارات العالم وفي الفضاء أيضًا.

انجليس  لـــوس  فــي  االطــفــاء  ادارة  قــالــت 
خمسة  وأصــيــب  حتفهما  لقيا  شخصين  ان 
اخـــــرون بـــالـــرصـــاص فـــي لــــوس انــجــلــيــس يــوم 
ــار فـــي مــعــرض  ــــاق نــ ــدالع إطـ ــ ــد بــعــد انــ ــ االحـ
غــيــر رســمــي لــلــســيــارات فــي بــلــدة ســـان بــيــدرو. 
وقــــال بــريــان هــمــفــري الــمــتــحــدث بــاســم ادارة 
نقلوا سبعة أشخاص  المسعفين  ان  االطفاء 
منهم  اثنين  وان  المنطقة  مستشفيات  الــى 
وهما رجل وامرأة توفيا متأثرين بجروحهما.  
وقـــال هــمــفــري ان ضــحــايــا إطـــاق الــنــار وهــم   
ــتـــراوح أعــمــارهــم  ــال وثــــاث نــســاء تـ أربـــعـــة رجــ
تقديم  يستطع  لــم  ولكنه  عــامــا  و54   23 بين 
أي مــعــلــومــات حـــول ســبــب الــمــواجــهــة. وقـــال 
كــــان تجمعا  الـــســـيـــارات  مــعــرض  ان  هــمــفــري 
من  كجزء  رسمية.  فعالية  وليس  رسمي  غير 
ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا غالبا ما 
واخرون  الكاسيكية  السيارات  مالكو  يتجمع 
قيادتهم  بطرق  للتباهي  العامة  االمــاكــن  في 

للسيارات. 
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جهود 

أشاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما وفرته 
المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانيات وما 
بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج من أبناء 
المسلمين  من  الرحمن  ضيوف  وكل  البحرين  مملكة 

وسط إجراءات حفظت صحتهم وأمنهم.
والمتواصل  الكبير  النجاح  أن  إلــى  ســمــوه  ولــفــت 
تبذله  ما  يعكس  عــام  كل  في  الحج  موسم  تنظيم  في 
خــادم  بــقــيــادة  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  الشريفين  الحرمين 
ــوزراء وزيـــر الــدفــاع  الــ نــائــب رئــيــس مجلس  ولــي العهد 
من جهود في تسخير جميع اإلمكانيات وتوفير أقصى 
درجات الراحة والعناية لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.

تاريخها  طـــوال  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  إن 
الــعــريــق كــانــت ومـــازالـــت تــولــي رعــايــة حــجــاج بــيــت اهلل 
الحرام كل عنايتها واهتمامها، وكذلك االهتمام ببيوت 
الــرحــمــن وعــلــى رأســهــا الــكــعــبــة الــمــشــرفــة مــن توسعة 
وتــطــويــر يجعلها قــــادرة عــلــى اســتــقــبــال الــمــايــيــن من 
الــحــجــاج الــراغــبــيــن فــي زيــــارة بــيــت اهلل الـــحـــرام. وقــد 
أنفقت السعودية الشقيقة المايين من أجل مشاريع 
التوسعة وتطوير األوضاع في كل المشاعر سواء أماكن 
رمـــي الــجــمــرات أو األمـــاكـــن فـــي مــنــى وغــيــر ذلـــك من 
األماكن إلى جانب اإلنفاق على رعاية اآلالف المؤلفة 
من الحجاج القادمين لبيت اهلل الحرام والحفاظ على 
التي  المناسبة  اإلجــراءات  صحتهم وسامتهم ووضع 
تستحق  بذلك  وهي  وسامتها،  أمنهم  عليهم  تحفظ 
كل شكر وتقدير من الجميع، ألنها لم تخص أحدا من 

دون أحد باهتمامها ورعايتها.
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} الشرطة في مسرح الجريمة.

زوجان يحتفان ب� 100 عام على ميادهما و79 عاما على زواجهما
ــتــــفــــل زوجــــــــــان مـــــن واليــــــــة أوهــــايــــو  احــ
عاما   79 بمرور  الماضي  الشهر  األمريكية 
على زواجهما، واحتفا هذا األسبوع بمرور 
ــراد  ــ أفـ انـــضـــم  مـــيـــادهـــمـــا.  عـــلـــى  ــام  ــ عـ  100
ــران وأعـــضـــاء  ــيـ ــجـ ــاء والـ ــ ــــدقـ الــعــائــلــة واألصـ
رود  إيــتــون  كنيسة  فــي  لــلــزوجــيــن،  الكنيسة 
في هاميلتون، أوهايو حيث أقيم حفل عيد 
في  ماليكوت  ُولــدت جونيو  مياد مشترك. 
هوبيرت  زوجها  ُولــد  بينما   ،1922 يوليو   13
أيــام، في 23 يوليو 1922.  ماليكوت بعد 10 
نيوز  فوكس  لشبكة  ماليكوت  هوبيرت  قــال 
»نحن  الــهــاتــف:  عبر  مقابلة  فــي  ديجيتال 
نــعــيــش مـــع بــعــضــنــا مــنــذ 79 عـــامـــا وفــجــأة 

أصبحنا بعمر 100 عام«.
والتقى الزوجان منذ فترة طويلة ألول 
مـــرة فـــي كــنــيــســة إيـــتـــون رود لــلــرب فـــي عــام 
في  مختلف  اســم  تحت  كــانــت  الــتــي   ،1941
ذلـــك الــوقــت. يــتــذكــر هــوبــيــرت قــائــا: »بعد 
ذهبت  الــشــارع...  أسفل  في  الخدمة  انتهاء 
إلى محل لبيع اآليس كريم، وهناك التقيت 
بجونيو وحصلنا على اآليس كريم وتحدثنا 
وقضينا فترة ما بعد الظهيرة معا، لم تكن 
لــذلــك ذهبت  أي شــــيء،  أو  ســـيـــارات  هــنــاك 
هـــي فـــي طــريــقــهــا وذهـــبـــت أنــــا، لــقــد فــكــرت 
وقررت  االتصال،  إجــراء  كيفية  في  ما  نوعا 
»أتى  وتابع:  مكان«.  أفضل  هي  الكنيسة  أن 
يوم األحد وذهبت إلى الكنيسة، وكانت هي 

هناك، جلسنا معا وتحدثنا وكانت عاقتنا 
وكان  أسابيع،  لبضعة  الروتين  كررنا  جيدة، 
أول مـــوعـــد لـــقـــاء رســـمـــي لــنــا فـــي مــعــرض 
المقاطعة المحلي«. تحدثت جونيو بشكل 
إصابتها  بعد  الكام  تقييد  بسبب  متقطع 
بسكتة دماغية قبل عامين، لكنها أكدت أن 
زواجهما كان سعيدا وأنهما كانا على توافق. 
فوكس  لشبكة  ماليكوت،  جو  ابنتهما  أكدت 

نيوز ديجيتال، أنها ال تتذكر مرة واحدة قال 
بعضهما  تــجــاه  قاسية  كلمة  والــداهــا  فيها 
البعض. قال هوبيرت :»كان موقفنا أنك ال 
تؤذي من تحب، وإذا كانت لديك مشكلة أو 
واستمر  المشكلة  وحل  عنها  تحدث  شجار 
بهم،  الثنائي  أحــفــاد  ويعتني  حياتك«.  فــي 
وأشار هوبيرت إلى أن لديهما سبعة أحفاد 

و11 من أبناء األحفاد.

} احتفال الزوجين بذكرى ميالدهما وزواجهما.

توافق  الأمريكية  وال��دواء  الغذاء 

على اأول عاج فعال لمر�س »البهاق«

المتحدة  الــواليــات  فــي  الصحية  السلطات  أعلنت 
عن عاج ثوري لمرض البهاق لدى البالغين واألطفال، 
ــذا الــمــرض الــذي  قــد يــكــون األول مــن نــوعــه لــعــاج هـ
يــصــيــب الــمــايــيــن عــالــمــيــا. وحـــســـب صــحــيــفــة »ديــلــي 
الموافقة  األمريكية  والــدواء  الغذاء  ميل«، منحت إدارة 
شـــركـــة  طـــــورتـــــه  الــــــــذي   »Opzelura« كــــريــــم  ــلــــى  عــ
للبهاق  موضعي  كعاج  األمريكية،   »Wilmington«
لدى البالغين واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 
عاما وما فوق. ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح 
البشرة  تصبغ  إلعـــادة  عــاج  أول   »Opzelura« كــريــم 
الغذاء  إدارة  موافقة  على  يحصل  البهاق،  مرضى  من 
والدواء. وتمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد 
موضعيا وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من 
الجلد، مرتين في اليوم، وال يجب استخدامه على أكثر 

من 10 بالمئة من مساحة سطح الجسم.
المريض للعاج قد  أن استجابة  والحظت الشركة 
تحتاج إلى استخدام كريم »Opzelura« ألكثر من 24 

أسبوعا.
وتم إجراء تجارب على أكثر من 600 شخص مصاب 
ووفقا  أكبر.  أو  عاما   12 بعمر  المفصلي،  غير  بالبهاق 
ــبـــوع 24، حــقــق مـــا يــقــرب مـــن %30  لــلــنــتــائــج فـــي األسـ
الــجــديــد تحسنا  الــكــريــم  الــذيــن تلقوا  مــن األشــخــاص 
مناطق  فــي  األقـــل  على   %75 بنسبة  بشرتهم  لــون  فــي 
»إنسايتس«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال  الــبــهــاق. 
لديهم  البهاق  مــرضــى  أن  »يسعدنا  هوبينوت:  هيرفي 
التقديرات،  ووفق  التصبغ«.  إعــادة  لمعالجة  خيار  اآلن 
يصيب البهاق من 1 إلى 2 بالمئة من سكان العالم، وهو 

ليس مرضا مميتا أو معديا.

}  تعبيرية.

ق�����ردة ����ص���اردة ت��ت�����ص��ب��ب ب��ج��رح 

ال���ي���اب���ان  ف�����ي  ���ص��خ�����ص��ا   42
ياماغوتشي  قــردة مكاك شــاردة في مدينة  أصيب 42 شخصا بجروح بسبب 
اليابان منذ بداية يوليو، في هجمات على نطاق غير اعتيادي أرغمت  في غرب 
السلطات المحلية على استخدام بنادق تخدير تحت الجلد لتهدئتها. وتنتشر 
أنها مصدر  على  أحيانًا  إليها  ُينظر  الياباني، حيث  األرخبيل  في  المكاك  قــرود 
إزعاج، إذ تقتحم المنازل أو تنهب المحاصيل. ومع أنه من غير المعتاد أن تهاجم 
هذه القردة الصغيرة مباشرة البشر، تعّرض أطفال وبالغون على السواء لهجمات 
وقــال موظف في  األخيرة.  األسابيع  أو عض في  الحيوانات من خدش  من هذه 
بلدية المدينة اليابانية لوكالة فرانس برس أمس االثنين إن »ياماغوتشي بأكملها 
محاطة بالجبال، لذا من غير النادر أن نصادف القردة فيها«. لكّنه أشار إلى أن 
»تسجيل هجمات كثيرة في مثل هذه الفترة القصيرة أمر غير شائع«، مضيفا »في 
البداية، كانت الهجمات تستهدف األطفال والنساء فقط. لكن في اآلونة األخيرة، 
منذ  بدوريات  المحلية  السلطات  وتقوم  أيضًا«.  وبالغون  رجال مسنون  اسُتهدف 
الهجمات األولى في 8 يوليو، لكنها فشلت حتى اآلن في اإلمساك بأي من قردة 
بمجموعة  مرتبطة  الهجمات  كانت  إذا  ما  المعروف  غير  من  يــزال  وال  المكاك. 
أنها تعكس سلوكًا بات منتشرًا على نطاق واسع  أم  منعزلة عدوانية من القردة، 

بين هذه الرئيسيات. 

متأخرة  ساعة  في  تسا  شركة  رئيس  ماسك  ايلون  قــال 
بــريــن المؤسس  انــه وســيــرجــي  مــن مــســاء االحـــد على تويتر 
عن  تقريرا  ونفى  زاال صديقين  ما  لشركة جوجل  المشارك 
شاناهان.  نيكول  بــريــن  زوجـــة  مــع  عاطفية  بعاقة  ارتــبــاطــه 
وول  لصحيفة  تقرير  نقل  أن  بعد  ماسك  تغريدات  وجـــاءت 
أقــام عاقة  انــه  قولها  جــورنــال عن مصادر مجهولة  ستريت 
قصيرة مع شاناهان. وقالت الصحيفة ان هذه القضية دفعت 
برين الى اقامة دعوى لطاق شاناهان في وقت سابق من هذا 
في  المليارات  أصحاب  بين  الطويلة  الصداقة  وانهاء  العام 
مجال التكنولوجيا. ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر 
الماضية.  الليلة  معا  حفلة  في  وكنا  صديقان  وسيرجي  أنا 
لــقــد رأيــــت نــيــكــول مــرتــيــن فــقــط خــــال ثــــاث ســـنـــوات وفــي 
هناك  ليس  االخــريــن.  االشــخــاص  مــن  العديد  مــع  المرتين 
عــاقــة رومــانــســيــة. ولـــم تـــرد تــســا وجــوجــل عــلــى الــفــور على 

طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية. 

ما�صك ينفي ارتباطه بعاقة عاطفية مع 

زوجة برين ال�صريك الموؤ�ص�س لجوجل 

درا���ص��ة: »ال��ك��ي��ب��ورد« اأك��ث��ر ق��ذارة 

ح��ت��ى م���ن م��ق��اع��د ال��م��رح��ا���س!
لوحات  الجراثيم في  انتشار  نتائج صادمة بشأن حجم  إلى  دراســة  خلصت 
أن  إلــى  مشيرة  الــيــوم،  في  طويلة  لساعات  كثيرون  عليها  يعمل  التي  المفاتيح، 
الجراثيم فيها ثاثة أضعاف ما هو موجود في مقاعد المرحاض. وذكرت الدراسة، 
التي نشرت تفاصيلها صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن لوحة المفاتيح تحتوي 
في المعدل على نفس الجراثيم الموجودة في سلة المهمات بالمطبخ، في حين 
أن  النتائج قلقا، خاصة  وتثير  الباب.  قــذارة من حصيرة  الكمبيوتر أكثر  أن فــأرة 
الموظفين يمضون ساعات طويلة على مكاتبهم يوميا، ويأكلون ويشربون عليها 
في بريطانيا،  عــدة  أمــاكــن  فــي  المكاتب  فــي  عناصر   10 مــن  عينات  أخــذ  وجـــرى 
المنزلية  بـــاألدوات  مقارنتها  عملية  وجــرت  والــفــأرة،  المفاتيح  لوحة  يشمل  بما 
أن  النتائج  وبينت  المراحيض.  مقاعد  مثل  فيها  الجراثيم  بانتشار  المعروفة 
على طاولة  مربعة  بوصة  كل  في  ألف جرثومة   21 متوسط عدد الجراثيم يبلغ 
المكتب، بينما وصل العدد في لوحة المفاتيح إلى 3295 جرثومة في كل بوصة 
بالمكتب  الهاتف  احتوى  حين  في  جرثومة،   1676 على  الفأرة  واحتوت  مربعة. 
على أكثر من 25 ألف جرثومة. وأجرى الدراسة موقع »فاستشوتس« البريطاني، 
العمل من  فترة  انتهاء  بعد  المكاتب  إلى  العودة  مع  إنه  باسمه  وقالت متحدثة 
المنزل، بات من الضروري التفكير في أمر نظافة المكاتب بشكل جدي. وأضافت 
أن الباحثين في الموقع تفاجأوا عند مقارنة أدوات المنزل مثل المراحيض مع 
المكاتب كيف أن األخيرة متسخة بالفعل. وقال كريم سماني، المدير التنفيذي 
لشركة تنظيف بريطانية: »المكاتب واألدوات الموجودة فيها يمكن أن تكون أكثر 
قذارة بأربعة أضعاف من مقعد المرحاض، ألننا نقضي وقتا أطول بكثير عليها«.

