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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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مبادرة تطلق  والمعار�ض«  »ال�سياحة 

المج�ان����ية ال�سياحي����ة  الج���والت 

عبدهلل بن حم�د ي�سيد بتحقي�ق ف�ريق 

)بحري�ن1( بط�ولة الع�ال�م لل�سي�ارات 
عبداهلل  الشيخ  سمو  أشـــاد 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة الــمــمــثــل 
ــة الـــمـــلـــك  الـــشـــخـــصـــي لــــجــــالــ
ــق  ــريــ ــيــــق فــ ــقــ ــتــــحــ الــــمــــعــــظــــم بــ
األول  ــزيـــن  ــركـ ــمـ الـ ــن1«  ــريــ ــحــ »بــ
والـــثـــانـــي فـــي جـــولـــة مــنــافــســات 
بــطــولــة الــعــالــم لــلــســيــارات فئة 
الـــذي   ،2022 لــمــوســم  بـــرومـــود 
في  ماكس  زي  حلبة  على  أقيم 
بالواليات  كارولينا  نــورث  واليــة 

المتحدة األمريكية.
ــذه  هــ أن  ــوه  ــ ــمـ ــ سـ وأوضـــــــــــح 

اإلمكانيات  تأكيد  مواصلة  فــي  للفريق  حــافــزا  ستكون  النتائج 
القادمة، مشيدًا  البطوالت  الفريق خال  يمتلكها  التي  العالية 
إبــراز  فــي  السائقون  يمتلكها  الــتــي  العالية  باإلمكانيات  ســمــوه 

الفريق في المحافل العالمية.

كتبت: فاطمة علي
ــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ  ــفـ أكـــــد الـ
آل خــلــيــفــة  ــــداهلل  ــبـ ــ عـ ــــن  بـ مـــحـــمـــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة أن 
البحرين  فــي  الصحية  الــخــدمــات 
بتطبيق  جــذري  تطوير  بفترة  تمر 
ــــذي  ــان الـــصـــحـــي الـ ــمــ ــام الــــضــ ــظــ نــ
يدخل حيز التطبيق على األجانب 
 ،2023 عــــام  ــن  مـ األول  ــع  ــربـ الـ ــي  فـ
للمواطنين  تطبيقه  يبدأ  أن  على 
بحلول 2024، موضحا في رده على 
الفرد  نصيب  أن  الخليج«  »أخــبــار 
الصحية  الــخــدمــة  مــن  البحريني 
الــحــكــومــيــة لــن يــتــأثــر مــع تطبيق 
الــنــظــام الــصــحــي بــل عــلــى العكس 
سيسهم في تقديم خدمات صحية 
عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي 
في  المشاركة  األطـــراف  كل  حقوق 
الضمان الصحي. جاء ذلك خال 
الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي لــلــكــشــف عن 
الدولي  المؤتمر  البحرين  تنظيم 
الــذي  والــقــبــالــة،  للتمريض  األول 
الفترة من 21 حتى  سيعقد خال 

23 ديسمبر 2022.
متوسط نصيب  أن  إلى  ولفت 
الــتــعــاون لــدول  الــفــرد فــي مجلس 

ــن الـــخـــدمـــة الــعــاجــيــة  الــخــلــيــج مـ
إلـــى 600  بــيــن 550  مـــا  الــمــجــانــيــة 
الحكومة  أن  مــؤكــدا  ســنــويــا،  ديــنــار 
الــســنــوي  ــراك  ــتـ االشـ بــدفــع  تتكفل 
يكفل  والـــذي  لـــ»شــفــا«  للمواطنين 
المعالجة بمختلف  للمواطن حق 
درجاتها في المراكز الصحية وفي 
المستشفيات العامة والمتخصصة 
الخارج  فــي  الــعــاج  لــه  كما تضمن 
إذا تطلب األمر وذلك بتوفير لجنة 

خاصة لتقييم الحاالت.
مــن  ــات  ــبــ ــالــ ــطــ ــمــ الــ إن  وقـــــــــال 
تمرر  »شــفــا«  إلــى  الخدمة  مقدمي 

الصحي  التأمين  نظام  خــال  مــن 
الوطني الذي تقوم بتشغيله شركة 
وطنية والذي يمرر المعلومات إلى 
المجلس األعلى )دائرة اقتصاديات 
ــى شـــفـــا لــمــراجــعــتــه  ــ الـــصـــحـــة( وإلــ
فترة  فــي  المستشفى  إلـــى  ودفــعــه 
الصحة  اقتصاديات  دائرة  محددة. 
ــر عــلــيــهــا جـــمـــيـــع الـــمـــعـــامـــات  ــمـ تـ
الـــمـــالـــيـــة بـــيـــن مـــقـــدمـــي الــخــدمــة 
والمستشفيات  الصحية  )المراكز 
وشركات  وشفا  الخدمة،  ومشتري 

التأمين.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أكــــــــدت رئـــيـــســـة 

جــمــعــيــة الـــتـــمـــريـــض الــبــحــريــنــيــة 
نسبة  أن  مخيمر  جميلة  الدكتورة 
الــبــحــرنــة فــي قــطــاع الــتــمــريــض ال 
ازديــــــاد  إلـــــى  الفـــتـــة   ،%26 تـــتـــعـــدى 
المتخصصة  الــكــوادر  إلــى  الحاجة 
فــــي الـــعـــنـــايـــة الـــقـــصـــوى والــقــبــالــة 
نسبة  بلغت  إذ  بـــالـــذات،  والــتــولــيــد 
مجموع  مــن  فقط   %2.9 القابات 
الــتــمــريــضــيــة، وهـــي نسبة  الـــكـــوادر 
الــحــالــي  الـــعـــدد  وأن  قــلــيــلــة جـــــدا، 

للقابات 150 قابلة فقط.
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النفطية غري  القطاعات  بتطور  مدعومًا  اقت�صادي  انتعا�ش  الوزراء:  جمل�ش 

ص10 المال واالقتصاد

ص16 الرياضة

ص4 ص4أخبار البحرين أخبار البحرين

ص5 انتخابات ٢٠٢٢

ص4 أخبار البحرين

220 فلسا

موا�سلة العزم لتنفيذ الخطط التنموية واالقت�سادية

أشــــــاد مــجــلــس الـــــــــوزراء بــالــجــهــود 
الــوطــنــيــة الــتــي يــبــذلــهــا أعـــضـــاء فــريــق 
التنموية  البحرين في تنفيذ الخطط 
واالقـــتـــصـــاديـــة ومــنــهــا خــطــة الــتــعــافــي 
نتائج  من  عنه  أثمرت  وما  االقتصادي 
االقــتــصــادي،  النمو  صعيد  على  طيبة 
بروح  أسهم  من  لكل  الشكر  عن  معربًا 
ــي تـــحـــقـــيـــق هـــذه  ــ ــريــــق الـــــواحـــــد فـ ــفــ الــ
العمل  مواصلة  على  حاثهم  النتائج، 
األهداف  لتحقيق  والعزم  الزخم  بذات 
ــي مـــعـــرض اطـــاع  ــوة، وذلـــــك فـ ــرجـ ــمـ الـ
الــمــجــلــس عــلــى مـــذكـــرة وزيــــر الــمــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بـــشـــأن الــتــقــريــر 
البحرين  لمملكة  الفصلي  االقتصادي 
والــتــي  عــــام 2022،  مـــن  الــثــانــي  لــلــربــع 
أظهرت ما تحقق ضمن خطة التعافي 
ــيـــد تــســجــيــل  ــعـ االقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى صـ
االقــــتــــصــــاد بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن نـــمـــوًا 
الربع  الثابتة خال  ملحوظًا باألسعار 
الثاني من عام 2022 على أساس سنوي، 
الــوطــنــي بنسبة  نــمــا االقــتــصــاد  حــيــث 
6.9% في الربع الثاني من العام الحالي، 
منذ  األعلى  تعد  سنوية  زيــادة  محققًا 

غير  الــقــطــاع  حــقــق  فــيــمــا   ،2011 ــام  عــ
أســاس  عــلــى  بنسبة %9  نــمــوًا  الــنــفــطــي 
االقتصادية  األنشطة  وشهدت  سنوي، 
تطور  باستمرار  مدعومًا  قويًا  انتعاشًا 
أداء القطاعات غير النفطية، باإلضافة 
ونوعية  إيجابية  مؤشرات  تسجيل  إلى 
خطة  استهدفتها  التي  القطاعات  في 

التعافي االقتصادي.
ـــرؤس صــاحــب  ــ ــــال تـ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
لمجلس  األسبوعي  االجتماع  الـــوزراء، 
الــــــــــــوزراء الــــــــذي عـــقـــد أمــــــــس، بــقــصــر 

القضيبية.
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ــمـ وقــــــرر الـــمـــجـــلـــس الـ
ــرة الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة لـــلـــشـــؤون  ــ ــذكـ ــ مـ
القانونية والتشريعية بشأن مستجدات 
بقانون  لــلــمــرســوم  التنفيذية  اآللــيــات 
القابلة  اإللــكــتــرونــيــة  الــســجــات  حـــول 

للتداول.
ــلــــى مـــــذكـــــرة وزيـــــــرة  ــا وافـــــــــق عــ ــمــ كــ
بشأن  العمراني  والتخطيط  اإلســكــان 
اســتــراتــيــجــيــة تطوير  تــنــفــيــذ  مــواصــلــة 

البنية التحتية والخدمات المجتمعية 
في المدن اإلسكانية الجديدة.

ــــرض الـــمـــجـــلـــس مــــذكــــرة  ــعـ ــ ــتـ ــ  واسـ
ــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة  ــوزاريــ الــلــجــنــة الــ
الموحد  الــنــمــوذج  بــشــأن  والــتــشــريــعــيــة 
إلطار التعاون بين وزارة شؤون الكهرباء 
والماء والجهات الحكومية فيما يتعلق 
ــفـــنـــي بــــمــــجــــاالت الـــطـــاقـــة  ــالــــدعــــم الـ بــ

المتجددة وكفاءة الطاقة.
ــا تــم  ــتـــعـــرض الــمــجــلــس مــ كـــمـــا اسـ
للبرامج  الــمــوحــد  ــار  اإلطــ مــن  تنفيذه 
نسخته  فــي  األولـــويـــة  ذات  الــحــكــومــيــة 
كٌل  ــوزارات  ــ الـ المجلس  ووجـــه  الــثــالــثــة، 
التنفيذية  الخطة  فيما يخصه بوضع 
لـــــ23 مـــشـــروعـــًا مــتــبــقــيــاَ ضــمــن اإلطــــار 
الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  ــبـــرامـــج  ــلـ لـ الـــمـــوحـــد 
األولـــــويـــــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق 
االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة وتـــأمـــيـــن الــبــيــئــة 
االطــاع  بعد  وذلــك  للتنمية،  الداعمة 
على مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء 

بهذا الشأن.

التوجيه بو�سع الخطة التنفيذية ل� 23 م�سروعًا لتحقيق اال�ستدامة المالية 

الملك: نقدر جه�ود خادم الحرمين 

ف�ي الدفاع ع�ن م�س��الح اأوط�انن��ا 
ــرب حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى  ــ أعـ
للجهود  الكبير  الــتــقــديــر  عــن  المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل 
المخلصة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود من أجل خير األمة ووحدتها وتضامنها، 
ومساعيه المباركة للدفاع عن مصالح أوطاننا العربية واإلسامية 

والحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها.
كــمــا أعــــرب جــالــتــه فـــي بــرقــيــة شــكــر إلــــى خــــادم الــحــرمــيــن 
التقدير  بــالــغ  عــن  أمــس  جــدة  مدينة  مــغــادرتــه  لــدى  الشريفين 
في خير  تصب  والتي  أجراها،  التي  المثمرة  البناءة  للمباحثات 
التاريخية  ــوة  األخـ عــاقــات  وتــرســخ  الكريمين،  شعبينا  وصــالــح 

الوثيقة بين بلدينا الشقيقين.

} جالة الملك المعظم لدى مغادرته جدة.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} خال المؤتمر الصحفي.

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد.

خبراء ومواطنون: المل�ف المعي�سي 

الج�ديد البرلم�ان  اأولويات  يت�سدر 

كتبت نوال عباس وفاضل منسي:
أجــمــع عـــدد مــن الــخــبــراء والــمــواطــنــيــن أن مــجــلــس الــنــواب 
القادم مطالب برسم أجندة األولويات للقضايا والملفات وتشريع 
األولوية  إعطاء  مع  العالقة،  الملفات  حل  تسهل  التي  القوانين 
للملف المعيشي للمواطن، وإيجاد حلول لقضية ارتفاع األسعار 

التي تشكل عبئا على كاهل المواطن.
أن  إلــى   »2022 انتخابات  لـ»صفحة  تصريحات  فــي  ــاروا  وأشــ
ملف البطالة والباحثين عن عمل من أهم األولويات التي يجب 
ــادة النظر فــي بعض  الـــدورة الــقــادمــة مــع ضـــرورة إعـ طرحها فــي 
ينعكس  بما  االقــتــصــادي  بالشأن  المتعلقة  التجارية  القوانين 
الصحي وتطوير  الملف  والمواطن، كذلك  الوطن  على مصلحة 

المستشفيات والعاج والكادر الطبي، والملف التعليمي.
غاء  عـــاوة  استحقاق  سقف  تقييم  ــادة  إعـ البعض  واقــتــرح 
اإلسكان  وزارة  مــن  المستفيد  دخــل  قبول  سقف  ورفــع  المعيشة 
وإعادة ضبط وتوجيه ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء التصريح 

المرن الذي أرهق المواطنين ونافسهم في أرزاقهم. 
على  ومطلعا  ملّما  يكون  أن  يجب  النائب  أن  على  ــددوا  وشـ
التشريعات المحلية واالتفاقيات الدولية حتى يتمكن من اقتراح 
السريعة،  التغييرات  ويــواكــب  المحلية  المصلحة  فــي  يصب  مــا 
الديمقراطية،  المسيرة  واجب ومسؤولية إلنجاح  الجميع  وعلى 
المنفعة  حساب  على  الضيقة  الفردية  المصلحة  تغليب  وعــدم 

العامة.

ن�سبة البحرنة في قطاع التمري�ض ال تتعدى %26
رئي�ش الأعلى لل�صحة: ن�صيب الفرد لن يتاأثر مع ال�صمان ال�صحي

نــاس  الــبــحــريــن سمير  تــجــارة وصــنــاعــة  رئــيــس غــرفــة  تسلم 
والثاثين  الثالثة  دورته  العربية في  الغرف  اتحاد  رئاسة  رسميا 
التحاد  البحرين  مملكة  رئــاســة  أولــويــات  أن  وأكـــد  الــمــائــة،  بعد 
الغرف العربية في المرحلة المقبلة دعم كافة الجهود التي من 
شأنها زيادة حجم الصادرات البينية بين الدول العربية والعمل 
على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا 
الــرفــاهــيــة االقــتــصــاديــة  الــخــاص لــدفــع  الــقــطــاع  عــلــى أن تنمية 
واالجــتــمــاعــيــة فــي االقــتــصــاديــات الــعــربــيــة ســيــكــون مــن أولــويــات 
لاتحاد،  الــجــديــدة  لــلــدورة  ترؤسها  خــال  البحرين  اهتمامات 
لتعزيز  فــي وضـــع خــارطــة طــريــق  الــجــادة  فــضــًا عــن مساعيها 
أكــثــر فاعلية وقــــدرة على  الــعــربــي وجــعــلــه  الــتــعــاون االقــتــصــادي 
ملوك  والــفــخــامــة  الــجــالــة  أصــحــاب  رؤى  مــســتــهــدفــات  تحقيق 

ورؤساء الدول العربية.

القب�ض على محتالة »التوا�سل االجتماعي«
رخي�صة باأ�صعار  عاملية  ماركات  ذات  ب�صائع  بيع  ادعت 

ص3 ص2أخبار البحرين أخبار البحرين

البحرين تت�سلم رئا�سة اتحاد الغرف العربية

م����ب����ادرة ط���اب���ي���ة ل���ح���ل م�����س��ك��ل��ة 

م����وا�����س����ات ج���ام���ع���ة ال��ب��ح��ري��ن

لجأ عدد من الطلبة البحرينيين إلى طرح عدد من الحلول 
البحرين،  جامعة  مــن  »الــبــاصــات«  إلــغــاء  مشكلة  لتفادي  الذاتية 
منذ بداية العام الجامعي الحالي، والتي تضرر منها الطلبة غير 
القادرين على ارتياد وسائل النقل العام، حيث دشن طلبة الجامعة 
»قروب واتساب« لخدمة طاب وطالبات الجامعة )جامعة البحرين 
للناس(  أنفعهم  الــنــاس  )خــيــر  بــعــنــوان  عيسى  مدينة  أو  صخير 
الطلبة  المملكة لتوصيل  القروب على مناطق في  ويحتوي هذا 
الجامعيين  الطلبة  مساعدة  إلــى  القروب  ويهدف  واحــد.  بدينار 
بعضهم البعض، نــظــرا إلــى عــدم تــوفــر مــواصــات عــامــة، مــن كل 
المناطق من خال القروبات المشاركة وذكر مواعيد ذهابهم إلى 
للمحاضرات  بالذهاب  الراغبون  الطلبة  الجامعة حتى يستطيع 
ويمكن  الموعد،  نفس  في  لمرافقتهم  معهم  التواصل  الجامعية 
إلى  الجامعة  مــن  الــرجــوع  أثــنــاء  نفسها  العملية  ــادة  إعـ للطلبة 
المنزل. وقد رحب الطلبة وأولياء أمورهم بالفكرة والتي تنم عن 

مدى تعاون الطلبة ومساعدة بعضهم البعض.

ن��������واب ب���ري���ط���ان���ي���ون ي���ط���ال���ب���ون 

ب�������س���ح���ب ال����ث����ق����ة م������ن ت����را�����ض
قالت وزيرة بريطانية سابقة إن بعض أعضاء 
يطالبون  رســائــل  أرســلــوا  المحافظين  البرلمان 
فيها بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء ليز تراس، 
بــســبــب مـــخـــاوف مـــن أنــهــا »ســتــدمــر االقــتــصــاد«. 
وذكرت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية أن ردود 
فعل كبار االقتصاديين وأسواق العمات وأحزاب 
المعارضة وبعض نواب حزب المحافظين كانت 
ــورة الــتــخــفــيــض الــضــريــبــي الــتــي  مــســتــاءة مـــن فــ
وزير  كوارتنغ. وصرح  كواسي  المال  وزير  فرضها 
سابق في حكومة بوريس جونسون بأن الرسائل 
التي يمكن أن تثير الثقة قد تم إرسالها بالفعل 
إلى رئيس لجنة عام 1922 غراهام برادي، معتبرا 

أن »تراس وكوارتنغ يلعبان بحياة الناس«.

تهدد  رســائــل  توجيه  بالفعل  »تــم  وأضــافــت: 
يعتقدون  الــنــواب  ألن  تـــراس،  مــن  الثقة  بسحب 
أنــهــا ســتــدمــر االقـــتـــصـــاد«، مــبــيــنــة أن »الــمــســألــة 
هــي أن الــســيــاســة الــمــالــيــة الــحــكــومــيــة تــتــعــارض 
فهم  لــذا  أنجلترا،  لبنك  النقدية  السياسة  مــع 
كــوارتــنــغ،  يقدمه  مــا  الــبــعــض.  بعضهم  يقاتلون 
سياسة  لديك  تكون  أن  يمكن  ال  البنك.  يسلبه 
نــقــديــة وســيــاســة مــالــيــة فــي خــــاف«. ورأى ميل 
المحافظين  حــزب  عن  البرلمان  عضو  سترايد 
ورئيس لجنة الخزانة أن كوارتنغ كان مخطئا في 
الضريبية،  التخفيضات  من  مزيد  إلــى  اإلشـــارة 
ــي قـــيـــمـــة الــجــنــيــه  ــ وســــــط الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر فـ

اإلسترليني.

تــمــكــنــت شــرطــة مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم االقــتــصــاديــة 
االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة  العامة  بـــاإلدارة 
وااللكتروني من القبض على امرأة مشتبه في ارتكابها 
عــمــلــيــات نــصــب واحــتــيــال عــلــى عـــدد مــن الــمــواطــنــيــن، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  إيهامهم  خــال  من 
بما يخالف الحقيقة، بأن لديها القدرة على استيراد 
مقارنة  رخيصة،  بأسعار  عالمية  مــاركــات  ذات  بضائع 
البحث  أعمال  ودلــت  المحلية.  األســـواق  في  باألسعار 
بــعــرض البضائع  تــقــوم  كــانــت  الــمــذكــورة  والــتــحــري أن 
لدى  مميزة  عميلة  أنها  مدعية  المنصات،  بعض  عبر 

العديد من الشركات والمحات المشهورة عالميا من 
المالية  المبالغ  وتسليمها  الضحايا  ثقة  كسب  أجــل 
قيامها  عن  فضا  البضائع،  تلك  الستيراد  المطلوبة 
ذات  المطلوبة  البضائع  زبائنها  بعض  بتسليم  أحيانا 
الماركات العالمية، بهدف كسب الثقة وإيهام اآلخرين 
بــأنــهــا مــســتــعــدة لــتــســلــيــم الــبــضــاعــة، إال أنــهــا لـــم تف 
بوعدها ولم تقم بإرجاع المبالغ التي تحصلت عليها.

ص6 قضايا وحوادث
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وأشار إلى تغيير نظام التمويل 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات 
ــة مــــن مــيــزانــيــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــة األولـ
الــصــحــة  وزارة  ــن  ــ مـ مـــخـــصـــصـــة 
إلـــــى تـــأمـــيـــن صـــحـــي يــعــمــل فــيــه 
صندوق الضمان »شفا« كمشتري 
خـــدمـــة لــلــمــواطــنــيــن الــمــؤمــنــيــن 
المستشفيات  ســتــقــوم  إذ  لـــديـــه، 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة والــمــراكــز 
ــة بــــــدور مــقــدم  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
بين  الـــعـــالقـــة  أن  كــمــا  الـــخـــدمـــة، 
الضمان »شفا« ومقدمي  صندوق 
تــبــيــن واجـــبـــات مقدمي  الــخــدمــة 
الـــــخـــــدمـــــة وتــــعــــهــــد الــــصــــنــــدوق 
بحسب  الــعــالج  تكاليف  بتحمل 
الجهتين  بــيــن  الــمــوقــع  االتـــفـــاق 
موضحا األسعار وضمانات جودة 
الـــخـــدمـــة والـــقـــائـــم عـــلـــى أســــاس 
قــانــون الــضــمــان الــصــحــي، مؤكدا 
االشــتــراك  بدفع  الحكومة  تكفل 
السنوي للمواطنين لشفا والذي 
المعالجة  حــق  لــلــمــواطــن  يــكــفــل 
الــمــراكــز  فـــي  درجــاتــهــا  بمختلف 
الـــصـــحـــيـــة وفــــــي الــمــســتــشــفــيــات 
العامة والمتخصصة كما تضمن 
لــه الــعــالج فــي الــخــارج إذا تطلب 
األمر وذلك بتوفير لجنة خاصة 

لتقييم الحاالت.
مــن  الـــمـــطـــالـــبـــات  إن  وقـــــــال 
ــا«  ــفـ ــقـــدمـــي الــــخــــدمــــة إلــــــى »شـ مـ
تــمــرر مـــن خــــالل نــظــام الــتــأمــيــن 
الصحي الوطني )NHIIS( الذي 
تقوم بتشغيله شركة وطنية يمرر 
األعلى  المجلس  إلى  المعلومات 

ــات الـــصـــحـــة(  ــاديــ ــتــــصــ )دائــــــــــرة اقــ
إلى  ودفــعــه  لمراجعته  شفا  وإلــى 
ــي فـــتـــرة مـــحـــددة.  الــمــســتــشــفــى فـ
ــرة اقــتــصــاديــات الــصــحــة تمر  ــ دائـ
المالية  المعامالت  جميع  عليها 
بــيــن مــقــدمــي الــخــدمــة )الــمــراكــز 
الصحية والمستشفيات ومشتري 

الخدمة، شفا وشركات التأمين.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الــــذي عــقــد بــحــضــوره 
لــلــكــشــف عــــن تــنــظــيــم الــبــحــريــن 
للمؤتمر الدولي األول للتمريض 
والـــــقـــــبـــــالـــــة، حــــيــــث تـــــحـــــدث فــي 
المؤتمر إضافة إلى رئيسة جمعية 
الــدكــتــورة  البحرينية  الــتــمــريــض 
فريبا  والــدكــتــورة  مخيمر  جميلة 
الــــــــدرازي اســـتـــشـــاريـــة الــتــمــريــض 
للمؤتمر،  العلمية  اللجنة  رئيس 
المدير  عــبــداهلل  أمــيــن  والــدكــتــور 
ــن بــــــــالس، إذ  ــشــ ــيــ ــوكــ الـــــعـــــام ألديــ
الـــدولـــي األول  الــمــؤتــمــر  ســيــقــام 
مملكة  فــي  والــقــبــالــة  للتمريض 
الــبــحــريــن خـــالل الــفــتــرة مـــن 21 
بمشاركة   2022 ديسمبر   23 حتى 
نخبة من المحاضرين والخبراء، 
البحرينية  بتنظيم من الجمعية 
وزارة  ــع  مـ بـــالـــتـــعـــاون  لــلــتــمــريــض 

الصحة وأديوكيشن بالس.
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  وقـــال 
بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
فــي مملكة  الــتــمــريــض  قــطــاع  إن 
ودعــم  باهتمام  يحظى  البحرين 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ومــســانــدة  المعظم  الــبــالد  عــاهــل 
دائمة من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
مـــا أســهــم فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــطــبــيــة الـــمـــمـــيـــزة لــلــمــواطــنــيــن 

والمقيمين على أرض المملكة.
وأوضــــــح الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الــمــؤتــمــر  أن  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــداهلل 
وإعــادة تطوير  إلى تحفيز  يهدف 
في  والــقــبــالــة  الــتــمــريــض  مهنتي 
ــاالت الـــتـــطـــبـــيـــق والــتــعــلــيــم  ــ ــجـ ــ مـ
ــن خــــالل  ــ والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي مــ
ووضع  والبحوث  الخبرات  تبادل 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــمــســتــقــبــلــيــة 
والقبالة  التمريض  إلدارة مهنتي 
عن  الــبــحــريــن، فضال  مملكة  فــي 
المحليين  الخبراء  مع  التواصل 

والدوليين في هذا المجال.
الـــمـــؤتـــمـــر  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
األوراق  مــــن  الـــعـــديـــد  ســـيـــتـــنـــاول 
الــعــلــمــيــة الـــمـــقـــدمـــة كـــتـــأثـــيـــرات 
جائحة كوفيد-19 على التمريض 
كــمــهــنــة وتــخــصــص دراســـــــي، كما 
يلقي الضوء على أبرز التحديات 
ـــا الــــتــــمــــريــــض  ــ ــــهــ ــ ـــهـ ــ الـــــــتـــــــي واجــ
وكيفية  الــجــائــحــة  خــــالل  إداريــــــا 
ــداد لــمــثــل  ــعــ ــتــ الــتــخــطــيــط واالســ
هذه الظروف االستثنائية، إضافة 

الــتــمــريــض  ــه ســيــعــزز دور  أنــ ــى  إلــ
الصحية  المنظومة  في  والقبالة 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن ولــتــقــديــر  فـ
التي  التمريضية  الــكــوادر  جــهــود 
كـــانـــت فــــي الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة 
المناقشة  وفتح  الجائحة،  أثناء 
وطرح  العلمية  واألوراق  للبحوث 
الـــجـــديـــد فـــي مـــجـــال الــتــمــريــض 
الـــصـــحـــيـــة،  واألدوار  ــالــــة  ــبــ والــــقــ
وتـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الــتــمــريــض 
التعليمية  لــلــســاعــات  والــقــبــالــة 
التدريبية المتخصصة المطلوبة 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  فـــي  للتسجيل 
ــهــــن والــــخــــدمــــات  ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ

الصحية.
كما تطرق الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة خالل المؤتمر 
الصحفي إلى المبادرات الصحية 
التي تسير عليها البحرين لنظام 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، مــوضــحــا أن 
تغيير نظام اإلدارة للمستشفيات 
إلى  األولــيــة  والصحة  الحكومية 
أن  يعني  الــذاتــي  التسيير  نــظــام 
دخــــل الــمــســتــشــفــى يــعــتــمــد على 
جـــودة الــخــدمــة الــمــقــدمــة ومــدى 
أن دخل  كما  الــنــاس عليه،  اقــبــال 
طــبــيــب األســــــرة، الـــذيـــن يــعــمــلــون 
والممرضين  األطــبــاء  مــن  كــفــرق 
من خالل اختيار المريض طبيبه 
العالجية  المجموعة  اختيار  أي 

وممرضين  أطــبــاء  مــن  الــمــؤلــفــة 
لــتــلــقــي الـــخـــدمـــة مـــنـــهـــم بــشــكــل 
تنافسي مع المجموعات األخرى 
المستويات  جميع  فــي  الــخــدمــة 

مركز اهتمامها المريض.
مــــن جـــانـــبـــهـــا أكـــــــدت رئــيــســة 
جــمــعــيــة الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة 
الدكتورة جميلة مخيمر أن نسبة 
ال  التمريض  قطاع  فــي  البحرنة 
نسبة  أن  حين  فــي   %26 تتعدى 
الـــمـــمـــرضـــات غـــيـــر الــبــحــريــنــيــات 
إجـــمـــالـــي  مــــن   %74 ــى  ــ إلــ تـــصـــل 
والممرضين  الــمــمــرضــات  ــداد  أعــ
في البحرين، ويعود ذلك إلى عدة 
التي  المهنة  طبيعة  منها  أسباب 
مــتــواصــاًل  وعــمــاًل  جــهــًدا  تتطلب 
إلى  بــاإلضــافــة  مختلفة،  ونــوبــات 
حـــــدوث فـــجـــوة كــبــيــرة فـــي قــطــاع 
الــتــمــريــض مـــع تــقــاعــد أصــحــاب 
الخبرة، الفتة إلى ازدياد الحاجة 
العناية  في  المتخصصة  للكوادر 
الـــقـــصـــوى والـــقـــبـــالـــة والـــتـــولـــيـــد 
القابالت  نسبة  بلغت  إذ  بــالــذات، 
الكوادر  2.9% فقط من مجموع 
قليلة  نــســبــة  وهــــي  الــتــمــريــضــيــة، 
ــي بـــلـــد مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن  ــ جــــــــًدا فـ
ونصف  مليون  على  يزيد  تعداده 
مــلــيــون نــســمــة تــقــريــًبــا، إذ الــعــدد 
قــابــلــة   150 لـــلـــقـــابـــالت  ــي  ــالـ ــحـ الـ
الصحة  منظمة  وبحسب  فــقــط، 

العالمية هذا العدد يخدم 25000 
المملكة  ان  الـــى  مــشــيــرة  نــســمــة، 
لتغطية  قابلة   1700 الــى  بحاجة 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ وتـــــقـــــديـــــم الــ

الضرورية لألم والطفل.
الــمــؤتــمــر  أن  ــى  ــ الــ وأشــــــــــارت 
يــســتــقــطــب  أن  الــــمــــتــــوقــــع  مــــــن 
فــي مهنتي  مــن 200 خــبــيــر  أكــثــر 
الــتــمــريــض والـــقـــبـــالـــة ومـــجـــاالت 
ــب والـــبـــحـــث  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
العامة،  والصحة  واإلدارة  العلمي 
أكثر من 300  أن يحضره  ويتوقع 
ـــن الـــمـــمـــرضـــيـــن والـــمـــمـــرضـــات  مـ
الــبــحــريــن ودول  مـــن  ــابـــالت  ــقـ والـ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــج والـــــــــــــــــدول الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ

واألوروبية.
ــورة جــمــيــلــة  ــتــ ــدكــ وأشــــــــارت الــ
المؤتمر  موضوع  أن  إلى  مخيمر 
ســيــرتــكــز عـــلـــى »االســـتـــثـــمـــار فــي 
األمن  أجل  من  التمريض  تعليم 
الـــصـــحـــي«، والــــــذي تـــم اقــتــبــاســه 
الــســنــوي لالتحاد  الــمــوضــوع  مــن 
الدولي للممرضين والممرضات، 
التمريض  مهنة  تواجه  إنه  حيث 
الــبــحــريــن تحديات  والــقــبــالــة فــي 
ــــك نــقــص  ــا فــــي ذلــ ــمـ مــخــتــلــفــة بـ
الوطنيات  والقابالت  الممرضات 
ــات، ومــــحــــدوديــــة بـــرامـــج  ــدربــ ــمــ الــ
ــــض وزيـــــــــــادة  ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــــــــــدارس الـ

التمريض  خــدمــات  على  الطلب 
التمريض  أبحاث  في  والفجوات 
ومن ثم يوفر هذا المؤتمر وسيلة 
التحديات واقتراح  لمناقشة هذه 
استراتيجيات لتطوير التمريض.
ــمــــر  ــؤتــ ــمــ الــ أن  وأوضــــــــحــــــــت 
األوراق  مـــن  الـــعـــديـــد  ســيــتــنــاول 
تأثيرات  مثل  المقدمة  العلمية 
جــــــائــــــحــــــة كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19 عـــلـــى 
الـــتـــمـــريـــض كـــمـــهـــنـــة وتــخــصــص 
دراســـــــــــي، كـــمـــا ســـيـــلـــقـــي الـــضـــوء 
عــلــى أبـــرز الــتــحــديــات مــع توفير 
ــة عـــمـــل عـــالـــيـــة الــتــخــصــص  ــ ورشــ
ــن والـــــمـــــمـــــرضـــــات  ــيــ ــرضــ ــمــ ــمــ ــلــ لــ
ومـــســـؤول الــرعــايــة الــصــحــيــة لم 
موجهة  قــبــل،  مــن  تقديمها  يــتــم 
والقابالت  للممرضات  الدكتورة 
ــاء ومــــــديــــــري الــــرعــــايــــة  ــ ــ ـــبـ ــ واألطــ
الصحية ومهن الرعاية الصحية 
الــمــســانــدة الــتــقــديــم لــلــمــشــاركــة 
والقيام بدور نشط في  بالبحوث 

هذا المؤتمر.
كــمــا تــحــدثــت فـــي الــمــؤتــمــر 
ــتـــورة فــريــبــا الـــــــدرازي الــتــي  الـــدكـ
التي  الــمــحــاور  أبـــرز  إلــى  تطرقت 
أن  مــؤكــدة  الــمــؤتــمــر،  سيشهدها 
فـــرصـــة مهمة  الــمــؤتــمــر ســيــكــون 
الصحي  الــحــقــل  فـــي  لــلــعــامــلــيــن 
لتقديم  والمنظمة  البحرين  في 
ــاتــــهــــم فــي  ــم واســــهــــامــ ــهــ ــازاتــ ــجــ انــ

كـــل الــمــهــن فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وتــحــقــيــق 
تــغــطــيــة صــحــيــة شــامــلــة تــحــتــرم 

األمن الصحي.
وأوضحت أن المؤتمر سيشهد 
أوراقا علمية عديدة منها دراسات 
أدبية وقصص  بحثية ومراجعات 
ــة  نـــجـــاح وتـــجـــارب وتـــقـــاريـــر دراســ
والتدخالت  واالبتكارات  الحالة، 
ــات مـــشـــاريـــع  ــونــ ــكــ الـــســـريـــريـــة ومــ
وسيخصص  الــعــلــيــا،  ــات  ــدراســ الــ
الــمــؤتــمــر جــلــســة لــتــذكــر زمــالئــنــا 
ومــمــرضــاتــنــا وقــابــالتــنــا وغــيــرهــم 
الذين  الصحيين  المهنيين  مــن 
فـــقـــدوا حــيــاتــهــم خــــالل جــائــحــة 

كورونا.
فريبا  الدكتورة  واستعرضت 
ــاور الــرئــيــســيــة  ــحــ ــمــ الـــــــــــدرازي الــ
ــة  ــمــ ــوكــ ــر وهـــــــــــي: الــــحــ ــمــ ــؤتــ ــمــ ــلــ لــ
التمريضية  والممارسة  والقيادة، 
والبراهين،  األدلـــة  على  القائمة 
والذكاء  والتكنولوجيا  والرقمنة 
ــــي واالبــــــتــــــكــــــار فــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة، ومــمــارســة 
الــــرعــــايــــة الـــمـــتـــقـــدمـــة والــصــحــة 
ــة، وأهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــتـــدامـــة واألمــــــــن الــصــحــي  الـــمـــسـ
والتحول  كــورونــا،  جائحة  وســط 
الـــنـــوعـــي فــــي تــعــلــيــم الــتــمــريــض 

والقبالة.

خالل الم�ؤتمر ال�صحفي للم�ؤتمر الدولي الأول للتمري�س والقبالة.. رئي�س الأعلى لل�صحة:

ن�صي���ب الف���رد في الخدم���ة الحكومي���ة لن يتاأث���ر مع ال�صم���ان ال�صحي
رئي�س���ة جمعية �لتمري�ض �لبحرينية: ن�سبة �لبحرنة في قطاع �لتمري�ض 26%... ونحتاج �إلى 1700 قابلة

كتبت: فاطمة علي
آل خليفة رئيس  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  أكد 
تمر  البحرين  في  الصحية  الخدمات  أن  للصحة  األعلى  المجلس 
يدخل  الــذي  الصحي  الضمان  نظام  بتطبيق  جــذري  تطوير  بفترة 
حيز التطبيق على االجانب في الربع االول من عام 2023، موضحا 
في رده على »أخبار الخليج« أن نصيب الفرد البحريني من الخدمة 
على  بل  الصحي  النظام  تطبيق  مع  يتأثر  لن  الحكومية  الصحية 
وتنافسية ضمن  عادلة  تقديم خدمات صحية  في  العكس سيسهم 

إطار يحمي حقوق كل األطراف المشاركة في الضمان الصحي.

ــــس جـــامـــعـــة  ــيـ ــ اســــتــــقــــبــــل رئـ
ــاذ  ــتــ الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة األســ
ــواد مجموعة  عـ الــدكــتــور غــســان 
المتميزين  الجامعة  طلبة  من 
في العمل المجتمعي واألنشطة 
الالمنهجية، إذ استقبل الطالبة 
سلمان  والطالب  المطوع  بتول 
إبراهيم،  نزار  والطالب  المطوع 
ــه بــلــقــائــهــم  ــادتـ ــعـ ــًا عــــن سـ ــربـ ــعـ مـ
الجامعة  طلبة  بتميز  واعــتــزازه 
ــلـــف  ــتـ وخـــــريـــــجـــــيـــــهـــــا فــــــــي مـــخـ

المجاالت.
ــان بـــتـــول  ــبــ ــالــ وشـــــــــارك الــــطــ
الــمــطــوع وســلــمــان الــمــطــوع في 
الــمــعــســكــر الــطــالبــي لــجــامــعــات 
بتنظيم  أقيم  الــذي  العالم  دول 
مـــن قــبــل مــؤســســة عــــالء الــديــن 
اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون 
وجــــــامــــــعــــــة بــــهــــچــــاشــــهــــيــــر فـــي 
قـــدم الـــطـــالـــبـــان  إذ  إســـطـــنـــبـــول، 
بنقل  ومشاركتهم  موضوعاتهم 

صــــــــورة إيــــجــــابــــيــــة عـــــن مــمــلــكــة 
ــريـــن، بـــحـــضـــور أكـــثـــر مــن  ــبـــحـ الـ
دولــة   20 مــن  وطــالــبــة  60 طالبا 
العالم، حيث تم تكريمهم  حول 
فـــي خـــتـــام فــعــالــيــات الــبــرنــامــج 
الشباب  سفراء  شهادة  ومنحهم 

لليونسكو.
ـــي بــرنــامــج  أمـــــا الـــطـــالـــب فـ

ــي الــتــصــمــيــم  الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــ
والعلوم  اآلداب  بكلية  الداخلي 
ــيـــم فــقــد شـــــارك في  نـــــزار إبـــراهـ
الرحلة التعليمية التي نظمتها 
الــجــامــعــة إلــــى مـــعـــرض إكــســبــو 
هــذه  خــــالل  وأبـــــدى   ،2022 دبــــي 
للتعرف  وحماسًا  شغفًا  الرحلة 
ــدول الــمــشــاركــة  عــلــى ثــقــافــات الــ

فــي الــمــعــرض فــقــام بــزيــارة 135 
جناحًا مختلفًا خالل يوم واحد، 
حــيــث اكــتــســب مـــن خــــالل هــذه 
الـــزيـــارات مــعــرفــة واســعــة تتعلق 
بــمــجــاالت الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم 
على  إيجابي  بشكل  انعكس  مــا 
وأكسبه  دراســتــه،  مناحي  جميع 

معرفة واسعة في تخصصه.

الرئيس  السندي  الدكتور طارق محمد  أّكد 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب انطالق 
للعام  والخاصة  الحكومية  الــمــدارس  مراجعات 
الدراسي 2022-2023، بدًءا من امس الموافق 26 
سبتمبر 2022، وذلك في إطار جهودها لمواصلة 
والتدريب  التعليم  قطاعْي  وكفاءة  أداء  تحسين 
أَنّ  الــســنــدي  وذكـــر  الــبــحــريــن.   بمملكة  المهني 
االنتشار  خــالل  والــتــدريــب  التعليم  جـــودة  هيئة 
ــا )كــوفــيــد- ــورونــ الــعــالــمــي لــجــائــحــة فـــيـــروس كــ

مراجعاتها  عــمــلــيــات  تكيف  أن  اســتــطــاعــت   )19
ــرات الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى قــطــاع  ــيـ ــغـ ــتـ لـــتـــواكـــب الـ

وحرصت  أهــدافــهــا،  لُتحّقق  والــتــدريــب  التعليم 
أيضًا على إصدار التقارير المعنية بجودة قطاع 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب بــكــل شــفــافــيــة ومــصــداقــيــة، 
الــمــؤســســات  ألداء  الـــمـــراجـــعـــات  أن  وخـــصـــوصـــًا 
الظروف  أثناء  تتوقف  لم  والتدريبية  التعليمية 
بمراجعة  المعنية  الفرق  قامت  إذ  االستثنائية؛ 
مملكة  في  والتدريب  التعليم  مؤسسات  كل  أداء 
البحرين، األمر الذي يعكس مدى الحرص على 
اســتــدامــة الــمــراجــعــة تــحــت أي ظـــرف مــن أجــل 
المسارات  كــل  فــي  والتطوير  التحسين  تحقيق 
ــال الـــدكـــتـــور حسن  الــتــعــلــيــمــيــة.  مـــن جــانــبــه، قــ

الــحــمــادي الــقــائــم بــأعــمــال الــمــديــر الــعــام 
مؤسسات  أداء  لــمــراجــعــة  الــعــامــة  ــــإدارة  لـ
التعليم  جـــودة  بهيئة  والــتــدريــب  التعليم 
 40 يقارب  ما  ستنفذ  الهيئة  إَنّ  والتدريب 
زيارة للمدارس الحكومية والخاصة خالل 
-2022 الــدراســي  الــعــام  مــن  األول  الفصل 

أداء  مــراجــعــة  إدارة  أن  إلـــى  الفـــًتـــا   ،2023
المدارس الحكومية قد أنهت ثالث دورات 
للمراجعة فيما سبق، وقد بدأت في الدورة 
الهيئة في  بــدء عمل  وذلــك منذ  الــرابــعــة، 

عام 2008.

