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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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ــد بــــن عــلــي  ــاجــ ــور مــ ــتــ ــدكــ صـــــــّرح الــ
بــأن  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزيـــر  النعيمي 
التي  اإلنشائية  الــوزارة وضمن خطتها 
مع  وبالتعاون  2030م،  عــام  حتى  تمتد 
استكمال  عــلــى  تــعــمــل  األشـــغـــال،  وزارة 
 )18( بـــإنـــشـــاء  الـــخـــاصـــة  الــــرســــومــــات 
أكاديميًا  مبنى  و)24(  جــديــدة  مــدرســة 
فــــــي الــــــــمــــــــدارس الــــقــــائــــمــــة بــجــمــيــع 
ــهــــدف رفــــــع الـــطـــاقـــة  الـــمـــحـــافـــظـــات، بــ
فـــي مختلف  لـــلـــمـــدارس  االســتــيــعــابــيــة 

ــــك بــحــســب  ــة، وذلــ ــيــ ــدراســ ــل الــ ــراحـ ــمـ الـ
الــمــســاحــات الــمــتــوفــرة، فــي ضــوء سعي 
الوزارة لمواكبة النمو في أعداد الطلبة، 

وتلبية احتياجات المناطق السكانية.
وأوضح الوزير أن محافظة العاصمة 
مــبــاٍن  و)9(  مــدرســتــيــن  إنــشــاء  ستشهد 
المحرق  محافظة  وستشهد  أكاديمية، 
إنشاء )5( مدارس و)7( مباٍن أكاديمية، 
فستشهد  الــشــمــالــيــة  الــمــحــافــظــة  ــا  أمــ
إنشاء )8( مدارس و)4( مباٍن أكاديمية، 

إنشاء  الجنوبية  المحافظة  وستشهد 
)3( مدارس و)4( مباٍن أكاديمية، وبذلك 
في  التعليمية  المنشآت  مجموع  يبلغ 
جميع المحافظات )42( منشأة تنقسم 
إلى )18( مدرسة و)24( مبنى أكاديميًا.
والــمــبــانــي  ــدارس  ــ ــمـ ــ الـ أن  وأضـــــــاف 
ستكون  إنــشــاؤهــا  المتوقع  األكــاديــمــيــة 
مجهزة الستيعاب المشاريع التطويرية 
تتميز  الـــــــــوزارة، حــيــث  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 
للبيئة،  الصديقة  المباني  بمواصفات 

ومن بينها االستغالل األمثل لإلضاءة 
ــدام الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، واسـ
الطاقة  لتوفير  اإلضـــاءة  فــي  الجديدة 
والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، والــمــرونــة في 
الحاجة،  على  بناًء  المرافق  استخدام 
ــدرة عــلــى الـــتـــوســـع الــمــســتــقــبــلــي،  ــقــ والــ
وتـــوفـــيـــر الـــمـــصـــاعـــد لـــضـــمـــان ســهــولــة 
ــق، واســـتـــخـــدام  ــوابــ ــطــ الـــتـــنـــقـــل بـــيـــن الــ
في  المتطورة  االلكترونية  المنظومات 

العملية التعليمية.

�شمن الخطة الإن�شائية للوزارة.. النعيمي: 

م��ب��ن��ى  و٢٤  ج����دي����دة  ١٨م����در�����س����ة  �إن�������س���اء 

�أك����ادي����م����ي����ا ف�����ي ج����م����ي����ع  �ل���م���ح���اف���ظ���ات

م�سروع نقل �لمعارف ينظم ندوة �لترجمة في �لعالم �لعربي 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــئـ ــيـ ــّظــــمــــت هـ نــ
ــدار  ــ لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــــار عـــلـــى مـ
و13   11 بـــيـــن  ــا  ــ مـ أيـــــــام  ــة  ــالثــ ثــ
نوفمبر 2022م الندوة اإلقليمية 
»الترجمة في العالم العربي« في 
تأتي  حيث  الــمــنــامــة،  العاصمة 
هــــذه الـــنـــدوة تــتــويــجــًا لــمــشــروع 
اصــدار  تم  بعدما  المعارف  نقل 
كامل كتبه الخمسين المترجمة 

إلى اللغة العربية.
وشـــــهـــــدت الــــــنــــــدوة حـــضـــور 
ــمـــد بــن  الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحـ
والـــعـــديـــد  خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــبــ عــ
ــن الــمــتــخــصــصــيــن والـــخـــبـــراء  مـ
في  الــعــرب  والطلبة  والباحثين 

مجال الترجمة.
رئيس  قال  المناسبة  وبهذه 
الــثــقــافــة إن مــشــروع نقل  هــيــئــة 
العربية  المكتبة  أثرى  المعارف 
منها  سيستفيد  عالمية  بكتب 
الباحث والقارئ العربي وعبرها 

سيطلع على معارف في مجاالت 
جهود  شاكرًا  مختلفة،  إنسانية 
الطاهر  الدكتور  المشروع  مدير 
لبيب وكل كــوادره على جهودهم 
التي أسهمت في تنفيذ المشروع 

البحرين  بمستوى يليق بمكانة 
وأكد  إقليميًا وعالميًا،  الثقافية 
أهمية االهتمام الرسمي بمجال 
المتخصصين  ودعـــم  الترجمة 
فــيــه والــتــعــاون مــع كــل الــجــهــات 

محليًا وعربيًا من أجل االرتقاء 
بالحراك الفكري واألدبي.

الثالثة  أيامها  مــدار  وعلى 
قّدمت ندوة الترجمة في العالم 
الـــعـــربـــي عـــبـــر جـــلـــســـات شــــارك 

ومتخصصون  أكــاديــمــيــون  فيها 
لما  تقييمًا  العربي  العالم  من 
أنــجــزه مــشــروع نــقــل الــمــعــارف، 
إضافة إلى تناول وضع الترجمة 
في العالم العربي، دور الترجمة 
في إغناء اللغة العربية وتنمية 
إضافة  االصــطــالحــي،  رصيدها 
ــراض نـــــمـــــاذج مــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
ــروع، بـــمـــا فــي  ــشــ ــمــ تـــرجـــمـــات الــ
وذلك  القواميس،  ترجمة  ذلــك 
مــن أجــل إلــقــاء الــضــوء على ما 
المعرفة،  إثـــراء  فــي  بــه  أسهمت 
عــــــمــــــومــــــًا، والـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة 
ــــك الـــتـــعـــرف  ــذلـ ــ خــــصــــوصــــًا، وكـ
عــلــى الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت 
ــروع أثـــــنـــــاء تـــنـــفـــيـــذهـــا.  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
واختتمت ندوة الترجمة الندوة 
عــبــر مــنــاقــشــة ثـــريـــة لـــعـــدد من 
المؤمل  مــن  الــتــي  المقترحات 
أن تسهم في وضع استراتيجية 

عربية للترجمة.

خ��ب��ي��ر م����ن ن���ا����س���ي���ون���ال ج���ي���وغ���ر�ف���ي���ك �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: 

ن�������س���ف ل����غ����ات �ل����ع����ال����م م�����ه�����ددة ب����االن����ق����ر������ض

بــرئــاســة الــدكــتــور مال 
وعــضــويــة  الـــحـــمـــادي  اهلل 
هالة فايز والدكتورة حورية 
زيارة  لجنة  عباس، عقدت 
أماكن االحتجاز والمرافق 
السابع  العادي  اجتماعها 
عــشــر فـــي مــقــر الــمــؤســســة 
الـــســـيـــف، حيث  بــضــاحــيــة 
اعمالها  اللجنة  افتتحت 
بــاســتــعــراض مــا تــم بشأن 
قــــــراراتــــــهــــــا وتــــوصــــيــــاتــــهــــا 
الــســابــقــة ومـــا اتــخــذ فيها 
مـــــن إجــــــــــــــراءات، الســيــمــا 
بــالــزيــارات  المتعلقة  تلك 

التي قامت بها لمراكز اإلصالح 
ــلـــى حــــاالت  والـــتـــأهـــيـــل بــــنــــاًء عـ
خــــاصــــة قـــــد تـــــم رصـــــدهـــــا عــبــر 

وسائل التواصل االجتماعي.
ناقشت  وخـــالل االجــتــمــاع، 
ــيـــة لــمــتــابــعــة  الــلــجــنــة وضــــع آلـ
وما  الــصــادرة عنها  الــتــوصــيــات 
تـــم بــشــأنــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة بــتــنــفــيــذهــا، عــلــى أن 
ُتـــــــــدرج ضـــمـــن جـــــــدول أعـــمـــال 
ــة خــالل  ــمـ ــورة دائـ الــلــجــنــة بـــصـ
اجــتــمــاعــاتــهــا الــشــهــريــة، وذلــك 
ــحــــرص عــلــى  ومـــــن مــنــطــلــق الــ
الـــرقـــابـــي لعمل  الـــــدور  تــفــعــيــل 

المؤسسة.
كـــمـــا اســـتـــكـــمـــلـــت الــلــجــنــة 
مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا حــــــول الـــــزيـــــارات 
الــمــيــدانــيــة الـــتـــي ســتــقــوم بها 
ــة إلـــى  ــادمــ ــقــ خـــــالل الـــفـــتـــرة الــ
التعليمية،  الــمــؤســســات  بعض 
وذلك للتأكد من توافر مختلف 
للطلبة  والــضــمــانــات  الــحــقــوق 
واإلداريــــة،  التعليمية  والــكــوادر 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا والــمــقــررة 
ــق  ــوافـ ــتـ ــو يـ ــلــــى نــــحــ ــا عــ ــ ــوًنـ ــ ــانـ ــ قـ
للمعايير  األســاســيــة  والــمــبــادئ 

الدولية لحقوق اإلنسان.

»�لوطنية لحقوق �الإن�سان« تزور بع�ض �لموؤ�س�سات �لتعليمية

التابع  والــلــغــوي  المستكشف  قــال 
لـــنـــاشـــيـــونـــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك الـــدكـــتـــور 
ديفيد هاريسون إن نصف لغات العالم 
تنقرض  قد  وإنها  باالنقراض،  مهددة 
أن  مــؤكــدًا  الحالي،  الــقــرن  فــي  بالفعل 
عواقب  له  سيكون  اللغات  هــذه  فقدان 
وعلى  بــهــا،  المتحدثين  عــلــى  وخــيــمــة 
إلى  وأشــار  والبيئة.  والعلوم،  الثقافة، 
الـــمـــهـــددة  بـــالـــلـــغـــات  الــمــتــحــدثــيــن  أن 
العالم  أنــحــاء  فــي جميع  بــاالنــقــراض 
يبذلون قصارى جهودهم االستراتيجية 

إلنقاذ لغاتهم. 
وكان قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
قد  الــبــحــريــن  بــجــامــعــة  اآلداب  بــكــلــيــة 
استضاف د. هاريسون إللقاء محاضرة 
ــلـــغـــات الـــمـــهـــددة  ــول »اســـتـــكـــشـــاف الـ ــ حـ
بـــاالنـــقـــراض«، وذلــــك يـــوم األربـــعـــاء )9 
الــتــعــلــم  مـــركـــز  ــي  فــ 2022م(  نــوفــمــبــر 

اإللكتروني بالصخير. 
وضم العرض صورا ومقاطع فيديو 
ــغـــات األكـــثـــر  ــلـ لــمــتــحــدثــيــن بــبــعــض الـ

عرضة للخطر في العالم، من سيبيريا، 
والهند، ومواقع أخرى، موضحًا طريقة 
في  األصليين  واللغويين  المتحدثين 
خالل  مــن  اللغات،  حفظ  على  العمل 
اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا والـــنـــشـــاط 
الحفاظ  ضـــرورة  إلــى  مشيرًا  الرقمي، 
على المعرفة، من خالل توثيق اللغات 

المهددة باالنقراض. 
ــون عـــن أســئــلــة  ــسـ ــاريـ وأجــــــاب د. هـ
الــحــضــور حــول عــدة مــوضــوعــات مثل: 
مجتمعات اللغات المهددة باالنقراض، 
اللغات  وحيوية  اللغة،  ملكية  ومفهوم 
الحية وتطورها، والمجتمعات واللغات 

المنطوقة أو الشفهية وإيجابياتها. 
حضر المحاضرة التفاعلية عميد 
كلية اآلداب الدكتور عبدالعزيز محمد 
بوليلة، باإلضافة إلى عدد من أعضاء 
والطلبة، وخصوصًا  األكاديمية  الهيئة 

من تخصصات اللغة اإلنجليزية. 
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت رئــيــســة قسم 
الجامعة  في  وآدابها  اإلنجليزية  اللغة 

الدكتورة غادة أحمد جاسم عن سعادتها 
ــســـة نـــاشـــيـــونـــال  ــق مـــؤسـ ــريــ ــعــــاون فــ ــتــ بــ
جـــيـــوغـــرافـــيـــك الــتــعــلــيــمــيــة الــمــســتــمــر 
بــدءًا  مناسبات،  عــدة  في  الجامعة  مع 

عام  فــي  التعلم  مــصــادر  مركز  بافتتاح 
المتحدثين  رعــايــة  عــن  فضاًل  2017م، 
الــمــتــمــيــزيــن لــلــمــؤتــمــرات الــدولــيــة في 

مركز اللغة اإلنجليزية. 

أكـــــــدت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
الحرص على  العمل  سوق 
والتنظيم  الــرقــابــة  تــعــزيــز 
والتشديد على المخالفين 
الجهود  تكثيف  خــالل  من 
واإلجـــــــراءات الــرامــيــة إلــى 
غير  للممارسات  التصدي 
العمل  سوق  في  القانونية 
ــات  ــظــ ــافــ ــحــ ــلــــف مــ ــتــ بــــمــــخــ

المملكة.
حملة  الهيئة  ونــفــذت 
تــفــتــيــشــيــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــعــــاصــــمــــة 
ــاون مـــــــع شـــــــؤون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
الـــجـــنـــســـيـــة والـــــــجـــــــوازات 
الداخلية،  بوزارة  واإلقامة 
ومديرية شرطة محافظة 
الـــعـــاصـــمـــة، شــمــلــت عــــدًدا 
ومواقع  العمل  مواقع  من 

تجمع العمالة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 
عدد من المخالفات التي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق 
بمملكة  اإلقــامــة  وقــانــون  العمل 
ــبــــط عــــــدد مــن  ــبــــحــــريــــن، وضــ الــ
لألنظمة  الــمــخــالــفــيــن  الــعــمــال 
والقوانين، وجار اتخاذ إجراءات 
الــتــرحــيــل بــحــقــهــم، وأوضـــحـــت 
تــتــطــلــب  الـــمـــرحـــلـــة  أن  الــهــيــئــة 
ــهــــود بـــالـــتـــعـــاون  اســــتــــمــــرار الــــجــ

ومختلف  الــداخــلــيــة  وزارة  مـــع 
العالقة  ذات  الحكومية  الجهات 
بــهــدف تــشــديــد الــضــوابــط التي 
ــحـــاب  ــرر أصـ تـــضـــمـــن عــــــدم تــــضــ
األعمال من وجود هذه العمالة، 
ــفـــــــادة مــــــن الــــحــــمــــالت  واالســـــــتـــــ
الــتــفــتــيــشــيــة الــمــشــتــركــة وذلـــك 
لضمان تكامل مسؤوليات ومهام 
إنفاذ  في  الجهات  هذه  مختلف 

القانون.

»�س���وق �لعم���ل« تنف���ذ حمل���ة تفتي�س���ية 

بالعا�سم���ة �لمخالف���ة  �لعمال���ة  ل�سب���ط 

إبراهيم بن حسن الحواج  قام المهندس 
وزيـــر األشــغــال بــزيــارة مــيــدانــيــة لــشــركــة أوال 
بـــالســـتـــيـــك فــــي مــنــطــقــة ســـلـــمـــابـــاد، وذلــــك 
في  الشركة  ومنتجات  أعــمــال  على  لــالطــالع 
تصنيع مواد البالستيك التي يتم االستفادة 

منها في مشاريع البنية التحتية.
ــارة عــلــى أبــرز  ــزيـ واطــلــع الـــوزيـــر خـــالل الـ
في  تصنيعها  يتم  الــتــي  والمنتجات  الــمــواد 
والمعتمدة  الــحــديــثــة  اآللــيــات  وفـــق  الــشــركــة 
الــتــي تنفذها  الــمــشــاريــع  والــمــســتــخــدمــة فــي 
الـــخـــاص يمثل  الــقــطــاع  أن  ــؤكـــدًا  مـ الـــــــوزارة، 
الشاملة  التنمية  عملية  فــي  رئيسيًا  شريكًا 
ومــحــركــًا  التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  ومــشــاريــع 

رئيسيا لعجلة االقتصاد الوطني.

تعتبر  بالستيك  أوال  شــركــة  أن  الــحــواج  وأكـــد 
إحـــدى الــشــركــات الـــرائـــدة فــي هـــذا الــمــجــال، حيث 
تعمل الشركة على تزويد الوزارة بأهم االحتياجات 
إلى  مشيرًا  وغيرها،  مــروريــة  وعــالمــات  لوحات  من 
أهــمــيــة تفعيل الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص في 
ــادرات بــمــا يــنــعــكــس على  ــبـ ــمـ تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع والـ
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة ويــعــزز مــن الــفــرص 

االستثمارية ويحقق تطلعات المواطنين.
ــدوره، أشــــاد الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أوال  ــ بـ
تبديه  الـــذي  بــالــتــعــاون  بــوجــيــري  جـــالل  بالستيك 
وزارة األشغال مع القطاع الخاص بما يعزز الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في االرتقاء 
بأهداف التنمية في مختلف المجاالت والتي يعود 

أثرها على الوطن والمواطن.

وزير »�الأ�سغال« يطلع على �أعمال ومنتجات �سركة �أو�ل بال�ستيك

ــتــــورة جــلــيــلــة بـــنـــت الــســيــد  أّكـــــــدت الــــدكــ
جـــواد حــســن وزيــــرة الــصــحــة أهــمــيــة تنظيم 
والصحية  الطبية  الــمــؤتــمــرات  واســتــضــافــة 
الــخــبــرات مع  الــبــحــريــن وتــبــادل  فــي مملكة 
من  الــقــطــاع  بــهــذا  والمعنيين  المختّصين 
تعزيز  فــي  ُيسهم  بما  العالم،  دول  مختلف 
وتوفير  الطبية،  والمعرفة  الــقــدرات  ــراء  وإثـ
إيجاد  على  الوطنية  للكفاءات  داعمة  بيئة 
أفـــضـــل الـــحـــلـــول الــمــبــتــكــرة، بــمــا يـــعـــزز من 

فاعلية واستدامة المنظومة الصحية.
في  بمكتبها  لــقــائــهــا  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
مــريــم  ــورة  ــتـ ــدكـ الـ وبـــحـــضـــور  الــصــحــة  وزارة 
التنفيذي  الــرئــيــس  الجالهمة  عــذبــي  بنت 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
الصحية، كل من الدكتور عبداهلل بدر السادة 
وصناعة  تــجــارة  لغرفة  التنفيذي  الرئيس 
المخالفي  عبدالعزيز  والدكتور  البحرين، 
العربية  والصناعة  التجارة  أمين عام غرفة 
مملكة  استعدادات  لبحث  وذلــك  األلمانية، 
الــبــحــريــن الســتــضــافــة الــمــؤتــمــر والــمــعــرض 
ــيـــة  الـــعـــربـــي األلـــمـــانـــي لــلــصــنــاعــات الـــدوائـ
تحت  والــذي سيقام  الطبية،  والمستلزمات 
رعـــايـــة الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 

األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
للصحة، وذلك خالل العام 2023.

استضافة  أن  الصحة  وزيـــرة  وأوضــحــت 
بناًء  يأتي  المؤتمر  لهذا  البحرين  مملكة 
ــادر مـــن الــــدورة  ــرار رقـــم )5( الـــصـ ــقـ عــلــى الـ
العادية )57( لمجلس وزراء الصحة العرب، 
بالعاصمة  مـــايـــو2022م،   22 فــي  المنعقدة 
الــســويــســريــة جــنــيــف عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
ــة الـــخـــامـــســـة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ جـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـــة الـ
والسبعين، الفتًة إلى أن مملكة البحرين قد 
المؤتمر  هــذا  الستضافة  استعدادها  أبــدت 
والمعرض من منطلق المساهمة في تعزيز 

تبادل الخبرات بين المشاركين في مجاالت 
الطبية  والمستلزمات  الدوائية  الصناعات 
والتكنولوجيا  اللقاحات  صناعة  ومجاالت 
المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز مكانة 

مملكة البحرين عربيًا في هذا المجال.
وأشـــــــارت وزيــــــرة الــصــحــة إلــــى أن هــذا 
الــمــؤتــمــر ســيــعــقــد بـــالـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة 
الــصــحــة  وزراء  ومــجــلــس  الــعــربــيــة،  ــدول  ــ الــ
العربية  والصناعة  التجارة  وغرفة  الــعــرب، 
الــبــحــريــن  ــدًة أن مــمــلــكــة  ــؤكــ األلـــمـــانـــيـــة؛ مــ
تسعى جاهدًة إلى ضمان التحضير الجيد 
لألهداف  وتحقيقه  المؤتمر،  هــذا  إلنجاح 

الــمــنــشــودة، مــن خـــالل الــعــمــل عــلــى تشكيل 
لجنة تنظيمية للمؤتمر والمعرض العربي 
األلماني للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الجالهمة  مريم  الدكتورة  برئاسة  الطبية، 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
ــات الـــصـــحـــيـــة، وعــضــويــة  الـــمـــهـــن والــــخــــدمــ
من  كــل  مــن  االختصاص  ذوي  مــن  ممثلين 
والــتــجــارة،  الــصــنــاعــة  ووزارة  الــصــحــة،  وزارة 
الرعاية  ومراكز  الحكومية،  والمستشفيات 
الــصــحــيــة األولـــيـــة، وغــرفــة تــجــارة وصناعة 
ــــن، والـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــســــكــــري،  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
ومستشفى الملك حمد الجامعي، ومجلس 
العمل  لتيسير  وذلك  االقتصادية،  التنمية 

المشترك بين األطراف كافة.
ــذا  ــة هـ ــيـ ــمـ ــة أهـ وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــصـــحـ
والطبي  الصحي  القطاع  دعم  في  المؤتمر 
بمملكة البحرين، وتطوير مستوى الخدمات 
المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودوره في 
والعالمية  اإلقليمية  التجارب  أفضل  تبادل 
بــهــذا الــقــطــاع، عــبــر االطــــالع عــلــى مرئيات 
المشاركين من المستثمرين والعاملين في 
الــهــام، والــتــشــاور معهم بشأن  الــقــطــاع  هــذا 

مواصلة تطويره.

�لبحرين ت�ست�سيف �لموؤتمر و�لمعر�ض �لعربي �الألماني لل�سناعات �لدو�ئية

الدكتور ماجد  اعتمد 
بــــن عـــلـــي الــنــعــيــمــي وزيــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم قــــرارًا 
بــــإنــــشــــاء روضــــــــة أطــــفــــال 
ــة تــــحــــت مــســمــى  ــيــ ــبــ ــنــ أجــ
 Bahrain Buds(
 )K i n d e r g a r t e n
الثالثة  سن  من  لألطفال 

إلى الخامسة.
ونـــــــص الــــــقــــــرار عــلــى 
بجميع  ــة  الــــروضــ ــزام  ــتــ الــ
ــمــــرســــوم  مــــــــواد وبـــــنـــــود الــ
لسنة   )25( رقــــم  بــقــانــون 
الــمــؤســســات  بـــشـــأن   1998
الــتــعــلــيــمــيــة والــتــدريــبــيــة 
ــخــــــاصــــــة والــــــــــقــــــــــرارات  الــــ
الــــــــصــــــــادرة تــــنــــفــــيــــذًا لــــه، 

والقواعد والقوانين السارية في 
مملكة البحرين، وكافة القرارات 
والقواعد  لها،  تنفيذًا  الــصــادرة 

واألنــظــمــة الــمــقــررة قــانــونــًا، بما 
في ذلك االلتزام بعدد األطفال 
ــوزارة  ــ الــمــرخــص بـــه مـــن قــبــل الـ
فـــي الــمــبــنــى الــحــالــي لــلــروضــة، 
ــوم الـــدراســـيـــة  ــرســ واســـتـــيـــفـــاء الــ
الــمــعــتــمــدة مــــن الـــــــــوزارة وعــــدم 
رفعها أو إضافة أي رسوم أخرى 
موافقة  على  الحصول  بعد  إال 
الــــــوزارة، وتخطيط  مــن  كــتــابــيــة 
تـــربـــوي يتفق  بــرنــامــج  وتــنــفــيــذ 
ــة،  ــروضــ ــال الــ ــفــ ــائـــص أطــ وخـــصـ
تــجــهــيــزًا  الـــروضـــة  دار  وتــجــهــيــز 
والمتطلبات  يــتــفــق  بــمــا  كــامــاًل 
كل  واتــخــاذ  الحديثة،  التربوية 
أمن  الــتــي تضمن  االحــتــيــاطــات 
والموظفين  األطــفــال  وســالمــة 

أثناء وجودهم في الروضة. 

وزي������ر �ل���ت���رب���ي���ة ي��ع��ت��م��د ق�����ر�ر� 

ب����اإن���������س����اء رو�������س������ة �أط�����ف�����ال

} وزير التربية.

عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الــشــيــخ  أول  الــفــريــق  استقبل 
الوطنية  اللجنة  رئيس  الداخلية،  وزيــر  خليفة،  آل 
الفريق  بحضور  أمــس  صباح  الــمــخــدرات،  لمكافحة 
العميد  العام،  طــارق بن حسن الحسن رئيس األمــن 
ــام اإلدارة  عــ الــرمــيــحــي مـــديـــر  عــبــدالــعــزيــز مــعــيــوف 
الـــعـــامـــة لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة، وعــــــددا من 
بمناسبة  وذلـــك  الــمــخــدرات،  مكافحة  إدارة  ضــبــاط 

تــعــاون  أفــضــل  فــئــة  فـــي  األول  بــالــمــركــز  اإلدارة  فــــوز 
المخدرات،  مكافحة  مجال  في  معلوماتي  عملياتي 
العامة  األمــانــة  سنويا  تنظمها  التي  الجائزة  ضمن 

لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقــــد أعــــرب وزيــــر الــداخــلــيــة عـــن تــهــانــيــه إلدارة 
مكافحة المخدرات على هذه الجائزة، والتي تعكس 
وقــدرات متميزة  ما تتمتع به من استعداد وجاهزية 

التعاون والتنسيق، مؤكدا أهمية مواصلة  في مجال 
الجهود التي تسهم في تعزيز هذه القدرات.

وأشار إلى أن مكافحة المخدرات عملية تكاملية 
تــتــطــلــب تـــعـــاون أطـــــراف عــــدة بـــاإلضـــافـــة إلــــى كــونــهــا 
المؤسسات  كافة  فيها  تتكاتف  مجتمعية،  مسئولية 
للجميع  متمنيا  المجتمعية،  الشراكة  من  إطــار  في 
والسداد في مواصلة اإلنجازات وخدمة  التوفيق  كل 

الوطن.
من جهته أعرب مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية عن خالص الشكر واالمتنان لوزير 
الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، موضحا أن الفوز 
وتتويجًا  الوزير  لتوجيهات  ثمرة  يأتي  الجائزة  بهذه 
مكافحة  سبيل  في  المخدرات  مكافحة  إدارة  لجهود 

هذه اآلفة والتصدي لمخاطرها على المجتمع. 
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وزير الداخلية ي�شيد بجاهزية اإدارة مكافحة المخدرات وقدراتها المتميزة

73%.. دالالت 

الن�سبة االنتخابية

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

الــشــفــافــة، فإن  الــواضــحــة  المعلنة واإلحــصــائــيــات  بــاألرقــام 
في  والبلدية  النيابية  البحرينية  انتخابات  في  المشاركة  نسبة 
ففي   ،%73 وهــي  البحرينية  االنــتــخــابــات  فــي  األعــلــى  هــي   2022
انتخابات 2002 كانت 53.4%، وفي انتخابات 2006 كانت 72%، وفي 
انتخابات 2010 كانت 67.7%، وفي انتخابات 2014 كانت 53%، وفي 

انتخابات 2018 كانت %67.
هذه النسبة 73% في انتخابات البحرين 2022 نسبة مرتفعة 
وتحمل  وعالية،  إيجابية  فإنها  الدولية  المعايير  ووفــق  جــدا، 
دالالت كبيرة على الرغبة الشعبية، والوعي المجتمعي، والحرص 
على المشاركة، وال يستهان بهذه النسبة، ففي انتخابات أمريكا 
تجربة  ذات  وهــي   %66 هناك  المشاركة  نسبة  كانت   2020 مثال 
انتخابية عريقة، وكذلك في انتخابات فرنسا 2022 وصلت نسبة 
المشاركة إلى 63%، أما في إيران التي صدرت منها المحاوالت 
اليائسة ضدنا، فقد وصلت نسبة المشاركة في انتخاباتها سنة 
البحرينية  االنتخابات  نسبة  فإن  ولذلك  48% فقط،  إلى   2021

أعطت درسا بليغا وساحقا.
ثمة دالالت رفيعة أخرى، في نسبة المشاركة في االنتخابات 
البحرينية 2022، من أبرزها الرعاية الملكية السامية، وتوجيه 
وكذلك  لالنتخابات،  النجاح  عناصر  كافة  توفير  إلى  الحكومة 
التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لجميع الوزارات والمؤسسات لتنفيذ التوجيه الملكي السامي.

كــمــا أن هـــذه الــنــســبــة تــعــكــس الــرغــبــة الــوطــنــيــة الــصــادقــة، 
والــتــأكــيــد عــلــى الــوجــود الــســيــاســي لـــدى الــمــواطــنــيــن فــي صنع 
القرار الوطني، بجانب ارتفاع حس المسؤولية الوطنية، وخطوة 
جريئة نحو ترسيخ مبدأ المشاركة كفعل سياسي واع ومسؤول، 
والــقــيــام بــــأداء الــواجــب الــوطــنــي، ومــمــارســة الــحــق الــدســتــوري، 
الدولة  مؤسسات  دور  أن  إلى  باإلضافة  الوطني،  النداء  وتلبية 
أدى  متكاملة،  وبمنظومة  واحــد  كفريق  عملت  والتي  وجهودها 
العديدة  الضمانات  هــي  كما  تماما  الــنــجــاح،  هــذا  تحقيق  إلــى 
التي توافرت، والشفافية والنزاهة، واإلشراف القضائي الرفيع، 
والــرقــابــة مــن مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، والــــدور اإلعــالمــي 

الوطني.
ــذه الــنــســبــة الــنــاجــحــة كــذلــك تــدعــم الــعــمــل االقــتــصــادي  هـ
األمني،  االستقرار  تجد  فحينما  الوطن،  لصالح  واالستثماري 
والتطور السياسي والديمقراطي في أي مجتمع، فإن ذلك يعّد 
جدا  مسألة  وهــذه  واالستثماري،  االقتصادي  للجانب  محفزا 

حيوية، وبالغة األهمية.
مملكة  وضــعــت  االنــتــخــابــيــة  النتيجة  هـــذه  دالالت  أن  كــمــا 
البحرين في مقدمة األخبار لدى المنصات اإلعالمية الدولية، 
زيف  حقيقة  كشفت  كما  المتميزة،  اإليجابية  األخــبــار  ضمن 
المشاركة  بــأن  الــرد  الــوطــن، فجاء  إلــى  التي تسيء  كل األخــبــار 
المرتفعة تؤكد أن المغالطات بتقاريرها وبياناتها مجرد أكاذيب، 
وكذلك المنابر والجهات التي حاولت أن تعطل المسيرة وتشغل 

الناس وتثبط الهمم عن المشاركة.
االنتخابي  االســتــحــقــاق  فــي  الــمــرأة  مــشــاركــة  نسبة  أن  كما 
للفصل التشريعي السادس وصلت إلى 48%، وهذا مؤشر حضاري 
بارز على مستوى المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، ودورها 
الفاعل في مسار التطور الديمقراطي، بجانب الحضور الالفت 

والمتميز لمشاركة الشباب بنسبة %45.37.
األعــلــى في  النسبة  مــن  الــــدالالت  مــن  تــلــك هــي مجموعة 
ماسة  بحاجة  ونحن   ،2022 البحرينية  باالنتخابات  المشاركة 
وتحقيق  االنتخابية«،  »الدبلوماسية  عبر  استثمارها  إلى  اليوم 

عوائدها للوطن والمواطن والمستقبل. 

من منطلق التزامه التام بدعم 
قطاع الرعاية الصحية في البحرين 
وتعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية 
مـــؤســـســـات  دور  بـــأهـــمـــيـــة  ــه  ــانــ ــمــ وإيــ
ــتــــمــــع الـــــمـــــدنـــــي قــــــــام بــنــك  الــــمــــجــ
اليوم  مــع  تزامنا  اإلســالمــي  البركة 
الــعــالــمــي لــلــســكــر بــالــتــبــرع بــإحــدى 
لمساعدة  إنسولين  مضخة  عــشــرة 
األول  بــالــنــوع  المصابين  األطــفــال 
مـــن داء الــســكــري وذلــــك فـــي إطـــار 
والقائمة  المثمرة  التعاون  اتفاقية 
الــمــســتــشــفــيــات  وإدارة  الــبــنــك  بــيــن 

الحكومية.
ــاذ حــمــد عــبــداهلل  ــتــ وأكـــــد األســ
لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــقــاب 
بتعاون  اعـــتـــزازه  الــبــركــة اإلســالمــي 
البنك مع المستشفيات الحكومية 
النقلة  فــي إجــــراء هـــذه  لــلــمــشــاركــة 
قــائــاًل:  النوعية فــي حــيــاة األطــفــال 
ــا  ــنـ ــاتـ ــبـــرعـ تـ تـــســـهـــم  أن  »يــــشــــرفــــنــــا 
ــإثــــراء مــخــتــلــف فـــئـــات الــمــجــتــمــع  بــ
السكري،  داء  أطفال  وبالخصوص 
االنــســولــيــن  مــضــخــات  تعتبر  حــيــُث 
التي  المهمة  الطبية  األجــهــزة  مــن 
ــال  ــ ــفـ ــ ــة األطـ ــحــ ــلــــى صــ ــافــــظ عــ ــحــ تــ
داء  مـــن  األول  بــالــنــوع  الــمــصــابــيــن 

السكري، ويساعدنا بالمساهمة في 
قوائم  في  يزالون  ال  ممن  مساعدة 
السلمانية  مــجــمــع  لـــدى  االنــتــظــار 
التزامه  البنك  وسيواصل  الطبي. 
من  انطالقًا  وذلــك  المجتمع  تجاه 
إيماننا الراسخ بأهمية تقوية جذور 
المجتمعيـــة،  والـــشـــراكـــة  الــتــكــافــل 
ـــــم الــمــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز  ـــ وتــعــظــيـــ
ورخــاء جميـــع شرائح  رفــاه  مستوى 
المجتمع المحلي«.  وتقدم الدكتور 
ــاري الــرئــيــس  أحــمــد مــحــمــد األنـــصـ
التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــبــنــك 

التبرع  هــذا  على  اإلســالمــي  البركة 
في  المجتمعية  والــشــراكــة  السخي 
ــال الــمــصــابــيــن بــالــنــوع  ــفـ دعـــم األطـ
الـــذيـــن  ــكــــري  الــــســ داء  ــن  ــ مـ األول 
هــم بــأمــس الــحــاجــة إلـــى مــثــل هــذه 
ــي تـــعـــتـــبـــر عــالــيــة  ــتــ الـــمـــضـــخـــات الــ
تركيب  إن  قـــائـــاًل  وأردف  الــكــلــفــة.  
ــات لــــأطــــفــــال ســيــســهــم  ــمــــضــــخــ الــ
فـــي تــســهــيــل وضــبــط خـــطـــوات أخــذ 
اإلنسولين ما سيخفف الضغط عن 
األطفال  وسيتمكن  ــور،  األمـ أولــيــاء 
من ممارسة حياتهم اليومية بشكل 

أفضل أسوة بأقرانهم األطفال.