} ركاب ال�سكك الحديدية يجل�سون مع اأمتعتهم اأم�س الأول في 

محطة قطار يو�ستون في و�سط لندن، اإذ تم اإلغاء الخدمات ب�سبب حريق 

على جانب الطريق، مع تعر�س البالد لموجة حرارة �سديدة.
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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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امللك املعظم يهنئ رئي�س 

جمهورية ليبرييا بذكرى اال�ستقالل

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املعظم برقية تهنئة اإىل الرئي�س جورج 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  ليبرييا،  جمهورية  رئي�س  وياه 

ا�ستقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�س املالديف بذكرى اال�ستقالل

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املعظم برقية تهنئة اإىل الرئي�س اإبراهيم 

مبنا�سبة  وذلك  املالديف،  جمهورية  رئي�س  �سالح  حممد 

ذكرى ا�ستقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تهنئة اإىل 

املالديف،  رئي�س جمهورية  �سالح  اإبراهيم حممد  الرئي�س 

فيها  �سموه  اأعرب  بالده،  ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك 

عن خال�س تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�سحة وال�سعادة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

ال�سبت عطلة اأول ال�سنة الهجرية

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

ب�ساأن  تعميٌم  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل 

عطلة اأول ال�سنة الهجرية 1444هـ.

اأنه مبنا�سبة حلول ال�سنة الهجرية  وجاء يف التعميم 

وهيئاتها  اململكة  وزارات  ُتعّطل  1444هـ،  اجلديدة 

حمرم  �سهر  من  الأول  ال�سبت  يوم  العامة  وموؤ�س�ساتها 

1444هـ املوافق للثالثني من �سهر يوليو 2022م، وحيث 

عنه  ُيعّو�س  اأ�سبوعية،  عطلة  ي�سادف  اليوم  ذلك  اإن 

�سهر  من  والثالثني  للحادي  املوافق  الأحد  يوم  بالتعطيل 

يوليو 2022م.

رئي�س هيئة االأركان ي�ستقبل 

امللحق الع�سكري االأ�سرتايل

النعيمي رئي�س  الركن ذياب بن �سقر  الفريق  ا�ستقبل 

امللحق  فيزارد  جون  براديل  بحري  العقيد  الأركان،  هيئة 

الع�سكري الأ�سرتايل املعتمد لدى مملكة البحرين املقيم يف 

الريا�س، وذلك �سباح يوم اأم�س.

بامللحق  الأركان  هيئة  رئي�س  رحب  اللقاء  وخالل 

التعاون  عالقات  ا�ستعرا�س  مت  كما  الأ�سرتايل،  الع�سكري 

والتن�سيق الع�سكري امل�سرتك القائم بني البلدين ال�سديقني.

رئي�س هيئة االأركان يناق�س اأوجه 

التعاون مع امللحق الع�سكري االأردين

النعيمي رئي�س  الركن ذياب بن �سقر  الفريق  ا�ستقبل 

امللحق  الغدايرة  عبداهلل  علي  الركن  العميد  الأركان،  هيئة 

يف  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ب�سفارة  الع�سكري 

مملكة البحرين، وذلك �سباح اأم�س الإثنني.

بامللحق  الأركان  هيئة  رئي�س  رحب  اللقاء  وخالل 

الع�سكري الأردين، واأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به 

البلدين  بني  الع�سكري  التعاون  تعزيز عالقات  امللحق يف 

تربط  التي  املتينة  الأخوية  بالعالقات  م�سيًدا  ال�سقيقني، 

كما  ال�سقيقة.  الها�سمية  الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة 

مت مناق�سة اأوجه التعاون القائم بني البلدين ال�سقيقني يف 

�ستى املجالت، وخا�سًة ما يتعلق منها يف املجال الع�سكري 

والتعاون الدفاعي.

جاللته وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان مورمو بانتخابها للرئا�سة.. امللك املعظم:

 تنمية وتطوير عالقات التعاون مع الهند على كل االأ�سعدة
امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املعظم، برقية تهنئة اإىل فخامة دراوبادي 

وذلك  الهند،  جمهورية  رئي�سة  مورمو 

جديدة  رئي�سة  انتخابها  مبنا�سبة 

الهند. جلمهورية 

واأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س 

بالتوفيق  لفخامتها  ومتنياته  تهانيه 

وال�سداد يف مهام عملها الرئا�سي لتحقيق 

ال�سديق  الهند  جمهورية  �سعب  تطلعات 

والتطور  التقدم  من  املزيد  حتقيق  يف 

والزدهار. 

مملكة  حر�س  جاللته  اأكد  كما 

عالقات  وتطوير  تنمية  على  البحرين 

مملكة  بني  امل�سرتكة  وال�سداقة  التعاون 

ال�سديقة  الهند  وجمهورية  البحرين 

على كل الأ�سعدة وامل�ستويات مبا يحقق 

على  والنفع  باخلري  ويعود  م�ساحلهما 

ال�سديقني. �سعبيهما 

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

برقية  اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

تهنئة اإىل فخامة ال�سيدة دراوبادي مورمو 

مبنا�سبة  وذلك  الهند،  جمهورية  رئي�سة 

انتخابها رئي�سة جديدة جلمهورية الهند.

واأعرب �سموه يف الربقية عن خال�س 

بالتوفيق  لفخامتها  ومتنياته  تهانيه 

والنجاح يف مهام عملها الرئا�سي لتحقيق 

ال�سديق  الهند  جمهورية  �سعب  تطلعات 

والنماء  التقدم  من  املزيد  حتقيق  يف 

والزدهار.

مملكة  حر�س  على  �سموه  واأكد 

عالقات  وتطوير  تعزيز  على  البحرين 

مملكة  بني  امل�سرتكة  وال�سداقة  التعاون 

ال�سديقة  الهند  وجمهورية  البحرين 

على كل الأ�سعدة وامل�ستويات مبا يحقق 

على  والنفع  باخلري  ويعود  م�ساحلهما 

ال�سديقني. �سعبيهما 

التقى وفد االحتاد العام لنقابات عمال جمهورية م�سر.. حميدان: 

ا�ستقاللية العمل النقابي بالبحرين يعزز املكت�سبات العمالية
حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  العمل،  وزير  التقى 

لنقابات عمال م�سر بجمهورية م�سر  العام  وفد الحتاد 

ه�سام  امل�ست�سار  الحتاد،  رئي�س  نائب  برئا�سة  العربية 

لالحتاد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  بح�سور  فوؤاد،  اأحمد 

احلر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يو�سف حممد، وذلك 

يف مكتبه بالوزارة.

العمل  اآفاق جتربة  ا�ستعر�س حميدان  اللقاء  وخالل 

النقابي يف مملكة البحرين، وما يحظى به من ا�ستقاللية 

مكنته من ال�سطالع بدوره وتعزيز املكت�سبات العمالية 

اآليات  وتطوير  احلوار  مبادئ  دعم  عن  ف�سالً  املتحققة، 

لالرتقاء  الثالثة  الإنتاج  اأطراف  بني  التفاو�س  واأ�ساليب 

هذا  يف  وموؤكًدا  متطورة،  م�ستويات  اإىل  العمل  ببيئة 

يف  العمالية  الحتادات  بني  التعاون  اأهمية  ال�سياق 

بني  العمالية  العالقات  من  يعزز  مبا  ال�سقيقني  البلدين 

اأطراف الإنتاج.

يف  العمل  �سوق  ي�سهده  مبا  فوؤاد  اأ�ساد  جانبه،  من 

من  اململكة  حققته  مبا  منوًها  ومنو،  تطور  من  البحرين 

اإجنازات عمالية على امل�ستويني العربي والدويل، والذي 

ت�سون  التي  املتطورة  الوطنية  الت�سريعات  بف�سل  جاء 

حقوق جميع العمال، موؤكًدا يف الوقت ذاته اأهمية تعزيز 

التن�سيق امل�سرتك والتعاون البناء بني الحتادات النقابية 

يف البلدين ال�سقيقني يف اإطار ال�سعي امل�سرتك للدفاع عن 

حقوق العمال القت�سادية والجتماعية.

حميدان يلتقي وفد االحتاد العام لنقابات عمال م�صر

اخلياط يت�سلم مهام التخطيط والتطوير العمراين

موا�سلة اجلهود لتحقيق تنمية عمرانية م�ستدامة حتقق اأهداف امل�سرية التنموية
العزيز  عبد  اأحمد  املهند�س  ا�ستقبل 

اخلياط الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط 

التنفيذي  الرئي�س  العمراين،  والتطوير 

لهيئة تنظيم �سوق العمل نوف عبدالرحمن 

جم�سري، وذلك لت�سلم مهام هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

على  العزم  العمراين  والتطوير  التخطيط 

تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  موا�سلة 

م�ستدامة  عمرانية  تنمية  لتحقيق  الهيئة 

التنموية  امل�سرية  اأهداف  يحقق  مبا 

امل�ستقبل  بناء  اأهمية  اإىل  لفًتا  ال�ساملة، 

والتنوع  النمّو  يدعم  مبا  العمراين 

املخطط  وفق  البحرين  ململكة  القت�سادي 

البحرين،  ململكة  ال�سرتاتيجي  الهيكلي 

الرئي�سة  الهيئة  م�ساهمة  اإىل  م�سرًيا 

متكاملة  عمرانية  جمتمعات  تطوير  يف 

وم�ستدامة يف اململكة.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساد 

باجلهود  العمراين  والتطوير  التخطيط 

نوف  ال�سيدة  بذلتها  التي  الطيبة 

عبدالرحمن جم�سري يف اأثناء توليها مهام 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين خالل 

العديد  تنفيذ  املا�سية، ودورها يف  الفرتة 

لتعزيز  الهادفة  وامل�ساريع  الربامج  من 

والتنمية  احلكومية،  اخلدمة  جودة 

احل�سرية، ل�سمان ا�ستمرارية عجلة النماء 

والتطور يف جمال التنمية العمرانية، مبا 

يواكب التو�سع العمراين والنمو ال�سكاين، 

مبارًكا لها الثقة امللكية ال�سامية بتعيينها 

رئي�ًسا تنفيذًيا لهيئة تنظيم �سوق العمل.

التنفيذي  الرئي�س  اأعربت  جهتها،  من 

خال�س  عن  العمل  �سوق  تنظيم  لهيئة 

التهاين للرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط 

ح�سوله  مبنا�سبة  العمراين،  والتطوير 

ومتنياتها  ال�سامية،  امللكية  الثقة  على 

عن  معربًة  والنجاح،  بالتوفيق  له 

يف  العاملني  جلميع  المتنان  خال�س 

على  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة 

الفرتة  يف  خمل�سة  جهود  من  بذلوه  ما 

الواحد  البحرين  فريق  �سمن  املا�سية 

التخطيطية  اخلدمات  منظومة  لتطوير 

وتقدم القطاع العمراين مبا يحقق الأهداف 

التنموية املن�سودة.

خالل تروؤ�سه اجتماع »تن�سيقي اجلنوبية«.. حمافظ اجلنوبية: 

متابعة تلبية احتياجات االأهايل يف خمتلف املجاالت التنموية
اآل خليفة حمافظ  بن خليفة  بن علي  ال�سيخ خليفة  �سمو  تراأ�س 

املحافظة اجلنوبية، اجتماع املجل�س التن�سيقي ال�سابع يف دورته الثالثة 

لعام 2022م »عن ُبعد«، بح�سور العميد عي�سى ثامر الدو�سري نائب 

اجلهات  من ممثلي  الأع�ساء  اجلنوبية، ومب�ساركة  املحافظة  حمافظ 

املختلفة.

موؤكًدا  باحل�سور،  املحافظ  �سمو  رّحب  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

خمتلف  يف  واملواطنني  الأهايل  احتياجات  تلبية  متابعة  على  �سموه 

املجالت التنموية الرائدة، وذلك تنفيًذا للتوجيهات ال�سديدة حل�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه 

اهلل ورعاه، ودعم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، منوًها �سموه على حر�س 

متكاملة تربز  توفري خدمات  الأهايل عرب  تطلعات  بتحقيق  املحافظة 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة التي حتظى بها خمتلف مناطق املحافظة 

اجلنوبية.

يف بداية الجتماع، اطلع �سمو حمافظ اجلنوبية على عر�س مرئي 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  ممثل  فيه  ا�ستعر�س 

العمراين م�ستجدات م�ساريع البنية التحتية وم�ساريع ال�سرف ال�سحي 

باملحافظة اجلنوبية اإىل جانب خمتلف التطويرات اجلارية على هذا 

اأن جميع املالحظات املر�سودة  اأكد �سمو املحافظ على  القطاع، حيث 

من قبل الأهايل يتم رفعها للجهة املعنية بعد مناق�ستها يف الجتماع 

واإ�سدار تو�سية حولها بهدف ا�ستمرار التعاون امل�سرتك، حيث تلبي 

على  اخلدمي، واحلر�س  املجال  الأهايل يف  احتياجات  امل�ساريع  هذه 

للمواطنني واملقيمني، مما  بالنفع  العالية مبا يعود  تنفيذها باجلودة 

ي�سهم ذلك يف حتقيق اأهداف امل�سرية التنموية يف املحافظة اجلنوبية.

رئي�صة الهندجاللة امللك
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

�سيد حممد �سعيد

جـــدته

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�أطباء �أ�سنان يطالبون بتوظيفهم بعد مرور عام 

علــــى �نتهائهــــم مــــن �لربنامـــج �لتدريبـــي �لتخ�ســـ�سي

خديجة العرادي:

ممن  الأ�سنان  اأطباء  من  جمموعة  نا�سد 

 Speciality التدريبي  الربنامج  اأنهوا 

يف   Dental Residency Programs
ويل  ال�سمو  �ساحب   ،2021 �سبتمرب 

حل  باإيجاد  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

لإمتام  للمعنيني  اأوامره  واإ�سدار  مل�سكلتهم 

عملية توظيفهم.