ب���دء �ل��م��ر�ج��ع��ات �ل��م��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��م��د�ر���ض �ل��ح��ك��وم��ي��ة و�ل��خ��ا���س��ة

رئي����ض جامع���ة �لعل���وم �لتطبيقي���ة ي�س���تقبل ع���دد� من 

�لمجتمع���ي �لعم���ل  ف���ي  �لمتميزي���ن  �لجامع���ة  طلب���ة 

ــــواف فيصل  نـ الـــدكـــتـــور  أكــــد 
ــيــــس لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار  الـــحـــمـــر رئــ
 2023 لــــعــــام  الـــعـــربـــي  الـــطـــبـــيـــب 
مستوى اإلقبال والمشاركة الذي 
شهدته اللجنة من قبل األطباء 
والـــــكـــــوادر الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة 
ــيــــن لـــــهـــــذا الـــــعـــــام،  ــتــــرشــــحــ ــمــ الــ
والــــذي ضــم نخبة مــن األطــبــاء 
ــاب  ــحـ ــــن أصـ ــيــــن مـ ــاريــ ــتــــشــ واالســ
والــعــطــاءات  الطبية  اإلســهــامــات 

والمبادرات المتميزة.
الحمر عن  الــدكــتــور  ــرب  وأعـ
عــمــيــق شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــكــافــة 
األطـــــبـــــاء الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن الــــذي 
بادروا بتقديم طلباتهم للترشح 
لــجــائــزة الــطــبــيــب الــعــربــي لــعــام 
مـــســـاهـــمـــاتـــهـــم  مـــثـــمـــنـــًا   ،2023
أهمية  تجسد  التي  ومشاركاتهم 

فــي  الـــوطـــنـــيـــة  ــاءات  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ دور 
وتصدير  الصحي  القطاع  تعزيز 

خبراته.
ونـــوه الــدكــتــور نـــواف الحمر 
باستقبال  قامت  اللجنة  أن  إلى 
ــبـــات خـــالل  ــلـ الـــعـــديـــد مــــن الـــطـ
 ،2022 سبتمبر   18  -  1 الــفــتــرة 
ــت لـــجـــنـــة الــطــبــيــب  ــامــ حـــيـــث قــ
بــمــتــابــعــة   2023 لـــعـــام  ــي  ــربـ ــعـ الـ
كل  من  المقدمة  الطلبات  كافة 
للجائزة  المترشحين  األطــبــاء 
ــد مــــن اســـتـــيـــفـــاء جــمــيــع  ــأكـ ــتـ والـ
الــطــلــبــات الــمــقــدمــة لــلــمــعــايــيــر 
األســـــــاســـــــيـــــــة واالشــــــــتــــــــراطــــــــات 
ــاالت  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الــــمــــطــــلــــوبــــة فـــــــي الـ
الـــصـــحـــيـــة، وذلــــــك الســتــحــقــاق 

الجائزة.
ــواف  كـــمـــا أشــــــاد الــــدكــــتــــور نــ

بالدعم  تصريحه  خــالل  الحمر 
واالهـــتـــمـــام الــمــقــدم مـــن جــانــب 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة بــنــت الــســيــد 
جــــــــواد حــــســــن وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والـــــــذي يـــؤكـــد مـــــدى االهـــتـــمـــام 

الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــــه كـــافـــة 
الطبية  والــكــوادر  األطــبــاء 
ــا ثــمــن  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، كــــمــ
لجنة  أعــضــاء  جــمــيــع  دور 
الطبيب العربي وجهودهم 
الــمــبــذولــة والــمــقــدمــة في 
تسليط الضوء على عطاء 
األطــــــبــــــاء الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة بــــمــــمــــلــــكــــة 
لجميع  متمنيًا  البحرين، 
األطــــــبــــــاء الـــمـــتـــرشـــحـــيـــن 
لــجــائــزة الــطــبــيــب الــعــربــي 
في  والــنــجــاح  التوفيق  كــل 
الوطن  هــذا  وازدهـــار  رفعة 
الغالي وتقدمه على شتى 
ــدة وفـــــي مــخــتــلــف  ــ ــعـ ــ األصـ

المحافل.

 2023 �إقب���ال كبير عل���ى �لتر�س���ح لجائ���زة �لطبيب �لعرب���ي 

} د. نواف فيصل الحمر.

اســــتــــقــــبــــل الـــــفـــــريـــــق طـــــــارق 
بـــن حــســن الــحــســن رئــيــس األمـــن 
ــور مــحــمــد  ــتــ ــدكــ الـــــعـــــام، أمـــــــس، الــ
مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  بــــوزارة  الـــمـــدارس  لــشــؤون 
والـــتـــعـــلـــيـــم،وذلـــك بــحــضــور نــائــب 
رئــيــس األمــــن الـــعـــام ومـــديـــر عــام 
ـــة الـــمـــحـــافـــظـــة  ـــرطــ ــة شــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـ
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوكــــيــــل الــمــســاعــد 

للشؤون القانونية.
وتم خالل اللقاء، بحث أوجه 
ــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك،  ــعـ ــتـ الـ
وتــكــثــيــف الـــجـــهـــود مـــن أجــــل عــام 
ــن ومـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة  ــي آمــ ــ دراســ
في  المراحل  كافة  في  التعليمية 
ــواء ايــجــابــيــة، تــحــفــظ مــكــانــة  ــ أجــ
المؤسسات  ومنتسبي  المعلمين 
ــبــــة وأولـــــيـــــاء  ــلــ ــة والــــطــ ــيــ ــدرســ ــمــ الــ

أمورهم.

وعــــبــــر رئــــيــــس االمــــــــن الـــعـــام 
الــتــربــيــة  وزارة  لــــدور  تــقــديــره  عـــن 
خدمات  من  تقدمه  وما  والتعليم 
بـــدور  مــشــيــدًا  مــرمــوقــة،  تعليمية 
في  ــة  واإلداريــ التعليمية  الهيئات 
تحقيق االهداف المرجوة ورعاية 

ــنــــشء وتــحــمــلــهــم الــمــســؤولــيــة  الــ
فــي تــربــيــة وتــعــلــيــم األبـــنـــاء وذلــك 
استنادا الى أسس تربوية وعلمية، 
في  والسداد  التوفيق  لهم  متمنيًا 
مستهل العام الدراسي. من جهته، 
عبر المدير العام لشؤون المدارس 

بــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
ــوزارة  عـــن شــكــره وتــقــديــره لــ
ــلـــى جـــهـــودهـــا  الـــداخـــلـــيـــة عـ
الكبيرة في توفير بيئة آمنة 
للطلبة والهيئات التعليمية 

واإلدارية.

رئي�ض �لأمن �لعام ي�ستقبل مدير عام �سوؤون �لمد�ر�ض
السياحة  بيوم  االحتفاء  مع  تزامنًا 
ــمــــي، أطـــلـــقـــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن  ــالــ ــعــ الــ
للسياحة والمعارض حزمة من الجوالت 
وزوار  ــيـــاح  لـــسـ الـــمـــجـــانـــيـــة  الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــمــمــلــكــة، والــتــي مــن الــمــقــرر أن تنظم 
ــافـــالت مــخــصــصــة لـــزيـــارة  عــلــى مــتــن حـ
في  السياحية  والمعالم  المناطق  أبــرز 
مملكة البحرين بما فيها سوق المنامة 
ومجمع األفنيوز ومجمع السيتي سنتر 
حيث  البحرين،  وقلعة  السيف  ومجمع 
من المقرر أن تنطلق هذه الرحالت بدءًا 

من يوم غد الثالثاء 27 سبتمبر.
ــدًا عـــلـــى مــــوقــــع الـــبـــحـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وتـ
ــة ســـيـــاحـــيـــة تــتــمــيــز  ــهــ ــوجــ الـــــــريـــــــادي كــ
ــة الــتــرفــيــهــيــة  ــــن األنــــشــــطــ بـــالـــعـــديـــد مـ
والتراثية والتاريخية والعمرانية، قامت 
هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون مـــــع عــــــدد مــن 
وغيرها  ومنتجعاتها،  المملكة  فــنــادق 
مـــن أمـــاكـــن اإلقـــامـــة الــســيــاحــيــة، وذلـــك 
مـــن أجـــل تــعــريــف نــزالئــهــا مـــن الــســيــاح 
والزوار بنقاط انطالق الحافالت وخط 
سيرها، باإلضافة إلى توزيع تذاكر ركوب 

الحافالت المجانية عليهم.
وستعمل هذه الحافالت من الساعة 
مساء.  العاشرة  وحتى  صباحا  العاشرة 

والمعارض  السياحة  هيئة  ستوفر  كما 
مرشدين سياحيين بحرينيين لمرافقة 
ــاب الـــحـــافـــالت الــســيــاحــيــة وتــقــديــم  ــ ركــ
السياحية  األماكن  عن  وافية  معلومات 
وقطاع السياحة والضيافة والترفيه في 

البحرين بشكل عام.
وتصب هذه المبادرة في دعم جهود 
الــمــمــلــكــة فـــي تــنــمــيــة قـــطـــاع الــســيــاحــة 
المبادرة  هــذه  أن  إلــى  مشيرًا  والترفيه، 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق بــرنــامــج مــتــكــامــل من 
أطلقتها  الــتــي  الــســيــاحــيــة  الــفــعــالــيــات 
هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
ــرًا بـــالـــتـــزامـــن مـــع يــــوم الــســيــاحــة  ــؤخــ مــ
تجربة  تعزز  شأنها  مــن  والــتــي  العالمي 
لمختلف  المملكة  أرض  على  السياحة 
ســـــواح الــمــمــلــكــة مـــن أبــنــائــهــا والـــــــزوار، 
وفــــي إطــــار حــــرص الــهــيــئــة عــلــى تــوفــيــر 
خــيــارات  مــن  ومتكاملة  متنوعة  حــزمــة 
وتوظيف  والــزائــر،  السائح  أمــام  الترفيه 
تنشيط  أجــل  مــن  اإلمــكــانــيــات  مختلف 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، ومـــنـــح الـــنـــاس من 
لتجربة  فــرصــة  البحرين  ــارج  وخـ داخـــل 
إلــــى تهيئة  إضـــافـــة  فــعــالــيــات جــــديــــدة، 
الخاص  الــقــطــاع  أمـــام  الــمــواتــيــة  البيئة 
في  ومبادراته  خبراته  توظيف  أجل  من 

خدمة القطاع السياحي بالبحرين.

»�ل�سياحة و�لمعار�ض« تطلق مبادرة �لجولت �ل�سياحية �لمجانية
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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
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الناس  بين  كبيرة  بشعبية  السريعة  الــوجــبــات  تحظى 
بشكل  لها  والترويج  المنخفضة  وتكلفتها  اللذيذ  لمذاقها 
كبير ما أسهم في زيادة شعبيتها ورسخ وجودها في نظامنا 
الغذائي، أضرار الوجبات السريعة كبيرة جدا على أجسادنا 
إذ تناولناها بكثرة وباستمرار نظرا لما تحتويه من سعرات 
عالية  اللحوم  مثل  الثمن  رخيصة  بمكونات  عالية  حرارية 
الدسم إلى جانب استخدام السكريات والصوديوم والزيوت 

النباتية المهدرجة.
أضـــرارهـــا ال حــصــر لــهــا خــصــوصــا كــمــا ذكـــرت فــي حالة 
فهي  أسبوعيا  مــرة  من  أكثر  أو  يومي  بشكل  تناولها  إدمــان 
ــاع الــســكــر وضـــغـــط الـــدم  ــفــ مــســؤولــة عـــن زيـــــادة الـــــوزن وارتــ
واإلصابة بقرحة المعدة وعسر الهضم، واحتباس السوائل 
القلب  بأمراض  بارتفاع اإلصابة  ارتباطا وثيقا  ترتبط  كما 

والشرايين وتسبب ظهور حب الشباب على البشرة.
الــخــوف كــل الــخــوف عــلــى األطـــفـــال الــذيــن ينجذبون 
الــتــي تصاحبها  الــوجــبــات بسبب األلــعــاب  إلــى تلك  وبــشــدة 
فاحذروا طرق الترويج. الوجبات السريعة تؤثر في األطفال 
نفس تأثيرها فينا باإلضافة إلى تأثيرها في النمو والتطور 

التعليمي.
الوجبات  أتــاحــت بعض مطاعم  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
السريعة لزبائنها معرفة السعرات الحرارية ونسبة الدهون 
إذا اضطررنا  أمر مهم  الوجبة وهو  واألمــاح في محتويات 

لذلك.
الطعام  تناول  بالحرص على  نستطيع تجنب كل ذلك 
فــي الــمــنــزل والــتــنــوع الــدائــم فــي أنـــواع الــفــواكــه والسلطات 
لألطفال  صحية  وجبات  أفكار  ابتكار  الملل،  عــدم  لضمان 
تجذبهم إلى الطعام، عمل السندوتشات الجاهزة في المنزل 
بــالــمــنــتــجــات الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة ســتــوفــر نــصــف الــســعــرات 
المستخدم،  المنتج  جــودة  ضمان  إلــى  باإلضافة  الحرارية 
إذا اضطررنا لتناول الوجبات السريعة في المطاعم فتكون 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة حــتــى ال تــضــر أجــســامــنــا مــع ضـــرورة 

ممارسة مجهود بدني مناسب.
إذا كانت اإلغــراءات من حولك كثيرة فصحتك وصحة 

أسرتك أهم

اأ�سرار الوجبات ال�سريعة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر ينظم 
عدة فعاليات توعوية  في أكتوبر المقبل  

ينظم مركز الخليج الطبي والسكري  في شهر أكتوبر المقبل عدة فعاليات 
من  الثامن  في  وذلك  للبصر  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية  بفعالية  يبدأها  
المركز عروض خاصة على عمليات تصحيح  المقبل  حيث يقدم  أكتوبر  شهر 

البصر وعمليات الماء األبيض مع استشارة الطبيب المتخصص.
وايضا فعالية توعوية عن مخاطر السمنة على الصحة العامة ويأتي ذلك 
أكتوبر، حيث  من  عشر  الحادي  يصادف  والــذي  العالمي  السمنة  يوم  بمناسبة 
ستتواجد اخصائية التغذية لتقديم النصائح واإلرشادات للمرضى، لنشر الوعي 

عن مخاطر السمنة.
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يــعــد الــتــهــاب الــلــثــة مـــن األمــــــراض الــفــمــويــة 
عدة  له  والفم،  األسنان  نظافة  سوء  عن  الناتجة 
أعراض على الرغم من أنه ال يسبب ألما في أغلب 
الدكتور  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  الحاالت 
عــصــام الــعــكــاري أخــصــائــي جــراحــة الــلــثــة وزراعـــة 
وتجميل األسنان والمدير الطبي لمركز بريليانت 
اللثة  التهاب  ما يخص مرض  كل  سنتعرف على 

وكيفية الوقاية منه.
{ ما التهاب اللثة وما أعراضه؟

من  ومعتدل  شائع  مــرض  هــو  اللثة  -التهاب 
اللثة )مــرض دواعــم السن( ويتسبب في  أمــراض 
المحيط  الجزء  وهو  اللثة،  وتــورم  واحمرار  تهيج 
بجذور أسنانك من لثتك، من المهم أخذ التهاب 
اللثة بجدية ومعالجته ألن التهاب اللثة قد يؤدي 
إلى مرض لثوي آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب 

دواعم السن وفقدان األسنان. 
الــســبــب األكــثــر شــيــوعــا فــي الــتــهــاب الــلــثــة هو 
الفم  نظافة  عـــادات  الــفــم،  بنظافة  االهــتــمــام  قلة 
الصحية، مثل تفريش األسنان مرتين يوميا على 
يوميا  األســنــان  تنظيف  اســتــخــدام خــيــط  األقــــل، 
وفحص األسنان دوريًا يمكنه أن يساعد على منع 

وعكس آثار التهاب اللثة.
{ بالنسبة إلى األعراض

ــة شاحبة  ــ تــكــون الــلــثــة الــصــحــيــة ثــابــتــة وورديـ
عامات  وتتضمن  بإحكام،  األســنــان  حــول  وتلتف 

وأعراض اللثة ما يلي: 
اللثة  احمرار  ومنتفخة،  متورمة  اللثة  تكون 
الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة، اللثة التي تنزف 
بسهولة عند غسل األسنان أو تنظيفها بالخيط، 

نفس برائحة كريهة، انحسار اللثة، ضعف اللثة.
{ متى تزور طبيب األسنان؟ 

وأعــــراض اللتهاب  عــامــات  أي  -إذا الحــظــت 
الــلــثــة، فــحــدد مــوعــدا مــع طبيب األســـنـــان، كلما 
كــانــت فرصة  أســـرع  بشكل  الــرعــايــة  عــلــى  حصلت 
ــاح الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب الــلــثــة ومــنــع  إصــ

تطورها إلى التهاب دواعم السن تعتبر أفضل. 

{ ما أسباب التهاب اللثة؟ 

الناتج  هو  شيوعًا  اللثة  التهاب  أسباب  -أكثر 
عــن ســـوء نــظــافــة الــفــم والــتــي تشجع عــلــى تكون 
إلى  يــؤدي  مــا  األســنــان،  على  القلح  أو  اللويحات 

حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.
عن  عــبــارة  وهــو  األســنــان  على  القلح  يتشكل 
البكتيريا  أســـاســـًا مــن  يــتــكــون  غــشــاء غــيــر مــرئــي 
السكريات  تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي 
البكتيريا  من  الطعام  في  الموجودة  والنشويات 

الموجودة في العادة في داخل فم المريض. 
يحتاج القلح إلى اإلزالة اليومية حيث يعيد 

تكوين نفسه بسرعة. 
يتصلب  أن  يمكن  جــيــر:  إلـــى  الــقــلــح  يــتــحــول 
خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي  القلح 
اللثة ويتحول إلى جير )جير سني( والذي يجمع 
البكتيريا، يصعب إزالة الجير )القلح( حيث يكون 
التهيج على طول  طبقة واقية للبكتيريا ويسبب 
خط اللثة، سوف يحتاج المريض إلى متخصص 

محترف في األسنان إلزالة الجير. 
والجير  القلح  بقاء  طال  كلما  اللثة:  التهاب 
لـــلـــثـــة، فــي  الـــمـــريـــض زاد تــهــيــجــهــا  ــنــــان  عـــلـــى أســ
ما  المريض  أسنان  بقاعدة  المحيطة  المنطقة 
يتسبب في االلتهاب. وفي هذا الوقت تلتهب لثة 
ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة  وتنزف  المريض 
أيــضــًا تــســوس األســنــان )الــنــخــور الــســنــيــة( إذا لم 
في  التهاب  الى  يتحول  فقد  اللثة  التهاب  يعالج 
دعامات األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع 

الوقت. 
{ ما المضاعفات؟

المعالج  اللثة غير  التهاب  يتطور  أن  -يمكن 
في  بـــدوره  ينتشر  حيث  اللثة  فــي  مضرا  ليصبح 
األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
السن( وهي حالة أكثر خطورة بشكل كبير يمكنها 

أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
مع  يترافق  المزمن  اللثة  التهاب  أن  يعتقد 
بعض الحاالت العامة، مثل األمراض التنفسية، 

الــتــاجــي، والسكتة  الــشــريــان  والــســكــري، ومـــرض 
الــدمــاغــيــة، والــتــهــاب الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
تشير بعض األبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة 
إلى  الدخول  يمكنها  األسنان  دواعــم  التهاب  عن 
مـــجـــرى دمــــك مـــن خــــال أنــســجــة الــلــثــة، والــتــي 
يحتمل أن تصيب قلبك، ورئتيك، وأجزاء أخرى 
من جسمك، لكن هناك دراسات أكثر تؤكد وجود 

صلة.
ــاد من  الــتــهــاب الــلــثــة الــتــقــرحــي هـــو شــكــل حـ
ــذي يــتــســبــب فـــي الــتــهــاب اللثة  الــتــهــاب الــلــثــة الــ
ونزيفها، باإلضافة إلى تقرحات، يندر شيوعه بين 
وسوء  التغذية  بسوء  تتسم  التي  النامية  الــدول 

األوضاع المعيشية.
{ ما أهم طرق الوقاية؟

أسنانك  غسل  ذلــك  يعني  قد  الفم:  -نظافة 
دقــيــقــتــيــن عــلــى األقـــــل، مــرتــيــن فـــي الـــيـــوم – في 
مــرة  بالخيط  وتنظيفها  الــنــوم-  وقــبــل  الــصــبــاح 
يوميا واألفضل من ذلك غسل األسنان بالفرشاة 
بعد كل وجبة رئيسية أو خفيفة أو حسبما يوصي 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  و  األسنان  طبيب 

إلزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا. 
إلى  اذهــب  زيــارات منتظمة لطبيب األسنان: 
طبيب األسنان أو أخصائي تنظيف الفم بانتظام 
لتنظيف أسنانك عادة كل ستة أشهر إلى 12 شهرًا 
التنظيف  مــن  المزيد  إلــى  فــي حاجة  تكون  وقــد 
االحــتــرافــي إذا كــنــت تــعــانــي مــن عــوامــل خــطــورة 
تزيد من فرصتك في تطوير التهاب دواعم السن 
أدوية  تناول  أو  الفم،  المعاناة من جفاف  مثل   –
األشعة  تساعد  أن  يمكن  التدخين.  أو  مــحــددة، 
األمراض  تحديد  في  لألسنان  السنوية  السينية 
الــتــي ال تــاحــظ عــن طــريــق الــفــحــص الــبــصــري 

لألسنان ورصد التغييرات في صحة األسنان. 
الممارسات  تعتبر  جــيــدة:  صحية  مــمــارســات 
في  السكر  على  والــســيــطــرة  الصحي  األكـــل  مثل 
الـــدم إذا كــنــت تــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري مهمة 

أيضًا للحفاظ على صحة اللثة. 

القلق،  اضطراب  أعــراض  اكتشاف  الصعب  من  يكون  قد 
أمرًا خطيرًا يؤثر في  القلق  التي يصبح فيها  المرحلة  وهي 
العادي  بالقلق  الشعور  عــن  بعيدًا  اليومية،  الشخص  حياة 
الذي قد يصيب الشخص نتيجة المشاكل الحياتية اليومية 
كيف نفرق بينهما ونساعد أنفسنا ونذهب الستشارة الطبيب 
وبشكل سريع، هذا ما سوف نعرفه وأكثر في الحوار التالي مع 
بمستشفى  النفسي  الطب  أخصائي  األشقر  لمياء  الدكتورة 

سلوان. 
{ مـــا هـــو اضـــطـــراب الــقــلــق؟ ومــتــى تــلــجــأ إلـــى مــســاعــدة 

الطبيب وما أشعر به ليس قلقا عاديا؟
- اضطراب القلق هو الشعور المستمر والمفرط بالقلق 
القيام  مع  ويتعارض  عليه  السيطرة  يصعب  الذي  واالرتباك 
بــاألنــشــطــة الــيــومــيــة والبــــد مـــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــيــب عند 
وظائف  أداء  على  الــقــدرة  وعـــدم  السيطرة  فقد  أو  الصعوبة 

الحياة اليومية بصورة طبيعية.
يزيد في مرحلة  أو  له سن معين  بالقلق  هل اإلصابة   }

عمرية محددة؟
والبالغين  األطــفــال  يصيب  أن  يمكن  القلق  -اضــطــراب 

أيضا ويعد أوسع انتشارا بين اإلناث أكثر من الذكور. 
*هل هناك أنواع منه؟ 

 -نعم، اضطراب القلق العام -اضطراب القلق االجتماعي 
-الرهاب المحدد -اضطراب قلق االنفصال.

وأكثر أنواع القلق انتشارا هو اضطراب القلق المعمم وهو 
الذكور واإلنــاث على حدا سواء ويعاني المريض  منتشر بين 
كل  تجاه  الــزائــد  والتفكير  والتوتر  القلق  مــن  حالة  مــن  فيه 
أمور الحياة، فيصبح الشخص قلقا على العمل أو على نفسه 
وأسرته، وفي بعض األوقات يصاب الشخص بنوبات هلع من 

شدة الخوف والتفكير في المستقبل. 
{ إًذا ما األعراض؟ 

 -تــتــعــدد األعـــــراض مــنــهــا الـــفـــزع والــقــلــق الــمــســتــمــر من 
أشخاص أو أماكن معينة، فرط التفكير في الخطط والحلول 
تهديد  تمثل  واألحـــداث  الحاالت  بعض  أن  اعتبار  والعواقب، 
وخطر صعوبة التعامل مع فكرة الشك، التردد والخوف عند 
اتخاذ أي قرار التوتر والعصبية المستمرة - صعوبة التركيز 
مثل  القلق  اضــطــراب  تصاحب  جسدية  أعــراض  أيضا  هناك 
العضات  وأوجاع في  النوم  باإلرهاق وصعوبة  الدائم  الشعور 
واالرتجاف والرعشة سهولة التعرق والغثيان وأيضا القولون 

العصبي. 
{ كيف يكون التشخيص؟

-التشخيص يكون عن طريق جلسات مع المريض وإجراء 

من  للتأكد  السريري  والفحص  المعملية  الفحوصات  بعض 
المقاييس  إجــراء  وأيضا  للقلق  أي سبب عضوي  وجــود  عدم 

النفسية الخاصة باضطراب القلق. 
{ ما هو العاج؟

أوال: عن طريق جلسات العاج السلوكي المعرفي لتعلم 
مهارات السيطرة على القلق وتعديل األفكار وبالتالي تعديل 

السلوك. 
الحياة  نــمــط  بتغير  ننصح  كــمــا  الـــدوائـــي  الــعــاج  ثــانــيــا: 
دورا كبيرا في  لــه  نــظــام غــذائــي صحي ألن  بــاتــبــاع  وااللــتــزام 
تحتوي  التي  األغذية  وتناول  القلق  وتقليل  المزاج  تحسين 
عــلــى الــســلــيــنــيــوم والــفــولــيــك أســيــد وفــيــتــامــيــن د ومــمــارســة 
الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد الجسم على إفراز هرمون 
الشعور  يقلا  أن  شأنهما  من  التي  والندروفين  السيروتنين 
الماء  المزاجية، شرب  الحالة  وتساعد على تحسين  بالتوتر 
تمارين  على  المحافظة  مع  اليوم،  مــدار  على  كافية  بكميات 

االسترخاء التي تقلل التوتر واسترخاء األعصاب 

ــتـــخـــدام مــكــمــات  يـــحـــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس عــلــى اسـ
البابونج،  الثوم،  الزنجبيل،  مثل  طبيعية  مــواد  من  مستخلصة 
على  إيجابي  أثــر  ولها  فعالة  تكون  قد  ومنها  وغيرها..  القرفة 
ــذه الــعــنــاصــر  الــجــســم وتــســهــم فـــي تــحــســيــن وظــائــفــه. فــبــعــض هـ
الــطــبــيــعــيــة تــســاعــد الــمــرضــى عــلــى تــقــويــة الــمــنــاعــة وتــحــســيــن 
الــمــزاج ولــهــا الكثير مــن الــفــوائــد األخـــرى ولــكــن هــل لها أضــرار 
أو  الطبيب  اســتــشــارة  دون  ومــن  مستمر  بشكل  استخدامها  مــن 
التحو  أحمد  علي  الصيدلي  يوضحه  سوف  ما  هذا  الصيدلي؟ 
الذي بدأ حديثه قائا: يجب أخذ الحيطة  التالي:  المقال  في 
والحذر واستشارة الصيدالني أو الطبيب عند استعمال أي مكمل 

غذائي. 
ــود تـــعـــارض بين  ــ  فــمــن الــمــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــاالت وجـ
الــمــكــمــات وأدويــــة األمــــراض الــمــزمــنــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحسس 
آثـــار جانبية. يجب  إلــى  بــدورهــا  تـــؤدي  قــد  والــتــي  البعض منها 
األخذ بعين باالعتبار أن المكمات ُتصَنع بجرعات مركزة للغاية 
مقارنًة بالمواد الطبيعية األصلية سواًء كانت على شكل حبوب 

أو شراب أو أشكال أخرى، ما يجعلها شبيهة باألدوية الُمصنعة.
ــرز الــمــكــمــات الــطــبــيــعــيــة الــمــتــوفــرة في  ــ الــزنــجــبــيــل مـــن أبـ
فهو  هــائــلــة،  فــوائــده  بــأن  علم  على  الــنــاس  ومعظم  الصيدليات 
ــدم، والــحــد مــن أمــــراض القلب،  يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الــ
وتخفيف الشعور بالغثيان، باإلضافة إلى دعم وتقوية المناعة. 
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل من الممكن أن يتسبب 
هذا المكمل متعدد االستخدام في أضرار على الجسد؟ الجواب 

هو نعم، في بعض الحاالت. 
 عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد يــقــرأ مــريــض الــضــغــط عــن فــوائــد 
الزنجبيل عبر اإلنترنت ثم يقرر أن يزور الصيدلية ويشتري هذا 
بأعراض  بالشعور  يبدأ  الوقت  مع  ولكن  تــردد  غير  من  المكمل 
إضافة  أن  هــو  والسبب  ــاق،  واإلرهــ الـــدوران  مثل  الضغط  هبوط 
من  الموصوفة  الضغط  خفض  أدويـــة  إلــى  الزنجبيل  مكمات 
إلــى هبوط حاد  يــؤدي  قد  المعالج من غير علمه  الطبيب  قبل 
أدوية  على وصف  األطباء  يحرص  لذا  الــدم.  بمستويات ضغط 
على  والمحافظة  الــدم  ضغط  لتنظيم  مناسبة  جرعتها  تكون 
تـــوازنـــه، وبــنــاًء عــلــى ذلـــك إضــافــة عنصر خــارجــي قــد يــهــدد هــذا 

االتزان ويسبب خطرا. 
عــلــى عــكــس الــزنــجــبــيــل الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــم ويــقــوي من 
مفعول حبوب خفض الضغط، هناك بعض المكمات التي تقلل 
نتائج عكسية وغير  إلى  تــؤدي  من فعالية بعض األدويــة ولربما 

يتعارض  ك  فيتامين  تناول  المثال:  سبيل  فعلى  فيها،  مرغوب 
ويزيد  الدم  لجلطات  كعاج  ُيستخدم  الذي  الوارفارين  دواء  مع 
من سيولته ويعمل على تبطيئ مفعول الدواء ويؤدي إلى تجلط 
باالبتعاد  الــوارفــاريــن  متناولو  ُينصح  ولــذلــك  الـــدم.  فــي  ســريــع 
التي تشمل أغلب األطعمة  عن فيتامين ك ومصادره الطبيعية 

الخضراء الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف.
الزنجبيل وفيتامين ك مثال واحد فقط ونقيس على ذلك 
جـــّراء  الــضــرر  تلحق  أن  الممكن  مــن  الــتــي  األمــثــلــة  مــن  الكثير 
اســتــشــارة  دون  مــن  الطبيعية  للمكمات  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
طــبــيــة، لــذلــك يــجــب عــلــى الــمــريــض أن يــخــبــر الــصــيــدالنــي عن 
األدوية التي يستخدمها وفيما إن كان يعاني من أمراض مزمنة، 
فهذه المعلومة البسيطة قد توفر على المرضى الكثير وتقيهم 
مـــن تـــعـــارض الــنــتــائــج الــمــحــتــمــل عـــن دمـــج مــكــونــات الــمــكــمــات 

باألدوية.

الدكتور عصام العكاري: 

عالمات التهاب اللثة ضرورة لسرعة زيارة الطبيب لمنع تدهور الحالة

الدكتور عصام العكاري 
أخصائي جراحة اللثة وزراعة وتجميل األسنان 

المدير الطبي لمركز بريليانت 

الصيدلي علي التحو يوضح:

 األضرار المحتملة للمكمالت الطبيعية

تعرف على الفرق بين القلق الطبيعي واضطراب القلق مع 

الدكتورة لمياء األشقر 

الناس  بين  كبيرة  بشعبية  السريعة  الــوجــبــات  تحظى 
بشكل  لها  والترويج  المنخفضة  وتكلفتها  اللذيذ  لمذاقها 
كبير ما أسهم في زيادة شعبيتها ورسخ وجودها في نظامنا 
الغذائي، أضرار الوجبات السريعة كبيرة جدا على أجسادنا 
إذ تناولناها بكثرة وباستمرار نظرا لما تحتويه من سعرات 
عالية  اللحوم  مثل  الثمن  رخيصة  بمكونات  عالية  حرارية 
الدسم إلى جانب استخدام السكريات والصوديوم والزيوت 

النباتية المهدرجة.
أضـــرارهـــا ال حــصــر لــهــا خــصــوصــا كــمــا ذكـــرت فــي حالة 
فهي  أسبوعيا  مــرة  من  أكثر  أو  يومي  بشكل  تناولها  إدمــان 
ــاع الــســكــر وضـــغـــط الـــدم  ــفــ مــســؤولــة عـــن زيـــــادة الـــــوزن وارتــ
واإلصابة بقرحة المعدة وعسر الهضم، واحتباس السوائل 
القلب  بأمراض  بارتفاع اإلصابة  ارتباطا وثيقا  ترتبط  كما 

والشرايين وتسبب ظهور حب الشباب على البشرة.
الــخــوف كــل الــخــوف عــلــى األطـــفـــال الــذيــن ينجذبون 
الــتــي تصاحبها  الــوجــبــات بسبب األلــعــاب  إلــى تلك  وبــشــدة 
فاحذروا طرق الترويج. الوجبات السريعة تؤثر في األطفال 
نفس تأثيرها فينا باإلضافة إلى تأثيرها في النمو والتطور 

التعليمي.
الوجبات  أتــاحــت بعض مطاعم  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
السريعة لزبائنها معرفة السعرات الحرارية ونسبة الدهون 
إذا اضطررنا  أمر مهم  الوجبة وهو  واألمــاح في محتويات 

لذلك.
الطعام  تناول  بالحرص على  نستطيع تجنب كل ذلك 
فــي الــمــنــزل والــتــنــوع الــدائــم فــي أنـــواع الــفــواكــه والسلطات 
لألطفال  صحية  وجبات  أفكار  ابتكار  الملل،  عــدم  لضمان 
تجذبهم إلى الطعام، عمل السندوتشات الجاهزة في المنزل 
بــالــمــنــتــجــات الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة ســتــوفــر نــصــف الــســعــرات 
المستخدم،  المنتج  جــودة  ضمان  إلــى  باإلضافة  الحرارية 
إذا اضطررنا لتناول الوجبات السريعة في المطاعم فتكون 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة حــتــى ال تــضــر أجــســامــنــا مــع ضـــرورة 

ممارسة مجهود بدني مناسب.
إذا كانت اإلغــراءات من حولك كثيرة فصحتك وصحة 

أسرتك أهم

اأ�سرار الوجبات ال�سريعة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر ينظم 
عدة فعاليات توعوية  في أكتوبر المقبل  

ينظم مركز الخليج الطبي والسكري  في شهر أكتوبر المقبل عدة فعاليات 
من  الثامن  في  وذلك  للبصر  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية  بفعالية  يبدأها  
المركز عروض خاصة على عمليات تصحيح  المقبل  حيث يقدم  أكتوبر  شهر 

البصر وعمليات الماء األبيض مع استشارة الطبيب المتخصص.
وايضا فعالية توعوية عن مخاطر السمنة على الصحة العامة ويأتي ذلك 
أكتوبر، حيث  من  عشر  الحادي  يصادف  والــذي  العالمي  السمنة  يوم  بمناسبة 
ستتواجد اخصائية التغذية لتقديم النصائح واإلرشادات للمرضى، لنشر الوعي 

عن مخاطر السمنة.

18

يــعــد الــتــهــاب الــلــثــة مـــن األمــــــراض الــفــمــويــة 
عدة  له  والفم،  األسنان  نظافة  سوء  عن  الناتجة 
أعراض على الرغم من أنه ال يسبب ألما في أغلب 
الدكتور  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  الحاالت 
عــصــام الــعــكــاري أخــصــائــي جــراحــة الــلــثــة وزراعـــة 
وتجميل األسنان والمدير الطبي لمركز بريليانت 
اللثة  التهاب  ما يخص مرض  كل  سنتعرف على 

وكيفية الوقاية منه.
{ ما التهاب اللثة وما أعراضه؟

من  ومعتدل  شائع  مــرض  هــو  اللثة  -التهاب 
اللثة )مــرض دواعــم السن( ويتسبب في  أمــراض 
المحيط  الجزء  وهو  اللثة،  وتــورم  واحمرار  تهيج 
بجذور أسنانك من لثتك، من المهم أخذ التهاب 
اللثة بجدية ومعالجته ألن التهاب اللثة قد يؤدي 
إلى مرض لثوي آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب 

دواعم السن وفقدان األسنان. 
الــســبــب األكــثــر شــيــوعــا فــي الــتــهــاب الــلــثــة هو 
الفم  نظافة  عـــادات  الــفــم،  بنظافة  االهــتــمــام  قلة 
الصحية، مثل تفريش األسنان مرتين يوميا على 
يوميا  األســنــان  تنظيف  اســتــخــدام خــيــط  األقــــل، 
وفحص األسنان دوريًا يمكنه أن يساعد على منع 

وعكس آثار التهاب اللثة.
{ بالنسبة إلى األعراض

ــة شاحبة  ــ تــكــون الــلــثــة الــصــحــيــة ثــابــتــة وورديـ
عامات  وتتضمن  بإحكام،  األســنــان  حــول  وتلتف 

وأعراض اللثة ما يلي: 
اللثة  احمرار  ومنتفخة،  متورمة  اللثة  تكون 
الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة، اللثة التي تنزف 
بسهولة عند غسل األسنان أو تنظيفها بالخيط، 

نفس برائحة كريهة، انحسار اللثة، ضعف اللثة.
{ متى تزور طبيب األسنان؟ 

وأعــــراض اللتهاب  عــامــات  أي  -إذا الحــظــت 
الــلــثــة، فــحــدد مــوعــدا مــع طبيب األســـنـــان، كلما 
كــانــت فرصة  أســـرع  بشكل  الــرعــايــة  عــلــى  حصلت 
ــاح الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب الــلــثــة ومــنــع  إصــ

تطورها إلى التهاب دواعم السن تعتبر أفضل. 

{ ما أسباب التهاب اللثة؟ 

الناتج  هو  شيوعًا  اللثة  التهاب  أسباب  -أكثر 
عــن ســـوء نــظــافــة الــفــم والــتــي تشجع عــلــى تكون 
إلى  يــؤدي  مــا  األســنــان،  على  القلح  أو  اللويحات 

حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.
عن  عــبــارة  وهــو  األســنــان  على  القلح  يتشكل 
البكتيريا  أســـاســـًا مــن  يــتــكــون  غــشــاء غــيــر مــرئــي 
السكريات  تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي 
البكتيريا  من  الطعام  في  الموجودة  والنشويات 

الموجودة في العادة في داخل فم المريض. 
يحتاج القلح إلى اإلزالة اليومية حيث يعيد 

تكوين نفسه بسرعة. 
يتصلب  أن  يمكن  جــيــر:  إلـــى  الــقــلــح  يــتــحــول 
خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي  القلح 
اللثة ويتحول إلى جير )جير سني( والذي يجمع 
البكتيريا، يصعب إزالة الجير )القلح( حيث يكون 
التهيج على طول  طبقة واقية للبكتيريا ويسبب 
خط اللثة، سوف يحتاج المريض إلى متخصص 

محترف في األسنان إلزالة الجير. 
والجير  القلح  بقاء  طال  كلما  اللثة:  التهاب 
لـــلـــثـــة، فــي  الـــمـــريـــض زاد تــهــيــجــهــا  ــنــــان  عـــلـــى أســ
ما  المريض  أسنان  بقاعدة  المحيطة  المنطقة 
يتسبب في االلتهاب. وفي هذا الوقت تلتهب لثة 
ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة  وتنزف  المريض 
أيــضــًا تــســوس األســنــان )الــنــخــور الــســنــيــة( إذا لم 
في  التهاب  الى  يتحول  فقد  اللثة  التهاب  يعالج 
دعامات األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع 

الوقت. 
{ ما المضاعفات؟

المعالج  اللثة غير  التهاب  يتطور  أن  -يمكن 
في  بـــدوره  ينتشر  حيث  اللثة  فــي  مضرا  ليصبح 
األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
السن( وهي حالة أكثر خطورة بشكل كبير يمكنها 

أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
مع  يترافق  المزمن  اللثة  التهاب  أن  يعتقد 
بعض الحاالت العامة، مثل األمراض التنفسية، 

الــتــاجــي، والسكتة  الــشــريــان  والــســكــري، ومـــرض 
الــدمــاغــيــة، والــتــهــاب الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
تشير بعض األبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة 
إلى  الدخول  يمكنها  األسنان  دواعــم  التهاب  عن 
مـــجـــرى دمــــك مـــن خــــال أنــســجــة الــلــثــة، والــتــي 
يحتمل أن تصيب قلبك، ورئتيك، وأجزاء أخرى 
من جسمك، لكن هناك دراسات أكثر تؤكد وجود 

صلة.
ــاد من  الــتــهــاب الــلــثــة الــتــقــرحــي هـــو شــكــل حـ
ــذي يــتــســبــب فـــي الــتــهــاب اللثة  الــتــهــاب الــلــثــة الــ
ونزيفها، باإلضافة إلى تقرحات، يندر شيوعه بين 
وسوء  التغذية  بسوء  تتسم  التي  النامية  الــدول 

األوضاع المعيشية.
{ ما أهم طرق الوقاية؟

أسنانك  غسل  ذلــك  يعني  قد  الفم:  -نظافة 
دقــيــقــتــيــن عــلــى األقـــــل، مــرتــيــن فـــي الـــيـــوم – في 
مــرة  بالخيط  وتنظيفها  الــنــوم-  وقــبــل  الــصــبــاح 
يوميا واألفضل من ذلك غسل األسنان بالفرشاة 
بعد كل وجبة رئيسية أو خفيفة أو حسبما يوصي 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  و  األسنان  طبيب 

إلزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا. 
إلى  اذهــب  زيــارات منتظمة لطبيب األسنان: 
طبيب األسنان أو أخصائي تنظيف الفم بانتظام 
لتنظيف أسنانك عادة كل ستة أشهر إلى 12 شهرًا 
التنظيف  مــن  المزيد  إلــى  فــي حاجة  تكون  وقــد 
االحــتــرافــي إذا كــنــت تــعــانــي مــن عــوامــل خــطــورة 
تزيد من فرصتك في تطوير التهاب دواعم السن 
أدوية  تناول  أو  الفم،  المعاناة من جفاف  مثل   –
األشعة  تساعد  أن  يمكن  التدخين.  أو  مــحــددة، 
األمراض  تحديد  في  لألسنان  السنوية  السينية 
الــتــي ال تــاحــظ عــن طــريــق الــفــحــص الــبــصــري 

لألسنان ورصد التغييرات في صحة األسنان. 
الممارسات  تعتبر  جــيــدة:  صحية  مــمــارســات 
في  السكر  على  والــســيــطــرة  الصحي  األكـــل  مثل 
الـــدم إذا كــنــت تــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري مهمة 

أيضًا للحفاظ على صحة اللثة. 