»ال��ب��رك��ة الإ����ش���ام���ي« ي��ت��ب��رع ب��اإح��دى

ال�ش��كري  اإن�ش��ولين لأطف��ال  ع�ش��رة م�شخ��ة 

ــيــــخ  ــشــ بـــــحـــــضـــــور ســـــمـــــو الــ
آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة 
خــلــيــفــة مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
ــامـــت الــمــحــافــظــة  الــجــنــوبــيــة أقـ
جمعية  مع  بالتعاون  الجنوبية 
وإدارة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــكــــري  الــــســ
واالجتماعية  الصحية  الشؤون 
تثقيفية  نــدوة  الداخلية  بـــوزارة 
الوقاية  تــوعــويــا حــول  ومــعــرضــا 
ومضاعفاته،  الــســكــري  داء  مــن 
العالمي  اليوم  تزامًنا مع  وذلك 
»الــوصــول  شــعــار  تحت  للسكري 
إلــــى رعـــايـــة مـــرضـــى الــســكــري.. 
وذلك  فمتى؟«،  اآلن  يكن  لم  إن 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  بحضور 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
والعميد  الــبــحــريــنــيــة،  الــســكــري 
عــيــســى ثـــامـــر الــــدوســــري نــائــب 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
ــن فــي  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــن الــ ــ وعـــــــــدد مــ

المحافظة الجنوبية.
الــشــيــخ خليفة  وأكــــد ســمــو 

ــة آل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــــــــن خـ بـــــــــن عــــــلــــــي 
خــلــيــفــة مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة  أن  الــــجــــنــــوبــــيــــة 
حــريــصــة عــلــى مــواصــلــة تنظيم 
وإقــــامــــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــصــحــيــة 
والــمــجــتــمــعــيــة، الـــتـــي تــتــزامــن 
ــة،  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ مـــــع الــ
وذلــــك تــعــزيــزًا لــمــبــدأ الــشــراكــة 
المجتمعية والتنسيق المشترك 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ مــــــــع مــــخــــتــــلــــف الـ
ــة،  ــعــــالقــ الــ ذات  ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ والــ
الــوعــي الصحي  بــهــدف تــرســيــخ 
فئات  مختلف  بين  واســتــدامــتــه 

مجتمع المحافظة الجنوبية.
مـــن جــانــبــه، ألـــقـــى الــفــريــق 
ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــب الـ ــيــ ــبــ طــ
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــــبــــــداهلل 
المجلس األعلى للصحة رئيس 
السكري  جمعية  إدارة  مجلس 
إلى  فيها  أشــار  كلمة  البحرينية 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــصــحــة الــعــامــة 
من خالل  وال سيما  بالمجتمع 
بأكثر  والتثقيف  التوعية  زيــادة 
بينها  مـــن  انـــتـــشـــارًا  األمـــــــراض 

مبينًا مساهمة  السكري،  مرض 
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
مخاطر  عــن  التوعية  ــادة  زيـ فــي 
الوعي  الــمــرض مــن خــالل نشر 
ــي بـــطـــرق  ــحــ ــتــــثــــقــــيــــف الــــصــ والــ

الوقاية من المرض.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قـــدمـــت  ــ مـ
الدكتورة مريم الهاجري الوكيل 
ــة الـــعـــامـــة  ــلـــصـــحـ ــد لـ ــاعــ ــســ ــمــ الــ
ــائــــب رئــيــس  ــة نــ بــــــــــوزارة الـــصـــحـ
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
ــًا مــرئــيــًا اســتــعــرضــت من  عـــرضـ
التي  والبرامج  األنشطة  خالله 
تركز  والــتــي  الجمعية  تــقــدمــهــا 
ممارسة  بــضــرورة  التوعية  على 
النظام  واتــبــاع  البدني  النشاط 

الغذائي الصحي المتوازن.
رابعة  الــدكــتــورة  قــدمــت  كما 
الــــــهــــــاجــــــري اســــــتــــــشــــــاري طـــب 
ــلـــة وأخـــصـــائـــيـــة أمـــــراض  ــائـ ــعـ الـ
الــــســــكــــري عـــــرضـــــًا عــــرفــــت مــن 
السكري  داء  مــرض  عــن  خــاللــه 
أبــرز  بينت  كما  الــثــانــي«،  »الــنــوع 
طــــرق الـــوقـــايـــة مــنــه مـــن خــالل 

اتـــبـــاع األســـالـــيـــب الــحــديــثــة في 
سرعة  في  تسهم  والتي  الصحة 
الـــتـــشـــخـــيـــص ووضـــــــع الـــحـــلـــول 

المبتكرة للوقاية منه.

ال���م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���ن���وب���ي���ة ت���ن���ظ���م ن�����دوة 

وم���ع���ر����ش���ا ل���ل���ت���وع���ي���ة ب���م���ر����ض ال�����ش��ك��ري

ب��ش��دة  ت�دي��ن  البحري�ن 

الهجم�ات الإيراني��ة ف���ي 

الع���راق كرد�ش�تان  اإقلي�م 

مملكة  ــة  ــ إدانــ عـــن  الــخــارجــيــة  وزارة  ــربـــت  أعـ
الــبــحــريــن الــشــديــدة لــلــهــجــمــات اإليـــرانـــيـــة الــتــي 
استهدفت بلدة كويسنجق شرقي أربيل في إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، مـــا أدى إلــــى وقــــوع عــــدد من 

القتلى والجرحى.
البالغ  استنكارها  الخارجية  وزارة  تؤكد  وإذ 
ألي اعتداء يهدد سيادة وأمن واستقرار جمهورية 
ــغ الـــتـــعـــازي  ــالـ الــــعــــراق الـــشـــقـــيـــق، لـــتـــعـــرب عــــن بـ
وللشعب  وللحكومة  الضحايا  ألهالي  والمواساة 
ــاء الــعــاجــل  ــفـ الـــعـــراقـــي الــشــقــيــق مــتــمــنــيــة الـــشـ

للمصابين جراء هذا االعتداء اآلثم.

م��������ع  وت�ت��ع�اط�ف   ..

ال��ج��زائ��ر ج���راء ح��ادث 

م��ن��ط��ق��ة ب�����رج ب��اج��ي

مملكة  تعاطف  عن  الخارجية  وزارة   أعربت 
البحرين مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الــمــرور  حـــادث  جـــراء  الشقيق  وشعبها  الشعبية 
الذي وقع في منطقة برج باجي بالجزائر، والذي 
أدى إلـــى وفـــاة وإصـــابـــة عــشــرات األشـــخـــاص من 
إفريقية  جنسيات  ومن  الجزائريين  المواطنين 

كانوا بين الركاب.
وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة 
ولــلــشــعــب  ولـــلـــحـــكـــومـــة  الـــضـــحـــايـــا  وذوي  ألســـــر 
الجزائري الشقيق والدول اإلفريقية، وتمنياتها 

الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ــافـــظ مــحــافــظــة  ــحـ أشـــــــاد مـ
بن  عيسى  بــن  سلمان  الــمــحــرق 
هــنــدي الــمــنــاعــي بــجــهــود موقع 
ودوره  الـــبـــحـــريـــن  ــل  ــ أهـ تــــواصــــل 
فــــي تـــعـــزيـــز الــلــحــمــة الــوطــنــيــة 
والــــروابــــط االجــتــمــاعــيــة ونــشــر 
ــج والــفــعــالــيــات  ــرامـ ــبـ ــة الـ ــامــ وإقــ
ــــالت الـــتـــبـــرع  ــمـ ــ واألنــــشــــطــــة وحـ
بالدم ونشر حاالت الوفاة وإقامة 
اإللكترونية،  التعزية  مجالس 
وخــاصــة خــالل الــعــرس الوطني 
وجائحة  باالنتخابات  المتمثل 

كرونا كذلك.
الــمــحــافــظ بحضور  واطــلــع 
ــــن خــلــيــفــة  ــــداهلل بـ ــبـ ــ الـــعـــمـــيـــد عـ

على  المحافظ  نــائــب  الــجــيــران 
للموقع  اإلحــصــائــيــة  الــبــيــانــات 
ــيــــد أحـــمـــد  ــا الــــســ ــهــ الــــتــــي قــــدمــ
جــمــعــة الــغــريــب صـــاحـــب مــوقــع 
تـــواصـــل أهــــل الـــبـــحـــريـــن، حيث 
المعنوي  بالدعم  الغريب  أشــاد 
شارحا  المحافظة،  من  المقدم 
مـــرتـــكـــزات الـــخـــدمـــة وأهـــدافـــهـــا 
للتوسع  المستقبلية  والخطط 

بالخدمات المقدمة لأهالي.
مـــن جــانــبــه أكـــد الــمــحــافــظ 
ــلــــى دعـــــــم الـــمـــحـــافـــظـــة لــكــل  عــ
والتطوعية  الــخــيــريــة  األعـــمـــال 
ــح  ــ ــالــ ــ الـــــــــتـــــــــي تـــــــصـــــــب فـــــــــــي صــ

المواطنين.

محافظ المحرق ي�شيد بدور موقع »توا�شل اأهل البحرين« في تعزيز اللحمة الوطنية

ترأس علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ 
االسبوعي  الــتــشــاوري  االجــتــمــاع  الشمالية،  المحافظة 
ربيعة  خالد  العميد  بحضور  بالمحافظة،  للمسئولين 

سنان الدوسري نائب المحافظ.
وفـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع رفـــع الــمــحــافــظ أســمــى آيـــات 
ملك  الجاللة  صاحب  حضرة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
النيابية  االنــتــخــابــات  نــجــاح  بمناسبة  الــــــوزراء،  مجلس 
الشعبية  المشاركة  نسبة  تجاوزت  والتي   ،2022 والبلدية 

فيها 73 في المئة.
رئيس  الــفــردان  وائــل  من جهتهما، استعرض كل من 
الشكاوى  وحــدة  رئيس  الطائي  وخــالــد  المعلومات  نظم 
واالســتــعــالمــات بــالــمــحــافــظــة، الــخــطــة الــتــطــويــريــة على 
ــرد إلــى  ــد الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تــ ــل( فـــي رصــ ــواصــ بـــرنـــامـــج )تــ
بتحويلها  ــراع  ــ واالسـ معها  الــتــعــامــل  وخــطــة  المحافظة 
لــلــجــهــات ذات الــعــالقــة بــمــا يــتــمــاشــى مــع نــظــام بــرنــامــج 

تواصل الحكومي.
أعــوام  ألربــعــة  المحافظة  فــوز  أن  المحافظ  وأوضـــح 

مــتــتــالــيــة بــجــائــزة الـــتـــواصـــل، يــضــع الــكــثــيــر مـــن اآلمــــال 
الــخــامــســة على  لــلــمــرة  لــمــواصــلــة تحقيق هـــذا اإلنـــجـــاز 
التوالي، في حين تطرق البند الثاني من جدول األعمال 
العالمي لمكافحة  باليوم  المحافظة لالحتفال  لفعالية 
عالي  بممشى  المحافظة  ستقيمها  والتي  السكر  مرض 
)رعــايــة مرضى  شعار  تحت  الــجــاري  نوفمبر   15 الثالثاء 
الـــســـكـــر( وتــتــضــمــن مـــاراثـــونـــا لــلــمــشــي حــــول الــمــضــمــار 
الجهات  مــن  عـــدد  بــمــشــاركــة  مجانية  طبية  وفــحــوصــات 

الطبية العامة والخاصة.

والبلدي��ة النيابي��ة  النتخاب��ات  بنج��اح  يهن��ئ  ال�ش��مالية  محاف��ظ 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16307/pdf/1-Supplime/16307.pdf?fixed4848
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315869
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315878
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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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ــة  ــبــ ــعــ ــم وفـــــــــــد الــــشــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ اخــ
محمد  د.  بــرئــاســة  البرلمانية 
عــلــي حــســن عــلــي رئــيــس لجنة 
ــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــرافـــــق الـ
بـــمـــجـــلـــس الــــــــشــــــــورى، ويـــضـــم 
ــم  ــيـ ــراهـ ــا إبـ ــ فــــي عـــضـــويـــتـــه رضــ
الشباب  لجنة  رئــيــس  مــنــفــردي 
بـــالـــمـــجـــلـــس، والــــســــيــــد غـــــازي 
إدارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ عـــبـــدالـــمـــحـــســـن 
بمجلس  الــبــرلــمــانــيــة  الــشــعــبــة 
ــنــــواب، مــشــاركــتــه فـــي أعــمــال  الــ
االجتماع البرلماني الذي عقد 
ــي شـــــرم الـــشـــيـــخ بــجــمــهــوريــة  فــ
الــدورة  بمناسبة  العربية  مصر 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن لــمــؤتــمــر 
األطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة األمـــم 
تغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة 
بتنظيم   ،»)COP27( الــمــنــاخ 
الدولي  البرلماني  االتحاد  من 
بــالــشــراكــة مــع مــجــلــس الــنــواب 

المصري.
ــى  ــــص االجـــــتـــــمـــــاع إلــ ــلـ ــ وخـ
ــد خــاللــهــا  ــ وثـــيـــقـــة خــتــامــيــة أكـ
بالجهود  االلـــتـــزام  الــمــشــاركــون 
ــتـــصـــدي لــتــغــيــر  ــلـ ــة لـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ

ــتـــي تــشــكــل تـــهـــديـــدًا  الـــمـــنـــاخ الـ
وجوديًا لكوكب األرض، تتجاوز 
الجغرافية،  الحدود  تداعياتها 
داعــــــيــــــن لـــلـــتـــشـــديـــد عــــلــــى أن 
الحقان  هما  والعلم  المعرفة، 
ويوفران  للبشرية،  المشتركان 
السبل  تــامــة جــمــيــع  بــشــفــافــيــة 
العلمية، لمواجهة تغير المناخ 

وآثاره التي تهدد الحياة.
كما أكدت الوثيقة الختامية 
ــراف بــالــحــق في  ــتــ أهــمــيــة االعــ
بــيــئــة مــســتــدامــة بــوصــفــه حــقــًا 
اإلنــســان ألنــه يمثل  من حقوق 
ــًا لــلــحــفــاظ  ــًا عـــقـــالنـــيـ ــمــــوذجــ نــ
ــار  آثــ ــن  مــ األرض  كـــوكـــب  عـــلـــى 
العمل  الــمــنــاخ، وضـــــرورة  تــغــيــر 
اعتماد  على  البرلمانات  داخــل 
ــاذج تــشــريــعــيــة  ــ ــمــ ــ قــــوانــــيــــن، ونــ
تغير  آثــار  من  التخفيف  تدعم 
الـــمـــنـــاخ، والــتــكــيــف واالنـــتـــقـــال 
للبيئة؛  المراعي  إلى االقتصاد 
والعمل على الوفاء بالتزاماتنا، 
ــاق  ــفـ ــب اتـ ــوجـ ــمـ وتـــعـــهـــداتـــنـــا، بـ

باريس. 
الختامية  الــوثــيــقــة  ودعــــت 

لــلــبــرلــمــانــيــيــن الــمــشــاركــيــن في 
االجـــتـــمـــاع إلــــى تــوســيــع نــطــاق 
وضـــع  مـــثـــل  أدوات  ــتــــخــــدام  اســ
ــة الـــمـــراعـــيـــة لــلــبــيــئــة،  ــوازنــ ــمــ الــ
واتخاذ قرارات قائمة على األدلة 
ــتـــرف بـــأهـــمـــيـــة الـــســـيـــاســـات  ــعـ تـ
في  الــمــبــذولــة  للجهود  الــعــامــة 
إلى جانب  المناخ،  تغير  مجال 
ــز قـــــــــــدرات الـــمـــؤســـســـات  ــزيــ ــعــ تــ

فـــي مـــجـــال تــحــلــيــل الــمــخــاطــر 
المتصلة بالمناخ.

ولـــفـــت الـــبـــرلـــمـــانـــيـــون إلـــى 
أهمية العمل على تعزيز الدعم 
والمجتمعات  للبلدان،  المقدم 
ــة، وســـد  ــتـــاجـ الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــحـ
فـــــجـــــوة الــــتــــمــــويــــل الـــمـــتـــعـــلـــق 
بــالــمــنــاخ، وتــحــويــل االلــتــزامــات 
الــدولــيــة فـــي هـــذا الـــصـــدد إلــى 

واقــــع فــعــلــي، وال ســيــمــا الــتــزام 
ــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة الـــنـــمـــو  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بــلــيــون   100 بــمــبــلــغ  ــام  ــهـ ــاإلسـ بـ
لتمويل  ســنــويــًا  أمــريــكــي  دوالر 
العمل المناخي؛ وكذلك، تعزيز 
الــتــعــاون الــعــالــمــي، واإلقــلــيــمــي 
لضمان تنسيق األنشطة بشكل 
ــابـــة لــلــتــحــديــات  ــيــــد، اســـتـــجـ جــ
المتصلة بالمناخ.                  

اخ����ت����ت����ام م�������ش���ارك���ة »ال�������ش���ع���ب���ة ال���ب���رل���م���ان���ي���ة« ف��ي

االج����ت����م����اع ال���ب���رل���م���ان���ي ل���م����ؤت���م���ر ت���غ���ي���ر ال���م���ن���اخ

ــدت نـــائـــبـــة عـــمـــيـــد كــلــيــة  ــ ــ أكـ
للشؤون  الطبية  والعلوم  الطب 
الخليج  بــجــامــعــة  اإلكلينيكية 
ــربــــي، اســـتـــشـــاريـــة أمـــــراض  ــعــ الــ
الغدد الصماء والسكر الدكتورة 
النظام  اتــبــاع  أن  عــريــقــات  منى 
ــغــــذائــــي الـــصـــحـــي ومـــمـــارســـة  الــ
مستمر  بشكل  البدني  النشاط 
ــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي  ــمـ ــهـ يـــسـ
المثالي  الــــوزن  عــلــى  الــحــفــاظ 
وأســــــلــــــوب الــــحــــيــــاة الـــصـــحـــي، 
وبالتالي تسهل الوقاية وتجنب 
اإلصـــابـــة بــــاألمــــراض الــمــزمــنــة 
داء  التي يتقدمها  السارية  غير 
الثاني،  الــنــوع  الــســكــري خــاصــة 
دور  تعزيز  أهيمه  على  مــشــددة 
الــتــثــقــيــف الصحي  فــي  األســــرة 

والوقاية  السكري  داء  عالج  في 
من مضاعفاته.

ــيــــوم  ــة الــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وقـــــالـــــت بـ
العالمي للسكري الذي يصادف 
14 نوفمبر من كل عام أن جامعة 
ــي مـــــن خـــالل  ــربــ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ الـــخـ
ــلـــوم الــطــبــيــة  كــلــيــة الـــطـــب والـــعـ
كل  تــدعــم  الطالبية  واألنــشــطــة 
ــبـــادرات الــوقــائــيــة  الــجــهــود والـــمـ
ــات الــعــالجــيــة  ــدمـ ــخـ وتـــوفـــيـــر الـ
إلى  الرامية  الشاملة  الصحية 
بأكثر  والتثقيف  التوعية  زيــادة 
البحرين  في  انتشارًا  األمــراض 
يتقدمها  والتي  المنطقة  ودول 
ــري مــــــن خــــالل  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ مــــــــرض الـ
المركز الطبي الجامعي بمدينة 
الملك عبد اهلل بن عبد العزيز 

على  الجامعة  وتعمل  الطبية، 
دعم شتى الفعاليات واألنشطة 
الــطــالبــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــتــي 
تــهــدف إلـــى تــوفــيــر الــمــعــلــومــات 

نشر  من  تعزز  التي  والخدمات 
السكري وسبل  الوعي بمخاطر 
األمثل  والــتــعــامــل  منه  الــوقــايــة 
مــعــه بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهـــداف 
مجال  في  المستدامة  التنمية 

الرعاية الصحية.
تزايد معدالت  إلى  وأشــارت 
الــســكــري عــلــى مستوى  انــتــشــار 
ــى  ــلـ ــج وعـ ــيــ ــلــ ــخــ ــن والــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
مــســتــوى الــعــالــم فـــي الــســنــوات 
يفيد  إذ  الفـــت،  بشكل  األخــيــرة 
االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــســكــري أن 
مــلــيــون شخص   537 مـــن  أكـــثـــر 
يـــعـــيـــشـــون حــــالــــيــــًا مـــــع مــــرض 
السكري، ومعظم هذه الحاالت 
ــي الــــذي  ــانـ ــثـ ــوع الـ ــنــ ــن الــ ــي مــ هــ
يــمــكــن الــوقــايــة مــنــه مــن خــالل 

االلتزام بالنشاط البدني واتباع 
النظام الغذائي المتوازن، الفتًة 
قد  التي  الكثيرة  المخاطر  إلى 
الفرد  تــدهــور صحة  إلــى  تـــؤدي 
فـــي حــــال تــجــاهــل الــتــعــلــيــمــات 
السكري  مــن  للوقاية  الصحية 
أو عدم االلتزام بالعالج في حال 

اإلصابة به.
وأبـــــــرزت مــخــاطــر اإلصـــابـــة 
والــتــي يتقدمها  الــســكــري  بـــداء 
ــــب واألوعـــــــيـــــــة  ــلـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــــــراض الـ
الــدمــويــة وتــلــف الــعــيــن والــكــلــى 
والــقــدمــيــن، نــاهــيــك عــن الــوفــاة 
إلى  مشيرة  واإلعــاقــة،  المبكرة 
أن هذه األمراض يحد من قدرة 
الحكومات على تحقيق أهداف 

الصحة المستدامة للشعوب.

ا�ست�سارية اأمرا�ض الغدد ال�سماء وال�سكر:

اأهمية تعزيز دور االأ�شرة في التثقيف ال�شحي لداء ال�شكري

} د. منى عريقات.

} جانب من مشاركة الوفد.

شاركت 409 من طالبات الحلقة األولى 
للبنات في  االبــتــدائــيــة  الــمــحــرق  بــمــدرســة 
الــذي  الذهني،  الحساب  أولمبياد  مــشــروع 
مادة  وتعّلم  تعليم  عملية  دعــم  إلــى  يهدف 
ــدرات فــي  ــ ــقـ ــ الـــريـــاضـــيـــات، عـــبـــر تـــطـــويـــر الـ

العمليات الحسابية واألنماط العددية.
على تخصيص حصة  المشروع  ويقوم 
بتدريب  المعلمة  خــاللــهــا  تــقــوم  أســبــوعــيــًا 
الطالبات على إحدى المهارات الحسابية، 
الــمــوهــوبــات  الــطــالــبــات  إحـــدى  مــع تكليف 

أدوات  توظيف  يتم خاللها  التي  الحصة  بقيادة 
التمكين الرقمي والثقافة العددية. كما يتم عمل 
مسابقة لجميع الصفوف الدراسية على مراحل 
تقييم  أجل  من  لألصعب،  األسهل  من  متدرجة 
المستوى األكاديمي للطالبات، وتتويج الفائزات 
بلقب »عبقرية الرياضيات« لكل مستوى دراسي.

الــتــربــيــة  وزارة  حــــرص  ذلــــك ضــمــن  ويـــأتـــي 
والــتــعــلــيــم عــلــى تــطــويــر تــعــلــيــم وتـــعـــّلـــم الـــمـــواد 
ــع مــســتــوى اإلنــــجــــاز األكـــاديـــمـــي  ــ األســـاســـيـــة ورفـ

للطلبة.

ي�����ش��ارك��ن  االب���ت���دائ���ي  ط��ال��ب��ات  م���ن   409

ف����ي اأول���م���ب���ي���اد ال���ح�������ش���اب ال��ذه��ن��ي

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 
في  لــالتــجــار  شــبــكــة  أدار  لمتهم  الــمــؤبــد 
على  تحريضهن  بــعــد  الــمــنــازل  عــامــالت 
ــروب مـــن كــفــالئــهــن، وذلـــــك بــعــد ان  ــهــ الــ
عــاقــبــتــه مــحــكــمــة االســتــئــنــاف بــالــســجــن 
بها  بــدال من عشر سنوات قضت  المؤبد 
الطعن  رفــض  وجـــاء  درجـــة،  أول  محكمة 

لتقديمه بعد الميعاد القانوني.
قد  العصابة«  »رئــيــس  الــطــاعــن  وكـــان 
بـــدأ نــشــاطــه اإلجـــرامـــي مــنــذ مطلع عــام 
ووزع  المتهمين،  من  عدد  بتجنيد   2022
اســتــدراج  مــن  ليتمكنوا  أدوارهــــم  عليهم 
الــضــحــايــا واحــتــجــازهــن وإجــبــارهــن على 
بين  مــبــادلــة  بعمليات  والــقــيــام  الـــدعـــارة 
بــيــعــهــن وشـــرائـــهـــن كــســلــع  أو  الـــضـــحـــايـــا 
تهديد  تحت  الــدعــارة  أوكــار  بين  ونقلهن 
في  المتهمات  دور  وكــان  واإلجــبــار،  القوة 
المنازل  عــامــالت  اصطياد  هــو  التشكيل 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  ســـواء 
ان  ومـــا  الــبــعــض،  عــن طــريــق بعضهن  أو 
حتى  الضحية  المتهمات  إحــدى  تلتقي 
تبدأ عروض إغرائها بفرص عمل برواتب 
ــارة فــي شــركــات الــنــظــافــة وتـــارة  مــجــزيــة تـ
أخرى في المطاعم حتى تسقط الضحية 
ويتم  الشبكة  فريسة  بوقوعها  وتصطدم 

إجبارها على الدعارة.
اعترفوا  وتم ضبط 19 متهما، حيث 
-عـــــدا الـــتـــاســـع عـــشـــر- بـــالـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتكبوها وأجمعوا على أن المتهم الثالث 

تـــرأس هـــذا التشكيل  »الــطــاعــن« هــو مــن 
ــرامـــي، حــيــث كــانــت أدوارهـــــم العمل  اإلجـ
يرغبن  الالتي  العامالت  استقطاب  على 
الـــتـــي يعملن  ــازل  ــنـ ــمـ الـ الـــهـــرب مـــن  فـــي 
على  تقتصر  اآلخــريــن  أدوار  وكــانــت  بــهــا، 
من  خوفا  عليهن  المجني  وحراسة  نقل 
أقر  فيما  احتجازهن،  شقق  من  هروبهن 
المجني  بــعــض  بــمــواقــعــة  منهم  الــبــعــض 
اعتادوا  وأنهم  عليهن  واالعــتــداء  عليهن 
من  والتكسب  بعض  على  الضحايا  بيع 
لهن  زبائن  على جلب  والعمل  ذلــك  وراء 
بمقابل مادي بهدف التكسب من ورائهن.
ــــت الـــنـــيـــابـــة الــمــتــهــمــيــن إلـــى  ــالـ ــ وأحـ
جميعا  إليهم  أسندت  أن  بعد  المحاكمة 
كــونــهــم جــمــاعــة إجــرامــيــة بمملكة  حـــال 

البحرين أنهم اتجروا وآخرين مجهولين 
في شخص المجني عليهن بأن نقلوهن 
ــق اإلكـــــــــراه  ــريــ ــطــ ــق بــ ــقــ ــي شــ ــ وآووهــــــــــــن فــ
والتهديد وحجزوا حريتهن بغرض إساءة 
استغاللهن في أعمال الدعارة واالعتداء 
عليهن  المجني  اختطفوا  كما  الجنسي، 
وحجزوا حريتهن بغير وجه حق قانوني 
أعمال  فــي  ورائــهــن  مــن  التكسب  بــغــرض 
الدعارة، وحملوا وآخرين المجني عليهن 
مــحــال  وأداروا  الـــــدعـــــارة،  ارتــــكــــاب  عـــلـــى 
واعتمدوا في حياتهم  الدعارة،  لممارسة 

على التكسب من أعمال الدعارة.
الثالث  المتهم  إلى  النيابة  وأسندت 
بغير  السادسة  عليها  المجني  واقــع  أنــه 
رضــاهــا عــن طــريــق اإلكـــــراه، كــمــا اعــتــدى 

على سالمة جسم المجني عليها األولى، 
أنه  الــخــامــس  المتهم  إلــى  أســنــدت  فيما 
واقع المجني عليها الثانية بغير رضاها 

عن طريق اإلكراه.
بمعاقبة  درجـــة  أول  محكمة  وقــضــت 
واإلبعاد،  سنوات   10 بالسجن  متهما   18
فــيــمــا بــــرأت الــمــتــهــم الــتــاســع عــشــر مما 
الحكم  على  النيابة  فطعنت  إليه،  أسند 
لــمــخــالــفــتــه نص  ســـنـــوات  بــالــســجــن 10 
 2008 لسنة   1 رقــم  القانون  من   2 المادة 
من  باألشخاص  االتــجــار  مكافحة  بشأن 
عـــدم الــقــضــاء بــالــغــرامــة وتــوقــيــع عقوبة 
الـــجـــريـــمـــة األشــــــد لــلــمــتــهــمــيــن الــثــالــث 
ــة أنـــثـــى بــغــيــر  ــعـ ــواقـ ــي مـ ــ ــامــــس، وهـ والــــخــ
ــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــجـــريـــمـــة االتـــجـــار  ــاهــ رضــ
باألشخاص، فقضت محكمة االستئناف 
الــحــكــم  بــتــعــديــل  اآلراء  بــإجــمــاع  الــعــلــيــا 
الثالث  المتهمين  ومعاقبة  المستأنف 
والـــخـــامـــس بــالــســجــن الــمــؤبــد وبــتــغــريــم 
باقي المتهمين المستأنف ضدهم مبلغ 
فيما  السابق  الحكم  وتأييد  دينار  ألفي 

عدا ذلك.
الحكم  على  الــثــالــث  المتهم  وطــعــن 
ــلـــب أصــلــيــا  ــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز وطـ ــ أمــ
حكم  تأييد  واحتياطيا  بالبراءة،  الحكم 
بالطعن  تقدم  لكنه  درجـــة،  أول  محكمة 
الــمــقــرر قــانــونــا، فحكمت  الــمــيــعــاد  بــعــد 
المحكمة برفض الطعن للتقرير به بعد 

الميعاد.

الم�ؤبد لزعيم ع�شابة لتهريب عامالت المنازل واالتجار بهن

صــــرحــــت نــــائــــب رئــــيــــس نـــيـــابـــة األســــــرة 
الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  بـــأن  والــطــفــل 
الــثــامــنــة قـــد أصـــــدرت حــكــمــًا بــمــعــاقــبــة أحــد 
وقــف  مــع  شــهــريــن  مـــدة  بالحبس  المتهمين 
الــتــنــفــيــذ لــقــيــامــه بــنــشــر مــقــطــع مــصــور عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يــحــتــوي على 
عبارات تتضمن إهانة إلحدى الجهات العامة 

ومنتسبيها.
وقت  في  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
قيام  تتضمن  ذاتها  الجهة  من  شكوى  سابق 

صاحب إحدى الحسابات في أحد برامج التواصل 
تحريضًا  يتضمن  بنشر مقطع مصور  االجتماعي 
على ضرب منتسبيها ويسيء إلى الجهة ذاتها، وبناء 
وأرفقت  التحقيقات  العامة  النيابة  بــاشــرت  عليه 
التي  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  إدارة  تحريات 
توصلت إلى تحديد صاحب الحساب، وباستجوابه 
ومواجهته بالمقطع المصور أقر بتسجيله ونشره 
النيابة  أمـــرت  عليه  وبــنــاء  الـــخـــاص،  عــبــر حــســابــه 
الجنائية  الصغرى  المحكمة  إلــى  المتهم  بإحالة 

الثامنة التي أصدرت حكمها المتقدم.

تمكنت مديرية شرطة 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة من 
أشخاص   3 على  القبض 
 17 بين  أعمارهم  )تتراوح 
وذلك خالل 4  و45 عامًا( 
ســاعــات مــن تــلــقــي الــبــالغ 
بـــالـــواقـــعـــة، إثـــــر قــيــامــهــم 
ديــنــار من  ألــف  بسرقة 16 
شــــخــــص آخـــــــر بــمــنــطــقــة 

الحورة.
المديرية  تلقي  وفــور 
بــــــــالغــــــــا بــــــــهــــــــذا الــــــشــــــأن 
الــشــرطــة عمليات  بــاشــرت 
والــتــحــري وجمع  الــبــحــث 
التي  ــة  واألدلــ المعلومات 
هوية  تحديد  عن  أسفرت 
الـــــمـــــذكـــــوريـــــن والـــقـــبـــض 
عــلــيــهــم، حــيــث اتـــضـــح أن 
ــد الـــمـــقـــبـــوض عــلــيــهــم  ــ أحـ

عالقة  عــلــيــه  بالمجني  تــربــطــه 
ــز وســهــل  ــ ــو مـــن أوعـ ــة وهــ صـــداقـ
ــام  ــيـ ــقـ ــيـــه اآلخــــــريــــــن الـ ــكـ لـــشـــريـ
ــا كــان  ــاء مـ ــنـ بــســرقــة الــمــبــلــغ أثـ
بــرفــقــتــه، بــعــدمــا أرشــدهــمــا إلــى 
مــــكــــان تــــوقــــف الــــســــيــــارة الـــتـــي 
المبلغ  وبــهــا  يــســتــقــالنــهــا  كــانــا 

ــده عـــــدم َقـــْفـــل  ــمـ ــعـ الـــمـــذكـــور وتـ
وأشــارت مديرية شرطة  أبوابها، 
ــى أنـــه  ــ مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة إلـ
تـــم تــحــريــز الــمــبــلــغ الــمــســروق 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
الالزمة، تمهيدًا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

خالل 4 �ساعات من تلقي البالغ..

القب�ص على 3 اأ�شخا�ص �شرق�ا 16 األف دينار

الــنــظــام ومــكــافــحــة الجريمة  فــي إطــــار حــفــظ 
العامة  بـــاإلدارة  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  تمكنت 
ــن الــقــبــض على  ــــة الــجــنــائــيــة مـ ــ لــلــمــبــاحــث واألدلـ
الشبو  مادة  كمية من  وبحوزته  عامًا(   24( شخص 

المخدرة.
وأوضحت اإلدارة أنه بعد تلقي معلومات بهذا 

والتحري  البحث  عمليات  الشرطة  باشرت  الشأن 
والقبض  المذكور  هوية  تحديد  عن  أسفرت  التي 
اإلدارة  وأشــــارت  الــمــخــدرة،  الــمــواد  وبــحــوزتــه  عليه 
ــه تم  الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واالدلـــــة الــجــنــائــيــة إلـــى أنـ
القانونية  اإلجـــراءات  واتخاذ  المضبوطات  تحريز 
الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ال���ق���ب�������ص ع����ل����ى ����ش���خ�������ص ب���ح����زت���ه 
ك���م���ي���ة م����ن م�������ادة ال�������ش���ب���� ال���م���خ���درة

ح��ب�����ص م��ت��ه��م ب���اإه���ان���ة ج���ه���ة ع���ام���ة ع��ب��ر

ال�������ش��������ش���ي���ال م���ي���دي���ا ب��ال��ح��ب�����ص ���ش��ه��ري��ن 

»�شرطة الجن�بية«: القب�ص على �شخ�شين لقيامهما 

المح�الت م�ن  ع�دد  عل�ى  واالحتي�ال  بال�ش�رقة 
ــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة  ــريـ ــديـ تــمــكــنــت مـ
الجنوبية من القبض على شخصين )رجل 
ويبلغان  عــربــيــة  جنسية  يــحــمــالن  ــرأة(  ــ وامــ
ــًا، لــقــيــامــهــمــا بــالــســرقــة  ــامـ مـــن الــعــمــر 28 عـ
واالحتيال على عدد من المحالت التجارية.

بهذا  بالغات  عدة  المديرية  تلقي  وفــور 
الـــشـــأن بـــاشـــرت الــشــرطــة عــمــلــيــات الــبــحــث 
التي  واألدلــــة  المعلومات  وجــمــع  والــتــحــري 
ــوريـــن  ــمـــذكـ ــة الـ ــويــ أســــفــــرت عــــن تـــحـــديـــد هــ

بطلب  تقوم  المرأة  كانت  عليهما، حيث  والقبض 
خــــدمــــة مــعــيــنــة مــــن أصــــحــــاب الـــمـــحـــالت وبــعــد 
لم  بأنها  بإيهامهم  تــقــوم  الــمــال  مبلغ  تسليمهم 
فيما  بالكامل،  لها  المسترد  المبلغ  بقية  تتسلم 
إيصالها  خالل  من  بمساعدتها  يقوم  الرجل  كان 

إلى تلك المحالت.
الجنوبية  المحافظة  مديرية شرطة  وأشــارت 
إلــى أنــه تــم اتــخــاذ اإلجــــراءات القانونية الــالزمــة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

راشــد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
بمقر  مكتبه  فــي  الــخــارجــيــة،  وزيــــر  الــزيــانــي 
الـــــــوزارة أمــــس، الــشــيــخ ثــامــر جــابــر األحــمــد 
ــة الــكــويــت لــــدى مملكة  ــ الــصــبــاح ســفــيــر دولـ

البحرين.
وتــم خــالل الــلــقــاء، اســتــعــراض العالقات 

ــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة  ــتـ األخــــويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
إليه  الشقيقة، وما وصلت  الكويت  ودولة  البحرين 
مــن تــطــور وشــمــول فــي مختلف الــمــجــاالت، وسبل 
كافة  بينهما على األصعدة  الثنائي  التعاون  تعزيز 
بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الشقيقين.

وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال�����ش��ف��ي��ر ال��ك���ي��ت��ي 

ي�����ش��ت��ع��ر���ش��ان ال����ع����الق����ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

يحتفل العالم كل عام في الرابع عشر من نوفمبر 
باليوم العالمي للسكري، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد 
الــصــحــي الــمــتــصــاعــد الــــذي يــشــكــلــه مـــرض الــســكــري، 
وتحديدا في يوم ميالد السير فردريك بانتينج، الذي 
شارك في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست في عام 

.1922
يعجز  السكري مرض مزمن يحدث عندما  مرض 
البنكرياس عن إنتاج اإلنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عن االستخدام الفعال لإلنسولين الذي 

ينتجه.
في  السكر  مستوى  ينّظم  هرمون  هو  واإلنسولين 
الــدم من اآلثــار  ارتــفــاع مستوى السكر في  الــدم، ويعد 
السيطرة على مرض  التي تحدث جــّراء عدم  الشائعة 
الوقت إلى حــدوث أضــرار وخيمة  السكري، ويــؤدي مع 
فــي الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، وال سيما األعــصــاب 

واألوعية الدموية والكلى والشبكية.
أعراض اإلصابة بالسكري معروفة للجميع بفضل 
الــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة، وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أعـــراض 
السكري من  أعراض  ولكن  تتشابه،  بالسكري  اإلصابة 
النوع األول تظهر بشكل مفاجئ، بينما تظهر أعراض 
تدريجي،  بشكل  الثاني  الــنــوع  مــن  بالسكري  اإلصــابــة 
ويوصي األطباء بإجراء العديد من االختبارات لتأكيد 

التشخيص.
الـــســـكـــري يتم  مــــرض  أكـــثـــر مـــن 50% مـــن حـــــاالت 
السيطرة عليها بمجرد تنظيم الغذاء.. فاجعل غذاءك 

قبل دوائك.
من  بــدءا  مستمر  تطور  في  العالجات  هلل،  الحمد 
والتي  اإلنسولين  مــرورا بمضخات  الحقن  الى  الــدواء 
صفحتنا  فــي  األطــبــاء  مــن  مجموعة  يوضحها  ســوف 

الطبية هذا الشهر.
يــكــرم  وأن  والـــعـــافـــيـــة  الــعــفــو  لــلــجــمــيــع  اهلل  نـــســـأل 

المرضى بمزيد من البركة والّسالمة.

التوعية بمر�ض ال�سكري 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مجلس الصحة الخليجي
 يصدر دليال توعويا عن مرض السكري

ــإدارة  ــ ــدر مــجــلــس الــصــحــة الــخــلــيــجــي مــمــثــاًل بـ ــ أصـ
الصحة العامة عبر حسابه الرسمي الموثق على تويتر 
وذلك  الطفل،  مع  التعامل  لطرق  ودليل  السكري  دليل 
ضمن األسبوع الخليجي للسكري وفعالية اليوم العالمي 
صفحة   17 مــن  المكون  السكري  دليل  وشمل  للطفل. 
العديد من النصائح للوقاية من اإلصابة بداء السكري. 
السكري،  داء  مــن  تحميك  عـــادات  الــدلــيــل:  شمل  حيث 

عالمات تستدعي فحص السكري، وتشخيص السكري، 
من  سنة  ومائة  المضاعفات،  من  نفسك  تحمي  وكيف 
اإلنسولين. كما شمل أيضا العديد من النصائح والطرق 
ــذا الــدلــيــل بمثابة  ــان هـ لــلــتــعــامــل بــهــا مــع األطـــفـــال وكــ
إهداء من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم، وذلك 
لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين 

والتربية حتى النوم.
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أنــــنــــا ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــن  بـــــد  ال 
تــقــنــيــة الــلــيــزر فـــي ازالـــــة الــشــعــر الــزائــد 
الليزر  يقوم  حيث  فيه،  الــمــرغــوب  وغير 
باستهداف الشعر الزائد والقضاء عليه، 
هناك اسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع 
الدكتورة  اآلتــي  الــحــوار  في  عنها  تجيب 
ــد مـــعـــرفـــي اخــصــائــي  ــواحـ ــدالـ ــبـ ــان عـ ــنـ حـ
االمـــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة وطــب 

الجلد التكميلي بمعرفي كلينيك.
غير  الشعر  مــن  التخلص  لــيــزر  هــل 

المرغوب فيه يعتبر آمنا؟
كل أجهزة ليزر التخلص من الشعر 
ابـــدا؛  منها  للقلق  ــي  داعـ وال  جـــدا  آمــنــه 
والسابع  الــســادس  بالجيل  الــيــوم  فنحن 
التي تدخل  الحديثة  التقنيات  من هذه 
فهي  كبير  بشكل  الصناعي  الــذكــاء  بها 

أجهزة حساسة وصديقة لإلنسان.
فيه  المرغوب  غير  الشعر  إزالــة  هل 

تجميلي أم عالجي؟
إزالـــــة الــشــعــر بــالــلــيــزر الـــغـــرض من 
بعض  في  الشعر  نمو  منع  هو  اختراعه 
الـــمـــرغـــوب بنمو  مــنــاطــق الــجــســم غــيــر 
الــشــعــر فــيــهــا وذلـــــك ألســـبـــاب عــــدة إمــا 
نمو  فــرط  عند  عالجية  وإمــا  تجميلية، 
الشعر عند النساء بسبب أمراض معينة 
وعند حدوث مرض ما يسمى الشعرانية، 
أو بدافع عالج الشعر الزائد بعد عملية 
الناصور أو تجميلية بمعنى آخر نظافة 
للجسم من الشعر الزائد عند النساء أو 
الرجال وخاصة الذين يمارسون رياضات 
الشعر  مــن  الــتــخــلــص  تــســتــدعــي  معينة 

بالجسم. 
كيف تعمل تقنية ليزر التخلص من 

الشعر الزائد؟
ــعــــالج بـــالـــلـــيـــزر عـــلـــى مــنــع  يــعــمــل الــ
البصيالت  إتــالف  الشعر من خــالل  نمو 
على  التقنية  تعتمد  فيه حيث  الخاصة 
التصبغية،  الميالنين  خاليا  استهداف 
الشعر  بصيالت  تفكيك  على  يعمل  مــا 

وتأخر نمو الشعر الجديد في المنطقة 
المعرضة لإلشعاع أو الوميض.

تماما  النمو  عن  الشعر  يتوقف  هل 
كما يعتقد البعض؟

ــدا مــعــرفــة أن الــعــالج  مــن الــمــهــم جـ
بالليزر ال يضمن توقف نمو الشعر بشكل 
مطلق، إال أنه يساعد على تخفيف كمية 
وحدة الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ 
ففي كل مرة تتعرض البصيالت لموجات 
مئوية  بنسبة  البصيالت  تضعف  الليزر 
نــســبــة عالية  إلـــى  تــصــل  ان  إلـــى  مــعــيــنــة 
من  بالمائة  تسعين  إلــى  تصل  قــد  جــدا 
المساحة التي تعرضت لموجات الليزر. 

كم الفترة بين الجلسة واألخرى؟
يفضل عمل الليزر كل أربعة أسابيع 
وتــخــتــلــف نــســبــة اســتــجــابــة الــبــصــيــالت 
أكثر  وداكنة  أسمك  الشعرة  كانت  فكلما 
كــانــت الــنــتــائــج الــمــرجــوة أفــضــل لــذلــك 
نــنــصــح بــالــبــدء فـــي ســـن مــبــكــرة قــبــل أن 
يــتــحــول الــشــعــر إلــــى الـــلـــون األبـــيـــض أو 

الرمادي مع تقدم العمر. 
مــا بــيــن جــلــســات الــلــيــزر، هــل يمكن 
اســتــخــدام الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة إلزالـــة 

الشعر الزائد مثل الشمع أو الحالوة؟
طبيعيا  ينمو  الشعر  تــرك  األفــضــل 
فبعض البصيالت سوف تضعف وتسقط 
والــوجــه،  بالجسم  يــقــاوم  ســوف  وبعضها 
يحرج  فالبعض  الوجه  إلى  بالنسبة  أما 
اللجوء  للبنات  ويمكن  الشعر  من وجود 
داكــن  لونه  الشعر  كــان  إذا  التشقير  إلــى 
وشــكــلــه مــزعــج إلـــى حــيــن الـــوصـــول إلــى 
كل  مــن  االنــتــهــاء  بعد  الــمــرجــوة  النتائج 

الجلسات. 
كم عدد الجلسات المتوقعة؟

من شخص  يختلف  الجلسات  عــدد 
اثنتي  من  العام  المعدل  ولكن  آخر  إلى 
عــشــرة جــلــســة الــــى ثــالثــيــن جــلــســة اقــل 
واألخــرى  الجلسة  وبين  احيانا  اكثر  أو 
أربعة اسابيع وتتباعد المدة عندما تقل 

كثافة الشعر.
ما هي مخاطر إزالة الشعر بالليزر؟

بالليزر  الشعر  إزالـــة  إجـــراء  يرتبط 
بــبــعــض الـــمـــخـــاطـــر واآلثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والوميض  الموجات  على  كلها  وتعتمد 
من  لــذلــك  البصيلة؛  لــه  تتعرض  الـــذي 
ــون الــجــلــد  ــ ــأكـــد مــــن لـ ــتـ ــدا الـ ــ الـــمـــهـــم جـ

الجلد  لون  إليها  يحتاج  التي  والجرعة 
السطحية  الــحــروق  لتجنب  والبصيلة 
المؤقتة والتصبغات أو االحمرار الوقتي 
قبل  الجلد  ترطيب  من  التأكد  وكذلك 
وبــعــد جــلــســة الــلــيــزر ألنـــه مــع الــجــفــاف 

تزداد فرصة الحروق والمضاعفات.
ومـــــن اهـــــم عــــوامــــل فــــرصــــة تــقــلــيــل 
التمريض  طاقم  يكون  ان  المضاعفات 
مــدربــا عــلــى أجــهــزة الــلــيــزر وعــلــى درايـــة 
تــامــه بــأنــواع الــبــشــرة وحــاجــتــهــا إلـــى أي 
الصيانة  من  والتأكد  الليزر  من  جرعة 

الدورية لألجهزة قبل استخدامها.
به  الــمــرغــوب  غير  الشعر  إزالـــة  هــل 
باختالف تقنيات الليزر قد تسبب البثور 
حتى  أو  الـــشـــبـــاب  حـــب  أو  الـــحـــبـــوب  أو 

الندب؟
آمنة  الشعر كلها  إزالــة  ليزر  تقنيات 
جدا وال عالقة لها بظهور البثور أو حب 

الشباب والندب. 
الحاالت  إذا ظهرت في بعض  ولكن 

تكون االسباب كاآلتي:
ــا أن الــشــخــص يــعــانــي أصـــال من  إمـ
قد  البشرة  تكون  أن  وإمــا  الشباب،  حــب 
تــحــســســت مــــن الـــحـــالقـــة بـــالـــشـــفـــرة، أو 
التقليدي  العالج  من  البشرة  تحسست 
ــن الــشــعــر مــثــل الــســكــر او  لــلــتــخــلــص مـ
الليزر،  او بعد جلسة  الشمع وذلك قبل 
ــد اســتــخــدم  الـــشـــخـــص قــ يـــكـــون  ــد  أو قــ
الكورتيزون  مــادة  على  تحتوي  كريمات 

فترة طويلة.
ــة الشعر  هــنــاك اقــاويــل ان لــيــزر ازالـ
قــد يــســبــب ســرطــان الــجــلــد.. مــا رأيــكــم 

الطبي؟
هـــذا االعــتــقــاد مــــازال مــوجــودا عند 
الــبــعــض ولــكــنــه غــيــر صــحــيــح وخــاطــئ 
والسابع  الــســادس  بالجيل  نحن  طبعا، 
مـــن تــقــنــيــات الــلــيــزر وكــلــهــا آمــنــة ســـواء 
التي تعمل على بصيالت الشعر او التي 
تحفز عوامل النمو وتشد البشرة او التي 

تقشرها وغيرها من تقنيات الليزر .
ــزة الـــلـــيـــزر تــنــقــل الــثــآلــيــل  ــهـ ــل أجـ هـ

التناسلية أو أي نوع من أنواع الثآليل؟
أوال بالنسبة إلى الثآليل التناسلية 
فهي تنتقل باالتصال الجنسي المباشر 
بــأن يكون  او من خــالل الشخص نفسه 
باليدين  آخــر مثال  نــوع  ثآليل من  لديه 

ويعدي أماكن اخرى بالجسم.
ــاك حـــــــاالت يـــصـــعـــب عــمــل  ــنــ ــــل هــ هـ

جلسات الليزر لها؟
نـــعـــم هـــنـــاك حــــــاالت يــصــعــب عــمــل 
الليزر لها مثل حاالت االكزيما الشديدة 
الــبــشــرة  والــمــتــهــيــجــة وكـــذلـــك اذا كــانــت 
متعرضة ألشعة الشمس وتغير لونها الى 
الطبيعي  البشرة  لون  داكنة عن  درجــات 
وكـــــذلـــــك حــــــــاالت االشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الفيتامين  مشتقات  عقاقير  يــأخــذون 
)أ( لــعــالج حــب الــشــبــاب، لــذلــك فحص 
جدا  مهم  سالمتها  من  والتأكد  الحالة 
الليزر. وفي حاالت  البدء بجلسات  قبل 
الــشــعــر األبــيــض والـــرمـــادي بسبب عــدم 
قدرة الليزر على التخلص من البصيلة 
لضمان  مبكرا  بالجلسات  البدء  يفضل 

النتيجة المرجوة.
وكذلك في حاالت الهربس الفموي 

او التناسلي إلى حين الشفاء التام.
مـــن أي عــمــر يــمــكــن عــمــل جــلــســات 
لـــيـــزر الــتــخــلــص مـــن الـــشـــعـــر؟ ومــــا هي 
للتقليل  اتباعها  يجب  التي  اإلجـــراءات 

من المضاعفات بعد جلسة الليزر؟
ــوغ، وهــــنــــاك حــــاالت  ــلـ ــبـ مــــن عـــمـــر الـ

استثنائية قد نبدأ بها قبل سن البلوغ،
المتبعة  اإلجـــراءات  إلــى  وبالنسبة   
العالجي  الــمــرطــب  الــكــريــم  يجب وضــع 
الذي يحدده الطبيب بعد الجلسة مدة 
خمسة أيام الى اسبوع إلى حين اختفاء 
االحمرار وكذلك عدم التعرض المباشر 
للشمس وتجنب الحمامات الشمسية او 

الماء الساخن.

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر ي الذي يصادف 14 
نوفمبر من كل عام، التقت الخليج الطبي بالدكتورة خديجة 
الــعــال اســتــشــاري طــب األطــفــال وأمــــراض الــســكــري بمجمع 
عن  الحقائق  من  العديد  اوضحت  التي  الطبي  السلمانية 

السكري بنوعيه األول والثاني فأوضحت بأن:
نوفمبر  من  عشر  الرابع  يصادف  العالمي  السكري  يوم 
تم  وقــد  بالسكري،  التوعية  نشر  منه  والــهــدف  عــام،  كل  من 
اختيار هذا اليوم ألنه يصادف ذكرى مولد السير فريدريك 
بانتينج الذي ساعد في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست 

عام 1922.
إن لم يكن اآلن، فمتى؟ هو شعار اليوم العالمي للسكري 
لتسليط  وذلــك  التوالي  على   2023  -2022  -2021 لــألعــوام 
المتكاملة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر  أهــمــيــة  الــضــوء عــلــى 
ــى رعــايــة ودعــم  لــلــجــمــيــع، فــمــرضــى الــســكــري يــحــتــاجــون إلـ

مستمرين إلدارة حالتهم وتجنب المضاعفات.
بعد مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف اإلنسولين ال 
يزال الماليين من األشخاص المصابين بداء السكري حول 
العالم ال يحصلون على رعاية صحية وهناك الماليين ممن 
معدل  قياس  وأجهزة  الــدواء  على  الحصول  يستطيعون  ال 
السكر، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
فقد قدر العدد بثالثة اشخاص من كل اربعة ال يستطيعون 

الحصول على الخدمات واالحتياجات األساسية.
ــــرض الـــســـكـــري مــــن األمــــــــراض االســتــقــالبــيــة  يــعــتــبــر مـ
المزمنة والشائعة في العالم، يصيب األطفال والكبار، يكون 
معدل السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ويتوجب 
أنــواع  وهناك  الفموية،  بــاألدويــة  أو  باألنسولين  إمــا  العالج 
الوقاية  يمكن  السكري  من  الثاني  والنوع  للسكري،  عديدة 

منه باتباع نظام حياتي صحي والمحافظة على الوزن.
تؤثر  مضاعفات  بــه  متحكم  الغير  الــســكــري  عــن  ينتج 
على وظائف وعمل الكلى، الجهاز العصبي، القلب واألوعية 
الــدمــويــة والــعــيــنــيــن، لــذلــك يــجــب الــحــرص عــلــى المتابعة 
المعدالت  ضمن  الــدم  في  السكر  بمعدل  والتحكم  الدورية 

الطبيعية قدر اإلمكان لتجنب ما ذكر من مضاعفات.
الدائرة الزرقاء: الدائرة الزرقاء هي الشعار الرسمي وتم 

اعتمادها كرمز عالمي للتوعية بالسكري في عام 2006.
ــري الـــعـــالـــمـــي فــي  ــكـ ــسـ وتـــشـــيـــر إلـــــى وحــــــدة مــجــتــمــع الـ
االســتــجــابــة لــوبــاء الــســكــري، والــلــون األزرق يـــدل عــلــى لــون 
لون علم منظمة  وكذلك هو  األمــم  توحد كل  التي  السماء 

األمم المتحدة.
حقائق وإحصائيات عالمية:

العالم  بالسكري حول  البالغين  المصابين  *يبلغ عدد   
537 مليون مصاب وبحلول عام 2045 يحتمل أن يرتفع عدد 

المصابين إلى أعلى من 700 مليون مصاب.
غير  مــن  بالسكري  مــصــاب  كــل شخصين  مــن  * شخص 

دراية أو تشخيص. 
* هناك مما يعادل )232 مليون شخص(.

* هــــنــــاك شـــخـــص مــــن كــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــريــض 
 136( يــعــادل  مما  سنة.   65 فــوق  العمر  مــن  يبلغ  بالسكري 

مليون شخص(.
* يتأثر مولود من كل ستة مواليد مما يعادل )20 مليونا( 

بارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل )سكري الحمل(.
* تسبب مرض السكري في وفاة 6,7 ماليين شخص في 

عام 2021.
مملكتنا الحبيبة تدعم وتساند وتوفر جميع الخدمات 
الفموية  واألدويــة  األنسولين  توفير  للسكريين، من  الطبية 
والمتابعة الدورية المنتظمة في العيادات، إلى جانب توفير 

الفحوصات المطلوبة لتجنب المضاعفات المستقبلية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالصحة والعافية.

فــرط  اضــطــراب  يعتبر 
الــنــشــاط ونــقــص االنــتــبــاه 
ADHD من أكثر المشكالت 
من  الكثير  لـــدى  الــشــائــعــة 
األطفال في سن المدرسة، 
الطفل  مــع  التعامل  فيتم 
ــاوة  ــقـ ــي شـ ــانـ ــعـ ــى أنــــــه يـ ــلـ عـ
طبيعية، وهذا ما يزيد من 
وتأثيرها  المشكلة  تفاقم 
بشكل  وأســرتــه  الطفل  فــي 

سلبي.
ــالـــي  ــتـ فـــــي الــــمــــقــــال الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــصــ تــــــشــــــرح لـــــنـــــا اخــ
ــتــــول  ــة بــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــق والــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـ
بمركز  عبدالرحمن  خالد 
مــا هو  تمام  نبيل  الــدكــتــور 
ــرط الــحــركــة  ــ اضــــطــــراب فـ
ــت االنــــتــــبــــاه وكـــيـــف  وتـــشـــتـ
ــل مـــــعـــــه وبــــــــــدأت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

حديثها قائلة:
ــا هو  ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـ
إحــبــاطــًا مــن رؤيــــة طفلك 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
يــواجــه صعوبة  ذلـــك  ومـــع 
ــات والـــمـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــي الـ ــ فـ

اليومية المعتادة.
ــــن لـــــألطـــــفـــــال  ــكـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اآلخـــــــريـــــــن فــــــي الـــــروضـــــة 
الــجــلــوس والــمــســاهــمــة في 
لمدة  الجماعية  األنشطة 
التسبب  دون  دقــائــق  عــشــر 
بينما  يذكر،  إزعــاج  أي  في 
الجلوس  يمكنه  ال  طفلك 
ــراك ألكــثــر مـــن 10  دون حــ
ثوان! أو ال يمر يوم دون أن 
يفقد أعصابه على زمالئه، 
أو تأتيك شكوى من معلمة 

الصف.
لألطفال  يمكن  وحيث 
ــــث أن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
يــــتــــذكــــروا إحـــــضـــــار كـــتـــاب 

الـــعـــلـــوم مــــن الــــصــــف قــبــل 
االنــــصــــراف، والــمــحــافــظــة 
المقلمة،  مــحــتــويــات  عــلــى 
وحــــــــل فــــــــــروض مـــنـــزلـــيـــة، 
فــكــيــف ال يــمــكــنــه طــفــلــك 
أنه عند  بالرغم من  ذلــك! 
جــلــوســك مــعــه يــتــضــح أنــه 
يــــعــــرف الــــحــــل لــلــمــســائــل 
ــات  ــ ــبـ ــ ـــواجـ الــــريــــاضــــيــــة والــ

األخرى. فما المشكلة!
موضوع  يتحول  وكيف 
ــرب  ــة لـــحـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــيــ ــرتــ تــ
أسبوعية مع طفلك ذي الـ 
12 عامًا، حيث ال يمكن ان 
بمفرده  غرفته  ترتيب  يتم 
وربما  إشراف مباشر  بدون 
ــه فــــي الــتــرتــيــب  ــاعـــدتـ مـــسـ
ــثــــر مــــن نــصــف  ــاز أكــ ــ ــجـ ــ وإنـ

المهام.
وبــالــنــســبــة لــالســتــعــداد 
تذكره  أن  الصباحي، يجب 
ــيـــرة  ــل الــــمــــهــــام الـــصـــغـ ــكــ بــ
والكبيرة يوميًا وإال سينسى 
إفــطــاره.  حقيبة  أو  كــتــابــه 
أو مــشــروعــه الــمــدرســي. ال 
شــــيء يــمــر بــســهــولــة بـــدون 
إشراف مباشر منك طوال 

الوقت!
أن طفلك  تــعــرف  أنـــت 
ــاء والــرغــبــة  ــذكــ يــمــتــلــك الــ
فــي الــنــجــاح والــقــيــام بهذه 
الــمــهــام، وربـــمـــا جــربــت كل 
شيء من اتفاقيات وتحايل 
والتحفيز والمكافأة وحتى 
والــتــهــديــد لحثه  الـــصـــراخ 
ــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن  ــلــ عــ

فــائــدة  دون  ولـــكـــن  الــجــهــد 
تذكر.

إلـــيـــه  يـــفـــتـــقـــر  مــــــا  إن 
طــفــلــك لــيــس االنــضــبــاط 
بـــــــل »ضــــــعــــــف الـــــمـــــهـــــارات 
مجموعة  وهي  التنفيذية« 
مــــــــن مـــــــــهـــــــــارات الـــــــدمـــــــاغ 
ألداء  المطلوبة  األساسية 
ــام مـــثـــل الــتــنــظــيــم،  ــهــ ــمــ الــ
المهمة،  بــدء  التخطيط، 
التركيز عليها، التحكم في 
االنفعاالت،  كبت  الــدوافــع، 
والتكيف والمرونة وغيرها 

من المهام.
وهــــــــــل يــــمــــكــــن إقـــــنـــــاع 
الطفل بالقيام بمهمة وهو 
لفعل  الــمــهــارة  يــمــتــلــك  ال 

ذلك؟ 
هــــذا يــشــبــه اســتــخــدام 
اإلقــــــنــــــاع لـــجـــعـــل طــفــلــك 
يـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وهــو 
ال يــعــرف كــيــف يــعــزف! لو 
ــنـــاع  جـــربـــت كـــل طــــرق اإلقـ
فــلــن يستطيع  الــعــالــم  فــي 
الوحيدة  الطريقة  العزف، 
لــجــعــل طــفــلــك يــعــزف هي 
بــتــعــلــيــمــه تـــلـــك الـــمـــهـــارة 
لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
المصابين باضطراب فرط 
الــحــركــة وتــشــتــت االنــتــبــاه، 
ــن مــــــن إنــــجــــاز  ــمـــكـ لــــــن يـــتـ
بتعليمه  إال  الــمــهــام  تــلــك 
التي  التنفيذية  الــمــهــارات 

يفتقر لها.
لــــذا ال تــعــانــي وحـــدك 
طــــفــــلــــك  تـــــــجـــــــعـــــــل  وال 
يــــــعــــــانــــــي، احــــــــــــرص عـــلـــى 
تــشــخــيــص طــفــلــك وتــعــلــم 
ــي  ــتـ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تمكنك من مساعدته على 
تطوير مهاراته التنفيذية.

حقائق وتطورات في إزالة الشعر بالليزر 
الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: تقنيات الليزر كلها آمنة وهناك حاالت يصعب عمل الليزر لها

أخصائية التخاطب بتول خالد: 
الطفل الحركي يحتاج إلى تعلم المهارات التنفيذية 

في يومه العالمي 
الدكتورة خديجة العال توضح حقائق عن مرض السكري 

اليوم العالمي للسكري )إن لم يكن اآلن، فمتى(؟

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16307/pdf/1-Supplime/16307.pdf?fixed4848
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315787
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315874
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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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يحتفل العالم كل عام في الرابع عشر من نوفمبر 
باليوم العالمي للسكري، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد 
الــصــحــي الــمــتــصــاعــد الــــذي يــشــكــلــه مـــرض الــســكــري، 
وتحديدا في يوم ميالد السير فردريك بانتينج، الذي 
شارك في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست في عام 

.1922
يعجز  السكري مرض مزمن يحدث عندما  مرض 
البنكرياس عن إنتاج اإلنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عن االستخدام الفعال لإلنسولين الذي 

ينتجه.
في  السكر  مستوى  ينّظم  هرمون  هو  واإلنسولين 
الــدم من اآلثــار  ارتــفــاع مستوى السكر في  الــدم، ويعد 
السيطرة على مرض  التي تحدث جــّراء عدم  الشائعة 
الوقت إلى حــدوث أضــرار وخيمة  السكري، ويــؤدي مع 
فــي الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، وال سيما األعــصــاب 

واألوعية الدموية والكلى والشبكية.
أعراض اإلصابة بالسكري معروفة للجميع بفضل 
الــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة، وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أعـــراض 
السكري من  أعراض  ولكن  تتشابه،  بالسكري  اإلصابة 
النوع األول تظهر بشكل مفاجئ، بينما تظهر أعراض 
تدريجي،  بشكل  الثاني  الــنــوع  مــن  بالسكري  اإلصــابــة 
ويوصي األطباء بإجراء العديد من االختبارات لتأكيد 

التشخيص.
الـــســـكـــري يتم  مــــرض  أكـــثـــر مـــن 50% مـــن حـــــاالت 
السيطرة عليها بمجرد تنظيم الغذاء.. فاجعل غذاءك 

قبل دوائك.
من  بــدءا  مستمر  تطور  في  العالجات  هلل،  الحمد 
والتي  اإلنسولين  مــرورا بمضخات  الحقن  الى  الــدواء 
صفحتنا  فــي  األطــبــاء  مــن  مجموعة  يوضحها  ســوف 

الطبية هذا الشهر.
يــكــرم  وأن  والـــعـــافـــيـــة  الــعــفــو  لــلــجــمــيــع  اهلل  نـــســـأل 

المرضى بمزيد من البركة والّسالمة.

التوعية بمر�ض ال�سكري 

العدد )16307( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1444هـ - 15 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مجلس الصحة الخليجي
 يصدر دليال توعويا عن مرض السكري

ــإدارة  ــ ــدر مــجــلــس الــصــحــة الــخــلــيــجــي مــمــثــاًل بـ ــ أصـ
الصحة العامة عبر حسابه الرسمي الموثق على تويتر 
وذلك  الطفل،  مع  التعامل  لطرق  ودليل  السكري  دليل 
ضمن األسبوع الخليجي للسكري وفعالية اليوم العالمي 
صفحة   17 مــن  المكون  السكري  دليل  وشمل  للطفل. 
العديد من النصائح للوقاية من اإلصابة بداء السكري. 
السكري،  داء  مــن  تحميك  عـــادات  الــدلــيــل:  شمل  حيث 

عالمات تستدعي فحص السكري، وتشخيص السكري، 
من  سنة  ومائة  المضاعفات،  من  نفسك  تحمي  وكيف 
اإلنسولين. كما شمل أيضا العديد من النصائح والطرق 
ــذا الــدلــيــل بمثابة  ــان هـ لــلــتــعــامــل بــهــا مــع األطـــفـــال وكــ
إهداء من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم، وذلك 
لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين 

والتربية حتى النوم.
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أنــــنــــا ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــن  بـــــد  ال 
تــقــنــيــة الــلــيــزر فـــي ازالـــــة الــشــعــر الــزائــد 
الليزر  يقوم  حيث  فيه،  الــمــرغــوب  وغير 
باستهداف الشعر الزائد والقضاء عليه، 
هناك اسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع 
الدكتورة  اآلتــي  الــحــوار  في  عنها  تجيب 
ــد مـــعـــرفـــي اخــصــائــي  ــواحـ ــدالـ ــبـ ــان عـ ــنـ حـ
االمـــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة وطــب 

الجلد التكميلي بمعرفي كلينيك.
غير  الشعر  مــن  التخلص  لــيــزر  هــل 

المرغوب فيه يعتبر آمنا؟
كل أجهزة ليزر التخلص من الشعر 
ابـــدا؛  منها  للقلق  ــي  داعـ وال  جـــدا  آمــنــه 
والسابع  الــســادس  بالجيل  الــيــوم  فنحن 
التي تدخل  الحديثة  التقنيات  من هذه 
فهي  كبير  بشكل  الصناعي  الــذكــاء  بها 

أجهزة حساسة وصديقة لإلنسان.
فيه  المرغوب  غير  الشعر  إزالــة  هل 

تجميلي أم عالجي؟
إزالـــــة الــشــعــر بــالــلــيــزر الـــغـــرض من 
بعض  في  الشعر  نمو  منع  هو  اختراعه 
الـــمـــرغـــوب بنمو  مــنــاطــق الــجــســم غــيــر 
الــشــعــر فــيــهــا وذلـــــك ألســـبـــاب عــــدة إمــا 
نمو  فــرط  عند  عالجية  وإمــا  تجميلية، 
الشعر عند النساء بسبب أمراض معينة 
وعند حدوث مرض ما يسمى الشعرانية، 
أو بدافع عالج الشعر الزائد بعد عملية 
الناصور أو تجميلية بمعنى آخر نظافة 
للجسم من الشعر الزائد عند النساء أو 
الرجال وخاصة الذين يمارسون رياضات 
الشعر  مــن  الــتــخــلــص  تــســتــدعــي  معينة 

بالجسم. 
كيف تعمل تقنية ليزر التخلص من 

الشعر الزائد؟
ــعــــالج بـــالـــلـــيـــزر عـــلـــى مــنــع  يــعــمــل الــ
البصيالت  إتــالف  الشعر من خــالل  نمو 
على  التقنية  تعتمد  فيه حيث  الخاصة 
التصبغية،  الميالنين  خاليا  استهداف 
الشعر  بصيالت  تفكيك  على  يعمل  مــا 

وتأخر نمو الشعر الجديد في المنطقة 
المعرضة لإلشعاع أو الوميض.

تماما  النمو  عن  الشعر  يتوقف  هل 
كما يعتقد البعض؟

ــدا مــعــرفــة أن الــعــالج  مــن الــمــهــم جـ
بالليزر ال يضمن توقف نمو الشعر بشكل 
مطلق، إال أنه يساعد على تخفيف كمية 
وحدة الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ 
ففي كل مرة تتعرض البصيالت لموجات 
مئوية  بنسبة  البصيالت  تضعف  الليزر 
نــســبــة عالية  إلـــى  تــصــل  ان  إلـــى  مــعــيــنــة 
من  بالمائة  تسعين  إلــى  تصل  قــد  جــدا 
المساحة التي تعرضت لموجات الليزر. 

كم الفترة بين الجلسة واألخرى؟
يفضل عمل الليزر كل أربعة أسابيع 
وتــخــتــلــف نــســبــة اســتــجــابــة الــبــصــيــالت 
أكثر  وداكنة  أسمك  الشعرة  كانت  فكلما 
كــانــت الــنــتــائــج الــمــرجــوة أفــضــل لــذلــك 
نــنــصــح بــالــبــدء فـــي ســـن مــبــكــرة قــبــل أن 
يــتــحــول الــشــعــر إلــــى الـــلـــون األبـــيـــض أو 

الرمادي مع تقدم العمر. 
مــا بــيــن جــلــســات الــلــيــزر، هــل يمكن 
اســتــخــدام الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة إلزالـــة 

الشعر الزائد مثل الشمع أو الحالوة؟
طبيعيا  ينمو  الشعر  تــرك  األفــضــل 
فبعض البصيالت سوف تضعف وتسقط 
والــوجــه،  بالجسم  يــقــاوم  ســوف  وبعضها 
يحرج  فالبعض  الوجه  إلى  بالنسبة  أما 
اللجوء  للبنات  ويمكن  الشعر  من وجود 
داكــن  لونه  الشعر  كــان  إذا  التشقير  إلــى 
وشــكــلــه مــزعــج إلـــى حــيــن الـــوصـــول إلــى 
كل  مــن  االنــتــهــاء  بعد  الــمــرجــوة  النتائج 

الجلسات. 
كم عدد الجلسات المتوقعة؟

من شخص  يختلف  الجلسات  عــدد 
اثنتي  من  العام  المعدل  ولكن  آخر  إلى 
عــشــرة جــلــســة الــــى ثــالثــيــن جــلــســة اقــل 
واألخــرى  الجلسة  وبين  احيانا  اكثر  أو 
أربعة اسابيع وتتباعد المدة عندما تقل 

كثافة الشعر.
ما هي مخاطر إزالة الشعر بالليزر؟
بالليزر  الشعر  إزالـــة  إجـــراء  يرتبط 
بــبــعــض الـــمـــخـــاطـــر واآلثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والوميض  الموجات  على  كلها  وتعتمد 
من  لــذلــك  البصيلة؛  لــه  تتعرض  الـــذي 
ــون الــجــلــد  ــ ــأكـــد مــــن لـ ــتـ ــدا الـ ــ الـــمـــهـــم جـ

الجلد  لون  إليها  يحتاج  التي  والجرعة 
السطحية  الــحــروق  لتجنب  والبصيلة 
المؤقتة والتصبغات أو االحمرار الوقتي 
قبل  الجلد  ترطيب  من  التأكد  وكذلك 
وبــعــد جــلــســة الــلــيــزر ألنـــه مــع الــجــفــاف 

تزداد فرصة الحروق والمضاعفات.
ومـــــن اهـــــم عــــوامــــل فــــرصــــة تــقــلــيــل 
التمريض  طاقم  يكون  ان  المضاعفات 
مــدربــا عــلــى أجــهــزة الــلــيــزر وعــلــى درايـــة 
تــامــه بــأنــواع الــبــشــرة وحــاجــتــهــا إلـــى أي 
الصيانة  من  والتأكد  الليزر  من  جرعة 

الدورية لألجهزة قبل استخدامها.
به  الــمــرغــوب  غير  الشعر  إزالـــة  هــل 
باختالف تقنيات الليزر قد تسبب البثور 
حتى  أو  الـــشـــبـــاب  حـــب  أو  الـــحـــبـــوب  أو 

الندب؟
آمنة  الشعر كلها  إزالــة  ليزر  تقنيات 
جدا وال عالقة لها بظهور البثور أو حب 

الشباب والندب. 
الحاالت  إذا ظهرت في بعض  ولكن 

تكون االسباب كاآلتي:
ــا أن الــشــخــص يــعــانــي أصـــال من  إمـ
قد  البشرة  تكون  أن  وإمــا  الشباب،  حــب 
تــحــســســت مــــن الـــحـــالقـــة بـــالـــشـــفـــرة، أو 
التقليدي  العالج  من  البشرة  تحسست 
ــن الــشــعــر مــثــل الــســكــر او  لــلــتــخــلــص مـ
الليزر،  او بعد جلسة  الشمع وذلك قبل 
ــد اســتــخــدم  الـــشـــخـــص قــ يـــكـــون  ــد  أو قــ
الكورتيزون  مــادة  على  تحتوي  كريمات 

فترة طويلة.
ــة الشعر  هــنــاك اقــاويــل ان لــيــزر ازالـ
قــد يــســبــب ســرطــان الــجــلــد.. مــا رأيــكــم 

الطبي؟
هـــذا االعــتــقــاد مــــازال مــوجــودا عند 
الــبــعــض ولــكــنــه غــيــر صــحــيــح وخــاطــئ 
والسابع  الــســادس  بالجيل  نحن  طبعا، 
مـــن تــقــنــيــات الــلــيــزر وكــلــهــا آمــنــة ســـواء 
التي تعمل على بصيالت الشعر او التي 
تحفز عوامل النمو وتشد البشرة او التي 

تقشرها وغيرها من تقنيات الليزر .
ــزة الـــلـــيـــزر تــنــقــل الــثــآلــيــل  ــهـ ــل أجـ هـ

التناسلية أو أي نوع من أنواع الثآليل؟
أوال بالنسبة إلى الثآليل التناسلية 
فهي تنتقل باالتصال الجنسي المباشر 
بــأن يكون  او من خــالل الشخص نفسه 
باليدين  آخــر مثال  نــوع  ثآليل من  لديه 

ويعدي أماكن اخرى بالجسم.
ــاك حـــــــاالت يـــصـــعـــب عــمــل  ــنــ ــــل هــ هـ

جلسات الليزر لها؟
نـــعـــم هـــنـــاك حــــــاالت يــصــعــب عــمــل 
الليزر لها مثل حاالت االكزيما الشديدة 
الــبــشــرة  والــمــتــهــيــجــة وكـــذلـــك اذا كــانــت 
متعرضة ألشعة الشمس وتغير لونها الى 
الطبيعي  البشرة  لون  داكنة عن  درجــات 
وكـــــذلـــــك حــــــــاالت االشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الفيتامين  مشتقات  عقاقير  يــأخــذون 
)أ( لــعــالج حــب الــشــبــاب، لــذلــك فحص 
جدا  مهم  سالمتها  من  والتأكد  الحالة 
الليزر. وفي حاالت  البدء بجلسات  قبل 
الــشــعــر األبــيــض والـــرمـــادي بسبب عــدم 
قدرة الليزر على التخلص من البصيلة 
لضمان  مبكرا  بالجلسات  البدء  يفضل 

النتيجة المرجوة.
وكذلك في حاالت الهربس الفموي 

او التناسلي إلى حين الشفاء التام.
مـــن أي عــمــر يــمــكــن عــمــل جــلــســات 
لـــيـــزر الــتــخــلــص مـــن الـــشـــعـــر؟ ومــــا هي 
للتقليل  اتباعها  يجب  التي  اإلجـــراءات 

من المضاعفات بعد جلسة الليزر؟
ــوغ، وهــــنــــاك حــــاالت  ــلـ ــبـ مــــن عـــمـــر الـ

استثنائية قد نبدأ بها قبل سن البلوغ،
المتبعة  اإلجـــراءات  إلــى  وبالنسبة   
العالجي  الــمــرطــب  الــكــريــم  يجب وضــع 
الذي يحدده الطبيب بعد الجلسة مدة 
خمسة أيام الى اسبوع إلى حين اختفاء 
االحمرار وكذلك عدم التعرض المباشر 
للشمس وتجنب الحمامات الشمسية او 

الماء الساخن.