متطلبات  كل  اأنهوا  اإنهم  وقالوا 

الربنامج، وطالبوا مب�ساواتهم مع زمالئهم 

يف تخ�س�سات الطب الب�سري، م�سريين اإىل 

اأنه مر ما يقارب العام الكامل على تخرجهم 

من الربنامج التدريبي التخ�س�سي.

منا�سدتهم،  بداية  يف  الأطباء  وثّمن 

احلكومة  تقدمها  التي  الكبرية  اجلهود 

رئي�س  العهد  العهد  ويل  برئا�سة  الر�سيدة 

بالقطاع  للرقي  ت�سبو  والتي  الوزراء 

يّت�سم  الذي  البحرين،  مملكة  يف  الطبي 

باختالف  الطبية  اخلدمات  وجودة  بتميز 

فائق  واإ�سراف  بعناية  ذلك  وكل  جمالتها، 

من �سعادتكم.

اأطباء  من  جمموعة  »نحن  وقالوا: 

 Speciality الأ�سنان، اأنهينا برنامج التدريبي

يف   Dental Residency Programs
�سبتمرب 2021، وقد مت اإبالغنا باأن اأ�سماءنا 

النتظار  بعد  ولالأ�سف  للتوظيف،  رفعت 

اأنه ل توجد ميزانية لتوظيفنا وذلك  وردنا 

اأن تدربنا وعملنا ومتكنا من النخراط  بعد 

احلكومية،  ال�سحية  باملوؤ�س�سات  العمل  يف 

فر�سة  الربنامج  هذا  خالل  لنا  اأتيحت  كما 

خدمة مملكتنا الغالية«. 

امل�ساهمة  على  مّنا  ا  »وحر�سً وتابعوا: 

ال�سحية،  اخلدمات  توفري  يف  اأكرب  ب�سكل 

�سرف  ونلنا  للتطّوع  بالتقّدم  �سعينا 

للت�سدي  الأمامية  ال�سفوف  يف  امل�ساركة 

معكم لفريو�س كورونا حتت ظل الإر�سادات 

ال�سامية للفريق الوطني. ولرغبتنا ال�سديدة 

معكم  وال�سعي  الغالية  مملكتنا  خدمة  يف 

نرفع  فيها،  ال�سحي  بالقطاع  الرتقاء  نحو 

خطابنا هذا اإىل �سموكم ملتم�سني توجيهاتكم 

الكرمية لتوظيفنا بعد اأن اأنهينا كل متطلبات 

الربنامج واأ�سوة بزمالئنا الذين �سبقونا يف 

تخ�س�سات الطب الب�سري حيث مر ما يقارب 

الربنامج  من  تخرجنا  على  الكامل  العام 

�سموكم  من  اآملني  التخ�س�سي،  التدريبي 

بنيل فخر  النظر يف طلبنا وحتقيق رغبتنا 

ثقًة  احلبيبة،  مملكتنا  خدمة  يف  العـــمل 

منا ببــذل اأقـ�سى اجلهود واأجودها، وعهًدا 

علينا فــي جعل الرعاية ال�سحية واملر�سى 

ن�سب اأعيننا«.

وزير �لعدل يوؤكد على

 �ملكانة �لتاريخية جلامع �أحمد �لفاحت

مركز »�إن جي �إن« ي�ست�سيف جانًبا 

من برنامج »�سغف« لبناء قدر�ت �ل�سباب

والتطوير  للتدريب  اإن«  جي  »اإن  مركز  ا�ست�ساف 

الذي  »�سغف«  برنامج  وفعاليات  اأن�سطة  من  جانًبا 

قدرات  بناء  اإىل  ويهدف  الطيبة  الكلمة  جمعية  تنفذه 

من  العديد  يف  البحريني  ال�سباب  مهارات  وتعزيز 

الإيجابي  والتفكري  الإبداع  على  وحتفيزهم  املجالت، 

الذي يعزز من دورهم يف خدمة جمتمعهم ووطنهم.

اإن  العو�سي  يعقوب  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

ياأتي  التدريبي  الربنامج  لهذا  اإن«  جي  »اإن  ا�ست�سافة 

يف اإطار م�سوؤوليته الجتماعية جتاه املجتمع البحريني 

الذين  ال�سباب  �سريحة  وخا�سة  �سرائحه،  بجميع 

ي�سكلون ن�سف احلا�سر وكل امل�ستقبل، وتقدم ما يلزم 

تلم�س  على  ي�ساعدهم  وتوجيه  واإر�ساد  دعم  من  لهم 

طريق التميز والنجاح.

العو�سي  نوه  الربنامج،  افتتاح  يف  حديث  ويف 

تكنولوجيا  جمال  على  »�سغف«  برنامج  برتكيز 

التحول  جهود  ظل  يف  ال�سيرباين  والأمن  املعلومات 

املعرفة،  اقت�ساد  نحو  والتحول  البحرين  يف  الرقمي 

ال�سحابية،  احلو�سبة  اإىل  البيانات  من  املزيد  ونقل 

عرب  احلكومية  اخلدمات  على  العتماد  وزيادة 

اخلدمات  تقدمي  يف  والتو�سع  الإلكرتونية،  التطبيقات 

والتطبيب  والتعليم  الإنرتنت،  عرب  وامل�سرفية  املالية 

اأمام  اخل�سبة  املجالت  من  وغريها  ُبعد،  عن  والعمل 

طاقات ال�سباب البحريني واإبداعاته.

اإن هذا الربنامج يواكب عمل مركز »اإن جي  وقال 

وبناء  وتاأهيلها  الوطنية  بالكوادر  النهو�س  على  اإن« 

لتلبية  الالزمة  واملهارات  باملعارف  وتزويدها  قدراتها 

الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ل�سوق العمل.

يف حفل خا�ص �أقيم مبقر �لقاعدة �لبحرية �لأمريكية يف �لبحرين

»CTF-150« لقو�ت �لبحرية �ل�سعودية تت�سلم قيادة قوة �لو�جب �ملختلطة�
حمرر ال�سوؤون املحلية:

ت�سلمت   القوات   البحرية   امللكية  

 ال�سعودية،   قيادة   قوة   الواجب   البحرية  

للمرة   الثالثة   من    »150  -  CTF«  املختلطة 

 نظريتها   الباك�ستانية؛   وذلك   يف   حفل   خا�س  

 اأقيم   يف   مقر   القاعدة   البحرية   الأمريكية  

 بالبحرين . 

واأ�سارت   وكالة   الأنباء   ال�سعودية 

»وا�س« اإىل اأنه   جرى   خالل   الحتفال،   ت�سلم  

 العميد   البحري   الركن   عبداهلل   املطريي   من  

 القوات   البحرية   امللكية   ال�سعودية   قيادة  

ب�سكل   ر�سمي   من    » 150-CTF«  القوة 

 العميد   البحري   الباك�ستاين   فاقار   حممد . 

و�سهد   الحتفال   بنجاح   نهاية   فرتة  

 قيادة   البحرية   الباك�ستانية   الثانية   ع�سرة  

قال  القائد   حيث   لقوة   املهام   امل�سرتكة، 

 املنتهية وليته العميد فاقار  حممد اإن   العمل  

 يف   هذه   ال�سراكة   البحرية   الفريدة   متعددة  

 اجلن�سيات   كان   جمزًيا   وممتًعا   من   الناحية  

 املهنية   اخلربة   له ولفريقه.

واأعرب   عن   امتنانه   للدول   التي   وفرت  

 اأ�سولها   وقدمت   الدعم   ال�سامل   خالل   فرتة  

امل�سرتكة  املهام  وقوة  لإجناحها،   القيادة 

هي   واحدة   من   اأربع   فرق    »150-CTF «

امل�سرتكة   عمل   تديرها   القوات   البحرية 

ملواجهة   البحري  الأمن  عمليات  وجتري 

 الأعمال   الإرهابية   والأن�سطة   غري   القانونية  

 ذات   ال�سلة . 

وخدم   العميد   فاقار   كقائد   لقوة   مكافحة  

 الإرهاب   منذ   يناير   2021   وقاد   فريًقا  

 متعدد   اجلن�سيات   م�سوؤولً   عن   عمليات  

 م�سادرة   الب�سائع   غري   امل�سروعة   يف   املياه 

الإقليمية. ويف هذا العام قامت  فرقة   العمل  

 باإيقاف   خمدرات   غري   م�سروعة   تقدر   قيمتها  

 بنحو  200    مليون   دولر.

وُيعد  النتهاء   الناجح   للقيادة   الثانية  

 ع�سرة   لفرقة   العمل   امل�سرتكة    من   قبل  

 البحرية   الباك�ستانية   جت�سيًدا   للثقة  

 والحرتام   اللذين   يوليهما   �سركاء   التحالف  

 للبحرية   الباك�ستانية   على   مر   ال�سنني.

وتعمل   هذه   القوات   الأربع   حتت   قيادة  

 القوات   البحرية   امل�سرتكة   يف   الأ�سطول  

 الأمريكي   اخلام�س   مبملكة   البحرين،   وتعد  

 اأكرب   �سراكة   بحرية   دولية   يف   العامل،  

 وتتمثل   مهامها   يف   تنفيذ   عمليات   اأمنية  

 بحرية   يف   مناطق   عمليات   وا�سعة   تقدر  

 بحوايل   200   مليون   مرت   مربع،   وت�سمل  

 خليج   عمان   وبحر   العرب   واملحيط   الهندي  

 وخليج   عدن   والبحر   الأحمر؛   وذلك   بغر�س  

 مكافحة   الإرهاب   والأن�سطة   الداعمة   له  

 كتهريب   الب�سر   واملخدرات   والأ�سلحة  

 والفحم؛   وللم�ساعدة   يف   �سمان   حرية  

 املالحة   الدولية،   وتدفق   التجارة   الدولية  

 باأمن   واأمان   يف   تلك   املناطق   التي   تعد   حمور  

 ومركز   التجارة   العاملية   وال�سريان   الرئي�س  

 لالقت�ساد   العاملي . 

وت�سم   القوات   البحرية   امل�سرتكة 34    

 دولة   ويقع   مقرها   الرئي�س   يف   البحرين   مع  

 القيادة   املركزية   للقوات   البحرية   الأمريكية  

 والأ�سطول   الأمريكي   اخلام�س . 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأكد 

على  املعاودة  حممد  بن  نواف  والأوقاف 

املكانة التاريخية جلامع اأحمد الفاحت الذي 

ُيعد اأكرب جوامع مملكة البحرين، واملتميز 

بطرازه املعماري مبا يعك�س فنون العمارة 

الإ�سالمية اجلميلة.

بزيارة  الوزير  قيام  خالل  ذلك  جاء 

تفقدية ملركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي، يرافقه 

خاللها  اطلع  الوزارة،  م�سوؤويل  من  عدد 

من خدمات  يقدمه  وما  املركز  مرافق  على 

على مدار الأ�سبوع، واملتمثلة يف دار علوم 

القراآن الكرمي، واملكتبة وق�سم الزيارات.

واأ�ساد بجهود القائمني على املركز يف 

من  يقدمونه  وما  ورواده،  اجلامع  خدمة 

خدمات للزائرين من ال�سياح للتعرف على 

وال�ستمتاع  الكبري،  التاريخي  املعلم  هذا 

حر�س  موؤكًدا  الرائعة،  ت�ساميمه  بجمال 

الوزارة على ا�ستمرار تطوير مرافق املركز 

كافة وتهيئته ليوؤدي امل�سلون عباداتهم يف 

اأجواء ت�سودها اخل�سوع وال�سكينة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12162/pdf/INAF_20220726003946496.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971481/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971491/News.html
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 مخطط أراضيدكانين لإليجارالمركز الهندي لعالج

خدمات عقارلإليجار محلتجميل باإلعشاب

مختصين  أطـــبـــاء  بــرعــايــة 

ــوم بــعــاج  ــقـ ــكـــال نـ مــــن كـــوتـ

العمود   - النصفي  الــشــلــل 

الــفــقــري - عـــرق الــنــســاء - 

روماتيزم - اآلم المفاصل - 

قولون  - بواسير - اإلنجاب 

ــداع  ــ ــ ــصـ ــ ــ )الـ األعــــــــصــــــــاب   -

المزمن( األمراض الجلدية 

بالقرب  لإليجار  دكانين   

من شارع الخليفة بالمنامة

 49 موقف سيارات مظلل 

مع حراسة 24 ساعة بقرب 

شــــارع الــخــلــيــفــة بــالــمــنــامــة

لـــــــاســـــــتـــــــفـــــــســـــــار يــــــرجــــــى 

ــى ــ ــ ــلـ ــ ــ االتـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــال  عـ

3 9 6 0 5 5 7 0

)24302(

في  أراضـــي  مخطط  للبيع 

RB استثماري مكون  عراد 

ــر  ــوفـ تـ ــع  ــ مــ ــع  ــطــ قــ  10 ــن  ــ مــ

الخدمات من طرق وكهرباء 

ــاء بــالــقــرب مــن مــدرســة  ومــ

عـــــراد اإلبـــتـــدائـــيـــة لــــأوالد

لـــــــاســـــــتـــــــفـــــــســـــــار يــــــرجــــــى 

ــى ــ ــ ــلـ ــ ــ االتـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــال  عـ

3 9 6 0 5 5 7 0

3 9 8 8 3 8 7 9
)24303(

ــيـــة( ضــغــط الـــدم  )الـــصـــدفـ

الــكــولــيــســتــرول   - الــســكــر   -

النقاط  لتنشيط  مساج   -

ـــة فـــــــي الـــجـــســـم ـــويــ ــيــ ــ ــحـ ــ الـ

ــي  ــ األســــــــــــعــــــــــــار ف

ــاول الــجــمــيــع ــ ــن ــ ــت ــ م

ــز  ــ ــجــ ــ لـــــــاســـــــتـــــــفـــــــســـــــار وحــ

ــال على االتــــصــ الـــمـــواعـــيـــد 

 + 9 7 3 - 1 7 7 2 2 0 6 0

)23766(

ــى ــرج لــالســتــفــســار ي
هاتف عــلــى  اإلتـــصـــال 
1 7 5 8 1 2 6 9
1 7 6 1 7 7 1 8

لحــــجــــــز
مســاحـــــة إعـــالنـيـــة

  CR 2022-108183 إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تــقــدم إلــيــنــا الــســيــد: مــصــعــب مــشــرف أحــمــد ســـنـــاده، بــطــلــب تحويل 
الــمــحــل الــتــجــاري الــتــالــي إلـــى الــســيــد/ هــيــف بــن مــحــمــد بــن مفلح 
القحطاني، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خال خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقًا به ما يعزز 

اعتراضه.
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وز�رة �ل�سحة �ل�سعودية تعلن عن

 3 �إ�سابات بجدري �لقرود قادمة من �أوروبا

عوا�صم - وكاالت:

ال�صحة  وزارة  با�صم  متحدث  قال 

االإثنني،  اأم�س  »العربية«  لقناة  ال�صعودية، 

اإن عدد حاالت االإ�صابة بجدري القرود يف 

اململكة و�صل لـ3 حاالت.