القلق،  اضطراب  أعــراض  اكتشاف  الصعب  من  يكون  قد 
أمرًا خطيرًا يؤثر في  القلق  التي يصبح فيها  المرحلة  وهي 
العادي  بالقلق  الشعور  عــن  بعيدًا  اليومية،  الشخص  حياة 
الذي قد يصيب الشخص نتيجة المشاكل الحياتية اليومية 
كيف نفرق بينهما ونساعد أنفسنا ونذهب الستشارة الطبيب 
وبشكل سريع، هذا ما سوف نعرفه وأكثر في الحوار التالي مع 
بمستشفى  النفسي  الطب  أخصائي  األشقر  لمياء  الدكتورة 

سلوان. 
{ مـــا هـــو اضـــطـــراب الــقــلــق؟ ومــتــى تــلــجــأ إلـــى مــســاعــدة 

الطبيب وما أشعر به ليس قلقا عاديا؟
- اضطراب القلق هو الشعور المستمر والمفرط بالقلق 
القيام  مع  ويتعارض  عليه  السيطرة  يصعب  الذي  واالرتباك 
بــاألنــشــطــة الــيــومــيــة والبــــد مـــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــيــب عند 
وظائف  أداء  على  الــقــدرة  وعـــدم  السيطرة  فقد  أو  الصعوبة 

الحياة اليومية بصورة طبيعية.
يزيد في مرحلة  أو  له سن معين  بالقلق  هل اإلصابة   }

عمرية محددة؟
والبالغين  األطــفــال  يصيب  أن  يمكن  القلق  -اضــطــراب 

أيضا ويعد أوسع انتشارا بين اإلناث أكثر من الذكور. 
*هل هناك أنواع منه؟ 

 -نعم، اضطراب القلق العام -اضطراب القلق االجتماعي 
-الرهاب المحدد -اضطراب قلق االنفصال.

وأكثر أنواع القلق انتشارا هو اضطراب القلق المعمم وهو 
الذكور واإلنــاث على حدا سواء ويعاني المريض  منتشر بين 
كل  تجاه  الــزائــد  والتفكير  والتوتر  القلق  مــن  حالة  مــن  فيه 
أمور الحياة، فيصبح الشخص قلقا على العمل أو على نفسه 
وأسرته، وفي بعض األوقات يصاب الشخص بنوبات هلع من 

شدة الخوف والتفكير في المستقبل. 
{ إًذا ما األعراض؟ 

 -تــتــعــدد األعـــــراض مــنــهــا الـــفـــزع والــقــلــق الــمــســتــمــر من 
أشخاص أو أماكن معينة، فرط التفكير في الخطط والحلول 
تهديد  تمثل  واألحـــداث  الحاالت  بعض  أن  اعتبار  والعواقب، 
وخطر صعوبة التعامل مع فكرة الشك، التردد والخوف عند 
اتخاذ أي قرار التوتر والعصبية المستمرة - صعوبة التركيز 
مثل  القلق  اضــطــراب  تصاحب  جسدية  أعــراض  أيضا  هناك 
العضات  وأوجاع في  النوم  باإلرهاق وصعوبة  الدائم  الشعور 
واالرتجاف والرعشة سهولة التعرق والغثيان وأيضا القولون 

العصبي. 
{ كيف يكون التشخيص؟

-التشخيص يكون عن طريق جلسات مع المريض وإجراء 

من  للتأكد  السريري  والفحص  المعملية  الفحوصات  بعض 
المقاييس  إجــراء  وأيضا  للقلق  أي سبب عضوي  وجــود  عدم 

النفسية الخاصة باضطراب القلق. 
{ ما هو العاج؟

أوال: عن طريق جلسات العاج السلوكي المعرفي لتعلم 
مهارات السيطرة على القلق وتعديل األفكار وبالتالي تعديل 

السلوك. 
الحياة  نــمــط  بتغير  ننصح  كــمــا  الـــدوائـــي  الــعــاج  ثــانــيــا: 
دورا كبيرا في  لــه  نــظــام غــذائــي صحي ألن  بــاتــبــاع  وااللــتــزام 
تحتوي  التي  األغذية  وتناول  القلق  وتقليل  المزاج  تحسين 
عــلــى الــســلــيــنــيــوم والــفــولــيــك أســيــد وفــيــتــامــيــن د ومــمــارســة 
الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد الجسم على إفراز هرمون 
الشعور  يقلا  أن  شأنهما  من  التي  والندروفين  السيروتنين 
الماء  المزاجية، شرب  الحالة  وتساعد على تحسين  بالتوتر 
تمارين  على  المحافظة  مع  اليوم،  مــدار  على  كافية  بكميات 

االسترخاء التي تقلل التوتر واسترخاء األعصاب 

ــتـــخـــدام مــكــمــات  يـــحـــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس عــلــى اسـ
البابونج،  الثوم،  الزنجبيل،  مثل  طبيعية  مــواد  من  مستخلصة 
على  إيجابي  أثــر  ولها  فعالة  تكون  قد  ومنها  وغيرها..  القرفة 
ــذه الــعــنــاصــر  الــجــســم وتــســهــم فـــي تــحــســيــن وظــائــفــه. فــبــعــض هـ
الــطــبــيــعــيــة تــســاعــد الــمــرضــى عــلــى تــقــويــة الــمــنــاعــة وتــحــســيــن 
الــمــزاج ولــهــا الكثير مــن الــفــوائــد األخـــرى ولــكــن هــل لها أضــرار 
أو  الطبيب  اســتــشــارة  دون  ومــن  مستمر  بشكل  استخدامها  مــن 
التحو  أحمد  علي  الصيدلي  يوضحه  سوف  ما  هذا  الصيدلي؟ 
الذي بدأ حديثه قائا: يجب أخذ الحيطة  التالي:  المقال  في 
والحذر واستشارة الصيدالني أو الطبيب عند استعمال أي مكمل 

غذائي. 
ــود تـــعـــارض بين  ــ  فــمــن الــمــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــاالت وجـ
الــمــكــمــات وأدويــــة األمــــراض الــمــزمــنــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحسس 
آثـــار جانبية. يجب  إلــى  بــدورهــا  تـــؤدي  قــد  والــتــي  البعض منها 
األخذ بعين باالعتبار أن المكمات ُتصَنع بجرعات مركزة للغاية 
مقارنًة بالمواد الطبيعية األصلية سواًء كانت على شكل حبوب 

أو شراب أو أشكال أخرى، ما يجعلها شبيهة باألدوية الُمصنعة.
ــرز الــمــكــمــات الــطــبــيــعــيــة الــمــتــوفــرة في  ــ الــزنــجــبــيــل مـــن أبـ
فهو  هــائــلــة،  فــوائــده  بــأن  علم  على  الــنــاس  ومعظم  الصيدليات 
ــدم، والــحــد مــن أمــــراض القلب،  يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الــ
وتخفيف الشعور بالغثيان، باإلضافة إلى دعم وتقوية المناعة. 
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل من الممكن أن يتسبب 
هذا المكمل متعدد االستخدام في أضرار على الجسد؟ الجواب 

هو نعم، في بعض الحاالت. 
 عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد يــقــرأ مــريــض الــضــغــط عــن فــوائــد 
الزنجبيل عبر اإلنترنت ثم يقرر أن يزور الصيدلية ويشتري هذا 
بأعراض  بالشعور  يبدأ  الوقت  مع  ولكن  تــردد  غير  من  المكمل 
إضافة  أن  هــو  والسبب  ــاق،  واإلرهــ الـــدوران  مثل  الضغط  هبوط 
من  الموصوفة  الضغط  خفض  أدويـــة  إلــى  الزنجبيل  مكمات 
إلــى هبوط حاد  يــؤدي  قد  المعالج من غير علمه  الطبيب  قبل 
أدوية  على وصف  األطباء  يحرص  لذا  الــدم.  بمستويات ضغط 
على  والمحافظة  الــدم  ضغط  لتنظيم  مناسبة  جرعتها  تكون 
تـــوازنـــه، وبــنــاًء عــلــى ذلـــك إضــافــة عنصر خــارجــي قــد يــهــدد هــذا 

االتزان ويسبب خطرا. 
عــلــى عــكــس الــزنــجــبــيــل الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــم ويــقــوي من 
مفعول حبوب خفض الضغط، هناك بعض المكمات التي تقلل 
نتائج عكسية وغير  إلى  تــؤدي  من فعالية بعض األدويــة ولربما 

يتعارض  ك  فيتامين  تناول  المثال:  سبيل  فعلى  فيها،  مرغوب 
ويزيد  الدم  لجلطات  كعاج  ُيستخدم  الذي  الوارفارين  دواء  مع 
من سيولته ويعمل على تبطيئ مفعول الدواء ويؤدي إلى تجلط 
باالبتعاد  الــوارفــاريــن  متناولو  ُينصح  ولــذلــك  الـــدم.  فــي  ســريــع 
التي تشمل أغلب األطعمة  عن فيتامين ك ومصادره الطبيعية 

الخضراء الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف.
الزنجبيل وفيتامين ك مثال واحد فقط ونقيس على ذلك 
جـــّراء  الــضــرر  تلحق  أن  الممكن  مــن  الــتــي  األمــثــلــة  مــن  الكثير 
اســتــشــارة  دون  مــن  الطبيعية  للمكمات  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
طــبــيــة، لــذلــك يــجــب عــلــى الــمــريــض أن يــخــبــر الــصــيــدالنــي عن 
األدوية التي يستخدمها وفيما إن كان يعاني من أمراض مزمنة، 
فهذه المعلومة البسيطة قد توفر على المرضى الكثير وتقيهم 
مـــن تـــعـــارض الــنــتــائــج الــمــحــتــمــل عـــن دمـــج مــكــونــات الــمــكــمــات 

باألدوية.
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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
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الناس  بين  كبيرة  بشعبية  السريعة  الــوجــبــات  تحظى 
بشكل  لها  والترويج  المنخفضة  وتكلفتها  اللذيذ  لمذاقها 
كبير ما أسهم في زيادة شعبيتها ورسخ وجودها في نظامنا 
الغذائي، أضرار الوجبات السريعة كبيرة جدا على أجسادنا 
إذ تناولناها بكثرة وباستمرار نظرا لما تحتويه من سعرات 
عالية  اللحوم  مثل  الثمن  رخيصة  بمكونات  عالية  حرارية 
الدسم إلى جانب استخدام السكريات والصوديوم والزيوت 

النباتية المهدرجة.
أضـــرارهـــا ال حــصــر لــهــا خــصــوصــا كــمــا ذكـــرت فــي حالة 
فهي  أسبوعيا  مــرة  من  أكثر  أو  يومي  بشكل  تناولها  إدمــان 
ــاع الــســكــر وضـــغـــط الـــدم  ــفــ مــســؤولــة عـــن زيـــــادة الـــــوزن وارتــ
واإلصابة بقرحة المعدة وعسر الهضم، واحتباس السوائل 
القلب  بأمراض  بارتفاع اإلصابة  ارتباطا وثيقا  ترتبط  كما 

والشرايين وتسبب ظهور حب الشباب على البشرة.
الــخــوف كــل الــخــوف عــلــى األطـــفـــال الــذيــن ينجذبون 
الــتــي تصاحبها  الــوجــبــات بسبب األلــعــاب  إلــى تلك  وبــشــدة 
فاحذروا طرق الترويج. الوجبات السريعة تؤثر في األطفال 
نفس تأثيرها فينا باإلضافة إلى تأثيرها في النمو والتطور 

التعليمي.
الوجبات  أتــاحــت بعض مطاعم  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
السريعة لزبائنها معرفة السعرات الحرارية ونسبة الدهون 
إذا اضطررنا  أمر مهم  الوجبة وهو  واألمــاح في محتويات 

لذلك.
الطعام  تناول  بالحرص على  نستطيع تجنب كل ذلك 
فــي الــمــنــزل والــتــنــوع الــدائــم فــي أنـــواع الــفــواكــه والسلطات 
لألطفال  صحية  وجبات  أفكار  ابتكار  الملل،  عــدم  لضمان 
تجذبهم إلى الطعام، عمل السندوتشات الجاهزة في المنزل 
بــالــمــنــتــجــات الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة ســتــوفــر نــصــف الــســعــرات 
المستخدم،  المنتج  جــودة  ضمان  إلــى  باإلضافة  الحرارية 
إذا اضطررنا لتناول الوجبات السريعة في المطاعم فتكون 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة حــتــى ال تــضــر أجــســامــنــا مــع ضـــرورة 

ممارسة مجهود بدني مناسب.
إذا كانت اإلغــراءات من حولك كثيرة فصحتك وصحة 

أسرتك أهم

اأ�سرار الوجبات ال�سريعة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر ينظم 
عدة فعاليات توعوية  في أكتوبر المقبل  

ينظم مركز الخليج الطبي والسكري  في شهر أكتوبر المقبل عدة فعاليات 
من  الثامن  في  وذلك  للبصر  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية  بفعالية  يبدأها  
المركز عروض خاصة على عمليات تصحيح  المقبل  حيث يقدم  أكتوبر  شهر 

البصر وعمليات الماء األبيض مع استشارة الطبيب المتخصص.
وايضا فعالية توعوية عن مخاطر السمنة على الصحة العامة ويأتي ذلك 
أكتوبر، حيث  من  عشر  الحادي  يصادف  والــذي  العالمي  السمنة  يوم  بمناسبة 
ستتواجد اخصائية التغذية لتقديم النصائح واإلرشادات للمرضى، لنشر الوعي 

عن مخاطر السمنة.
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يــعــد الــتــهــاب الــلــثــة مـــن األمــــــراض الــفــمــويــة 
عدة  له  والفم،  األسنان  نظافة  سوء  عن  الناتجة 
أعراض على الرغم من أنه ال يسبب ألما في أغلب 
الدكتور  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  الحاالت 
عــصــام الــعــكــاري أخــصــائــي جــراحــة الــلــثــة وزراعـــة 
وتجميل األسنان والمدير الطبي لمركز بريليانت 
اللثة  التهاب  ما يخص مرض  كل  سنتعرف على 

وكيفية الوقاية منه.
{ ما التهاب اللثة وما أعراضه؟

من  ومعتدل  شائع  مــرض  هــو  اللثة  -التهاب 
اللثة )مــرض دواعــم السن( ويتسبب في  أمــراض 
المحيط  الجزء  وهو  اللثة،  وتــورم  واحمرار  تهيج 
بجذور أسنانك من لثتك، من المهم أخذ التهاب 
اللثة بجدية ومعالجته ألن التهاب اللثة قد يؤدي 
إلى مرض لثوي آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب 

دواعم السن وفقدان األسنان. 
الــســبــب األكــثــر شــيــوعــا فــي الــتــهــاب الــلــثــة هو 
الفم  نظافة  عـــادات  الــفــم،  بنظافة  االهــتــمــام  قلة 
الصحية، مثل تفريش األسنان مرتين يوميا على 
يوميا  األســنــان  تنظيف  اســتــخــدام خــيــط  األقــــل، 
وفحص األسنان دوريًا يمكنه أن يساعد على منع 

وعكس آثار التهاب اللثة.
{ بالنسبة إلى األعراض

ــة شاحبة  ــ تــكــون الــلــثــة الــصــحــيــة ثــابــتــة وورديـ
عامات  وتتضمن  بإحكام،  األســنــان  حــول  وتلتف 

وأعراض اللثة ما يلي: 
اللثة  احمرار  ومنتفخة،  متورمة  اللثة  تكون 
الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة، اللثة التي تنزف 
بسهولة عند غسل األسنان أو تنظيفها بالخيط، 

نفس برائحة كريهة، انحسار اللثة، ضعف اللثة.
{ متى تزور طبيب األسنان؟ 

وأعــــراض اللتهاب  عــامــات  أي  -إذا الحــظــت 
الــلــثــة، فــحــدد مــوعــدا مــع طبيب األســـنـــان، كلما 
كــانــت فرصة  أســـرع  بشكل  الــرعــايــة  عــلــى  حصلت 
ــاح الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب الــلــثــة ومــنــع  إصــ

تطورها إلى التهاب دواعم السن تعتبر أفضل. 

{ ما أسباب التهاب اللثة؟ 

الناتج  هو  شيوعًا  اللثة  التهاب  أسباب  -أكثر 
عــن ســـوء نــظــافــة الــفــم والــتــي تشجع عــلــى تكون 
إلى  يــؤدي  مــا  األســنــان،  على  القلح  أو  اللويحات 

حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.
عن  عــبــارة  وهــو  األســنــان  على  القلح  يتشكل 
البكتيريا  أســـاســـًا مــن  يــتــكــون  غــشــاء غــيــر مــرئــي 
السكريات  تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي 
البكتيريا  من  الطعام  في  الموجودة  والنشويات 

الموجودة في العادة في داخل فم المريض. 
يحتاج القلح إلى اإلزالة اليومية حيث يعيد 

تكوين نفسه بسرعة. 
يتصلب  أن  يمكن  جــيــر:  إلـــى  الــقــلــح  يــتــحــول 
خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي  القلح 
اللثة ويتحول إلى جير )جير سني( والذي يجمع 
البكتيريا، يصعب إزالة الجير )القلح( حيث يكون 
التهيج على طول  طبقة واقية للبكتيريا ويسبب 
خط اللثة، سوف يحتاج المريض إلى متخصص 

محترف في األسنان إلزالة الجير. 
والجير  القلح  بقاء  طال  كلما  اللثة:  التهاب 
لـــلـــثـــة، فــي  الـــمـــريـــض زاد تــهــيــجــهــا  ــنــــان  عـــلـــى أســ
ما  المريض  أسنان  بقاعدة  المحيطة  المنطقة 
يتسبب في االلتهاب. وفي هذا الوقت تلتهب لثة 
ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة  وتنزف  المريض 
أيــضــًا تــســوس األســنــان )الــنــخــور الــســنــيــة( إذا لم 
في  التهاب  الى  يتحول  فقد  اللثة  التهاب  يعالج 
دعامات األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع 

الوقت. 
{ ما المضاعفات؟

المعالج  اللثة غير  التهاب  يتطور  أن  -يمكن 
في  بـــدوره  ينتشر  حيث  اللثة  فــي  مضرا  ليصبح 
األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
السن( وهي حالة أكثر خطورة بشكل كبير يمكنها 

أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
مع  يترافق  المزمن  اللثة  التهاب  أن  يعتقد 
بعض الحاالت العامة، مثل األمراض التنفسية، 

الــتــاجــي، والسكتة  الــشــريــان  والــســكــري، ومـــرض 
الــدمــاغــيــة، والــتــهــاب الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
تشير بعض األبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة 
إلى  الدخول  يمكنها  األسنان  دواعــم  التهاب  عن 
مـــجـــرى دمــــك مـــن خــــال أنــســجــة الــلــثــة، والــتــي 
يحتمل أن تصيب قلبك، ورئتيك، وأجزاء أخرى 
من جسمك، لكن هناك دراسات أكثر تؤكد وجود 

صلة.
ــاد من  الــتــهــاب الــلــثــة الــتــقــرحــي هـــو شــكــل حـ
ــذي يــتــســبــب فـــي الــتــهــاب اللثة  الــتــهــاب الــلــثــة الــ
ونزيفها، باإلضافة إلى تقرحات، يندر شيوعه بين 
وسوء  التغذية  بسوء  تتسم  التي  النامية  الــدول 

األوضاع المعيشية.
{ ما أهم طرق الوقاية؟

أسنانك  غسل  ذلــك  يعني  قد  الفم:  -نظافة 
دقــيــقــتــيــن عــلــى األقـــــل، مــرتــيــن فـــي الـــيـــوم – في 
مــرة  بالخيط  وتنظيفها  الــنــوم-  وقــبــل  الــصــبــاح 
يوميا واألفضل من ذلك غسل األسنان بالفرشاة 
بعد كل وجبة رئيسية أو خفيفة أو حسبما يوصي 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  و  األسنان  طبيب 

إلزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا. 
إلى  اذهــب  زيــارات منتظمة لطبيب األسنان: 
طبيب األسنان أو أخصائي تنظيف الفم بانتظام 
لتنظيف أسنانك عادة كل ستة أشهر إلى 12 شهرًا 
التنظيف  مــن  المزيد  إلــى  فــي حاجة  تكون  وقــد 
االحــتــرافــي إذا كــنــت تــعــانــي مــن عــوامــل خــطــورة 
تزيد من فرصتك في تطوير التهاب دواعم السن 
أدوية  تناول  أو  الفم،  المعاناة من جفاف  مثل   –
األشعة  تساعد  أن  يمكن  التدخين.  أو  مــحــددة، 
األمراض  تحديد  في  لألسنان  السنوية  السينية 
الــتــي ال تــاحــظ عــن طــريــق الــفــحــص الــبــصــري 

لألسنان ورصد التغييرات في صحة األسنان. 
الممارسات  تعتبر  جــيــدة:  صحية  مــمــارســات 
في  السكر  على  والــســيــطــرة  الصحي  األكـــل  مثل 
الـــدم إذا كــنــت تــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري مهمة 

أيضًا للحفاظ على صحة اللثة. 

القلق،  اضطراب  أعــراض  اكتشاف  الصعب  من  يكون  قد 
أمرًا خطيرًا يؤثر في  القلق  التي يصبح فيها  المرحلة  وهي 
العادي  بالقلق  الشعور  عــن  بعيدًا  اليومية،  الشخص  حياة 
الذي قد يصيب الشخص نتيجة المشاكل الحياتية اليومية 
كيف نفرق بينهما ونساعد أنفسنا ونذهب الستشارة الطبيب 
وبشكل سريع، هذا ما سوف نعرفه وأكثر في الحوار التالي مع 
بمستشفى  النفسي  الطب  أخصائي  األشقر  لمياء  الدكتورة 

سلوان. 
{ مـــا هـــو اضـــطـــراب الــقــلــق؟ ومــتــى تــلــجــأ إلـــى مــســاعــدة 

الطبيب وما أشعر به ليس قلقا عاديا؟
- اضطراب القلق هو الشعور المستمر والمفرط بالقلق 
القيام  مع  ويتعارض  عليه  السيطرة  يصعب  الذي  واالرتباك 
بــاألنــشــطــة الــيــومــيــة والبــــد مـــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــيــب عند 
وظائف  أداء  على  الــقــدرة  وعـــدم  السيطرة  فقد  أو  الصعوبة 

الحياة اليومية بصورة طبيعية.
يزيد في مرحلة  أو  له سن معين  بالقلق  هل اإلصابة   }

عمرية محددة؟
والبالغين  األطــفــال  يصيب  أن  يمكن  القلق  -اضــطــراب 

أيضا ويعد أوسع انتشارا بين اإلناث أكثر من الذكور. 
*هل هناك أنواع منه؟ 

 -نعم، اضطراب القلق العام -اضطراب القلق االجتماعي 
-الرهاب المحدد -اضطراب قلق االنفصال.

وأكثر أنواع القلق انتشارا هو اضطراب القلق المعمم وهو 
الذكور واإلنــاث على حدا سواء ويعاني المريض  منتشر بين 
كل  تجاه  الــزائــد  والتفكير  والتوتر  القلق  مــن  حالة  مــن  فيه 
أمور الحياة، فيصبح الشخص قلقا على العمل أو على نفسه 
وأسرته، وفي بعض األوقات يصاب الشخص بنوبات هلع من 

شدة الخوف والتفكير في المستقبل. 
{ إًذا ما األعراض؟ 

 -تــتــعــدد األعـــــراض مــنــهــا الـــفـــزع والــقــلــق الــمــســتــمــر من 
أشخاص أو أماكن معينة، فرط التفكير في الخطط والحلول 
تهديد  تمثل  واألحـــداث  الحاالت  بعض  أن  اعتبار  والعواقب، 
وخطر صعوبة التعامل مع فكرة الشك، التردد والخوف عند 
اتخاذ أي قرار التوتر والعصبية المستمرة - صعوبة التركيز 
مثل  القلق  اضــطــراب  تصاحب  جسدية  أعــراض  أيضا  هناك 
العضات  وأوجاع في  النوم  باإلرهاق وصعوبة  الدائم  الشعور 
واالرتجاف والرعشة سهولة التعرق والغثيان وأيضا القولون 

العصبي. 
{ كيف يكون التشخيص؟

-التشخيص يكون عن طريق جلسات مع المريض وإجراء 

من  للتأكد  السريري  والفحص  المعملية  الفحوصات  بعض 
المقاييس  إجــراء  وأيضا  للقلق  أي سبب عضوي  وجــود  عدم 

النفسية الخاصة باضطراب القلق. 
{ ما هو العاج؟

أوال: عن طريق جلسات العاج السلوكي المعرفي لتعلم 
مهارات السيطرة على القلق وتعديل األفكار وبالتالي تعديل 

السلوك. 
الحياة  نــمــط  بتغير  ننصح  كــمــا  الـــدوائـــي  الــعــاج  ثــانــيــا: 
دورا كبيرا في  لــه  نــظــام غــذائــي صحي ألن  بــاتــبــاع  وااللــتــزام 
تحتوي  التي  األغذية  وتناول  القلق  وتقليل  المزاج  تحسين 
عــلــى الــســلــيــنــيــوم والــفــولــيــك أســيــد وفــيــتــامــيــن د ومــمــارســة 
الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد الجسم على إفراز هرمون 
الشعور  يقلا  أن  شأنهما  من  التي  والندروفين  السيروتنين 
الماء  المزاجية، شرب  الحالة  وتساعد على تحسين  بالتوتر 
تمارين  على  المحافظة  مع  اليوم،  مــدار  على  كافية  بكميات 

االسترخاء التي تقلل التوتر واسترخاء األعصاب 

ــتـــخـــدام مــكــمــات  يـــحـــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس عــلــى اسـ
البابونج،  الثوم،  الزنجبيل،  مثل  طبيعية  مــواد  من  مستخلصة 
على  إيجابي  أثــر  ولها  فعالة  تكون  قد  ومنها  وغيرها..  القرفة 
ــذه الــعــنــاصــر  الــجــســم وتــســهــم فـــي تــحــســيــن وظــائــفــه. فــبــعــض هـ
الــطــبــيــعــيــة تــســاعــد الــمــرضــى عــلــى تــقــويــة الــمــنــاعــة وتــحــســيــن 
الــمــزاج ولــهــا الكثير مــن الــفــوائــد األخـــرى ولــكــن هــل لها أضــرار 
أو  الطبيب  اســتــشــارة  دون  ومــن  مستمر  بشكل  استخدامها  مــن 
التحو  أحمد  علي  الصيدلي  يوضحه  سوف  ما  هذا  الصيدلي؟ 
الذي بدأ حديثه قائا: يجب أخذ الحيطة  التالي:  المقال  في 
والحذر واستشارة الصيدالني أو الطبيب عند استعمال أي مكمل 

غذائي. 
ــود تـــعـــارض بين  ــ  فــمــن الــمــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــاالت وجـ
الــمــكــمــات وأدويــــة األمــــراض الــمــزمــنــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحسس 
آثـــار جانبية. يجب  إلــى  بــدورهــا  تـــؤدي  قــد  والــتــي  البعض منها 
األخذ بعين باالعتبار أن المكمات ُتصَنع بجرعات مركزة للغاية 
مقارنًة بالمواد الطبيعية األصلية سواًء كانت على شكل حبوب 

أو شراب أو أشكال أخرى، ما يجعلها شبيهة باألدوية الُمصنعة.
ــرز الــمــكــمــات الــطــبــيــعــيــة الــمــتــوفــرة في  ــ الــزنــجــبــيــل مـــن أبـ
فهو  هــائــلــة،  فــوائــده  بــأن  علم  على  الــنــاس  ومعظم  الصيدليات 
ــدم، والــحــد مــن أمــــراض القلب،  يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الــ
وتخفيف الشعور بالغثيان، باإلضافة إلى دعم وتقوية المناعة. 
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل من الممكن أن يتسبب 
هذا المكمل متعدد االستخدام في أضرار على الجسد؟ الجواب 

هو نعم، في بعض الحاالت. 
 عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد يــقــرأ مــريــض الــضــغــط عــن فــوائــد 
الزنجبيل عبر اإلنترنت ثم يقرر أن يزور الصيدلية ويشتري هذا 
بأعراض  بالشعور  يبدأ  الوقت  مع  ولكن  تــردد  غير  من  المكمل 
إضافة  أن  هــو  والسبب  ــاق،  واإلرهــ الـــدوران  مثل  الضغط  هبوط 
من  الموصوفة  الضغط  خفض  أدويـــة  إلــى  الزنجبيل  مكمات 
إلــى هبوط حاد  يــؤدي  قد  المعالج من غير علمه  الطبيب  قبل 
أدوية  على وصف  األطباء  يحرص  لذا  الــدم.  بمستويات ضغط 
على  والمحافظة  الــدم  ضغط  لتنظيم  مناسبة  جرعتها  تكون 
تـــوازنـــه، وبــنــاًء عــلــى ذلـــك إضــافــة عنصر خــارجــي قــد يــهــدد هــذا 

االتزان ويسبب خطرا. 
عــلــى عــكــس الــزنــجــبــيــل الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــم ويــقــوي من 
مفعول حبوب خفض الضغط، هناك بعض المكمات التي تقلل 
نتائج عكسية وغير  إلى  تــؤدي  من فعالية بعض األدويــة ولربما 

يتعارض  ك  فيتامين  تناول  المثال:  سبيل  فعلى  فيها،  مرغوب 
ويزيد  الدم  لجلطات  كعاج  ُيستخدم  الذي  الوارفارين  دواء  مع 
من سيولته ويعمل على تبطيئ مفعول الدواء ويؤدي إلى تجلط 
باالبتعاد  الــوارفــاريــن  متناولو  ُينصح  ولــذلــك  الـــدم.  فــي  ســريــع 
التي تشمل أغلب األطعمة  عن فيتامين ك ومصادره الطبيعية 

الخضراء الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف.
الزنجبيل وفيتامين ك مثال واحد فقط ونقيس على ذلك 
جـــّراء  الــضــرر  تلحق  أن  الممكن  مــن  الــتــي  األمــثــلــة  مــن  الكثير 
اســتــشــارة  دون  مــن  الطبيعية  للمكمات  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
طــبــيــة، لــذلــك يــجــب عــلــى الــمــريــض أن يــخــبــر الــصــيــدالنــي عن 
األدوية التي يستخدمها وفيما إن كان يعاني من أمراض مزمنة، 
فهذه المعلومة البسيطة قد توفر على المرضى الكثير وتقيهم 
مـــن تـــعـــارض الــنــتــائــج الــمــحــتــمــل عـــن دمـــج مــكــونــات الــمــكــمــات 

باألدوية.

الدكتور عصام العكاري: 

عالمات التهاب اللثة ضرورة لسرعة زيارة الطبيب لمنع تدهور الحالة

الدكتور عصام العكاري 
أخصائي جراحة اللثة وزراعة وتجميل األسنان 

المدير الطبي لمركز بريليانت 

الصيدلي علي التحو يوضح:

 األضرار المحتملة للمكمالت الطبيعية

تعرف على الفرق بين القلق الطبيعي واضطراب القلق مع 

الدكتورة لمياء األشقر 

الناس  بين  كبيرة  بشعبية  السريعة  الــوجــبــات  تحظى 
بشكل  لها  والترويج  المنخفضة  وتكلفتها  اللذيذ  لمذاقها 
كبير ما أسهم في زيادة شعبيتها ورسخ وجودها في نظامنا 
الغذائي، أضرار الوجبات السريعة كبيرة جدا على أجسادنا 
إذ تناولناها بكثرة وباستمرار نظرا لما تحتويه من سعرات 
عالية  اللحوم  مثل  الثمن  رخيصة  بمكونات  عالية  حرارية 
الدسم إلى جانب استخدام السكريات والصوديوم والزيوت 

النباتية المهدرجة.
أضـــرارهـــا ال حــصــر لــهــا خــصــوصــا كــمــا ذكـــرت فــي حالة 
فهي  أسبوعيا  مــرة  من  أكثر  أو  يومي  بشكل  تناولها  إدمــان 
ــاع الــســكــر وضـــغـــط الـــدم  ــفــ مــســؤولــة عـــن زيـــــادة الـــــوزن وارتــ
واإلصابة بقرحة المعدة وعسر الهضم، واحتباس السوائل 
القلب  بأمراض  بارتفاع اإلصابة  ارتباطا وثيقا  ترتبط  كما 

والشرايين وتسبب ظهور حب الشباب على البشرة.
الــخــوف كــل الــخــوف عــلــى األطـــفـــال الــذيــن ينجذبون 
الــتــي تصاحبها  الــوجــبــات بسبب األلــعــاب  إلــى تلك  وبــشــدة 
فاحذروا طرق الترويج. الوجبات السريعة تؤثر في األطفال 
نفس تأثيرها فينا باإلضافة إلى تأثيرها في النمو والتطور 

التعليمي.
الوجبات  أتــاحــت بعض مطاعم  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
السريعة لزبائنها معرفة السعرات الحرارية ونسبة الدهون 
إذا اضطررنا  أمر مهم  الوجبة وهو  واألمــاح في محتويات 

لذلك.
الطعام  تناول  بالحرص على  نستطيع تجنب كل ذلك 
فــي الــمــنــزل والــتــنــوع الــدائــم فــي أنـــواع الــفــواكــه والسلطات 
لألطفال  صحية  وجبات  أفكار  ابتكار  الملل،  عــدم  لضمان 
تجذبهم إلى الطعام، عمل السندوتشات الجاهزة في المنزل 
بــالــمــنــتــجــات الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة ســتــوفــر نــصــف الــســعــرات 
المستخدم،  المنتج  جــودة  ضمان  إلــى  باإلضافة  الحرارية 
إذا اضطررنا لتناول الوجبات السريعة في المطاعم فتكون 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة حــتــى ال تــضــر أجــســامــنــا مــع ضـــرورة 

ممارسة مجهود بدني مناسب.
إذا كانت اإلغــراءات من حولك كثيرة فصحتك وصحة 

أسرتك أهم

اأ�سرار الوجبات ال�سريعة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر ينظم 
عدة فعاليات توعوية  في أكتوبر المقبل  

ينظم مركز الخليج الطبي والسكري  في شهر أكتوبر المقبل عدة فعاليات 
من  الثامن  في  وذلك  للبصر  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية  بفعالية  يبدأها  
المركز عروض خاصة على عمليات تصحيح  المقبل  حيث يقدم  أكتوبر  شهر 

البصر وعمليات الماء األبيض مع استشارة الطبيب المتخصص.
وايضا فعالية توعوية عن مخاطر السمنة على الصحة العامة ويأتي ذلك 
أكتوبر، حيث  من  عشر  الحادي  يصادف  والــذي  العالمي  السمنة  يوم  بمناسبة 
ستتواجد اخصائية التغذية لتقديم النصائح واإلرشادات للمرضى، لنشر الوعي 

عن مخاطر السمنة.
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يــعــد الــتــهــاب الــلــثــة مـــن األمــــــراض الــفــمــويــة 
عدة  له  والفم،  األسنان  نظافة  سوء  عن  الناتجة 
أعراض على الرغم من أنه ال يسبب ألما في أغلب 
الدكتور  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  الحاالت 
عــصــام الــعــكــاري أخــصــائــي جــراحــة الــلــثــة وزراعـــة 
وتجميل األسنان والمدير الطبي لمركز بريليانت 
اللثة  التهاب  ما يخص مرض  كل  سنتعرف على 

وكيفية الوقاية منه.
{ ما التهاب اللثة وما أعراضه؟

من  ومعتدل  شائع  مــرض  هــو  اللثة  -التهاب 
اللثة )مــرض دواعــم السن( ويتسبب في  أمــراض 
المحيط  الجزء  وهو  اللثة،  وتــورم  واحمرار  تهيج 
بجذور أسنانك من لثتك، من المهم أخذ التهاب 
اللثة بجدية ومعالجته ألن التهاب اللثة قد يؤدي 
إلى مرض لثوي آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب 

دواعم السن وفقدان األسنان. 
الــســبــب األكــثــر شــيــوعــا فــي الــتــهــاب الــلــثــة هو 
الفم  نظافة  عـــادات  الــفــم،  بنظافة  االهــتــمــام  قلة 
الصحية، مثل تفريش األسنان مرتين يوميا على 
يوميا  األســنــان  تنظيف  اســتــخــدام خــيــط  األقــــل، 
وفحص األسنان دوريًا يمكنه أن يساعد على منع 

وعكس آثار التهاب اللثة.
{ بالنسبة إلى األعراض

ــة شاحبة  ــ تــكــون الــلــثــة الــصــحــيــة ثــابــتــة وورديـ
عامات  وتتضمن  بإحكام،  األســنــان  حــول  وتلتف 

وأعراض اللثة ما يلي: 
اللثة  احمرار  ومنتفخة،  متورمة  اللثة  تكون 
الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة، اللثة التي تنزف 
بسهولة عند غسل األسنان أو تنظيفها بالخيط، 

نفس برائحة كريهة، انحسار اللثة، ضعف اللثة.
{ متى تزور طبيب األسنان؟ 

وأعــــراض اللتهاب  عــامــات  أي  -إذا الحــظــت 
الــلــثــة، فــحــدد مــوعــدا مــع طبيب األســـنـــان، كلما 
كــانــت فرصة  أســـرع  بشكل  الــرعــايــة  عــلــى  حصلت 
ــاح الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب الــلــثــة ومــنــع  إصــ

تطورها إلى التهاب دواعم السن تعتبر أفضل. 

{ ما أسباب التهاب اللثة؟ 

الناتج  هو  شيوعًا  اللثة  التهاب  أسباب  -أكثر 
عــن ســـوء نــظــافــة الــفــم والــتــي تشجع عــلــى تكون 
إلى  يــؤدي  مــا  األســنــان،  على  القلح  أو  اللويحات 

حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.
عن  عــبــارة  وهــو  األســنــان  على  القلح  يتشكل 
البكتيريا  أســـاســـًا مــن  يــتــكــون  غــشــاء غــيــر مــرئــي 
السكريات  تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي 
البكتيريا  من  الطعام  في  الموجودة  والنشويات 

الموجودة في العادة في داخل فم المريض. 
يحتاج القلح إلى اإلزالة اليومية حيث يعيد 

تكوين نفسه بسرعة. 
يتصلب  أن  يمكن  جــيــر:  إلـــى  الــقــلــح  يــتــحــول 
خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي  القلح 
اللثة ويتحول إلى جير )جير سني( والذي يجمع 
البكتيريا، يصعب إزالة الجير )القلح( حيث يكون 
التهيج على طول  طبقة واقية للبكتيريا ويسبب 
خط اللثة، سوف يحتاج المريض إلى متخصص 

محترف في األسنان إلزالة الجير. 
والجير  القلح  بقاء  طال  كلما  اللثة:  التهاب 
لـــلـــثـــة، فــي  الـــمـــريـــض زاد تــهــيــجــهــا  ــنــــان  عـــلـــى أســ
ما  المريض  أسنان  بقاعدة  المحيطة  المنطقة 
يتسبب في االلتهاب. وفي هذا الوقت تلتهب لثة 
ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة  وتنزف  المريض 
أيــضــًا تــســوس األســنــان )الــنــخــور الــســنــيــة( إذا لم 
في  التهاب  الى  يتحول  فقد  اللثة  التهاب  يعالج 
دعامات األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع 

الوقت. 
{ ما المضاعفات؟

المعالج  اللثة غير  التهاب  يتطور  أن  -يمكن 
في  بـــدوره  ينتشر  حيث  اللثة  فــي  مضرا  ليصبح 
األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
السن( وهي حالة أكثر خطورة بشكل كبير يمكنها 

أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
مع  يترافق  المزمن  اللثة  التهاب  أن  يعتقد 
بعض الحاالت العامة، مثل األمراض التنفسية، 

الــتــاجــي، والسكتة  الــشــريــان  والــســكــري، ومـــرض 
الــدمــاغــيــة، والــتــهــاب الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
تشير بعض األبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة 
إلى  الدخول  يمكنها  األسنان  دواعــم  التهاب  عن 
مـــجـــرى دمــــك مـــن خــــال أنــســجــة الــلــثــة، والــتــي 
يحتمل أن تصيب قلبك، ورئتيك، وأجزاء أخرى 
من جسمك، لكن هناك دراسات أكثر تؤكد وجود 

صلة.
ــاد من  الــتــهــاب الــلــثــة الــتــقــرحــي هـــو شــكــل حـ
ــذي يــتــســبــب فـــي الــتــهــاب اللثة  الــتــهــاب الــلــثــة الــ
ونزيفها، باإلضافة إلى تقرحات، يندر شيوعه بين 
وسوء  التغذية  بسوء  تتسم  التي  النامية  الــدول 

األوضاع المعيشية.
{ ما أهم طرق الوقاية؟

أسنانك  غسل  ذلــك  يعني  قد  الفم:  -نظافة 
دقــيــقــتــيــن عــلــى األقـــــل، مــرتــيــن فـــي الـــيـــوم – في 
مــرة  بالخيط  وتنظيفها  الــنــوم-  وقــبــل  الــصــبــاح 
يوميا واألفضل من ذلك غسل األسنان بالفرشاة 
بعد كل وجبة رئيسية أو خفيفة أو حسبما يوصي 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  و  األسنان  طبيب 

إلزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا. 
إلى  اذهــب  زيــارات منتظمة لطبيب األسنان: 
طبيب األسنان أو أخصائي تنظيف الفم بانتظام 
لتنظيف أسنانك عادة كل ستة أشهر إلى 12 شهرًا 
التنظيف  مــن  المزيد  إلــى  فــي حاجة  تكون  وقــد 
االحــتــرافــي إذا كــنــت تــعــانــي مــن عــوامــل خــطــورة 
تزيد من فرصتك في تطوير التهاب دواعم السن 
أدوية  تناول  أو  الفم،  المعاناة من جفاف  مثل   –
األشعة  تساعد  أن  يمكن  التدخين.  أو  مــحــددة، 
األمراض  تحديد  في  لألسنان  السنوية  السينية 
الــتــي ال تــاحــظ عــن طــريــق الــفــحــص الــبــصــري 

لألسنان ورصد التغييرات في صحة األسنان. 
الممارسات  تعتبر  جــيــدة:  صحية  مــمــارســات 
في  السكر  على  والــســيــطــرة  الصحي  األكـــل  مثل 
الـــدم إذا كــنــت تــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري مهمة 

أيضًا للحفاظ على صحة اللثة. 

القلق،  اضطراب  أعــراض  اكتشاف  الصعب  من  يكون  قد 
أمرًا خطيرًا يؤثر في  القلق  التي يصبح فيها  المرحلة  وهي 
العادي  بالقلق  الشعور  عــن  بعيدًا  اليومية،  الشخص  حياة 
الذي قد يصيب الشخص نتيجة المشاكل الحياتية اليومية 
كيف نفرق بينهما ونساعد أنفسنا ونذهب الستشارة الطبيب 
وبشكل سريع، هذا ما سوف نعرفه وأكثر في الحوار التالي مع 
بمستشفى  النفسي  الطب  أخصائي  األشقر  لمياء  الدكتورة 

سلوان. 
{ مـــا هـــو اضـــطـــراب الــقــلــق؟ ومــتــى تــلــجــأ إلـــى مــســاعــدة 

الطبيب وما أشعر به ليس قلقا عاديا؟
- اضطراب القلق هو الشعور المستمر والمفرط بالقلق 
القيام  مع  ويتعارض  عليه  السيطرة  يصعب  الذي  واالرتباك 
بــاألنــشــطــة الــيــومــيــة والبــــد مـــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــيــب عند 
وظائف  أداء  على  الــقــدرة  وعـــدم  السيطرة  فقد  أو  الصعوبة 

الحياة اليومية بصورة طبيعية.
يزيد في مرحلة  أو  له سن معين  بالقلق  هل اإلصابة   }

عمرية محددة؟
والبالغين  األطــفــال  يصيب  أن  يمكن  القلق  -اضــطــراب 

أيضا ويعد أوسع انتشارا بين اإلناث أكثر من الذكور. 
*هل هناك أنواع منه؟ 

 -نعم، اضطراب القلق العام -اضطراب القلق االجتماعي 
-الرهاب المحدد -اضطراب قلق االنفصال.