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر ي الذي يصادف 14 
نوفمبر من كل عام، التقت الخليج الطبي بالدكتورة خديجة 
الــعــال اســتــشــاري طــب األطــفــال وأمــــراض الــســكــري بمجمع 
عن  الحقائق  من  العديد  اوضحت  التي  الطبي  السلمانية 

السكري بنوعيه األول والثاني فأوضحت بأن:
نوفمبر  من  عشر  الرابع  يصادف  العالمي  السكري  يوم 
تم  وقــد  بالسكري،  التوعية  نشر  منه  والــهــدف  عــام،  كل  من 
اختيار هذا اليوم ألنه يصادف ذكرى مولد السير فريدريك 
بانتينج الذي ساعد في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست 

عام 1922.
إن لم يكن اآلن، فمتى؟ هو شعار اليوم العالمي للسكري 
لتسليط  وذلــك  التوالي  على   2023  -2022  -2021 لــألعــوام 
المتكاملة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر  أهــمــيــة  الــضــوء عــلــى 
ــى رعــايــة ودعــم  لــلــجــمــيــع، فــمــرضــى الــســكــري يــحــتــاجــون إلـ

مستمرين إلدارة حالتهم وتجنب المضاعفات.
بعد مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف اإلنسولين ال 
يزال الماليين من األشخاص المصابين بداء السكري حول 
العالم ال يحصلون على رعاية صحية وهناك الماليين ممن 
معدل  قياس  وأجهزة  الــدواء  على  الحصول  يستطيعون  ال 
السكر، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
فقد قدر العدد بثالثة اشخاص من كل اربعة ال يستطيعون 

الحصول على الخدمات واالحتياجات األساسية.
ــــرض الـــســـكـــري مــــن األمــــــــراض االســتــقــالبــيــة  يــعــتــبــر مـ
المزمنة والشائعة في العالم، يصيب األطفال والكبار، يكون 
معدل السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ويتوجب 
أنــواع  وهناك  الفموية،  بــاألدويــة  أو  باألنسولين  إمــا  العالج 
الوقاية  يمكن  السكري  من  الثاني  والنوع  للسكري،  عديدة 

منه باتباع نظام حياتي صحي والمحافظة على الوزن.
تؤثر  مضاعفات  بــه  متحكم  الغير  الــســكــري  عــن  ينتج 
على وظائف وعمل الكلى، الجهاز العصبي، القلب واألوعية 
الــدمــويــة والــعــيــنــيــن، لــذلــك يــجــب الــحــرص عــلــى المتابعة 
المعدالت  ضمن  الــدم  في  السكر  بمعدل  والتحكم  الدورية 

الطبيعية قدر اإلمكان لتجنب ما ذكر من مضاعفات.
الدائرة الزرقاء: الدائرة الزرقاء هي الشعار الرسمي وتم 

اعتمادها كرمز عالمي للتوعية بالسكري في عام 2006.
ــري الـــعـــالـــمـــي فــي  ــكـ ــسـ وتـــشـــيـــر إلـــــى وحــــــدة مــجــتــمــع الـ
االســتــجــابــة لــوبــاء الــســكــري، والــلــون األزرق يـــدل عــلــى لــون 
لون علم منظمة  وكذلك هو  األمــم  توحد كل  التي  السماء 

األمم المتحدة.
حقائق وإحصائيات عالمية:

العالم  بالسكري حول  البالغين  المصابين  *يبلغ عدد   
537 مليون مصاب وبحلول عام 2045 يحتمل أن يرتفع عدد 

المصابين إلى أعلى من 700 مليون مصاب.
غير  مــن  بالسكري  مــصــاب  كــل شخصين  مــن  * شخص 

دراية أو تشخيص. 
* هناك مما يعادل )232 مليون شخص(.

* هــــنــــاك شـــخـــص مــــن كــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــريــض 
 136( يــعــادل  مما  سنة.   65 فــوق  العمر  مــن  يبلغ  بالسكري 

مليون شخص(.
* يتأثر مولود من كل ستة مواليد مما يعادل )20 مليونا( 

بارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل )سكري الحمل(.
* تسبب مرض السكري في وفاة 6,7 ماليين شخص في 

عام 2021.
مملكتنا الحبيبة تدعم وتساند وتوفر جميع الخدمات 
الفموية  واألدويــة  األنسولين  توفير  للسكريين، من  الطبية 
والمتابعة الدورية المنتظمة في العيادات، إلى جانب توفير 

الفحوصات المطلوبة لتجنب المضاعفات المستقبلية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالصحة والعافية.

فــرط  اضــطــراب  يعتبر 
الــنــشــاط ونــقــص االنــتــبــاه 
ADHD من أكثر المشكالت 
من  الكثير  لـــدى  الــشــائــعــة 
األطفال في سن المدرسة، 
الطفل  مــع  التعامل  فيتم 
ــاوة  ــقـ ــي شـ ــانـ ــعـ ــى أنــــــه يـ ــلـ عـ
طبيعية، وهذا ما يزيد من 
وتأثيرها  المشكلة  تفاقم 
بشكل  وأســرتــه  الطفل  فــي 

سلبي.
ــالـــي  ــتـ فـــــي الــــمــــقــــال الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــصــ تــــــشــــــرح لـــــنـــــا اخــ
ــتــــول  ــة بــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــق والــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـ
بمركز  عبدالرحمن  خالد 
مــا هو  تمام  نبيل  الــدكــتــور 
ــرط الــحــركــة  ــ اضــــطــــراب فـ
ــت االنــــتــــبــــاه وكـــيـــف  وتـــشـــتـ
ــل مـــــعـــــه وبــــــــــدأت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

حديثها قائلة:
ــا هو  ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـ
إحــبــاطــًا مــن رؤيــــة طفلك 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
يــواجــه صعوبة  ذلـــك  ومـــع 
ــات والـــمـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــي الـ ــ فـ

اليومية المعتادة.
ــــن لـــــألطـــــفـــــال  ــكـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اآلخـــــــريـــــــن فــــــي الـــــروضـــــة 
الــجــلــوس والــمــســاهــمــة في 
لمدة  الجماعية  األنشطة 
التسبب  دون  دقــائــق  عــشــر 
بينما  يذكر،  إزعــاج  أي  في 
الجلوس  يمكنه  ال  طفلك 
ــراك ألكــثــر مـــن 10  دون حــ
ثوان! أو ال يمر يوم دون أن 
يفقد أعصابه على زمالئه، 
أو تأتيك شكوى من معلمة 

الصف.
لألطفال  يمكن  وحيث 
ــــث أن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
يــــتــــذكــــروا إحـــــضـــــار كـــتـــاب 

الـــعـــلـــوم مــــن الــــصــــف قــبــل 
االنــــصــــراف، والــمــحــافــظــة 
المقلمة،  مــحــتــويــات  عــلــى 
وحــــــــل فــــــــــروض مـــنـــزلـــيـــة، 
فــكــيــف ال يــمــكــنــه طــفــلــك 
أنه عند  بالرغم من  ذلــك! 
جــلــوســك مــعــه يــتــضــح أنــه 
يــــعــــرف الــــحــــل لــلــمــســائــل 
ــات  ــ ــبـ ــ ـــواجـ الــــريــــاضــــيــــة والــ

األخرى. فما المشكلة!
موضوع  يتحول  وكيف 
ــرب  ــة لـــحـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــيــ ــرتــ تــ
أسبوعية مع طفلك ذي الـ 
12 عامًا، حيث ال يمكن ان 
بمفرده  غرفته  ترتيب  يتم 
وربما  إشراف مباشر  بدون 
ــه فــــي الــتــرتــيــب  ــاعـــدتـ مـــسـ
ــثــــر مــــن نــصــف  ــاز أكــ ــ ــجـ ــ وإنـ

المهام.
وبــالــنــســبــة لــالســتــعــداد 
تذكره  أن  الصباحي، يجب 
ــيـــرة  ــل الــــمــــهــــام الـــصـــغـ ــكــ بــ
والكبيرة يوميًا وإال سينسى 
إفــطــاره.  حقيبة  أو  كــتــابــه 
أو مــشــروعــه الــمــدرســي. ال 
شــــيء يــمــر بــســهــولــة بـــدون 
إشراف مباشر منك طوال 

الوقت!
أن طفلك  تــعــرف  أنـــت 
ــاء والــرغــبــة  ــذكــ يــمــتــلــك الــ
فــي الــنــجــاح والــقــيــام بهذه 
الــمــهــام، وربـــمـــا جــربــت كل 
شيء من اتفاقيات وتحايل 
والتحفيز والمكافأة وحتى 
والــتــهــديــد لحثه  الـــصـــراخ 
ــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن  ــلــ عــ

فــائــدة  دون  ولـــكـــن  الــجــهــد 
تذكر.

إلـــيـــه  يـــفـــتـــقـــر  مــــــا  إن 
طــفــلــك لــيــس االنــضــبــاط 
بـــــــل »ضــــــعــــــف الـــــمـــــهـــــارات 
مجموعة  وهي  التنفيذية« 
مــــــــن مـــــــــهـــــــــارات الـــــــدمـــــــاغ 
ألداء  المطلوبة  األساسية 
ــام مـــثـــل الــتــنــظــيــم،  ــهــ ــمــ الــ
المهمة،  بــدء  التخطيط، 
التركيز عليها، التحكم في 
االنفعاالت،  كبت  الــدوافــع، 
والتكيف والمرونة وغيرها 

من المهام.
وهــــــــــل يــــمــــكــــن إقـــــنـــــاع 
الطفل بالقيام بمهمة وهو 
لفعل  الــمــهــارة  يــمــتــلــك  ال 

ذلك؟ 
هــــذا يــشــبــه اســتــخــدام 
اإلقــــــنــــــاع لـــجـــعـــل طــفــلــك 
يـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وهــو 
ال يــعــرف كــيــف يــعــزف! لو 
ــنـــاع  جـــربـــت كـــل طــــرق اإلقـ
فــلــن يستطيع  الــعــالــم  فــي 
الوحيدة  الطريقة  العزف، 
لــجــعــل طــفــلــك يــعــزف هي 
بــتــعــلــيــمــه تـــلـــك الـــمـــهـــارة 
لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
المصابين باضطراب فرط 
الــحــركــة وتــشــتــت االنــتــبــاه، 
ــن مــــــن إنــــجــــاز  ــمـــكـ لــــــن يـــتـ
بتعليمه  إال  الــمــهــام  تــلــك 
التي  التنفيذية  الــمــهــارات 

يفتقر لها.
لــــذا ال تــعــانــي وحـــدك 
طــــفــــلــــك  تـــــــجـــــــعـــــــل  وال 
يــــــعــــــانــــــي، احــــــــــــرص عـــلـــى 
تــشــخــيــص طــفــلــك وتــعــلــم 
ــي  ــتـ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تمكنك من مساعدته على 
تطوير مهاراته التنفيذية.

حقائق وتطورات في إزالة الشعر بالليزر 
الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: تقنيات الليزر كلها آمنة وهناك حاالت يصعب عمل الليزر لها

أخصائية التخاطب بتول خالد: 
الطفل الحركي يحتاج إلى تعلم المهارات التنفيذية 

في يومه العالمي 
الدكتورة خديجة العال توضح حقائق عن مرض السكري 

اليوم العالمي للسكري )إن لم يكن اآلن، فمتى(؟

يحتفل العالم كل عام في الرابع عشر من نوفمبر 
باليوم العالمي للسكري، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد 
الــصــحــي الــمــتــصــاعــد الــــذي يــشــكــلــه مـــرض الــســكــري، 
وتحديدا في يوم ميالد السير فردريك بانتينج، الذي 
شارك في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست في عام 

.1922
يعجز  السكري مرض مزمن يحدث عندما  مرض 
البنكرياس عن إنتاج اإلنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عن االستخدام الفعال لإلنسولين الذي 

ينتجه.
في  السكر  مستوى  ينّظم  هرمون  هو  واإلنسولين 
الــدم من اآلثــار  ارتــفــاع مستوى السكر في  الــدم، ويعد 
السيطرة على مرض  التي تحدث جــّراء عدم  الشائعة 
الوقت إلى حــدوث أضــرار وخيمة  السكري، ويــؤدي مع 
فــي الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، وال سيما األعــصــاب 

واألوعية الدموية والكلى والشبكية.
أعراض اإلصابة بالسكري معروفة للجميع بفضل 
الــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة، وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أعـــراض 
السكري من  أعراض  ولكن  تتشابه،  بالسكري  اإلصابة 
النوع األول تظهر بشكل مفاجئ، بينما تظهر أعراض 
تدريجي،  بشكل  الثاني  الــنــوع  مــن  بالسكري  اإلصــابــة 
ويوصي األطباء بإجراء العديد من االختبارات لتأكيد 

التشخيص.
الـــســـكـــري يتم  مــــرض  أكـــثـــر مـــن 50% مـــن حـــــاالت 
السيطرة عليها بمجرد تنظيم الغذاء.. فاجعل غذاءك 

قبل دوائك.
من  بــدءا  مستمر  تطور  في  العالجات  هلل،  الحمد 
والتي  اإلنسولين  مــرورا بمضخات  الحقن  الى  الــدواء 
صفحتنا  فــي  األطــبــاء  مــن  مجموعة  يوضحها  ســوف 

الطبية هذا الشهر.
يــكــرم  وأن  والـــعـــافـــيـــة  الــعــفــو  لــلــجــمــيــع  اهلل  نـــســـأل 

المرضى بمزيد من البركة والّسالمة.

التوعية بمر�ض ال�سكري 

العدد )16307( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1444هـ - 15 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مجلس الصحة الخليجي
 يصدر دليال توعويا عن مرض السكري

ــإدارة  ــ ــدر مــجــلــس الــصــحــة الــخــلــيــجــي مــمــثــاًل بـ ــ أصـ
الصحة العامة عبر حسابه الرسمي الموثق على تويتر 
وذلك  الطفل،  مع  التعامل  لطرق  ودليل  السكري  دليل 
ضمن األسبوع الخليجي للسكري وفعالية اليوم العالمي 
صفحة   17 مــن  المكون  السكري  دليل  وشمل  للطفل. 
العديد من النصائح للوقاية من اإلصابة بداء السكري. 
السكري،  داء  مــن  تحميك  عـــادات  الــدلــيــل:  شمل  حيث 

عالمات تستدعي فحص السكري، وتشخيص السكري، 
من  سنة  ومائة  المضاعفات،  من  نفسك  تحمي  وكيف 
اإلنسولين. كما شمل أيضا العديد من النصائح والطرق 
ــذا الــدلــيــل بمثابة  ــان هـ لــلــتــعــامــل بــهــا مــع األطـــفـــال وكــ
إهداء من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم، وذلك 
لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين 

والتربية حتى النوم.
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أنــــنــــا ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــن  بـــــد  ال 
تــقــنــيــة الــلــيــزر فـــي ازالـــــة الــشــعــر الــزائــد 
الليزر  يقوم  حيث  فيه،  الــمــرغــوب  وغير 
باستهداف الشعر الزائد والقضاء عليه، 
هناك اسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع 
الدكتورة  اآلتــي  الــحــوار  في  عنها  تجيب 
ــد مـــعـــرفـــي اخــصــائــي  ــواحـ ــدالـ ــبـ ــان عـ ــنـ حـ
االمـــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة وطــب 

الجلد التكميلي بمعرفي كلينيك.
غير  الشعر  مــن  التخلص  لــيــزر  هــل 

المرغوب فيه يعتبر آمنا؟
كل أجهزة ليزر التخلص من الشعر 
ابـــدا؛  منها  للقلق  ــي  داعـ وال  جـــدا  آمــنــه 
والسابع  الــســادس  بالجيل  الــيــوم  فنحن 
التي تدخل  الحديثة  التقنيات  من هذه 
فهي  كبير  بشكل  الصناعي  الــذكــاء  بها 

أجهزة حساسة وصديقة لإلنسان.
فيه  المرغوب  غير  الشعر  إزالــة  هل 

تجميلي أم عالجي؟
إزالـــــة الــشــعــر بــالــلــيــزر الـــغـــرض من 
بعض  في  الشعر  نمو  منع  هو  اختراعه 
الـــمـــرغـــوب بنمو  مــنــاطــق الــجــســم غــيــر 
الــشــعــر فــيــهــا وذلـــــك ألســـبـــاب عــــدة إمــا 
نمو  فــرط  عند  عالجية  وإمــا  تجميلية، 
الشعر عند النساء بسبب أمراض معينة 
وعند حدوث مرض ما يسمى الشعرانية، 
أو بدافع عالج الشعر الزائد بعد عملية 
الناصور أو تجميلية بمعنى آخر نظافة 
للجسم من الشعر الزائد عند النساء أو 
الرجال وخاصة الذين يمارسون رياضات 
الشعر  مــن  الــتــخــلــص  تــســتــدعــي  معينة 

بالجسم. 
كيف تعمل تقنية ليزر التخلص من 

الشعر الزائد؟
ــعــــالج بـــالـــلـــيـــزر عـــلـــى مــنــع  يــعــمــل الــ
البصيالت  إتــالف  الشعر من خــالل  نمو 
على  التقنية  تعتمد  فيه حيث  الخاصة 
التصبغية،  الميالنين  خاليا  استهداف 
الشعر  بصيالت  تفكيك  على  يعمل  مــا 

وتأخر نمو الشعر الجديد في المنطقة 
المعرضة لإلشعاع أو الوميض.

تماما  النمو  عن  الشعر  يتوقف  هل 
كما يعتقد البعض؟

ــدا مــعــرفــة أن الــعــالج  مــن الــمــهــم جـ
بالليزر ال يضمن توقف نمو الشعر بشكل 
مطلق، إال أنه يساعد على تخفيف كمية 
وحدة الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ 
ففي كل مرة تتعرض البصيالت لموجات 
مئوية  بنسبة  البصيالت  تضعف  الليزر 
نــســبــة عالية  إلـــى  تــصــل  ان  إلـــى  مــعــيــنــة 
من  بالمائة  تسعين  إلــى  تصل  قــد  جــدا 
المساحة التي تعرضت لموجات الليزر. 

كم الفترة بين الجلسة واألخرى؟
يفضل عمل الليزر كل أربعة أسابيع 
وتــخــتــلــف نــســبــة اســتــجــابــة الــبــصــيــالت 
أكثر  وداكنة  أسمك  الشعرة  كانت  فكلما 
كــانــت الــنــتــائــج الــمــرجــوة أفــضــل لــذلــك 
نــنــصــح بــالــبــدء فـــي ســـن مــبــكــرة قــبــل أن 
يــتــحــول الــشــعــر إلــــى الـــلـــون األبـــيـــض أو 

الرمادي مع تقدم العمر. 
مــا بــيــن جــلــســات الــلــيــزر، هــل يمكن 
اســتــخــدام الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة إلزالـــة 

الشعر الزائد مثل الشمع أو الحالوة؟
طبيعيا  ينمو  الشعر  تــرك  األفــضــل 
فبعض البصيالت سوف تضعف وتسقط 
والــوجــه،  بالجسم  يــقــاوم  ســوف  وبعضها 
يحرج  فالبعض  الوجه  إلى  بالنسبة  أما 
اللجوء  للبنات  ويمكن  الشعر  من وجود 
داكــن  لونه  الشعر  كــان  إذا  التشقير  إلــى 
وشــكــلــه مــزعــج إلـــى حــيــن الـــوصـــول إلــى 
كل  مــن  االنــتــهــاء  بعد  الــمــرجــوة  النتائج 

الجلسات. 
كم عدد الجلسات المتوقعة؟

من شخص  يختلف  الجلسات  عــدد 
اثنتي  من  العام  المعدل  ولكن  آخر  إلى 
عــشــرة جــلــســة الــــى ثــالثــيــن جــلــســة اقــل 
واألخــرى  الجلسة  وبين  احيانا  اكثر  أو 
أربعة اسابيع وتتباعد المدة عندما تقل 

كثافة الشعر.
ما هي مخاطر إزالة الشعر بالليزر؟

بالليزر  الشعر  إزالـــة  إجـــراء  يرتبط 
بــبــعــض الـــمـــخـــاطـــر واآلثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والوميض  الموجات  على  كلها  وتعتمد 
من  لــذلــك  البصيلة؛  لــه  تتعرض  الـــذي 
ــون الــجــلــد  ــ ــأكـــد مــــن لـ ــتـ ــدا الـ ــ الـــمـــهـــم جـ

الجلد  لون  إليها  يحتاج  التي  والجرعة 
السطحية  الــحــروق  لتجنب  والبصيلة 
المؤقتة والتصبغات أو االحمرار الوقتي 
قبل  الجلد  ترطيب  من  التأكد  وكذلك 
وبــعــد جــلــســة الــلــيــزر ألنـــه مــع الــجــفــاف 

تزداد فرصة الحروق والمضاعفات.
ومـــــن اهـــــم عــــوامــــل فــــرصــــة تــقــلــيــل 
التمريض  طاقم  يكون  ان  المضاعفات 
مــدربــا عــلــى أجــهــزة الــلــيــزر وعــلــى درايـــة 
تــامــه بــأنــواع الــبــشــرة وحــاجــتــهــا إلـــى أي 
الصيانة  من  والتأكد  الليزر  من  جرعة 

الدورية لألجهزة قبل استخدامها.
به  الــمــرغــوب  غير  الشعر  إزالـــة  هــل 
باختالف تقنيات الليزر قد تسبب البثور 
حتى  أو  الـــشـــبـــاب  حـــب  أو  الـــحـــبـــوب  أو 

الندب؟
آمنة  الشعر كلها  إزالــة  ليزر  تقنيات 
جدا وال عالقة لها بظهور البثور أو حب 

الشباب والندب. 
الحاالت  إذا ظهرت في بعض  ولكن 

تكون االسباب كاآلتي:
ــا أن الــشــخــص يــعــانــي أصـــال من  إمـ
قد  البشرة  تكون  أن  وإمــا  الشباب،  حــب 
تــحــســســت مــــن الـــحـــالقـــة بـــالـــشـــفـــرة، أو 
التقليدي  العالج  من  البشرة  تحسست 
ــن الــشــعــر مــثــل الــســكــر او  لــلــتــخــلــص مـ
الليزر،  او بعد جلسة  الشمع وذلك قبل 
ــد اســتــخــدم  الـــشـــخـــص قــ يـــكـــون  ــد  أو قــ
الكورتيزون  مــادة  على  تحتوي  كريمات 

فترة طويلة.
ــة الشعر  هــنــاك اقــاويــل ان لــيــزر ازالـ
قــد يــســبــب ســرطــان الــجــلــد.. مــا رأيــكــم 

الطبي؟
هـــذا االعــتــقــاد مــــازال مــوجــودا عند 
الــبــعــض ولــكــنــه غــيــر صــحــيــح وخــاطــئ 
والسابع  الــســادس  بالجيل  نحن  طبعا، 
مـــن تــقــنــيــات الــلــيــزر وكــلــهــا آمــنــة ســـواء 
التي تعمل على بصيالت الشعر او التي 
تحفز عوامل النمو وتشد البشرة او التي 

تقشرها وغيرها من تقنيات الليزر .
ــزة الـــلـــيـــزر تــنــقــل الــثــآلــيــل  ــهـ ــل أجـ هـ

التناسلية أو أي نوع من أنواع الثآليل؟
أوال بالنسبة إلى الثآليل التناسلية 
فهي تنتقل باالتصال الجنسي المباشر 
بــأن يكون  او من خــالل الشخص نفسه 
باليدين  آخــر مثال  نــوع  ثآليل من  لديه 

ويعدي أماكن اخرى بالجسم.
ــاك حـــــــاالت يـــصـــعـــب عــمــل  ــنــ ــــل هــ هـ

جلسات الليزر لها؟
نـــعـــم هـــنـــاك حــــــاالت يــصــعــب عــمــل 
الليزر لها مثل حاالت االكزيما الشديدة 
الــبــشــرة  والــمــتــهــيــجــة وكـــذلـــك اذا كــانــت 
متعرضة ألشعة الشمس وتغير لونها الى 
الطبيعي  البشرة  لون  داكنة عن  درجــات 
وكـــــذلـــــك حــــــــاالت االشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الفيتامين  مشتقات  عقاقير  يــأخــذون 
)أ( لــعــالج حــب الــشــبــاب، لــذلــك فحص 
جدا  مهم  سالمتها  من  والتأكد  الحالة 
الليزر. وفي حاالت  البدء بجلسات  قبل 
الــشــعــر األبــيــض والـــرمـــادي بسبب عــدم 
قدرة الليزر على التخلص من البصيلة 
لضمان  مبكرا  بالجلسات  البدء  يفضل 

النتيجة المرجوة.
وكذلك في حاالت الهربس الفموي 

او التناسلي إلى حين الشفاء التام.
مـــن أي عــمــر يــمــكــن عــمــل جــلــســات 
لـــيـــزر الــتــخــلــص مـــن الـــشـــعـــر؟ ومــــا هي 
للتقليل  اتباعها  يجب  التي  اإلجـــراءات 

من المضاعفات بعد جلسة الليزر؟
ــوغ، وهــــنــــاك حــــاالت  ــلـ ــبـ مــــن عـــمـــر الـ

استثنائية قد نبدأ بها قبل سن البلوغ،
المتبعة  اإلجـــراءات  إلــى  وبالنسبة   
العالجي  الــمــرطــب  الــكــريــم  يجب وضــع 
الذي يحدده الطبيب بعد الجلسة مدة 
خمسة أيام الى اسبوع إلى حين اختفاء 
االحمرار وكذلك عدم التعرض المباشر 
للشمس وتجنب الحمامات الشمسية او 

الماء الساخن.

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر ي الذي يصادف 14 
نوفمبر من كل عام، التقت الخليج الطبي بالدكتورة خديجة 
الــعــال اســتــشــاري طــب األطــفــال وأمــــراض الــســكــري بمجمع 
عن  الحقائق  من  العديد  اوضحت  التي  الطبي  السلمانية 

السكري بنوعيه األول والثاني فأوضحت بأن:
نوفمبر  من  عشر  الرابع  يصادف  العالمي  السكري  يوم 
تم  وقــد  بالسكري،  التوعية  نشر  منه  والــهــدف  عــام،  كل  من 
اختيار هذا اليوم ألنه يصادف ذكرى مولد السير فريدريك 
بانتينج الذي ساعد في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست 

عام 1922.
إن لم يكن اآلن، فمتى؟ هو شعار اليوم العالمي للسكري 
لتسليط  وذلــك  التوالي  على   2023  -2022  -2021 لــألعــوام 
المتكاملة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر  أهــمــيــة  الــضــوء عــلــى 
ــى رعــايــة ودعــم  لــلــجــمــيــع، فــمــرضــى الــســكــري يــحــتــاجــون إلـ

مستمرين إلدارة حالتهم وتجنب المضاعفات.
بعد مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف اإلنسولين ال 
يزال الماليين من األشخاص المصابين بداء السكري حول 
العالم ال يحصلون على رعاية صحية وهناك الماليين ممن 
معدل  قياس  وأجهزة  الــدواء  على  الحصول  يستطيعون  ال 
السكر، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
فقد قدر العدد بثالثة اشخاص من كل اربعة ال يستطيعون 

الحصول على الخدمات واالحتياجات األساسية.
ــــرض الـــســـكـــري مــــن األمــــــــراض االســتــقــالبــيــة  يــعــتــبــر مـ
المزمنة والشائعة في العالم، يصيب األطفال والكبار، يكون 
معدل السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ويتوجب 
أنــواع  وهناك  الفموية،  بــاألدويــة  أو  باألنسولين  إمــا  العالج 
الوقاية  يمكن  السكري  من  الثاني  والنوع  للسكري،  عديدة 

منه باتباع نظام حياتي صحي والمحافظة على الوزن.
تؤثر  مضاعفات  بــه  متحكم  الغير  الــســكــري  عــن  ينتج 
على وظائف وعمل الكلى، الجهاز العصبي، القلب واألوعية 
الــدمــويــة والــعــيــنــيــن، لــذلــك يــجــب الــحــرص عــلــى المتابعة 
المعدالت  ضمن  الــدم  في  السكر  بمعدل  والتحكم  الدورية 

الطبيعية قدر اإلمكان لتجنب ما ذكر من مضاعفات.
الدائرة الزرقاء: الدائرة الزرقاء هي الشعار الرسمي وتم 

اعتمادها كرمز عالمي للتوعية بالسكري في عام 2006.
ــري الـــعـــالـــمـــي فــي  ــكـ ــسـ وتـــشـــيـــر إلـــــى وحــــــدة مــجــتــمــع الـ
االســتــجــابــة لــوبــاء الــســكــري، والــلــون األزرق يـــدل عــلــى لــون 
لون علم منظمة  وكذلك هو  األمــم  توحد كل  التي  السماء 

األمم المتحدة.
حقائق وإحصائيات عالمية:

العالم  بالسكري حول  البالغين  المصابين  *يبلغ عدد   
537 مليون مصاب وبحلول عام 2045 يحتمل أن يرتفع عدد 

المصابين إلى أعلى من 700 مليون مصاب.
غير  مــن  بالسكري  مــصــاب  كــل شخصين  مــن  * شخص 

دراية أو تشخيص. 
* هناك مما يعادل )232 مليون شخص(.

* هــــنــــاك شـــخـــص مــــن كــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــريــض 
 136( يــعــادل  مما  سنة.   65 فــوق  العمر  مــن  يبلغ  بالسكري 

مليون شخص(.
* يتأثر مولود من كل ستة مواليد مما يعادل )20 مليونا( 

بارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل )سكري الحمل(.
* تسبب مرض السكري في وفاة 6,7 ماليين شخص في 

عام 2021.
مملكتنا الحبيبة تدعم وتساند وتوفر جميع الخدمات 
الفموية  واألدويــة  األنسولين  توفير  للسكريين، من  الطبية 
والمتابعة الدورية المنتظمة في العيادات، إلى جانب توفير 

الفحوصات المطلوبة لتجنب المضاعفات المستقبلية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالصحة والعافية.

فــرط  اضــطــراب  يعتبر 
الــنــشــاط ونــقــص االنــتــبــاه 
ADHD من أكثر المشكالت 
من  الكثير  لـــدى  الــشــائــعــة 
األطفال في سن المدرسة، 
الطفل  مــع  التعامل  فيتم 
ــاوة  ــقـ ــي شـ ــانـ ــعـ ــى أنــــــه يـ ــلـ عـ
طبيعية، وهذا ما يزيد من 
وتأثيرها  المشكلة  تفاقم 
بشكل  وأســرتــه  الطفل  فــي 

سلبي.
ــالـــي  ــتـ فـــــي الــــمــــقــــال الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــصــ تــــــشــــــرح لـــــنـــــا اخــ
ــتــــول  ــة بــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــق والــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـ
بمركز  عبدالرحمن  خالد 
مــا هو  تمام  نبيل  الــدكــتــور 
ــرط الــحــركــة  ــ اضــــطــــراب فـ
ــت االنــــتــــبــــاه وكـــيـــف  وتـــشـــتـ
ــل مـــــعـــــه وبــــــــــدأت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

حديثها قائلة:
ــا هو  ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـ
إحــبــاطــًا مــن رؤيــــة طفلك 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
يــواجــه صعوبة  ذلـــك  ومـــع 
ــات والـــمـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــي الـ ــ فـ

اليومية المعتادة.
ــــن لـــــألطـــــفـــــال  ــكـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اآلخـــــــريـــــــن فــــــي الـــــروضـــــة 
الــجــلــوس والــمــســاهــمــة في 
لمدة  الجماعية  األنشطة 
التسبب  دون  دقــائــق  عــشــر 
بينما  يذكر،  إزعــاج  أي  في 
الجلوس  يمكنه  ال  طفلك 
ــراك ألكــثــر مـــن 10  دون حــ
ثوان! أو ال يمر يوم دون أن 
يفقد أعصابه على زمالئه، 
أو تأتيك شكوى من معلمة 

الصف.
لألطفال  يمكن  وحيث 
ــــث أن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
يــــتــــذكــــروا إحـــــضـــــار كـــتـــاب 

الـــعـــلـــوم مــــن الــــصــــف قــبــل 
االنــــصــــراف، والــمــحــافــظــة 
المقلمة،  مــحــتــويــات  عــلــى 
وحــــــــل فــــــــــروض مـــنـــزلـــيـــة، 
فــكــيــف ال يــمــكــنــه طــفــلــك 
أنه عند  بالرغم من  ذلــك! 
جــلــوســك مــعــه يــتــضــح أنــه 
يــــعــــرف الــــحــــل لــلــمــســائــل 
ــات  ــ ــبـ ــ ـــواجـ الــــريــــاضــــيــــة والــ

األخرى. فما المشكلة!
موضوع  يتحول  وكيف 
ــرب  ــة لـــحـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــيــ ــرتــ تــ
أسبوعية مع طفلك ذي الـ 
12 عامًا، حيث ال يمكن ان 
بمفرده  غرفته  ترتيب  يتم 
وربما  إشراف مباشر  بدون 
ــه فــــي الــتــرتــيــب  ــاعـــدتـ مـــسـ
ــثــــر مــــن نــصــف  ــاز أكــ ــ ــجـ ــ وإنـ

المهام.
وبــالــنــســبــة لــالســتــعــداد 
تذكره  أن  الصباحي، يجب 
ــيـــرة  ــل الــــمــــهــــام الـــصـــغـ ــكــ بــ
والكبيرة يوميًا وإال سينسى 
إفــطــاره.  حقيبة  أو  كــتــابــه 
أو مــشــروعــه الــمــدرســي. ال 
شــــيء يــمــر بــســهــولــة بـــدون 
إشراف مباشر منك طوال 

الوقت!
أن طفلك  تــعــرف  أنـــت 
ــاء والــرغــبــة  ــذكــ يــمــتــلــك الــ
فــي الــنــجــاح والــقــيــام بهذه 
الــمــهــام، وربـــمـــا جــربــت كل 
شيء من اتفاقيات وتحايل 
والتحفيز والمكافأة وحتى 
والــتــهــديــد لحثه  الـــصـــراخ 
ــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن  ــلــ عــ

فــائــدة  دون  ولـــكـــن  الــجــهــد 
تذكر.