الثالثة  امل�صابني  اأن  املتحدث  واأ�صاف 

بجدري القرود يف ال�صعودية كانوا عائدين 

من اأوروبا.

قد  ال�صعودية  ال�صحة  وزارة  وكانت 

اأعلنت يف 14 يوليو احلايل ر�صد اأول حالة 

اإ�صابة مبر�س جدري القرود ل�صخ�س عائد 

من خارج اململكة وذلك يف مدينة الريا�س.

احلالة  باأن  اجلميع  الوزارة  وطماأنت 

االإجراءات  وفق  الطبية  للرعاية  تخ�صع 

ال�صحية املعتمدة، باالإ�صافة اإىل ذلك جرى 

ح�صر جميع املخالطني.

باأعمال  ا�صتمرارها  الوزارة  واأكدت 

جدري  مر�س  مل�صتجدات  واملتابعة  الر�صد 

القرود واالإعالن بكل �صفافية عن اأي حاالت 

يتم ر�صدها، م�صرية اإىل جاهزيتها وقدرتها 

على التعامل مع اأي تطور للمر�س.

اأوىل  اكت�صاف  مت  اأنه  اإىل  ي�صار   

يف  الب�صر  لدى  القرود  بجدري  االإ�صابات 

العام 1970 وهو اأقل خطورة وعدوى من 

اجلدري الب�صري الذي مت الق�صاء عليه يف 

عام 1980. 

االت�صال  طريق  عن  املر�س  وينتقل   

الوثيق، وعادة ما ي�صفى املري�س من دون 

تدخل بعد اأ�صبوعني اأو ثالثة اأ�صابيع.

ويل �لعهد �ل�سعودي يعلن عن 

ت�ساميم مدينة »ذ� الين« يف نيوم 

عوا�صم - وكاالت:

االأمري  ال�صعودي،  العهد  ويل  اأعلن 

»ذا  مدينة  ت�صاميم  عن  �صلمان،  بن  حممد 

الين« يف نيوم.

حتقق  الين«  »ذا  اأن  العهد،  ويل  وذكر 

امللحة  التحديات  وتعالج  العي�س  مثالية 

التي تواجه الب�صرية.

اأن الت�صاميم اال�صتثنائية لـ»ذا  وتابع، 

للمدينة  الداخلي  الهيكل  تو�صح  الين« 

متعدد الطبقات، م�صيفا: »ال ميكننا جتاهل 

اأزمة البيئة وطريقة احلياة اللتني تواجهان 

مدن العامل«.

واأ�صار اإىل اأن مدينة »ذا الين« يف نيوم 

بني  ي�صل  ال�صرعة  فائق  قطارا  حتتوي 

طريف املدينة يف 20 دقيقة.

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س �لوزر�ء �لكويتي �جلديد يوؤكد �ملحافظة على �ملكت�سبات ودولة �ملوؤ�س�سات

عوا�صم - وكاالت:

اأحمد  ال�صيخ  اجلديد  الكويت  وزراء  رئي�س  تعهد 

البالد  الأمري  وجهها  ر�صالة  ال�صباح، يف  االأحمد  نواف 

ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح اأم�س، بـ»احلفاظ 

على الد�صتور والدميقراطية« و»املحافظة على املكا�صب 

الوطنية ودولة املوؤ�ص�صات«.

واأكد رئي�س الوزراء الكويتي اجلديد �صعيه لـ»بذل 

كل اجلهود لتحقيق النه�صة ال�صاملة والتنمية والبناء«.

واأكد »الوالء والوفاء واالإخال�س يف خدمة الكويت 

مكا�صبنا  على  »باملحافظة  متعهدا  الكرمي«،  و�صعبها 

املوؤ�ص�صات  ودولة  والدميقراطية  والد�صتور  الوطنية 

التي ارت�صاها اأجدادنا واآباوؤنا«.

ال�صاملة  النه�صة  »حتقيق  �صعيه  على  و�صدد 

والتنمية والبناء على اأر�س الوطن« وحتقيق ما يتطلع 

اإليه اأبناوؤه من رقي ورخاء.

االأحد تعيني  االأول  اأم�س  اأعلنت  قد  الكويت  وكانت 

البالد  اأمري  جنل  ال�صباح  االأحمد  نواف  اأحمد  ال�صيخ 

رئي�صا جديدا للوزراء ليحل حمل رئي�س وزراء احلكومة 

امل�صتقيلة ال�صيخ �صباح اخلالد الذي واجه �صجاالت مع 

الربملان اأعاقت االإ�صالح املايل.

العهد  ويل  عن  اأمريي  مر�صوم  يف  القرار  و�صدر 

ال�صيخ  من  طلب  وقد  ال�صباح،  االأحمد  م�صعل  ال�صيخ 

ال�سيخ اأحمد نواف الأحمد ال�سباحاأحمد ت�صكيل حكومة جديدة.

��ستفتاء �لد�ستور بتون�س.. �أكرث من مليون ناخب �أدلو� باأ�سو�تهم

عوا�صم - وكاالت:

يتوا�صل منذ �صباح اأم�س االإثنني الت�صويت لال�صتفتاء على الد�صتور 

اجلديد يف تون�س، حيث فتحت مراكز االقرتاع اأبوابها يف ال�صباح الباكر 

ال�صتقبال التون�صيني الذين ي�صوتون با�صتفتاء حول م�صروع د�صتور جديد، 

و�صط ترقب واإجراءات اأمنية م�صددة.

مليون  من  »اأكرث  اإن  ام�س  م�صاء  التون�صية  االنتخابات  هيئة  وقالت 

و213 األف ناخب اأدلوا باأ�صواتهم« حتى ال�صاعة الثالثة والن�صف ع�صرا، 

بعدما بداأ االقرتاع يف ال�صاد�صة �صباحا بالتوقيت املحلي.

كما قال رئي�س الهيئة العليا امل�صتقلة لالنتخابات فاروق بوع�صكر اإن 

ن�صبة امل�صاركة يف اال�صتفتاء على الد�صتور ارتفعت اإىل 13.6% من اإجمايل 

االقرتاع  بداية  ت�صع �صاعات على  اأكرث من  امل�صجلني بعد مرور  الناخبني 

اأم�س االإثنني. وتوقع بوع�صكر اأن يكون االإقبال كبريا يف الفرتة امل�صائية. 

كما اأ�صاف اأن الهيئة مل ت�صجل اأي حوادث اأو اإخالالت ذات اأهمية خالل 

عدد  اأن  يذكر  طفيفة.  اإ�صكاالت  با�صتثناء  االقرتاع  من  املا�صية  ال�صاعات 

امل�صجلني يف ال�صجل االنتخابي يبلغ 9 ماليني و296 األف ناخب من بينهم 

348 األفا و876 ناخبا م�صجلني باخلارج. و�صتغلق مراكز االقرتاع اأبوابها 

يف ال�صاعة العا�صرة ليال، على اأن تعلن الهيئة العليا امل�صتقلة لالنتخابات 

عن النتائج االأولية لال�صتفتاء م�صاء اليوم الثالثاء.

�لكرملني: �ل�سربات �لرو�سية على �أودي�سا ال تعيق �سادر�ت �حلبوب

مو�صكو - اأ ف ب:

الرو�صية  ال�صربات  اإن  االإثنني  الكرملني  قال 

احلبوب  ت�صدير  تعيق  ال  اأودي�صا  ميناء  على 

االأوكرانية تنفيذا لالتفاقية املوقعة برعاية االأمم 

املتحدة. 

با�صم  املتحدث  بي�صكوف  دميرتي  وقال 

التحتية  البنية  »ي�صتهدف  الق�صف  اإن  الكرملني 

االإطالق  على  يتعلق  وال  فقط.  الع�صكرية 

ت�صدير  اتفاقية  لتنفيذ  امل�صتخدمة  باملن�صاآت 

اأن  ينبغي  وال  ميكن  ال  ال�صبب  ولهذا  احلبوب، 

يعيق بدء عملية التحميل«.

ق�صف اجلي�س الرو�صي ال�صبت ميناء اأودي�صا 

االأوكراين احليوي لت�صدير احلبوب االأوكرانية، 

غداة توقيع اتفاق بني رو�صيا واأوكرانيا وتركيا 

من  احلبوب  بت�صدير  لل�صماح  املتحدة  واالأمم 

الغذاء  اأزمة  من خماطر  احلد  اأجل  من  اأوكرانيا 

العاملية التي ت�صبب بها الهجوم الرو�صي.

يف  اجلمعة  وقع  الذي  االتفاق  وين�س 

اإ�صطنبول ب�صكل خا�س على اإن�صاء ممرات اآمنة 

لل�صماح مبرور ال�صفن التجارية يف البحر االأ�صود 

وت�صدير 20 اإىل 25 مليون طن من احلبوب.

والذرة  القمح  من   %90 ت�صدير  يتم  كان 

البحر  طريق  عن  اأوكرانيا  من  ال�صم�س  وعباد 

البحر  على  اأودي�صا  ميناء  عرب  رئي�صي  وب�صكل 

االأ�صود الذي كان يجري عربه 60% من ن�صاط 

املوانئ يف البالد.

الرو�صي  اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 

يف  �صحايف  موؤمتر  خالل  الفروف  �صريغي 

اأويو يف الكونغو: »ال �صيء يف االلتزامات التي 

االتفاقات  اإطار  يف  �صيما  وال  رو�صيا  اتخذتها 

املوقعة يف 22 يوليو يف ا�صطنبول، مينعنا من 

خالل  من  اخلا�صة  الع�صكرية  العملية  موا�صلة 

تدمري بنى حتتية ع�صكرية« اأوكرانية.

العالية  الرو�صية  ال�صواريخ  اأن  اإىل  واأ�صار 

اأوكرانيا  ع�صكريا«  »زورقا  ا�صتهدفت  الدقة 

»هاربون«  طراز  من  لل�صفن  م�صادة  و�صواريخ 

الق�صم  يف  ذخائر  م�صتودع  اإىل  موؤخرا  �صلمت 

الع�صكري من ميناء اأودي�صا »على م�صافة كبرية 

من ر�صيف احلبوب«.

العدد:  12162
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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

https://www.alayam.com/alayam/first/971464/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12162/pdf/INAF_20220726003946496.pdf
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 فعاليات: مي بنت محمد قدمت 
إنجازات في تطوير الحراك الثقافي البحريني

الوطن��ي  البحري��ن  متح��ف  ش��هد 
مس��اء أم��س، لق��اء م��ع الش��يخة 
م��ي بنت محم��د آل خليفة، ش��هد 
حض��ور موظفي الهيئ��ة وعدد من 
الش��خصيات الثقافية في البحرين، 
حيث عبروا في اس��تقبال حافل عن 
ش��كرهم إليها على م��ا قدمته من 
جهد ف��ي توجيه دّفة الثقافة خالل 

السنوات الماضية.
وت��م إلق��اء ع��دد م��ن الكلم��ات، 
منه��ا كلمة كتبها عال��م االجتماع 
نق��ل  مش��روع  ومدي��ر  التونس��ي 
المعارف الذي تش��رف عليه الهيئة 
الدكت��ور الطاه��ر لبي��ب، وكلم��ة 
لعضو هيئة تحري��ر مجلة البحرين 
الثقافية الصادرة عن هيئة الثقافة 
الدكتور محم��د الخزاعي، كذلك تم 
عرض فيلم عكس منجزات معاليها 
وجداري��ة  الثقاف��ة،  فري��ق  أع��ده 
تضمنت كلمات ش��كر مكتوبة من 

موظفي الهيئة.
ووجهت الش��يخة مي بن��ت محمد، 
الش��كر إل��ى كاف��ة الحاضرين وإلى 
عل��ى  الهيئ��ة  وك��وادر  موظف��ي 
جهودهم وعملهم الدؤوب من أجل 
خدمة صورة البحرين الثقافية حول 

العال��م، مؤك��دة أن المنجز يتحقق 
عندما يكون الدافع للعمل بش��غف 
هو ح��ب الوطن ورفعت��ه، متمنية 
أن تستمر هيئة الثقافة في نهجها 
الت��ي تعكس  الدائم ومش��اريعها 
غنى تاريخ وحضارة مملكة البحرين.

فيما أشاد لبيب بما حققته الشيخة 
م��ي ف��ي مج��ال العم��ل الثقاف��ي 

المعاص��ر في البحري��ن، مؤكدًا أن 
الحرك��ة الثقافية العربية س��تذكر 
دوم��ًا منجزاتها التي س��اهمت في 
نش��ر قيم الجمال واس��تقطبت إلى 
المملكة المفكرين والمبدعين من 

كافة أرجاء العالم.
فيما وجه الخزاعي في كلمة بالنيابة 
ع��ن هيئة تحري��ر مجل��ة البحرين 

الثقافية، الش��كر إلى الش��يخة مي 
بنت محمد على الدعم الذي حظيت 
وتعزي��ز  لتطويره��ا  المجل��ة  ب��ه 
إش��عاعها الثقافي واإلبداعي محليًا 
وعالمي��ًا، منوه��ًا بما ت��م تحقيقه 
خ��الل العم��ل معه��ا م��ن خدمة 
للح��راك الثقافي الوطني الرس��مي 

واألهلي وبألوانه المتعددة.