وأكثر أنواع القلق انتشارا هو اضطراب القلق المعمم وهو 
الذكور واإلنــاث على حدا سواء ويعاني المريض  منتشر بين 
كل  تجاه  الــزائــد  والتفكير  والتوتر  القلق  مــن  حالة  مــن  فيه 
أمور الحياة، فيصبح الشخص قلقا على العمل أو على نفسه 
وأسرته، وفي بعض األوقات يصاب الشخص بنوبات هلع من 

شدة الخوف والتفكير في المستقبل. 
{ إًذا ما األعراض؟ 

 -تــتــعــدد األعـــــراض مــنــهــا الـــفـــزع والــقــلــق الــمــســتــمــر من 
أشخاص أو أماكن معينة، فرط التفكير في الخطط والحلول 
تهديد  تمثل  واألحـــداث  الحاالت  بعض  أن  اعتبار  والعواقب، 
وخطر صعوبة التعامل مع فكرة الشك، التردد والخوف عند 
اتخاذ أي قرار التوتر والعصبية المستمرة - صعوبة التركيز 
مثل  القلق  اضــطــراب  تصاحب  جسدية  أعــراض  أيضا  هناك 
العضات  وأوجاع في  النوم  باإلرهاق وصعوبة  الدائم  الشعور 
واالرتجاف والرعشة سهولة التعرق والغثيان وأيضا القولون 

العصبي. 
{ كيف يكون التشخيص؟

-التشخيص يكون عن طريق جلسات مع المريض وإجراء 

من  للتأكد  السريري  والفحص  المعملية  الفحوصات  بعض 
المقاييس  إجــراء  وأيضا  للقلق  أي سبب عضوي  وجــود  عدم 

النفسية الخاصة باضطراب القلق. 
{ ما هو العاج؟

أوال: عن طريق جلسات العاج السلوكي المعرفي لتعلم 
مهارات السيطرة على القلق وتعديل األفكار وبالتالي تعديل 

السلوك. 
الحياة  نــمــط  بتغير  ننصح  كــمــا  الـــدوائـــي  الــعــاج  ثــانــيــا: 
دورا كبيرا في  لــه  نــظــام غــذائــي صحي ألن  بــاتــبــاع  وااللــتــزام 
تحتوي  التي  األغذية  وتناول  القلق  وتقليل  المزاج  تحسين 
عــلــى الــســلــيــنــيــوم والــفــولــيــك أســيــد وفــيــتــامــيــن د ومــمــارســة 
الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد الجسم على إفراز هرمون 
الشعور  يقلا  أن  شأنهما  من  التي  والندروفين  السيروتنين 
الماء  المزاجية، شرب  الحالة  وتساعد على تحسين  بالتوتر 
تمارين  على  المحافظة  مع  اليوم،  مــدار  على  كافية  بكميات 

االسترخاء التي تقلل التوتر واسترخاء األعصاب 

ــتـــخـــدام مــكــمــات  يـــحـــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس عــلــى اسـ
البابونج،  الثوم،  الزنجبيل،  مثل  طبيعية  مــواد  من  مستخلصة 
على  إيجابي  أثــر  ولها  فعالة  تكون  قد  ومنها  وغيرها..  القرفة 
ــذه الــعــنــاصــر  الــجــســم وتــســهــم فـــي تــحــســيــن وظــائــفــه. فــبــعــض هـ
الــطــبــيــعــيــة تــســاعــد الــمــرضــى عــلــى تــقــويــة الــمــنــاعــة وتــحــســيــن 
الــمــزاج ولــهــا الكثير مــن الــفــوائــد األخـــرى ولــكــن هــل لها أضــرار 
أو  الطبيب  اســتــشــارة  دون  ومــن  مستمر  بشكل  استخدامها  مــن 
التحو  أحمد  علي  الصيدلي  يوضحه  سوف  ما  هذا  الصيدلي؟ 
الذي بدأ حديثه قائا: يجب أخذ الحيطة  التالي:  المقال  في 
والحذر واستشارة الصيدالني أو الطبيب عند استعمال أي مكمل 

غذائي. 
ــود تـــعـــارض بين  ــ  فــمــن الــمــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــاالت وجـ
الــمــكــمــات وأدويــــة األمــــراض الــمــزمــنــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحسس 
آثـــار جانبية. يجب  إلــى  بــدورهــا  تـــؤدي  قــد  والــتــي  البعض منها 
األخذ بعين باالعتبار أن المكمات ُتصَنع بجرعات مركزة للغاية 
مقارنًة بالمواد الطبيعية األصلية سواًء كانت على شكل حبوب 

أو شراب أو أشكال أخرى، ما يجعلها شبيهة باألدوية الُمصنعة.
ــرز الــمــكــمــات الــطــبــيــعــيــة الــمــتــوفــرة في  ــ الــزنــجــبــيــل مـــن أبـ
فهو  هــائــلــة،  فــوائــده  بــأن  علم  على  الــنــاس  ومعظم  الصيدليات 
ــدم، والــحــد مــن أمــــراض القلب،  يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الــ
وتخفيف الشعور بالغثيان، باإلضافة إلى دعم وتقوية المناعة. 
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل من الممكن أن يتسبب 
هذا المكمل متعدد االستخدام في أضرار على الجسد؟ الجواب 

هو نعم، في بعض الحاالت. 
 عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد يــقــرأ مــريــض الــضــغــط عــن فــوائــد 
الزنجبيل عبر اإلنترنت ثم يقرر أن يزور الصيدلية ويشتري هذا 
بأعراض  بالشعور  يبدأ  الوقت  مع  ولكن  تــردد  غير  من  المكمل 
إضافة  أن  هــو  والسبب  ــاق،  واإلرهــ الـــدوران  مثل  الضغط  هبوط 
من  الموصوفة  الضغط  خفض  أدويـــة  إلــى  الزنجبيل  مكمات 
إلــى هبوط حاد  يــؤدي  قد  المعالج من غير علمه  الطبيب  قبل 
أدوية  على وصف  األطباء  يحرص  لذا  الــدم.  بمستويات ضغط 
على  والمحافظة  الــدم  ضغط  لتنظيم  مناسبة  جرعتها  تكون 
تـــوازنـــه، وبــنــاًء عــلــى ذلـــك إضــافــة عنصر خــارجــي قــد يــهــدد هــذا 

االتزان ويسبب خطرا. 
عــلــى عــكــس الــزنــجــبــيــل الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــم ويــقــوي من 
مفعول حبوب خفض الضغط، هناك بعض المكمات التي تقلل 
نتائج عكسية وغير  إلى  تــؤدي  من فعالية بعض األدويــة ولربما 

يتعارض  ك  فيتامين  تناول  المثال:  سبيل  فعلى  فيها،  مرغوب 
ويزيد  الدم  لجلطات  كعاج  ُيستخدم  الذي  الوارفارين  دواء  مع 
من سيولته ويعمل على تبطيئ مفعول الدواء ويؤدي إلى تجلط 
باالبتعاد  الــوارفــاريــن  متناولو  ُينصح  ولــذلــك  الـــدم.  فــي  ســريــع 
التي تشمل أغلب األطعمة  عن فيتامين ك ومصادره الطبيعية 

الخضراء الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف.
الزنجبيل وفيتامين ك مثال واحد فقط ونقيس على ذلك 
جـــّراء  الــضــرر  تلحق  أن  الممكن  مــن  الــتــي  األمــثــلــة  مــن  الكثير 
اســتــشــارة  دون  مــن  الطبيعية  للمكمات  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
طــبــيــة، لــذلــك يــجــب عــلــى الــمــريــض أن يــخــبــر الــصــيــدالنــي عن 
األدوية التي يستخدمها وفيما إن كان يعاني من أمراض مزمنة، 
فهذه المعلومة البسيطة قد توفر على المرضى الكثير وتقيهم 
مـــن تـــعـــارض الــنــتــائــج الــمــحــتــمــل عـــن دمـــج مــكــونــات الــمــكــمــات 

باألدوية.
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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
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الناس  بين  كبيرة  بشعبية  السريعة  الــوجــبــات  تحظى 
بشكل  لها  والترويج  المنخفضة  وتكلفتها  اللذيذ  لمذاقها 
كبير ما أسهم في زيادة شعبيتها ورسخ وجودها في نظامنا 
الغذائي، أضرار الوجبات السريعة كبيرة جدا على أجسادنا 
إذ تناولناها بكثرة وباستمرار نظرا لما تحتويه من سعرات 
عالية  اللحوم  مثل  الثمن  رخيصة  بمكونات  عالية  حرارية 
الدسم إلى جانب استخدام السكريات والصوديوم والزيوت 

النباتية المهدرجة.
أضـــرارهـــا ال حــصــر لــهــا خــصــوصــا كــمــا ذكـــرت فــي حالة 
فهي  أسبوعيا  مــرة  من  أكثر  أو  يومي  بشكل  تناولها  إدمــان 
ــاع الــســكــر وضـــغـــط الـــدم  ــفــ مــســؤولــة عـــن زيـــــادة الـــــوزن وارتــ
واإلصابة بقرحة المعدة وعسر الهضم، واحتباس السوائل 
القلب  بأمراض  بارتفاع اإلصابة  ارتباطا وثيقا  ترتبط  كما 

والشرايين وتسبب ظهور حب الشباب على البشرة.
الــخــوف كــل الــخــوف عــلــى األطـــفـــال الــذيــن ينجذبون 
الــتــي تصاحبها  الــوجــبــات بسبب األلــعــاب  إلــى تلك  وبــشــدة 
فاحذروا طرق الترويج. الوجبات السريعة تؤثر في األطفال 
نفس تأثيرها فينا باإلضافة إلى تأثيرها في النمو والتطور 

التعليمي.
الوجبات  أتــاحــت بعض مطاعم  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
السريعة لزبائنها معرفة السعرات الحرارية ونسبة الدهون 
إذا اضطررنا  أمر مهم  الوجبة وهو  واألمــاح في محتويات 

لذلك.
الطعام  تناول  بالحرص على  نستطيع تجنب كل ذلك 
فــي الــمــنــزل والــتــنــوع الــدائــم فــي أنـــواع الــفــواكــه والسلطات 
لألطفال  صحية  وجبات  أفكار  ابتكار  الملل،  عــدم  لضمان 
تجذبهم إلى الطعام، عمل السندوتشات الجاهزة في المنزل 
بــالــمــنــتــجــات الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة ســتــوفــر نــصــف الــســعــرات 
المستخدم،  المنتج  جــودة  ضمان  إلــى  باإلضافة  الحرارية 
إذا اضطررنا لتناول الوجبات السريعة في المطاعم فتكون 
عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة حــتــى ال تــضــر أجــســامــنــا مــع ضـــرورة 

ممارسة مجهود بدني مناسب.
إذا كانت اإلغــراءات من حولك كثيرة فصحتك وصحة 

أسرتك أهم

اأ�سرار الوجبات ال�سريعة 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مركز الخليج الطبي والسكر ينظم 
عدة فعاليات توعوية  في أكتوبر المقبل  

ينظم مركز الخليج الطبي والسكري  في شهر أكتوبر المقبل عدة فعاليات 
من  الثامن  في  وذلك  للبصر  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية  بفعالية  يبدأها  
المركز عروض خاصة على عمليات تصحيح  المقبل  حيث يقدم  أكتوبر  شهر 

البصر وعمليات الماء األبيض مع استشارة الطبيب المتخصص.
وايضا فعالية توعوية عن مخاطر السمنة على الصحة العامة ويأتي ذلك 
أكتوبر، حيث  من  عشر  الحادي  يصادف  والــذي  العالمي  السمنة  يوم  بمناسبة 
ستتواجد اخصائية التغذية لتقديم النصائح واإلرشادات للمرضى، لنشر الوعي 

عن مخاطر السمنة.
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يــعــد الــتــهــاب الــلــثــة مـــن األمــــــراض الــفــمــويــة 
عدة  له  والفم،  األسنان  نظافة  سوء  عن  الناتجة 
أعراض على الرغم من أنه ال يسبب ألما في أغلب 
الدكتور  الدكتور  مع  التالي  الحوار  في  الحاالت 
عــصــام الــعــكــاري أخــصــائــي جــراحــة الــلــثــة وزراعـــة 
وتجميل األسنان والمدير الطبي لمركز بريليانت 
اللثة  التهاب  ما يخص مرض  كل  سنتعرف على 

وكيفية الوقاية منه.
{ ما التهاب اللثة وما أعراضه؟

من  ومعتدل  شائع  مــرض  هــو  اللثة  -التهاب 
اللثة )مــرض دواعــم السن( ويتسبب في  أمــراض 
المحيط  الجزء  وهو  اللثة،  وتــورم  واحمرار  تهيج 
بجذور أسنانك من لثتك، من المهم أخذ التهاب 
اللثة بجدية ومعالجته ألن التهاب اللثة قد يؤدي 
إلى مرض لثوي آخر أكثر خطورة ويدعى التهاب 

دواعم السن وفقدان األسنان. 
الــســبــب األكــثــر شــيــوعــا فــي الــتــهــاب الــلــثــة هو 
الفم  نظافة  عـــادات  الــفــم،  بنظافة  االهــتــمــام  قلة 
الصحية، مثل تفريش األسنان مرتين يوميا على 
يوميا  األســنــان  تنظيف  اســتــخــدام خــيــط  األقــــل، 
وفحص األسنان دوريًا يمكنه أن يساعد على منع 

وعكس آثار التهاب اللثة.
{ بالنسبة إلى األعراض

ــة شاحبة  ــ تــكــون الــلــثــة الــصــحــيــة ثــابــتــة وورديـ
عامات  وتتضمن  بإحكام،  األســنــان  حــول  وتلتف 

وأعراض اللثة ما يلي: 
اللثة  احمرار  ومنتفخة،  متورمة  اللثة  تكون 
الداكن أو اللثة الحمراء القاتمة، اللثة التي تنزف 
بسهولة عند غسل األسنان أو تنظيفها بالخيط، 

نفس برائحة كريهة، انحسار اللثة، ضعف اللثة.
{ متى تزور طبيب األسنان؟ 

وأعــــراض اللتهاب  عــامــات  أي  -إذا الحــظــت 
الــلــثــة، فــحــدد مــوعــدا مــع طبيب األســـنـــان، كلما 
كــانــت فرصة  أســـرع  بشكل  الــرعــايــة  عــلــى  حصلت 
ــاح الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب الــلــثــة ومــنــع  إصــ

تطورها إلى التهاب دواعم السن تعتبر أفضل. 

{ ما أسباب التهاب اللثة؟ 

الناتج  هو  شيوعًا  اللثة  التهاب  أسباب  -أكثر 
عــن ســـوء نــظــافــة الــفــم والــتــي تشجع عــلــى تكون 
إلى  يــؤدي  مــا  األســنــان،  على  القلح  أو  اللويحات 

حدوث التهاب في أنسجة اللثة المحيطة.
عن  عــبــارة  وهــو  األســنــان  على  القلح  يتشكل 
البكتيريا  أســـاســـًا مــن  يــتــكــون  غــشــاء غــيــر مــرئــي 
السكريات  تفاعل  عند  األسنان  على  تتكون  التي 
البكتيريا  من  الطعام  في  الموجودة  والنشويات 

الموجودة في العادة في داخل فم المريض. 
يحتاج القلح إلى اإلزالة اليومية حيث يعيد 

تكوين نفسه بسرعة. 
يتصلب  أن  يمكن  جــيــر:  إلـــى  الــقــلــح  يــتــحــول 
خط  تحت  المريض  أسنان  على  المتبقي  القلح 
اللثة ويتحول إلى جير )جير سني( والذي يجمع 
البكتيريا، يصعب إزالة الجير )القلح( حيث يكون 
التهيج على طول  طبقة واقية للبكتيريا ويسبب 
خط اللثة، سوف يحتاج المريض إلى متخصص 

محترف في األسنان إلزالة الجير. 
والجير  القلح  بقاء  طال  كلما  اللثة:  التهاب 
لـــلـــثـــة، فــي  الـــمـــريـــض زاد تــهــيــجــهــا  ــنــــان  عـــلـــى أســ
ما  المريض  أسنان  بقاعدة  المحيطة  المنطقة 
يتسبب في االلتهاب. وفي هذا الوقت تلتهب لثة 
ذلك  عن  ينتج  قد  كما  بسهولة  وتنزف  المريض 
أيــضــًا تــســوس األســنــان )الــنــخــور الــســنــيــة( إذا لم 
في  التهاب  الى  يتحول  فقد  اللثة  التهاب  يعالج 
دعامات األسنان ويتسبب في فقدان األسنان مع 

الوقت. 
{ ما المضاعفات؟

المعالج  اللثة غير  التهاب  يتطور  أن  -يمكن 
في  بـــدوره  ينتشر  حيث  اللثة  فــي  مضرا  ليصبح 
األنسجة والعظم الواقعين تحتها )التهاب دواعم 
السن( وهي حالة أكثر خطورة بشكل كبير يمكنها 

أن تؤدي إلى فقدان األسنان.
مع  يترافق  المزمن  اللثة  التهاب  أن  يعتقد 
بعض الحاالت العامة، مثل األمراض التنفسية، 

الــتــاجــي، والسكتة  الــشــريــان  والــســكــري، ومـــرض 
الــدمــاغــيــة، والــتــهــاب الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
تشير بعض األبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة 
إلى  الدخول  يمكنها  األسنان  دواعــم  التهاب  عن 
مـــجـــرى دمــــك مـــن خــــال أنــســجــة الــلــثــة، والــتــي 
يحتمل أن تصيب قلبك، ورئتيك، وأجزاء أخرى 
من جسمك، لكن هناك دراسات أكثر تؤكد وجود 

صلة.
ــاد من  الــتــهــاب الــلــثــة الــتــقــرحــي هـــو شــكــل حـ
ــذي يــتــســبــب فـــي الــتــهــاب اللثة  الــتــهــاب الــلــثــة الــ
ونزيفها، باإلضافة إلى تقرحات، يندر شيوعه بين 
وسوء  التغذية  بسوء  تتسم  التي  النامية  الــدول 

األوضاع المعيشية.
{ ما أهم طرق الوقاية؟

أسنانك  غسل  ذلــك  يعني  قد  الفم:  -نظافة 
دقــيــقــتــيــن عــلــى األقـــــل، مــرتــيــن فـــي الـــيـــوم – في 
مــرة  بالخيط  وتنظيفها  الــنــوم-  وقــبــل  الــصــبــاح 
يوميا واألفضل من ذلك غسل األسنان بالفرشاة 
بعد كل وجبة رئيسية أو خفيفة أو حسبما يوصي 
بالخيط  التنظيف  لك  يسمح  و  األسنان  طبيب 

إلزالة جزيئات الطعام العالقة والبكتيريا. 
إلى  اذهــب  زيــارات منتظمة لطبيب األسنان: 
طبيب األسنان أو أخصائي تنظيف الفم بانتظام 
لتنظيف أسنانك عادة كل ستة أشهر إلى 12 شهرًا 
التنظيف  مــن  المزيد  إلــى  فــي حاجة  تكون  وقــد 
االحــتــرافــي إذا كــنــت تــعــانــي مــن عــوامــل خــطــورة 
تزيد من فرصتك في تطوير التهاب دواعم السن 
أدوية  تناول  أو  الفم،  المعاناة من جفاف  مثل   –
األشعة  تساعد  أن  يمكن  التدخين.  أو  مــحــددة، 
األمراض  تحديد  في  لألسنان  السنوية  السينية 
الــتــي ال تــاحــظ عــن طــريــق الــفــحــص الــبــصــري 

لألسنان ورصد التغييرات في صحة األسنان. 
الممارسات  تعتبر  جــيــدة:  صحية  مــمــارســات 
في  السكر  على  والــســيــطــرة  الصحي  األكـــل  مثل 
الـــدم إذا كــنــت تــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري مهمة 

أيضًا للحفاظ على صحة اللثة. 

القلق،  اضطراب  أعــراض  اكتشاف  الصعب  من  يكون  قد 
أمرًا خطيرًا يؤثر في  القلق  التي يصبح فيها  المرحلة  وهي 
العادي  بالقلق  الشعور  عــن  بعيدًا  اليومية،  الشخص  حياة 
الذي قد يصيب الشخص نتيجة المشاكل الحياتية اليومية 
كيف نفرق بينهما ونساعد أنفسنا ونذهب الستشارة الطبيب 
وبشكل سريع، هذا ما سوف نعرفه وأكثر في الحوار التالي مع 
بمستشفى  النفسي  الطب  أخصائي  األشقر  لمياء  الدكتورة 

سلوان. 
{ مـــا هـــو اضـــطـــراب الــقــلــق؟ ومــتــى تــلــجــأ إلـــى مــســاعــدة 

الطبيب وما أشعر به ليس قلقا عاديا؟
- اضطراب القلق هو الشعور المستمر والمفرط بالقلق 
القيام  مع  ويتعارض  عليه  السيطرة  يصعب  الذي  واالرتباك 
بــاألنــشــطــة الــيــومــيــة والبــــد مـــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــيــب عند 
وظائف  أداء  على  الــقــدرة  وعـــدم  السيطرة  فقد  أو  الصعوبة 

الحياة اليومية بصورة طبيعية.
يزيد في مرحلة  أو  له سن معين  بالقلق  هل اإلصابة   }

عمرية محددة؟
والبالغين  األطــفــال  يصيب  أن  يمكن  القلق  -اضــطــراب 

أيضا ويعد أوسع انتشارا بين اإلناث أكثر من الذكور. 
*هل هناك أنواع منه؟ 

 -نعم، اضطراب القلق العام -اضطراب القلق االجتماعي 
-الرهاب المحدد -اضطراب قلق االنفصال.

وأكثر أنواع القلق انتشارا هو اضطراب القلق المعمم وهو 
الذكور واإلنــاث على حدا سواء ويعاني المريض  منتشر بين 
كل  تجاه  الــزائــد  والتفكير  والتوتر  القلق  مــن  حالة  مــن  فيه 
أمور الحياة، فيصبح الشخص قلقا على العمل أو على نفسه 
وأسرته، وفي بعض األوقات يصاب الشخص بنوبات هلع من 

شدة الخوف والتفكير في المستقبل. 
{ إًذا ما األعراض؟ 

 -تــتــعــدد األعـــــراض مــنــهــا الـــفـــزع والــقــلــق الــمــســتــمــر من 
أشخاص أو أماكن معينة، فرط التفكير في الخطط والحلول 
تهديد  تمثل  واألحـــداث  الحاالت  بعض  أن  اعتبار  والعواقب، 
وخطر صعوبة التعامل مع فكرة الشك، التردد والخوف عند 
اتخاذ أي قرار التوتر والعصبية المستمرة - صعوبة التركيز 
مثل  القلق  اضــطــراب  تصاحب  جسدية  أعــراض  أيضا  هناك 
العضات  وأوجاع في  النوم  باإلرهاق وصعوبة  الدائم  الشعور 
واالرتجاف والرعشة سهولة التعرق والغثيان وأيضا القولون 

العصبي. 
{ كيف يكون التشخيص؟

-التشخيص يكون عن طريق جلسات مع المريض وإجراء 

من  للتأكد  السريري  والفحص  المعملية  الفحوصات  بعض 
المقاييس  إجــراء  وأيضا  للقلق  أي سبب عضوي  وجــود  عدم 

النفسية الخاصة باضطراب القلق. 
{ ما هو العاج؟

أوال: عن طريق جلسات العاج السلوكي المعرفي لتعلم 
مهارات السيطرة على القلق وتعديل األفكار وبالتالي تعديل 

السلوك. 
الحياة  نــمــط  بتغير  ننصح  كــمــا  الـــدوائـــي  الــعــاج  ثــانــيــا: 
دورا كبيرا في  لــه  نــظــام غــذائــي صحي ألن  بــاتــبــاع  وااللــتــزام 
تحتوي  التي  األغذية  وتناول  القلق  وتقليل  المزاج  تحسين 
عــلــى الــســلــيــنــيــوم والــفــولــيــك أســيــد وفــيــتــامــيــن د ومــمــارســة 
الرياضة بانتظام حيث إنها تساعد الجسم على إفراز هرمون 
الشعور  يقلا  أن  شأنهما  من  التي  والندروفين  السيروتنين 
الماء  المزاجية، شرب  الحالة  وتساعد على تحسين  بالتوتر 
تمارين  على  المحافظة  مع  اليوم،  مــدار  على  كافية  بكميات 

االسترخاء التي تقلل التوتر واسترخاء األعصاب 

ــتـــخـــدام مــكــمــات  يـــحـــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس عــلــى اسـ
البابونج،  الثوم،  الزنجبيل،  مثل  طبيعية  مــواد  من  مستخلصة 
على  إيجابي  أثــر  ولها  فعالة  تكون  قد  ومنها  وغيرها..  القرفة 
ــذه الــعــنــاصــر  الــجــســم وتــســهــم فـــي تــحــســيــن وظــائــفــه. فــبــعــض هـ
الــطــبــيــعــيــة تــســاعــد الــمــرضــى عــلــى تــقــويــة الــمــنــاعــة وتــحــســيــن 
الــمــزاج ولــهــا الكثير مــن الــفــوائــد األخـــرى ولــكــن هــل لها أضــرار 
أو  الطبيب  اســتــشــارة  دون  ومــن  مستمر  بشكل  استخدامها  مــن 
التحو  أحمد  علي  الصيدلي  يوضحه  سوف  ما  هذا  الصيدلي؟ 
الذي بدأ حديثه قائا: يجب أخذ الحيطة  التالي:  المقال  في 
والحذر واستشارة الصيدالني أو الطبيب عند استعمال أي مكمل 

غذائي. 
ــود تـــعـــارض بين  ــ  فــمــن الــمــحــتــمــل فـــي بــعــض الـــحـــاالت وجـ
الــمــكــمــات وأدويــــة األمــــراض الــمــزمــنــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحسس 
آثـــار جانبية. يجب  إلــى  بــدورهــا  تـــؤدي  قــد  والــتــي  البعض منها 
األخذ بعين باالعتبار أن المكمات ُتصَنع بجرعات مركزة للغاية 
مقارنًة بالمواد الطبيعية األصلية سواًء كانت على شكل حبوب 

أو شراب أو أشكال أخرى، ما يجعلها شبيهة باألدوية الُمصنعة.
ــرز الــمــكــمــات الــطــبــيــعــيــة الــمــتــوفــرة في  ــ الــزنــجــبــيــل مـــن أبـ
فهو  هــائــلــة،  فــوائــده  بــأن  علم  على  الــنــاس  ومعظم  الصيدليات 
ــدم، والــحــد مــن أمــــراض القلب،  يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الــ
وتخفيف الشعور بالغثيان، باإلضافة إلى دعم وتقوية المناعة. 
ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، هل من الممكن أن يتسبب 
هذا المكمل متعدد االستخدام في أضرار على الجسد؟ الجواب 

هو نعم، في بعض الحاالت. 
 عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد يــقــرأ مــريــض الــضــغــط عــن فــوائــد 
الزنجبيل عبر اإلنترنت ثم يقرر أن يزور الصيدلية ويشتري هذا 
بأعراض  بالشعور  يبدأ  الوقت  مع  ولكن  تــردد  غير  من  المكمل 
إضافة  أن  هــو  والسبب  ــاق،  واإلرهــ الـــدوران  مثل  الضغط  هبوط 
من  الموصوفة  الضغط  خفض  أدويـــة  إلــى  الزنجبيل  مكمات 
إلــى هبوط حاد  يــؤدي  قد  المعالج من غير علمه  الطبيب  قبل 
أدوية  على وصف  األطباء  يحرص  لذا  الــدم.  بمستويات ضغط 
على  والمحافظة  الــدم  ضغط  لتنظيم  مناسبة  جرعتها  تكون 
تـــوازنـــه، وبــنــاًء عــلــى ذلـــك إضــافــة عنصر خــارجــي قــد يــهــدد هــذا 

االتزان ويسبب خطرا. 
عــلــى عــكــس الــزنــجــبــيــل الــطــبــيــعــي الــــذي يــدعــم ويــقــوي من 
مفعول حبوب خفض الضغط، هناك بعض المكمات التي تقلل 
نتائج عكسية وغير  إلى  تــؤدي  من فعالية بعض األدويــة ولربما 

يتعارض  ك  فيتامين  تناول  المثال:  سبيل  فعلى  فيها،  مرغوب 
ويزيد  الدم  لجلطات  كعاج  ُيستخدم  الذي  الوارفارين  دواء  مع 
من سيولته ويعمل على تبطيئ مفعول الدواء ويؤدي إلى تجلط 
باالبتعاد  الــوارفــاريــن  متناولو  ُينصح  ولــذلــك  الـــدم.  فــي  ســريــع 
التي تشمل أغلب األطعمة  عن فيتامين ك ومصادره الطبيعية 

الخضراء الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف.
الزنجبيل وفيتامين ك مثال واحد فقط ونقيس على ذلك 
جـــّراء  الــضــرر  تلحق  أن  الممكن  مــن  الــتــي  األمــثــلــة  مــن  الكثير 
اســتــشــارة  دون  مــن  الطبيعية  للمكمات  الــخــاطــئ  االســتــخــدام 
طــبــيــة، لــذلــك يــجــب عــلــى الــمــريــض أن يــخــبــر الــصــيــدالنــي عن 
األدوية التي يستخدمها وفيما إن كان يعاني من أمراض مزمنة، 
فهذه المعلومة البسيطة قد توفر على المرضى الكثير وتقيهم 
مـــن تـــعـــارض الــنــتــائــج الــمــحــتــمــل عـــن دمـــج مــكــونــات الــمــكــمــات 

باألدوية.

الدكتور عصام العكاري: 

عالمات التهاب اللثة ضرورة لسرعة زيارة الطبيب لمنع تدهور الحالة

الدكتور عصام العكاري 
أخصائي جراحة اللثة وزراعة وتجميل األسنان 

المدير الطبي لمركز بريليانت 

الصيدلي علي التحو يوضح:

 األضرار المحتملة للمكمالت الطبيعية

تعرف على الفرق بين القلق الطبيعي واضطراب القلق مع 

الدكتورة لمياء األشقر 
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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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»البحرين
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تن�ضئ وحدة 

اكتوارية لتقييم 

املخاطر

عبدهلل بن حمد 

ي�ضيد بتحقيق 

�ضائق فريق 

)بحرين1( لقب 

�ضباق نورث كارولينا

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

وّجه الوزارات لو�ضع خطة تنفيذية اإىل 23 م�ضروًعا تنموًيا.. جمل�س الوزراء:

تطوير البنية التحتية باملدن الإ�ضكانية اجلديدة
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  اأم�س  الوزراء  جمل�س  وّجه 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

بو�سع  يخ�سه-  فيما  -كٌل  الوزارات  الوزراء،  جمل�س 

الإطار  �سمن  متبقًيا  م�سروًعا  لـ23  التنفيذية  اخلطة 

اإىل  تهدف  التي  الأولوية  ذات  احلكومية  للربامج  املوحد 

حتقيق ال�ستدامة املالية وتاأمني البيئة الداعمة للتنمية.

وقرر املجل�س املوافقة على الآليات التنفيذية للمر�سوم 

بقانون حول ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول.

ا�سرتاتيجية  تنفيذ  موا�سلة  على  املجل�س  ووافق 

املدن  يف  املجتمعية  واخلدمات  التحتية  البنية  تطوير 

الإ�سكانية اجلديدة.

وا�ستعر�س املجل�س مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون 

لإطار  املوحد  النموذج  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

واجلهات  واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزارة  بني  التعاون 

الطاقة  مبجالت  الفني  بالدعم  يتعلق  فيما  احلكومية 

املتجددة وكفاءة الطاقة.

التي  الوطنية  باجلهود  املجل�س  اأ�ساد  ذلك،  اإىل 

التنموية  البحرين يف تنفيذ اخلطط  اأع�ساء فريق  يبذلها 

والقت�سادية ومنها خطة التعايف القت�سادي وما اأثمرت 

عنه من نتائج طيبة على �سعيد النمو القت�سادي، معرًبا 

عن ال�سكر لكل من �ساهم بروح الفريق الواحد يف حتقيق 

الزخم  بذات  العمل  موا�سلة  على  حاثهم  النتائج،  هذه 

والعزم لتحقيق الأهداف املرجوة.

 تطبيق »ال�ضمان ال�ضحي« على املواطنني فعلًيا يف 2024.. حممد بن عبداهلل:

ل �ضقــــــف مايل لعــــــالج املواطنيـــــــن
خديجة العرادي:

ك�سف رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، الفريق طبيب 

تطبيق  بدء  عن  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ 

من  الأول  الربع  لالأجانب يف  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع 

ب�سكل  وتطبيقه  ا�ستكماله  يتم  اأن  على   2023 العام 

فعلي على املواطنني بحلول العام املقبل 2024.

املوؤمتر  لالإعالن عن  ال�سحايف  املوؤمتر  واأ�سار خالل 

الدويل الأول للتمري�س والقبالة اإىل اأن م�سروع ال�سمان 

عرب  تطبيقه  احلكومة  �ستتوىل  للمواطنني  ال�سحي 

العالج  لتوفري  احلكومة  متّوله  الذي  »�سفاء«  �سندوق 

�سيجعل  ال�سحي  النظام  اإن  وقال  للمواطنني.  املجاين 

اأ�س�س  امل�ست�سفيات العامة تقدم اخلدمات ال�سحية على 

تناف�سية، مو�سًحا اأن ن�سيب الفرد املواطن هو ما يقارب 

اإىل 600 دينار لكل مواطن بحريني، ولن يكون   550

هناك �سقف مايل لعالج البحريني باأي حال من الأحوال 

ي�سمل العالج باخلارج.

جاللته يعود اإىل اأر�س الوطن قادًما من جدة.. امللك:

 جهود خمل�ضة لل�ضعودية لوحدة الأمة

نا�ضر بن حمد يرتاأ�س اجتماع »القاب�ضة للنفط والغاز«

زيادة معدل الإنتاجية ل�ضركات النفط والغاز

عاد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم اإىل 

اأر�س الوطن اأم�س، بعد اأن قام بزيارة اإىل 

اململكة العربية ال�سعودية، التقى جاللته 

خاللها مع اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود عاهل 

التقى  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

جاللته خالل هذه الزيارة ب�ساحب ال�سمو 

�سعود  اآل  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية.

برقية  مغادرته  لدى  جاللته  وبعث 

�سكر وتقدير اإىل خادم احلرمني ال�سريفني، 

املخل�سة  للجهود  تقديره  عن  فيها  اأعرب 

اأجل خري  يبذلها خادم احلرمني من  التي 

الأمة ووحدتها وت�سامنها.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون 

ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز خالل تروؤ�سه 

اجتماع جمل�س اإدارة ال�سركة، �سرورة دمج 

امل�سغلة  ال�سركات  بني  واخلربات  اجلهود 

التحول  عجلة  لدفع  مواردها  وم�ساركة 

ال�سرتاتيجي لقطاع النفط والغاز.

م�ستوى  رفع  باأهمية  �سموه  ونوه 

لدى  الإنتاجية  معدل  وزيادة  الكفاءة 

الجتماع  التابعة. وافتتح �سموه  ال�سركات 

بت�سليط ال�سوء على جمموعة من القرارات 

اأن�سطة  بع�س  تنظيم  �ساأنها  من  التي 

التي  الأن�سطة  على  وتركيزها  ال�سركات 

لتحقيق  الرئي�سة  الدخل  م�سادر  تدعم 

النجاح التجاري.

�سمري نا�س

�ضمري نا�س رئي�ًضا 

لحتاد الغرف العربية

ت�سلم رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين، �سمري 

العربية يف  الغرف  احتاد  رئا�سة  ر�سمًيا،  نا�س  عبداهلل 

املائة، خلًفا لل�سيد عبداهلل  الثالثة والثالثني بعد  دورته 

يف  وال�سناعة  التجارة  غرف  احتاد  رئي�س  املزروعي 

كل  دعم  نا�س  واأكد  املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة 

البينة  ال�سادرات  زيادة حجم  �ساأنها  من  التي  اجلهود 

التبادل  بني الدول العربية والعمل على ت�سجيع زيادة 

التجاري بني الدول العربية.

 �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

جاللة امللك يف اأثناء مغادرته اململكة العربية ال�سعودية

نا�سر بن حمد مرتئ�ًسا اجتماع اإدارة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز

ال�سيخ حممد بن عبداهلل خالل املوؤمتر ال�سحايف

توقيف 18 �ضحافًيا يف اإيران 

منذ اندلع الحتجاجات

اندلع  منذ  الإيرانية 18 �سحافًيا  ال�سلطات  اأوقفت 

اأثناء  يف  اأميني  مه�سا  ال�سابة  وفاة  على  الحتجاجات 

»جلنة  اأعلنت  ما  وفق  الأخالق،  �سرطة  لدى  توقيفها 

حماية ال�سحافيني« الثنني.

م�سادر  من  علمت  اأنها  بيان  يف  اللجنة  اأو�سحت 

اأوقف 18  اأن يوم الأحد 25 �سبتمرب  اإيران  متعددة يف 

ليلية  مداهمات  منهم خالل  العديد  الأقل،  على  �سحافًيا 

ملنازلهم وبدون مذكرة توقيف اأو �سرح للتهم بحقهم.

النا�سط  بينهم  النا�سطني  اأوقف عدد كبري من  كذلك 

اأفلت  وبعدما  روناغي.  التعبري ح�سني  يف جمال حرية 

اإجرائه  اأثناء  منزلهم يف  اإىل  قدموا  الذي  ال�سرطيني  من 

لندن،  ومقرها  انرتنا�سونال«  »اإيران  قناة  مع  مقابلة 

اأوقف ال�سبت مع اثنني من حماميه، بح�سب القناة.

بيان  يف  حدود«  بال  »مرا�سلون  منظمة  وقالت 

تبعث  ال�سحافيني  ومبهاجمتها  كبري،  عنف  اإطار  »يف 

اأي  ن�سر  ينبغي  ل  وا�سحة:  ر�سالة  الإيرانية  ال�سلطات 

تقرير عن الحتجاجات«.
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جورجيا ميلوين زعيمة احلزب ال�سعبوي املتوقع اأن ترتاأ�س احلكومة

فوز اليمني ذي اجلذور الفا�ضية يف النتخابات 

اإيطاليا.. الأكرث ميينية منذ احلرب العاملية
نحو  حاًدا  منعطًفا  اإيطاليا  اتخذت 

الذي  ال�سعبوي  احلزب  بفوز  اليمني 

تتزعمه جورجيا ميلوين يف النتخابات 

العامة، ما يفتح الباب للمراأة التي اأبدت 

يف املا�سي اإعجابها مبو�سوليني لتكون 

اأول رئي�سة للوزراء يف تاريخ البالد.

»فراتيلي  ميلوين  حزب  وفاز 

ديتاليا« )اإخوة اإيطاليا( الذي له جذور 

فا�سية جديدة، بـ26 باملئة من الأ�سوات 

يف انتخابات الأحد وفق نتائج جزئية.

اأن  يتوقع  ائتالًفا  ميلوين  وتقود 

ويوؤلف  الربملان  مقاعد  بغالبية  يفوز 

اإيطاليا  يف  ميينية  الأكرث  هي  حكومة 

14منذ احلرب العاملية الثانية.
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موؤكًدا اأن منجزاتها اأ�سهمت يف تعزيز تناف�سيتها.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

موا�سلــــة تطويــــر اأداء طيـــران اخلليــــج وجــــودة خدماتهــــا 
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

اأن القطاع اللوج�ستي يف مملكة البحرين ُيعد 

اأحد القطاعات احليوية ذات الأولوية الرافدة 

تعزيز  يف  ت�سهم  والتي  الوطني،  لالقت�ساد 

مبا  للمملكة  القت�سادية  القطاعات  تناف�سية 

التنموية  امل�سرية  اأهداف  حتقيق  يف  ي�سب 

ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم. 

جاء ذلك لدى لقاء �سموه ق�سر الق�سيبية 

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  بح�سور  اأم�س، 

ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

املالكي  في�سل  بن  وحمد  التحتية،  البنية 

را�سد  بن  زايد  الوزراء،  �سوؤون جمل�س  وزير 

رئي�س  والتجارة  ال�سناعة  وزير  الزياين 

جمل�س اإدارة �سركة طريان اخلليج، والقبطان 

وليد العلوي القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

ح�سول  مبنا�سبة  وذلك  اخلليج،  لطريان 

الوطنية ململكة  الناقلة  �سركة طريان اخلليج 

تطوًرا  الأكرث  »الطريان  جائزة  البحرين 

�سكاي  جوائز  يف   2022 للعام  العامل«  يف 

تراك�س للطريان العاملي، حيث نوه �سموه مبا 

حققته �سركة طريان اخلليج من تقدٍم وتطوٍر 

على  تناف�سيتها  تعزيز  اأ�سهم يف  يف خدماتها 

�سعيد خدمات النقل واملالحة اجلوية.

ووجه �سموه ملوا�سلة العمل على تطوير 

ال�سركة  تقدمها  التي  اخلدمات  وجودة  اأداء 

تر�سيخ  اإ�سهاماتها يف  مع  يتنا�سب  وذلك مبا 

�سورة مملكة البحرين على خمتلف الأ�سعدة، 

جمل�س  واأع�ساء  لرئي�س  �سكره  عن  معرباً 

اإدارة �سركة طريان اخلليج وكافة منت�سبيها 

ومتمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح يف بلوغ 

الأهداف املن�سودة.

ال�سناعة  وزير  اأعرب  جانبهما،  ومن 

�سركة طريان  اإدارة  رئي�س جمل�س  والتجارة 

التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  والقائم  اخلليج 

وتقديرهما  �سكرهما  عن  اخلليج،  لطريان 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ســاحب 

اهتماٍم  ملا يوليه �سمــوه من  الوزراء  جمل�س 

يف  اللوج�ســتي  القطــاع  كفــاءة  برفــع 

مملكة البحرين.

نّوه بتحقيق القطاع غري النفطي منًوا بن�سبة  9% على اأ�سا�س �سنوي.. جمل�س الوزراء:

و�سع خطة لتنفيذ 23 م�سروًعا متبقًيا �سمن الإطار املوحد للربامج احلكومية

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الجتماع 

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

بق�سر الق�سيبية.

بنتائج  املجل�س  اأ�ساد  الجتماع،  بداية  ويف 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عقده  الذي  الجتماع 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم مع اأخيه 

بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خادم احلرمني 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل 

على �سعيد تعزيز م�سار العالقات التاريخية الوثيقة 

واملتجذرة وخمتلف جوانب التعاون والعمل امل�سرتك 

الق�سايا  حيال  والتن�سيق  ال�سقيقني  البلدين  بني 

املتبادلة،  امل�سالح  يعزز  مبا  الراهنة  والتطورات 

اأ�ساد املجل�س بلقاء ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك  كما 

الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  مع �ساحب  املعظم  البالد 

نائب  العهد  اآل �سعود ويل  بن �سلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية 

الفاعل  املحوري  بالدور  منوًها  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

احلرمني  خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

ال�سريفني يف تر�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار وتعزيز 

ال�سالم يف املنطقة.

 بعدها نّوه املجل�س باجلهود التي يقودها �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 

الرائدة  والإن�سانية  الدبلوما�سية  املبادرات  �سمن 

النزاعات  ت�سوية  على  احلر�س  �سياق  يف  ل�سموه 

ودعم  الدبلوما�سية،  بالو�سائل  والدولية  الإقليمية 

مرحًبا  والعاملي،  الإقليمي  وال�ستقرار  ال�سالم  جهود 

ع�سرة  عن  الإفراج  يف  ال�سعودية  الو�ساطة  بنجاح 

رو�سيا  بني  اأ�سرى  تبادل  عملية  اإطار  يف  اأ�سرى 

واأوكرانيا.