إلـــيـــه  يـــفـــتـــقـــر  مــــــا  إن 
طــفــلــك لــيــس االنــضــبــاط 
بـــــــل »ضــــــعــــــف الـــــمـــــهـــــارات 
مجموعة  وهي  التنفيذية« 
مــــــــن مـــــــــهـــــــــارات الـــــــدمـــــــاغ 
ألداء  المطلوبة  األساسية 
ــام مـــثـــل الــتــنــظــيــم،  ــهــ ــمــ الــ
المهمة،  بــدء  التخطيط، 
التركيز عليها، التحكم في 
االنفعاالت،  كبت  الــدوافــع، 
والتكيف والمرونة وغيرها 

من المهام.
وهــــــــــل يــــمــــكــــن إقـــــنـــــاع 
الطفل بالقيام بمهمة وهو 
لفعل  الــمــهــارة  يــمــتــلــك  ال 

ذلك؟ 
هــــذا يــشــبــه اســتــخــدام 
اإلقــــــنــــــاع لـــجـــعـــل طــفــلــك 
يـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وهــو 
ال يــعــرف كــيــف يــعــزف! لو 
ــنـــاع  جـــربـــت كـــل طــــرق اإلقـ
فــلــن يستطيع  الــعــالــم  فــي 
الوحيدة  الطريقة  العزف، 
لــجــعــل طــفــلــك يــعــزف هي 
بــتــعــلــيــمــه تـــلـــك الـــمـــهـــارة 
لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
المصابين باضطراب فرط 
الــحــركــة وتــشــتــت االنــتــبــاه، 
ــن مــــــن إنــــجــــاز  ــمـــكـ لــــــن يـــتـ
بتعليمه  إال  الــمــهــام  تــلــك 
التي  التنفيذية  الــمــهــارات 

يفتقر لها.
لــــذا ال تــعــانــي وحـــدك 
طــــفــــلــــك  تـــــــجـــــــعـــــــل  وال 
يــــــعــــــانــــــي، احــــــــــــرص عـــلـــى 
تــشــخــيــص طــفــلــك وتــعــلــم 
ــي  ــتـ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تمكنك من مساعدته على 
تطوير مهاراته التنفيذية.

حقائق وتطورات في إزالة الشعر بالليزر 
الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: تقنيات الليزر كلها آمنة وهناك حاالت يصعب عمل الليزر لها

أخصائية التخاطب بتول خالد: 
الطفل الحركي يحتاج إلى تعلم المهارات التنفيذية 

في يومه العالمي 
الدكتورة خديجة العال توضح حقائق عن مرض السكري 

اليوم العالمي للسكري )إن لم يكن اآلن، فمتى(؟

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16307/pdf/1-Supplime/16307.pdf?fixed4848
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315788
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315789
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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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يحتفل العالم كل عام في الرابع عشر من نوفمبر 
باليوم العالمي للسكري، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد 
الــصــحــي الــمــتــصــاعــد الــــذي يــشــكــلــه مـــرض الــســكــري، 
وتحديدا في يوم ميالد السير فردريك بانتينج، الذي 
شارك في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست في عام 

.1922
يعجز  السكري مرض مزمن يحدث عندما  مرض 
البنكرياس عن إنتاج اإلنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عن االستخدام الفعال لإلنسولين الذي 

ينتجه.
في  السكر  مستوى  ينّظم  هرمون  هو  واإلنسولين 
الــدم من اآلثــار  ارتــفــاع مستوى السكر في  الــدم، ويعد 
السيطرة على مرض  التي تحدث جــّراء عدم  الشائعة 
الوقت إلى حــدوث أضــرار وخيمة  السكري، ويــؤدي مع 
فــي الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، وال سيما األعــصــاب 

واألوعية الدموية والكلى والشبكية.
أعراض اإلصابة بالسكري معروفة للجميع بفضل 
الــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة، وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أعـــراض 
السكري من  أعراض  ولكن  تتشابه،  بالسكري  اإلصابة 
النوع األول تظهر بشكل مفاجئ، بينما تظهر أعراض 
تدريجي،  بشكل  الثاني  الــنــوع  مــن  بالسكري  اإلصــابــة 
ويوصي األطباء بإجراء العديد من االختبارات لتأكيد 

التشخيص.
الـــســـكـــري يتم  مــــرض  أكـــثـــر مـــن 50% مـــن حـــــاالت 
السيطرة عليها بمجرد تنظيم الغذاء.. فاجعل غذاءك 

قبل دوائك.
من  بــدءا  مستمر  تطور  في  العالجات  هلل،  الحمد 
والتي  اإلنسولين  مــرورا بمضخات  الحقن  الى  الــدواء 
صفحتنا  فــي  األطــبــاء  مــن  مجموعة  يوضحها  ســوف 

الطبية هذا الشهر.
يــكــرم  وأن  والـــعـــافـــيـــة  الــعــفــو  لــلــجــمــيــع  اهلل  نـــســـأل 

المرضى بمزيد من البركة والّسالمة.

التوعية بمر�ض ال�سكري 

العدد )16307( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1444هـ - 15 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مجلس الصحة الخليجي
 يصدر دليال توعويا عن مرض السكري

ــإدارة  ــ ــدر مــجــلــس الــصــحــة الــخــلــيــجــي مــمــثــاًل بـ ــ أصـ
الصحة العامة عبر حسابه الرسمي الموثق على تويتر 
وذلك  الطفل،  مع  التعامل  لطرق  ودليل  السكري  دليل 
ضمن األسبوع الخليجي للسكري وفعالية اليوم العالمي 
صفحة   17 مــن  المكون  السكري  دليل  وشمل  للطفل. 
العديد من النصائح للوقاية من اإلصابة بداء السكري. 
السكري،  داء  مــن  تحميك  عـــادات  الــدلــيــل:  شمل  حيث 

عالمات تستدعي فحص السكري، وتشخيص السكري، 
من  سنة  ومائة  المضاعفات،  من  نفسك  تحمي  وكيف 
اإلنسولين. كما شمل أيضا العديد من النصائح والطرق 
ــذا الــدلــيــل بمثابة  ــان هـ لــلــتــعــامــل بــهــا مــع األطـــفـــال وكــ
إهداء من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم، وذلك 
لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين 

والتربية حتى النوم.
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أنــــنــــا ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــن  بـــــد  ال 
تــقــنــيــة الــلــيــزر فـــي ازالـــــة الــشــعــر الــزائــد 
الليزر  يقوم  حيث  فيه،  الــمــرغــوب  وغير 
باستهداف الشعر الزائد والقضاء عليه، 
هناك اسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع 
الدكتورة  اآلتــي  الــحــوار  في  عنها  تجيب 
ــد مـــعـــرفـــي اخــصــائــي  ــواحـ ــدالـ ــبـ ــان عـ ــنـ حـ
االمـــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة وطــب 

الجلد التكميلي بمعرفي كلينيك.
غير  الشعر  مــن  التخلص  لــيــزر  هــل 

المرغوب فيه يعتبر آمنا؟
كل أجهزة ليزر التخلص من الشعر 
ابـــدا؛  منها  للقلق  ــي  داعـ وال  جـــدا  آمــنــه 
والسابع  الــســادس  بالجيل  الــيــوم  فنحن 
التي تدخل  الحديثة  التقنيات  من هذه 
فهي  كبير  بشكل  الصناعي  الــذكــاء  بها 

أجهزة حساسة وصديقة لإلنسان.
فيه  المرغوب  غير  الشعر  إزالــة  هل 

تجميلي أم عالجي؟
إزالـــــة الــشــعــر بــالــلــيــزر الـــغـــرض من 
بعض  في  الشعر  نمو  منع  هو  اختراعه 
الـــمـــرغـــوب بنمو  مــنــاطــق الــجــســم غــيــر 
الــشــعــر فــيــهــا وذلـــــك ألســـبـــاب عــــدة إمــا 
نمو  فــرط  عند  عالجية  وإمــا  تجميلية، 
الشعر عند النساء بسبب أمراض معينة 
وعند حدوث مرض ما يسمى الشعرانية، 
أو بدافع عالج الشعر الزائد بعد عملية 
الناصور أو تجميلية بمعنى آخر نظافة 
للجسم من الشعر الزائد عند النساء أو 
الرجال وخاصة الذين يمارسون رياضات 
الشعر  مــن  الــتــخــلــص  تــســتــدعــي  معينة 

بالجسم. 
كيف تعمل تقنية ليزر التخلص من 

الشعر الزائد؟
ــعــــالج بـــالـــلـــيـــزر عـــلـــى مــنــع  يــعــمــل الــ
البصيالت  إتــالف  الشعر من خــالل  نمو 
على  التقنية  تعتمد  فيه حيث  الخاصة 
التصبغية،  الميالنين  خاليا  استهداف 
الشعر  بصيالت  تفكيك  على  يعمل  مــا 

وتأخر نمو الشعر الجديد في المنطقة 
المعرضة لإلشعاع أو الوميض.

تماما  النمو  عن  الشعر  يتوقف  هل 
كما يعتقد البعض؟

ــدا مــعــرفــة أن الــعــالج  مــن الــمــهــم جـ
بالليزر ال يضمن توقف نمو الشعر بشكل 
مطلق، إال أنه يساعد على تخفيف كمية 
وحدة الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ 
ففي كل مرة تتعرض البصيالت لموجات 
مئوية  بنسبة  البصيالت  تضعف  الليزر 
نــســبــة عالية  إلـــى  تــصــل  ان  إلـــى  مــعــيــنــة 
من  بالمائة  تسعين  إلــى  تصل  قــد  جــدا 
المساحة التي تعرضت لموجات الليزر. 

كم الفترة بين الجلسة واألخرى؟
يفضل عمل الليزر كل أربعة أسابيع 
وتــخــتــلــف نــســبــة اســتــجــابــة الــبــصــيــالت 
أكثر  وداكنة  أسمك  الشعرة  كانت  فكلما 
كــانــت الــنــتــائــج الــمــرجــوة أفــضــل لــذلــك 
نــنــصــح بــالــبــدء فـــي ســـن مــبــكــرة قــبــل أن 
يــتــحــول الــشــعــر إلــــى الـــلـــون األبـــيـــض أو 

الرمادي مع تقدم العمر. 
مــا بــيــن جــلــســات الــلــيــزر، هــل يمكن 
اســتــخــدام الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة إلزالـــة 

الشعر الزائد مثل الشمع أو الحالوة؟
طبيعيا  ينمو  الشعر  تــرك  األفــضــل 
فبعض البصيالت سوف تضعف وتسقط 
والــوجــه،  بالجسم  يــقــاوم  ســوف  وبعضها 
يحرج  فالبعض  الوجه  إلى  بالنسبة  أما 
اللجوء  للبنات  ويمكن  الشعر  من وجود 
داكــن  لونه  الشعر  كــان  إذا  التشقير  إلــى 
وشــكــلــه مــزعــج إلـــى حــيــن الـــوصـــول إلــى 
كل  مــن  االنــتــهــاء  بعد  الــمــرجــوة  النتائج 

الجلسات. 
كم عدد الجلسات المتوقعة؟

من شخص  يختلف  الجلسات  عــدد 
اثنتي  من  العام  المعدل  ولكن  آخر  إلى 
عــشــرة جــلــســة الــــى ثــالثــيــن جــلــســة اقــل 
واألخــرى  الجلسة  وبين  احيانا  اكثر  أو 
أربعة اسابيع وتتباعد المدة عندما تقل 

كثافة الشعر.
ما هي مخاطر إزالة الشعر بالليزر؟

بالليزر  الشعر  إزالـــة  إجـــراء  يرتبط 
بــبــعــض الـــمـــخـــاطـــر واآلثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والوميض  الموجات  على  كلها  وتعتمد 
من  لــذلــك  البصيلة؛  لــه  تتعرض  الـــذي 
ــون الــجــلــد  ــ ــأكـــد مــــن لـ ــتـ ــدا الـ ــ الـــمـــهـــم جـ

الجلد  لون  إليها  يحتاج  التي  والجرعة 
السطحية  الــحــروق  لتجنب  والبصيلة 
المؤقتة والتصبغات أو االحمرار الوقتي 
قبل  الجلد  ترطيب  من  التأكد  وكذلك 
وبــعــد جــلــســة الــلــيــزر ألنـــه مــع الــجــفــاف 

تزداد فرصة الحروق والمضاعفات.
ومـــــن اهـــــم عــــوامــــل فــــرصــــة تــقــلــيــل 
التمريض  طاقم  يكون  ان  المضاعفات 
مــدربــا عــلــى أجــهــزة الــلــيــزر وعــلــى درايـــة 
تــامــه بــأنــواع الــبــشــرة وحــاجــتــهــا إلـــى أي 
الصيانة  من  والتأكد  الليزر  من  جرعة 

الدورية لألجهزة قبل استخدامها.
به  الــمــرغــوب  غير  الشعر  إزالـــة  هــل 
باختالف تقنيات الليزر قد تسبب البثور 
حتى  أو  الـــشـــبـــاب  حـــب  أو  الـــحـــبـــوب  أو 

الندب؟
آمنة  الشعر كلها  إزالــة  ليزر  تقنيات 
جدا وال عالقة لها بظهور البثور أو حب 

الشباب والندب. 
الحاالت  إذا ظهرت في بعض  ولكن 

تكون االسباب كاآلتي:
ــا أن الــشــخــص يــعــانــي أصـــال من  إمـ
قد  البشرة  تكون  أن  وإمــا  الشباب،  حــب 
تــحــســســت مــــن الـــحـــالقـــة بـــالـــشـــفـــرة، أو 
التقليدي  العالج  من  البشرة  تحسست 
ــن الــشــعــر مــثــل الــســكــر او  لــلــتــخــلــص مـ
الليزر،  او بعد جلسة  الشمع وذلك قبل 
ــد اســتــخــدم  الـــشـــخـــص قــ يـــكـــون  ــد  أو قــ
الكورتيزون  مــادة  على  تحتوي  كريمات 

فترة طويلة.
ــة الشعر  هــنــاك اقــاويــل ان لــيــزر ازالـ
قــد يــســبــب ســرطــان الــجــلــد.. مــا رأيــكــم 

الطبي؟
هـــذا االعــتــقــاد مــــازال مــوجــودا عند 
الــبــعــض ولــكــنــه غــيــر صــحــيــح وخــاطــئ 
والسابع  الــســادس  بالجيل  نحن  طبعا، 
مـــن تــقــنــيــات الــلــيــزر وكــلــهــا آمــنــة ســـواء 
التي تعمل على بصيالت الشعر او التي 
تحفز عوامل النمو وتشد البشرة او التي 

تقشرها وغيرها من تقنيات الليزر .
ــزة الـــلـــيـــزر تــنــقــل الــثــآلــيــل  ــهـ ــل أجـ هـ

التناسلية أو أي نوع من أنواع الثآليل؟
أوال بالنسبة إلى الثآليل التناسلية 
فهي تنتقل باالتصال الجنسي المباشر 
بــأن يكون  او من خــالل الشخص نفسه 
باليدين  آخــر مثال  نــوع  ثآليل من  لديه 

ويعدي أماكن اخرى بالجسم.
ــاك حـــــــاالت يـــصـــعـــب عــمــل  ــنــ ــــل هــ هـ

جلسات الليزر لها؟
نـــعـــم هـــنـــاك حــــــاالت يــصــعــب عــمــل 
الليزر لها مثل حاالت االكزيما الشديدة 
الــبــشــرة  والــمــتــهــيــجــة وكـــذلـــك اذا كــانــت 
متعرضة ألشعة الشمس وتغير لونها الى 
الطبيعي  البشرة  لون  داكنة عن  درجــات 
وكـــــذلـــــك حــــــــاالت االشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الفيتامين  مشتقات  عقاقير  يــأخــذون 
)أ( لــعــالج حــب الــشــبــاب، لــذلــك فحص 
جدا  مهم  سالمتها  من  والتأكد  الحالة 
الليزر. وفي حاالت  البدء بجلسات  قبل 
الــشــعــر األبــيــض والـــرمـــادي بسبب عــدم 
قدرة الليزر على التخلص من البصيلة 
لضمان  مبكرا  بالجلسات  البدء  يفضل 

النتيجة المرجوة.
وكذلك في حاالت الهربس الفموي 

او التناسلي إلى حين الشفاء التام.
مـــن أي عــمــر يــمــكــن عــمــل جــلــســات 
لـــيـــزر الــتــخــلــص مـــن الـــشـــعـــر؟ ومــــا هي 
للتقليل  اتباعها  يجب  التي  اإلجـــراءات 

من المضاعفات بعد جلسة الليزر؟
ــوغ، وهــــنــــاك حــــاالت  ــلـ ــبـ مــــن عـــمـــر الـ

استثنائية قد نبدأ بها قبل سن البلوغ،
المتبعة  اإلجـــراءات  إلــى  وبالنسبة   
العالجي  الــمــرطــب  الــكــريــم  يجب وضــع 
الذي يحدده الطبيب بعد الجلسة مدة 
خمسة أيام الى اسبوع إلى حين اختفاء 
االحمرار وكذلك عدم التعرض المباشر 
للشمس وتجنب الحمامات الشمسية او 

الماء الساخن.

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر ي الذي يصادف 14 
نوفمبر من كل عام، التقت الخليج الطبي بالدكتورة خديجة 
الــعــال اســتــشــاري طــب األطــفــال وأمــــراض الــســكــري بمجمع 
عن  الحقائق  من  العديد  اوضحت  التي  الطبي  السلمانية 

السكري بنوعيه األول والثاني فأوضحت بأن:
نوفمبر  من  عشر  الرابع  يصادف  العالمي  السكري  يوم 
تم  وقــد  بالسكري،  التوعية  نشر  منه  والــهــدف  عــام،  كل  من 
اختيار هذا اليوم ألنه يصادف ذكرى مولد السير فريدريك 
بانتينج الذي ساعد في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست 

عام 1922.
إن لم يكن اآلن، فمتى؟ هو شعار اليوم العالمي للسكري 
لتسليط  وذلــك  التوالي  على   2023  -2022  -2021 لــألعــوام 
المتكاملة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر  أهــمــيــة  الــضــوء عــلــى 
ــى رعــايــة ودعــم  لــلــجــمــيــع، فــمــرضــى الــســكــري يــحــتــاجــون إلـ

مستمرين إلدارة حالتهم وتجنب المضاعفات.
بعد مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف اإلنسولين ال 
يزال الماليين من األشخاص المصابين بداء السكري حول 
العالم ال يحصلون على رعاية صحية وهناك الماليين ممن 
معدل  قياس  وأجهزة  الــدواء  على  الحصول  يستطيعون  ال 
السكر، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
فقد قدر العدد بثالثة اشخاص من كل اربعة ال يستطيعون 

الحصول على الخدمات واالحتياجات األساسية.
ــــرض الـــســـكـــري مــــن األمــــــــراض االســتــقــالبــيــة  يــعــتــبــر مـ
المزمنة والشائعة في العالم، يصيب األطفال والكبار، يكون 
معدل السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ويتوجب 
أنــواع  وهناك  الفموية،  بــاألدويــة  أو  باألنسولين  إمــا  العالج 
الوقاية  يمكن  السكري  من  الثاني  والنوع  للسكري،  عديدة 

منه باتباع نظام حياتي صحي والمحافظة على الوزن.
تؤثر  مضاعفات  بــه  متحكم  الغير  الــســكــري  عــن  ينتج 
على وظائف وعمل الكلى، الجهاز العصبي، القلب واألوعية 
الــدمــويــة والــعــيــنــيــن، لــذلــك يــجــب الــحــرص عــلــى المتابعة 
المعدالت  ضمن  الــدم  في  السكر  بمعدل  والتحكم  الدورية 

الطبيعية قدر اإلمكان لتجنب ما ذكر من مضاعفات.
الدائرة الزرقاء: الدائرة الزرقاء هي الشعار الرسمي وتم 

اعتمادها كرمز عالمي للتوعية بالسكري في عام 2006.
ــري الـــعـــالـــمـــي فــي  ــكـ ــسـ وتـــشـــيـــر إلـــــى وحــــــدة مــجــتــمــع الـ
االســتــجــابــة لــوبــاء الــســكــري، والــلــون األزرق يـــدل عــلــى لــون 
لون علم منظمة  وكذلك هو  األمــم  توحد كل  التي  السماء 

األمم المتحدة.
حقائق وإحصائيات عالمية:

العالم  بالسكري حول  البالغين  المصابين  *يبلغ عدد   
537 مليون مصاب وبحلول عام 2045 يحتمل أن يرتفع عدد 

المصابين إلى أعلى من 700 مليون مصاب.
غير  مــن  بالسكري  مــصــاب  كــل شخصين  مــن  * شخص 

دراية أو تشخيص. 
* هناك مما يعادل )232 مليون شخص(.

* هــــنــــاك شـــخـــص مــــن كــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــريــض 
 136( يــعــادل  مما  سنة.   65 فــوق  العمر  مــن  يبلغ  بالسكري 

مليون شخص(.
* يتأثر مولود من كل ستة مواليد مما يعادل )20 مليونا( 

بارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل )سكري الحمل(.
* تسبب مرض السكري في وفاة 6,7 ماليين شخص في 

عام 2021.
مملكتنا الحبيبة تدعم وتساند وتوفر جميع الخدمات 
الفموية  واألدويــة  األنسولين  توفير  للسكريين، من  الطبية 
والمتابعة الدورية المنتظمة في العيادات، إلى جانب توفير 

الفحوصات المطلوبة لتجنب المضاعفات المستقبلية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالصحة والعافية.

فــرط  اضــطــراب  يعتبر 
الــنــشــاط ونــقــص االنــتــبــاه 
ADHD من أكثر المشكالت 
من  الكثير  لـــدى  الــشــائــعــة 
األطفال في سن المدرسة، 
الطفل  مــع  التعامل  فيتم 
ــاوة  ــقـ ــي شـ ــانـ ــعـ ــى أنــــــه يـ ــلـ عـ
طبيعية، وهذا ما يزيد من 
وتأثيرها  المشكلة  تفاقم 
بشكل  وأســرتــه  الطفل  فــي 

سلبي.
ــالـــي  ــتـ فـــــي الــــمــــقــــال الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــصــ تــــــشــــــرح لـــــنـــــا اخــ
ــتــــول  ــة بــ ــ ــغــ ــ ــلــ ــ ــق والــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـ
بمركز  عبدالرحمن  خالد 
مــا هو  تمام  نبيل  الــدكــتــور 
ــرط الــحــركــة  ــ اضــــطــــراب فـ
ــت االنــــتــــبــــاه وكـــيـــف  وتـــشـــتـ
ــل مـــــعـــــه وبــــــــــدأت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

حديثها قائلة:
ــا هو  ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـ
إحــبــاطــًا مــن رؤيــــة طفلك 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
يــواجــه صعوبة  ذلـــك  ومـــع 
ــات والـــمـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــي الـ ــ فـ

اليومية المعتادة.
ــــن لـــــألطـــــفـــــال  ــكـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اآلخـــــــريـــــــن فــــــي الـــــروضـــــة 
الــجــلــوس والــمــســاهــمــة في 
لمدة  الجماعية  األنشطة 
التسبب  دون  دقــائــق  عــشــر 
بينما  يذكر،  إزعــاج  أي  في 
الجلوس  يمكنه  ال  طفلك 
ــراك ألكــثــر مـــن 10  دون حــ
ثوان! أو ال يمر يوم دون أن 
يفقد أعصابه على زمالئه، 
أو تأتيك شكوى من معلمة 

الصف.
لألطفال  يمكن  وحيث 
ــــث أن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
يــــتــــذكــــروا إحـــــضـــــار كـــتـــاب 

الـــعـــلـــوم مــــن الــــصــــف قــبــل 
االنــــصــــراف، والــمــحــافــظــة 
المقلمة،  مــحــتــويــات  عــلــى 
وحــــــــل فــــــــــروض مـــنـــزلـــيـــة، 
فــكــيــف ال يــمــكــنــه طــفــلــك 
أنه عند  بالرغم من  ذلــك! 
جــلــوســك مــعــه يــتــضــح أنــه 
يــــعــــرف الــــحــــل لــلــمــســائــل 
ــات  ــ ــبـ ــ ـــواجـ الــــريــــاضــــيــــة والــ

األخرى. فما المشكلة!
موضوع  يتحول  وكيف 
ــرب  ــة لـــحـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــيــ ــرتــ تــ
أسبوعية مع طفلك ذي الـ 
12 عامًا، حيث ال يمكن ان 
بمفرده  غرفته  ترتيب  يتم 
وربما  إشراف مباشر  بدون 
ــه فــــي الــتــرتــيــب  ــاعـــدتـ مـــسـ
ــثــــر مــــن نــصــف  ــاز أكــ ــ ــجـ ــ وإنـ

المهام.
وبــالــنــســبــة لــالســتــعــداد 
تذكره  أن  الصباحي، يجب 
ــيـــرة  ــل الــــمــــهــــام الـــصـــغـ ــكــ بــ
والكبيرة يوميًا وإال سينسى 
إفــطــاره.  حقيبة  أو  كــتــابــه 
أو مــشــروعــه الــمــدرســي. ال 
شــــيء يــمــر بــســهــولــة بـــدون 
إشراف مباشر منك طوال 

الوقت!
أن طفلك  تــعــرف  أنـــت 
ــاء والــرغــبــة  ــذكــ يــمــتــلــك الــ
فــي الــنــجــاح والــقــيــام بهذه 
الــمــهــام، وربـــمـــا جــربــت كل 
شيء من اتفاقيات وتحايل 
والتحفيز والمكافأة وحتى 
والــتــهــديــد لحثه  الـــصـــراخ 
ــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن  ــلــ عــ

فــائــدة  دون  ولـــكـــن  الــجــهــد 
تذكر.

إلـــيـــه  يـــفـــتـــقـــر  مــــــا  إن 
طــفــلــك لــيــس االنــضــبــاط 
بـــــــل »ضــــــعــــــف الـــــمـــــهـــــارات 
مجموعة  وهي  التنفيذية« 
مــــــــن مـــــــــهـــــــــارات الـــــــدمـــــــاغ 
ألداء  المطلوبة  األساسية 
ــام مـــثـــل الــتــنــظــيــم،  ــهــ ــمــ الــ
المهمة،  بــدء  التخطيط، 
التركيز عليها، التحكم في 
االنفعاالت،  كبت  الــدوافــع، 
والتكيف والمرونة وغيرها 

من المهام.
وهــــــــــل يــــمــــكــــن إقـــــنـــــاع 
الطفل بالقيام بمهمة وهو 
لفعل  الــمــهــارة  يــمــتــلــك  ال 

ذلك؟ 
هــــذا يــشــبــه اســتــخــدام 
اإلقــــــنــــــاع لـــجـــعـــل طــفــلــك 
يـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وهــو 
ال يــعــرف كــيــف يــعــزف! لو 
ــنـــاع  جـــربـــت كـــل طــــرق اإلقـ
فــلــن يستطيع  الــعــالــم  فــي 
الوحيدة  الطريقة  العزف، 
لــجــعــل طــفــلــك يــعــزف هي 
بــتــعــلــيــمــه تـــلـــك الـــمـــهـــارة 
لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
المصابين باضطراب فرط 
الــحــركــة وتــشــتــت االنــتــبــاه، 
ــن مــــــن إنــــجــــاز  ــمـــكـ لــــــن يـــتـ
بتعليمه  إال  الــمــهــام  تــلــك 
التي  التنفيذية  الــمــهــارات 

يفتقر لها.
لــــذا ال تــعــانــي وحـــدك 
طــــفــــلــــك  تـــــــجـــــــعـــــــل  وال 
يــــــعــــــانــــــي، احــــــــــــرص عـــلـــى 
تــشــخــيــص طــفــلــك وتــعــلــم 
ــي  ــتـ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تمكنك من مساعدته على 
تطوير مهاراته التنفيذية.

حقائق وتطورات في إزالة الشعر بالليزر 
الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: تقنيات الليزر كلها آمنة وهناك حاالت يصعب عمل الليزر لها

أخصائية التخاطب بتول خالد: 
الطفل الحركي يحتاج إلى تعلم المهارات التنفيذية 

في يومه العالمي 
الدكتورة خديجة العال توضح حقائق عن مرض السكري 

اليوم العالمي للسكري )إن لم يكن اآلن، فمتى(؟

يحتفل العالم كل عام في الرابع عشر من نوفمبر 
باليوم العالمي للسكري، الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد 
الــصــحــي الــمــتــصــاعــد الــــذي يــشــكــلــه مـــرض الــســكــري، 
وتحديدا في يوم ميالد السير فردريك بانتينج، الذي 
شارك في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست في عام 

.1922
يعجز  السكري مرض مزمن يحدث عندما  مرض 
البنكرياس عن إنتاج اإلنسولين بكمية كافية، أو عندما 
يعجز الجسم عن االستخدام الفعال لإلنسولين الذي 

ينتجه.
في  السكر  مستوى  ينّظم  هرمون  هو  واإلنسولين 
الــدم من اآلثــار  ارتــفــاع مستوى السكر في  الــدم، ويعد 
السيطرة على مرض  التي تحدث جــّراء عدم  الشائعة 
الوقت إلى حــدوث أضــرار وخيمة  السكري، ويــؤدي مع 
فــي الــعــديــد مــن أجــهــزة الــجــســم، وال سيما األعــصــاب 

واألوعية الدموية والكلى والشبكية.
أعراض اإلصابة بالسكري معروفة للجميع بفضل 
الــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة، وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أعـــراض 
السكري من  أعراض  ولكن  تتشابه،  بالسكري  اإلصابة 
النوع األول تظهر بشكل مفاجئ، بينما تظهر أعراض 
تدريجي،  بشكل  الثاني  الــنــوع  مــن  بالسكري  اإلصــابــة 
ويوصي األطباء بإجراء العديد من االختبارات لتأكيد 

التشخيص.
الـــســـكـــري يتم  مــــرض  أكـــثـــر مـــن 50% مـــن حـــــاالت 
السيطرة عليها بمجرد تنظيم الغذاء.. فاجعل غذاءك 

قبل دوائك.
من  بــدءا  مستمر  تطور  في  العالجات  هلل،  الحمد 
والتي  اإلنسولين  مــرورا بمضخات  الحقن  الى  الــدواء 
صفحتنا  فــي  األطــبــاء  مــن  مجموعة  يوضحها  ســوف 

الطبية هذا الشهر.
يــكــرم  وأن  والـــعـــافـــيـــة  الــعــفــو  لــلــجــمــيــع  اهلل  نـــســـأل 

المرضى بمزيد من البركة والّسالمة.

التوعية بمر�ض ال�سكري 

العدد )16307( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1444هـ - 15 نوفمبر 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مجلس الصحة الخليجي
 يصدر دليال توعويا عن مرض السكري

ــإدارة  ــ ــدر مــجــلــس الــصــحــة الــخــلــيــجــي مــمــثــاًل بـ ــ أصـ
الصحة العامة عبر حسابه الرسمي الموثق على تويتر 
وذلك  الطفل،  مع  التعامل  لطرق  ودليل  السكري  دليل 
ضمن األسبوع الخليجي للسكري وفعالية اليوم العالمي 
صفحة   17 مــن  المكون  السكري  دليل  وشمل  للطفل. 
العديد من النصائح للوقاية من اإلصابة بداء السكري. 
السكري،  داء  مــن  تحميك  عـــادات  الــدلــيــل:  شمل  حيث 

عالمات تستدعي فحص السكري، وتشخيص السكري، 
من  سنة  ومائة  المضاعفات،  من  نفسك  تحمي  وكيف 
اإلنسولين. كما شمل أيضا العديد من النصائح والطرق 
ــذا الــدلــيــل بمثابة  ــان هـ لــلــتــعــامــل بــهــا مــع األطـــفـــال وكــ
إهداء من مجلس الصحة الخليجي لكل أب وأم، وذلك 
لمعرفة طرق التعامل السليم مع أطفالهم من التسنين 

والتربية حتى النوم.
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أنــــنــــا ســـمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــن  بـــــد  ال 
تــقــنــيــة الــلــيــزر فـــي ازالـــــة الــشــعــر الــزائــد 
الليزر  يقوم  حيث  فيه،  الــمــرغــوب  وغير 
باستهداف الشعر الزائد والقضاء عليه، 
هناك اسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع 
الدكتورة  اآلتــي  الــحــوار  في  عنها  تجيب 
ــد مـــعـــرفـــي اخــصــائــي  ــواحـ ــدالـ ــبـ ــان عـ ــنـ حـ
االمـــــراض الــجــلــديــة والــتــنــاســلــيــة وطــب 

الجلد التكميلي بمعرفي كلينيك.
غير  الشعر  مــن  التخلص  لــيــزر  هــل 

المرغوب فيه يعتبر آمنا؟
كل أجهزة ليزر التخلص من الشعر 
ابـــدا؛  منها  للقلق  ــي  داعـ وال  جـــدا  آمــنــه 
والسابع  الــســادس  بالجيل  الــيــوم  فنحن 
التي تدخل  الحديثة  التقنيات  من هذه 
فهي  كبير  بشكل  الصناعي  الــذكــاء  بها 

أجهزة حساسة وصديقة لإلنسان.
فيه  المرغوب  غير  الشعر  إزالــة  هل 

تجميلي أم عالجي؟
إزالـــــة الــشــعــر بــالــلــيــزر الـــغـــرض من 
بعض  في  الشعر  نمو  منع  هو  اختراعه 
الـــمـــرغـــوب بنمو  مــنــاطــق الــجــســم غــيــر 
الــشــعــر فــيــهــا وذلـــــك ألســـبـــاب عــــدة إمــا 
نمو  فــرط  عند  عالجية  وإمــا  تجميلية، 
الشعر عند النساء بسبب أمراض معينة 
وعند حدوث مرض ما يسمى الشعرانية، 
أو بدافع عالج الشعر الزائد بعد عملية 
الناصور أو تجميلية بمعنى آخر نظافة 
للجسم من الشعر الزائد عند النساء أو 
الرجال وخاصة الذين يمارسون رياضات 
الشعر  مــن  الــتــخــلــص  تــســتــدعــي  معينة 

بالجسم. 
كيف تعمل تقنية ليزر التخلص من 

الشعر الزائد؟
ــعــــالج بـــالـــلـــيـــزر عـــلـــى مــنــع  يــعــمــل الــ
البصيالت  إتــالف  الشعر من خــالل  نمو 
على  التقنية  تعتمد  فيه حيث  الخاصة 
التصبغية،  الميالنين  خاليا  استهداف 
الشعر  بصيالت  تفكيك  على  يعمل  مــا 

وتأخر نمو الشعر الجديد في المنطقة 
المعرضة لإلشعاع أو الوميض.

تماما  النمو  عن  الشعر  يتوقف  هل 
كما يعتقد البعض؟

ــدا مــعــرفــة أن الــعــالج  مــن الــمــهــم جـ
بالليزر ال يضمن توقف نمو الشعر بشكل 
مطلق، إال أنه يساعد على تخفيف كمية 
وحدة الشعر الذي ينمو بشكل ملحوظ 
ففي كل مرة تتعرض البصيالت لموجات 
مئوية  بنسبة  البصيالت  تضعف  الليزر 
نــســبــة عالية  إلـــى  تــصــل  ان  إلـــى  مــعــيــنــة 
من  بالمائة  تسعين  إلــى  تصل  قــد  جــدا 
المساحة التي تعرضت لموجات الليزر. 