»عالي الخيرية« تنظم محاضرة 
اختيار التخصصات الجامعية

الخيرية  تنظ��م جمعي��ة عال��ي 
اختي��ار  محاض��رة  االجتماعي��ة 
بعن��وان  الجامع��ي  التخص��ص 
وذل��ك  الجامع��ي،  مس��تقبلي 
الدراس��ة  المقبلين على  للطلبة 
ف��ي الخارج في صال��ة خير بمقر 
الجمعي��ة ف��ي عال��ي بالتعاون 
للخدم��ات  المج��د  م��ع مكت��ب 

التعليمية.
التدري��ب  لجن��ة  رئي��س  وق��ال 
الطالبي��ة  والخدم��ات  المهن��ي 

محمد محسن إن المحاضرة تهدف إلى تعريف الطالب بالخيارات 
المتاح��ة للدراس��ة خارج البحري��ن، باإلضافة إل��ى تعريف أولياء 
األمور بالجامع��ات الموصى بها من ِقَبل وزارة التربية والتعليم. 
وأوضح محس��ن أن مندوبي بع��ض الجامعات س��يتواجدون في 
مق��ر الجمعية لإلجابة على استفس��ارات الط��الب وأولياء األمور، 
إل��ى جانب عرض تجارب الطلبة الخريجين والتش��اور مع الحضور 

ومساعدتهم في االختيار.
وأش��ار إلى أن اللجنة المنظمة ستوفر خدمة التسجيل الفوري في 
الجامع��ات في جمهورية مصر العربية الخاصة منها والحكومية، 
وجامعات األردن، ماليزيا، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا 
وألمانيا، مبينًا أن المحاضرة ستتحدث عن احتياجات سوق العمل 

والفرص الوظيفية من خالل أحد مسؤولي وزارة العمل.
وقال محس��ن إن المحاضرة ومن خالل أحد الخبراء س��يتم تناول 
كيفي��ة اختي��ار التخصص والتس��جيل ف��ي الجامع��ات الموصى 
بها م��ن وزارة التربية والتعلي��م، وس��ُتختتم الفعالية بالفقرة 

المفتوحة لمرشدين أكاديميين.
وأك��د أن المحاضرين ت��م اختيارهم بعناي��ة للوصول إلى أقصى 
درج��ات النج��اح خدمة للط��الب والطالب��ات لمس��اعدتهم على 
اختي��ار تخصصاته��م الجامعي��ة حس��ب إمكاناته��م، وأن لجنة 
الخدم��ات الطالبي��ة حريص��ة عل��ى تنوي��ع أنش��طتها الخاصة 
بالطالب والطالبات في مختلف المراحل الدراس��ية طوال الس��نة 
وحس��ب المواعيد التي تحقق أقصى درجات االستفادة، من خالل 

االستعانة بأحد مكاتب الخدمات الطالبية المعتمدة.

محمد محسن

الرئيس التنفيذي للتنظيم 
العقاري يتسلم العضوية 

الفخرية في »السنابل«

اس��تقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد بن خليفة بن عبداهلل آل خليفة؛ يوس��ف عقاب بالنيابة 
ع��ن رئيس جمعية الس��نابل لرعاية األيت��ام و رئيس مجلس 
اإلدارة وأعضاء الجمعية، حيث تس��لم الشيخ محمد بن خليفة 
بن عبداهلل آل خليفة شهادة العضوية الفخرية في الجمعية.

وثمن الش��يخ محمد بن خلفية، دور الرئيس الفخري لجمعية 
السنابل الخيرية الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة، ومجلس 
اإلدارة على مدار السنوات الماضية، والجهود المبذولة لرعاية 
األيت��ام م��ن أبن��اء البحرين الذي��ن ترعاهم الجمعي��ة رعاية 
ش��املة، حيث أس��همت هذه الرعاية في تف��وق هؤالء األبناء 
األعزاء في مس��يرتهم الدراس��ية، متمنيًا للجمعية مزيدًا من 

النجاح في خدمة العمل التطوعي في البحرين.

 مجلس النواب يستقبل
 وفدًا من برنامج الزمالة

البحثية بمجال حقوق اإلنسان

اس��تقبلت األمان��ة العامة لمجلس الن��واب أمس وف��د )برنامج 
الزمال��ة البحثي��ة ف��ي مج��ال حق��وق اإلنس��ان(، ال��ذي تنظمه 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، بهدف التعرف على التجربة 
التشريعية والديمقراطية لمملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المعظم. واش��تملت الزي��ارة التي تأتي ف��ي إطار تفعيل 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بين مجلس النواب والمؤسسات 
الرس��مية واألهلي��ة، تعريف المش��اركين في الوف��د بآلية إعداد 
البحوث والدراسات لدى مجلس النواب، واستعراض أهم إصدارات 
المكتبة البرلمانية. وتم خالل الزيارة عرض مرئي اش��تمل على 
اختصاص��ات مجلس الن��واب، ونبذة ع��ن تأسيس��ه وآلية عمله 
وعم��ل اللجان الدائم��ة والنوعية، وجانب من محطات المس��يرة 

التشريعية والنيابية بمملكة البحرين.
وتأت��ي زيارة الوفد في إطار الفعاليات المع��ززة لبرنامج الزمالة 
البحثية في مجال حقوق اإلنسان، والذي يهدف لتطوير المهارات 
ف��ي التفكير النقدي والتحلي��ل في مجال حقوق اإلنس��ان، فضاًل 
ع��ن دعم وتنمية مهارات االبتكار واإلب��داع إليجاد أفضل الطرق 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

تطبيقًا لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس 

 »األوقاف السنية«: وقف دفن الموتى
بين 12 ظهرًا و4 عصرًا حتى نهاية أغسطس

اعلنت إدارة األوقاف الس��نية أن الدفن س��يتوقف من الساعة الثانية عشرة 
ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من شهري يوليو وأغسطس، في المقابر 
التابعة لإلدارة، ويأتي هذا التوجيه حرصًا من اإلدارة على سالمة المشيعين 

والعاملين في المقابر.
وأكدت على ضرورة التنس��يق مع مش��رفي المقابر وذلك عن طريق األرقام 

المتوفرة في المشارح قبل التوجه إلى المقبرة.

وأوضح��ت أن ه��ذا القرار يأتي تطبيق��ًا لقرار وزارة العم��ل الذي يفيد حظر 
العمل تحت أش��عة الشمس واألماكن المكش��وفة خالل فترة الظهيرة من 
الساعة الثانية عش��رة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من شهري يوليو 
وأغس��طس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين س��المتهم من أخطار 
اإلجه��اد الح��راري وضربات الش��مس ومختل��ف أمراض الصي��ف والحد من 

الحوادث المهنية.

تفقد مراكز خدمات العمالء في »الشمالية«

 المبارك: رفع كفاءة الخدمة 
واستدامتها في مراكز الخدمة البلدية

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل 
ب��ن ناصر المبارك على مواصلة تطوير مس��ارات 
العمل في مراك��ز الخدمة البلدية من أجل تعزيز 
ج��ودة الخدمة الحكومي��ة المقدم��ة للمواطنين 
والمقيمين، موضحًا أن الهدف الدائم الذي تسعى 
الوزارة لتحقيق��ه هو تقديم أفضل الخدمات وفق 
أعل��ى معايي��ر الج��ودة، الفت��ًا إلى تبن��ي الوزارة 
للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمات 

باستمرار، بما يحقق التطلعات المنشودة. 
العم��الء  خدم��ة  تطوي��ر  ب��أن  الوزي��ر  ون��وه 
جانب أساس��ي م��ن جوان��ب رفع كف��اءة الخدمة 
واستدامتها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق 
أعلى درجات رضا المس��تفيدين من خدماتها من 
خ��الل تقييمها المس��تمر له��ا ووض��ع المعايير 

الكفيلة بتميزها. 
جاء ذل��ك خالل الزي��ارة التفقدية الت��ي قام بها 
الوزي��ر لالطمئن��ان على س��ير العمل ف��ي مركز 
خدم��ة العمالء ف��ي مدين��ة حمد وكذل��ك مركز 
خدمة العمالء في البدي��ع، حيث التقى بعدد من 
المراجعي��ن واس��تمع إلى مالحظاته��م وآرائهم 

بشأن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات.

وش��دد الوزير على الح��رص المتواص��ل لتطوير 
المراك��ز الخدماتي��ة وتحفي��ز كاف��ة الموظفين 
فيه��ا على اإلب��داع والتميز في تقدي��م الخدمات 

البلدية للمواطنين والمقيمين، منوهًا بكفاءتهم 
ودوره��م المهم في تنفيذ البرام��ج التي تضمن 

تحقيق األهداف المرجوة.

 محافظ الشمالية: استجابة سريعة 
لمراكز اإلسعاف الوطني بتقديم خدمات الطوارئ

عل��ي  الش��مالية  محاف��ظ  أك��د 
عبدالحس��ين العصفور، الجهود التي 
يبذلها العاملون في مراكز اإلسعاف 
الوطني واس��تجابتهم الس��ريعة في 

تقديم خدمات الطوارئ.
جاء ذل��ك، أثناء زيارته مرك��ز البديع 
لإلس��عاف الوطني ف��ي البديع، حيث 
إدارة  مدي��ر  اس��تقباله  ف��ي  كان 
اإلس��عاف الوطني المقدم راش��د بن 

دينة وعدد من الضباط.
واس��تمع المحاف��ظ إلى ش��رح قدمه 
مدي��ر إدارة اإلس��عاف الوطن��ي حول 
آلية س��ير العمل ف��ي المركز، والتي 
تسهم في تعزيز االستجابة السريعة 
للحاالت الطارئة في محيط المناطق 
التي يغطيها  الس��كنية  والمجمعات 
مركز البديع، وربطها بمراكز اإلسعاف 

وأقسام الطوارئ في المستشفيات.
ش��عبة  رئي��س  اس��تعرض  فيم��ا 
مراك��ز عملي��ات اإلس��عاف الوطن��ي 
الرائد محمد النش��مي أبرز الخدمات 
والتقني��ات الطبي��ة الحديث��ة الت��ي 
تحتويها س��يارات اإلسعاف الوطني، 

والتي من شأنها تحقيق سرعة اتخاذ 
اإلج��راءات الطبي��ة الالزم��ة للحاالت 
م��ن قب��ل المس��عفين في س��يارات 
اإلس��عاف، وإطالع قسم الطوارئ في 
حالة  عل��ى  الحكوم��ي  المستش��فى 
المباش��ر  االتص��ال  عب��ر  المري��ض 

لس��رعة االس��تجابة وتحضير العالج 
للعمليات الطارئة في المستشفى.

ب��ن  راش��د  المق��دم  وج��ه  فيم��ا 
المرك��ز  أعض��اء  والضب��اط  دين��ة 
والمس��عفون، الش��كر إلى المحافظ 
على تش��ريفه بزي��ارة مرك��ز البديع 

لإلسعاف الوطني.
المحاف��ظ  نائ��ب  الزي��ارة،  وحض��ر 
العميد خالد الدوس��ري، ومدير إدارة 
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع 
محمد الزايد، وعدد من المس��ؤولين 

بالمحافظة.
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 فعاليات: مي بنت محمد قدمت 
إنجازات في تطوير الحراك الثقافي البحريني

الوطن��ي  البحري��ن  متح��ف  ش��هد 
مس��اء أم��س، لق��اء م��ع الش��يخة 
م��ي بنت محم��د آل خليفة، ش��هد 
حض��ور موظفي الهيئ��ة وعدد من 
الش��خصيات الثقافية في البحرين، 
حيث عبروا في اس��تقبال حافل عن 
ش��كرهم إليها على م��ا قدمته من 
جهد ف��ي توجيه دّفة الثقافة خالل 

السنوات الماضية.
وت��م إلق��اء ع��دد م��ن الكلم��ات، 
منه��ا كلمة كتبها عال��م االجتماع 
نق��ل  مش��روع  ومدي��ر  التونس��ي 
المعارف الذي تش��رف عليه الهيئة 
الدكت��ور الطاه��ر لبي��ب، وكلم��ة 
لعضو هيئة تحري��ر مجلة البحرين 
الثقافية الصادرة عن هيئة الثقافة 
الدكتور محم��د الخزاعي، كذلك تم 
عرض فيلم عكس منجزات معاليها 
وجداري��ة  الثقاف��ة،  فري��ق  أع��ده 
تضمنت كلمات ش��كر مكتوبة من 

موظفي الهيئة.
ووجهت الش��يخة مي بن��ت محمد، 
الش��كر إل��ى كاف��ة الحاضرين وإلى 
عل��ى  الهيئ��ة  وك��وادر  موظف��ي 
جهودهم وعملهم الدؤوب من أجل 
خدمة صورة البحرين الثقافية حول 

العال��م، مؤك��دة أن المنجز يتحقق 
عندما يكون الدافع للعمل بش��غف 
هو ح��ب الوطن ورفعت��ه، متمنية 
أن تستمر هيئة الثقافة في نهجها 
الت��ي تعكس  الدائم ومش��اريعها 
غنى تاريخ وحضارة مملكة البحرين.

فيما أشاد لبيب بما حققته الشيخة 
م��ي ف��ي مج��ال العم��ل الثقاف��ي 

المعاص��ر في البحري��ن، مؤكدًا أن 
الحرك��ة الثقافية العربية س��تذكر 
دوم��ًا منجزاتها التي س��اهمت في 
نش��ر قيم الجمال واس��تقطبت إلى 
المملكة المفكرين والمبدعين من 

كافة أرجاء العالم.
فيما وجه الخزاعي في كلمة بالنيابة 
ع��ن هيئة تحري��ر مجل��ة البحرين 

الثقافية، الش��كر إلى الش��يخة مي 
بنت محمد على الدعم الذي حظيت 
وتعزي��ز  لتطويره��ا  المجل��ة  ب��ه 
إش��عاعها الثقافي واإلبداعي محليًا 
وعالمي��ًا، منوه��ًا بما ت��م تحقيقه 
خ��الل العم��ل معه��ا م��ن خدمة 
للح��راك الثقافي الوطني الرس��مي 

واألهلي وبألوانه المتعددة.

»عالي الخيرية« تنظم محاضرة 
اختيار التخصصات الجامعية

الخيرية  تنظ��م جمعي��ة عال��ي 
اختي��ار  محاض��رة  االجتماعي��ة 
بعن��وان  الجامع��ي  التخص��ص 
وذل��ك  الجامع��ي،  مس��تقبلي 
الدراس��ة  المقبلين على  للطلبة 
ف��ي الخارج في صال��ة خير بمقر 
الجمعي��ة ف��ي عال��ي بالتعاون 
للخدم��ات  المج��د  م��ع مكت��ب 

التعليمية.
التدري��ب  لجن��ة  رئي��س  وق��ال 
الطالبي��ة  والخدم��ات  المهن��ي 

محمد محسن إن المحاضرة تهدف إلى تعريف الطالب بالخيارات 
المتاح��ة للدراس��ة خارج البحري��ن، باإلضافة إل��ى تعريف أولياء 
األمور بالجامع��ات الموصى بها من ِقَبل وزارة التربية والتعليم. 
وأوضح محس��ن أن مندوبي بع��ض الجامعات س��يتواجدون في 
مق��ر الجمعية لإلجابة على استفس��ارات الط��الب وأولياء األمور، 
إل��ى جانب عرض تجارب الطلبة الخريجين والتش��اور مع الحضور 

ومساعدتهم في االختيار.
وأش��ار إلى أن اللجنة المنظمة ستوفر خدمة التسجيل الفوري في 
الجامع��ات في جمهورية مصر العربية الخاصة منها والحكومية، 
وجامعات األردن، ماليزيا، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا 
وألمانيا، مبينًا أن المحاضرة ستتحدث عن احتياجات سوق العمل 

والفرص الوظيفية من خالل أحد مسؤولي وزارة العمل.
وقال محس��ن إن المحاضرة ومن خالل أحد الخبراء س��يتم تناول 
كيفي��ة اختي��ار التخصص والتس��جيل ف��ي الجامع��ات الموصى 
بها م��ن وزارة التربية والتعلي��م، وس��ُتختتم الفعالية بالفقرة 

المفتوحة لمرشدين أكاديميين.
وأك��د أن المحاضرين ت��م اختيارهم بعناي��ة للوصول إلى أقصى 
درج��ات النج��اح خدمة للط��الب والطالب��ات لمس��اعدتهم على 
اختي��ار تخصصاته��م الجامعي��ة حس��ب إمكاناته��م، وأن لجنة 
الخدم��ات الطالبي��ة حريص��ة عل��ى تنوي��ع أنش��طتها الخاصة 
بالطالب والطالبات في مختلف المراحل الدراس��ية طوال الس��نة 
وحس��ب المواعيد التي تحقق أقصى درجات االستفادة، من خالل 

االستعانة بأحد مكاتب الخدمات الطالبية المعتمدة.