يبذلها  التي  الوطنية  باجلهود  املجل�س  اأ�ساد  ثم   

التنموية  اخلطط  تنفيذ  يف  البحرين  فريق  اأع�ساء 

القت�سادي  التعايف  خطة  ومنها  والقت�سادية 

النمو  �سعيد  على  طيبة  نتائج  من  عنه  اأثمرت  وما 

بروح  �ساهم  من  لكل  ال�سكر  عن  معرًبا  القت�سادي، 

على  حاثهم  النتائج،  هذه  الواحد يف حتقيق  الفريق 

موا�سلة العمل بذات الزخم والعزم لتحقيق الأهداف 

على  املجل�س  اطالع  معر�س  يف  وذلك  املرجوة، 

مذكرة وزير املالية والقت�ساد الوطني ب�ساأن التقرير 

القت�سادي الف�سلي ململكة البحرين للربع الثاين من 

خطة  �سمن  حتقق  ما  اأظهرت  والتي   ،2022 العام 

القت�ساد  ت�سجيل  �سعيد  على  القت�سادي  التعايف 

مبملكة البحرين منًوا ملحوًظا بالأ�سعار الثابتة خالل 

�سنوي،  اأ�سا�س  على   2022 العام  من  الثاين  الربع 

الربع  يف   %6.9 بن�سبة  الوطني  القت�ساد  منا  حيث 

تعد  �سنوية  زيادة  حمقًقا  اجلاري،  العام  من  الثاين 

غري  القطاع  حقق  فيما   ،2011 العام  منذ  الأعلى 

النفطي منًوا بن�سبة 9% على اأ�سا�س �سنوي، و�سهدت 

الأن�سطة القت�سادية انتعا�ًسا قوًيا مدعوًما با�ستمرار 

اإىل  بالإ�سافة  النفطية،  غري  القطاعات  اأداء  تطور 

ت�سجيل موؤ�سرات اإيجابية ونوعية يف القطاعات التي 

ا�ستهدفتها خطة التعايف القت�سادي.

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

التنفيذية  الآليات  م�ستجدات  ب�ساأن  والت�سريعية 

للمر�سوم بقانون حول ال�سجالت الإلكرتونية القابلة 

للتداول.

العمراين  والتخطيط  الإ�سكان  وزيرة  مذكرة   .2  

البنية  تطوير  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  موا�سلة  ب�ساأن 

الإ�سكانية  املدن  يف  املجتمعية  واخلدمات  التحتية 

اجلديدة.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3  

اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد  حول  والت�سريعية 

برغبة مقّدمة من جمل�س النواب.

 بعدها ا�ستعر�س املجل�س مذكرة اللجنة الوزارية 

النموذج  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون 

الكهرباء  �سوؤون  وزارة  بني  التعاون  لإطار  املوحد 

الفني  بالدعم  يتعلق  فيما  واملاء واجلهات احلكومية 

مبجالت الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

الإطار  تنفيذه من  ما مت  املجل�س  ا�ستعر�س  كما   

ن�سخته  الأولوية يف  ذات  احلكومية  للربامج  املوحد 

يخ�سه  فيما  كٌل  الوزارات  املجل�س  ووجه  الثالثة، 

بو�سع اخلطة التنفيذية لـ23 م�سروًعا متبقًيا �سمن 

التي  الأولوية  ذات  للربامج احلكومية  املوحد  الإطار 

البيئة  وتاأمني  املالية  ال�ستدامة  حتقيق  اإىل  تهدف 

الداعمة للتنمية، وذلك بعد الطالع على مذكرة وزير 

�سوؤون جمل�س الوزراء بهذا ال�ساأن.

التقارير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  ذلك  بعد 

امل�ساركات  ب�ساأن  الوزراء  من  املرفوعة  الوزارية 

اإىل  الأجنبية  الوفود  وزيارات  للوزراء  اخلارجية 

مملكة البحرين يف اأكتوبر 2022، وموؤمتر البحرين 

الدويل الأول ملر�س نق�س املناعة املكت�سبة، وامل�ساركة 

يف اجتماع الدورة 52 ملجل�س وزراء الإعالم العرب 

بجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.

لدى ا�ستقبالها املوظَفني التميمي والرويعي حل�سولهما على املاج�ستري

وزيرة ال�سحة: اأهمية تعزيز التقدم يف جمال البحث العلمي

الدكتورة  ال�سحة  وزيرة  اأكدت 

جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن اأهمية 

البحث  جمال  يف  التقدم  تعزيز 

ال�سرتاتيجيات  تبني  عرب  العلمي 

جمهود  بتعزيز  الكفيلة  الطموحة 

ودعم  املحلي،  العلمي  البحث 

وتطوير  والأكادمييني،  الباحثني 

والتكنولوجية  العلمية  القدرات 

العمل  اأداء  حت�سني  يف  ي�سهم  مبا 

التطلعات  لتلبية  احلكومي 

امل�ستقبلية ململكة البحرين.

جاء ذلك خالل ا�ستقبالها، �سباح 

اأم�س، بح�سور وكيل وزارة ال�سحة 

التميمي  حممد  املانع،  خليفة  وليد 

وزارة  وكيل  مبكتب  برامج  اإداري 

الرويعي  علي  و�سيخة  ال�سحة، 

الت�سال؛  باإدارة  تنفيذي  �سكرتري 

الدرا�سة  وذلك لت�سليمها ن�سخة من 

التي اأعداها لنيل درجة املاج�ستري.

وزيرة  ثمنت  اللقاء،  وخالل 

التي  املتميزة  اجلهود  ال�سحة 

لتعزيز  الوطنية  الكوادر  بها  تقوم 

قدراتهم  وتنمية  العلمي  البحث 

حممد  بجهود  م�سيدة  وخرباتهم، 

يف  الرويعي  و�سيخة  التميمي 

مبا  العلمي  حت�سيلهما  تطوير 

يحقق التطلعات والأهداف املن�سودة 

وخدمة  �سالح  يف  ت�سب  والتي 

مملكة البحرين، ومتمنية لهما دوام 

التوفيق وال�سداد.
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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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 %  26 ت����ت����ع����دى  ال  ال���ت���م���ري�������ض  ق����ط����اع  يف  ال����ب����ح����رن����ة  ن�������س���ب���ة  ل�����������»االأي����������ام«:  خم���ي���م���ر   

خديجة العرادي:

ك�شف رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة، الفريق طبيب ال�شيخ 

ال�شمان  م�شروع  تطبيق  بدء  عن  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

ال�شحي لالأجانب يف الربع الأول من العام 2023 على اأن يتم 

العام  بحلول  املواطنني  على  فعلي  ب�شكل  وتطبيقه  ا�شتكماله 

املقبل 2024.

خالل  لل�شحافيني  ت�شريحات  يف  حممد  ال�شيخ  واأ�شار 

للتمري�س  الأول  الدويل  املوؤمتر  عن  لالإعالن  ال�شحايف  املوؤمتر 

�شتتوىل  للمواطنني  ال�شحي  ال�شمان  م�شروع  اأن  اإىل  والقبالة 

احلكومة  متّوله  الذي  »�شفاء«  �شندوق  عرب  تطبيقه  احلكومة 

لتوفري العالج املجاين للمواطنني.

العامة تقدم  النظام ال�شحي �شيجعل امل�شت�شفيات  اإن  وقال 

اخلدمات ال�شحية على اأ�ش�س تناف�شية، مو�شًحا اأن ن�شيب الفرد 

املواطن هو ما يقارب 550 اإىل 600 دينار لكل مواطن بحريني، 

قد تزيد قليال، وهذا ل يعني اأن ال�شرف العالجي على ال�شخ�س 

ال�شنوي  ال�شرتاك  قيمة  هذه  اإن  اإذ  املبلغ،  بهذا  العام حمدد  يف 

التي �شتلتزم احلكومة بدفعها عن كل مواطن، ولن يكون هناك 

�شقف مايل لعالج البحريني باأي حال من الأحوال �شامل العالج 

باخلارج، اإذا دعت احلاجة لذلك.

اخلدمات  ملقدمي  كاملة  الفاتورة  بدفع  ال�شندوق  ويلتزم 

ذلك  وي�شمل  للمواطنني،  الإلزامية  ال�شحية  للرزمة  ال�شحية 

اإذ �شيكون ذلك عن  الأولية،  ال�شحية  للرعاية  ال�شحي  التمويل 

طريق ن�شيب الفرد، حيث �شيتم دفع مبلغ حمدد لطبيب الأ�شرة 

ت�شليم  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شرًيا  قائمته،  يف  م�شجل  فرد  كل  عن 

م�شتحقات الأطباء �شهرًيا، بالإ�شافة اإىل خدمات حمدودة تغطى 

�شاعات  بعد  الإ�شايف  العمل  مثل  اخلدمة،  مقابل  الدفع  بنظام 

العمل، ويف الإجازات الر�شمية لتغطية احلالت الطارئة.

اأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد  املنا�شبة،  هذه  ويف 

من  ودعم  باهتمام  يحظى  البحرين  مملكة  يف  التمري�س  قطاع 

لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

�شاحب  من  دائمة  وم�شاندة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مما اأ�شهم يف تقدمي اخلدمات الطبية 

املميزة للمواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عقد بح�شوره للك�شف 

والقبالة،  للتمري�س  الأول  الدويل  للموؤمتر  البحرين  تنظيم  عن 

التمري�س  جمعية  رئي�شة  اإىل  اإ�شافة  املوؤمتر  يف  حتدث  حيث 

الدرازي  فريبا  والدكتورة  خميمر  جميلة  الدكتورة  البحرينية 

ا�شت�شارية التمري�س ورئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر، والدكتور 

اأمني عبداهلل املدير العام لأديوكي�شن بال�س.

و�شيقام املوؤمتر الدويل الأول للتمري�س والقبالة يف مملكة 

البحرين خالل الفرتة من 21 حتى 23 دي�شمرب 2022 مب�شاركة 

نخبة من املحا�شرين واخلرباء، بتنظيم من اجلمعية البحرينية 

للتمري�س بالتعاون مع وزارة ال�شحة واأديوكي�شن بال�س.

اآل خليفة خالل املوؤمتر  كما تطرق ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

ال�شحايف اإىل املبادرات ال�شحية التي ت�شري عليها البحرين لنظام 

ال�شمان ال�شحي.

فرتة  يف  متر  البحرين  يف  ال�شحية  اخلدمات  »اإن  وقال: 

تغيري  واأولً  ال�شحي،  ال�شمان  نظام  بتطبيق  جذري  تطوير 

الأولية  ال�شحة  ومراكز  احلكومية  للم�شت�شفيات  التمويل  نظام 

من ميزانية خم�ش�شة من وزارة ال�شحة اإىل تاأمني �شحي يعمل 

فيه �شندوق ال�شمان )�شفا( كم�شرتي خدمة للمواطنني املوؤمنني 

لديه، وتقوم امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة واملراكز ال�شحية 

الأولية بدور مقدم اخلدمة، كما اأن العالقة بني �شندوق ال�شمان 

اخلدمة  مقدمي  واجبات  تبني  عقود  اخلدمة  ومقدمي  )�شفا( 

املوقع  التفاق  ح�شب  العالج  تكاليف  بتحمل  ال�شندوق  وتعهد 

الأ�شعار و�شمانات جودة اخلدمة والقائم  بني اجلهتني مو�شح 

على اأ�شا�س قانون ال�شمان ال�شحي«.

ال�شنوي  ال�شرتاك  بدفع  �شتتكفل  احلكومة  باأن  وذكر 

املعاجلة  حق  للمواطن  يكفل  والذي  لـ)�شفا(  للمواطنني 

العامة  امل�شت�شفيات  ال�شحية ويف  املراكز  درجاتها يف  مبختلف 

اإذا تطلب الأمر  واملتخ�ش�شة، كما ت�شمن له العالج يف اخلارج 

وذلك بتوفري جلنة خا�شة لتقييم احلالت.

من  املطالبات  اأن  اإىل  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ولفت 

مقدمي اخلدمة اإىل )�شفا( مترر من خالل نظام التاأمني ال�شحي 

ميرر  وطنية  �شركة  بت�شغيله  تقوم  والذي   )NHIIS( الوطني 

املعلومات اإىل املجل�س الأعلى )دائرة اقت�شاديات ال�شحة( واإىل 

اإن  اإذ  حمددة،  فرتة  يف  امل�شت�شفى  اإىل  ودفعه  ملراجعته  )�شفا( 

دائرة اقت�شاديات ال�شحة متر عليها جميع املعامالت املالية بني 

م�شرتي  وبني  وامل�شت�شفيات  ال�شحية  )املراكز  اخلدمة  مقدمي 

اخلدمة، �شفا و�شركات التاأمني(.

ثانيا: تغيري نظام الإدارة للم�شت�شفيات احلكومية وال�شحة 

الأولية اإىل نظام الت�شيري الذاتي يعني اأن دخل امل�شت�شفى يعتمد 

على جودة اخلدمة املقدمة ومدى اإقبال النا�س عليه، كما اأن دخل 

الأطباء واملمر�شني من  الأ�شرة والذي يعملون كفرق من  طبيب 

العالجية  املجموعة  اختيار  اأي  طبيبه  اختيار  املري�س  خالل 

اأطباء وممر�شني لتلقي اخلدمة منهم ب�شكل تناف�شي  املوؤلفة من 

مركز  امل�شتويات  جميع  يف  اخلدمة  الأخرى  املجموعات  مع 

اهتمامها املري�س.

واأو�شح ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اأن املوؤمتر يهدف 

اإىل حتفيز واإعادة تطوير مهنتي التمري�س والقبالة يف جمالت 

اخلربات  تبادل  خالل  من  العلمي  والبحث  والتعليم  التطبيق 

مهنتي  لإدارة  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجيات  وو�شع  والبحوث 

مع  التوا�شل  عن  ف�شالً  البحرين  مملكة  يف  والقبالة  التمري�س 

اخلرباء املحليني والدوليني يف هذا املجال.

اأن املوؤمتر �شيتناول العديد من الأوراق العلمية  اإىل  واأ�شار 

املقدمة تاأثريات جائحة كورونا على التمري�س كمهنة وتخ�ش�س 

واجهها  التي  التحديات  اأبرز  على  ال�شوء  يلقي  كما  درا�شي 

وال�شتعداد  التخطيط  وكيفية  اجلائحة  خالل  اإدارًيا  التمري�س 

دور  �شيعزز  اأنه  اإىل  اإ�شافة  ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  ملثل 

البحرين  مملكة  يف  ال�شحية  املنظومة  يف  والقبالة  التمري�س 

ال�شفوف  يف  كانت  التي  التمري�شية  الكوادر  جهود  ولتقدير 

والأوراق  للبحوث  املناق�شة  وفتح  اجلائحة،  اأثناء  الأمامية 

والأدوار  والقبالة  التمري�س  جمال  يف  اجلديد  وطرح  العلمية 

لل�شاعات  والقبالة  التمري�س  احتياجات  وتوفري  ال�شحية، 

الهيئة  يف  للت�شجيل  املطلوبة  املتخ�ش�شة  التدريبية  التعليمية 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

من  املوؤمتر  اأن  خميمر  جميلة  الدكتورة  اأكدت  جانبها،  من 

التمري�س  اأكرث من 200 خبري يف مهنتي  اأن ي�شتقطب  املتوقع 

والإدارة  العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  والقبالة وجمالت 

من   300 من  اأكرث  يح�شره  اأن  ويتوقع  العامة،  وال�شحة 

اخلليج  ودول  البحرين  من  والقابالت  واملمر�شات  املمر�شني 

والدول العربية والأوروبية.

على  �شريتكز  املوؤمتر  مو�شوع  اأن  اإىل  خميمر  واأ�شارت 

»ال�شتثمار يف تعليم التمري�س من اأجل الأمن ال�شحي«، والذي 

للممر�شني  الدويل  لالحتاد  ال�شنوي  املو�شوع  من  اقتبا�شه  مت 

البحرين  يف  والقبالة  التمري�س  مهنة  تواجه  اإذ  واملمر�شات، 

والقابالت  املمر�شات  نق�س  ذلك  يف  مبا  خمتلفة  حتديات 

الوطنيات املدربات، وحمدودية برامج مدار�س التمري�س وزيادة 

التمري�س  اأبحاث  يف  والفجوات  التمري�س  خدمات  على  الطلب 

وبالتايل يوفر هذا املوؤمتر و�شيلة ملناق�شة هذه التحديات واقرتاح 

ا�شرتاتيجيات لتطوير التمري�س.

واأو�شحت اأن املوؤمتر �شيتناول العديد من الأوراق العلمية 

املقدمة تاأثريات جائحة كورونا على التمري�س كمهنة وتخ�ش�س 

درا�شي، كما �شيلقي ال�شوء على اأبرز التحديات مع توفري ور�شة 

عمل عالية التخ�ش�س للممر�شني واملمر�شات وم�شئول الرعاية 

الدكتورة للممر�شات  ال�شحية مل يتم تقدميها من قبل، موجهة 

الرعاية  ومهن  ال�شحية  الرعاية  ومديري  والأطباء  والقابالت 

بدور  والقيام  بالبحوث  للم�شاركة  التقدمي  امل�شاندة  ال�شحية 

ن�شط يف هذا املوؤمتر.

واأكدت: »اإن مهنتي التمري�س والقبالة ت�شهدان اإقبالً كبرًيا 

من قبل ال�شباب البحريني، وذلك نظًرا ملا ت�شكله من فر�شة مهمة 

وجاذبة خلريجي الثانوية العامة، لتوافر ال�شواغر بها وحاجة 

�شوق العمل الدائمة ل�شخ املزيد من الدماء اجلديدة ل�شد ال�شواغر 

املتوافرة«.

دائًما  عليها  والإقبال  الكلية  ن�شاأة  منذ  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

البحرينيني،  من  العامة  الثانوية  خريجي  من  وكبري  متوا�شل 

اإذ ازدادت الأعداد من 20 خريجا لت�شل اليوم اإىل 200 خريج 

اليرلندية  اجلامعة  خلريجي  بالإ�شافة  �شنوًيا،  وخريجة 

لربنامج بكالوريو�س التمري�س العام من 100 اىل 120 خريًجا 

وخريجة، ورغم ذلك فاإن ن�شبة البحرنة يف قطاع التمري�س ل 

ت�شل  البحرينيات  غري  املمر�شات  ن�شبة  حني  يف   %26 تتعدى 

البحرين،  واملمر�شني يف  املمر�شات  اأعداد  اإجمايل  من  اإىل %74 

تتطلب  التي  املهنة  طبيعة  منها  اأ�شباب  عدة  اإىل  ذلك  ويعزى 

التقاعد  اآخر هو  ونوبات خمتلفة و�شبب  متوا�شالً  جهًدا وعمالً 

وجعل  خا�شة  التمري�س  قطاع  يف  جًدا  اأثر  الذي  الختياري 

زادت  كبرية  فجوة  �شبب  مما  املهنة  يرتكون  اخلربة  اأ�شحاب 

للكوادر  احلاجة  وازدياد  البحرين  كورونا  جائحة  دخول  مع 

املتخ�ش�شة يف العناية الق�شوى والقبالة والتوليد بالذات حيث 

بلغت ن�شبة القابالت 2.9% فقط من جمموع الكوادر التمري�شية 

على  يزيد  تعداده  البحرين  مثل  بلد  يف  جًدا  قليلة  ن�شبة  وهي 

 150 للقابالت  احلايل  العدد  حيث  تقريًبا  ن�شمة  ن�س  مليون 

يخدم  العدد  هذا  العاملية  ال�شحة  منظمة  وح�شب  فقط  قابلة 

ن�شمة 25000. واأكدت خميمر اأن هناك اإقبالً كبرًيا على درا�شة 

تخ�ش�س التمري�س من قبل الطالب، والذي يقابله وجود نق�س 

مهنة  اأن  اإىل  م�شرية  العاملة،  التمري�شية  الكوادر  يف  �شديد 

التمري�س من املهن املطلوبة والتي حتظى باإقبال كبري من قبل 

الطلبة ملا تتمتع به من مزايا ولكون عوائدها كبرية واأن امل�شتقبل 

املهني م�شمون للتوظيف، ومن خاللها ي�شتطيع الطالب تطوير 

جانب  اإىل  عليا،  تخ�ش�شية  �شهادات  على  واحل�شول  نف�شه 

ال�شتقرار الوظيفي امل�شمون واملدخول اجليد على املدى الطويل.

وذكرت باأن املطلوب يف الوقت احلايل 1700 قابلة لتغطية 

ال�شرورية  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي  واملقيمني  املواطنني  جميع 

لالأم والطفل التي تقدمها القابلة.

كما حتدثت يف املوؤمتر الدكتورة فريبا الدرازي التي تطرقت 

املوؤمتر  اأن  موؤكدة  املوؤمتر،  �شي�شهدها  التي  املحاور  اأبرز  اإىل 

البحرين  يف  ال�شحي  احلقل  يف  للعاملني  مهمة  فر�شة  �شيكون 

يف  املهن  من  كل  يف  واإ�شهاماتهم  اإجنازاتهم  لتقدمي  واملنظمة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة وحتقيق تغطية �شحية �شاملة 

حترتم الأمن ال�شحي.

منها  عديدة  علمية  اأوراقا  �شي�شهد  املوؤمتر  اأن  واأو�شحت 

وجتارب  جناح  وق�ش�س  اأدبية  ومراجعات  بحثية  درا�شات 

ال�شريرية  والتدخالت  والبتكارات  احلالة،  درا�شة  وتقارير 

املوؤمتر  و�شيخ�ش�س  العليا،  الدرا�شات  م�شاريع  ومكونات 

جل�شة لتذكر بزمالئنا وممر�شاتنا وقابالتنا وغريهم من املهنيني 

ال�شحيني الذين فقدوا حياتهم خالل جائحة كورونا.

الرئي�شية  املحاور  الدرازي  فريبا  الدكتورة  وا�شتعر�شت 

التمري�شية  واملمار�شة  والقيادة،  احلوكمة  وهي:  للموؤمتر 

والذكاء  والتكنولوجيا  والرقمنة  والرباهني،  الأدلة  على  القائمة 

ال�شطناعي والبتكار يف التمري�س والقبال، وممار�شة الرعاية 

والأمن  امل�شتدامة،  التنمية  واأهداف  العامة،  وال�شحة  املتقدمة 

تعليم  يف  النوعي  والتحول  كورونا،  جائحة  و�شط  ال�شحي 

التمري�س، والقبالة.

خالل امل�ؤمتر ال�سحايف لالإعالن عن امل�ؤمتر الدويل االأول للتمري�ض والقبالة.. حممد بن عبداهلل:

تطبيق »ال�سمان ال�سحي« على امل�اطنني فعلًيا يف 2024

حتديد ن�سب احلد االأدنى للنجاح لكل مرحلة تعليمية

»الرتبية« حتدد اآليات التق�مي الرتب�ي املط�ر للعام اجلاري
�شارة جنيب:

 

اأ�شدرت وزارة الرتبية والتعليم تو�شيحات حول نظام التقومي الرتبوي املطور 

للعام الدرا�شي 2022/ 2023، اأ�شارت من خاللها اإىل اأنه �شعًيا لتحقيق التقومي 

الأوائل واملعلمني مراعاة تدريبهم  املعلمني  فاإنه يتطلب من  الطلبة،  الأمثل لأعمال 

ملعلمي اأق�شامهم على متطلبات تطبيق نظام التقومي الرتبوي املطور، والتاأكيد على 

ا�شتخدام املعلمني الوثائق املعتمدة لنظام التقومي الرتبوي املطور.

التقومي  باأ�شاليب  طلبتهم  املعلمني  لتعريف  الأوائل  املعلمني  القرار  ودعا 

التقوميية  املهمات  اإجناز  على  وحتفيزهم  اأدائهم  تقييم  يف  امل�شتخدمة  التكويني 

اأ�شاليب التقومي بالكفايات التعليمية  وت�شليمها يف املواعيد املحددة، وربط جميع 

بالكفايات  الطلبة  وتعريف  املناهج،  وتطوير  ال�شيا�شات  اإدارة  قبل  من  املعتمدة 

الواجب عليهم اإتقانها، ف�شاًل عن تدريب الطلبة، عرب اأ�شاليب التقومي املختلفة، على 

مهارات التفكري العليا، ومهارات القرن احلادي والع�شرين، واإدماج اأ�شاليب التقومي 

�شمن العملية التعليمية.

املو�شحة  وال�شروط  القواعد  ح�شب  التقوميية  اخلطط  لبناء  التعميم  ووجه 

الطلبة،  العلمية وم�شتويات  املادة  ينا�شب  التقومي، ومبا  لأ�شاليب  املعلم  دليل  يف 

تفعيل  اأدائهم،  مل�شتوى  منا�شبة  راجعة  تغذية  على  الطلبة  ح�شول  من  التحقق 

املعلمني لأ�شلوب ملف الطالب بالقواعد وال�شروط املو�شحة يف دليل املعلم لتقومي 

الذي  الزمني  بالتدرج  طلبتهم  لدرجات  املعلمني  ر�شد  من  التاأكد  الطلبة،  اأعمال 

ي�شمن ربط التقومي باإتقان الطلبة للكفايات التعليمية.

واأ�شارت التو�شيحات اإىل اأن نظام التقومي الرتبوي املطور ركز على املفاهيم 

التي حتقق فل�شفة التقومي الرتبوي يف مملكة البحرين والتي تن�س على التكامل 

و�شابًطا  التعليم  لعمليات  حم�شًنا  التقومي  يكون  بحيث  والتعليم  التقومي  بني 

التعليمية  الكفايات  بني  يربط  الذي  التعلم  اأجل  من  التقومي  کمفهوم  لنواجته، 

واأ�شاليب التدري�س والعمليات التقوميية، ويقدم تغذية راجعة تهدف اىل حت�شني 

الطلبة من خالل قيا�س  اأداء  التعرف على م�شتوى  املعلم من  الطلبة، وميكن  اأداء 

وقيم،  واجتاهات  ومهارات  معارف  من  ت�شمله  مبا  الأ�شا�شية  الكفايات  جمموعة 

والعمل على حت�شني تعلم الطالب لها.

البتدائي  الأول والثاين  ال�شفني  الأ�شا�شي، يقوم طلبة  بالتعليم  وفيما يتعلق 

تقومًيا تكوينًيا كامالً بن�شبة 100% يف كل ف�شل درا�شي، بح�شب التوزيع الن�شبي 

التعليم  مرحلة  يف  الطلبة  لدرجات  الإلكرتوين  الر�شد  »برنامج  يف  للدرجات 

التعلم  اأجل  من  التقومي  مفهوم  تعزز  اأن�شطة  تقدمي  على  احلر�س  مع  الأ�شا�شي«، 

الذي يعزز اإتقان الطلبة للكفايات التعليمية، وتقدمي تغذية راجعة منا�شبة للطلبة 

البتدائي  الثالث  ال�شف  طلبة  »يخ�شع  التو�شيحات  واأ�شافت  فئاتهم.  مبختلف 

لمتحان مركزي يف نهاية العام الدرا�شي يف مواد اللغة العربية، اللغة الإجنليزية، 

الريا�شيات، العلوم. ويقي�س المتحان اتقان الطلبة للكفايات الرئي�شة يف احللقة 

الأوىل، وتخ�ش�س لالمتحان املركزي الذي �شيعقد يف نهاية العام الدرا�شي ن�شبة 

50% من الدرجة الكلية للطالب، بحيث يعتمد احلد الأدنى للنجاح بن�شبة %60.

وبالن�شبة لل�شف الرابع واخلام�س البتدائي، يقوم الطلبة يف الف�شلني الأول 

والثاين تقومًيا تكوينًيا يف الف�شلني الأول والثاين بن�شبة 100% لكل ف�شل درا�شي 

على  احلر�س  مع  الكلية،  الطالب  درجة  ليمثل  الف�شلني  معدل  منه  ي�شتخرج  ثم 

التاأكد من اإتقان الطالب للكفايات، واللتزام بتقدمي تغذية راجعة منا�شبة ملختلف 

العربية  اللغة  الأدنى للنجاح يعتمد يف مواد  اأن احلد  اإىل  الطلبة. واأ�شارت  فئات 

واللغة الإجنليزية والريا�شيات والعلوم بن�شبة 60% من الدرجة الكلية للطالب، 

ويعتمد احلد الأدنى للنجاح يف باقي املواد بن�شبة 50% من الدرجة الكلية للطالب.

ال�شاد�س  ال�شف  طلبة  اأن  اأو�شحت  البتدائي،  ال�شاد�س  لل�شف  وبالن�شبة 

اللغة  مواد  يف  الدرا�شي  العام  نهاية  يف  مركزي  لمتحان  يخ�شعون  البتدائي 

العربية، اللغة والإجنليزية، الريا�شيات، العلوم. ويقي�س المتحان اتقان الطلبة 

الذي �شيعقد  املركزي  الثانية، وتخ�ش�س لالمتحان  الرئي�شة يف احللقة  للكفايات 

يف نهاية العام الدرا�شي ن�شبة 50% من درجة الطالب الكلية، ويعتمد احلد الأدنى 

المتحانات  لكل مادة من مواد  للطالب  النهائية  الدرجة  بن�شبة 60% من  للنجاح 

الأول  ال�شفني  يف  ممثلة  الثالثة  احللقة  طلبة  اأن  التو�شيحات  وبينت  املركزية. 

الإعدادي والثاين الإعدادي يخ�شعون لمتحان مركزي يف نهاية العام الدرا�شي يف 

مواد اللغة العربية، اللغة الإجنليزية، الريا�شيات، العلوم. ويقي�س المتحان اتقان 

الطلبة للكفايات الرئي�شة يف احللقة الثالثة.

واأ�شافت: تخ�ش�س لالمتحان املركزي الذي �شيعقد يف نهاية العام الدرا�شي 

الكلية، وتخ�ش�س لالمتحان املركزي الذي �شيعقد  ن�شبة 50% من درجة الطالب 

يف نهاية العام الدرا�شي ن�شبة 50% من درجة الطالب الكلية، ويعتمد احلد الأدنى 

المتحانات  لكل مادة من مواد  للطالب  النهائية  الدرجة  بن�شبة 60% من  للنجاح 

املركزية. ووفًقا للتعليمات، حتت�شب درجة الطالب النهائية يف مواد اللغة العربية، 

درا�شي  ف�شل  كل  يف  الطالب  يقوم  بحيث  العلوم  الريا�شيات،  الإجنليزية،  اللغة 

ف�شل  لكل  ن�شبة %50  وت�شتخرج  بن�شبة %100  التكويني  التقومي  اأ�شاليب  على 

معاً  للف�شلني  التكويني  التقومي  الطالب يف  درجة  واأ�شافت »حتت�شب  حدة.  على 

با�شتخراج متو�شط درجاته يف التقومي التكويني للف�شلني 50%، وتخ�ش�س ن�شبة 

الف�شلني  معدل  بجمع  للطالب  الكلية  الدرجة  النهائي، وحتت�شب  لالمتحان   %50

احلد  يعتمد  بحيث  للطالب  الكلية  الدرجة  ل�شتخراج  النهائي؛  المتحان  ون�شبة 

الأدنى للنجاح بن�شبة %60«.

وبالن�شبة لل�شف الثالث الإعدادي، حتت�شب درجة الطالب النهائية لكل ف�شل 

التكويني  التقومي  اأ�شاليب  على  درا�شي  ف�شل  كل  الطالب يف  يقوم  بحيث  درا�شي 

الطلبة  ويخ�شع  حدة،  على  ف�شل  لكل   %50 ن�شبة  وت�شتخرج   %100 بن�شبة 

لمتحان نهائي مركزي يف كل املواد يف كل ف�شل درا�شي، وتخ�ش�س له ن�شبة %50 

بجمع  الدرا�شي  الف�شل  الطالب يف  درجة  وت�شتخرج  الدرا�شي،  الف�شل  درجة  من 

درجة التقومي التكويني ودرجة المتحان النهائي املركزي، وحتت�شب احلد الأدنى 

بن�شبة  والعلوم  والريا�شيات  الإجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  مواد  للنجاح يف 

املواد  باقي  للنجاح يف  الأدنى  للطالب، فيما يعتمد احلد  الكلية  الدرجة  60% من 

بن�شبة 50% من الدرجة الكلية للطالب.

م�شاق  لكل  النهائية  الطالب  درجة  حتت�شب  امل�شارات،  لتوحيد  بالن�شبة  اأما 

درا�شي يف جميع املواد بحيث يقوم الطالب يف كل م�شاق درا�شي من خالل اأ�شاليب 

التقومي التكويني والمتحان النهائي املركزي، ويخ�ش�س للتقومي التكويني ن�شبة 

الطالب  درجة  ومتثل   ،%60 ن�شبة  مركزي  النهائي  لالمتحان  ويخ�ش�س   ،%40

املركزي، كما يعتمد احلد  النهائي  التكويني والمتحان  التقومي  النهائية مبجموع 

الأدنى للنجاح بن�شبة 50% من الدرجة الكلية للطالب.

التوزيع  نف�س  عليها  ويطبق  العامة،  الثقافة  م�شاقات  التعليمات  حددت  كما 

الن�شبي لدرجات م�شاقات توحيد امل�شارات.
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خالل احلفل ال�سنوي للموظفني تقديًرا جلهود الكفاءات الوطنية يف الأمانة العامة ملجل�س النواب.. رئي�سة النواب:

ال�سلطة الت�سريعية �سّخرت كافة اإمكانياتها يف دعم امل�سروع الإ�سالحي
اأكدت رئي�سة جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل 

ح�سرة  بقيادة  البحرين  ململكة  الدميقراطية  امل�سرية  اأن 

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

املعظم حفظه اهلل ورعاه، تاأخذ مداها يف التقدم والريادة، 

اأن  ال�سامل، موؤكدة  النهو�س  اآفاق رحبٍة من  وتنفتح على 

ال�سلطة الت�سريعية �سّخرْت كافة اإمكانياتها لتعزيز ودعم 

القيم الدميقراطية وحتقيق م�سالح ال�سعب، طوال عقدين 

مزهرين منذ انطالق امل�سروع الإ�سالحي.

 واأ�سارت اإىل اأن جمل�س النواب خالل الف�سل الت�سريعي 

اخلام�س حقق العديد من الإجنازات الت�سريعية والرقابية 

بالتعاون والتن�سيق مع جمل�س ال�سورى املوقر، واحلكومة 

املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

 جاء ذلك خالل ح�سور رئي�سة جمل�س النواب، �سباح 

اأم�س )الإثنني(، اللقاء ال�سنوي للموظفني ومبنا�سبة ختام 

الأمانة العامة  الت�سريعي اخلام�س، والذي نظمته  الف�سل 

للمجل�س يف فندق اخلليج، بح�سور عدد من النواب، حيث 

مت خالله تكرمي املوظفني باأمانة املجل�س ممن ق�سوا فرتات 

تقديًرا  �سنة، وذلك  �سنوات - 20  ما بني 5  عمل ترتاوح 

النواب  وم�ساندة  دعم  يف  الفاعلة  واإ�سهاماتهم  جلهودهم 

خالل الف�سل الت�سريعي اخلام�س.

�سكرها  خال�س  عن  النواب  جمل�س  رئي�سة  واأعربت   

التي  واملميزة  الرائعة  اجلهود  على  للنواب  وتقديرها 

وان�سّبت  اخلام�س،  الت�سريعي  الف�سل  خالل  بذلوها 

الوطن  �سالح  يف  الرثية  واآثارها  الإيجابية  نتائجها 

التنمية  جمالت  خمتلف  يف  �سواهدها  وبدت  واملواطنني، 

وال�سحة  الإ�سكان  يف  وخا�سة  والقت�سادية  الجتماعية 

والتعليم وغريها. 

ملجل�س  العامة  الأمانة  دور  املجل�س  رئي�سة  وثّمنت   

النواب يف دعم وم�ساندة النواب يف اأداء عملهم، واحلر�س 

الواحد، وحتمل  الفريق  العمل مبهنية ودقة وبروح  على 

البالغ من اجلميع والتفاين يف دعم  امل�سوؤولية واحلر�س 

واإجناح العمل الربملاين مبملكة البحرين، وموؤكدة معاليها 

رفعة  �ساأنه  من  ما  كل  لتحقيق  العطاء  توا�سل  يف  ثقتها 

التنموية  امل�سرية  ظل  يف  تقدمه  وتعزيز  الغايل  الوطن 

ال�ساملة جلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

الأمني  ال�سرياوي  �سقر  يا�سر  د.  تقّدم  جانبه،  ومن   

خالل  النواب  مبجل�س  واخلدمات  للموارد  امل�ساعد  العام 

رئي�سة  اىل  والعرفان  ال�سكر  بجزيل  األقاها  التي  كلمته 

النواب وحر�سها الالمتناهي على تكرمي املوظفني  جمل�س 

ما  وهو  اخلام�س،  الت�سريعي  الف�سل  خالل  املتميزين 

يف  والتميز  والعطاء  البذل  من  مزيد  نحو  حافًزا  ُيعد 

م�ستمرة  النواب  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأن  وموؤكًدا  الأداء، 

توفري  اأجل  من  والفنية  الإدارية  ال�ُسبل  اأف�سل  تطبيق  يف 

ينعك�س  ومبا  واأع�سائه،  املجل�س  للجان  املطلوب  الدعم 

على اإ�سهامات املجل�س يف دعم التجربة النيابية والعملية 

الدميقراطية التي ت�سهدها مملكة البحرين يف ظل امل�سرية 

التنموية ال�ساملة جلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

اعتماد الدليل ال�سرت�سادي اخلليجي لإدارة الأزمات والطوارئ

تكرمي 5 �سخ�سيات بحرينية بو�سام جمل�س التعاون للخدمة املدنية
جهاز  رئي�س  الزايد  زايد  بن  اأحمد  تراأ�س 

امل�سارك  البحرين  مملكة  وفد  املدنية  اخلدمة 

وروؤ�ساء  لوزراء  ع�سر  الثامن  الجتماع  يف 

اأجهزة اخلدمة املدنية والتنمية الإدارية لدول 

جمل�س التعاون الذي عقد يف مدينة الريا�س 

باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، حيث مت 

التاأكيد على اأن ما و�سلت اإليه اأجهزة اخلدمة 

يف  تطور  من  التعاون  جمل�س  لدول  املدنية 

اإىل  يعود  اعتزاز  مو�سع  واأدائها  اأنظمتها 

جهود املوظفني وامل�سوؤولني يف الدول لالرتقاء 

مب�ستوى اخلدمات املقدمة وحت�سني جودة اأداء 

العمل.

مت  الجتماع  خالل  اأنه  الزايد  واأو�سح 

اعتماد اخلطة التنفيذية ل�سرتاتيجية جمل�س 

وتنمية  املدنية  اخلدمة  جمال  يف  التعاون 

والتي  2021-2025م،  الب�سرية  املوارد 

ا�سرتاتيجية، وهي  اأهداف  ثالثة  ارتكزت على 

و�سيا�سات  الب�سري،  املال  راأ�س  ال�ستثمار يف 

وهياكل تنظيمية متميزة، والتعاون والتمثيل 

تطوير  اإىل  تهدف  والتي  والدويل،  الإقليمي 

اخلدمة  جمال  يف  امل�سرتك  اخلليجي  العمل 

العمل  يكفل  مبا  الب�سرية،  واملوارد  املدنية 

بني  م�سرتكة  خليجية  عمل  بيئة  اإيجاد  على 

اأجهزة اخلدمة املدنية واملوارد الب�سرية للرقي 

بدول  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  مب�ستوى 

املجل�س. 

ال�سرت�سادي  الدليل  اعتماد  اإىل  واأ�سار 

اخلليجي لإدارة الأزمات والطوارئ يف اجلهات 

احلكومية الذي قامت باإعداده مملكة البحرين 

على  بتعميمه  العامة  الأمانة  �ستقوم  والذي 

الدول الأع�ساء لال�ستفادة منه. 

وبنّي رئي�س جهاز اخلدمة املدنية اأن وزراء 

والتنمية  املدنية  اخلدمة  اأجهزة  وروؤ�ساء 

ا�ستعر�سوا  التعاون  جمل�س  بدول  الإدارية 

التفاو�س  بعملية  اخلا�سة  الإجراءات 

اجلماعي ب�ساأن توحيد اأ�سعار �سراء تراخي�س 

الب�سرية )HR Systems( بني  املوارد  اأنظمة 

العاملية  ال�سركات  وكربيات  املجل�س  دول 

املتخ�س�سة يف نظم املوارد الب�سرية.

الكفاءات  لتكرمي  خا�س  حفل  اأقيم  وقد 

الإدارية  والتنمية  املدنية  اخلدمة  بقطاعات 

انعقاد  مع  تزامًنا  التعاون  جمل�س  بدول 

اخلدمة  اأجهزة  وروؤ�ساء  لوزراء  الجتماع 

جمل�س  لدول  الإدارية  والتنمية  املدنية 

كفاءات  خم�س  تكرمي  مت  حيث  التعاون، 

جمل�س  بو�سام  البحرين  مملكة  من  وطنية 

عبداهلل  يو�سف  وهم  املدنية،  للخدمة  التعاون 

حمود وكيل وزارة املالية والقت�ساد الوطني 

املرباطي  م�سطفى  واإميان  املالية،  لل�سوؤون 

للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

�سادق  عبدالرحمن  والدكتور  الجتماعي، 

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ع�سكر 

للريا�سة، واملهند�س اأحمد عبدالعزيز اخلياط 

والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

الكعبي  عبداهلل  اإبراهيم  واملهند�س  العمراين، 

وامل�ساريع  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

بهيئة الكهرباء واملاء.

بعد انتهاء فرتة الرت�سح وا�ستالم الطلبات.. د. نواف احلمر: 

اإقبال كبري من الأطباء على الرت�سح جلائزة الطبيب العربي 2023

اأكد الدكتور نواف في�سل احلمر رئي�س جلنة اختيار 

الإقبال  م�ستوى  على   2023 لعام  العربي  الطبيب 

وامل�ساركة الذي �سهدته اللجنة من قبل الأطباء والكوادر 

�سم  والذي  العام،  لهذا  املرت�سحني  البحرينية  الطبية 

نخبة من الأطباء وال�ست�ساريني من اأ�سحاب الإ�سهامات 

الطبية والعطاءات واملبادرات املتميزة.

وتقديره  �سكره  عميق  عن  احلمر  الدكتور  واأعرب 

طلباتهم  بتقدمي  بادروا  الذي  املرت�سحني  الأطباء  لكل 

مثمًنا   ،2023 لعام  العربي  الطبيب  جلائزة  للرت�سح 

دور  اأهمية  جت�سد  التي  وم�ساركاتهم  م�ساهماتهم 

ال�سحي وت�سدير  القطاع  تعزيز  الوطنية يف  الكفاءات 

اللجنة  اأن  اإىل  احلمر  نواف  الدكتور  ولفت  خرباته. 

من  الفرتة  خالل  الطلبات  من  العديد  با�ستقبال  قامت 

الأول وحتى 18 من �سبتمرب 2022، حيث قامت جلنة 

الطلبات  جميع  مبتابعة   2023 لعام  العربي  الطبيب 

للجائزة والتاأكد من  املرت�سحني  الأطباء  املقدمة من كل 

الأ�سا�سية  للمعايري  املقدمة  الطلبات  جميع  ا�ستيفاء 

وذلك  ال�سحية  املجالت  يف  املطلوبة  وال�سرتاطات 

ل�ستحقاق اجلائزة.