كم الفترة بين الجلسة واألخرى؟
يفضل عمل الليزر كل أربعة أسابيع 
وتــخــتــلــف نــســبــة اســتــجــابــة الــبــصــيــالت 
أكثر  وداكنة  أسمك  الشعرة  كانت  فكلما 
كــانــت الــنــتــائــج الــمــرجــوة أفــضــل لــذلــك 
نــنــصــح بــالــبــدء فـــي ســـن مــبــكــرة قــبــل أن 
يــتــحــول الــشــعــر إلــــى الـــلـــون األبـــيـــض أو 

الرمادي مع تقدم العمر. 
مــا بــيــن جــلــســات الــلــيــزر، هــل يمكن 
اســتــخــدام الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة إلزالـــة 

الشعر الزائد مثل الشمع أو الحالوة؟
طبيعيا  ينمو  الشعر  تــرك  األفــضــل 
فبعض البصيالت سوف تضعف وتسقط 
والــوجــه،  بالجسم  يــقــاوم  ســوف  وبعضها 
يحرج  فالبعض  الوجه  إلى  بالنسبة  أما 
اللجوء  للبنات  ويمكن  الشعر  من وجود 
داكــن  لونه  الشعر  كــان  إذا  التشقير  إلــى 
وشــكــلــه مــزعــج إلـــى حــيــن الـــوصـــول إلــى 
كل  مــن  االنــتــهــاء  بعد  الــمــرجــوة  النتائج 

الجلسات. 
كم عدد الجلسات المتوقعة؟

من شخص  يختلف  الجلسات  عــدد 
اثنتي  من  العام  المعدل  ولكن  آخر  إلى 
عــشــرة جــلــســة الــــى ثــالثــيــن جــلــســة اقــل 
واألخــرى  الجلسة  وبين  احيانا  اكثر  أو 
أربعة اسابيع وتتباعد المدة عندما تقل 

كثافة الشعر.
ما هي مخاطر إزالة الشعر بالليزر؟
بالليزر  الشعر  إزالـــة  إجـــراء  يرتبط 
بــبــعــض الـــمـــخـــاطـــر واآلثــــــــار الــجــانــبــيــة 
والوميض  الموجات  على  كلها  وتعتمد 
من  لــذلــك  البصيلة؛  لــه  تتعرض  الـــذي 
ــون الــجــلــد  ــ ــأكـــد مــــن لـ ــتـ ــدا الـ ــ الـــمـــهـــم جـ

الجلد  لون  إليها  يحتاج  التي  والجرعة 
السطحية  الــحــروق  لتجنب  والبصيلة 
المؤقتة والتصبغات أو االحمرار الوقتي 
قبل  الجلد  ترطيب  من  التأكد  وكذلك 
وبــعــد جــلــســة الــلــيــزر ألنـــه مــع الــجــفــاف 

تزداد فرصة الحروق والمضاعفات.
ومـــــن اهـــــم عــــوامــــل فــــرصــــة تــقــلــيــل 
التمريض  طاقم  يكون  ان  المضاعفات 
مــدربــا عــلــى أجــهــزة الــلــيــزر وعــلــى درايـــة 
تــامــه بــأنــواع الــبــشــرة وحــاجــتــهــا إلـــى أي 
الصيانة  من  والتأكد  الليزر  من  جرعة 

الدورية لألجهزة قبل استخدامها.
به  الــمــرغــوب  غير  الشعر  إزالـــة  هــل 
باختالف تقنيات الليزر قد تسبب البثور 
حتى  أو  الـــشـــبـــاب  حـــب  أو  الـــحـــبـــوب  أو 

الندب؟
آمنة  الشعر كلها  إزالــة  ليزر  تقنيات 
جدا وال عالقة لها بظهور البثور أو حب 

الشباب والندب. 
الحاالت  إذا ظهرت في بعض  ولكن 

تكون االسباب كاآلتي:
ــا أن الــشــخــص يــعــانــي أصـــال من  إمـ
قد  البشرة  تكون  أن  وإمــا  الشباب،  حــب 
تــحــســســت مــــن الـــحـــالقـــة بـــالـــشـــفـــرة، أو 
التقليدي  العالج  من  البشرة  تحسست 
ــن الــشــعــر مــثــل الــســكــر او  لــلــتــخــلــص مـ
الليزر،  او بعد جلسة  الشمع وذلك قبل 
ــد اســتــخــدم  الـــشـــخـــص قــ يـــكـــون  ــد  أو قــ
الكورتيزون  مــادة  على  تحتوي  كريمات 

فترة طويلة.
ــة الشعر  هــنــاك اقــاويــل ان لــيــزر ازالـ
قــد يــســبــب ســرطــان الــجــلــد.. مــا رأيــكــم 

الطبي؟
هـــذا االعــتــقــاد مــــازال مــوجــودا عند 
الــبــعــض ولــكــنــه غــيــر صــحــيــح وخــاطــئ 
والسابع  الــســادس  بالجيل  نحن  طبعا، 
مـــن تــقــنــيــات الــلــيــزر وكــلــهــا آمــنــة ســـواء 
التي تعمل على بصيالت الشعر او التي 
تحفز عوامل النمو وتشد البشرة او التي 

تقشرها وغيرها من تقنيات الليزر .
ــزة الـــلـــيـــزر تــنــقــل الــثــآلــيــل  ــهـ ــل أجـ هـ

التناسلية أو أي نوع من أنواع الثآليل؟
أوال بالنسبة إلى الثآليل التناسلية 
فهي تنتقل باالتصال الجنسي المباشر 
بــأن يكون  او من خــالل الشخص نفسه 
باليدين  آخــر مثال  نــوع  ثآليل من  لديه 

ويعدي أماكن اخرى بالجسم.
ــاك حـــــــاالت يـــصـــعـــب عــمــل  ــنــ ــــل هــ هـ

جلسات الليزر لها؟
نـــعـــم هـــنـــاك حــــــاالت يــصــعــب عــمــل 
الليزر لها مثل حاالت االكزيما الشديدة 
الــبــشــرة  والــمــتــهــيــجــة وكـــذلـــك اذا كــانــت 
متعرضة ألشعة الشمس وتغير لونها الى 
الطبيعي  البشرة  لون  داكنة عن  درجــات 
وكـــــذلـــــك حــــــــاالت االشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
الفيتامين  مشتقات  عقاقير  يــأخــذون 
)أ( لــعــالج حــب الــشــبــاب، لــذلــك فحص 
جدا  مهم  سالمتها  من  والتأكد  الحالة 
الليزر. وفي حاالت  البدء بجلسات  قبل 
الــشــعــر األبــيــض والـــرمـــادي بسبب عــدم 
قدرة الليزر على التخلص من البصيلة 
لضمان  مبكرا  بالجلسات  البدء  يفضل 

النتيجة المرجوة.
وكذلك في حاالت الهربس الفموي 

او التناسلي إلى حين الشفاء التام.
مـــن أي عــمــر يــمــكــن عــمــل جــلــســات 
لـــيـــزر الــتــخــلــص مـــن الـــشـــعـــر؟ ومــــا هي 
للتقليل  اتباعها  يجب  التي  اإلجـــراءات 

من المضاعفات بعد جلسة الليزر؟
ــوغ، وهــــنــــاك حــــاالت  ــلـ ــبـ مــــن عـــمـــر الـ

استثنائية قد نبدأ بها قبل سن البلوغ،
المتبعة  اإلجـــراءات  إلــى  وبالنسبة   
العالجي  الــمــرطــب  الــكــريــم  يجب وضــع 
الذي يحدده الطبيب بعد الجلسة مدة 
خمسة أيام الى اسبوع إلى حين اختفاء 
االحمرار وكذلك عدم التعرض المباشر 
للشمس وتجنب الحمامات الشمسية او 

الماء الساخن.

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر ي الذي يصادف 14 
نوفمبر من كل عام، التقت الخليج الطبي بالدكتورة خديجة 
الــعــال اســتــشــاري طــب األطــفــال وأمــــراض الــســكــري بمجمع 
عن  الحقائق  من  العديد  اوضحت  التي  الطبي  السلمانية 

السكري بنوعيه األول والثاني فأوضحت بأن:
نوفمبر  من  عشر  الرابع  يصادف  العالمي  السكري  يوم 
تم  وقــد  بالسكري،  التوعية  نشر  منه  والــهــدف  عــام،  كل  من 
اختيار هذا اليوم ألنه يصادف ذكرى مولد السير فريدريك 
بانتينج الذي ساعد في اكتشاف اإلنسولين مع شارلز بيست 

عام 1922.
إن لم يكن اآلن، فمتى؟ هو شعار اليوم العالمي للسكري 
لتسليط  وذلــك  التوالي  على   2023  -2022  -2021 لــألعــوام 
المتكاملة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر  أهــمــيــة  الــضــوء عــلــى 
ــى رعــايــة ودعــم  لــلــجــمــيــع، فــمــرضــى الــســكــري يــحــتــاجــون إلـ

مستمرين إلدارة حالتهم وتجنب المضاعفات.
بعد مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف اإلنسولين ال 
يزال الماليين من األشخاص المصابين بداء السكري حول 
العالم ال يحصلون على رعاية صحية وهناك الماليين ممن 
معدل  قياس  وأجهزة  الــدواء  على  الحصول  يستطيعون  ال 
السكر، خصوصا في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل 
فقد قدر العدد بثالثة اشخاص من كل اربعة ال يستطيعون 

الحصول على الخدمات واالحتياجات األساسية.
ــــرض الـــســـكـــري مــــن األمــــــــراض االســتــقــالبــيــة  يــعــتــبــر مـ
المزمنة والشائعة في العالم، يصيب األطفال والكبار، يكون 
معدل السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ويتوجب 
أنــواع  وهناك  الفموية،  بــاألدويــة  أو  باألنسولين  إمــا  العالج 
الوقاية  يمكن  السكري  من  الثاني  والنوع  للسكري،  عديدة 

منه باتباع نظام حياتي صحي والمحافظة على الوزن.
تؤثر  مضاعفات  بــه  متحكم  الغير  الــســكــري  عــن  ينتج 
على وظائف وعمل الكلى، الجهاز العصبي، القلب واألوعية 
الــدمــويــة والــعــيــنــيــن، لــذلــك يــجــب الــحــرص عــلــى المتابعة 
المعدالت  ضمن  الــدم  في  السكر  بمعدل  والتحكم  الدورية 

الطبيعية قدر اإلمكان لتجنب ما ذكر من مضاعفات.
الدائرة الزرقاء: الدائرة الزرقاء هي الشعار الرسمي وتم 

اعتمادها كرمز عالمي للتوعية بالسكري في عام 2006.
ــري الـــعـــالـــمـــي فــي  ــكـ ــسـ وتـــشـــيـــر إلـــــى وحــــــدة مــجــتــمــع الـ
االســتــجــابــة لــوبــاء الــســكــري، والــلــون األزرق يـــدل عــلــى لــون 
لون علم منظمة  وكذلك هو  األمــم  توحد كل  التي  السماء 

األمم المتحدة.
حقائق وإحصائيات عالمية:

العالم  بالسكري حول  البالغين  المصابين  *يبلغ عدد   
537 مليون مصاب وبحلول عام 2045 يحتمل أن يرتفع عدد 

المصابين إلى أعلى من 700 مليون مصاب.
غير  مــن  بالسكري  مــصــاب  كــل شخصين  مــن  * شخص 

دراية أو تشخيص. 
* هناك مما يعادل )232 مليون شخص(.

* هــــنــــاك شـــخـــص مــــن كــــل خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــريــض 
 136( يــعــادل  مما  سنة.   65 فــوق  العمر  مــن  يبلغ  بالسكري 

مليون شخص(.
* يتأثر مولود من كل ستة مواليد مما يعادل )20 مليونا( 

بارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل )سكري الحمل(.
* تسبب مرض السكري في وفاة 6,7 ماليين شخص في 

عام 2021.
مملكتنا الحبيبة تدعم وتساند وتوفر جميع الخدمات 
الفموية  واألدويــة  األنسولين  توفير  للسكريين، من  الطبية 
والمتابعة الدورية المنتظمة في العيادات، إلى جانب توفير 

الفحوصات المطلوبة لتجنب المضاعفات المستقبلية.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالصحة والعافية.

فــرط  اضــطــراب  يعتبر 
الــنــشــاط ونــقــص االنــتــبــاه 
ADHD من أكثر المشكالت 
من  الكثير  لـــدى  الــشــائــعــة 
األطفال في سن المدرسة، 
الطفل  مــع  التعامل  فيتم 
ــاوة  ــقـ ــي شـ ــانـ ــعـ ــى أنــــــه يـ ــلـ عـ
طبيعية، وهذا ما يزيد من 
وتأثيرها  المشكلة  تفاقم 
بشكل  وأســرتــه  الطفل  فــي 

سلبي.
ــالـــي  ــتـ فـــــي الــــمــــقــــال الـ
ــة  ــيــ ــائــ ــصــ تــــــشــــــرح لـــــنـــــا اخــ
ــتــــول  ــة بــ ــ ــغــ ــ ــ ــل ــ ــق والــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـ
بمركز  عبدالرحمن  خالد 
مــا هو  تمام  نبيل  الــدكــتــور 
ــرط الــحــركــة  ــ اضــــطــــراب فـ
ــت االنــــتــــبــــاه وكـــيـــف  وتـــشـــتـ
ــل مـــــعـــــه وبــــــــــدأت  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

حديثها قائلة:
ــا هو  ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـ
إحــبــاطــًا مــن رؤيــــة طفلك 
يــمــتــلــك إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 
يــواجــه صعوبة  ذلـــك  ومـــع 
ــات والـــمـــهـــام  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــي الـ ــ فـ

اليومية المعتادة.
ــــن لـــــألطـــــفـــــال  ــكـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اآلخـــــــريـــــــن فــــــي الـــــروضـــــة 
الــجــلــوس والــمــســاهــمــة في 
لمدة  الجماعية  األنشطة 
التسبب  دون  دقــائــق  عــشــر 
بينما  يذكر،  إزعــاج  أي  في 
الجلوس  يمكنه  ال  طفلك 
ــراك ألكــثــر مـــن 10  دون حــ
ثوان! أو ال يمر يوم دون أن 
يفقد أعصابه على زمالئه، 
أو تأتيك شكوى من معلمة 

الصف.
لألطفال  يمكن  وحيث 
ــــث أن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــف الـ ــ ــصـ ــ فــــــي الـ
يــــتــــذكــــروا إحـــــضـــــار كـــتـــاب 

الـــعـــلـــوم مــــن الــــصــــف قــبــل 
االنــــصــــراف، والــمــحــافــظــة 
المقلمة،  مــحــتــويــات  عــلــى 
وحــــــــل فــــــــــروض مـــنـــزلـــيـــة، 
فــكــيــف ال يــمــكــنــه طــفــلــك 
أنه عند  بالرغم من  ذلــك! 
جــلــوســك مــعــه يــتــضــح أنــه 
يــــعــــرف الــــحــــل لــلــمــســائــل 
ــات  ــ ــبـ ــ ـــواجـ الــــريــــاضــــيــــة والــ

األخرى. فما المشكلة!
موضوع  يتحول  وكيف 
ــرب  ــة لـــحـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــيــ ــرتــ تــ
أسبوعية مع طفلك ذي الـ 
12 عامًا، حيث ال يمكن ان 
بمفرده  غرفته  ترتيب  يتم 
وربما  إشراف مباشر  بدون 
ــه فــــي الــتــرتــيــب  ــاعـــدتـ مـــسـ
ــثــــر مــــن نــصــف  ــاز أكــ ــ ــجـ ــ وإنـ

المهام.
وبــالــنــســبــة لــالســتــعــداد 
تذكره  أن  الصباحي، يجب 
ــيـــرة  ــل الــــمــــهــــام الـــصـــغـ ــكــ بــ
والكبيرة يوميًا وإال سينسى 
إفــطــاره.  حقيبة  أو  كــتــابــه 
أو مــشــروعــه الــمــدرســي. ال 
شــــيء يــمــر بــســهــولــة بـــدون 
إشراف مباشر منك طوال 

الوقت!
أن طفلك  تــعــرف  أنـــت 
ــاء والــرغــبــة  ــذكــ يــمــتــلــك الــ
فــي الــنــجــاح والــقــيــام بهذه 
الــمــهــام، وربـــمـــا جــربــت كل 
شيء من اتفاقيات وتحايل 
والتحفيز والمكافأة وحتى 
والــتــهــديــد لحثه  الـــصـــراخ 
ــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن  ــلــ عــ

فــائــدة  دون  ولـــكـــن  الــجــهــد 
تذكر.

إلـــيـــه  يـــفـــتـــقـــر  مــــــا  إن 
طــفــلــك لــيــس االنــضــبــاط 
بـــــــل »ضــــــعــــــف الـــــمـــــهـــــارات 
مجموعة  وهي  التنفيذية« 
مــــــــن مـــــــــهـــــــــارات الـــــــدمـــــــاغ 
ألداء  المطلوبة  األساسية 
ــام مـــثـــل الــتــنــظــيــم،  ــهــ ــمــ الــ
المهمة،  بــدء  التخطيط، 
التركيز عليها، التحكم في 
االنفعاالت،  كبت  الــدوافــع، 
والتكيف والمرونة وغيرها 

من المهام.
وهــــــــــل يــــمــــكــــن إقـــــنـــــاع 
الطفل بالقيام بمهمة وهو 
لفعل  الــمــهــارة  يــمــتــلــك  ال 

ذلك؟ 
هــــذا يــشــبــه اســتــخــدام 
اإلقــــــنــــــاع لـــجـــعـــل طــفــلــك 
يـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وهــو 
ال يــعــرف كــيــف يــعــزف! لو 
ــنـــاع  جـــربـــت كـــل طــــرق اإلقـ
فــلــن يستطيع  الــعــالــم  فــي 
الوحيدة  الطريقة  العزف، 
لــجــعــل طــفــلــك يــعــزف هي 
بــتــعــلــيــمــه تـــلـــك الـــمـــهـــارة 
لألطفال  بالنسبة  وكذلك 
المصابين باضطراب فرط 
الــحــركــة وتــشــتــت االنــتــبــاه، 
ــن مــــــن إنــــجــــاز  ــمـــكـ لــــــن يـــتـ
بتعليمه  إال  الــمــهــام  تــلــك 
التي  التنفيذية  الــمــهــارات 

يفتقر لها.
لــــذا ال تــعــانــي وحـــدك 
طــــفــــلــــك  تـــــــجـــــــعـــــــل  وال 
يــــــعــــــانــــــي، احــــــــــــرص عـــلـــى 
تــشــخــيــص طــفــلــك وتــعــلــم 
ــي  ــتـ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـ
تمكنك من مساعدته على 
تطوير مهاراته التنفيذية.

حقائق وتطورات في إزالة الشعر بالليزر 
الدكتورة حنان معرفي لـ»الخليج الطبي«: تقنيات الليزر كلها آمنة وهناك حاالت يصعب عمل الليزر لها

أخصائية التخاطب بتول خالد: 
الطفل الحركي يحتاج إلى تعلم المهارات التنفيذية 

في يومه العالمي 
الدكتورة خديجة العال توضح حقائق عن مرض السكري 

اليوم العالمي للسكري )إن لم يكن اآلن، فمتى(؟

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16307/pdf/1-Supplime/16307.pdf?fixed4848
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315785
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315786
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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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حمليات

املر�شحالنيابياأحمدال�شلوميفندوة»الرقابةوالت�شريع«مبقرهاالنتخابي:

7اقرتاحاتتخ�صاجلانبالت�شريعييفبرنامجعملال�شنواتالقادمة

�صباح  اأحمد  النائب  �صدد    

الدائرة  عن  املر�صح  ال�صلوم 

مبحافظة  العا�صمة  اخلام�صة 

فيها  ا�صت�صاف  التي  الندوة  يف 

علي  الدكتور  القانوين  اخلبري 

»الرقابة  عنوان  حتت   البحار 

النائب  مهام  والت�صريع.. 

على  اأن  الناخب«  وم�صلحة 

جزء  تلبية  يف  النائب  م�صاهمة 

من مطالب وخدمات اأهل الدائرة 

مثل  الرعاية ال�صحية والإ�صكان 

البنية  وتطوير  والتوظيف 

التحتية ل يغني عن  اأداء دوريه 

يف الرقابة والت�صريع بكل اأمانة 

وكفاءة.  واأكد ال�صلوم اأنه  مار�س 

عليه  اأملى  كما  كنائب  مهامه 

الرقابة  حيث  من  �صواء  �صمريه 

 اأو  الت�صريع، وعلى �صعيد العمل 

م�صرًيا  املجل�س،  داخل  العام 

الوطن  و�صع  م�صالح  اأنه  اإىل 

العليا واملواطنني وخا�صة فئات 

عندما  اتخذت  الدخل  حمدودي 

كل القرارات اخلا�صة باملجل�س. 

 4 خالل  اإنه  ال�صلوم  وقال 

مت  النيابي  عمله  من  �صنوات 

تقدمي 93 مقرتًحا  برغبة، و21 

�صوؤالً  و26  بقانون،  اقرتاًحا 

بقوة يف  حا�صًرا  وكان  برملانًيا، 

اجلل�صات  وح�صور   املناق�صات 

اأو  كورونا  جائحة  قبل  �صواء 

جلنة  وت�صرف  برئا�صة  بعدها، 

والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون 

يف  بارز  دور  لها  كان  التي 

بامل�صاهمة يف  الأخرية   ال�صنوات 

املايل  التوازن  خللق  الت�صريع 

املوازنة  عجز  املطلوب  وعالج 

خطوات  البحرين  خطت  الذي 

من  �صبيل  املرور  يف  كبرية 

الو�صع القت�صادي ال�صعب. 

�صيا�صة  اأن  ال�صلوم  واعترب 

مع  التعامل  يف  الهادئ  النف�س 

هو  الطريق  التنفيذية  ال�صلطة 

اأجل  من  يتبعه  الذي   الأمثل 

وتطلعات  متطلبات  حتقيق 

البحرين  و�صعب  اأهايل  الدائرة 

م�صرًيا  واأ�صمل،  اأعم   ب�صورة 

خالل  ال�صنوات  جتربته  اأن  اإىل 

احلكومة  مع  ال�صابقة  الأربع 

ما  حتقيق  من  خاللها  حاول 

ظل  يف  مكت�صبات  متاح  من  هو 

اأو�صاع اقت�صادية �صعبة وخطة 

للتوازن  املايل، لفًتا  اإىل اأن دوره 

الت�صريعي اأو الرقابي كان يوؤديه 

اللجوء  اإىل  ال�صوت  دون  بهدوء 

ا�صتطاع  اإنه  يرى  واأنه  العايل، 

من  جًدا  مقبولة  نتائج  حتقيق 

 خالل اأدواته  الد�صتورية . 

النهج  اإىل  ال�صلوم  وتطرق 

الدائرة،  اأهايل  مع  انتهجه  الذي 

اأول  جمل�س  ت�صكيل  وهو 

بادرة  بالدائرة  يف  ت�صاوري 

برنامج  �صمن  كانت  مميزة 

ال�صابقة،  يف  النتخابات  العمل 

الت�صاوري  املجل�س  قام  حيث 

بعقد اأكرث من 12  اجتماًعا خالل 

اإىل  تق�صيمه  ومت  الفرتة،  هذه 

اأداوؤها  وكان  نوعية،  جلان   6

 متميًزا للغاية طوال هذه الفرتة، 

مبيًنا اأن هذا املجل�س الت�صاوري 

اأبناء  من  نخبة  مميزة  �صم 

الوفري  باجلهد  متيزت  الدائرة 

املتميزة خلدمة  الأهايل  والأفكار 

تواجههم،  التي  امل�صكالت  وحل 

ح�صور  كل  على  حر�صه  موؤكًدا 

اجتماعات املجل�س الت�صاوري . 

اأحمد  النائب  وا�صتعر�س 

احل�صور  اأمام  ال�صلوم  �صباح 

يف  اجلانب  الت�صريعي  تفا�صيل 

لل�صنوات  املخ�ص�س  الربنامج 

الأربع القادمة، قائالً: 

ل�صتحداث  قانون  ت�صريع   •
لدعم  التموينية«  »البطاقة 

الأ�صر البحرينية  وال�صتفادة من 

تطبيق  عقب   الفائ�س  املتحقق 

املايل  بفاعلية  التوازن  برنامج 

وجناح. 

ت�صريعات  ا�صتحداث   •
»القت�صاد  اأفكار  بدعم  تتعلق 

وتطبيقه  عملًيا  على  اجلريء« 

 امل�صتويني احلكومي واخلا�س. 

اإعادة  »قانون  تعديل   •
يتواكب  التنظيم والإفال�س« مبا 

وو�صع  املوؤ�ص�صات  حجم  مع 

ال�صغر يف  واملتناهية   ال�صغرية 

البحرين. 

• ت�صريع يخ�س تنظيم �صكن 
يف  الوافدة  والعمالة  العزاب 

الأحياء  ال�صكنية. 

تربية  قانون  ت�صريع   •
واقتنائها  الأليفة  احليوانات 

ال�صكنية   ملعاجلة  الأحياء  داخل 

 ظاهرة الكالب ال�صالة(.

برنامج  وتفعيل  مراقبة   •
التعايف القت�صادي. 

امللكية  قانون  تعديل   •
الفكرية ليتواكب مع امل�صتجدات 

فيما  يتعلق  العاملية  والإقليمية 

بهذا ال�صاأن. 

قائالً:  ال�صلوم  وتابع 

جلميع  مفتوح  »الربنامج 

املقدمة  من  واملقرتحات  الأفكار 

الت�صريع  يخ�س  فيما  الأهايل 

اأن  موؤكًدا  وغريها«،  والرقابة 

اأهايل  مع  التوا�صل  امل�صتمر  هذا 

غالبية  اأفرز  الذي  وهو  الدائرة 

على  طلبات  بناًء  الأفكار  هذه 

�صيء  وهو  ومقرتحاتها،  الأهايل 

اأربع  منذ  �صوًيا  عليه  اعتدنا 

�صنوات.  والتوا�صل دائًما م�صتمر 

ينقطع  ومل  الأهايل،  وبني  بيني 

اأبًدا بف�صل اهلل«. 

مناف�شةبني»االأ�شالة«و»التجمع«يفثالثةاجلنوبية

اآمال»التقدمي«باقيةيف3دوائر..و»الرابطة«الزالتمتم�شكةيف�شاد�شةالعا�شمة

الري�صي�شعىللعودةمرةثالثة..ومناف�شةمتجددةبنياملعريفوزايد

26نائًباحالًياو�شابًقايتناف�شونيفاجلولةاحلا�شمةللعودةاإىلجمل�صالنواب

املحرر النتخابي:

قدمت  التي  ال�صيا�صية  اجلمعيات  حظوظ  زالت  ل 

مر�صحني لها قائمة يف الدور الثاين واحلا�صم من النتخابات 

اإىل  تاأهل جميع املرت�صحني من اجلمعيات  النيابية، حيث 

الدور الثاين، فيما خرج اأمني عام جمعية ال�صف الإ�صالمي 

عبداهلل بوغمار وكالعادة من الباب اخللفي لالنتخابات. 

عن  املر�صح  اكت�صاح  عن  النتخابات  نتائج  واأ�صفرت 

جمعية املنرب التقدمي عبدالنبي �صلمان للمر�صحني ال�صبعة 

ال�صمالية حيث  باملحافظة  ال�صاد�صة  الدائرة  املناف�صني يف 

ح�صل على 4090 �صوتا وبن�صبة و�صل لـ%68.82. 

وبقيت حظوظ قائمة جمعية املنرب التقدمي قائمة اىل 

الآن، حيث �صيتناف�س د. مهدي ال�صويخ يف اأوىل ال�صمالية 

مع   %42.12 وبن�صبة   1095 على  ح�صوله  بعد  وذلك 

�صوتا   469 على  ح�صلت  والتي  احلايكي  كلثم  النائب 

بن�صبة %18.04. 

كما �صيتناف�س مر�صح قائمة تقدم يف خام�صة ال�صمالية 

مرمي  املر�صحة  مع  ها�صم  فالح  ال�صيد  احلا�صم  الدور  يف 

ال�صايغ، حيث ح�صل على 866 �صوتا وبن�صبة %19.98، 

�صوتا   799 على  ال�صايغ  مرمي  املر�صحة  ح�صلت  فيما 

وبن�صبة %18.44. 

بالعا�صمة  العا�صرة  الدائرة  يف  املناف�صة  وتتجدد 

اإميان �صويطر والتي ح�صلت  التقدمي  املنرب  بني مر�صحة 

النائب احلايل  على 1532 �صوتا وبن�صبة 22.72% مع 

بن�صبة  �صوتا   1136 على  ح�صل  والذي  ا�صحاقي  علي 

 .%16.85

وتناف�صت �صويطر مع ا�صحاقي يف النتخابات املا�صية 

2018 يف اجلولة الثانية والتي ك�صبها ا�صحاقي. 

ا�صتعادة  اىل  فردان  ميزرا  حممود  املر�صح  وي�صعى 

متثيل جمعية الرابطة الإ�صالمية يف املجل�س القادم وذلك 

بعد تاأهله اإىل جولة احل�صم بح�صوله على 1685 �صوتا 

بن�صبة 29.75%، مع مناف�صه ال�صيد حممد مو�صى والذي 

يف  وذلك   %21.07 بن�صبة  �صوتا   1229 على  ح�صل 

�صاد�صة العا�صمة. 

جمعية  بني  قوية  مناف�صة  اجلنوبية  ثالثة  وت�صهد 

الأ�صالة الإ�صالمية وجمعية جتمع الوحدة الوطنية، حيث 

تتجدد املناف�صة بني النائب احلايل اأحمد يو�صف الن�صاري 

مع   %34.33 بن�صبة  اأ�صوات   2406 على  واحلا�صل 

الرفاعي واحلا�صل  الوطنية حممد  الوحدة  مر�صح جتمع 

على 1623 �صوتا بن�صبة %23.16. 

و�صهدت ثالثة اجلنوبية خ�صارة للمرة الرابعة توالياً 

بوغمار حيث  عبداهلل  الإ�صالمي  ال�صف  عام جمعية  لأمني 

ح�صل على 103 اأ�صوات بن�صبة %1.47.

ويف رابعة اجلنوبية، يحمل املر�صح والنائب علي زايد 

اآمال جمعية الأ�صالة يف اجلولة احلا�صمة مع النائب حممد 

املعريف، بالرغم من تر�صحه ب�صفة م�صتقلة. 

بن�صبة  �صوتا  على 2450  زايد  علي  النائب  وح�صل 

25.46%، فيما ح�صل النائب مبجل�س 2014 على 2972 

�صوتا بن�صبة %30.88. 

عليها  ح�صل  التي  الأ�صوات  تتوجه  اأن  املتوقع  ومن 

اإىل  �صوتا   697 بلغت  والتي  ال�صباغ  يو�صف  املر�صح 

املر�صح علي زايد، وذلك لكونه تر�صح يف انتخابات �صابقة 

عن جمعية الأ�صالة التي ينتمى لها النائب واملر�صح علي 

زايد.

املحرر النتخابي: 

وال�صابقني  احلاليني  النواب  من  مر�صًحا   26 يت�صلح 

على  للح�صول  ال�صابقة  املجال�س  يف  العمل  من  بخربة 

�صنوات  لأربع  النيابي  للمقعد  والعودة  الناخبني  اأ�صوات 

قادمة، وذلك يف اجلولة الثانية والتي �صتجرى يوم ال�صبت 

املقبل. 

اأ�صوات  على  احلاليني  نواب  من  نائًبا   18 وح�صل 

العمل  موا�صلة  يف  اأماًل  وذلك  الثانية  اجلولة  اإىل  توؤهله 

النيابي، فيما ي�صعى 8 نواب من املجال�س ال�صابقة للعودة 

من بعيد جمدًدا للمجل�س املقبل. 

قراطة  اأحمد  النائب  ي�صعى  العا�صمة،  حمافظة  يف 

اأن  بعد  النواب وذلك  الثالثة ملقعد جمل�س  للمرة  للعودة 

التكميلية  بالنتخابات  �صابقتني  مرتني  يف  املجل�س  دخل 

املر�صح  مع  يتناف�س  حيث   ،2014 ومبجل�س   2011

�صلمان احلوطي، وذلك يف الدائرة الثانية. 

اثنني  العا�صمة، مناف�صة بني مر�صحني  وت�صهد رابعة 

بخربة نيابية �صابقة، وهما النائب ال�صابق مبجل�س 2002 

ح�صن بوخما�س والنائب باملجل�س املن�صرم عمار البناي. 

يف  قوية  ال�صلوم  اأحمد  النائب  حظوظ  �صتكون  فيما 

والتي  العا�صمة  خام�صة  عن  القادم  للمجل�س  العودة 

�صيتناف�س فيها باجلولة احلا�صمة مع املر�صح حممد علي 

اجلابري. 

وياأمل النائب عمار اآل عبا�س باأربع �صنوات قادمة يف 

العمل النيابي حيث يتناف�س مع املر�صح حم�صن الع�صبول 

يف تا�صعة العا�صمة. 

الذي  اإ�صحاقي  علي  النائب  بني  املناف�صة  تتجدد  فيما 

اإميان  مناف�صته  اأمام  من  القادم  للمجل�س  للعودة  ي�صعى 

�صويطر مر�صحة املنرب التقدمي. 

الري�س  عثمان  املخ�صرم  النائب  في�صعى  املحرق،  اأما 

يف اأن يكون نائًبا للمرة الثالثة وذلك بعد جتربة 2002 

عبداهلل  ال�صاب  املر�صح  مع  �صيتناف�س  حيث  و2010، 

الظاعن. 

فيما ي�صعى النائب باملجل�س املن�صرم اإبراهيم النفيعي 

املر�صح حمد  اأمام  من  التوايل  على  الثانية  للمرة  للعودة 

الدوي، وذلك يف ثانية املحرق.

ويف خام�صة املحرق ياأمل النائب خالد بوعنق يف دورة 

جديدة من العمل النيابي حيث �صيتناف�س مع اأحمد بوهزاع. 

وت�صهد املحافظة ال�صمالية ح�صوًرا يف اجلولة احلا�صمة 

لثمانية نواب حاليني و�صابقني، حيث تتناف�س النائب كثلم 

ال�صويخ يف  د. مهدي  التقدمي  املنرب  احلايكي مع مر�صح 

الدائرة الأوىل. 

وي�صعى النائب ال�صابق جالل كاظم ل�صتعادة متثيل 

اأمام  من   2014 جمل�س  يف  مثلها  والتي  الثانية  الدائرة 

املر�صح علي �صعيد الدرازي.

للحفاظ  الدو�صري  النائب احلايل عبداهلل  فيما ي�صعى 

على دائرة البديع واجل�صرة والهملة )ثالثة ال�صمالية( من 

اأمام املر�صح وليد جابر الدو�صري.

كما ياأمل مر�صح »التقدمي« يف العودة للمجل�س للمرة 

الثانية توالًيا من خالل الدور احلا�صم مع املر�صحة مرمي 

ال�صايغ يف خام�صة ال�صمالية. 

وتاأهل النائب احلايل عبداهلل الذوادي اإىل جولة ثانية 

يف ثامنة ال�صمالية حيث �صيتناف�س معه املر�صح عبداحلكيم 

ال�صنو. 

يكون  اأن  اإىل  الأحمد  حممد  ال�صابق  النائب  وي�صعى 

دائرته  عن  خمتلفة  دائرة  عن  ولكن  الثانية  للمرة  نائًبا 

ال�صابقة )اأوىل اجلنوبية يف 2014( حيث يتناف�س حالًيا 

يف اجلولة الثانية مع املر�صح النا�صط عبا�س العماين يف 

تا�صعة ال�صمالية. 

 2748 ح�صد  من  املالكي  با�صم  النائب  وا�صتطاع 

�صوًتا للتاأهل للجولة احلا�صمة يف عا�صرة ال�صمالية، حيث 

�صيتناف�س معه يف الدور الثاين املر�صح جميل داد. 

ع�صويته  جتديد  يف  البحراين  حممود  النائب  وياأمل 

يف املجل�س القادم عن الدائرة 12 بال�صمالية حيث تتناف�س 

معه املر�صحة حنان فردان. 

اأما يف املحافظة اجلنوبية، في�صعى 3 من نواب جمل�س 

يتناف�س  حيث  القادم،  للمجل�س  جمدًدا  للعودة   2014

البلدي  مع  اجلنوبية  خام�صة  يف  الغامن  خليفة  النائب 

بوهندي  اأن�س  النائب  ي�صعى  فيما  ال�صابق حممد مو�صى، 

للعودة جمدًدا عن طريق �صناديق �صاد�صة اجلنوبية والتي 

يتناف�س فيها معه البلدي ال�صابق جنيب الكواري. 

وت�صهد رابعة اجلنوبية مناف�صة بني اثنني من اأ�صحاب 

اخلربة النيابية، وهما علي زايد )النائب احلايل( و�صلفه 

حممد املعريف. 

وبدر  العامر  اأحمد  ال�صي�صي  حممد  النائب  وي�صعى 

مرة  لعودة  الأن�صاري  اأحمد  والنائب  الدو�صري  �صعود 

الثانية توالًيا اإىل مقعد جمل�س النواب.

حممد الرفاعيمهدي ال�شويخاإميان �شويطراأحمد االن�شاري�شيد فالح ها�شم

نواف حمزة

حمزة:494م�شاًبابـ»كورونا«

�شاركوايفاالنتخاباتالنيابيةوالبلدية

املدير  القانوين  والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  اأعلن 

امل�صت�صار  والبلدية 2022  النيابية  لالنتخابات  التنفيذي 

والفرز  لالقرتاع  العامة  اللجنة  اأن  حمزة،  عبداهلل  نواف 

)املنامة(،  واملوؤمترات  للمعار�س  الدويل  البحرين  مبركز 

�صهد م�صاركة 494 م�صاًبا بفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

ال�صبت  يوم  جرت  التي  والبلدية  النيابية  النتخابات  يف 

12 نوفمرب اجلاري.

بالتعاون  اإنه  لالنتخابات،  التنفيذي  املدير  وقال 

الوثيق مع وزارة ال�صحة جرى ا�صتقبال امل�صابني بفريو�س 

كورونا لالإدلء باأ�صواتهم يف النتخابات، �صمن �صل�صلة من 

الناخبني  متكني  يكفل  ومبا  الطبية،  والحرتازات  التدابري 

امل�صابني بكورونا من اأداء حقهم الدميقراطي، بكل �صال�صة 

بها  تتمتع  التي  وال�صفافية  النزاهة  وفق �صمانات  وي�صر، 

الإ�صراف  ظل  يف  الأخرى  والفرعية  العامة  اللجان  �صائر 

الق�صائي الكامل.

مبركز  والفرز  لالقرتاع  العامة  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات )املنامة( �صتوا�صل 

الناخبني  ا�صتقبال  على  ال�صابقة  الآلية  لذات  طبًقا  العمل 

الذين تاأكدت اإ�صابتهم بفريو�س كورونا يف جولة الإعادة 

نوفمرب   19 بتاريخ  املقبل  ال�صبت  يوم  �صُتجرى  التي 

خالل  من  الإ�صابة  حالة  من  التاأكد  يتم  اأن  على  اجلاري، 

الهاتف  م�صبق على  ب�صكل  املحمل  واعي«  تطبيق »جمتمع 

النقال ال�صخ�صي اأو اجلهاز اللوحي الذكي للناخب امل�صاب، 

اأو اإبراز نتيجة جهاز الختبار ال�صريع.
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»اإبراهيم خليل كانو« تفتتح فرع لكز�س اجلديد يف عراد

يف اإطار التزامها بنهج لكز�س املتطور و�سعيها الدائم 

بتوفري جتربة ا�ستثنائية، اأعلنت �سركة اإبراهيم خليل كانو 

عن افتتاح معر�س ومركز خدمة لكز�س اجلديد يف عراد.