محمد محسن

الرئيس التنفيذي للتنظيم 
العقاري يتسلم العضوية 

الفخرية في »السنابل«

اس��تقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ 
محمد بن خليفة بن عبداهلل آل خليفة؛ يوس��ف عقاب بالنيابة 
ع��ن رئيس جمعية الس��نابل لرعاية األيت��ام و رئيس مجلس 
اإلدارة وأعضاء الجمعية، حيث تس��لم الشيخ محمد بن خليفة 
بن عبداهلل آل خليفة شهادة العضوية الفخرية في الجمعية.

وثمن الش��يخ محمد بن خلفية، دور الرئيس الفخري لجمعية 
السنابل الخيرية الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة، ومجلس 
اإلدارة على مدار السنوات الماضية، والجهود المبذولة لرعاية 
األيت��ام م��ن أبن��اء البحرين الذي��ن ترعاهم الجمعي��ة رعاية 
ش��املة، حيث أس��همت هذه الرعاية في تف��وق هؤالء األبناء 
األعزاء في مس��يرتهم الدراس��ية، متمنيًا للجمعية مزيدًا من 

النجاح في خدمة العمل التطوعي في البحرين.

 مجلس النواب يستقبل
 وفدًا من برنامج الزمالة

البحثية بمجال حقوق اإلنسان

اس��تقبلت األمان��ة العامة لمجلس الن��واب أمس وف��د )برنامج 
الزمال��ة البحثي��ة ف��ي مج��ال حق��وق اإلنس��ان(، ال��ذي تنظمه 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، بهدف التعرف على التجربة 
التشريعية والديمقراطية لمملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر 
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المعظم. واش��تملت الزي��ارة التي تأتي ف��ي إطار تفعيل 
التعاون والتنس��يق المش��ترك بين مجلس النواب والمؤسسات 
الرس��مية واألهلي��ة، تعريف المش��اركين في الوف��د بآلية إعداد 
البحوث والدراسات لدى مجلس النواب، واستعراض أهم إصدارات 
المكتبة البرلمانية. وتم خالل الزيارة عرض مرئي اش��تمل على 
اختصاص��ات مجلس الن��واب، ونبذة ع��ن تأسيس��ه وآلية عمله 
وعم��ل اللجان الدائم��ة والنوعية، وجانب من محطات المس��يرة 

التشريعية والنيابية بمملكة البحرين.
وتأت��ي زيارة الوفد في إطار الفعاليات المع��ززة لبرنامج الزمالة 
البحثية في مجال حقوق اإلنسان، والذي يهدف لتطوير المهارات 
ف��ي التفكير النقدي والتحلي��ل في مجال حقوق اإلنس��ان، فضاًل 
ع��ن دعم وتنمية مهارات االبتكار واإلب��داع إليجاد أفضل الطرق 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

تطبيقًا لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس 

 »األوقاف السنية«: وقف دفن الموتى
بين 12 ظهرًا و4 عصرًا حتى نهاية أغسطس

اعلنت إدارة األوقاف الس��نية أن الدفن س��يتوقف من الساعة الثانية عشرة 
ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من شهري يوليو وأغسطس، في المقابر 
التابعة لإلدارة، ويأتي هذا التوجيه حرصًا من اإلدارة على سالمة المشيعين 

والعاملين في المقابر.
وأكدت على ضرورة التنس��يق مع مش��رفي المقابر وذلك عن طريق األرقام 

المتوفرة في المشارح قبل التوجه إلى المقبرة.

وأوضح��ت أن ه��ذا القرار يأتي تطبيق��ًا لقرار وزارة العم��ل الذي يفيد حظر 
العمل تحت أش��عة الشمس واألماكن المكش��وفة خالل فترة الظهيرة من 
الساعة الثانية عش��رة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا من شهري يوليو 
وأغس��طس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين س��المتهم من أخطار 
اإلجه��اد الح��راري وضربات الش��مس ومختل��ف أمراض الصي��ف والحد من 

الحوادث المهنية.

تفقد مراكز خدمات العمالء في »الشمالية«

 المبارك: رفع كفاءة الخدمة 
واستدامتها في مراكز الخدمة البلدية

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل 
ب��ن ناصر المبارك على مواصلة تطوير مس��ارات 
العمل في مراك��ز الخدمة البلدية من أجل تعزيز 
ج��ودة الخدمة الحكومي��ة المقدم��ة للمواطنين 
والمقيمين، موضحًا أن الهدف الدائم الذي تسعى 
الوزارة لتحقيق��ه هو تقديم أفضل الخدمات وفق 
أعل��ى معايي��ر الج��ودة، الفت��ًا إلى تبن��ي الوزارة 
للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمات 

باستمرار، بما يحقق التطلعات المنشودة. 
العم��الء  خدم��ة  تطوي��ر  ب��أن  الوزي��ر  ون��وه 
جانب أساس��ي م��ن جوان��ب رفع كف��اءة الخدمة 
واستدامتها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق 
أعلى درجات رضا المس��تفيدين من خدماتها من 
خ��الل تقييمها المس��تمر له��ا ووض��ع المعايير 

الكفيلة بتميزها. 
جاء ذل��ك خالل الزي��ارة التفقدية الت��ي قام بها 
الوزي��ر لالطمئن��ان على س��ير العمل ف��ي مركز 
خدم��ة العمالء ف��ي مدين��ة حمد وكذل��ك مركز 
خدمة العمالء في البدي��ع، حيث التقى بعدد من 
المراجعي��ن واس��تمع إلى مالحظاته��م وآرائهم 

بشأن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات.

وش��دد الوزير على الح��رص المتواص��ل لتطوير 
المراك��ز الخدماتي��ة وتحفي��ز كاف��ة الموظفين 
فيه��ا على اإلب��داع والتميز في تقدي��م الخدمات 

البلدية للمواطنين والمقيمين، منوهًا بكفاءتهم 
ودوره��م المهم في تنفيذ البرام��ج التي تضمن 

تحقيق األهداف المرجوة.

 محافظ الشمالية: استجابة سريعة 
لمراكز اإلسعاف الوطني بتقديم خدمات الطوارئ

عل��ي  الش��مالية  محاف��ظ  أك��د 
عبدالحس��ين العصفور، الجهود التي 
يبذلها العاملون في مراكز اإلسعاف 
الوطني واس��تجابتهم الس��ريعة في 

تقديم خدمات الطوارئ.
جاء ذل��ك، أثناء زيارته مرك��ز البديع 
لإلس��عاف الوطني ف��ي البديع، حيث 
إدارة  مدي��ر  اس��تقباله  ف��ي  كان 
اإلس��عاف الوطني المقدم راش��د بن 

دينة وعدد من الضباط.
واس��تمع المحاف��ظ إلى ش��رح قدمه 
مدي��ر إدارة اإلس��عاف الوطن��ي حول 
آلية س��ير العمل ف��ي المركز، والتي 
تسهم في تعزيز االستجابة السريعة 
للحاالت الطارئة في محيط المناطق 
التي يغطيها  الس��كنية  والمجمعات 
مركز البديع، وربطها بمراكز اإلسعاف 

وأقسام الطوارئ في المستشفيات.
ش��عبة  رئي��س  اس��تعرض  فيم��ا 
مراك��ز عملي��ات اإلس��عاف الوطن��ي 
الرائد محمد النش��مي أبرز الخدمات 
والتقني��ات الطبي��ة الحديث��ة الت��ي 
تحتويها س��يارات اإلسعاف الوطني، 

والتي من شأنها تحقيق سرعة اتخاذ 
اإلج��راءات الطبي��ة الالزم��ة للحاالت 
م��ن قب��ل المس��عفين في س��يارات 
اإلس��عاف، وإطالع قسم الطوارئ في 
حالة  عل��ى  الحكوم��ي  المستش��فى 
المباش��ر  االتص��ال  عب��ر  المري��ض 

لس��رعة االس��تجابة وتحضير العالج 
للعمليات الطارئة في المستشفى.

ب��ن  راش��د  المق��دم  وج��ه  فيم��ا 
المرك��ز  أعض��اء  والضب��اط  دين��ة 
والمس��عفون، الش��كر إلى المحافظ 
على تش��ريفه بزي��ارة مرك��ز البديع 

لإلسعاف الوطني.
المحاف��ظ  نائ��ب  الزي��ارة،  وحض��ر 
العميد خالد الدوس��ري، ومدير إدارة 
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع 
محمد الزايد، وعدد من المس��ؤولين 

بالمحافظة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »البحرين الطبية« تقدم منظورًا بحرينيًا 
وعالميًا حول التطور التاريخي للطب والتمريض

نظمت الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلندا - جامعة 
البحرين الطبية على مدار العام الدراس��ي سلسلة من 
الندوات »ويبنار« تضمنت 12 ندوة استعرضت خاللها 
المنظ��ور البحريني والعالمي حول المراحل الرئيس��ية 
للتط��ور التاريخ��ي للط��ب، وذلك تح��ت رعاية رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 

عبد اهلل آل خليفة. 
وقال رئيس الجامعة س��مير العت��وم: »نقدم العرفان 
والتقدير إلى الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبد اهلل 
آل خليفة، على رعايته لنا. لقد بنينا مناهجنا وأس��اليب 
تعليمنا ف��ي الجامعة على مبدأ رعاي��ة المرضى، كما 
نح��رص على تزوي��د خريجين��ا بالمهارات الش��خصية 
والمهني��ة الالزمة مع التركيز على الكفاءة الس��ريرية 

وصحة المجتمع وكفاءة البحوث«.
وأض��اف قائ��اًل: »عرضت هذه السلس��لة م��ن الندوات 

لطالبنا وجهات نظ��ر مختلفة حول التط��ور التاريخي 
لمهن��ة الطب والتمري��ض، وبالتالي ش��جعتهم على 
تطوير أنفس��هم في مجال الرعاي��ة الصحية. وأتوجه 
بش��كري الجزيل لجميع المقدمين الذين س��اهموا في 

إنجاح هذه الندوات«.
وخ��الل الن��دوات، أش��ادت كلي��ة التمري��ض والقبالة 
بمس��اهمة المملكة في تطوير مسيرة التمريض من 
خ��الل 3 ن��دوات مخصصة قدم��ت خاللها استش��ارية 
التمري��ض الدكت��ورة فريب��ا ال��درازي، الن��دوة األولى 
بعنوان »قيادة التمريض في البحرين من أجل تكوين 
مهن��ة التمري��ض ف��ي منطقة ش��رق البح��ر األبيض 

المتوسط«.
فيما قدمت مديرة التمريض في مستش��فى قوة دفاع 
البحرين الدكتورة فاطمة خليل الندوة الثانية بعنوان 
»التط��ور التاريخي لخدم��ات التمريض العس��كري«، 

وقدمت رئيس��ة الممرضين في مستش��فى اإلرسالية 
األمريكية جوان��ا إليزابيث الندوة الثالثة بعنوان »رواد 
التمريض في أول مستشفى بحريني: مساهماتهم في 

تطوير مهنة التمريض«.
وتم اس��تعراض عب��ر 3 ندوات إضافي��ة، وجهات نظر 
إقليمية وعالمية حول التمريض، بما في ذلك »أهمية 
التطور التاريخ��ي للتمريض: مراجع��ة وثيقة لُرفيدة 
األس��لمية« للدكت��ور مصطف��ى بودريك، استش��اري 
تمريض ومستشار في الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بالمملكة العربية السعودية، و»دور كبير في 
التمري��ض الجيد: الوقاية من العدوى من 1858 حتى 
1988« للبروفيسور جيرارد فيلي، أستاذ فخري وأستاذ 
التمريض س��ابقًا في كلية دبلن الجامعية، و»التطور 
التاريخي لتعليم التمريض في الهند« لناليني سيراال، 
أس��تاذة ومدي��رة قس��م التمريض في جامعة س��ري 

راماشاندرا، شيناي، الهند.
وطرح��ت كلي��ة الطب منظ��ورًا عالميًا لتطور مس��يرة 
الط��ب من خ��الل عق��د 6 ن��دوات مخصص��ة تناولت 
مواضي��ع مختلف��ة وه��ي: »الط��ب المص��ري وتاريخ 
األمراض المعدية ونتائجها« للبروفيس��ور جون فلود، 
رئيس وأستاذ قسم الطب في جامعة البحرين الطبية، 
و»سوء الس��لوك البحثي« للدكتور فيونواال ماري غوف، 
محاضرة ف��ي أخالقي��ات الرعاية الصحي��ة في جامعة 
البحرين الطبية، و»المرض واتخاذ القرار« للبروفيسور 
توماس والش، أس��تاذ مساعد في الجراحة في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة، و»الكوليرا في دبلن« للبروفيس��ور 
غابرييل فوكس، استشاري طب األطفال في مستشفى 
جامعة الملك حمد الجامعي، و»اكتش��اف األنسولين« 
للبروفيس��ور ناجي علم الدين، أس��تاذ مساعد سريري 

في الطب في جامعة البحرين الطبية.

د. فيونواال ماري غوف د. غابرييل فوكسالشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة د. ناجي علم الدين د. توماس والشد. سمير العتوم

 »باس« توقع اتفاقية المناولة
مع »إنديجو« لتقديم خدمات صيانة الطائرات

أعلنت ش��ركة خدمات مطار البحرين »باس« عن توقيع 
 InterGlobe اتفاقي��ة المناول��ة األرضي��ة م��ع ش��ركة
Aviation Limited »إنديج��و« لتقدي��م خدمات صيانة 

الطائرات.
وس��توفر »باس« خدمات فحوصات الصيانة المجدولة 
لرحالت »إنديج��و« المغادرة من مطار البحرين الدولي، 
حي��ث تهدف ه��ذه االتفاقية الس��تعراض م��دى تمّيز 
الخدمات التي تقدمها »باس« والمتمثلة بتوفير حلول 

صيانة متكاملة.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة خدمات مطار البحرين 
»ب��اس« المهن��دس محم��د خلي��ل: »إنه لم��ن دواعي 

س��رورنا أن نقوم بتزوي��د الطائ��رات التابعة لخطوط 
»إنديجو«، أكبر شركة طيران في الهند، بأفضل خدمات 
الصيان��ة المتماش��ية مع المعايي��ر الدولي��ة. كما إننا 
نتطلع لالس��تمرار بتعزيز مستوى خدماتنا الرائدة عن 
طريق توسيع نطاق شراكاتنا مع شركات طيران دولية«.