ت�سريحه  خالل  احلمر  نواف  الدكتور  اأ�ساد  كما 

جليلة  الدكتورة  جانب  من  املقدم  والهتمام  بالدعم 

يوؤكد  والذي  ال�سحة  وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد  بنت 

مدى الهتمام الذي يحظى به الأطباء والكوادر الطبية 

البحرينية كافة.

ت�ستمر حتى 29 �سبتمرب اجلاري.. انطالق فعاليات »اأيام الرتاث العاملي«
العربي  الإقليمي  املركز  �سهد 

للرتاث العاملي م�ساء يوم اأم�س الأحد 

املوافق 25 �سبتمرب 2022م انطالق 

فعاليات »اأيام الرتاث العاملي«، وذلك 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  بح�سور 

املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�سة  خليفة 

الإقليمي وال�سيخ خليفة بن اأحمد بن 

عبداهلل اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين 

هبة  والدكتورة  والآثار  للثقافة 

اإىل  اإ�سافة  املركز،  مديرة  عبدالعزيز 

والإعالميني  ال�سفراء  من  عدد  تواجد 

مملكة  يف  الثقايف  بال�ساأن  واملهتمني 

البحرين. 

احتفاًء  الفعاليات  هذه  وتاأتي 

املركز  لتاأ�سي�س  العا�سرة  بالذكرى 

لتفاقية  اخلم�سني  والذكرى  الإقليمي 

1972م.  لعام  العاملي  الرتاث 

متوا�سلة  اأيام  خم�سة  ملدة  وت�ستمر 

حتى 29 من ال�سهر اجلاري. 

ال�سيخة  قالت  املنا�سبة  وبهذه 

مي بنت حممد اآل خليفة: »يف الذكرى 

العا�سرة على تاأ�سي�س املركز الإقليمي 

نوا�سل  العاملي،  للرتاث  العربي 

ال�سعي وراء حلمنا باأن يكون الرتاث 

النماء  نحو  لأوطاننا  بو�سلة  الثقايف 

حقق  املركز  اأن  موؤكدة  والتطّور«، 

منجزات قّيمة بف�سل الدعم الكرمي من 

ح�سرة  الثقايف  للعمل  الأول  الداعم 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

حفظه  املعّظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

والروؤية  والتوجيهات  ورعاه،  اهلل 

احلكيمة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل.  حفظه  املوّقر  الوزراء  جمل�س 

ال�سراكة  اأهمية  على  معاليها  واأكدت 

ومنظمة  املركز  بني  ال�سرتاتيجية 

ال�ست�سارية  والهيئات  اليوني�سكو 

حفظ  يف  العاملي  الرتاث  لتفاقية 

العاملي  الرتاث  مواقع  و�سون 

العربية، معربة عن تطلعها لأن تكون 

ال�سنوات الع�سر القادمة غنية ومثمرة 

الثقافية  بالكنوز  تليق  مبنجزات 

والطبيعية للوطن العربي. 

الدكتورة  قالت  جهتها  من 

الإقليمي  املركز  اإن  العزيز  عبد  هبة 

العربي للرتاث العاملي احتفى بذكرى 

تاأ�سي�سه العا�سرة عرب اإطالق عدد من 

العاملي  الرتاث  تقّرب  التي  املبادرات 

ال�سباب  ومن  العربية  املجتمعات  من 

مبادرة  منها  اخل�سو�س  وجه  على 

اأجل الرتاث، منّوهة  �سباب عربي من 

الهوية  تعزيز  الرتاث يف  هذا  باأهمية 

نهدف  التي  رحلة  ومبادرة  املحلية 

امل�ستدامة  التنمية  عجلة  دفع  اإىل 

من  املحلية  بالقت�ساديات  والرتقاء 

خالل ال�سياحة الثقافية.

د. نواف احلمر
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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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Linkجممع دملونيا« يحت�ضن اأول فرع لـ»بلو اآيالند« يف البحرين«
والوافل  احللويات  عامل  البارز يف  اال�سم  اآيالند،  بلو  مقهى  افتتح 

يف اململكة العربية ال�سعودية، موؤخًرا اأوىل فروعه يف مملكة البحرين 

يف جممع دملونيا، املركز التجاري املميز يف اململكة الذي ي�سم ت�سكيلة 

للمت�سوقني  الرتفيهية، ليقدم  التجارية والوجهات  منوعة من املحالت 

ذات  والوافل  للحلويات  جديد  ومفهوم  فريدة  جتربة  املجمع  وزوار 

املذاق الرائع.

يف  ال�سهية  الوافل  مفهوم  تعريف  اإعادة  اإىل  اآيالند  بلو  ويهدف 

العديد من  قائمته  ت�سمل  التعاون اخلليجي حيث  منطقة دول جمل�س 

من  والعديد  والهولندي  املميز  البلجيكي  الوافل  من  املتميزة  االأطباق 

يقدم  كما  يومي.  ب�سكل  املحل  اإعدادها يف  يتم  التي  والكيك  احللويات 

الكعك بح�سب الطلب، باالإ�سافة اإىل الفطائر احللوة املغطاة مبجموعة 

متنوعة من النكهات اللذيذة اخلا�سة به التي تر�سي خمتلف االأذواق 

من زوار املجمع. 

وبهذه املنا�سبة، �سرح ال�سيخ حممد بن دعيج اآل خليفة، الرئي�س 

يف  بالرتحيب  م�سرورون  »نحن  بالقول:  دملونيا،  ملجمع  التنفيذي 

جديد  ملفهوم  بتقدميه  يتميز  الذي  اآيالند  بلو  مبقهى  دملونيا  جممع 

الفتتاح  اآيالند  بلو  اختيار  ياأتي  والوافل.  احللويات  عامل  ومبتكر يف 

اأول فروعه يف مملكة البحرين وخارج اململكة العربية ال�سعودية يف 

ومتيزه  املجمع  يحتلها  التي  املتقدمة  املكانة  ليعك�س  دملونيا  جممع 

كوجهة مثالية للت�سوق والرتفيه يف اململكة«.

�ضمن مبادراته مبنا�ضبة مرور الـ50 واهتمامه بقطاع التعليم

البحرين والكويت يبتعث 50 طالًبا وطالبة 

بجامعة البحـــــرين وبوليتكنــــك البحــــرين 
اأعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد يف 

للموؤ�س�سات  وامل�سرفية  املالية  اخلدمات  جمال 

طالبا  لـ50  اإبتعاثه  عن  البحرين،  واالأفراد يف 

وكلية  البحرين  جامعة  يف  للدرا�سة  وطالبة 

وذلك  البحرين(.  )بوليتكنك  التقنية  البحرين 

يف اإطار برنامج املبادرات النوعية التي اأطلقها 

مبرور  احتفائه  مبنا�سبة  اجلاري  العام  البنك 

خم�سني عاما على التاأ�سي�س من جهة، وحر�س 

دعم  يف  االجتماعية  م�سوؤوليته  على  البنك 

من  البحرين  مملكة  يف  التعليم  قطاع  وتنمية 

جهة اأخرى.

التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل  املنا�سبة  وبهذه 

الدكتور  والكويت  البحرين  بنك  ملجموعة 

عبدالرحمن علي �سيف رئي�سة جامعة البحرين 

والرئي�س  امل�سحكي  �ساهني  جواهر  الدكتورة 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي 

البحرين( الربوفي�سور كريان اوكاهون يف املقر 

الرئي�سي للبنك وذلك لالإعالن عن هذه املبادرة 

بح�سور  وذلك  ال�سامية،  الوطنية  التعليمية 

عدد من  االإدارة التنفيذية للبنك وكوادر اإدارية 

وتعليمية من املوؤ�س�ستني التعليميتني.

اأن  اليوم  »ي�سعدنا  �سيف  الدكتور  و�سرح 

نعلن عن مبادرة بنك البحرين والكويت الإبتعاث 

اأبنائنا  من  ال�سابة  الوطنية  الكوادر  من   50

درا�ستهم  تكاليف  وحتمل  والطالبات،  الطلبة 

�سهادة  على  للح�سول  كامل  ب�سكل  اجلامعية 

اختيار  حرية  لهم  نتيح  حيث  البكالوريو�س، 

تخ�س�سهم بناًء على رغباتهم مع الرتكيز على 

جماالت حيوية تتنا�سب مع  احتياجات ال�سوق 

احلايل

اعتزازها  عن  امل�سحكي  الدكتورة  واأعربت 

البحرين  بنك  مبادرة  الوطنية  املبادرة  بهذه 

وثقة  الدرا�سية  املنح  هذه  تقدمي  يف  والكويت 

التعليمي  ال�سرح  البحرين  جامعة  يف  البنك 

عمل  ا�ستمرارية  على  اأكدت  كما  الوطني، 

العلوم  باأف�سل  الطلبة  تزويد  يف  اجلامعة 

احلالية  االحتياجات  تنا�سب  التي  واملهارات 

الرئي�س  علق  كما  العمل.  ل�سوق  وامل�ستقبلية 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي 

من  اوكاهون:  كريان  الربوفي�سور  البحرين( 

البحرين  بنك  مع  نتعاون  ان  �سرورنا  دواعي 

والتي  التعليمية  املبادرة  هذه  لتنفيذ  والكويت 

الطلبة  من  ملجموعة  درا�سية  منح  تت�سمن 

يحتاجها  جماالت  يف  وتخ�س�سهم  والطالبات 

التكنولوجيا  الراهن من  العمل يف وقتنا  �سوق 

من  وغريها  ال�سيرباين  واالأمن  املعلوماتية 

التخ�س�سات التي تلبي املتغريات ال�سريعة بناًء 

على التطور احلا�سل يف العامل االإفرتا�سي.

»زين البحرين« تقيم فعالية اإطالق هواتف »اآيفون 14« 

�سل�سلة  اأحدث  على  للح�سول  االنتظار  فرتة  انتهت 

اآبل  �سركة  حمبي  من  العديد  متكن  حيث   ،14 اآيفون  هواتف 

)Apple( احل�سول على �سل�سلة هواتف اآيفون 14 يف فعالية 

اجلمعة،  ليلة  اأقيمت  والتي  اآيفون 14  الإطالق  البحرين  زين 

اأقيمت هذه  23 �سبتمرب يف منت�سف الليل يف جممع ال�سيف. 

الفعالية للعمالء الذين قاموا بالطلب امل�سبق من خالل تطبيق 

برو،   14 واآيفون   ،14 اآيفون  على  للح�سول  البحرين  زين 

 14 اآيفون  هواتف  �سل�سلة  تتوفر  ماك�س.  برو   14 واآيفون 

والف�سي،  الغامق،  االأزرق  األوانها،  بجميع  البحرين  زين  يف 

واالأحمر )PRODUCT Red(، والبنف�سجي، واالأزرق الفاحت. 

ميديا  ال�سو�سيال  �سخ�سيات  بع�س  الفعالية  هذه  ح�سر  وقد 

مل�ساركة حمبي االآيفون يف االألعاب التي اأقيمت خالل الفعالية 

للفوز بعدد من الهدايا واجلوائز.

و   SE و   Series  8  Apple Watch �ساعات  توفري  مت 

Apple Watch Ultra يف متجر زين االإلكرتوين، و�سيتوفر 
اأكتوبر للطلب امل�سبق عرب حتميل  Plus الحقاً يف  اآيفون 14 

 Google Play اأو    Apple Store البحرين من  تطبيق زين 

Store اأو زيارة متجر زين البحرين االإلكرتوين.

رئي�س جامعة العلوم التطبيقية ي�ضتقبل 

جمموعة من الطلبة املتميزين يف العمل املجتمعي

جامعة  رئي�س  ا�ستقبل 

االأ�ستاذ  التطبيقية  العلوم 

عواد  غ�سان  الدكتور 

اجلامعة  طلبة  من  جمموعة 

املتميزين يف العمل املجتمعي 

واالأن�سطة الالمنهجية، حيث 

ا�ستقبل الطالبة بتول املطوع 

املطوع  �سلمان  والطالب 

والطالب نزار اإبراهيم، معرباً 

عن �سعادته بلقائهم واعتزازه 

اجلامعة  طلبة  بتميز 

خمتلف  يف  وخريجيها 

الطالبان  و�سارك  املجاالت 

و�سلمان  املطوع  بتول 

الطالبي  املع�سكر  يف  املطوع 

الذي  العامل  دول  جلامعات 

اأقيم بتنظيم من قبل موؤ�س�سة 

مع  بالتعاون  الدين  عالء 

وجامعة  اليون�سكو  منظمة 

ا�سطنبول،  يف  بهچا�سهري 

الطالبان  قدم  حيث 

وم�ساركتهم  مو�سوعاتهم 

عن  اإيجابية  �سورة  بنقل 

بح�سور  البحرين،  مملكة 

وطالبة  طالًبا   60 من  اأكرث 

العامل،  حول  دولة   20 من 

ختام  يف  تكرميهم  مت  حيث 

ومنحهم  الربنامج  فعاليات 

ال�سباب  �سفراء  �سهادة 

لليون�سكو.

برنامج  يف  الطالب  اأما 

الت�سميم  يف  البكالوريو�س 

االآداب  بكلية  الداخلي 

فقد  اإبراهيم  نزار  والعلوم 

التعليمة  بالرحلة  �سارك 

اإىل  اجلامعة  نظمتها  التي 

معر�س اإك�سبو دبي 2022، 

الرحلة  هذه  خالل  واأبدى 

�سغفاً وحما�ساً للتعرف على 

يف  امل�ساركة  الدول  ثقافات 

 135 بزيارة  فقام  املعر�س 

يوم  خالل  خمتلفاً  جناحاً 

واحد، حيث اكت�سب من خالل 

هذه الزيارات معرفة وا�سعة 

العمارة  مبجاالت  تتعلق 

والت�سميم مما انعك�س ب�سكل 

مناحي  جميع  على  اإيجابي 

معرفة  واأك�سبه  درا�سته، 

وا�سعة يف تخ�س�سه.

اجلامعة  رئي�س  واأ�ساد 

ودورهم  الطلبة  مبجهودات 

عن  اإيجابية  �سورة  نقل  يف 

مملكة البحرين، 

اجلامعة  رئي�س  وعربرّ 

بالطلبة  �سروره  عن 

منوهاً  طلبتها،  باإجنازات 

الأن  تتطلع  اجلامعة  اأن  اإىل 

جامعية  بيئة  للطلبة  توفر 

بناء  يف  ت�سهم  منا�سبة 

�سخ�سية الطالب املتكاملة من 

الناحية الفكرية واالجتماعية 

والنف�سية، كما حتر�س على 

املادية  اإمكاناتها  كل  ت�سخري 

الطالب  خلدمة  واملعنوية 

ا�سرتاتيجية  من خالل  وذلك 

ومنهج  املعامل،  وا�سحة 

مع  ومتزامن  متكامل  علمي 

اخلطط االأكادميية املطبقة يف 

اجلامعة.

جامعة البحرين الطبية ترحب

بـ356 طالًبا جديًدا يف العام الدرا�ضي

 - اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رحبت 

جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( بـ356 

-2022 اجلديد  الدرا�سي  العام  دفعة  يف  طالباً 

البحرينيني  الطب  طالب  اجلامعة  وا�ستقبلت   .23

تكونت  حيث  العامل،  اأنحاء  جميع  من  والوافدين 

و٪43  البحرينيني،  من   ٪26 من  اجلديدة  الدفعة 

من دول اأخرى يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، و٪15 

من دول اأمريكا ال�سمالية، و13٪ من اآ�سيا و3٪ من 

اأوروبا.

رئي�س  مريفيلد،  هاري�سون  �ستيفن  وقال 

العمليات يف جامعة البحرين الطبية: »بداية العام 

الدرا�سي هي حمطة اأ�سا�سية بالن�سبة للجامعة، اإنه 

اأن نرحب بالطالب اجلدد  ملن دواعي �سرورنا دائماً 

من جميع اأنحاء العامل 

وقال الربوفي�سور �سمري العتوم، رئي�س جامعة 

 19- كوفيد  جائحة  اأثبتت  »لقد  الطبية:  البحرين 

للعامل اأن قطاع الرعاية ال�سحية هو ركيزة اأ�سا�سية 

جامعة  يف  ونحن  العامة.  وال�سحة  للمجتمع 

الرعاية  قطاع  بدعم  ملتزمون  الطبية  البحرين 

ال�سحية يف اململكة وخارجها.
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حتى اللقاءات اجلانبية مل حتقق اأي انفراج ي�ضمح 

باالبتهاج، كي ال نقول اإنها اثمرت عن ظهور تباينات جديدة

ملف ال�ضهادات املزورة والوهمية وجه من وجوه 

الف�ضاد وكارثة مت�س احلا�ضر وامل�ضتقبل..!

عودة اإىل ملف ال�ضهادات املزورة..!

واملزورة،  الوهمية  ال�شهادات  عن  احلديث  يتوقف  ال 

قد  كان  الذي  وهو  اأخرى  مرة  ال�شوء  دائرة  اىل  موؤخًرا  عاد 

فر�ض نف�شه بقوة قبل �شنوات قليلة يف البحرين ويف اأكرث من 

مل  امللف  هذا  باأن  يوؤكد  اأن  يريد  من  هناك  وكاأن  خليجي،  بلد 

يب�شر  من  وجدنا  حيث  الن�شيان،  دائرة  يدخل  ومل  بعد،  يغلق 

باإجراءات ومواجهات �شريحة وجريئة مع هذا امللف ومعاجلة 

تداعياته، وهو امللف الذى �شّكل ادانة لكل املتورطني فيه ممن 

حتايلوا وتالعبوا وزّوروا وتبوؤوا على اأ�شا�ض هذه النوعية من 

ال�شهادات الوظائف واملنا�شب وكذلك من تقاع�شوا يف مواجهة 

هذا الو�شع رغم كل الت�شريحات وال�شعارات التي �شنفت اآذاننا 

هذا  بانتظار  والزلنا  الالزم،  باتخاذ  وب�شرتنا  م�شت  فرتة  يف 

الالزم، ننتظره بفارغ من ال�شرب مع كثري من ال�شفافية واحل�شم 

والردع..! 

ما ذهب  يعطي على ذمة  ب�شكل  امللف  يعود هذا  املرة  هذه 

اليه البع�ض جرعة من التفاوؤل باأن ثمة جدية غري م�شبوقة يف 

التعامل مع هذا امللف املثري لكثري من االأ�شئلة والت�شاوؤالت، وما 

اأعلن موؤخًرا يف كل من البحرين والكويت بخ�شو�ض ال�شهادات 

الوهمية واملزورة ي�شتحق التوقف، ففي البحرين اتخذ جمل�ض 

على  التدقيق  لعملية  ال�شامل  التحديث  ب�شاأن  قراًرا  الوزراء 

ال�شهادات اجلامعية واملوؤهالت العلمية، وعلى اإثر ذلك اأعلن رئي�ض 

جهاز اخلدمة املدنية عن جمموعة من االإجراءات التطويرية فى 

العلمية  واملوؤهالت  اجلامعية  ال�شهادات  دقة  من  التحقق  عملية 

عرب اال�شتعانة ب�شركات متخ�ش�شة ومعتمدة. )االأيام 1 �شبتمرب 

 ) 2022
اأما يف الكويت فقد اأ�شدر رئي�ض جمل�ض الوزراء توجيهات 

بحزم  والت�شدى  الدولة  ملوظفي  الدرا�شية  ال�شهادات  بفح�ض 

مللف ال�شهادات املثرية لل�شبهات، ويف �شوء ذلك اأعلنت العديد 

التوجيهات  لتلك  تنفيًذا  ا�شتنفار  حالة  احلكومية  اجلهات  من 

والتحقق من  ال�شهادات  تلك  لغربلة  العملية  االإجراءات  واتخاذ 

الأي  �شهادة  تزوير  ك�شف  حالة  باأنه يف  التاأكيد  ومت  �شحتها، 

موظف بالدولة، 

االإجراءات  بحقه  تتخذ  �شوف  كويتي«  وغري  »كويتي 

القانونية و�شحب الرواتب واالمتيازات والعالوات التى ح�شل 

عليها مبوجب هذه ال�شهادات املزورة مع التاأكيد باأنه لن يكون 

هناك اأي تهاون يف ذلك. )القب�ض 8 �شبتمرب 2022(.

ميكن من باب التذكري العودة اىل �شنوات م�شت حني فر�ض 

لقدر  مثريًا  عام  بوجه  املنطقة  م�شتوى  على  نف�شه  امللف  هذا 

ال�شدمات واخليبات، مع ت�شاوؤالت مقرونة  ال ي�شتهان به من 

بعالمات تعجب، وجروًحا عميقة وغائرة اأح�شب اأنها �شاخ�شة 

البحرين  التذكري به على �شعيد  االأعني، و�شمن ما ميكن  اأمام 

2018 على خلفية ما  اأثريت يف عام  التي  حتديًدا تلك ال�شجة 

من  لع�شرات  منحت  التي  املزورة  ال�شهادات  بف�شيحة  ُعرف 

خارج  من  بها  معرتف  غري  او  وهمية  جامعات  من  االأ�شماء 

البحرين، ومن �شمن هوؤالء اأ�شماء يف وظائف قيادية ومنا�شب 

ومهند�شني  ومدر�شني  م�شوؤولني  ومنهم  وح�شا�شة،  كبرية 

ومدراء اإدارات، وموظفني يف تقنية املعلومات والبنوك و�شركات 

االت�شال يف جهات حكومية وخا�شة، وكان الفتًا اإعالن جريدة 

اأخبار اخلليج عن ح�شولها على معلومات واأدلة وبراهني موثقة 

باالأ�شماء وال�شور ال�شخ�شية وكلها تثبت تورط الع�شرات من 

هوؤالء يف احل�شول على �شهادات مزورة، وقالت اإنها »حتتفظ 

بكل هذه املعلومات حتى تطلبها املخت�شة ملحا�شبة املتورطني يف 
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من  توجيه  مبا�شرة  التايل  اليوم  يف  �شدر  ذلك  اإثر  وعلى 

يف  املخت�شة  وجلانه  العايل  التعليم  ملجل�ض  الوزراء  رئا�شة 

ب�شاأن  اأثريت  التي  املعلومات  من  بالتحقق  االأكادميي  االعتماد 

للتاأهل  اعتمدت  قد  كانت  اذا  ما  والوقوف على  ال�شهادات  تلك 

الوظيفية  مواقعهم  او  عملهم  راأ�ض  على  ملراكز  او  لوظائف 

واتخاذ الالزم من اإجراءات حيال هذا امللف. )ال�شحف املحلية 
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بالرغم من ذلك مل ي�شدر عن جهة ما يفرت�ض اأنها معنية، 

امللف،  هذا  اليه  اآل  ما  ال�شفافية  مبنتهى  يو�شح  ما  مهتمة،  او 

التي  االإجراءات  طبيعة  هي  وما  التحقيقات،  عنه  اأ�شفرت  وما 

اأ�شخا�ض وجهات، متاًما  اتخذت حيال من يثبت تورطهم، من 

كما هو احلال بالن�شبة ملا عرف بالف�شيحة الكربى حني جرى 

10000 من عدة دول  باأ�شماء  قائمة  ن�شر   2009 �شبتمرب  يف 

ممن ا�شرتوا �شهادات مزورة، ومن �شمنهم 180 خليجيًا منهم 

12 بحرينيًا، واأعلن حينذاك باأن اجلميع اأنفقوا نحو 7 ماليني 
دوالر للح�شول على �شهاداتهم املزورة، كل ذلك وغري ذلك من 

الوقائع يُف�ّشر باأن هذا امللف يخفي حتته ما يخفي من مفاجاآت 

�شادمة يف الفعل ويف رد الفعل يف اآٍن واحد..!

الكثري مما ميكن قوله والتذكري به يف �شاأن  اأن جند  ميكن 

هذا امللف املوؤرق، ولكن ثمة ما هو مهم التذكري به وهو ت�شريح 

مدير مكتب ال�شبكة اخلليجية ل�شمان جودة التعليم العايل بدول 

جمل�ض التعاون اخلليجي ففي ندوة عقدت يف اأبوظبي عنوانها 

االمارات  ودولة  الكويت  باأن  قال  املزورة«  ال�شهادات  »اآفة 

واملزورة،  الوهمية  ال�شهادات  يجرِّم  قانون  اإعداد  على  تعكفان 

وخليجي  وطني  قانون  تبني  اىل  التعاون  جمل�ض  دول  ودعا 

موحد ملكافحة اآفة ال�شهادات املزورة تت�شافر فيه كل القطاعات 

الوطنية واخلليجية ذات ال�شلة وهى اجلهات االأمنية والتعليمية 

احلكومية واالأهلية واالإعالم والنقابات املهنية وجمعيات املجتمع 

املدين واملهني للت�شدي للظاهرة، واإ�شافة اىل ذلك ميكن اأن نذّكر 

بتلك الدعوة التي مت تبنيها يف اأكرث من منا�شبة وهي ايجاد اآلية 

موحدة ملعادلة املوؤهالت االكادميية خليجيًا، وا�شتحداث قاعدة 

بيانات اإلكرتونية تو�شح فيها اأ�شماء املزورين خليجيًا، وتداول 

دول  املزورة يف  ال�شهادات  لك�شف  والتجارب  التقنيات  اأحدث 

اخلليج كافة والت�شدي امل�شرتك لالآفة التي و�شفت بال�شرطان 

يف  لنا  واأبرزت  اخلليجية  املجتمعات  يف  ب�شرعة  ينت�شر  الذي 

من  هائالً  كًما  امل�شتويات  كل  وعلى  وميدان  وجمال  �شاأن  كل 

الل�شو�ض بدرجة دكتوراه..!

»ال�شهادات  عنوانها  كان  التي  املحطات  من  الكثري  هناك 

ال�شنوات  طيلة  نف�شها  فر�شت  حمطات  واملّزورة«،  الوهمية 

بف�شول  امللف  هذا  ارتباط  مدى  وك�شفت  االآن  وحتى  املا�شية 

ال تخطر على البال ومنها ما له �شلة بع�شابات ومافيات تزّور 

الرجوع  وميكن  وموثق  من�شور  ذلك  كل  ال�شهادات،  وتبيع 

اليه يف اأي وقت، و من امل�شتغرب، بل امل�شتهجن اأن يبقى هذا 

كارثة  عن  وينبئ  والّقيم،  واالأخالق  العلم  مي�ض  الذي  امللف 

يثري  اأمر  نهاية، وهذا  او  او ردع  يراوح دون ح�شم  اجتماعية 

والتحرى  والبحث  بالدرا�شة  وجدير  والقلق  واالهتمام  االأ�شى 

والت�شدى، وما ينبغي اإدراكه والتاأكيد عليه اأننا اأمام وجه من 

كارثة  ذاته عن  الوقت  ويعرب يف  الذمم  الف�شاد وخراب  وجوه 

من العيار الثقيل مت�ض احلا�شر وامل�شتقبل لذا فاإن املطلوب اإال 

ي�شبح مواجهة هذا الف�شاد، وهذه الكارثة وهًما..!

قمة �ضمرقند.. طموحات كبرية وواقع معيق

للتعاون  �شنغهاي  منظمة  تاأ�ش�شت   2001 يونيو  يف 

وقريغيز�شتان  وكازاخ�شتان  وال�شني  رو�شيا  يد  على   SCO
�شيا�شي  لتعاون  تكتالً  لتكون  واأوزبك�شتان،  وطاجيك�شتان 

واقت�شادي واأمني مناف�ض للمنظمات والتكتالت الغربية. ومنذ 

الع�شو  �شفة  اأو  الكاملة  ع�شويتها  متنح  راحت  التاريخ  ذلك 

املراقب اإىل مزيد من الدول حتى �شارت جتمعا ف�شفا�شا لبلدان 

البع�ض،  بع�شها  عن  واولوياتها  ومرئيات  طموحاتها  تختلف 

مريرة  تاريخية  عداء  حالة  الثنائية  بع�شها  عالقات  حتكم  بل 

)باك�شتان والهند، والهند وال�شني، واأرمينيا واآذربيجان مثالً(.

هذا  للمنظمة  جديدة  قمة  انعقاد  هي  احلديث  هذا  منا�شبة 

ال�شهر مبدينة �شمرقند االأوزبكية و�شط عناوين كبرية واأمنيات 

ذات �شقف عاٍل من ال�شعب حتقيقها يف ظل االأو�شاع االإقليمية 

والدولية املتدهورة يوما بعد يوم. لذا مل يجد املراقبون اأمامهم 

القادة  بني  اجلانبية  االإجتماعات  نحو  بو�شلتهم  توجيه  �شوى 

امل�شاركني، علهم يلتقطون خربًا خمتلًفا غري الت�شريحات التقليدية 

وا�شتقراًرا  اأمنًا  اأكرث  عامل  اأجل  من  التعاون  �شرورة  حول 

وعدالة، وغري قرارات تو�شيع املنظمة مبنح ع�شويتها اإىل اأقطار 

جديدة )اأعلنت القمة اإطالق م�شار ل�شم بيال رو�شيا، ومت منح 

الع�شوية الكاملة الإيران، و�شفة »�شركاء احلوار« خلم�ض بلدان 

عربية(

وميكن القول اإنه حتى اللقاءات اجلانبية مل حتقق اأي انفراج 

تباينات  اثمرت عن ظهور  اأنها  نقول  باالبتهاج، كي ال  ي�شمح 

جديدة، على نحو ما حدث يف لقاء بوتني ـ مودي، حيث اأوردت 

االأنباء اأن الزعيم الهندي، الذي جتبنت بالده اإدانة رو�شيا ب�شكل 

�شريح لغزوها اأوكرانيا، والتي تعد يف الوقت نف�شه �شريكا يف 

حتالف »كواد« مع الواليات املتحدة واليابان وا�شرتاليا، �شارح 

نظريه الرو�شي باأن »االآن لي�ض وقت احلرب«، مع ت�شديده على 

وعلى  االأوكرانية.  االأزمة  حلل  كو�شيلة  واحلوار  الدبلوما�شية 

املنوال نف�شه اأوردت االأنباء اأن لقاء جينبينغ ــ اأردوغان طغى 

الثقافة  ذوي  االإيغور  م�شلمي  اأو�شاع  حول  اأنقرة  قلق  عليه 

الرتكية يف اإقليم �شينجيانغ ال�شيني. 

ومن هنا ال نتجنى لو قلنا اإن اأهمية هذه القمة تكمن فقط يف 

اأنها اأول اجتماع لقادة املنظمة منذ تف�شي وباء كورونا، واأول 

لقاء بني قادة يورا�شيا منذ اندالع احلرب يف اأوكرانيا واحتدام 

الرو�شي  الزعيم  �شعى  لذا  والغرب.  مو�شكو  بني  املواجهة 

فيالدميري بوتني ال�شتثمار القمة يف نيل اأكرب قدر من دعم دول 

دول املنظمة ل�شيا�شاته يف اأوكرانيا وجتاه الغرب، كما �شعى يف 

الوقت نف�شه لل�شغط على �شركائه لتعزيز دور املنظمة كي يغدو 

الأن  االإقليمية  والق�شايا  الدولية  ال�شوؤون  تاأثريًا يف  اأكرث  العبًا 

املنظمات االأخرى بح�شب تعبريه »ت�شتخدم االأنانية االقت�شادية 

�شد  التمييزية  والقيود  القانونية  غري  العقوبات  و�شيا�شات 

الدول النامية يف التجارة والطاقة والغذاء وغريها«.

وقد لوحظ وجود تناغم وا�شح غري م�شتغرب بني الزعيم 

تلعب  اأن  فكرة  تبنيا  كليهما  اأن  اإذ  ال�شيني  ونظريه  الرو�شي 

املنظمة دوًرا مركزًيا يف بناء نظام عاملي جديد متعدد االأقطاب 

عن  بديالً  املحلية،  املحلية  العمالت  ا�شتخدام  باجتاه  الدفع  مع 

الدوالر االأمريكي، يف املبادالت التجارية.

احلالية  الدورة  ورئي�شة  امل�شيفة  الدولة  اأن  لوحظ  كما 

اخلالفية  امللفات  عن  بنف�شها  ناأت  )اأوزبك�شتان(  للمنظمة 

وركزت على اجلانب االقت�شادي ال�شيما واأن رئي�شها �شوكت 

�شمرقند  ا�شت�شافة  على  عري�شة  اآماال  و�شع  مري�شيائيف 

م�شروع  وتنفيذ  اإحياء  جلهة  للقمة  احلرير(  طريق  )لوؤلوؤة 

اأوزبك�شتان  عرب  واأوروبا  ال�شني  بني  احلديدي  احلرير  طريق 

املعلق  امل�شروع  هذا  باأن  علًما  وتركيا،  واإيران  وتركمان�شتان 

حال تنفيذه �شي�شاهم �شنويا يف نقل ما قيمته 75 مليار دوالر 

من الب�شائع التي يتم نقلها حاليا عرب كازاخ�شتان ورو�شيا اأو 

عرب بحر قزوين، كما �شيخت�شر كثريًا رحلة ال�شحن اإىل اأوروبا. 

اأوزبك�شتان  التي �شتجنيها  االقت�شادية اجلمة  الفوائد  وب�شبب 

من هذا امل�شروع، واآمالً يف اجناح قمة �شمرقند دون م�شاكل 

يف ظل املناو�شات الع�شكرية امل�شتجدة بني اأرمينيا واآذربيجان 

قرغيز�شتان  بني  احلدودية  اال�شتباكات  دائرة  وات�شاع 

اأوكرانيا، فقد  الرو�شية االأخرية يف  وطاجيك�شتان واالإخفاقات 

ا�شتبق الرئي�ض االأوزبكي القمة بن�شر مقال مطول حول روؤية 

اأوزبك�شتان ملنظمة �شنغهاي  اأن رئا�شة  بالده والتي جاء فيها 

ينبغي  االأزمات  واأنه يف حلظات  كثرية  متغريات  تاأتي يف ظل 

م�شاحلها  ت�شع  اأن  و�شغرية،  ومتو�شطة  كبرية  الدول،  على 

ال�شيقة جانبا وتركز على التفاعل والتعاون يف النقل والتجارة 

اخلالفية  وامل�شائل  االآراء  توافق يف  اإىل  والتو�شل  واالقت�شاد 

اإىل نزاعات م�شلحة �شت�شبب بدورها  الأن عك�ض ذلك �شيوؤدي 

الطاقة  اأمن  م�شاكل  وتفاقم  واال�شتثمار  التجارة  انقطاع  يف 

والغذاء، م�شريًا اإىل اأن »النظام احلديث للتعاون الدويل، القائم 

واأحد  كبري،  ب�شكل  يختل  بداأ  العاملية،  واالأعراف  املبادئ  على 

والتي  العاملي،  امل�شتوى  على  عميقة  ثقة  اأزمة  هو  االأ�شباب 

بدورها تثري املواجهة اجليو�شيا�شية وحتيي التكتالت النمطية«.

كالم الرئي�ض االأوزبكي هذا ال تنق�شه ال�شراحة، لكنه يظل 

جمرد ن�شائح وينبغيات مكررة واآماين من ال�شعب حتقيقها.
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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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» ِبـَما َأْنَجـْزَت َسْلَماُن اْفَتَخـْرَنا«

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  إلى  مهداة  قصيدة 
الوزراء الموقر  بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

حفظه اهلل ورعاه. 

َتَعـالى ــْد  ـــ َوَق ــاِد  ــِب ال َشـــأَن  أَرى 
ـــَدْت أَمـــًا َوَحـــال ــَل َقـــــْد َغ ــَض  َوأَف

َشْعـٍب َخـيُر  ِبـــاِدي  َيــا  وَشْعـُبِك 
ُمَحـال َشيَئـًا  ــَرى  ـــ َي ل  َعـِتْيـٌد 

ِمـَثاٌل َذا  فــي  َلــُهـــــْم  َوَســلـــــَمــاٌن 
الِجـبال ــاَق  ـــ َف ِعـــــْنـــــَدُه  َوَبـــــأٌس 

ِسَاَحـًا َغــَدا  َلـَدْيِه  َفـَتْصِمـْيٌم 
الثَِّقـال الِمَحـَن  َو  ْعـَب  الصَّ ُيِذيُب 

المعـالي َنْيـِل  إلى  َيرُنـو  ّفـَمـْن 
الـنَِّزال َول  الِكَفـاَح  َيَخَشى  َفَلْن 

َأْعَطى َو  ِبُكْم  الَمِلْيُك  َوَثـَق  َفـَقـْد 
َمَجـال َذا  ِفي  ُتْبـِدُعـو  َكي  َلـُكـْم 

َوَثْقـَنـا َقـْد  ِبَنْهـِجـَك  ِعْيَسى  أبا 
الَكـَمال َلَنـا  ــَشــْدَت  َن َقـْد  ــَك  ـــ أِلَنَّ

اْفَتَخـْرَنـا َسْلَمـاُن  َأْنَجـْزَت  ِبـَمـا 
اْسَتـَطـال ِبـِه  َبـَدأَت  َقـْد  َفَصـرٌح 

َتـَماَمًا َغـِدَنا  في  ــَراُه  ـــ َن ـــوَف  َوَس
ِهـــَال ـــــــُه  ُل َأوَّ الـــــَبـــــْدُر  ــاَن  ـــ َوَك

ُجـنـٍد َخـيُر  إنَّـا  َسلـَماُن  َفـِثـْق 
الـرَِّجـال ِشْئـَت  َكَما  ِمنَّـا  َوُخـــــْذ 

صعـَبًا األفـــــِق  ِفــي  َبــَدا  ـــٌر  َأْم َوإْن 
َمـال ــَت  ـــ ُرْم ـــــا  األْمـــــَرَعــمَّ ــَت  ــل َوُخ

َلـِبْيـَبـًا َأِرَبـــًا  َتـــــَرى  َمـْن  فــشــاوْر 
ِخَصال َحِسُنوا  ــْن  َم الُعَقـاِء  ــَن  ِم

َيوَمًا الَمجـِد  ــَدرِب  َب تْعَطْش  وِإْن 
الـُزلل َعِزْيَمِتَنـا  ــْن  ِم َســَتــشــَرُب 

لـْيـٌل ــمَّ  ـــ َغ مــا  إذا  ِعــْيــَســى  ــا  ـــ َأَب
ِجـــــَدال ل  آٍت  الـــــَفــْجــــــــَر  َفـــــإنَّ 

ُجـُنـوَدًا َنـْبـَقى  َلُكـْم  ِعيَسى  أبــا 
ـــــَوال ــِد الـــــنَّ ـــ ــِج ــا َت ـــ ــَن ـــَداًء ِب ــــ أِش

الَتَواِني َول  ــُزوَف  ــُع ال َتــْخــَش  ــَا  َف
َمَنال َصعَبـًا  َنـــــَرى  َسْقـَفـًا  ّفـا 

َفـخـَرًا َنـــــَراُه  َنْحـُن  المجـِد  ِنـــَزاُل 
َصـال َقـْبـُل  ِمـْن  ــِه  َب ــْن  َم ـــَك  أِلَنَّ

َدرَبـــــا ِللَبحـَرين  ُتـِنيُر  ــَدوَت  ـــ َغ
الَجَال َتْكَتِسُب  َســوَف  ِبــَعــْزِمــَك 

َفــَســْلــَمـــــاٌن ِبــَتــْصــِمـــــْيــٍم وَعــــــــْزٍم
َجـال َو  ِثــَقــٍة  في  الَمْجِد  في  َعــا 

إل َوليَس  الفَعـاَل  اْعـَتَمـَد  َقـْد 
َوَقـــــال َقـــــاُلــوا  ِلـَما  َيــْســَمــْع  ـــْم  َوَل

َحـِثْيَثـا َسَعى  الــُمــَراَد  َعـَرَف  َمَتى 
ِفـَعـال ُأْمـــــِنــَيـــــْة  ُكـــــلَّ  ــَم  ـــ ــرَج َوَت

ى َتَخـطَّ َســلــَمــاٌن  َفـــــِبـــــاأَلْفــَعـــــاِل 
اسَتَحـال َما  ـَق  ُيَحقِّ ِكي  ِصَعـاَبًا 

َصْعـَبًا ِباأَلمِس  َبـَدا  َمـا  َفـَأْنَجـَز 
ـــاَب َنـــــال ـــَج ـــــاِس َواإِلْع َوُحـــبَّ الــنَّ

َكـِرْيَمـًا َفـَتًى  ِللـِباِد  َهـِنـْيَئـًا 
ِمـَثـال َلَنـا  َصــاَر  ــْذِل  ــَب ال ِبُحْسِن 

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

انعقاد المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة في ديسمبر بمشاركة نخبة من الخبراء

 محمد بن عبداهلل: تطوير جذري 
في الخدمات الصحية بتطبيق نظام الضمان الصحي

ثامر طيفور «

أكد رئيــس المجلس األعلى للصحــة الفريق طبيب 
الشــيخ محمــد بــن عبــداهلل آل خليفــة أن قطــاع 
التمريض في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم 
 من حضرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم ومساندة دائمة من 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما أســهم 
فــي تقديم الخدمــات الطبية المميــزة للمواطنين 

والمقيمين على أرض المملكة.
جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشــف 
عن تنظيم البحرين للمؤتمر الدولي األول للتمريض 
والقبالة، حيث تحدث رئيس المجلس األعلى للصحة 
فــي المؤتمر إضافة إلى رئيســة جمعية التمريض 
جميلة مخيمر واستشارية التمريض ورئيس اللجنة 
العلميــة للمؤتمــر فريبا الــدرازي، والمديــر العام 

ألديوكيشن باس أمين عبداهلل.
وســيقام المؤتمر الدولي األول للتمريض والقبالة 
في مملكــة البحرين خال الفترة مــن 21 حتى 23 
ديســمبر 2022 بمشــاركة نخبة مــن المحاضرين 
والخبراء، بتنظيم من الجمعية البحرينية للتمريض 

بالتعاون مع وزارة الصحة وأديوكيشن باس.
وتطرق الشــيخ محمد بــن عبــداهلل آل خليفة خال 
المؤتمر الصحفي إلى المبادرات الصحية التي تسير 
عليهــا البحرين لنظام الضمان الصحي مشــيرا الى 
أن الخدمات الصحية في البحرين تمر بفترة تطوير 
جــذري بتطبيق نظــام الضمان الصحــي على النحو 

التالي:
أوًل: تغيير نظام التمويل للمستشــفيات الحكومية 
ومراكــز الصحــة األولية من ميزانيــة مخصصة من 
وزارة الصحــة إلى تأمين صحــي يعمل فيه صندوق 
للمواطنيــن  الضمــان »شــفا« كمشــتري خدمــة 
المؤمنيــن لديــه، وتقوم المستشــفيات الحكومية 
والخاصــة والمراكــز الصحيــة األولية بــدور مقدم 
الخدمــة، كمــا أن العاقة بيــن صنــدوق الضمان 
»شفا« ومقدمي الخدمة عقود تبين واجبات مقدمي 
الخدمــة وتعهد الصنــدوق بتحمــل تكاليف العاج 
حســب التفاق الموقع بين الجهتين موضح األسعار 
وضمانات جودة الخدمة والقائم على أساس قانون 

الضمان الصحي.
وتتكفل الحكومة بدفع الشتراك السنوي للمواطنين 
لشــفا والذي يكفل للمواطن حق المعالجة بمختلف 
درجاتهــا في المراكــز الصحية وفي المستشــفيات 
العامــة والمتخصصة كمــا تضمن لــه العاج في 
الخــارج إذا تطلب األمــر وذلك بتوفيــر لجنة خاصة 

لتقييم الحالت.
والمطالبــات من مقدمي الخدمة إلى »شــفا« تمرر 
 )NHIIS( من خال نظــام التأمين الصحــي الوطني
والذي تقوم بتشغيله شركة وطنية يمرر المعلومات 
إلى المجلس األعلى )دائرة اقتصاديات الصحة( وإلى 
شــفا لمراجعتــه ودفعه إلى المستشــفى في فترة 
محددة. دائــرة اقتصاديات الصحة تمر عليها جميع 
المعامات الماليــة بين مقدمي الخدمــة )المراكز 
الصحية والمستشفيات وبين مشتري الخدمة، شفا 

وشركات التأمين.
ثانيا: تغيير نظام اإلدارة للمستشــفيات الحكومية 
والصحة األولية إلى نظام التسيير الذاتي بما يعني 
أن دخــل المستشــفى يعتمــد على جــودة الخدمة 
المقدمة ومدى اقبــال الناس عليه كما يتحدد دخل 
طبيب األســرة والذي يعمل ضمــن فرق من األطباء 
والممرضين من خــال المريض الذى يقوم باختيار 
طبيبــه أي اختيــار المجموعــة العاجيــة المؤلفة 
من أطبــاء وممرضين لتلقي الخدمة منهم بشــكل 
تنافســي مع المجموعات األخرى لتكون الخدمة في 

جميع المستويات مركز اهتمامها المريض.
وأوضــح الشــيخ محمــد بــن عبــداهلل آل خليفة أن 
المؤتمر يهــدف إلى تحفيز وإعــادة تطوير مهنتي 
التمريــض والقبالة في مجــالت التطبيق والتعليم 
والبحــث العلمي من خال تبــادل الخبرات والبحوث 
ووضــع الســتراتيجيات المســتقبلية إلدارة مهنتي 
التمريــض والقبالة في مملكــة البحرين فضا عن 
التواصــل مع الخبــراء المحلييــن والدوليين في هذا 

المجال.
وأشار إلى أن المؤتمر ســيتناول العديد من األوراق 
العلمية المقدمة تأثيــرات جائحة )كوفيد19( على 
التمريض كمهنة وتخصص دراسي كما يلقي الضوء 
على أبــرز التحديات التي واجههــا التمريض إداريا 
خال الجائحة وكيفية التخطيط والســتعداد لمثل 
هــذه الظروف الســتثنائية، إضافة إلى أنه ســيعزز 
دور التمريــض والقبالة فــي المنظومة الصحية في 
مملكــة البحرين ولتقدير جهود الكوادر التمريضية 
التي كانت في الصفوف األمامية أثناء الجائحة، وفتح 
المناقشة للبحوث واألوراق العلمية وطرح الجديد في 
مجال التمريض والقبالــة واألدوار الصحية، وتوفير 
احتياجــات التمريض والقبالة للســاعات التعليمية 
التدريبيــة المتخصصــة المطلوبــة للتســجيل في 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
من جانبها، أكدت رئيســة جمعية التمريض جميلة 
مخيمــر أن المؤتمــر مــن المتوقــع أن يســتقطب 
أكثــر من 200 خبير في مهنتــي التمريض والقبالة 
ومجالت التعليم والتدريب والبحث العلمي واإلدارة 

والصحــة العامة ويتوقعأن يحضــره أكثر من 300 
من الممرضين والممرضات والقابات من البحرين 

ودول الخليج والدول العربية واألوروبية.
وقالت إن موضوع المؤتمر سيرتكز على »الستثمار 
في تعليم التمريض من أجل األمن الصحي«، والذي 
تم اقتباسه من الموضوع الســنوي لاتحاد الدولي 
للممرضيــن والممرضــات، حيث أنــه تواجه مهنة 
التمريــض والقبالة في البحريــن تحديات مختلفة 
بما فــي ذلك نقص الممرضات والقابات الوطنيات 
المدربــات، ومحدوديــة برامــج مــدارس التمريض 
وزيادة الطلب على خدمات التمريض والفجوات في 
أبحاث التمريض وبالتالي يوفر هذا المؤتمر وسيلة 
لمناقشــة هــذه التحديات واقتــراح اســتراتيجيات 

لتطوير التمريض.
وأوضحت أن المؤتمر ســيتناول العديد من األوراق 
العلمية المقدمة تأثيــرات جائحة )كوفيد19( على 
التمريض كمهنة وتخصص دراســي، كما ســيلقي 
الضــوء علــى أبرز التحديــات مع توفير ورشــة عمل 
عالية التخصص للممرضين والممرضات ومســئول 
الرعايــة الصحية لم يتم تقديمها من قبل، موجهة 
الدكتــوة للممرضــات والقابات واألطبــاء ومديري 
الرعاية الصحية ومهن الرعاية الصحية المســاندة 
التقديم للمشاركة بالبحوث والقيام بدور نشط في 

هذا المؤتمر.
وتطرقــت رئيــس اللجنــة العلمية للمؤتمــر فريبا 
الدرازي إلى أبرز المحاور التي سيشــهدها المؤتمر، 
مؤكدة أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للعاملين 
فــي الحقل الصحي في البحريــن والمنظمة لتقديم 
إنجازاتهــم وإســهاماتهم فــي كل مــن المهن في 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وتحقيق تغطية 

صحية شاملة تحترم األمن الصحي.
وأوضحت أن المؤتمر سيشــهد أوراق علمية عديدة 
منهــا دراســات بحثيــة ومراجعات أدبيــة وقصص 
نجــاح وتجارب وتقارير دراســة الحالــة، والبتكارات 
والتدخات الســريرية ومكونات مشــاريع الدراسات 
العليا، وســيخصص المؤتمر جلســة لتذكر زمائنا 
المهنييــن  وممرضاتنــا وقاباتنــا وغيرهــم مــن 
الصحيين الذين فقدوا حياتهم خال جائحة كورونا.