اأوموتينا�سي  اليابانية  ال�سيافة  ثقافة  اعتماد  مت 

والتي متتد  لكز�س اجلديدة  من�ساأة  »Omotenashi« يف 
على م�ساحة تزيد عن 20000 قدم مربع. فقد مت ت�سميم 

العمالء  احتياجات  تلبية  ل�سمان  املن�ساأة  يف  جانب  كل 

وخدمتهم، حيث ي�ست�سعر الزوار عند الدخول اإىل املعر�س 

فل�سفة لكز�س »الف�سل اجلديد« والتي تتمحور حول اأربع 

وجتربة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  الت�سميم،  وهي:  ركائز، 

العمالء، والتحول اإىل �سناعة ال�سيارات الكهربائية.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  علق  املنا�سبة،  هذه  يف 

اإبراهيم خليل كانو، مايك برايتمور، قائالً: »فخورون جًدا 

بافتتاح من�ساأة لكز�س اجلديدة يف عراد، والتي �ستجعلنا 

اأقرب لعمالئنا يف حمافظة املحرق مما �سيعزز من قدرتنا 

على جتاوز توقعاتهم حيث تت�سارك �سركة اإبراهيم خليل 

كانو وعالمة لكز�س يف تفانيهم جلعل جتربة العمالء اأكرث 

ان�سيابية وفخامة ومتيًزا«.

اجلمعية  م�سجد  مقابل  اجلديد،  لكز�س  فرع  يقع 

الإ�سالمية، ويعمل من ال�ساعة 7 �سباًحا وحتى 6 م�ساًء. 

على  الت�سال  اأو  بزيارتنا  التف�سل  لكز�س  لعمالء  ميكن 

 Lexus.com.bh لكز�س  موقع  زيارة  اأو   17484488

ملعرفة املزيد عن اخلدمات واأحدث طرازات لكز�س املتوافرة 

يف البحرين.

بنك البحرين الوطني ي�شارك يف معر�س البحرين الدويل للطريان كراٍعٍ ف�شي

�سارك بنك البحرين الوطني يف معر�س البحرين الدويل 

للطريان 2022 كراٍع ف�سي، حيث قام بتمثيل القطاع املايل 

يف  ا�سرتاتيجيته  لتحقيق  جهوده  مع  متا�سًيا  وذلك  املحلي، 

تو�سيع نطاق �سبكة اأعماله اإقليمًيا ودولًيا.

بنك  ي�ستمر  اململكة،  روؤية  لتحقيق  مع جهوده  ومتا�سًيا 

وا�سع  نطاق  ذات  مبادرات  بال�ستثمار يف  الوطني  البحرين 

كرائد  مكانته  بتعزيز  �ساهم  ما  وهو  املحلي،  ال�سعيد  على 

كيانات  مع  التوا�سل  فر�س  من  وال�ستفادة  اإقليمي  اأعمال 

حملية واإقليمية ودولية ملوا�سلة ال�ستثمار يف عملية النمو 

الذي  احليوي  الدور  الوطني  البحرين  بنك  وثمن  والتطور. 

لعبه منظمو احلدث حتت قيادة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل 

خليفة رئي�س اللجنة العليا املنظمة ملعر�س البحرين الدويل 

للطريان املمثل ال�سخ�سي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

واأ�ساد بجهودهم يف ا�ست�سافة وجناح هذا احلدث الذي �ساهم 

اإقليمًيا وعاملًيا على حد  بو�سع اململكة على خارطة الطريان 

�سواء مبا يتوافق مع املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات.

اأعمال  من�سة  للطريان  الدويل  البحرين  معر�س  ويوفر 

بارزة لقطاع الطريان، حيث مت ا�ستعرا�س اأحدث امل�ستجدات 

والتطوير  البحث  على  ال�سوء  من  كبري  قدر  وت�سليط 

النمو  عملية  يف  ت�ساهم  التي  وال�سياحة  والتكنولوجيا 

القت�سادي العام للمملكة وتدعم خطة التعايف القت�سادي.

معر�س  اأقيم  لتاأ�سي�سه،  العا�سرة  بالذكرى  واحتفالً 

البحرين الدويل للطريان 2022 خالل الفرتة من 9 اإىل 11 

العار�سون  ال�سخري اجلوية، حيث حظي  قاعدة  نوفمرب يف 

كبار  من  امل�ستوى  رفيعي  قرار  �سناع  مع  التوا�سل  بفر�سة 

يومية  طريان  عرو�س  ا�ست�سافة  ا  اأي�سً و�سهد  ال�سخ�سيات. 

ت�سمنت اأحدث الطائرات الع�سكرية والتجارية.

جامعة البحرين الطبية تعلن الئحة الرئي�س للطلبة املتفوقني
يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأقامت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - ايرلندا 

- البحرين( حفل تكرمي يف حرمها اجلامعي 

حيث اأعلنت لئحة الرئي�س للطلبة املتفوقني 

 2021-2020 الدرا�سيني  للعامني 

و2021-2022، والتي ت�سمنت 96 ا�سًما.

رحلتهم  يف  الطالب  اإلهام  وبهدف 

لي�سبحوا قادة الرعاية ال�سحية يف امل�ستقبل، 

قدمت اجلامعة 14 جائزًة لطلبتها من جميع 

ال�سرف،  لئحة  بينها  من  الدرا�سية،  املراحل 

وهي اإحدى اجلوائز التي حتتفي من خاللها 

الأكادميية  بالإجنازات  اجلامعة  رئا�سة 

البكالوريو�س  برامج  �ستة طالب يف  لأف�سل 

املختلفة، وقد بداأت اجلامعة يف منحها لأول 

مرة يف عام 2019.

و20  الطب  كلية  من  طالًبا   49 وفاز 

ب�سرف  والقبالة  التمري�س  كلية  من  طالًبا 

باأن  علًما  الالئحة،  هذه  يف  اأ�سمائهم  اإدراج 

�سجالتهم  اإىل  اإ�سافته  �ستتم  الإجناز  هذا 

منحة  على  ح�سولهم  اإىل  اإ�سافة  اجلامعية، 

الدرا�سية  الأعوام  يف  لأدائهم  تقديًرا  مالية 

ال�سابقة. وقد فاز 16 طالًبا من كال الكليتني 

مرتني، وح�سل �ستة طالب اآخرين على مراتب 

م�سرتكة.

األفريد  وبهذه املنا�سبة، قال الربوفي�سور 

لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  نيكل�سون، 

»نتقدم  الطب:  كلية  ورئي�س  الأكادميية 

الأمنيات  واأطيب  الفائزين  جلميع  بالتهاين 

لزمالئهم. اإن الحتفاء بالإجنازات التي حققها 

رحلتهم  لدعم  الأهمية  يف  غاية  اأمر  طالبنا 

العمل.  اأ�سحاب  وا�ستقطاب  العاملية  املهنية 

جامعة  تقدم  املقدمة،  اجلوائز  جانب  واإىل 

للطالب  الفر�س  من  العديد  الطبية  البحرين 

لتعزيز منوهم ال�سخ�سي واملهني، من خالل 

املجتمعي،  والتطوع  البحثية،  امل�ساريع 

للمناهج  وامل�سرتكة  الختيارية  والربامج 

الدرا�سية املختلفة«.

»يوم الربكة« يقام يف البلدان التي تتواجد فيها جمموعة الربكة وير�شـم ابت�شامة على 2500 وجه
اأقيم »يوم الربكة« لأول مرة يف جميع البلدان 

يوم  وذلك  الربكة  جمموعة  فيها  تتواجد  التي 

الذكرى  مبنا�سبة   .2022 نوفمرب   11 اجلمعة 

مملكة  يف  الربكة  جمموعة  لتاأ�سي�س  الع�سرين 

البحرين، �ساركت املجموعة جناحها مع العائالت 

املجموعة  تعمل  التي  البلدان  املتعففة يف  والأفراد 

فيها من خالل اإطالق اأول »يوم الربكة«، وهو يوم 

والوحدات  املجموعة  موظفو  فيه  يتطوع  خريي 

ويقومون  واأ�سدقائهم  عائالتهم  مع  لها  التابعة 

باأن�سطة خريية خلدمة جمتمعاتهم املحلية.

امل�سرفية  ووحداتها  الربكة  جمموعة  �سممت 

يوم  يف  للمتطوعني  ا  خ�سي�سً با�سات  التابعة 

الربكة للو�سول اإىل وجهاتهم والتطوع يف الأعمال 

من  الثالث  الهدف  اإطار  يف  تقع  والتي  اخلريية 

اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وهو ال�سحة 

اجليدة والرفاه. 

جمل�س  ع�سو  عمر،  احلاج  بن  ح�سام  وقال 

الإدارة والرئي�س التنفيذي للمجموعة: »اإن ال�سراكة 

اإحدى قيمنا الأ�سا�سية ومهمتنا هي تلبية الحتياجات 

با�ستخدام  العامل  اأنحاء  كل  يف  للمجتمعات  املالية 

نهج يتقا�سم املنافع املتبادلة مع �سركائنا يف جناح 

الأعمال مبا يف ذلك جمتمعاتنا. وهذا اليوم هو يوم 

مهم نفخر به؛ وذلك لأنه يظهر التزام موظفينا اجتاه 

املجتمعات التي نخدمها عرب 3 قارات«.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12274/PDF/INAF_20221115011110385.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/987383/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/987419/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12
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»نوفو نورديسك«: ملتزمون بتطوير أدوية السكري

سفيرة الدنمارك: تعزيز التعاون 
مع البحرين في الجانب الصحي
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محمد بن عبداهلل: مساهمة جمعية السكري في زيادة التوعية بمخاطر المرض

تنظيم ندوة تثقيفية ومعرض توعوي حول الوقاية من داء السكري

 محافظ الجنوبية: ترسيخ 
الصحة المستدامة عبر الشراكة المجتمعية

بحض��ور محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحي��ة واالجتماعية ب��وزارة الداخلية، 
ن��دوة تثقيفي��ة ومعرض توع��وي حول 
الوقاية م��ن داء الس��كري ومضاعفاته، 
وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للس��كري 
تحت ش��عار« الوصول إلى رعاية مرضى 
السكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟«، وذلك 
بحض��ور رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، ونائب المحافظ 
العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأك��د محافظ الجنوبية، ب��أن المحافظة 
حريص��ة على مواصل��ة تنظي��م وإقامة 
الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، والتي 
تتزامن مع المناس��بات العالمية، وذلك 
المجتمعي��ة  الش��راكة  لمب��دأ  تعزي��زًا 
مختل��ف  م��ع  المش��ترك  والتنس��يق 
المؤسس��ات والجمعي��ات ذات العالقة، 
بهدف ترسيخ الوعي الصحي واستدامته 
بي��ن مختلف فئ��ات مجتم��ع المحافظة 

الجنوبية.

من جانب��ه أكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة 
الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، بأهمية 
تعزيز الصحة العامة بالمجتمع ال سيما 
من خ��الل زيادة التوعية والتثقيف بأكثر 
األم��راض انتش��ارًا وم��ن بينه��ا مرض 

السكري، مبينًا مساهمة جمعية السكري 
البحريني��ة في زي��ادة التوعي��ة بمخاطر 
المرض من خالل نش��ر الوعي والتثقيف 

الصحي بطرق الوقاية من المرض.
من جهة أخرى، قدمت الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة نائبة 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة  رئي��س 

الدكت��ورة مريم الهاجري، عرض��ًا مرئيًا 
استعرضت من خالله األنشطة والبرامج 
التي تقدمه��ا الجمعية والتي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.

كما قدم��ت الدكت��ورة رابع��ة الهاجري 
استشاري طب العائلة وأخصائية أمراض 

الس��كري، عرض��ًا عرفت م��ن خالله عن 
مرض داء السكري »النوع الثاني«، مبينة 
أب��رز ط��رق الوقاية منه من خ��الل اتباع 
األس��اليب الحديث��ة ف��ي الصح��ة والتي 
تس��هم ف��ي س��رعة التش��خيص ووضع 

الحلول المبتكرة للوقاية منه.
وفي س��ياق آخر، تطرقت استش��اري أول 
ط��ب األطفال والغدد الصماء والس��كري 
إل��ى  الخي��اط،  محم��د  هي��ا  الدكت��ورة 
س��بل التعامل م��ع أطفال الس��كري في 
المدرس��ة، وذلك عبر ثقيف الطفل حول 
جمي��ع المعلوم��ات واألم��ور المتعلق��ة 
ب��إدارة مرض الس��كري للتعام��ل مع أي 
مضاعفات في المدرس��ة لضمان سالمة 
الطفل. وتضم��ن برنامج اليوم العالمي 
للس��كري، حضور عدد من طلبة مدرسة 
الرف��اع في��وز الدولية ومش��اركتهم في 
الندوة التثقيفي��ة والمعرض المصاحب 
الذي اش��تمل عل��ى عدد م��ن المحطات 
التوعوي��ة منه��ا: اتب��اع ط��رق التغذية 
الصحية لمرضى السكري، والتوعية حول 
أعراض مرض السكري، وتثقيف الحضور 
بأنم��اط الحياة الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��م النصائ��ح واإلرش��ادات لتعزي��ز 
الوع��ي المجتمعي بأخطار داء الس��كري 

وكيفية الوقاية منه.

15٪ من سكان البحرين البالغين مصابون بالنوع الثاني

 حنان حميدان لـ                  : 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مركزًا للرعاية األولية أسبوعيًا

وليد صبري  «

كش��فت استش��اري ط��ب العائل��ة 
الس��كري،  أم��راض  واختصاصي��ة 
ورئيس عيادات الس��كري المركزية 
في مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ف��ي وزارة الصح��ة، د. حن��ان جميل 
حمي��دان ع��ن أن هن��اك 57 عيادة 
س��كري تغطي 26 مرك��زًا للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، أس��بوعيًا عل��ى 
مس��توى مملك��ة البحري��ن، تعمل 
صباح��ًا ومس��اًء، مؤك��دة أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تس��تقبل 
الع��دد األكبر من مرضى الس��كري 
ف��ي  وأضاف��ت  المملك��ة.  ف��ي 
تصريح��ات ل�»الوطن« على هامش 
مؤتم��ر االحتفال بالي��وم العالمي 
للس��كري، برعاي��ة المجلس األعلى 
للصح��ة، ووزارة الصح��ة، وجمعية 
الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو 
نورديسك«،  أمس أن مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة بها عيادات خاصة 
بمرض الس��كري منذ ع��ام 1997، 
حي��ث تع��د البحري��ن متقدمة في 

هذا التخصص على مستوى الخليج، 
نظرًا إلى ما تشمله من أطباء عائلة 
متخصصين في مرض السكري وفي 
متابعة الحاالت المتقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية دون تحويل 
الحكومي��ة.   المستش��فيات  عل��ى 
وقالت د. حنان حميدان: إن معدالت 
اإلصابة بمرض السكري في مملكة 
البحرين تعد م��ن المعدالت العليا 
والعال��م،  الخلي��ج  مس��توى  عل��ى 

موضح��ة أن اإلحصائي��ات الطبي��ة 
العالمية تؤكد أن 15% من س��كان 
البالغين مصابون بمرض  البحرين 

السكري من النوع الثاني.  
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحرين 
تتخذ اإلجراءات الوقائية للس��يطرة 
على الم��رض؛ ألن الوقاية خير من 
العالج، لذلك فإن المملكة سارعت 
إل��ى تل��ك اإلج��راءات الوقائية من 
أجل الس��يطرة عل��ى عوامل خطورة 
اإلصاب��ة بالم��رض، وال س��يما م��ا 
يتعلق بالس��منة ونمط الحياة غير 
الصح��ي، وم��ن ث��م تترك��ز جهود 
ف��ي  الوع��ي  ف��ي نش��ر  المملك��ة 
المجتمع بض��رورة اتباع نمط حياة 
صح��ي بدءًا من األطف��ال والتالميذ 
والط��الب في الم��دارس وصواًل إلى 
الش��باب والكبار، وكبار الس��ن، من 
أج��ل الح��د م��ن تفاق��م الم��رض، 
وكذلك من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض ف��ي مراحله األولى وخاصة 
أن كثي��رًا م��ن المصابين بالمرض 
ال يدرك��ون وال يعمل��ون إصابتهم 

بالمرض إال بعد ظهور األعراض. 

وتحدث��ت د. حن��ان حمي��دان ع��ن 
الحمالت التوعوي��ة التي تقوم بها 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  للفح��ص 
الم��رض م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن 
المضاعفات وخاصة أنها تس��تقبل 
الشريحة الكبرى من مرضى السكري 
على مستوى مملكة البحرين، لذلك 
هي حريص��ة على تحفي��ز المرضى 
المبك��ر  الفح��ص  ض��رورة  عل��ى 
للس��كري والتع��رف عل��ى طرائ��ق 
الوقاية والعالج م��ن أجل الحد من 
المضاعف��ات. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول ع��دد عي��ادات الس��كري في 
مملك��ة البحري��ن، أف��ادت د. حنان 
حميدان بأن هناك 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مرك��زًا للرعاية الصحية 

األولية أسبوعيًا. 
ونوهت إلى تق��دم مملكة البحرين 
ف��ي تواف��ر أطب��اء متخصصين في 
متابع��ة  وف��ي  الس��كري  م��رض 
الح��االت المتقدم��ة ف��ي الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة دون التحويل إلى 

المستشفيات الحكومية.

د. حنان حميدان وليد صبري «

أكدت س��فير مملك��ة الدنم��ارك المعينة لدى مملك��ة البحرين 
والمقيمة في الري��اض، ليزالوته بليزنير، أنها تعمل على تعزيز 
التع��اون م��ع مملكة البحرين، في ش��تى المجاالت، الس��يما في 
الجان��ب الصحي خ��الل المرحلة المقبل��ة، ما يع��ود بالنفع على 

المواطنين في المملكتين.
وأعربت الس��فيرة ليزالوته بليزنير، على هامش مؤتمر االحتفال 
باليوم العالمي للسكري، برعاية المجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحة، وجمعية الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو نورديسك«، 
ع��ن س��عادتها بوجودها في مملك��ة البحرين خاص��ة، ورأت أن 
الرؤي��ة العامة س��واء منها هي بوجه ش��خصي أو من بالدها أنه 
الب��د من التوعية والتعرف على نمط الحي��اة الصحي، ألنه يغير 
صحة اإلنس��ان نحو األفضل، ويمنع اإلصاب��ة باألمراض المزمنة 
غير الس��ارية، مثل السكري، والس��منة، ألن تلك األمراض إما لها 
ع��رض أو مرض، وبالتالي ال نس��تطيع أن نوق��ف العرض، لكننا 

يمكن أن نتحكم في إيقاف المرض.
وف��ي رد على س��ؤال حول س��بل التع��اون بين مملك��ة البحرين 
ومملك��ة الدنمارك ف��ي الجانب الصحي، أف��ادت بأنها تحاول أن 
تبحث عن س��بل تعاون مختلف��ة في هذا الجانب على مس��توى 
الحكومتي��ن، وعل��ى مس��توى الش��ركات، في المملكتي��ن، فيما 
أش��ادت بما ش��اهدته اليوم من الحفاوة والك��رم والمصداقية، 
م��ن قبل، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيس الذي نس��تطيع من 
خالله أن نبني جسورًا من الثقة للتعاون والبحث عن سبل تعاون 

مختلفة تساعد المواطنين في المملكتين.

وليد صبري «

أك��د نائ��ب الرئيس والمدي��ر العام 
ف��ي  نورديس��ك«،  »نوف��و  لش��ركة 
الخلي��ج، فينكات كليان، أن الش��ركة 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
مرض السكري، متحدثًا عن التعاون 
م��ع مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصح��ة، وكذل��ك جمعية الس��كري 
البحرينية، عن طريق المش��اركة في 

أنشطة وفعاليات مختلفة.
ل�«الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وأضاف 
على هامش مؤتمر االحتفال باليوم 
العالمي للس��كري، برعاية المجلس 
الصح��ة،  ووزارة  للصح��ة،  األعل��ى 
البحرينية، وشركة  وجمعية السكري 
»نوفو نورديس��ك« إن شركة »نوفو 

نورديسك« هي شركة عالمية رائدة 
في مج��ال الرعاية الصحي��ة للعديد 
م��ن المج��االت العالجي��ة لألمراض 
المختلف��ة مثل الس��منة والس��كري 

واألمراض النادرة، وتأسست الشركة 
من��ذ ما يق��رب من 100 ع��ام، وهي 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
الس��كري ووجودنا عالميًا فيما يقرب 
م��ن نح��و 180 دول��ة ح��ول العالم، 
و50% م��ن مرض��ى الس��كري ال��ذي 
اإلنسولين، يستخدمون  يستخدمون 

أحد األنواع الذي تقدمه الشركة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، بش��أن أحدث 
التقني��ات في ع��الج الس��كري، أفاد 
ب��أن التعاون م��ع البحرين من خالل 
الحكوم��ة ع��ن طري��ق وزارة الصحة 
وكذلك نتعاون مع جمعية الس��كري 
البحرينية عن طريق أنشطة مختلفة 
ومنه��ا  الماضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
تكش��ف  الت��ي  الس��منة  موس��وعة 

إحصائي��ات عن مرض الس��منة في 
مملك��ة البحرين وكذلك المش��اركة 
البحري��ن  أكاديمي��ة  برنام��ج  ف��ي 
للس��منة، والتي تضم مجموعة من 
األطباء المتخصصين في تش��خيص 
وعالج الس��منة إضافة إلى أنش��طة 
مختلفة ومن ضمنها تواجدنا اليوم 
العالم��ي  خ��الل االحتف��ال بالي��وم 

للسكري.
وفيم��ا يتعلق بأحدث ع��الج لمرض 
خ��الل  الش��ركة  قدمت��ه  الس��كري 
المرحل��ة الماضي��ة، ق��ال كليان إنه 
إل��ى اإلنس��ولين هن��اك  باإلضاف��ة 
مجموع��ة عالجي��ة مبتك��رة يطل��ق 
عليها علمي��ًا »GLP-1«، وتطرحها 
الشركة حيث تعالج أمراض السكري 

والسمنة.

فينكات كليان

 »الشمالية« تنّظم احتفااًل 
باليوم العالمي لمكافحة السكري

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور، أن ف��وز المحافظة 
ل�4 أع��وام متتالية بجائ��زة التواصل، يضع الكثي��ر من اآلمال 
لمواصلة تحقيق هذا اإلنجاز للمرة الخامس��ة على التوالي، في 
حي��ن تطرق البند الثاني من جدول األعمال لفعالية المحافظة 
لالحتف��ال بالي��وم العالمي لمكافح��ة مرض الس��كري والتي 
س��تقيمها المحافظة بممش��ى عالي اليوم تحت شعار »رعاية 
مرضى الس��كري« وتتضمن ماراثونًا للمش��ي ح��ول المضمار 
وفحوص��ات طبية مجانية بمش��اركة عدد م��ن الجهات الطبية 
العامة والخاصة. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، االجتماع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، بحض��ور نائب المحافظ 
العمي��د خالد الدوس��ري، حيث رف��ع التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة مل��ك البالد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تجاوزت نس��بة 
المشاركة الشعبية فيها 73%. من جهتهما، استعرض كل من 
رئيس نظم المعلومات وائل الفردان، ورئيس وحدة الش��كاوى 
واالستعالمات بالمحافظة خالد الطائي، الخطة التطويرية على 
برنامج »تواصل« في رصد الش��كاوى الت��ي ترد إلى المحافظة 
وخطة التعامل معها واإلسراع بتحويلها للجهات ذات العالقة 

بما يتماشى مع نظام برنامج تواصل الحكومي.

»المناقصات«: توفير األعمال الكهربائية لمصفاة »بابكو«
فتح مجل��س المناقصات والمزايدات أمس، مظاريف 
39 عط��اًء لع��دد 13 مناقصة مطروح��ة من ثماني 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصتين لوزارة األش��غال، المناقصة األولى 
بش��أن ربط مرك��ز الكويت الصحي بش��بكة الصرف 
الصحي القائمة في منطقة كرزكان بمجمع 1027، 
وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن تحويل شبكات مياه 
الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة.
كم��ا فتحت اللجنة مناقصة لوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة بش��أن تجمي��ل تقاط��ع س��ار، وق��د ت��م 
اس��تالم عطاءين له��ذه المناقص��ة. وفتحت اللجنة 

مناقصتين لش��ركة طيران الخليج، المناقصة األولى 
بش��أن خدم��ات المناولة األرضية ف��ي مطار بومبي 
بالهند، وقد تم اس��تالم عطاءي��ن لهذه المناقصة. 
أما المناقصة األولى فكانت بش��أن توريد الس��من 
)غي��ر المملح( ل��ركاب الدرج��ة الس��ياحية، وقد تم 
اس��تالم عط��اًء واح��دًا له��ذه المناقص��ة. وفتحت 
اللجنة مناقصة لش��ركة مطار البحرين بشأن توريد 
الزي الجاهز واالكسس��وارات لموظفي الشركة، وقد 
تم اس��تالم س��تة عطاءات. كما فتح��ت اللجنة أربع 
مناقصات لشركة نفط البحرين )بابكو(، المناقصة 
األولى بشأن توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)MOV’S ACTUATORS(، تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 

ش��راء بارجتين بنك��ر ذاتية الدفع، وقد تم اس��تالم 
عطاًء واحدًا لهذه المناقصة. كما تم اس��تالم عشرة 
عطاءات لمناقصة بشأن توفير األعمال الكهربائية 
الصناعية وما يرتبط بها من أعمال لقسم الهندسة 
ف��ي المصف��اة وس��ترة والمرف��أ ومناطق الش��ركة 
األخ��رى. كما تم اس��تالم ثالثة عط��اءات لمناقصة 
بش��أن اس��تبدال نظام التحك��م للمب��رد المتقادم 
لمحط��ات التي��ار المتردد. وفتح��ت اللجنة عطاءين 
لمناقص��ة مجل��س الن��واب بش��أن صيان��ة قاعات 
االجتماع��ات. كما فتحت اللجن��ة عطاءين لمناقصة 
بوليتيكن��ك البحري��ن بش��أن توريد أجه��زة حماية 
أمني��ة نوع Sophos XGS6500 لش��بكة الحاس��ب 

اآللي لبولتكنيك البحرين.
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 ناصر بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة »تزويد« برئاسة عيسى نجيبي

أصدر سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارًا بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة شركة بابكو للتزويد )تزويد(.
وذلك في إطار رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 
وتطلعات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
ونص القرار على تعيين المهندس عيس��ى محمد نجيبي 
رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ومحمد سعيد الشهاب نائبًا 

للرئيس. كم��ا تضمن القرار تعيين كل من محمد أحمد 
السادة وإبراهيم محمد كانو ومهران جمشير ميرزا وسحر 

كمران عطائي أعضاًء بمجلس إدارة »تزويد«.
 وتترك��ز خدمات ش��ركة بابكو للتزويد عل��ى بناء وإدارة 
وتش��غيل محطات خدمات الت��زود بالوق��ود في مملكة 

البحرين.
ويأت��ي هذا الق��رار ضم��ن مس��اعي الش��ركة القابضة 
ف��ي االعتم��اد على الخب��رات المحلية لعزي��ز التطور في 
الش��ركات التابعة لها بم��ا يتوافق مع إس��تراتيجياتها 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةالمستقبلية وضمان االستدامة.

 اعتماد االستراتيجية 
وعاصمة السياحة الخليجية

اعتم��د ال��وزراء المس��ؤولون ع��ن الس��ياحة ب��دول مجلس 
التعاون، االس��تراتيجية الخليجية للس��ياحة منصة السياحة 
الخليجية وعاصمة الس��ياحة الخليجية والتوصية برفعها إلى 
المجلس األعلى ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس 

لمباركتها.
ج��اء ذلك، بعد اختتام االجتماع الس��ادس ال��ذي عقد أمس، 
ف��ي محافظة العال بالمملكة العربية الس��عودية، برئاس��ة 
وزير الس��ياحة بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة 
الحالي��ة أحم��د الخطيب -، وبحض��ور وكي��ل وزارة االقتصاد 
بدولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة عب��داهلل آل صالح، وزيرة 
الس��ياحة بمملكة البحري��ن فاطمة الصيرف��ي، ووكيل وزارة 
التراث والس��ياحة للسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، 
وس��فير قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر العطية، 
ووزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لش��ؤون الش��باب بدولة 
الكوي��ت عبدالرحم��ن المطيري، وبمش��اركة األمي��ن العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
ورفع الوزراء الشكر ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس 
التع��اون، لتوجيهاتهم الس��ديدة، وحرصهم عل��ى االرتقاء 
بمس��يرة العمل الخليجي المش��ترك وتطويره، واهتمامهم 
بالس��ياحة وم��ا ينعكس عل��ى دول الخليج م��ن تنمية ورخاء 
ونظرتهم المستقبلية لصناعة بيئة سياحية تواكب التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وتن��اول االجتم��اع العديد م��ن الموضوع��ات المدرجة على 
ج��دول األعمال وف��ي مقدمته��ا توجيهات أصح��اب الجاللة 
والس��مو ق��ادة دول المجل��س، م��ن بينه��ا دليل الترش��يح 
لعاصمة السياحة الخليجية، ودليل االسترشاِد للسياحة بدول 

المجلس.
كما ت��م بحث المش��اريع المتعلقة بتعزي��ز العمل الخليجي 
المش��ترك في مج��ال الس��ياحة، باإلضاف��ة إلى الش��راكات 
االس��تراتيجية بي��ن مجلس التع��اون وال��دول والمجموعات 
األخرى، واتخذت بش��أنها القرارات التي تس��اهم في تطوير 
المجاالت الس��ياحية المش��تركة ف��ي دول مجل��س التعاون 
تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس.

بحث االستعدادات الستضافة المؤتمر العربي األلماني للصناعات الدوائية 2023

 جليلة السيد: توفير بيئة داعمة 
للكفاءات الوطنية لتعزيز المنظومة الصحية

أّك��دت وزي��رة الصحة الدكت��ورة جليلة الس��يد، أهمية تنظيم واس��تضافة 
المؤتم��رات الطبية والصحية في البحرين وتب��ادل الخبرات مع المختّصين 
والمعنيين بهذا القطاع من مختلف دول العالم، بما ُيسهم في تعزيز وإثراء 
القدرات والمعرفة الطبية، وتوفير بيئة داعمة للكفاءات الوطنية على إيجاد 
أفضل الحلول المبتكرة، بما يعزز من فاعلية واستدامة المنظومة الصحية.
جاء ذلك خالل لقائها بمكتبها في وزارة الصحة وبحضور الرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية الدكت��ورة مريم بنت 
عذبي الجالهمة، كل م��ن الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين 
الدكت��ور عبداهلل بدر الس��ادة، وأمين عام غرفة التج��ارة والصناعة العربية 
األلمانية الدكت��ور عبدالعزيز المخالفي، وذلك لبحث اس��تعدادات البحرين 
الس��تضافة المؤتم��ر والمع��رض العربي األلمان��ي للصناع��ات الدوائية 
والمس��تلزمات الطبية، والذي س��يقام تحت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، وذلك خالل العام 

.2023
وأوضحت الس��يد ب��أن اس��تضافة البحرين له��ذا المؤتمر يأت��ي بناًء على 
الق��رار رقم 5 الص��ادر من الدورة العادية 57 لمجل��س وزراء الصحة العرب، 
المنعق��دة ف��ي 22 مايو 2022، بالعاصمة السويس��رية جنيف على هامش 
أعمال جمعية الصحة العالمية الخامس��ة والسبعين، الفتًة إلى أن البحرين 
ق��د أبدت اس��تعدادها الس��تضافة ه��ذا المؤتمر والمعرض م��ن منطلق 
المساهمة في تعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين في مجاالت الصناعات 
الدوائية والمس��تلزمات الطبية ومج��االت صناعة اللقاح��ات والتكنولوجيا 
المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزي��ز مكانة مملكة البحرين عربيًا في هذا 
المجال. وأش��ارت إلى أن هذا المؤتمر سيعقد بالش��راكة مع جامعة الدول 
العربي��ة، ومجل��س وزراء الصحة العرب، وغرفة التج��ارة والصناعة العربية 
األلماني��ة؛ مؤكدًة أن البحرين تس��عى جاهدًة إلى ضم��ان التحضير الجيد 
إلنجاح ه��ذا المؤتمر، وتحقيقه لألهداف المنش��ودة، من خالل العمل على 
تش��كيل لجنة تنظيمية للمؤتم��ر والمعرض العرب��ي األلماني للصناعات 

الدوائية والمس��تلزمات الطبية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدمات الصحي��ة  الدكتورة مري��م الجالهمة، وعضوية 
ممثلين م��ن ذوي االختصاص م��ن كل من وزارة الصح��ة، ووزارة الصناعة 
والتجارة، والمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية األولية، وغرفة 
تجارة وصناعة البحرين، والمستش��فى العس��كري، ومستشفى الملك حمد 
الجامعي، ومجلس التنمية االقتصادية، وذلك لتيسير العمل المشترك بين 

كافة األطراف.
وأكدت الس��يد على أهمي��ة هذا المؤتمر في دعم القط��اع الصحي والطبي 
بالمملكة، وتطوير مس��توى الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين، 
ودوره ف��ي تب��ادل أفضل التج��ارب اإلقليمية والعالمية به��ذا القطاع، عبر 
االطالع عل��ى مرئيات المش��اركين من المس��تثمرين والعاملي��ن في هذا 
القطاع الهام، والتش��اور معهم بش��أن مواصلة تطويره، موضحًة بأن هذا 
المؤتمر يتميز عن غيره من المؤتمرات بأنه يش��مل على مختلف قطاعات 
الصحة بما فيها الصناعات الدوائية واألجهزة الطبية وسيكون على مستوى 
كبير في الجانب الصحي وسيشمل العديد من التخصصات الطبية والقطاع 

الصحي بشكٍل عام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/15/watan-20221115.pdf?1668490068
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/1036951
https://alwatannews.net/article/1037055
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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

P  12
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»نوفو نورديسك«: ملتزمون بتطوير أدوية السكري

سفيرة الدنمارك: تعزيز التعاون 
مع البحرين في الجانب الصحي
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محمد بن عبداهلل: مساهمة جمعية السكري في زيادة التوعية بمخاطر المرض

تنظيم ندوة تثقيفية ومعرض توعوي حول الوقاية من داء السكري

 محافظ الجنوبية: ترسيخ 
الصحة المستدامة عبر الشراكة المجتمعية

بحض��ور محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحي��ة واالجتماعية ب��وزارة الداخلية، 
ن��دوة تثقيفي��ة ومعرض توع��وي حول 
الوقاية م��ن داء الس��كري ومضاعفاته، 
وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للس��كري 
تحت ش��عار« الوصول إلى رعاية مرضى 
السكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟«، وذلك 
بحض��ور رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، ونائب المحافظ 
العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأك��د محافظ الجنوبية، ب��أن المحافظة 
حريص��ة على مواصل��ة تنظي��م وإقامة 
الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، والتي 
تتزامن مع المناس��بات العالمية، وذلك 
المجتمعي��ة  الش��راكة  لمب��دأ  تعزي��زًا 
مختل��ف  م��ع  المش��ترك  والتنس��يق 
المؤسس��ات والجمعي��ات ذات العالقة، 
بهدف ترسيخ الوعي الصحي واستدامته 
بي��ن مختلف فئ��ات مجتم��ع المحافظة 

الجنوبية.

من جانب��ه أكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة 
الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، بأهمية 
تعزيز الصحة العامة بالمجتمع ال سيما 
من خ��الل زيادة التوعية والتثقيف بأكثر 
األم��راض انتش��ارًا وم��ن بينه��ا مرض 

السكري، مبينًا مساهمة جمعية السكري 
البحريني��ة في زي��ادة التوعي��ة بمخاطر 
المرض من خالل نش��ر الوعي والتثقيف 

الصحي بطرق الوقاية من المرض.
من جهة أخرى، قدمت الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة نائبة 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة  رئي��س 

الدكت��ورة مريم الهاجري، عرض��ًا مرئيًا 
استعرضت من خالله األنشطة والبرامج 
التي تقدمه��ا الجمعية والتي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.
كما قدم��ت الدكت��ورة رابع��ة الهاجري 
استشاري طب العائلة وأخصائية أمراض 

الس��كري، عرض��ًا عرفت م��ن خالله عن 
مرض داء السكري »النوع الثاني«، مبينة 
أب��رز ط��رق الوقاية منه من خ��الل اتباع 
األس��اليب الحديث��ة ف��ي الصح��ة والتي 
تس��هم ف��ي س��رعة التش��خيص ووضع 

الحلول المبتكرة للوقاية منه.
وفي س��ياق آخر، تطرقت استش��اري أول 
ط��ب األطفال والغدد الصماء والس��كري 
إل��ى  الخي��اط،  محم��د  هي��ا  الدكت��ورة 
س��بل التعامل م��ع أطفال الس��كري في 
المدرس��ة، وذلك عبر ثقيف الطفل حول 
جمي��ع المعلوم��ات واألم��ور المتعلق��ة 
ب��إدارة مرض الس��كري للتعام��ل مع أي 
مضاعفات في المدرس��ة لضمان سالمة 
الطفل. وتضم��ن برنامج اليوم العالمي 
للس��كري، حضور عدد من طلبة مدرسة 
الرف��اع في��وز الدولية ومش��اركتهم في 
الندوة التثقيفي��ة والمعرض المصاحب 
الذي اش��تمل عل��ى عدد م��ن المحطات 
التوعوي��ة منه��ا: اتب��اع ط��رق التغذية 
الصحية لمرضى السكري، والتوعية حول 
أعراض مرض السكري، وتثقيف الحضور 
بأنم��اط الحياة الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��م النصائ��ح واإلرش��ادات لتعزي��ز 
الوع��ي المجتمعي بأخطار داء الس��كري 

وكيفية الوقاية منه.