وتمنح االتفاقية لشركة »باس« الحق بإصدار شهادات 
اجتي��از الفحص الفني للطائرات وذلك في أعقاب تنفيذ 
فحوصات الصيانة المجدولة ومراحل التصحيح والتحّري 
عن أّية أخطاء إلصالحها. باإلضافة إلى استبدال القطع 
المتض��ررة وتنفي��ذ إصالح��ات طفيف��ة ضم��ن نطاق 

محمد خليلالترخيص الذي تمتلكه.

 االتحاد الهندسي الخليجي يوقع مذكرة
تفاهم مع »الخليجية للصيانة واالعتمادية«

وق��ع االتح��اد الهندس��ي الخليجي أم��س مذكرة 
للصيان��ة  الخليجي��ة  الجمعي��ة  م��ع  تفاه��م 
واالعتمادية، وذلك بمبنى جمعية المهندس��ين 

البحرينية.
ووق��ع المذك��رة كل م��ن األمين الع��ام لالتحاد 
الهندس��ي الخليج��ي محم��د الخزاع��ي، ورئي��س 
للصيان��ة  الخليجي��ة  الجمعي��ة  إدارة  مجل��س 

واالعتمادية سعد الشمراني.
ويتمت��ع الكيان��ان الهندس��يان بمعرف��ة وخبرة 
واس��عتين واحترافيتي��ن في المجال الهندس��ي، 
فض��اًل ع��ن ش��مول اهتمامهما بمنطق��ة دول 
مجلس التعاون الخليجي، وقد سبق لهما تنظيم 
العدي��د من الفعالي��ات التي اس��تقطبت أعدادًا 
كبيرة م��ن الباحثين والمهتمين وتم نش��ر تلك 

األبحاث في المجالت والدوريات االختصاصية.
وبموجب هذه المذكرة فسوف ينظمان فعاليات 
تتن��اول مج��االت الصيان��ة واالعتمادي��ة وإدارة 

األص��ول به��دف تطوي��ر ودع��م ُأط��ر التفاه��م 
المش��ترك ف��ي المج��االت العملي��ة والتعليمية 
الش��املة لدى كل من الطرفين لتعزيز العالقات 

بينهم��ا لتفعيل وتطوي��ر الخبرات ف��ي مجاالت 
التع��اون المش��ترك من أج��ل تحقي��ق التعاون 

الفني الهندسي بين دول المجلس.

 »كاف اإلنسانية« تطلق 
مشروعات نوعية لدعم األسر البحرينية

تعكف »كاف اإلنسانية« بجمعية اإلصالح على تقديم 
عدد م��ن المش��روعات النوعية والرائدة لدعم األس��ر 
البحرينية المتعففة سعيًا منها لتحقيق الكفاية لتلك 
األس��ر ورفع جزء من األعباء المالية ع��ن كاهل عائِلي 

هذه األسر وتقديم خدمات مميزة ألفرادها.
وتش��مل هذه المش��روعات مش��روع »األم الُمِعيلة«، 
حيث تدعم »كاف اإلنس��انية« من خالل هذا المشروع 
األم التي تتولى رعاية أسرتها ماديًا واجتماعيًا لكونها 
أرمل��ة أو مَطلَّق��ة، أو لعج��ز الزوج عن العمل وكْس��ب 
ال��رزق بنفس��ه لظروف قاه��رة، وذلك م��ن خالل دعم 
هذه األس��رة بمبلغ ش��هري يوفر قدرًا من احتياجاتها 

األساسية.
كما دش��نت »كاف« المش��روع الرائد الذي يحمل اسم 
»كفال��ة طفل« ويرمي إلى رعاي��ة الطفل الذي يعاني 
م��ن غي��اب األب وهجِره أس��رته وامتناعه ع��ن رعاية 
طفله أو أي من أطفال��ه بالتربية أو النفقة أو تعرُّض 
أيِّهم للتعنيف م��ن األب، أو عجز األب لمرض أو عاهة. 
وتقوم »كاف« من خالل هذا المش��روع بكفالة أطفال 
حة لالستفادة من هذه الكفالة بواقع 30  األسر الُمرشَّ

دينارًا لكل طفل.
»كاف  دش��نتها  الت��ي  النوعي��ة  المش��روعات  وم��ن 

اإلنس��انية« داخ��ل مملك��ة البحرين مش��روع »رعاية 
د«، وترمي من خالل هذا المش��روع إلى  أطف��ال التََّوحُّ

توفير الرعاية والتعليم والعالج النفسي ألطفال األسر 
د. المتعففة في البحرين الذين يعانون من التََّوحُّ

 شراكة بين »الرؤية للتأمين« 
 و»براكستون« لتقديم

المساعدة على الطريق

دخلت ش��ركة الرؤية للتأمين في ش��راكة مع براكستون لتقديم 
خدم��ات المس��اعدة عل��ى الطري��ق لعمالئها. وذلك في س��بيل 
س��عيها المس��تمر للتميز في عروضها، حيث سوف تقدم شركة 
براكس��تون إضافتن��ا لخدمة المس��اعدة على الطري��ق عضوية 
نادي براكس��تون لجميع عمالئها. وتعتبر شركة براكستون من 
الش��ركات الرائدة في تقدي��م خدمات الدعم لش��ركات التأمين 
المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تمتلكه الشركة 
من الخبرات في مجال التأمين على المستوى العالمي واإلقليمي 
حيث يعتبر نادي براكس��تون من أح��دث برامج الدعم التي تقوم 
براكستون حاليًا بتوفيرها إلى شركات التأمين وذلك في سعيها 

المستمر في تقديم كل ما هو جديد. 
ويقدم نادي براكس��تون في الوقت الحال��ي مجموعة من باقات 
الخصومات المتعلقة بالس��يارات مثل خدمات العناية بالسيارات 
وخدمات الصيانة الدورية وأعمال إصالح الطالء وغيرها، وس��وف 
يواصل الفريق المس��ؤول عن النادي لدى براكس��تون في إضافة 
المزيد من العروض والمزايا لألعضاء بشكل شهري، ولن تقتصر 
ه��ذه المزايا والعروض على الخدمات ذات الصلة بالس��يارات بل 
س��يتم تقديم المزي��د من الع��روض الخاصة في ع��دة مجاالت 
مختلفة مثل خدمات الس��فر والمس��اعدات المنزلية وتخفيضات 

مختلفة للمطاعم والمأكوالت. 

 استمرار طلبات الترشح
لجائزة »نحن معًا« للعمل 

التطّوعي حتى 15 أغسطس
أعلنت سفارة روسيا لدى البحرين بأن لجنة التحكيم لجائزة »نحن 
معًا« الدولية للعمل التطّوعي التي تم تدش��ينها في 2020 من 
قبل الحكومة الروس��ية لغرض تدعي��م المتطّوعين حول العالم 
وتحفيز تبادل الخبرات بينهم، ستستمّر في قبول طلبات الترشيح 

حتى 15 أغسطس المقبل. 
وتتمحور النس��خة الثالثة من الجائزة ح��ول موضوع »التغّييرات 
االجتماعية عبر العمل التطّوعي«، وهذا العام سيتّم منح الجوائز 
في 3 فئات أساس��ية، بم��ا فيها »البيئة والتنمية المس��تدامة« 
و»الط��ّب والحي��اة الصّحي��ة« و»الف��رص المتس��اوية والعدالة 
االجتماعي��ة«، عالوًة على الفئة الخاصة للمب��ادرات التي نّفذها 

المترّشحون المنفردون، وهي »العمل الخير لهذا العام«. 
وف��ي إطار ه��ذه الجائ��زة، يج��وز ترش��يح المب��ادرات التطّوعية 
ذات المنفع��ة االجتماعي��ة الت��ي ت��ّم تحقيقه��ا ف��ي 2021-

2022 أو الت��ي يس��تمّر تنفيذه��ا حاليًا م��ع النتائ��ج المتحّققة 
عل��ى أرض الواق��ع، وذل��ك م��ن قب��ل المتطّوعي��ن المنفردين 
وأفرقتهم غير منتظمة والش��ركات الخاّصة والمنّظمات األهلية. 
 يج��ري قبول طلب��ات الترش��يح على الموق��ع الرس��مي للجائزة:

 .www.wearetogetherprize.com 
وستس��تضيف منّص��ة المنتدى الدولي للمش��اركة المدنية التي 
من المقّرر عقده في 2-5 ديس��مبر 2022 في موس��كو، مراس��م 
تكريم الفائزين في الجائزة. فضاًل عن الفرصة إلطالع األوس��اط 
الواسعة من الفعاليات االجتماعية والنشطاء والساسة وأصحاب 
األعم��ال من ش��تى أنح��اء العالم عل��ى مبادراتهم، سيس��تفيد 

الفائزون من الدعم المالي واالستشاري لتحقيق مشاريعهم.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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توفير مساحات استثمارية لمطاعم ومقاٍه بجامعة البحرين
الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعـــة البحرين عـــن توافر 
مساحات تجارية للتأجير، وذلك في 
إطار اســـتعداد الجامعة الســـتكمال 

مباشـــرة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
للطلبـــة مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي 
ودعـــت   .2023  -  2022 الجديـــد 
الجامعة الراغبين في استئجار هذه 
المســـاحات إلـــى الحضور شـــخصيًا 

مـــن أجـــل المعاينـــة، يـــوم الخميس 
)28 يوليو 2022(، بمقر الجامعة في 
الصخير.وبّينـــت عمادة شـــؤون الطلبة 
وجـــود مســـاحات فـــي مجمـــع المطاعم 

الرئيسي إلقامة مطاعم ومقاٍه.

المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفة تعميم بشـــأن عطلة أول الســـنة 

الهجرية 1444هـ.
وجـــاء فـــي التعميم أنه بمناســـبة حلول الســـنة الهجريـــة الجديدة 
1444، ُتعطـــل وزارات المملكـــة وهيئاتهـــا ومؤسســـاتها العامة يوم 
الســـبت األول من شـــهر محرم 1444هـ الموافق للثالثين من شـــهر 
يوليـــو 2022م، وحيـــث إن ذلـــك اليوم يصـــادف عطلة أســـبوعية، 
ُيعـــوض عنه بالتعطيل يـــوم األحد الموافق للحـــادي والثالثين من 

شهر يوليو 2022م.
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البنوك تستأنف استقطاع األقساط بدءاً من اليوم

والـــذي  )الثالثـــاء(،  اليـــوم  البنـــوك  تبـــدأ 
يصادف موعد صرف الرواتب الشـــهرية، 
اســـتقطاع مستحقاتها الشهرية للقروض 

االســـتهالكية والتجاريـــة والعقارية التي 
يلتـــزم بهـــا زبائنهـــا مـــن المواطنيـــن بعـــد 
فتـــرات تأجيـــل متعـــددة، جاءت بســـبب 
الجائحـــة. وكان المصـــرف المركـــزي قـــد 
أصـــدر تعميمـــًا يمنح الزبائـــن خيار وقف 

األقســـاط للمرة األولى فـــي يونيو 2020 
مـــع إلـــزام البنوك بعـــدم أخذ الرســـوم أو 
الفوائـــد علـــى الزبائـــن، ثـــم تكـــرر ذلك 3 
مرات أخرى حتـــى نهاية يونيو الماضي، 
مع منح البنوك حرية فرض الفوائد على 

زبائنها وفق القوانين المتبعة.
ومنح قرار التأجيل، عشـــرات اآلالف من 
المواطنيـــن فرصـــة تصحيـــح أوضاعهم 
االقتصاديـــة، وســـداد ديونهـــم الجانبيـــة 

والشخصية.

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وجـــه 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لمواصلة تعزيز الرقابة والمحاســـبة 
والمسؤولية تجاه المال العام، معربًا عن الشكر 
والتقديـــر لـــوزارة الداخليـــة ولـــكل من ســـاهم 
وُيســـاهم في الكشـــف عمـــن يثبـــت بحقهم أي 

مخالفات مالية وإدارية.
وتـــرأس صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الـــذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
ووافـــق المجلس على مذكـــرة اللجنة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشـــريعية بشأن مشروع 
مرســـوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد 
قـــوة دفـــاع البحرين واألمن العـــام البحرينيين 
وغيـــر البحرينييـــن، والمرســـوم بقانون بشـــأن 

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسًا جلسة مجلس الوزراءإدارة واختصاصات الصندوق.

المنامة - بنا

)03(

)07(

تعزيز الرقابة والمحاسبة تجاه المال العام
الموافقة على تعديل “تقاعد العسكريين”... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

تونس ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس التونســـي قيـــس 
تتجـــه  بـــالده  أن  أمـــس  ســـعيد 
تقـــوم  نحـــو جمهوريـــة جديـــدة 
علـــى الحريـــة والعـــدل والكرامة 
الرئيـــس  ودعـــا  الوطنيـــة. 
بثتـــه  تصريـــح  فـــي  التونســـي 
الوطنيـــة  التلفزيونيـــة  القنـــاة 
)الوطنيـــة األولـــى(، صبـــاح أمس 
)اإلثنين( عقب إدالئه بصوته في 
االســـتفتاء الشـــعبي على دستور 
البـــالد الجديد، شـــعبه إلـــى عدم 
ترك البالد “فريســـة لمـــن يترصد 

لها بالداخل والخارج”.

التونسيون 
يصوتون على 

دستور جديد

)٠٨(

)07(

أرباح “بتلكو” للربع الثاني 2022
حققت شـــركة بتلكو صافي األرباح 
لمساهمي الشركة خالل الربع الثاني 
من العـــام 2022 بقيمة 20.0 مليون 
 %  12 بنســـبة  بزيـــادة  أي  دينـــار، 
مقارنة مع 17.8 مليون دينار للفترة 

)17(ذاتها من العام 2021.

مليون دينار
20

9 % ارتفاع أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين” 
تمكنـــت الشـــركة البحرينيـــة الكويتية 
للتأميـــن مـــن تحقيـــق الربـــح الصافـــي 
العائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.655 
 ،2022 األول  بالنصـــف  دينـــار  مليـــون 
مقارنـــة مـــع 2.435 مليـــون دينـــار في 

)16(نهاية الفترة من العام السابق.

إبراهيم النهام

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة زايــد الزياني، أن قطــاع الصناعة يعد 
مــن ركائــز التنويــع االقتصــادي ومحــورًا مهمــًا مــن محــاور التنميــة 
الوطنيــة شــاملة األبعــاد، حيــث تحــرص مملكة البحريــن على تطوير 
البنية التحتية الصناعية لما ُيمثله القطاع من أهمية ودور فعال في 
النشاط االقتصادي وتوفير الفرص النوعية وزيادة تنافسية المملكة 

وجذب مزيد من االستثمارات.