واســتعرضت المحــاور الرئيســية للمؤتمــر وهي: 
الحوكمة والقيادة، والممارسة التمريضية القائمة 
علــى األدلــة والبراهيــن، والرقمنــة والتكنولوجيا 
التمريــض  فــي  والبتــكار  الصطناعــي  والــذكاء 
والقبــال، وممارســة الرعايــة المتقدمــة والصحة 
العامة، وأهداف التنمية المســتدامة واألمن اصحي 
وســط جائحة كورونا، والتحول النوعــي في تعليم 

التمريض والقبالة.

صاحب السمو الملكي ولي العهد رٔييس الوزراء

شارك في مؤتمر المندوبين المفوضين برومانيا.. وزير المواصالت:

 أتمتة أكثر من 200 خدمة
حكومية إضافية بحلول 2026

أكــد وزيــر المواصــات والتصالت محمــد بن ثامر 
الكعبي، أن البحريــن حققت إنجازات كبيرة في مجال 
التحول الرقمي الحكومي الشــامل، لفتــًا إلى ما تم 
تنفيذه من سياســات ومبادرات طموحة تشمل كافة 
الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب 
الجهــود المنصبــة نحو تمكينهم مــن الحلول عليها 

بسهولة ويسر ووفق أعلى معايير الجودة.
جــاء ذلك لدى ترؤســه وفــد البحرين المشــارك في 
مؤتمــر المندوبين المفوضين للعــام 2022، أمس 
بمدينــة بوخارســت برومانيــا، وبمشــاركة ســفير 
البحريــن في ألمانيــا التحادية عبــداهلل عبداللطيف 

عبداهلل.

وأوضــح الكعبي خال الجلســة الحوارية بأن البحرين 
وضعت سياســات وبرامج تهدف إلى أتمتة أكثر من 
200 خدمــة حكوميــة إضافية بحلول العــام 2026، 
فضــًا عن وجــود أكثر مــن 560 خدمــة إلكترونية 
حكوميــة يتم تقديمها بالفعل حاليًا، قد تم وضعها 
جميعًا لتحسين الكفاءة التشغيلية والجودة وتبسيط 
اإلجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار الوزير إلى استهداف زيادة العمالة الوطنية في 
قطــاع تكنولوجيا المعلومــات والتصالت من %30 
إلــى 35% بحلــول العام 2023 في البحرين، مشــددًا 
علــى أن التحول الرقمــي يعد أحد أهم محــاور رؤية 

البحرين القتصادية 2030.

يذكر أن مؤتمــر المندوبين المفوضيــن الذي يقام 
خال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر 2022 
يعتبر أعلى ســلطة بالتحاد الدولي لاتصالت وهو 
المســؤول عــن وضــع السياســات العامــة لاتحاد، 
ويعــدل ويعتمــد الخطــط الســتراتيجية والمالية، 
ويعقد كل أربع ســنوات، ويشــارك في المؤتمر فريق 
اإلدارة العليــا لاتحاد والدول األعضــاء في المجلس 

وأعضاء فريق مجالس وفرق عمل التحاد.
وتــم علــى هامــش المؤتمــر، التوقيع علــى إعان 
بوخارســت »بنــاء مســتقبل رقمي أفضــل للجميع«، 
والذي يهدف إلى اإلسراع في التحول الرقمي وتعاون 

الدول في تعزيز التصالت وتكنولوجيا المعلومات.

 الكعبي: دعم مسيرة التطور
في االتصاالت وتقنية المعلومات

التقــى وزيــر المواصــات والتصــالت محمد بن ثامــر الكعبي 
باألمين العــام لاتحاد الدولي لاتصالت هولين جاو وذلك على 
هامش مؤتمــر المندوبيــن المفوضين PP22 في بوخارســت، 
رومانيا. تم خال اللقاء اســتعراض السياســات والمبادرات التي 
اتخذتهــا البحريــن لدعم مســيرة التطور في قطــاع التصالت 
وتقنية المعلومات وما تشــهده المملكة من تقدم في التحويل 
الرقمــي لخدماتهــا باســتخدام التقنيات الحديثــة وبما يضمن 
كفاءتها وجودتها العالية لخدمة المستفيدين. من جانبه أشاد 
األميــن العام لاتحاد الدولي لاتصالت بما توصلت له البحرين 
من تطور ونماء في قطاع التصالت األمر الذي يؤكد وجود رؤية 

واستراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.
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»الوطنية القابضة« تعلن
إنشاء وحدة إكتوارية داخلية

أعلن��ت البحرين الوطنية 
 ،)BNH( القابض��ة 
ف��ي  الرائ�دة  المجموعة 
التأمي����ن، عن  مج����ال 
إنش��اء وح��دة إكتواري��ة 
داخلي��ة. حيث س��تعمل 
ه��ذه الوحدة على تقييم 
وتقدي��ر  المخاط��ر، 
أقس��اط التأمين وعوائد 
وإع��داد  االس��تثمارات، 
المطلوب��ة  التقاري��ر 
لشركة البحرين الوطنية 
وش��ركاتها  القابض��ة 

التابعة. وق��ال الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية 
القابض��ة س��مير الوزان: »يس��عدنا اإلعالن عن إنش��اء وحدة 
إكتوارية داخلية والتي تتضمن من كوادر بحرينية متخصصة 
س��اعين في دعم مس��يرتهم المهني��ة. ويأتي إنش��اء وحدة 
إكتواري��ة داخلية للمجموعة ضمن الهيكل التنظيمي بغرض 
تعيي��ن الكفاءات البحرينية لتمكينهم م��ن أن يصبحوا خبراء 
إكتواريي��ن مؤهلي��ن، يحمل��ون الش��هادات المتخصصة من 
معاهد معترف بها دوليًا للقي��ام باألعمال اإلكتوارية وإعداد 
التقارير المطلوبة وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي«.

كم��ا أض��اف: »أننا فخ��ورون بأن نك��ون أول ش��ركة بحرينية 
متخصص��ة في مجال التأمين تقوم بإنش��اء وح��دة إكتوارية 
تماشيًا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي لدعم جهودهم 
في تطوير قطاع التأمي��ن حتى يواكب بذلك أفضل المعايير 
الدولية، وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية 

لقطاع التأمين«.

سمير الوزان

 انضمام استشاري األطفال هشام العكري
للطاقم الطبي بالمستشفى الخليجي األمريكي 

اعلن المستشفى الخليجي األمريكي 
عن انضمام استشاري طب األطفال 
والجهاز التنفس��ي والربو د. هش��ام 
العك��ري ضمن فريق الطاقم الطبي 

بعيادة طب األطفال.  
والدكتور العكري حاصل على زمالة 
األطفال  لط��ب  العرب��ي  المجل��س 
للزمالة  الملكي��ة  الكلية  وعضوي��ة 

لألطف��ال  التنفس��ي  الط��ب  ف��ي 
واس��عة  طبي��ة  خب��رات  ويمتل��ك 
ومتخصص��ة تمت��د إل��ى 18عام��ًا 
في مجال تش��خيص وع��الج أمراض 
األطفال الح��ادة والمزمنة وأمراض 
والرب��و وفحص  التنفس��ي  الجه��از 
حديث��ي ال��والدة باإلضافة للفحص 
الدوري لألطفال ومتابعة تطورهن 

ونموهن ع��الوة على إج��راء تنظير 
القصبات الهوائية التشخيصي.

األطف��ال  ط��ب  عي��ادة  وتق��دم 
بالمستش��فى خدم��ات استش��ارية 
وعالجي��ة لجمي��ع أم��راض األطفال 
باإلضاف��ة  األعم��ار  بمختل��ف 
واللقاح��ات  الطبي��ة  للفحوص��ات 
المخبري��ة  والتحالي��ل  الموس��مية 

وقس��م األش��عة ضم��ن كار طب��ي 
متخصص.  

الخليجي  افتت��اح المستش��فى  وتم 
األمريكي في ش��هر يوليو من العام 
الج��اري، وه��و أح��د المستش��فيات 
متع��ددة التخصص��ات الرائدة في 
البحري��ن. ويق��ع المستش��فى ف��ي 
منطقة الس��هلة على ش��ارع الشيخ 

الش��يخ  وبمح��اذاة ش��ارع  س��لمان 
عيس��ى ب��ن س��لمان الحيويين، في 
حين تبلغ مساحته 9,270 متر مربع 

ويتسع حاليًا ل� 65 سريرًا.
عي��ادات  المستش��فى  ويض��م 
متخصص��ة لتقديم أفضل الخدمات 
م��ن  العدي��د  تش��مل  الطبي��ة 

التخصصات. د. هشام العكري

يزيد الطاقة اإلنتاجية لمحطة الطاقة الخامسة من 1.8 إلى 2.4 غيغاوات

 »ألبا« تدشن أعمال صب القواعد
الخرسانية بمشروع مجمع الطاقة الرابع

دش��ن رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
ألمني��وم البحري��ن »الب��ا« الش��يخ 
دعي��ج ب��ن س��لمان ب��ن دعي��ج آل 
خليفة أم��س أعمال ص��ب القواعد 
الرابع  الخرس��انية بمجمع الطاق��ة 
إيذانًا  الخامس��ة،  الطاق��ة  بمحطة 
ببدء األعمال اإلنش��ائية األولية في 
موقع المش��روع، وذلك بحضور كل 
من عض��و مجل��س إدارة الش��ركة 
الش��يخ عيس��ى بن خالد بن عبداهلل 
آل خليفة والرئي��س التنفيذي علي 
البقالي والرئيس التنفيذي للطاقة 
أمي��ن س��لطان وع��دد م��ن أعضاء 
واإلداري��ة  التنفيذي��ة  الهيئتي��ن 
إل��ى ممثلين  بالش��ركة، باإلضافة 
ع��ن مجموع��ة ميتسوبيش��ي باور 

.IIIوسيبكو
وبهذه المناسبة، صرح الشيخ دعيج 
بن س��لمان ب��ن دعي��ج آل خليفة، 
قائاًل: »يس��رنا تدشين أعمال صب 
القواع��د الخرس��انية ف��ي مش��روع 
مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 
الخامس��ة، وبالتال��ي ب��دء أعم��ال 
ذات  األخ��رى  واألنش��طة  اإلنش��اء 
الصلة في موقع المش��روع. ويهدف 
هذا المش��روع – ال��ذي يأتي ضمن 
مبادرات ألبا الطموحة الرامية للحد 

من انبعاثات الكربون – إلى تشييد 
محطة للطاقة تعمل بنظام الدورة 
المركبة باس��تخدام أح��دث تقنيات 
التوربين��ات الغازي��ة م��ن سلس��لة 
باس��تعداديتها  تتمي��ز   J الفئ��ة 
الستخدام وقود الهيدروجين، والتي 
ستس��اهم عند اس��تكمال األعمال 
اإلنشائية في الربع األخير من العام 
2024 ف��ي تقليل إجمالي انبعاثات 
الغازات الدفيئة للش��ركة، وبالتالي 
إرس��اء معايير متقدمة لالستدامة 

األلمني��وم ودع��م  إنت��اج  وكف��اءة 
أه��داف مملك��ة البحري��ن لتحقيق 
بحلول  الكربون��ي  الصف��ري  الحياد 

.»2060
الجدي��ر بالذك��ر أن مجم��ع الطاقة 
الرابع تبلغ طاقته اإلنتاجية 680.9 
توس��عة  وهو مش��روع  ميغ��اوات، 
لمحط��ة الطاق��ة الخامس��ة، حيث 
الفرعية  بالمحط��ة  ربط��ه  س��يتم 
الحالي��ة ذات جهد 022 كيلو فولت. 
الطاق��ة  ت��زداد  أن  المق��رر  وم��ن 

الخامسة  الطاقة  اإلنتاجية لمحطة 
عن��د االنته��اء م��ن هذا المش��روع 
م��ن 1.8 غيغ��اوات إل��ى أكث��ر من 
المجموعة  وتتول��ى  غيغاوات.   2.4
المكونة من ش��ركتي ميتسوبيشي 
ب��اور وس��يبكوIII مس��ؤولية أعمال 
والمشتريات  والهندس��ة  التصميم 
الطاقة  بمجمع  والتشغيل  واإلنشاء 
تب��دأ  أن  المتوق��ع  وم��ن  الراب��ع؛ 
للمش��روع  التش��غيلية  العملي��ات 

خالل الربع األخير من العام 2024.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/27/watan-20220927.pdf?1664254157
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1028327
https://alwatannews.net/article/1028495
https://alwatannews.net/article/1028406
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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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 »زين البحرين« تقيم فعالية
إطالق سلسلة هواتف آيفون 14

حضر العدي��د من محب��ي هواتف اآليف��ون الذين قاموا 
بالطل��ب المس��بق فعالية زين البحرين إلطالق سلس��لة 
هوات��ف آيف��ون 14 للحصول على أحدث سلس��لة هواتف 

اآليفون.
وانته��ت فت��رة االنتظ��ار للحص��ول على أحدث سلس��لة 
هواتف آيفون 14، حيث تمكن العديد من محبي ش��ركة 
آبل )Apple( الحصول على سلسلة هواتف آيفون 14 في 
فعالية زين البحرين إلطالق آيفون 14 والتي أقيمت ليلة 
الجمعة، 23 سبتمبر في منتصف الليل في مجمع السيف.

وأقيم��ت ه��ذه الفعالية للعم��الء الذين قام��وا بالطلب 
المس��بق من خالل تطبي��ق زين البحري��ن للحصول على 
آيف��ون 14، وآيف��ون 14 ب��رو، وآيفون 14 ب��رو ماكس. 

تتوفر سلس��لة هواتف آيفون 14 في زين البحرين بجميع 
 PRODUCT( ألوانها، األزرق الغامق، والفضي، واألحمر

Red(، والبنفسجي، واألزرق الفاتح.
وقد حض��ر هذه الفعالية بعض ش��خصيات السوش��يال 
ميديا لمش��اركة محبي اآليفون في األلعاب التي أقيمت 

خالل الفعالية للفوز بعدد من الهدايا والجوائز.
 SE و Series 8 Apple Watch وت��م توفي��ر س��اعات 
و Apple Watch Ultra ف��ي متج��ر زي��ن اإللكترون��ي، 
وس��يتوفر آيف��ون Plus 14 الحق��ًا ف��ي أكتوب��ر للطلب 
 Apple المس��بق عبر تحمي��ل تطبيق زين البحري��ن من
زي��ن  متج��ر  زي��ارة  أو   Google Play Store أو   Store

البحرين اإللكتروني.

 »البحرين الطبية« تستقبل 356 طالبًا 
جديدًا في العام الدراسي 2022 - 2023

رحبت الكلي��ة الملكية للجراحين ف��ي أيرلندا - جامعة 
البحري��ن الطبي��ة »RCSI Bahrain«، ب�356 طالبًا في 

دفعة العام الدراسي الجديد 2023-2022. 
واستقبلت الجامعة طالب الطب البحرينيين والوافدين 
من جميع أنحاء العالم، حي��ث تكونت الدفعة الجديدة 
م��ن 26٪ م��ن البحرينيي��ن، و43٪ م��ن دول أخرى في 
الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا، و15٪ م��ن دول أمري��كا 

الشمالية، و13٪ من آسيا و3٪ من أوروبا.
وق��ال رئي��س العمليات ف��ي جامعة البحري��ن الطبية 
س��تيفن هاريس��ون ميرفيل��د: »بداية العام الدراس��ي 
هي محطة أساس��ية بالنسبة للجامعة، إنه لمن دواعي 
سرورنا دائمًا أن نرحب بالطالب الجدد من جميع أنحاء 
العالم وأن نتواصل مع الطالب القدامى وتش��كل هذه 
المناس��بة فرص��ة لنا جميع��ًا لبناء وتطوي��ر العالقات 
مع طالبنا لس��نوات قادمة حتى بع��د تخرجهم. تفتخر 
جامع��ة البحرين الطبية بتطوير ش��بكة خريجيها التي 

تضم اآلن 2746 خريجًا طبيًا ممارسًا في 35 دولة«.

وكان طالب الس��نة األولى في كلية التمريض والقبالة 
هم أول من بدأ الدراس��ة، وتبعه��م طالب كلية الطب، 
وخالل األس��بوع األول شارك الطالب الجدد في البرنامج 
التوجيهي وأنش��طة متعددة قبل بداية أول أسبوع من 
التدريس. وتم تعيين مرش��د )Buddy( لكل طالب من 
الطالب الجدد، وهو طالب من سنة أعلى يرشد الطالب 

الجدد ويساعدهم على االنخراط في الحياة الجامعية.
وقال رئيس جامعة البحرين الطبية د. س��مير العتوم: 
»لقد أثبتت جائحة كوفيد -19 للعالم أن قطاع الرعاية 
الصحية هو ركيزة أساس��ية للمجتمع والصحة العامة. 
ونح��ن في جامع��ة البحري��ن الطبية ملتزم��ون بدعم 
قط��اع الرعاية الصحية في المملكة وخارجها من خالل 
تعليم وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية وفقًا 
للمعايي��ر الدولية. وأتمن��ى لطالبنا الج��دد أن يحظوا 
بسنة دراس��ية ناجحة ومسيرة تعليمية ثرية بالخبرات 
التي س��تِعدهم إلحداث تأثير إيجابي في مجال الرعاية 

الصحية«.

لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء

»البحرين الوطني« يطرح نسخة ُمحدثة من »تمويل الوطني«
أعل��ن بن��ك البحري��ن الوطن��ي عن نس��خة 
ُمحدث��ة لبرنام��ج »تمويل الوطن��ي« لدعم 
ش��ريحة أكب��ر م��ن المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث س��يتميز بوقت معالجة 
أسرع، كما س��يمنح المؤسسات مرونة أكثر 
وأس��عار أقل مصممة للش��ركات المملوكة 

للنساء.
قط��اع  بتمكي��ن  التزام��ه  إط��ار  وضم��ن 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة، أطلق 
البنك برنام��ج »تمويل الوطن��ي« في مايو 
2021 بهدف مس��اعدة تلك الش��ركات على 
تحقي��ق أهدافها المس��تدامة مع تحس��ين 

أوض��اع التدفق النقدي في مملكة البحرين. 
وتأت��ي النس��خة المحدث��ة م��ن البرنام��ج 
لتعكس – بشكل مباشر – تعليقات العمالء 
وتطورات السوق وتقييم البنك لالحتياجات 
االقتصادية الحالية وذلك بما يتماش��ى مع 

خطة التعافي االقتصادي للمملكة.
وم��ع التحديث��ات الجديدة، س��تتم معالجة 
طلبات المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
المحلية في فترة زمنية أقصر وبكل سهولة 
وذل��ك بفضل تيس��ير المعام��الت وتقليل 
أصح��اب  وس��يحظى  األساس��ية.  الش��روط 
األعمال الصغيرة بخيارات تمويلية ُتمكنهم 

م��ن تنمي��ة أعماله��م م��ع إعفائه��م من 
الضمانات المالية المرتبطة بالقروض.

وبهذه المناس��بة، ص��ّرح رئي��س الخدمات 
والمؤسسات  التجارية  للشركات  المصرفية 
الصغي��رة والمتوس��طة ف��ي البن��ك عارف 
جناح��ي: »في أعقاب نج��اح برنامج »تمويل 
أن  يس��عدنا  الماض��ي،  الع��ام  الوطن��ي« 
نعلن عن طرح النس��خة المحدثة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، والتي ُتعد في غاية 
األهمية للبنوك وبيئة األعمال في المملكة 
كونها تس��اهم بش��كل كبير في دفع عجلة 
االقتص��اد الوطني. ويتعي��ن علينا أن نقوم 

بتجديد خططنا بشكل دوري لتوفير خدمات 
مصرفي��ة سلس��ة له��ذا القط��اع الحي��وي، 
وتمكي��ن أصحاب األعمال من النس��اء. كما 
يلت��زم بنك البحري��ن الوطن��ي بدعم قطاع 
الش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة في ظل 
خطة اإلنعاش االقتصادي للمملكة وأهداف 
وزارة الصناعة والتجارة للش��ركات الصغيرة 

والمتوسطة«.
ويس��تمر بن��ك البحري��ن الوطن��ي بتعزي��ز 
مس��اعيه  م��ن  كج��زء  عروض��ه  محفظ��ة 
الحثيثة نحو االس��تثمار في إثراء القطاعات 

واالقتصاد في المجتمع الذي ينتمي إليه. عارف جناحي

ضمن مبادراته بمناسبة مرور 50 عامًا على التأسيس واهتمامه بالتعليم

»البحرين والكويت« يبتعث 50 طالبًا وطالبة 
للدراسة بجامعة البحرين و»بوليتكنك«

أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال 
الخدمات المالية والمصرفية للمؤسسات واألفراد 
ف��ي البحرين، ع��ن ابتعاثه ل���50 طالب��ًا وطالبة 
للدراس��ة ف��ي جامع��ة البحري��ن وكلي��ة البحرين 
التقني��ة »بوليتكن��ك البحري��ن«. وذلك ف��ي إطار 
برنامج المبادرات النوعية التي أطلقها البنك العام 
الجاري بمناسبة احتفائه بمرور خمسين عامًا على 
التأسيس من جهة، وحرص البنك على مسؤوليته 
االجتماعي��ة في دع��م وتنمية قط��اع التعليم في 

مملكة البحرين من جهة أخرى.
وبه��ذه المناس��بة اس��تقبل الرئي��س التنفي��ذي 
لمجموعة بن��ك البحري��ن والكويت عب��د الرحمن 
س��يف رئيس��ة جامعة البحرين جواه��ر المضحكي 
التقني��ة  البحري��ن  لكلي��ة  التنفي��ذي  والرئي��س 
»بوليتكن��ك« كيران اوكاهون في المقر الرئيس��ي 
للبنك وذلك لإلع��الن عن هذه المبادرة التعليمية 
اإلدارة  م��ن  ع��دد  بحض��ور  الس��امية،  الوطني��ة 
التنفيذي��ة للبن��ك وك��وادر إداري��ة وتعليمية من 

المؤسستين التعليميتين.
وص��رح س��يف قائ��اًل »يس��عدنا الي��وم أن نعل��ن 
عن مب��ادرة بن��ك البحرين والكوي��ت البتعاث 50 
من الك��وادر الوطنية الش��ابة من أبنائن��ا الطلبة 
والطالب��ات، وتحمل تكاليف دراس��تهم الجامعية 
بش��كل كامل للحصول على شهادة البكالوريوس، 
حي��ث نتيح لهم حرية اختي��ار تخصصهم بناًء على 
رغباتهم مع التركيز على مجاالت حيوية تتناس��ب 
مع احتياجات الس��وق الحالي في األمن الس��يبراني 
وهندسة البرمجيات والحوس��بة السحابية وتحليل 
األعمال واألعمال المصرفية والمالية، بما يس��هل 
عملي��ة دمجه��م في س��وق العمل واإلس��هام في 

تعزيز مسيرة تنمية مملكتنا الغالية«. 
وأض��اف »إن ه��ذا التع��اون يؤك��د ح��رص البنك 
بأهمية التعلي��م واالزدهار الوطني، حيث تتضمن 
إس��تراتيجيته على دع��م قطاع��ات تنموية أخرى 
عديدة منها المصرفي والصحي والخيري بما يؤكد 
دور المؤسس��ة في التنمي��ة المس��تدامة والنمو 

المجتمعي لمجتمعات أفضل«.
وأعربت المضحك��ي عن اعتزازها به��ذه المبادرة 
الوطنية مب��ادرة بنك البحرين والكويت في تقديم 
ه��ذه المن��ح الدراس��ية وثق��ة البنك ف��ي جامعة 

البحرين الصرح التعليمي الوطني، كما أكدت على 
استمرارية عمل الجامعة في تزويد الطلبة بأفضل 
العلوم والمهارات التي تناسب االحتياجات الحالية 

والمستقبلية لسوق العمل.
وأضاف��ت: تأت��ي ه��ذه المب��ادرة ضم��ن برنامج 
الش��راكة االس��تراتيجية بي��ن الجامع��ة والبن��ك 
الذي يتضم��ن الكثير من المب��ادرات المجتمعية 
التعليمية النوعية، حيث كان آخرها تدشين مختبر 
بنك البحرين والكوي��ت للواقع االفتراضي والمعزز 

في مركز التعلم اإللكتروني في جامعة البحرين.
وعل��ق الرئي��س التنفيذي لكلي��ة البحرين التقنية 
»بوليتكنك« كيران اوكاهون: من دواعي س��رورنا 
أن نتع��اون مع بنك البحرين والكويت لتنفيذ هذه 
المب��ادرة التعليمية والتي تتضمن منح دراس��ية 
لمجموعة من الطلب��ة والطالبات وتخصصهم في 
مج��االت يحتاجها س��وق العمل ف��ي وقتنا الراهن 
م��ن التكنولوجيا المعلوماتية واألمن الس��يبراني 
وغيرها م��ن التخصص��ات التي تلب��ي المتغيرات 
الس��ريعة بن��اًء على التط��ور الحاصل ف��ي العالم 

االفتراضي.
وسوف يتم تخصيص 35 مقعدًا دراسيًا في جامعة 

البحري��ن و15 مقع��دًا دراس��يًا في كلي��ة البحرين 
التقنية »بوليتكنك« مقسمة على الجنسين، وفيما 
يخص ألية التقديم فس��وف يت��م اإلعالن عنها في 
وقت الحق عن طريق قن��وات التواصل االجتماعي 
للبن��ك، حي��ث س��وف يتمك��ن الطلب��ة والطالبات 
الراغبون بالتقدم لهذه البعثات الترش��ح بناء على 
الش��روط واألحكام المنصوص عليها لبعثات بنك 

البحرين والكويت.
وق��د نف��ذ بن��ك البحري��ن والكوي��ت العديد من 
المب��ادرات ذات الصلة بالتعلي��م، بما فيها الدعم 
والمس��اهمة ف��ي بعثات ول��ي العهد الدراس��ية 
ووقف الشيخ عيسى بن س��لمان التعليمي الخيري 
وإنج��از البحرين، وتقديم 200 عضوية مجانية في 
أكاديمية Udemy األمريكية ل� 200 طالب وطالبة 
بحرينية، والبرنامج التدريبي للناش��ئة الذي قدمه 
واحد من أفضل المتحدثين العالميين هو الس��يد 
T.J Walker، إضاف��ة إل��ى برنام��ج بن��اء القدرات 
الرقمي��ة للس��يدات البحريني��ات، وتقديم قروض 
ميس��رة للطلب��ة الراغبين بالدراس��ة ف��ي معهد 
البحرين للدراس��ات المصرفي��ة والمالية، وغيرها 

الكثير.

عواد: نعتز بتميز طلبة 
 »التطبيقية« وخريجيها 

في مختلف المجاالت

اس��تقبل رئيس جامع��ة العل��وم التطبيقية د. غس��ان عواد 
مجموعة من طلبة الجامعة المتميزين في العمل المجتمعي 
واألنش��طة الالمنهجية، حيث اس��تقبل الطالبة بتول المطوع 
والطالب س��لمان المطوع والطالب ن��زار إبراهيم، معربًا عن 
س��عادته بلقائهم واعتزازه بتميز طلب��ة الجامعة وخريجيها 

في مختلف المجاالت.
وشارك الطالبان بتول المطوع وسلمان المطوع في المعسكر 
الطالب��ي لجامع��ات دول العالم الذي أقي��م بتنظيم من قبل 
مؤسس��ة عالء الدين بالتعاون مع منظمة اليونسكو وجامعة 
بهجاشهير في اس��طنبول، حيث قدم الطالبان موضوعاتهما 
ومشاركتهما بنقل صورة إيجابية عن مملكة البحرين، بحضور 
أكثر من ٦٠ طالبًا وطالبة من ٢٠ دولة حول العالم، حيث تم 
تكريمهم في ختام فعاليات البرنامج ومنحهم شهادة سفراء 

الشباب لليونسكو.
أما الطالب ف��ي برنامج البكالوريوس ف��ي التصميم الداخلي 
بكلي��ة اآلداب والعل��وم ن��زار إبراهي��م فق��د ش��ارك بالرحلة 
التعليمي��ة التي نظمته��ا الجامعة إلى معرض إكس��بو دبي 
2022، وأب��دى خ��الل الرحلة ش��غفًا وحماس��ًا للتع��رف على 
ثقافات الدول المشاركة في المعرض فقام بزيارة 135 جناحًا 
مختلفًا خالل يوم واحد، حيث اكتس��ب من خالل هذه الزيارات 
معرفة واس��عة تتعل��ق بمج��االت العم��ارة والتصميم مما 
انعكس بش��كل إيجابي على جميع مناحي دراس��ته، وأكس��به 

معرفة واسعة في تخصصه.
وأش��اد رئيس الجامعة بمجهودات الطلب��ة ودورهم في نقل 
صورة إيجابية ع��ن مملكة البحرين، وتمثي��ل جامعتهم خير 
تمثيل ف��ي المحافل المحلية والدولية، باعتبارهم س��فرائها 
وخير ممث��ل لها بعلمه��م وثقافتهم التي اكتس��بوها خالل 
س��نوات دراس��تهم، مؤكدًا ح��رص إدارة الجامع��ة على دعم 
طلبتها بما يعزز رسالتها التي تؤكد على أهمية بناء عالقات 

مستدامة وقوية بين الجامعة وطلبتها وخريجيها.
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مقارنة بذات الربع من العام الماضي.. »الحكومة اإللكترونية«:

 االقتصاد البحريني يحقق ٪6.95 
نموًا حقيقيًا في الربع الثاني من 2022

أف��اد تقري��ر أصدرت��ه هيئ��ة المعلوم��ات 
تقدي��رات  ع��ن  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
الحس��ابات القومية للربع الثاني من العام 
2022 بأن الناتج المحلي اإلجمالي لمملكة 
البحرين ش��هد نموًا حقيقيًا بنسبة %6.95 
و22.87% باألس��عار الجارية مقارنة بالربع 
الثان��ي من ع��ام 2021، ويعود ه��ذا النمو 
االقتصادي إلى االرتفاع الذي حققه القطاع 
غي��ر النفط��ي الذي بل��غ 9.05% باألس��عار 
الحقيقية و17.83% باألسعار الجارية. بينما 
تراج��ع القط��اع النفط��ي بمع��دل %2.20 
باألس��عار الحقيقية نتيجة انخفاض كميات 
إنت��اج النفط، فيما ارتف��ع بمقدار %51.66 
باألس��عار الجارية انعكاس��ًا الرتفاع أسعار 

النفط مقارنة بالربع المماثل من 2021
وكش��ف التقرير عن تصّدر نش��اط الفنادق 
و%25.55   %18.13 بنس��بة  والمطاع��م 
باألس��عار الحقيقية والجاري��ة على التوالي، 
ما يعك��س تعافي القطاع الس��ياحي، حيث 
وصلت نس��بة التعاف��ي إل��ى 82% مقارنة 
بفترة م��ا قبل الجائحة وتحدي��دًا في الربع 
الثان��ي من ع��ام 2019 اس��تنادًا إلى أحدث 

إحصائيات وزارة السياحة.
وبّي��ن التقري��ر نم��و قط��اع المواص��ات 
باألس��عار   %15.12 بمق��دار  واالتص��االت 
الحقيقي��ة و5.94% باألس��عار الجارية، كما 
شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنسبة 
الحقيقي��ة  باألس��عار  و%49.78   %7.63
والجاري��ة عل��ى التوال��ي ونم��ت الخدمات 
الحكومية األخرى بنس��بة 7.57% باألس��عار 

الحقيقية و4.33 % باألسعار الجارية.
وس��جل نش��اط التجارة نموًا بنسبة %7.51 
باألس��عار  و%2.66  الثابت��ة  باألس��عار 
الجارية، وفي مقابل ذلك ش��هدت الخدمات 
و%7.79  بنح��و%6.81  نم��وًا  التعليمي��ة 

باألسعار الحقيقية والجارية على التوالي. 

كما أظهرت النتائج ارتفاع نش��اط الزراعة 
وصي��د األس��ماك بواق��ع 5.78% باألس��عار 

الحقيقية و1.02% باألسعار الجارية.
وأش��ار التقرير إلى ارتفاع نش��اط العقارات 
وخدمات األعمال بنس��بة 4.49% باألس��عار 
الحقيقي��ة و3.27% باألس��عار الجارية، كما 
س��جل قطاع المش��روعات المالي��ة ارتفاعًا 
بواق��ع 3.56% باألس��عار الحقيقي��ة و4.38 
باألسعار الجارية، في حين حققت الخدمات 
نم��وًا  األخ��رى  والش��خصية  االجتماعي��ة 

بل��غ 2.79% باألس��عار الحقيقي��ة و%4.08 
باألسعار الجارية.

وأوضح��ت التقديرات تصاعد نش��اط البناء 
باألس��عار   %2.60 بل��غ  حي��ث  والتش��ييد 

الحقيقية و5.09% باألسعار الجارية.
وعند مقارنة مستوى األداء االقتصادي للربع 
الثاني من العام 2022 قياس��ًا بالربع األول 
م��ن نفس العام نج��د أن النمو االقتصادي 
ارتفع أيضًا بواقع 5.03% باألسعار الحقيقية 

و8.31% باألسعار الجارية. 

وأظه��رت النتائ��ج ارتفاع القط��اع النفطي 
بنس��بة 10.69% و26.64% والقط��اع غي��ر 
النفطي بنس��بة 3.93% و4.88% باألس��عار 

الحقيقية والجارية على التوالي.
وأش��ار التقرير إل��ى نمو مجم��وع الخدمات 
و%30.83   %29.75 بنس��بة  التعليمي��ة 
باألس��عار الحقيقية والجارية، كما ارتفعت 
المناجم والمحاجر بنسبة 10.46% باألسعار 
الحقيقية و25.41% باألسعار الجارية، يليها 
نش��اط الكهرب��اء والماء بمق��دار %10.45 

باألس��عار  و%3.21  الحقيقي��ة  باألس��عار 
الجاري��ة، وم��ن ثم نش��اط التج��ارة بواقع 
7.66% و1.28% باألسعار الحقيقية والجارية 

على التوالي.
وأوضحت النتائج ارتفاع الصناعة التحويلية 
حي��ث بلغ��ت 3.13% باألس��عار الحقيقي��ة 
و7.81% باألس��عار الجارية في حين سجلت 
الخدم��ات الصحي��ة نم��وًا بنس��بة %1.75 
و1.87 باألس��عار الحقيقي��ة والجاري��ة على 

التوالي.

ناس: دعم زيادة التبادل التجاري العربي المرحلة المقبلة

 البحرين تتسلم رئاسة 
اتحاد الغرف العربية في دورته الـ133

تس��لم رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحرين 
سمير ناس رسميًا، رئاس��ة اتحاد الغرف العربية 
في دورته الثالث��ة والثاثين بع��د المائة، خلفًا 
لرئيس اتح��اد غرف التج��ارة والصناعة في دولة 

اإلمارات عبداهلل المزروعي.
وأعرب ناس بهذه المناس��بة ع��ن اعتزازه بالثقة 
التي أوالها له مجل��س إدارة االتحاد، مؤكدًا على 
أن أولويات رئاس��ة مملكة البحرين التحاد الغرف 
العربية في المرحل��ة المقبلة دعم كافة الجهود 
التي من ش��أنها زيادة حجم الصادرات البينة بين 
الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل 
التج��اري بين ال��دول العربي��ة، مش��ددًا على أن 
تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية االقتصادية 
واالجتماعي��ة في االقتصاديات العربية س��يكون 
من أولوي��ات اهتمامات البحرين خال ترؤس��ها 

لل��دورة الجدي��دة لاتح��اد، فضًا عن مس��اعيها 
الج��ادة في وض��ع خارطة طريق لتعزي��ز التعاون 
االقتص��ادي العرب��ي وجعله أكث��ر فاعلية وقدرة 
على تحقيق مستهدفات رؤى ملوك ورؤساء الدول 

العربية.
وعب��ر عن اعت��زازه البال��غ بالدور المه��م والكبير 
الذي يقوم ب��ه اتحاد الغ��رف العربية في تجميع 
الغرف العربية الممثل��ة للقطاع الخاص العربي 
تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق 
جهوده��ا من أج��ل التع��اون اإلقليم��ي وتطوير 
قطاع األعمال العربي عالميًا، مشيرًا إلى أن اتحاد 
الغ��رف العربي��ة س��يعمل كجهة تمث��ل القطاع 
الخ��اص العرب��ي ضمن رؤي��ة واضحة وس��يضع 
اس��تراتيجيات وأف��كارًا ال س��يما م��ا يتعلق منها 

بدعم التجارة العربية البينية.

وب��دوره، هنأ أمي��ن عام اتح��اد الغ��رف العربية 
خال��د حنفي، بانتقال رئاس��ة االتح��اد إلى غرفة 
البحرين، مبديًا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس 
اتح��اد غرف التجارة والصناعة ف��ي دولة األمارات 
عب��داهلل المزروعى، عل��ى ما حققه م��ن إنجازات 
طيلة فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد 
من الخطوات المهم��ة والنجاحات باألخص فيما 

يتعلق بدعم التجارة العربية البينية.
وأك��د على النجاح��ات الت��ي حققه��ا االتحاد في 
الدورات الس��ابقة لخدمة الكيان��ات االقتصادية 
العربي��ة، منوه��ًا بم��ا تق��وم ب��ه غ��رف التجارة 
والصناع��ة ف��ي ال��دول العربية إلنج��اح التعاون 
بينها نحو اإلس��هام في التغل��ب على المزيد من 
التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة 

عبداهلل المزروعيالبينية بين الدول العربية. سمير ناس

تقديم مقترحات التصميم واإلشراف لتطوير سوق المنامة.. »المناقصات«:

16 ألف دينار لتوفير أثاث مكاتب تنفيذيين في »الصحة« 
عباس المغني «

فتح مجل��س المناقصات والمزايدات، 
الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة 
باإلش��راف على ممارسات المناقصات 
والمزايدات الحكومية، أمس، مظاريف 
مناقص��ات  تس��ع  لع��دد  عط��اًء   45
مطروحة من ثماني جهات متصرفة.