علـــى  التوقيـــع  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الصناعيـــة  الشـــراكة  مبـــادرة 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 
مستدامة، بحضور رئيس مجلس 
الـــوزراء بجمهورية مصـــر العربية 
الشقيقة، مصطفى كمال مدبولي، 
وبمشاركة سلطان بن أحمد الجابر 
والتكنولوجيـــا  الصناعـــة  وزيـــر 
المتقدمـــة بدولة اإلمارات العربية 
ونيفيـــن  الشـــقيقة،  المتحـــدة 

جامـــع وزيـــرة التجـــارة والصناعة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ويوســـف محمـــود الشـــمالي وزير 
والتمويـــن  والتجـــارة  الصناعـــة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 
الشـــقيقة، علـــى هامـــش مشـــاركة 
الوزير فـــي اجتماع اللجنـــة العليا 
التكامليـــة  الصناعيـــة  للشـــراكة 
مســـتدامة  اقتصاديـــة  لتنميـــة 

بالقاهرة.

البحرين واإلمارات ومصر 
واألردن... شراكة تكاملية

المنامة - بنا
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شـــهد متحـــف البحريـــن الوطنـــي مســـاء أمس لقـــاء مع 
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة، بحضـــور موظفي 
الهيئـــة وعـــدد مـــن الشـــخصيات الثقافيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، الذين عبروا في اســـتقبال حافل عن شـــكرهم 
وامتنانهـــم لهـــا على ما قدمته من جهد فـــي توجيه دّفة 

الثقافة خالل السنوات الماضية.
وتـــم إلقـــاء عـــدد مـــن الكلمـــات، منهـــا كلمـــة كتبهـــا عالم 
االجتماع التونســـي ومدير مشـــروع نقـــل المعارف الذي 
تشرف عليه الهيئة الطاهر لبيب، وكلمة لمحمد الخزاعي 
وهو عضو هيئة تحرير مجلة البحرين الثقافية الصادرة 
عن هيئـــة الثقافة، كذلك تم عرض فيلم عكس منجزات 
الشـــيخة مـــي بنت محمد أعده فريـــق الثقافة، وجدارية 
تضمنـــت كلمـــات شـــكر مكتوبـــة مـــن موظفـــي الهيئـــة. 
وتوجهـــت الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفة بالشـــكر 
الجزيـــل إلـــى جميـــع الحاضريـــن وإلى موظفـــي وكوادر 
هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار على جهودهـــم وعملهم 
الـــدؤوب من أجل خدمة صورة مملكة البحرين الثقافية 
حـــول العالـــم، مؤكـــدة أن المنجـــز يتحقق عندمـــا يكون 
الدافع للعمل بشغف هو حب الوطن ورفعته، متمنية أن 
تستمر هيئة الثقافة في نهجها الدائم ومشروعاتها التي 

تعكـــس غنـــى تاريخ وحضـــارة مملكـــة البحرين. وخالل 
كلمتـــه أشـــاد الطاهر لبيب بمـــا حققته الشـــيخة مي في 
مجـــال العمـــل الثقافي المعاصر في البحريـــن، مؤكًدا أن 
الحركـــة الثقافيـــة العربية ســـتذكر دوًمـــا منجزاتها التي 
ســـاهمت في نشر قيم الجمال واســـتقطبت إلى المملكة 
المفكريـــن والمبدعيـــن مـــن جميع أرجـــاء العالـــم، خاتًما 
كلمتـــه “الشـــيخة مـــي فكـــرة حـــّرة، أينما كانت ســـتكون 

ضـــوًءا”. مـــن جانبـــه، توجـــه محمـــد الخزاعي فـــي كلمة 
بالنيابة عن هيئة تحرير مجلة البحرين الثقافية بالشكر 
إلـــى الشـــيخة مي علـــى الدعم الـــذي حظيت بـــه المجلة 
لتطويرهـــا وتعزيـــز إشـــعاعها الثقافي واإلبداعـــي محلًيا 
وعالمًيا، منوًها بما تم تحقيقه خالل العمل مع الشـــيخة 
مي من خدمة للحراك الثقافي الوطني الرسمي واألهلي 

وبألوانه المتعددة.
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أصبحت عمليات التجميل في الوقت 
الراهـــن غيـــر مقتصـــرة علـــى النســـاء، 
حيـــث عمـــد الكثيـــر مـــن الرجـــال إلى 
إجـــراء العمليات التجميليـــة لتمكنهم 
من الحصول على مظهر الئق ومثالي. 
واســـتطلعت “البالد” في أولى حلقات 
برنامـــج مـــع أو ضـــد آراء المتردديـــن 

على مجمع ستي سنتر البحرين.
وفي الوقت الـــذي أّيدت “هبه” إجراء 
قالـــت  التجميـــل،  لعمليـــات  الرجـــل 
فاطمة السيدهاشم إن من حق الرجل 
إجراء عمليـــات التجميل مثلما المرأة 

لها الحق في ذلك.

مـــن جانبـــه، عبـــر محمـــد المقهوي عن 
رأيه بالقـــول “إذا كانت العملية تصّب 
فـــي صالـــح الفـــرد وصحتـــه بالدرجة 
األولـــى فـــال بـــأس بهـــا”، إال أنـــه أبدى 

رفضـــه لها في حـــال كان القصد وراء 
إجرائها التغيير الجذري للمظهر العام.
بـــدوره، اســـتنكر “علـــي” فكـــرة إجراء 
الرجـــل لمثل هذه العمليـــات، قائالً إن 

“الجمـــال للبنـــت ال للرجـــل الذي تغلب 
عليه الخشونة”.

إلى ذلك، أّيدت “رحاب” إجراء الرجل 
تغييـــر  دون  مـــن  التجميـــل  عمليـــات 

الشـــكل العـــام،  الفتـــة إلـــى أن إجراء 
الرجـــل عمليـــات التجميل ربمـــا يأتي 
أو مجـــرد  بالســـعادة  الشـــعور  بقصـــد 
نتيجـــة النزعـــاج الزوجـــة مـــن بعـــض 

التفاصيل. 
كمـــا قالت آمال األميـــن “أنا مع إجراء 
الرجـــل عمليـــات التجميـــل، وله الحق 
أن يبرز جماله مثل ما المرأة لها الحق 

في ذلك”.
 فيمـــا قـــال أحمـــد حســـين “أنـــا ضـــد 
هنـــاك  ولكـــن  عـــام  بشـــكل  العمليـــات 
حاالت اســـتثنائية  لكبار ســـن حاولوا 
اتباع نظام غذائي معين، ولم يتمكنوا 
لهـــا  واتجهـــوا  فيـــه  االســـتمرار  مـــن 
ونجحـــت هذه العمليات وأثمرت عنها 
نتائـــج إيجابيـــة، ورغـــم ذلـــك أنا ضد 
أن يجـــري الشـــباب فـــي مقتبـــل العمر 
هـــذه العمليـــات الحتمالية حدوث أية 

مضاعفات”.

آراء الجنسين متباينة في أولى حلقات برنامج “مع أو ضد” بقناة “^”

البحرينيات للرجال: لكم الحق في إجراء العمليات... والبحرينيون: ضد الرجولة

محمد المقهويعلي  هبة

أحمد حسين ُمجيبًا “البالد”آمال األمين رحاب فاطمة السيدهاشم

منال الشيخ

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الداخلية

التقـــى وزير العمـــل جميل حميدان، 
وفـــد االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمال 
العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة  مصـــر 
االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  برئاســـة 
فـــؤاد،  أحمـــد  هشـــام  المستشـــار 
بحضـــور رئيس المجلـــس التنفيذي 
عمـــال  لنقابـــات  الحـــر  لالتحـــاد 
البحريـــن، يعقوب محمد، وذلك في 

مكتبه بالوزارة.
وخـــالل اللقـــاء اســـتعرض حميدان 
آفـــاق تجربـــة العمـــل النقابـــي فـــي 
مملكـــة البحرين، وما يحظى به من 
اســـتقاللية مكنتـــه مـــن االضطـــالع 
بدوره وتعزيز المكتســـبات العمالية 
المتحققـــة، فضـــاًل عن دعـــم مبادئ 
الحـــوار وتطويـــر آليـــات وأســـاليب 
اإلنتـــاج  أطـــراف  بيـــن  التفـــاوض 
الثالثـــة لالرتقـــاء ببيئـــة العمـــل إلى 

مســـتويات متطـــورة، ومؤكـــًدا فـــي 
هـــذا الســـياق أهميـــة التعـــاون بيـــن 
البلديـــن  فـــي  العماليـــة  االتحـــادات 
الشـــقيقين بمـــا يعـــزز مـــن العالقات 

العمالية بين أطراف اإلنتاج.
مـــن جانبـــه، أشـــاد فؤاد بما يشـــهده 
ســـوق العمل في البحرين من تطور 
ونمو، منوًها بما حققته المملكة من 
إنجـــازات عماليـــة على المســـتويين 
العربي والدولي، والذي جاء بفضل 
المتطـــورة  الوطنيـــة  التشـــريعات 
التـــي تصـــون حقوق جميـــع العمال، 
أهميـــة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مؤكـــًدا 
تعزيز التنســـيق المشـــترك والتعاون 
البناء بيـــن االتحـــادات النقابية في 
البلدين الشـــقيقين في إطار السعي 
المشـــترك للدفاع عن حقوق العمال 

االقتصادية واالجتماعية.

زار محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور، 
مركـــز البديـــع لإلســـعاف الوطنـــي فـــي 
البديـــع، حيـــث كان في اســـتقباله مدير 
إدارة اإلسعاف الوطني المقدم راشد بن 
دينة وعدد من الضباط. وخالل الزيارة 
اســـتمع محافـــظ الشـــمالية إلـــى شـــرح 
قدمـــه مديـــر إدارة اإلســـعاف الوطنـــي 
عن آلية ســـير العمل فـــي المركز، والتي 
تســـهم في تعزيز االســـتجابة الســـريعة 
للحـــاالت الطارئـــة في محيـــط المناطق 
يغطيهـــا  التـــي  الســـكنية  والمجمعـــات 
مركز البديـــع، وربطها بمراكز اإلســـعاف 

وأقسام الطوارئ في المستشفيات.
فيمـــا اســـتعرض رئيـــس شـــعبة مراكـــز 
عمليات اإلســـعاف الوطني الرائد محمد 
والتقنيـــات  الخدمـــات  أبـــرز  النشـــمي، 
الطبية الحديثة التي تحتويها سيارات 
اإلســـعاف الوطنـــي، والتـــي مـــن شـــأنها 
تحقيق سرعة اتخاذ اإلجراءات الطبية 

الالزمـــة للحـــاالت مـــن قبـــل المســـعفين 
في ســـيارات اإلســـعاف، وإطالع قســـم 
الطوارئ في المستشفى الحكومي على 
حالـــة المريـــض عبـــر االتصـــال المباشـــر 
العـــالج  االســـتجابة وتحضيـــر  لســـرعة 

للعمليات الطارئة في المستشفى.
الشـــمالية  محافـــظ  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
الجهود التي يبذلها العاملون في مراكز 
اإلسعاف الوطني واستجابتهم السريعة 
في تقديم خدمات الطوارئ، فيما توجه 
المقـــدم راشـــد طـــارق بـــن دينـــة وباقي 
الضباط أعضاء المركز والمســـعفين إلى 
المحافظ بالشـــكر الجزيل على تشريفه 

بزيارة مركز البديع لإلسعاف الوطني.
حضـــر الزيـــارة نائـــب المحافـــظ العميد 
خالـــد الدوســـري، ومديـــر إدارة البرامج 
المجتمـــع  وشـــؤون  االجتماعيـــة 
محمـــد الزايـــد، وعـــدد مـــن المســـؤولين 

بالمحافظة.

حميدان: تعزيز التعاون مع “اتحاد نقابات عمال مصر”

ربط “اإلسعاف الوطني” بالمستشفيات إلجراء العمليات الطارئة

منجزات الشيخة مي في ذاكرة الحركة الثقافية
ساهمت في نشر قيم الجمال... مثقفون:

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

ندوة ثقافية عن “العقوبات والتدابير البديلة”
تسليط الضوء على اإلجراءات المتبعة واألهداف

تنفيـــذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  تطبيـــق  بشـــأن 
قنـــوات  وفتـــح  الوطنـــي  واالنتمـــاء 
التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع 
المدنـــي وأفـــراده، ولالرتقـــاء بالمنظومة 
العقوبـــات  قانـــون  وتنفيـــذ  األمنيـــة 
والتدابير البديلة والعمل فيه وفق النظم 
والمعاييـــر الدولية المعتمـــدة في العدالة 
الجنائية وحقوق اإلنســـان، وبتوجيه من 
مدير عـــام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
الداخليـــة  بـــوزارة  البديلـــة  والعقوبـــات 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد بن عبـــدهللا آل 
النـــدوة  فـــي  اإلدارة  شـــاركت  خليفـــة، 
والتدابيـــر  “العقوبـــات  حـــول  الثقافيـــة 
البديلة”، وذلك بمقر المجلس األسبوعي 
للنائـــب محمود البحرانـــي عضو مجلس 

النواب بمنطقة المالكية.

واشتملت الندوة على عدد من المحاور، 
حيث تطرق ممثلو اإلدارة العامة لتنفيذ 
لقانـــون  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
العقوبـــات البديلة واإلجـــراءات المتعلقة 
بـــه، باإلضافة إلى األهداف التي تســـعى 
لتحقيقهـــا، ويأتي فـــي مقدمتها المتابعة 

العقوبـــات  مـــن  للمســـتفيدين  الالحقـــة 
البديلـــة، من خالل دعم اســـتقرارهم في 
المجتمـــع وعودتهم للحياة الطبيعية بعد 

تنفيذهم للعقوبة البديلة.
كمـــا أكـــد ممثلـــو اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ 
أن  البديلـــة،  والعقوبـــات  األحـــكام 

االستمرار في التوسع في تطبيق قانون 
العقوبـــات والتدابير البديلـــة والبدء في 
تنفيذ برنامج الســـجون المفتوحة يسهم 
فـــي تعزيز مســـيرة اإلنجـــازات المتميزة 
التي تحققت بتوجهات ســـديدة من لدن 

جاللة الملك المعظم.
وتضمنـــت النـــدوة، فتـــح المجـــال لتلقي 
األســـئلة واالستفســـارات عن اإلجراءات 
المتبعـــة للعقوبات البديلـــة باإلضافة إلى 
وسائل تلقي واستقبال طلبات االستفادة 
مـــن العقوبة البديلة، حيث أشـــاد األهالي 
بمثل هذه المبادرات معربين عن شكرهم 
وتقديرهـــم للجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 

البديلة في تطبيق هذا القانون.
وفـــي الختام، قدم ممثلـــو اإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة الشكر 
للنائب محمـــود البحرانـــي لتنظيمه هذه 

الفعالية.
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