وفتح المجلس لوزارة الصحة مناقصة 
توفير أثاث مكاتب للتنفيذيين بمقر 
ال��وزارة أب��راج الخير، ويتأل��ف نطاق 
العمل من تصنيع و استيراد وتوصيل 
لمكات��ب  مكتب��ي  أث��اث  وتركي��ب 
التفيذيي��ن ف��ي الطابقي��ن 18 وبما 
في ذلك قاعتي االجتماعات الخاصة، 
وتنافست 8 ش��ركات على المناقصة، 
وبلغ أقل عطاء 16 ألف دينار مقدم من 
معرض جاسم المطوع للتجارة. وفتح 
المجل��س لهيئ��ة البحرين للس��ياحة 
والمعارض مناقصة تقديم مقترحات 
التصمي��م واإلش��راف لتطوير س��وق 
المنامة، وتنافس��ت عليها 8 شركات، 
وبل��غ أق��ل عطاء نح��و 38 أل��ف دينار 

مقدم من شركة العالي للهندسة.
تطوي��ر  لش��ركة  المجل��س  وفت��ح 
للبت��رول مناقص��ة  توري��د كاب��ات 
للجه��د المنخفض، وتنافس��ت عليها 
 116 5 ش��ركات، وبل��غ أق��ل عط��اء 
ألف دينار مقدم من ش��ركة س��نترال 

ألنظمة الطاقة والعمليات.

كما فت��ح المجل��س لش��ركة تطوير 
للبت��رول مناقص��ة توريد قط��ع غيار 
مضخة، وتقدمت لها ش��ركة يوس��ف 
بن أحمد كانو بمبلغ 216 ألف دينار. 

وفتح المجلس لشركة نفط البحرين 
بابكو مناقصة توفير خدمات التحكم 
المتق��دم ف��ي العملي��ة، وتنافس��ت 
عليها ش��ركتين، وبلغ أقل عطاء 112 
ألف دين��ار مقدم من ش��ركة ابكس. 
البحري��ن  لهيئ��ة  المجل��س  وفت��ح 
صيان��ة  مناقص��ة  واآلث��ار  للثقاف��ة 
األجه��زة الميكانيكي��ة والكهربائية، 
الس��باكة، الصرف الصح��ي، وتركيب 
البحري��ن  بهيئ��ة  األخ��رى  األجه��زة 
للثقافة واآلثار والمواقع التابعة لها، 
وتنافس��ت عليها 8 شركات، وبلغ أقل 
عطاء 49 ألف دينار مقدم من ش��ركة 

ترانس جلوبال للمقاوالت.
األش��غال  ل��وزارة  المجل��س  وفت��ح 
مناقصة إنشاء شبكة الصرف الصحي 

في منطقة صدد مجمع 1038 المرحلة 
الثالثة، وتنافس��ت عليها 9 شركات، 
وبل��غ أقل عطاء 248 ألف دينار، مقدم 
من شركة النصف للمقاوالت والحفر. 
وفتح المجلس لوزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة مناقصة عقد زمني لصيانة 
ع��وازل المياه لمختلف منش��آت وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة، وتنافست 
عليها شركتين، وبلغ أقل عطاء 5209 
دناني��ر مق��دم م��ن ش��ركة الزياني 

للتجارة والمقاوالت. 
وفت��ح المجل��س ل��وزارة المواصات 
واالتص��االت مناقص��ة خدم��ات البث 
الدق��ة لمعرض  التلفزيون��ي عال��ي 
 ،2022 للطي��ران  الدول��ي  البحري��ن 
وتنافس��ت عليها ش��ركتان، وبلغ أقل 
عطاء 165 ألف دينار مقدم من شركة 

مارك ستيوارت لإلنتاج.
وتضمن ج��دول أعمال لجن��ة الفتح، 
فتح مناقصة لوزارة األش��غال بش��أن 

المرحلة الثالثة إلنشاء شبكة الصرف 
الصح��ي ف��ي منطق��ة ص��دد بمجمع 
تس��عة  اس��تام  ت��م  وق��د   ،1038

عطاءات لهذه المناقصة.
عاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة 
لوزارة المواصات واالتصاالت بش��أن 
خدم��ات البث التلفزيوني عالي الدقة 
للطيران  الدول��ي  البحرين  لمع��رض 
2022، وقد تم استام عطاءين لهذه 
المناقص��ة. وفتحت اللجن��ة مناقصة 
لوزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن 
صيانة عوازل المياه لمختلف منش��آت 
الوزارة، وقد تم استام عطاءين لهذه 

المناقصة.
كم��ا فتح��ت اللجنة ثمان��ي عطاءات 
لمناقص��ة هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة 
األجه��زة  صيان��ة  بش��أن  واآلث��ار 
الميكانيكية والكهربائية، والسباكة، 
والص��رف الصحي، وتركي��ب األجهزة 
األخرى في الهيئ��ة والمواقع التابعة 

لها.
وأخي��رًا فتح��ت اللجن��ة مناقصتي��ن 
لش��ركة تطوير للبت��رول، المناقصة 
األولى بش��أن توريد كاب��ات للجهد 
المنخفض، وقد تم اس��تام خمس��ة 
أم��ا  المناقص��ة.  له��ذه  عط��اءات 
المناقص��ة الثاني��ة فكان��ت بش��أن 
 ،Groman Rupp توري��د قطع غي��ار
وق��د تم اس��تام عطاًء واح��دًا لهذه 

المناقصة.

تغطية إصدار بـ70 مليون دينار 
من أذونات الخزانة الحكومية

أعلن مص��رف البحرين المركزي بأنه تم��ت تغطية اإلصدار رقم 
ISIN BH000N204887( 1932( م��ن أذونات الخزانة الحكومية 
األس��بوعية التي يصدرها مص��رف البحرين المرك��زي نيابة عن 

حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يومًا 
تبدأ ف�ي 28 سبتمبر 2022 وتنتهي في 28 ديسمبر 2022، كما 
بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 4.33% مقارنة بسعر 

الفائدة 4.08% لإلصدار السابق بتاريخ 21 سبتمبر 2022.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.917% وتم قبول أقل سعر للمشاركة 
بواق��ع 98.800% علم��ًا بأنه قد تم��ت تغطية اإلصدار بنس��بة 
171%. كما بلغ الرصيد القائ��م ألذونات الخزانة مع هذا اإلصدار 

ما قيمته 2.010 مليار دينار.

86 دوالرًا للبرميل.. النفط يرتفع 
من أدنى مستوياته في 8 أشهر

ارتفعت أس��عار النفط بش��كل طفيف في التعامات المبكرة 
االثنين بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر 
األس��بوع الماضي متأثرة بارتفاع ال��دوالر ومخاوف من ركود 

الطلب.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 17 سنتًا أو 0.2 في المئة 

إلى 86.32 دوالر للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 

21 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 78.95 دوالر للبرميل.
وانخفضت تعاقدات الخامين نحو 5 في المئة الجمعة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/27/watan-20220927.pdf?1664254157
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1028499
https://alwatannews.net/article/1028369
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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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المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
العـــام  المديـــر  أمـــس،  الحســـن،  طـــارق 
التربيـــة  بـــوزارة  المـــدارس  لشـــؤون 
والتعليـــم محمد مبـــارك، وذلك بحضور 
نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام ومديـــر عام 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
والوكيـــل المســـاعد للشـــؤون القانونية. 
وتـــم بحـــث أوجـــه التعـــاون والتنســـيق 
المشترك، وتكثيف الجهود من أجل عام 
دراسي آمن ومواصلة العملية التعليمية 
في جميع المراحل في أجواء ايجابية، 
ومنتســـبي  المعلميـــن  مكانـــة  تحفـــظ 
المؤسســـات المدرسية والطلبة وأولياء 

أمورهم.

وعبـــر رئيـــس االمـــن العـــام عـــن تقديره 
لدور وزارة التربية والتعليم وما تقدمه 
مـــن خدمـــات تعليمية مرموقة، مشـــيدا 
بدور الهيئـــات التعليميـــة واإلدارية في 
ورعايـــة  المرجـــوة  االهـــداف  تحقيـــق 
النشء وتحملهم المســـؤولية في تربية 
وتعليم األبناء وذلك استنادا الى أسس 
تربويـــة وعلميـــة، متمنيـــًا لهـــم التوفيق 

والسداد في مستهل العام الدراسي.
مـــن جهتـــه، عبـــر المديـــر العام لشـــؤون 
المدارس بـــوزارة التربيـــة والتعليم عن 
شـــكره وتقديـــره لـــوزارة الداخلية على 
جهودهـــا الكبيـــرة في توفيـــر بيئة آمنة 

للطلبة والهيئات التعليمية واإلدارية.

رئيس األمن العام يشيد بالخدمات التربوية والتعليمية 
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الثالثاء 27 سبتمبر 2022 - غرة ربيع األول 1444 - العدد 5096
06

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة،

الشـــباب  لجنـــة  دشـــنت 
األعلـــى  بالمجلـــس 
للمـــرأة هويتهـــا الجديدة 
انطالقـــة  مـــع  بالتزامـــن 
اللجنـــة  عمـــل  موســـم 
وبمـــا   )2023  -  2022(
يعكـــس تطـــور عملها في 
مجال استقطاب الشباب 
للمشـــاركة  من الجنســـين 

المـــرأة،  موضوعـــات  مـــع  والتفاعـــل 
مجـــال  فـــي  المســـتقبل  قـــادة  وإعـــداد 
المهـــارات  وإكســـابهم  النســـائي  العمـــل 
الالزمة التي تؤهلهم للمشـــاركة الفاعلة 

واإليجابية في المجتمع. 
وشهدت أعمال لجنة الشباب بالمجلس 
خـــالل العـــام الجـــاري تنظيـــم نحـــو 45 
لقاء مباشرا عن ُبعد عبر حساب اللجنة 
موضوعـــات  تناولـــت  انســـتغرام  علـــى 
شـــتى مـــن بينهـــا تســـليط الضـــوء على 
أبـــرز انجازات المرأة البحرينية الشـــابة، 
وجائزة الشـــيخة حصة بنت ســـلمان آل 

الشـــبابي  للعمـــل  خليفـــة 
ومبـــادرة  التطوعـــي 
لرائـــدة  الشـــرف  امتيـــاز 
الشابة،  البحرينية  العمل 
ودور مركـــز دعـــم المرأة 
في توعية المقبلين على 
الزواج، ومبادرة التوازن 
فـــي  الجنســـين  بيـــن 
مجاالت علوم المستقبل، 
مجـــاالت  فـــي  أخـــرى  وموضوعـــات 
التكنولوجيـــا واالســـتثمار االقتصـــادي، 
واالســـتهالك واســـتثمار فصـــل الصيف 

والعودة للمدارس، وغيرها.
 ووضعـــت لجنـــة الشـــباب خطـــة عمـــل 
لتنفيذهـــا فـــي الفتـــرة المقبلـــة تتضمن 
إقامـــة برنامـــج حـــول الثقافـــة الماليـــة 
بالتعـــاون مـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي، 
وبرنامـــج خـــاص لشـــهر أكتوبـــر لنشـــر 
الوعـــي بضـــرورة الكشـــف المبكـــر عـــن 
ســـرطان الثـــدي، إضافـــة إلـــى فعاليات 

ثقافية واجتماعية تنظمها اللجنة.

إعداد شباب قادة من الجنسين في العمل النسائي

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــال 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة إن متوســـط التأمين الصحي للفرد 
فـــي دول الخليج العربية نحو 500 دينار، 
وســـيتم تطبيـــق الضمـــان الصحـــي علـــى 
األجانـــب في الربع األول مـــن العام 2023 
المقبل، مشـــيًرا إلى أن الخدمات الصحية 
في المملكة تمر بمرحلة تطوير عند تطبيق 
نظـــام الضمـــان الصحـــي من خـــالل تغيير 
نظـــام التمويـــل للمستشـــفيات الحكومية 
ميزانيـــة  مـــن  األوليـــة  الصحـــة  ومراكـــز 
مخصصـــة مـــن وزارة الصحة إلـــى تأمين 
صحـــي يعمل فيه صندوق الضمان “شـــفا” 
كمشـــتري خدمـــة للمواطنيـــن المؤمنيـــن، 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  ســـتقوم  كمـــا 
والخاصة والمراكـــز الصحية األولية بدور 
مقدم للخدمة، حيث العالقة بين صندوق 
الضمـــان “شـــفا” ومقدمـــي الخدمـــة عقود 
تبيـــن واجبـــات مقدمـــي الخدمـــة وتعهـــد 
الصنـــدوق بتحمل تكاليف العالج حســـب 
االتفـــاق الموقـــع بيـــن الجهتيـــن موضـــح 
األســـعار وضمانات جودة الخدمة والقائم 
على أساس قانون الضمان الصحي. وذكر 
الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا خـــالل المؤتمر 
الصحافـــي الـــذي عقد ظهر أمـــس اإلثنين 
البحريـــن  مملكـــة  تنظيـــم  عـــن  لإلعـــالن 
للمؤتمر الدولـــي األول للتمريض والقبالة، 
الذي ســـينطلق فـــي المنامة خـــالل الفترة 
مـــن 21 حتـــى 23 ديســـمبر 2022 المقبل، 
بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء، 
بتنظيـــم من الجمعية البحرينية للتمريض 
بالتعـــاون مع وزارة الصحة وأديوكيشـــن، 
االشـــتراك  بدفـــع  تتكفـــل  الحكومـــة  بـــأن 
الســـنوي للمواطنين لـ “شـــفا” والذي يكفل 
للمواطن حق المعالجـــة بمختلف درجاتها 

فـــي المراكـــز الصحية وفي المستشـــفيات 
العامـــة والمتخصصة كما تضمن له العالج 
في الخـــارج إذا تطلب األمر وذلك بتوفير 

لجنة خاصة لتقييم الحاالت.
مـــن مقدمـــي  المطالبـــات  إلـــى أن  ولفـــت 
الخدمـــة إلى “شـــفا” تمرر من خـــالل نظام 
التأميـــن الصحـــي الوطنـــي “NHIIS” الذي 
ستقوم بتشـــغيله شـــركة وطنية يمرر من 
خاللهـــا المعلومـــات إلـــى المجلـــس األعلى 
عبـــر دائرة اقتصاديات الصحة وإلى شـــفا 
لمراجعتـــه ودفعـــه إلـــى المستشـــفى فـــي 
فتـــرة محددة. تمر عليها جميع المعامالت 
المراكـــز  الخدمـــة  مقدمـــي  بيـــن  الماليـــة 
الصحيـــة والمستشـــفيات وبيـــن مشـــتري 

الخدمة، شفا وشركات التأمين.
وعـــن تغييـــر نظـــام اإلدارة للمستشـــفيات 
الحكوميـــة والصحـــة األوليـــة إلـــى نظـــام 
المجلـــس  رئيـــس  قـــال  الذاتـــي  التســـيير 
المستشـــفى  دخـــل  إن  للصحـــة  األعلـــى 
المقدمـــة  الخدمـــة  جـــودة  علـــى  يعتمـــد 
ومـــدى إقبـــال النـــاس إليـــه، كمـــا أن دخل 
طبيـــب األســـرة والذي يعملـــون كفرق من 

األطبـــاء والممرضيـــن من خـــالل المريض 
المجموعـــة  اختيـــار  أي  طبيبـــه  اختيـــار 
العالجيـــة المؤلفـــة من أطبـــاء وممرضين 
لتلقـــي الخدمة منهم بشـــكل تنافســـي مع 
المجموعـــات األخـــرى الخدمة فـــي جميع 

المستويات مركز اهتمامها المريض.

مؤتمر التمريض والقبالة

ومـــن جانب آخـــر، أكـــد الشـــيخ محمد بن 
الدولـــي  المؤتمـــر  أن  عبـــدهللا آل خليفـــة 
إلـــى  يهـــدف  والقبالـــة  للتمريـــض  األول 
تحفيـــز وإعـــادة تطوير مهنتـــي التمريض 
والقبالـــة في مجـــاالت التطبيـــق والتعليم 
والبحث العلمي من خالل تبادل الخبرات 
االســـتراتيجيات  ووضـــع  والبحـــوث 
التمريـــض  مهنتـــي  إلدارة  المســـتقبلية 
والقبالـــة فـــي مملكـــة البحريـــن فضال عن 
التواصل مع الخبراء المحليين والدوليين 

في هذا المجال.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمر ســـيتناول العديد 
حـــول  المقدمـــة  العلميـــة  األوراق  مـــن 
تأثيـــرات جائحة كوفيد19 على التمريض 

يلقـــي  كمـــا  دراســـي  وتخصـــص  كمهنـــة 
الضـــوء على أبرز التحديـــات التي واجهها 
ـــا خالل الجائحـــة وكيفية  التمريـــض إداريًّ
التخطيط واالستعداد لمثل هذه الظروف 
االســـتثنائية، إضافـــة إلى أنه ســـيعزز دور 
التمريـــض والقبالة في المنظومة الصحية 
الكـــوادر  جهـــود  ولتقديـــر  البحريـــن  فـــي 
الصفـــوف  فـــي  كانـــت  التـــي  التمريضيـــة 
األماميـــة أثناء الجائحة، وفتح المناقشـــة 
للبحـــوث واألوراق العلمية وطرح الجديد 
فـــي مجـــال التمريـــض والقبالـــة واألدوار 
الصحيـــة، وتوفيـــر احتياجـــات التمريض 
والقبالـــة للســـاعات التعليميـــة التدريبيـــة 
فـــي  للتســـجيل  المطلوبـــة  المتخصصـــة 
الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.

200 خبير 

إلى ذلك، قالت رئيســـة جمعيـــة التمريض 
البحرينيـــة جميلة مخيمـــر من المتوقع أن 
يســـتقطب المؤتمـــر أكثـــر مـــن 200 خبيـــر 
فـــي مهنتـــي التمريض والقبالـــة ومجاالت 

العلمـــي  والبحـــث  والتدريـــب  التعليـــم 
واإلدارة والصحـــة العامـــة ومـــن المتوقـــع 
حضـــور أكثر من 300 فـــرد من الممرضين 
والممرضات والقابالت من البحرين ودول 

الخليج والدول العربية واألوروبية.
وأشـــارت مخيمر إلى أن المؤتمر ســـيرتكز 
على االســـتثمار فـــي تعليـــم التمريض من 
أجـــل األمـــن الصحي”، والذي تم اقتباســـه 
مـــن الموضـــوع الســـنوي لالتحـــاد الدولي 
للممرضيـــن والممرضات، حيث إنه تواجه 
مهنـــة التمريـــض والقبالـــة فـــي البحريـــن 
تحديـــات مختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك نقـــص 
الممرضات والقابالت الوطنيات المدربات، 
التمريـــض  مـــدارس  برامـــج  ومحدوديـــة 
وزيـــادة الطلـــب علـــى خدمـــات التمريض 
والفجـــوات في أبحاث التمريض وبالتالي 
يوفر هـــذا المؤتمر وســـيلة لمناقشـــة هذه 
التحديات واقتراح استراتيجيات لتطوير 
التمريـــض. وتابعت أن المؤتمر ســـيتناول 
العديـــد من األوراق العلمية المقدمة حول 
تأثيرات جائحة كوفيد19- على التمريض 
كمهنـــة وتخصـــص دراســـي، كمـــا ســـيلقي 

الضـــوء علـــى أبـــرز التحديـــات مـــع توفير 
ورشـــة عمل عالية التخصـــص للممرضين 
والممرضـــات ومســـئول الرعايـــة الصحية 
لم يتـــم تقديمها من قبل، موجهة الدكتوة 
للممرضـــات والقابـــالت واألطباء ومديري 
الرعايـــة الصحية ومهـــن الرعاية الصحية 
بالبحـــوث  للمشـــاركة  التقديـــم  المســـاندة 

والقيام بدور نشط في المؤتمر.

الحوكمة والقيادة

مـــن جهتهـــا، قالـــت استشـــارية التمريـــض 
ورئيـــس اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر فريبـــا 
الدرازي سيشـــهد المؤتمر مناقشـــة أوراق 
بحثيـــة  دراســـات  منهـــا  عديـــدة  علميـــة 
ومراجعات أدبية وقصص نجاح وتجارب 
واالبتـــكارات  الحالـــة،  دراســـة  وتقاريـــر 
والتدخالت الســـريرية ومكونات مشاريع 
الدراســـات العليـــا، وســـيخصص المؤتمـــر 
والقابـــالت  الممرضـــات  لتذكـــر  جلســـة 
وغيرهـــم مـــن المهنييـــن الصحييـــن الذين 
فقـــدوا حياتهـــم خـــالل جائحـــة كـــورون، 
للمؤتمـــر،  الرئيســـية  المحـــاور  حيـــث 
الحوكمة والقيادة، والممارسة التمريضية 
القائمـــة على األدلـــة والبراهيـــن، والرقمنة 
االصطناعـــي  والـــذكاء  والتكنولوجيـــا 
واالبتكار في التمريض والقبالة، وممارسة 
العامـــة،  والصحـــة  المتقدمـــة  الرعايـــة 
واألمـــن  المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف 
اصحي وســـط جائحة كورونـــا، والتحول 

النوعي في تعليم التمريض والقبالة.
الـــدرازي بالقـــول أن المؤتمـــر  واختتمـــت 
ســـيكون فرصة مهمة للعاملين في الحقل 
الصحـــي فـــي البحرين لتقديـــم انجازاتهم 
وإســـهاماتهم فـــي كل من المهـــن الصحية 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
وتحقيق تغطية صحية شـــاملة إلى األمن 

الصحي.

المنامة تحتضن مؤتمر التمريض والقبالة بمشاركة 200 من الخبراء
رئيس “األعلى للصحة”: 500 دينار متوسط التأمين الصحي في الخليج

جانب من المؤتمر أمس األثنين  الشيخ محمد بن عبدالله

مشروع إلنشاء مكتبة تضم نسًخا للمخطوطات القديمة
الناصر نائًبا لرئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

عينت اللجنة العليـــا للجمعية الدولية لتاريخ الطب 
اإلســـالمي فيصل الناصـــر نائًبا لرئيســـها وذلك على 
هامش انعقاد المؤتمر الدولي لتاريخ المستشـــفيات 
فـــي فلســـطين خالل الدولـــة العثمانيـــة، والذي عقد 
العاصمة التركية اسطنبول خالل الفترة من 12 إلى 

13 سبتمبر 2022.
وتـــم خالل اجتمـــاع اللجنة إعادة تشـــكيل المجلس 
التنفيـــذي للجمعيـــة حيـــث تـــم اختيـــار عبدالناصـــر 
كعـــدان من أميـــركا رئيًســـا فخرًيا، ونيل ســـاري من 
تركيـــا رئيًســـا، والناصر مـــن البحرين نائًبـــا للرئيس، 
وشـــريف كـــف الغـــزال مـــن بريطانيـــا أميًنـــا للســـر، 
والدكتـــور احمـــت أوزدينـــك من تركًيـــا أميًنـــا مالًيا، 
ويذكر أن البروفيســـور الناصر تولى منصب األمين 

العام للجمعية ألكثر من 10 أعوام.
وقـــال الناصـــر إن الجمعية التي تأسســـت في العام 
2000 وتضـــم 260 عضـــًوا مـــن مختلـــف دول العالم 

تهدف إلى تســـليط الضوء على مســـاهمات األطباء 
العرب والمســـلمين في تاريـــخ الطب وتعزيز الوعي 
العـــام بهذه المســـاهمات، كما تهتم بالدراســـات التي 
تبيـــن دور األطبـــاء المســـلمين فـــي النهضـــة الطبية 

الحضاريـــة ودورهم في االكتشـــافات واالختراعات 
العلمية والطبية.

وأضـــاف أن الجمعيـــة تشـــجع البحوث والدراســـات 
األكاديميـــة فـــي مجال الطـــب اإلســـالمي ومحاولة 
إنشـــاء مكتبـــة تضـــم فهرًســـا ونســـًخا للمخطوطات 
القديمة، باإلضافة إلى الكتب المنشورة حديًثا حول 
تاريـــخ الطـــب اإلســـالمي والتعـــاون مـــع الجمعيات 
والمنظمات األخرى ذات األغراض المماثلة، وتصدر 
الجمعية مجلة علمية نصف ســـنوية لنشـــر البحوث 
والمقاالت المتعلقة بتاريخ الطب اإلســـالمي، عالوة 
علـــى عقد مؤتمر دولـــي كل عامين في هذا المجال، 
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد المؤتمر القادم في شـــيكاجو 

بالواليات المتحدة األميركية.
وخـــالل جلســـات المؤتمر، قدم الناصـــر ورقة علمية 
ألقـــت الضوء على تاريخ المستشـــفيات والخدمات 
الصحية في فلســـطين منذ ما قبل العهد اإلســـالمي 
مـــروًرا بـــه وحتـــى الحكـــم العثماني، القـــت إعجاب 

المشاركين لما احتوته من معلومات قيمة.

البروفيسور فيصل الناصر يقدم ورقته

تسخير جميع اإلمكانيات المادية والمعنوية لخدمة الطالب
مستقبال عدًدا من الطلبة المتميزين في العمل المجتمعي... “رئيس” العلوم التطبيقية:

اســـتقبل رئيس جامعة العلـــوم التطبيقية 
غســـان عواد مجموعة من طلبة الجامعة 
المجتمعـــي  العمـــل  فـــي  المتميزيـــن 
واألنشـــطة الالمنهجيـــة، حيـــث اســـتقبل 
الطالبـــة بتـــول المطـــوع والطالب ســـلمان 
المطـــوع والطالـــب نـــزار إبراهيـــم، معربـــا 
بتميـــز  واعتـــزازه  بلقائهـــم  عـــن ســـعادته 
طلبـــة الجامعـــة وخريجيهـــا فـــي مختلف 

المجاالت
وشـــارك الطالبـــان بتول المطوع وســـلمان 
المطـــوع في المعســـكر الطالبي لجامعات 
مـــن  بتنظيـــم  أقيـــم  الـــذي  العالـــم  دول 
قبـــل مؤسســـة عالء الديـــن بالتعـــاون مع 
منظمـــة اليونســـكو وجامعـــة بهچاشـــهير 
قدم الطالبـــان  حيـــث  اســـطنبول،  فـــي 
موضوعاتهـــم ومشـــاركتهم بنقـــل صـــورة 
إيجابيـــة عـــن مملكـــة البحريـــن، بحضـــور 
أكثـــر مـــن ٦٠ طالبـــا وطالبة مـــن ٢٠ دولة 
حول العالم، حيث تم تكريمهم في ختام 

فعاليات البرنامج ومنحهم شهادة سفراء 
الشباب لليونسكو.

أمـــا الطالب في برنامج البكالوريوس في 
التصميم الداخلي بكليـــة اآلداب والعلوم 
نزار إبراهيم فقد شـــارك بالرحلة التعليمة 
التي نظمتها الجامعة إلى معرض إكســـبو 
دبـــي 2022، وأبـــدى خـــالل هـــذه الرحلـــة 
ثقافـــات  علـــى  للتعـــرف  شـــغفًا وحماســـًا 
الدول المشاركة في المعرض فقام بزيارة 
135 جناحـــا مختلفـــا خـــالل يـــوم واحـــد، 
مكتســـًبا من خالل هذه الزيـــارات معرفة 
واسعة تتعلق بمجاالت العمارة والتصميم 

ممـــا انعكـــس بشـــكل إيجابي علـــى جميع 
مناحي دراســـته، وأكســـبه معرفة واسعة 

في تخصصه.
وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات الطلبة 
ودورهـــم فـــي نقـــل صـــورة إيجابيـــة عن 
مملكـــة البحرين، وتمثيـــل جامعتهم خير 
تمثيـــل في المحافـــل المحليـــة والدولية، 
باعتبارهم سفرائها وخير ممثل لها بعلمهم 
وثقافتهم التي اكتســـبوها خالل ســـنوات 
دراســـتهم، مؤكـــدًا حـــرص إدارة الجامعة 
على دعـــم طلبتها بما يعزز رســـالتها التي 
تؤكد على أهمية بناء عالقات مســـتدامة 

وقوية بين الجامعة وطلبتها وخريجيها.
ســـروره  عـــن  الجامعـــة  رئيـــس  وعّبـــر 
بالطلبـــة بإنجازات طلبتهـــا، منوهًا إلى أن 
الجامعـــة تتطلـــع ألن توفـــر للطلبـــة بيئـــة 
جامعية مناســـبة تسهم في بناء شخصية 
الطالـــب المتكاملـــة مـــن الناحيـــة الفكرية 
واالجتماعية والنفسية، كما تحرص على 
تســـخير كل إمكاناتها الماديـــة والمعنوية 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  الطـــالب  لخدمـــة 
اســـتراتيجية واضحـــة المعالـــم، ومنهـــج 
علمـــي متكامـــل ومتزامـــن مـــع الخطـــط 

األكاديمية المطبقة في الجامعة.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

حسن عبدالرسول من المنامة

محرر الشؤون المحلية

الهوية الجديدة للجنة الشباب
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يبدو أن العالم سيكون محكومًا بمشيئة روسيا
لقـــد تأكـــد للواليـــات المتحدة األميركيـــة أكثر من أي وقـــت مضى، أن 
العالـــم أشـــد اتســـاعًا مـــن أن يضيـــق بوجـــود مراكـــز عالمية تســـتطيع 
أن تحـــدد الـــدور األميركي، وأن تقلـــص حجم تأثيـــره وفاعليته، فقد 
تمكنت روســـيا اليوم بقوتها السياســـية والعســـكرية واالقتصادية من 
أن تواجـــه أميركا، وأن تســـحب من تحتها مواقـــف كثيرة كانت تقف 
عليهـــا، وكذلـــك الصيـــن التي أصبحـــت قوة فاعلـــة ومؤثـــرة وعمالقًا 
اقتصاديـــًا مخيفًا، وبدأت الســـيارات الصينية تغزو العالم على شـــكل 
ســـالح اقتصـــادي يهـــدد الســـيارات اليابانيـــة واألميركيـــة باالنقراض، 
وكل المؤشـــرات تشير إلى أن سيارات األجيال القادمة هي السيارات 

الصينية.
أمـــا أوروبا فقد وجدت نفســـها فجأة بعد الثـــراء الفاحش والنوم على 
وســـائد اليورو الوثيرة، تنغرس في طيـــن من تعقيدات ال علم لها بها، 
لتها من االزدهار إلى االنزالق، واختنقت بأزمة طاقة  فضربة الغاز حوَّ
وتكاليف معيشـــية عالية إلى درجة أن هنـــاك دعوات إلقامة مباريات 
كرة القدم في الدوري األوروبي نهارًا بدل الليل لتوفير الطاقة، وحتمًا 

هناك مرحلة تالية لألزمة األوروبية مع الطاقة ولن تعود األشياء إلى 
طبيعتها، ألن الروس وحســـب ما ذكر لي أحـــد الخبراء كانوا يعرفون 
بحـــدوث تحول رئيســـي في العالم وجهزوا أنفســـهم لمجابهة مخاطر 
محـــدودة منـــذ العـــام 2012، خصوصـــًا أن الرئيـــس بوتيـــن لـــن يقبـــل 
بالتبعية والتجزئة، فقد أجبر مشتري الغاز الروسي على الدفع بالعملة 
الروســـية “الروبـــل” بـــدل الـــدوالر واليـــورو، ما رفـــع قيمـــة الروبل إلى 
أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة، ودخل على الخط أيضًا “اليوان 

الصيني”، “ والروبية الهندية”.
فـــي يومنـــا هذا يســـيطر القلق على أميـــركا وأوروبا، ويبـــدو أن العالم 
سيكون محكومًا بمشيئة روسيا، وحسب تقرير “إيكونوميست” بشأن 
أزمـــة الطاقـــة العالمية والجغرافيا السياســـية، ســـتكون دول المنطقة 
الالعب األبرز فيها، وأن خليجًا جديدًا أخذ في الظهور على الســـاحة 

العالمية، حيث لم تعد أميركا ضامنًا موثوقًا به. 
أخيـــرًا أقول... إن األشـــياء الكثيرة التي وقعت، من شـــأنها أن تجعل 

عودة القوة والسياسة األميركية أمرًا مستحيالً.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نتابـــع اليوم رواد التنمية الصحية لألطبـــاء والممرضين في مملكة البحرين 
مـــن مواليد المحـــرق “أم المدن”، والذين عرضنا ســـيرهم العلميـــة والعملية، 
وفقًا لســـنوات والدتهم بدءا باألطباء وهم: الدكتور راشـــد فليفل )1931م(، 
)1935م(،  يعقـــوب  إبراهيـــم  والدكتـــور  )1932م(،  فخـــرو  علـــي  والدكتـــور 
والدكتـــور نبيـــل الشـــيراوي )1942م(، والدكتـــور علـــي محمـــد أحمـــد مطـــر، 
والممرضـــة البحرينيـــة األولى فاطمـــة الزيانـــي )1918م(، والممرضة الثانية 

عائشة الزياني.
الدكتـــور حمـــد حســـن بـــن شـــمس، رائدنـــا “مـــن مواليـــد المحـــرق فـــي العام 
)1946م( وفقـــًا لكتـــاب )تكريـــم رواد المحـــرق، لنـــادي المحـــرق(، والذي كُرم 
فيـــه، عام )1996م(، ونال الشـــهادة الثانوية البحرينية في )1963م(، ودرس 
اللغـــة اإلنجليزيـــة لمـــدة ســـنتين، بالجامعـــة األميركيـــة في بيـــروت - لبنان، 
وحصـــل علـــى بكالوريوس طب وجراحة الفم واألســـنان مـــن جامعة بغداد 
بالعراق، وأخذ دورة متقدمة في مجال تخصصه من الدنمارك، بعدها تخرج 
بالماجســـتير مـــن جامعـــة لندن بالمملكـــة المتحدة، فـــي )1976م(، كما حضر 
دورة تدريبيـــة أخـــرى ذات عالقة بعمله”، هذا من حيث تحصيله الدراســـي 

والعلمي.
أما بخصوص مســـاهمات الدكتور بن شـــمس، وأعماله، “فقـــد التحق بوزارة 
الصحة مزاوالً مهنة طب األسنان في )1970م(، وعمل كاستشاري في مجال 
جراحة الفم واألسنان )1977م(، وهو أول طبيب أسنان من مدينة المحرق، 
وأول مبتعث من البحرين للتخصص في طب األســـنان من بريطانيا، وأول 
رئيـــس للجنـــة التوعية الصحيـــة في جمعية الهـــالل األحمـــر البحريني منذ 
تأسيسها حتى سنة )1974م(، وشارك بعضويته بجمعية األطباء البحرينية، 
وجمعية أطباء األسنان، واألكاديمية األميرية”، كما أنه “حاصل على الزمالة 
في جراحة األســـنان بالكلية الملكية للجراحيـــن في أدنبره، وانضم الدكتور 
لمستشـــفى ابـــن النفيس عـــام )2001م( وعضوًا بمجلس إدارتهـــا، وهو أيضا 
مدير طب األسنان اإلقليمي ومستشار للكلية الملكية للجراحين في أدنبره، 
عـــام )2012م(”، وعليـــه يكـــون بن شـــمس “أول مستشـــار للكلية فـــي مملكة 
البحريـــن، والتي تتمتع بعالقة وطيدة وتاريخية منذ أعوام طويلة، وتعتبر 
الكلية من أقدم الكليات حيث مضى على إنشـــائها أكثر من )500( عام، وتم 
االحتفال بهذه المناسبة بحفل أقيم في مملكة البحرين في عام )2006م(”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية الصحية بالمحرق... الدكتور حمد حسن بن شمس )8(

fatin.hamza 
@gmail.com

عقـــد حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، اجتماعًا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ملك المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
حفظه هللا، وأعرب جاللة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره 
ألخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين على حفاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، 
وعن أخلص تهانيه لخادم الحرمين الشـــريفين والشـــعب السعودي الشقيق 
بمناســـبة اليوم الوطني الثاني والتســـعين للمملكة العربية السعودية، سائالً 
هللا ســـبحانه وتعالى أن يديم على المملكة الشـــقيقة عزها ورخاءها وأمنها 
واســـتقرارها فـــي ظـــل قيادته الحكيمـــة حفظـــه هللا، واســـتعرض الجانبان 
مســـار العالقـــات التاريخية الوثيقـــة والمتجذرة ومختلـــف جوانب التعاون 

والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة.
وأعـــرب صاحب الجاللة عن اعتـــزازه بعمق العالقات البحرينية الســـعودية 
وتميزهـــا، والحـــرص المتبـــادل علـــى تقويتهـــا واالرتقـــاء بهـــا فـــي مختلـــف 

المجاالت.
البحريـــن والســـعودية وطـــن واحـــد، وزيـــارة جاللـــة الملـــك وكلماتـــه إثبات 

للتكاتـــف والتالحـــم وتعزيز العمل المشـــترك، زيارة تواجـــه التحديات وتقر 
أهم اإلنجازات والقرارات التي كانت وســـتكون لها بصمة في مسيرة العمل 
الموحـــد، مرســـخة مـــا يربـــط بينهـــا من أواصـــر المحبـــة واألخـــوة والتعاون 
والتنسيق لخدمة شعوب المنطقة. إن هذا التعاون المشترك وتطوير آليات 
التنســـيق المتبادل على مختلف الصعد، وترســـيخ دعائم األمن واالســـتقرار 

حتما سيعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
العالقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية الســـعودية متميزة وفريدة، 
مـــا جعلهـــا أنموذًجا يحتذى به في العالقات بين األشـــقاء، توافق وتنســـيق 
فـــي المواقف من القضايا اإلقليمية والدولية، وتعاون في مجاالت مكافحة 
اإلرهاب، إضافة إلى تفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشـــترك. لن 
نطيل الحديث في وصف الترابط ومشـــاعر المحبة األزلية، فالعالقات بيننا 
متجذرة، قلب وروح في جسد واحد، أخوة تاريخية عريقة أصيلة راسخة، 

والمواقف خير برهان.
اللهـــم أدم علينا المحبة ووثق رباطها، واحفظ أوطاننا ووالة أمورنا وأعنهم 

على حفظ أمننا وأماننا وانصرهم على أعداء الوطن والدين.

فاتن حمزة

جاللة الملك وخادم الحرمين... عالقات تاريخية وثيقة

ماذا عن البقية الصامتة؟
ال يـــكاد يمـــر يوم، إال وخرجت لنا على بغتة أخبار تصنف البحرين 
بأنها من الدول الغنيـــة، وأنها “مليانه” بأصحاب المداخيل العالية، 

واألثرياء.
وإن صـــح ذلـــك، فالســـؤال الذي يطرح نفســـه هو: أيـــن هم هؤالء 
المليونيـــرات؟ ولمـــاذا ال نرى لهم تكافال اجتماعيا؟ أو مســـاهمات 

خيرية واضحة لألسر المتعففة، أو المحتاجة؟
لماذا ال نســـمع عنهم بمنصات “السوشـــال ميديا” أو غيرها؟ والتي 
باتـــت اليـــوم تغـــرق بأخبـــار العامـــة، ومأكوالتهـــم، وتحركاتهـــم، 

وعاداتهم اليومية، وآرائهم، واهتماماتهم.
فـــي كل دول المنطقـــة، ال تتوقـــف مبـــادرات اإلحســـان والفزعـــة 
للمقتدريـــن، من أثرياء، وتجـــار، وعوائل، وأفراد، والذين ينجدون 
بفائـــض أموالهم الناس، ويغيثوهـــم من كربهم، بتنافس جميل مع 

الدولة نفسها.
وفـــي البحريـــن أيضًا، ال يختلف هـــذا الحال جزئيـــًا، فهناك عوائل 
معروفـــة بعمل الخير، ويدها مبســـوطة بســـخاء، تبني المســـاجد، 
والمستشـــفيات، وتســـاعد المحتاجين عبر المبرات والمؤسســـات 

الخيرية والمبادرات الشخصية المختلفة.
لكـــن ماذا عـــن البقية الصامتة؟ أين هم من حـــال المواطن اليوم؟ 
ومـــاذا ســـيفعلون بكل هـــذه األمـــوال التي حباهم هللا بهـــا؟ وماذا 

ستضيف لهم أكثر من الرغد الذي أنعم هللا عليهم؟
إننـــي علـــى ثقة بأنه لو أدى كل مقتدر في هذا البلد، ما أمر هللا به، 
وأعنـــي الصدقة والـــزكاة، لكن حـــال الكثيرين بغير ما نـــراه اليوم 
مـــن وجع وحرمان وألم، لكنه الجشـــع، وشـــهوة حـــب المال، وهللا 

المستعان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

قانون العقوبات والتدابير البديلة
مـــن أهـــم ما يميـــز المنظومـــة العدليـــة والحقوقية في مملكـــة البحرين، 
نهجهـــا الحضـــاري الرائد منـــذ بداية العهـــد اإلصالحي لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ملـــك البـــالد المعظم حفظه 
هللا ورعاه، إذ شـــملت موضوع التوســـع في تطبيق العقوبات والتدابير 
البديلـــة باعتبـــاره تأطيـــًرا ألهم التشـــريعات الصادرة فـــي مجال حماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان. وفـــي إطـــار الجهـــود التـــي تبذلها المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بصفتهـــا إحـــدى اآلليـــات الوطنيـــة المعنيـــة 
بحماية حقوق اإلنسان، فإنها تركز على دراسة تلك التشريعات والنظم 
المعمول بها وتسعى نحو تقديم التوصيات بشأن تطويرها لتتواءم مع 
كل مبـــادئ حقوق اإلنســـان المنصوص عليها فـــي االتفاقيات والصكوك 
الدوليـــة التـــي انضمـــت إليهـــا المملكـــة، وفـــي هـــذا الصدد فقـــد أطلقت 
المؤسســـة اليوم عنانهـــا عبر مؤتمرها الدولي الذي ينعقد هذا األســـبوع 
حـــول “قانـــون العقوبات والتدابيـــر البديلة” باعتبـــاره تجربة نوعية في 
التشـــريع الجنائـــي، تأكيًدا لدورها في تثقيف المجتمع ومســـاهمتها في 
تســـليط الضـــوء على آليات تطبيـــق القانون والجهـــات ذات العالقة من 
خالل طرح العديد من أوراق العمل والجلســـات النقاشـــية التي يشـــارك 
في تداولها قادة ومســـؤولون وحقوقيون مـــن مختلف الجهات المعنية 
داخل البحرين وخارجها من مؤسســـات حقوق اإلنســـان العالمية، حيث 
ســـيتم عـــرض تجربة مملكـــة البحريـــن والعديد مـــن التجـــارب العالمية 
للخـــروج بتوصيـــات ومقترحـــات تحقـــق التكامـــل فـــي تطويـــر العمـــل 
الحقوقي والعدلي، كما يحرص المؤتمر على إشـــراك نوعي لمؤسســـات 
القطـــاع العام والخـــاص، والمنتديـــات الحقوقية العالميـــة، والجامعات، 

وسيكون هناك حضور مميز لمؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة. 
إن ما تقوم به المؤسســـة الوطنية اليوم للدفـــع بعجلة الملف الحقوقي، 
لم يبلغ مســـاره هذا إال بفضل ما تنعم به من إيمان تام من قبل مختلف 
المؤسســـات الرســـمية، واالســـتجابة لمـــا ينـــص عليـــه قانـــون تأسيســـها 
الـــذي يركـــز علـــى “حمايـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وكفالتها وضمان توفير الضمانات لمنع االعتداء 

عليها وسبل االنتصاف المتاحة حال المساس بها”.
أعزائي.. إن هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه البحرين اليوم وغًدا هو 
انعكاس حقيقي ألهمية التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، 
وهـــو توجـــه نحو تطبيـــق نظام الســـجون المفتوحة مســـتقبالً، وبالتالي 
مســـيرة إصالحية حقوقية شـــاملة ونهج حضاري يجعل البحرين دائًما 

في مقدمة الدول.

د. حورية الديري
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