15٪ من سكان البحرين البالغين مصابون بالنوع الثاني

 حنان حميدان لـ                  : 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مركزًا للرعاية األولية أسبوعيًا

وليد صبري  «

كش��فت استش��اري ط��ب العائل��ة 
الس��كري،  أم��راض  واختصاصي��ة 
ورئيس عيادات الس��كري المركزية 
في مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ف��ي وزارة الصح��ة، د. حن��ان جميل 
حمي��دان ع��ن أن هن��اك 57 عيادة 
س��كري تغطي 26 مرك��زًا للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، أس��بوعيًا عل��ى 
مس��توى مملك��ة البحري��ن، تعمل 
صباح��ًا ومس��اًء، مؤك��دة أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تس��تقبل 
الع��دد األكبر من مرضى الس��كري 
ف��ي  وأضاف��ت  المملك��ة.  ف��ي 
تصريح��ات ل�»الوطن« على هامش 
مؤتم��ر االحتفال بالي��وم العالمي 
للس��كري، برعاي��ة المجلس األعلى 
للصح��ة، ووزارة الصح��ة، وجمعية 
الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو 
نورديسك«،  أمس أن مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة بها عيادات خاصة 
بمرض الس��كري منذ ع��ام 1997، 
حي��ث تع��د البحري��ن متقدمة في 

هذا التخصص على مستوى الخليج، 
نظرًا إلى ما تشمله من أطباء عائلة 
متخصصين في مرض السكري وفي 
متابعة الحاالت المتقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية دون تحويل 
الحكومي��ة.   المستش��فيات  عل��ى 
وقالت د. حنان حميدان: إن معدالت 
اإلصابة بمرض السكري في مملكة 
البحرين تعد م��ن المعدالت العليا 
والعال��م،  الخلي��ج  مس��توى  عل��ى 

موضح��ة أن اإلحصائي��ات الطبي��ة 
العالمية تؤكد أن 15% من س��كان 
البالغين مصابون بمرض  البحرين 

السكري من النوع الثاني.  
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحرين 
تتخذ اإلجراءات الوقائية للس��يطرة 
على الم��رض؛ ألن الوقاية خير من 
العالج، لذلك فإن المملكة سارعت 
إل��ى تل��ك اإلج��راءات الوقائية من 
أجل الس��يطرة عل��ى عوامل خطورة 
اإلصاب��ة بالم��رض، وال س��يما م��ا 
يتعلق بالس��منة ونمط الحياة غير 
الصح��ي، وم��ن ث��م تترك��ز جهود 
ف��ي  الوع��ي  ف��ي نش��ر  المملك��ة 
المجتمع بض��رورة اتباع نمط حياة 
صح��ي بدءًا من األطف��ال والتالميذ 
والط��الب في الم��دارس وصواًل إلى 
الش��باب والكبار، وكبار الس��ن، من 
أج��ل الح��د م��ن تفاق��م الم��رض، 
وكذلك من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض ف��ي مراحله األولى وخاصة 
أن كثي��رًا م��ن المصابين بالمرض 
ال يدرك��ون وال يعمل��ون إصابتهم 

بالمرض إال بعد ظهور األعراض. 

وتحدث��ت د. حن��ان حمي��دان ع��ن 
الحمالت التوعوي��ة التي تقوم بها 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  للفح��ص 
الم��رض م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن 
المضاعفات وخاصة أنها تس��تقبل 
الشريحة الكبرى من مرضى السكري 
على مستوى مملكة البحرين، لذلك 
هي حريص��ة على تحفي��ز المرضى 
المبك��ر  الفح��ص  ض��رورة  عل��ى 
للس��كري والتع��رف عل��ى طرائ��ق 
الوقاية والعالج م��ن أجل الحد من 
المضاعف��ات. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول ع��دد عي��ادات الس��كري في 
مملك��ة البحري��ن، أف��ادت د. حنان 
حميدان بأن هناك 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مرك��زًا للرعاية الصحية 

األولية أسبوعيًا. 
ونوهت إلى تق��دم مملكة البحرين 
ف��ي تواف��ر أطب��اء متخصصين في 
متابع��ة  وف��ي  الس��كري  م��رض 
الح��االت المتقدم��ة ف��ي الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة دون التحويل إلى 

المستشفيات الحكومية.

د. حنان حميدان وليد صبري «

أكدت س��فير مملك��ة الدنم��ارك المعينة لدى مملك��ة البحرين 
والمقيمة في الري��اض، ليزالوته بليزنير، أنها تعمل على تعزيز 
التع��اون م��ع مملكة البحرين، في ش��تى المجاالت، الس��يما في 
الجان��ب الصحي خ��الل المرحلة المقبل��ة، ما يع��ود بالنفع على 

المواطنين في المملكتين.
وأعربت الس��فيرة ليزالوته بليزنير، على هامش مؤتمر االحتفال 
باليوم العالمي للسكري، برعاية المجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحة، وجمعية الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو نورديسك«، 
ع��ن س��عادتها بوجودها في مملك��ة البحرين خاص��ة، ورأت أن 
الرؤي��ة العامة س��واء منها هي بوجه ش��خصي أو من بالدها أنه 
الب��د من التوعية والتعرف على نمط الحي��اة الصحي، ألنه يغير 
صحة اإلنس��ان نحو األفضل، ويمنع اإلصاب��ة باألمراض المزمنة 
غير الس��ارية، مثل السكري، والس��منة، ألن تلك األمراض إما لها 
ع��رض أو مرض، وبالتالي ال نس��تطيع أن نوق��ف العرض، لكننا 

يمكن أن نتحكم في إيقاف المرض.
وف��ي رد على س��ؤال حول س��بل التع��اون بين مملك��ة البحرين 
ومملك��ة الدنمارك ف��ي الجانب الصحي، أف��ادت بأنها تحاول أن 
تبحث عن س��بل تعاون مختلف��ة في هذا الجانب على مس��توى 
الحكومتي��ن، وعل��ى مس��توى الش��ركات، في المملكتي��ن، فيما 
أش��ادت بما ش��اهدته اليوم من الحفاوة والك��رم والمصداقية، 
م��ن قبل، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيس الذي نس��تطيع من 
خالله أن نبني جسورًا من الثقة للتعاون والبحث عن سبل تعاون 

مختلفة تساعد المواطنين في المملكتين.

وليد صبري «

أك��د نائ��ب الرئيس والمدي��ر العام 
ف��ي  نورديس��ك«،  »نوف��و  لش��ركة 
الخلي��ج، فينكات كليان، أن الش��ركة 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
مرض السكري، متحدثًا عن التعاون 
م��ع مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصح��ة، وكذل��ك جمعية الس��كري 
البحرينية، عن طريق المش��اركة في 

أنشطة وفعاليات مختلفة.
ل�«الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وأضاف 
على هامش مؤتمر االحتفال باليوم 
العالمي للس��كري، برعاية المجلس 
الصح��ة،  ووزارة  للصح��ة،  األعل��ى 
البحرينية، وشركة  وجمعية السكري 
»نوفو نورديس��ك« إن شركة »نوفو 

نورديسك« هي شركة عالمية رائدة 
في مج��ال الرعاية الصحي��ة للعديد 
م��ن المج��االت العالجي��ة لألمراض 
المختلف��ة مثل الس��منة والس��كري 

واألمراض النادرة، وتأسست الشركة 
من��ذ ما يق��رب من 100 ع��ام، وهي 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
الس��كري ووجودنا عالميًا فيما يقرب 
م��ن نح��و 180 دول��ة ح��ول العالم، 
و50% م��ن مرض��ى الس��كري ال��ذي 
اإلنسولين، يستخدمون  يستخدمون 

أحد األنواع الذي تقدمه الشركة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، بش��أن أحدث 
التقني��ات في ع��الج الس��كري، أفاد 
ب��أن التعاون م��ع البحرين من خالل 
الحكوم��ة ع��ن طري��ق وزارة الصحة 
وكذلك نتعاون مع جمعية الس��كري 
البحرينية عن طريق أنشطة مختلفة 
ومنه��ا  الماضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
تكش��ف  الت��ي  الس��منة  موس��وعة 

إحصائي��ات عن مرض الس��منة في 
مملك��ة البحرين وكذلك المش��اركة 
البحري��ن  أكاديمي��ة  برنام��ج  ف��ي 
للس��منة، والتي تضم مجموعة من 
األطباء المتخصصين في تش��خيص 
وعالج الس��منة إضافة إلى أنش��طة 
مختلفة ومن ضمنها تواجدنا اليوم 
العالم��ي  خ��الل االحتف��ال بالي��وم 

للسكري.
وفيم��ا يتعلق بأحدث ع��الج لمرض 
خ��الل  الش��ركة  قدمت��ه  الس��كري 
المرحل��ة الماضي��ة، ق��ال كليان إنه 
إل��ى اإلنس��ولين هن��اك  باإلضاف��ة 
مجموع��ة عالجي��ة مبتك��رة يطل��ق 
عليها علمي��ًا »GLP-1«، وتطرحها 
الشركة حيث تعالج أمراض السكري 

والسمنة.

فينكات كليان

 »الشمالية« تنّظم احتفااًل 
باليوم العالمي لمكافحة السكري

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور، أن ف��وز المحافظة 
ل�4 أع��وام متتالية بجائ��زة التواصل، يضع الكثي��ر من اآلمال 
لمواصلة تحقيق هذا اإلنجاز للمرة الخامس��ة على التوالي، في 
حي��ن تطرق البند الثاني من جدول األعمال لفعالية المحافظة 
لالحتف��ال بالي��وم العالمي لمكافح��ة مرض الس��كري والتي 
س��تقيمها المحافظة بممش��ى عالي اليوم تحت شعار »رعاية 
مرضى الس��كري« وتتضمن ماراثونًا للمش��ي ح��ول المضمار 
وفحوص��ات طبية مجانية بمش��اركة عدد م��ن الجهات الطبية 
العامة والخاصة. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، االجتماع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، بحض��ور نائب المحافظ 
العمي��د خالد الدوس��ري، حيث رف��ع التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة مل��ك البالد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تجاوزت نس��بة 
المشاركة الشعبية فيها 73%. من جهتهما، استعرض كل من 
رئيس نظم المعلومات وائل الفردان، ورئيس وحدة الش��كاوى 
واالستعالمات بالمحافظة خالد الطائي، الخطة التطويرية على 
برنامج »تواصل« في رصد الش��كاوى الت��ي ترد إلى المحافظة 
وخطة التعامل معها واإلسراع بتحويلها للجهات ذات العالقة 

بما يتماشى مع نظام برنامج تواصل الحكومي.

»المناقصات«: توفير األعمال الكهربائية لمصفاة »بابكو«
فتح مجل��س المناقصات والمزايدات أمس، مظاريف 
39 عط��اًء لع��دد 13 مناقصة مطروح��ة من ثماني 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصتين لوزارة األش��غال، المناقصة األولى 
بش��أن ربط مرك��ز الكويت الصحي بش��بكة الصرف 
الصحي القائمة في منطقة كرزكان بمجمع 1027، 
وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن تحويل شبكات مياه 
الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة.
كم��ا فتحت اللجنة مناقصة لوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة بش��أن تجمي��ل تقاط��ع س��ار، وق��د ت��م 
اس��تالم عطاءين له��ذه المناقص��ة. وفتحت اللجنة 

مناقصتين لش��ركة طيران الخليج، المناقصة األولى 
بش��أن خدم��ات المناولة األرضية ف��ي مطار بومبي 
بالهند، وقد تم اس��تالم عطاءي��ن لهذه المناقصة. 
أما المناقصة األولى فكانت بش��أن توريد الس��من 
)غي��ر المملح( ل��ركاب الدرج��ة الس��ياحية، وقد تم 
اس��تالم عط��اًء واح��دًا له��ذه المناقص��ة. وفتحت 
اللجنة مناقصة لش��ركة مطار البحرين بشأن توريد 
الزي الجاهز واالكسس��وارات لموظفي الشركة، وقد 
تم اس��تالم س��تة عطاءات. كما فتح��ت اللجنة أربع 
مناقصات لشركة نفط البحرين )بابكو(، المناقصة 
األولى بشأن توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)MOV’S ACTUATORS(، تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 

ش��راء بارجتين بنك��ر ذاتية الدفع، وقد تم اس��تالم 
عطاًء واحدًا لهذه المناقصة. كما تم اس��تالم عشرة 
عطاءات لمناقصة بشأن توفير األعمال الكهربائية 
الصناعية وما يرتبط بها من أعمال لقسم الهندسة 
ف��ي المصف��اة وس��ترة والمرف��أ ومناطق الش��ركة 
األخ��رى. كما تم اس��تالم ثالثة عط��اءات لمناقصة 
بش��أن اس��تبدال نظام التحك��م للمب��رد المتقادم 
لمحط��ات التي��ار المتردد. وفتح��ت اللجنة عطاءين 
لمناقص��ة مجل��س الن��واب بش��أن صيان��ة قاعات 
االجتماع��ات. كما فتحت اللجن��ة عطاءين لمناقصة 
بوليتيكن��ك البحري��ن بش��أن توريد أجه��زة حماية 
أمني��ة نوع Sophos XGS6500 لش��بكة الحاس��ب 

اآللي لبولتكنيك البحرين.

»نوفو نورديسك«: ملتزمون بتطوير أدوية السكري

سفيرة الدنمارك: تعزيز التعاون 
مع البحرين في الجانب الصحي
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محمد بن عبداهلل: مساهمة جمعية السكري في زيادة التوعية بمخاطر المرض

تنظيم ندوة تثقيفية ومعرض توعوي حول الوقاية من داء السكري

 محافظ الجنوبية: ترسيخ 
الصحة المستدامة عبر الشراكة المجتمعية

بحض��ور محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحي��ة واالجتماعية ب��وزارة الداخلية، 
ن��دوة تثقيفي��ة ومعرض توع��وي حول 
الوقاية م��ن داء الس��كري ومضاعفاته، 
وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للس��كري 
تحت ش��عار« الوصول إلى رعاية مرضى 
السكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟«، وذلك 
بحض��ور رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، ونائب المحافظ 
العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأك��د محافظ الجنوبية، ب��أن المحافظة 
حريص��ة على مواصل��ة تنظي��م وإقامة 
الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، والتي 
تتزامن مع المناس��بات العالمية، وذلك 
المجتمعي��ة  الش��راكة  لمب��دأ  تعزي��زًا 
مختل��ف  م��ع  المش��ترك  والتنس��يق 
المؤسس��ات والجمعي��ات ذات العالقة، 
بهدف ترسيخ الوعي الصحي واستدامته 
بي��ن مختلف فئ��ات مجتم��ع المحافظة 

الجنوبية.

من جانب��ه أكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة 
الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، بأهمية 
تعزيز الصحة العامة بالمجتمع ال سيما 
من خ��الل زيادة التوعية والتثقيف بأكثر 
األم��راض انتش��ارًا وم��ن بينه��ا مرض 

السكري، مبينًا مساهمة جمعية السكري 
البحريني��ة في زي��ادة التوعي��ة بمخاطر 
المرض من خالل نش��ر الوعي والتثقيف 

الصحي بطرق الوقاية من المرض.
من جهة أخرى، قدمت الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة نائبة 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة  رئي��س 

الدكت��ورة مريم الهاجري، عرض��ًا مرئيًا 
استعرضت من خالله األنشطة والبرامج 
التي تقدمه��ا الجمعية والتي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.
كما قدم��ت الدكت��ورة رابع��ة الهاجري 
استشاري طب العائلة وأخصائية أمراض 

الس��كري، عرض��ًا عرفت م��ن خالله عن 
مرض داء السكري »النوع الثاني«، مبينة 
أب��رز ط��رق الوقاية منه من خ��الل اتباع 
األس��اليب الحديث��ة ف��ي الصح��ة والتي 
تس��هم ف��ي س��رعة التش��خيص ووضع 

الحلول المبتكرة للوقاية منه.
وفي س��ياق آخر، تطرقت استش��اري أول 
ط��ب األطفال والغدد الصماء والس��كري 
إل��ى  الخي��اط،  محم��د  هي��ا  الدكت��ورة 
س��بل التعامل م��ع أطفال الس��كري في 
المدرس��ة، وذلك عبر ثقيف الطفل حول 
جمي��ع المعلوم��ات واألم��ور المتعلق��ة 
ب��إدارة مرض الس��كري للتعام��ل مع أي 
مضاعفات في المدرس��ة لضمان سالمة 
الطفل. وتضم��ن برنامج اليوم العالمي 
للس��كري، حضور عدد من طلبة مدرسة 
الرف��اع في��وز الدولية ومش��اركتهم في 
الندوة التثقيفي��ة والمعرض المصاحب 
الذي اش��تمل عل��ى عدد م��ن المحطات 
التوعوي��ة منه��ا: اتب��اع ط��رق التغذية 
الصحية لمرضى السكري، والتوعية حول 
أعراض مرض السكري، وتثقيف الحضور 
بأنم��اط الحياة الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��م النصائ��ح واإلرش��ادات لتعزي��ز 
الوع��ي المجتمعي بأخطار داء الس��كري 

وكيفية الوقاية منه.

15٪ من سكان البحرين البالغين مصابون بالنوع الثاني

 حنان حميدان لـ                  : 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مركزًا للرعاية األولية أسبوعيًا

وليد صبري  «

كش��فت استش��اري ط��ب العائل��ة 
الس��كري،  أم��راض  واختصاصي��ة 
ورئيس عيادات الس��كري المركزية 
في مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ف��ي وزارة الصح��ة، د. حن��ان جميل 
حمي��دان ع��ن أن هن��اك 57 عيادة 
س��كري تغطي 26 مرك��زًا للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، أس��بوعيًا عل��ى 
مس��توى مملك��ة البحري��ن، تعمل 
صباح��ًا ومس��اًء، مؤك��دة أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تس��تقبل 
الع��دد األكبر من مرضى الس��كري 
ف��ي  وأضاف��ت  المملك��ة.  ف��ي 
تصريح��ات ل�»الوطن« على هامش 
مؤتم��ر االحتفال بالي��وم العالمي 
للس��كري، برعاي��ة المجلس األعلى 
للصح��ة، ووزارة الصح��ة، وجمعية 
الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو 
نورديسك«،  أمس أن مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة بها عيادات خاصة 
بمرض الس��كري منذ ع��ام 1997، 
حي��ث تع��د البحري��ن متقدمة في 

هذا التخصص على مستوى الخليج، 
نظرًا إلى ما تشمله من أطباء عائلة 
متخصصين في مرض السكري وفي 
متابعة الحاالت المتقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية دون تحويل 
الحكومي��ة.   المستش��فيات  عل��ى 
وقالت د. حنان حميدان: إن معدالت 
اإلصابة بمرض السكري في مملكة 
البحرين تعد م��ن المعدالت العليا 
والعال��م،  الخلي��ج  مس��توى  عل��ى 

موضح��ة أن اإلحصائي��ات الطبي��ة 
العالمية تؤكد أن 15% من س��كان 
البالغين مصابون بمرض  البحرين 

السكري من النوع الثاني.  
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحرين 
تتخذ اإلجراءات الوقائية للس��يطرة 
على الم��رض؛ ألن الوقاية خير من 
العالج، لذلك فإن المملكة سارعت 
إل��ى تل��ك اإلج��راءات الوقائية من 
أجل الس��يطرة عل��ى عوامل خطورة 
اإلصاب��ة بالم��رض، وال س��يما م��ا 
يتعلق بالس��منة ونمط الحياة غير 
الصح��ي، وم��ن ث��م تترك��ز جهود 
ف��ي  الوع��ي  ف��ي نش��ر  المملك��ة 
المجتمع بض��رورة اتباع نمط حياة 
صح��ي بدءًا من األطف��ال والتالميذ 
والط��الب في الم��دارس وصواًل إلى 
الش��باب والكبار، وكبار الس��ن، من 
أج��ل الح��د م��ن تفاق��م الم��رض، 
وكذلك من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض ف��ي مراحله األولى وخاصة 
أن كثي��رًا م��ن المصابين بالمرض 
ال يدرك��ون وال يعمل��ون إصابتهم 

بالمرض إال بعد ظهور األعراض. 

وتحدث��ت د. حن��ان حمي��دان ع��ن 
الحمالت التوعوي��ة التي تقوم بها 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  للفح��ص 
الم��رض م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن 
المضاعفات وخاصة أنها تس��تقبل 
الشريحة الكبرى من مرضى السكري 
على مستوى مملكة البحرين، لذلك 
هي حريص��ة على تحفي��ز المرضى 
المبك��ر  الفح��ص  ض��رورة  عل��ى 
للس��كري والتع��رف عل��ى طرائ��ق 
الوقاية والعالج م��ن أجل الحد من 
المضاعف��ات. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول ع��دد عي��ادات الس��كري في 
مملك��ة البحري��ن، أف��ادت د. حنان 
حميدان بأن هناك 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مرك��زًا للرعاية الصحية 

األولية أسبوعيًا. 
ونوهت إلى تق��دم مملكة البحرين 
ف��ي تواف��ر أطب��اء متخصصين في 
متابع��ة  وف��ي  الس��كري  م��رض 
الح��االت المتقدم��ة ف��ي الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة دون التحويل إلى 

المستشفيات الحكومية.

د. حنان حميدان وليد صبري «

أكدت س��فير مملك��ة الدنم��ارك المعينة لدى مملك��ة البحرين 
والمقيمة في الري��اض، ليزالوته بليزنير، أنها تعمل على تعزيز 
التع��اون م��ع مملكة البحرين، في ش��تى المجاالت، الس��يما في 
الجان��ب الصحي خ��الل المرحلة المقبل��ة، ما يع��ود بالنفع على 

المواطنين في المملكتين.
وأعربت الس��فيرة ليزالوته بليزنير، على هامش مؤتمر االحتفال 
باليوم العالمي للسكري، برعاية المجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحة، وجمعية الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو نورديسك«، 
ع��ن س��عادتها بوجودها في مملك��ة البحرين خاص��ة، ورأت أن 
الرؤي��ة العامة س��واء منها هي بوجه ش��خصي أو من بالدها أنه 
الب��د من التوعية والتعرف على نمط الحي��اة الصحي، ألنه يغير 
صحة اإلنس��ان نحو األفضل، ويمنع اإلصاب��ة باألمراض المزمنة 
غير الس��ارية، مثل السكري، والس��منة، ألن تلك األمراض إما لها 
ع��رض أو مرض، وبالتالي ال نس��تطيع أن نوق��ف العرض، لكننا 

يمكن أن نتحكم في إيقاف المرض.
وف��ي رد على س��ؤال حول س��بل التع��اون بين مملك��ة البحرين 
ومملك��ة الدنمارك ف��ي الجانب الصحي، أف��ادت بأنها تحاول أن 
تبحث عن س��بل تعاون مختلف��ة في هذا الجانب على مس��توى 
الحكومتي��ن، وعل��ى مس��توى الش��ركات، في المملكتي��ن، فيما 
أش��ادت بما ش��اهدته اليوم من الحفاوة والك��رم والمصداقية، 
م��ن قبل، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيس الذي نس��تطيع من 
خالله أن نبني جسورًا من الثقة للتعاون والبحث عن سبل تعاون 

مختلفة تساعد المواطنين في المملكتين.

وليد صبري «

أك��د نائ��ب الرئيس والمدي��ر العام 
ف��ي  نورديس��ك«،  »نوف��و  لش��ركة 
الخلي��ج، فينكات كليان، أن الش��ركة 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
مرض السكري، متحدثًا عن التعاون 
م��ع مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصح��ة، وكذل��ك جمعية الس��كري 
البحرينية، عن طريق المش��اركة في 

أنشطة وفعاليات مختلفة.
ل�«الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وأضاف 
على هامش مؤتمر االحتفال باليوم 
العالمي للس��كري، برعاية المجلس 
الصح��ة،  ووزارة  للصح��ة،  األعل��ى 
البحرينية، وشركة  وجمعية السكري 
»نوفو نورديس��ك« إن شركة »نوفو 

نورديسك« هي شركة عالمية رائدة 
في مج��ال الرعاية الصحي��ة للعديد 
م��ن المج��االت العالجي��ة لألمراض 
المختلف��ة مثل الس��منة والس��كري 

واألمراض النادرة، وتأسست الشركة 
من��ذ ما يق��رب من 100 ع��ام، وهي 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
الس��كري ووجودنا عالميًا فيما يقرب 
م��ن نح��و 180 دول��ة ح��ول العالم، 
و50% م��ن مرض��ى الس��كري ال��ذي 
اإلنسولين، يستخدمون  يستخدمون 

أحد األنواع الذي تقدمه الشركة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، بش��أن أحدث 
التقني��ات في ع��الج الس��كري، أفاد 
ب��أن التعاون م��ع البحرين من خالل 
الحكوم��ة ع��ن طري��ق وزارة الصحة 
وكذلك نتعاون مع جمعية الس��كري 
البحرينية عن طريق أنشطة مختلفة 
ومنه��ا  الماضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
تكش��ف  الت��ي  الس��منة  موس��وعة 

إحصائي��ات عن مرض الس��منة في 
مملك��ة البحرين وكذلك المش��اركة 
البحري��ن  أكاديمي��ة  برنام��ج  ف��ي 
للس��منة، والتي تضم مجموعة من 
األطباء المتخصصين في تش��خيص 
وعالج الس��منة إضافة إلى أنش��طة 
مختلفة ومن ضمنها تواجدنا اليوم 
العالم��ي  خ��الل االحتف��ال بالي��وم 

للسكري.
وفيم��ا يتعلق بأحدث ع��الج لمرض 
خ��الل  الش��ركة  قدمت��ه  الس��كري 
المرحل��ة الماضي��ة، ق��ال كليان إنه 
إل��ى اإلنس��ولين هن��اك  باإلضاف��ة 
مجموع��ة عالجي��ة مبتك��رة يطل��ق 
عليها علمي��ًا »GLP-1«، وتطرحها 
الشركة حيث تعالج أمراض السكري 

والسمنة.

فينكات كليان

 »الشمالية« تنّظم احتفااًل 
باليوم العالمي لمكافحة السكري

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور، أن ف��وز المحافظة 
ل�4 أع��وام متتالية بجائ��زة التواصل، يضع الكثي��ر من اآلمال 
لمواصلة تحقيق هذا اإلنجاز للمرة الخامس��ة على التوالي، في 
حي��ن تطرق البند الثاني من جدول األعمال لفعالية المحافظة 
لالحتف��ال بالي��وم العالمي لمكافح��ة مرض الس��كري والتي 
س��تقيمها المحافظة بممش��ى عالي اليوم تحت شعار »رعاية 
مرضى الس��كري« وتتضمن ماراثونًا للمش��ي ح��ول المضمار 
وفحوص��ات طبية مجانية بمش��اركة عدد م��ن الجهات الطبية 
العامة والخاصة. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، االجتماع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، بحض��ور نائب المحافظ 
العمي��د خالد الدوس��ري، حيث رف��ع التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة مل��ك البالد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تجاوزت نس��بة 
المشاركة الشعبية فيها 73%. من جهتهما، استعرض كل من 
رئيس نظم المعلومات وائل الفردان، ورئيس وحدة الش��كاوى 
واالستعالمات بالمحافظة خالد الطائي، الخطة التطويرية على 
برنامج »تواصل« في رصد الش��كاوى الت��ي ترد إلى المحافظة 
وخطة التعامل معها واإلسراع بتحويلها للجهات ذات العالقة 

بما يتماشى مع نظام برنامج تواصل الحكومي.

»المناقصات«: توفير األعمال الكهربائية لمصفاة »بابكو«
فتح مجل��س المناقصات والمزايدات أمس، مظاريف 
39 عط��اًء لع��دد 13 مناقصة مطروح��ة من ثماني 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصتين لوزارة األش��غال، المناقصة األولى 
بش��أن ربط مرك��ز الكويت الصحي بش��بكة الصرف 
الصحي القائمة في منطقة كرزكان بمجمع 1027، 
وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن تحويل شبكات مياه 
الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة.
كم��ا فتحت اللجنة مناقصة لوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة بش��أن تجمي��ل تقاط��ع س��ار، وق��د ت��م 
اس��تالم عطاءين له��ذه المناقص��ة. وفتحت اللجنة 

مناقصتين لش��ركة طيران الخليج، المناقصة األولى 
بش��أن خدم��ات المناولة األرضية ف��ي مطار بومبي 
بالهند، وقد تم اس��تالم عطاءي��ن لهذه المناقصة. 
أما المناقصة األولى فكانت بش��أن توريد الس��من 
)غي��ر المملح( ل��ركاب الدرج��ة الس��ياحية، وقد تم 
اس��تالم عط��اًء واح��دًا له��ذه المناقص��ة. وفتحت 
اللجنة مناقصة لش��ركة مطار البحرين بشأن توريد 
الزي الجاهز واالكسس��وارات لموظفي الشركة، وقد 
تم اس��تالم س��تة عطاءات. كما فتح��ت اللجنة أربع 
مناقصات لشركة نفط البحرين )بابكو(، المناقصة 
األولى بشأن توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)MOV’S ACTUATORS(، تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 

ش��راء بارجتين بنك��ر ذاتية الدفع، وقد تم اس��تالم 
عطاًء واحدًا لهذه المناقصة. كما تم اس��تالم عشرة 
عطاءات لمناقصة بشأن توفير األعمال الكهربائية 
الصناعية وما يرتبط بها من أعمال لقسم الهندسة 
ف��ي المصف��اة وس��ترة والمرف��أ ومناطق الش��ركة 
األخ��رى. كما تم اس��تالم ثالثة عط��اءات لمناقصة 
بش��أن اس��تبدال نظام التحك��م للمب��رد المتقادم 
لمحط��ات التي��ار المتردد. وفتح��ت اللجنة عطاءين 
لمناقص��ة مجل��س الن��واب بش��أن صيان��ة قاعات 
االجتماع��ات. كما فتحت اللجن��ة عطاءين لمناقصة 
بوليتيكن��ك البحري��ن بش��أن توريد أجه��زة حماية 
أمني��ة نوع Sophos XGS6500 لش��بكة الحاس��ب 

اآللي لبولتكنيك البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/15/watan-20221115.pdf?1668490068
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/1037127
https://alwatannews.net/article/1037129
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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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»نوفو نورديسك«: ملتزمون بتطوير أدوية السكري

سفيرة الدنمارك: تعزيز التعاون 
مع البحرين في الجانب الصحي
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محمد بن عبداهلل: مساهمة جمعية السكري في زيادة التوعية بمخاطر المرض

تنظيم ندوة تثقيفية ومعرض توعوي حول الوقاية من داء السكري

 محافظ الجنوبية: ترسيخ 
الصحة المستدامة عبر الشراكة المجتمعية

بحض��ور محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحي��ة واالجتماعية ب��وزارة الداخلية، 
ن��دوة تثقيفي��ة ومعرض توع��وي حول 
الوقاية م��ن داء الس��كري ومضاعفاته، 
وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للس��كري 
تحت ش��عار« الوصول إلى رعاية مرضى 
السكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟«، وذلك 
بحض��ور رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، ونائب المحافظ 
العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأك��د محافظ الجنوبية، ب��أن المحافظة 
حريص��ة على مواصل��ة تنظي��م وإقامة 
الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، والتي 
تتزامن مع المناس��بات العالمية، وذلك 
المجتمعي��ة  الش��راكة  لمب��دأ  تعزي��زًا 
مختل��ف  م��ع  المش��ترك  والتنس��يق 
المؤسس��ات والجمعي��ات ذات العالقة، 
بهدف ترسيخ الوعي الصحي واستدامته 
بي��ن مختلف فئ��ات مجتم��ع المحافظة 

الجنوبية.

من جانب��ه أكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة 
الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، بأهمية 
تعزيز الصحة العامة بالمجتمع ال سيما 
من خ��الل زيادة التوعية والتثقيف بأكثر 
األم��راض انتش��ارًا وم��ن بينه��ا مرض 

السكري، مبينًا مساهمة جمعية السكري 
البحريني��ة في زي��ادة التوعي��ة بمخاطر 
المرض من خالل نش��ر الوعي والتثقيف 

الصحي بطرق الوقاية من المرض.
من جهة أخرى، قدمت الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة نائبة 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة  رئي��س 

الدكت��ورة مريم الهاجري، عرض��ًا مرئيًا 
استعرضت من خالله األنشطة والبرامج 
التي تقدمه��ا الجمعية والتي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.

كما قدم��ت الدكت��ورة رابع��ة الهاجري 
استشاري طب العائلة وأخصائية أمراض 

الس��كري، عرض��ًا عرفت م��ن خالله عن 
مرض داء السكري »النوع الثاني«، مبينة 
أب��رز ط��رق الوقاية منه من خ��الل اتباع 
األس��اليب الحديث��ة ف��ي الصح��ة والتي 
تس��هم ف��ي س��رعة التش��خيص ووضع 

الحلول المبتكرة للوقاية منه.
وفي س��ياق آخر، تطرقت استش��اري أول 
ط��ب األطفال والغدد الصماء والس��كري 
إل��ى  الخي��اط،  محم��د  هي��ا  الدكت��ورة 
س��بل التعامل م��ع أطفال الس��كري في 
المدرس��ة، وذلك عبر ثقيف الطفل حول 
جمي��ع المعلوم��ات واألم��ور المتعلق��ة 
ب��إدارة مرض الس��كري للتعام��ل مع أي 
مضاعفات في المدرس��ة لضمان سالمة 
الطفل. وتضم��ن برنامج اليوم العالمي 
للس��كري، حضور عدد من طلبة مدرسة 
الرف��اع في��وز الدولية ومش��اركتهم في 
الندوة التثقيفي��ة والمعرض المصاحب 
الذي اش��تمل عل��ى عدد م��ن المحطات 
التوعوي��ة منه��ا: اتب��اع ط��رق التغذية 
الصحية لمرضى السكري، والتوعية حول 
أعراض مرض السكري، وتثقيف الحضور 
بأنم��اط الحياة الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��م النصائ��ح واإلرش��ادات لتعزي��ز 
الوع��ي المجتمعي بأخطار داء الس��كري 

وكيفية الوقاية منه.

15٪ من سكان البحرين البالغين مصابون بالنوع الثاني

 حنان حميدان لـ                  : 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مركزًا للرعاية األولية أسبوعيًا

وليد صبري  «

كش��فت استش��اري ط��ب العائل��ة 
الس��كري،  أم��راض  واختصاصي��ة 
ورئيس عيادات الس��كري المركزية 
في مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ف��ي وزارة الصح��ة، د. حن��ان جميل 
حمي��دان ع��ن أن هن��اك 57 عيادة 
س��كري تغطي 26 مرك��زًا للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، أس��بوعيًا عل��ى 
مس��توى مملك��ة البحري��ن، تعمل 
صباح��ًا ومس��اًء، مؤك��دة أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تس��تقبل 
الع��دد األكبر من مرضى الس��كري 
ف��ي  وأضاف��ت  المملك��ة.  ف��ي 
تصريح��ات ل�»الوطن« على هامش 
مؤتم��ر االحتفال بالي��وم العالمي 
للس��كري، برعاي��ة المجلس األعلى 
للصح��ة، ووزارة الصح��ة، وجمعية 
الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو 
نورديسك«،  أمس أن مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة بها عيادات خاصة 
بمرض الس��كري منذ ع��ام 1997، 
حي��ث تع��د البحري��ن متقدمة في 

هذا التخصص على مستوى الخليج، 
نظرًا إلى ما تشمله من أطباء عائلة 
متخصصين في مرض السكري وفي 
متابعة الحاالت المتقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية دون تحويل 
الحكومي��ة.   المستش��فيات  عل��ى 
وقالت د. حنان حميدان: إن معدالت 
اإلصابة بمرض السكري في مملكة 
البحرين تعد م��ن المعدالت العليا 
والعال��م،  الخلي��ج  مس��توى  عل��ى 

موضح��ة أن اإلحصائي��ات الطبي��ة 
العالمية تؤكد أن 15% من س��كان 
البالغين مصابون بمرض  البحرين 

السكري من النوع الثاني.  
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحرين 
تتخذ اإلجراءات الوقائية للس��يطرة 
على الم��رض؛ ألن الوقاية خير من 
العالج، لذلك فإن المملكة سارعت 
إل��ى تل��ك اإلج��راءات الوقائية من 
أجل الس��يطرة عل��ى عوامل خطورة 
اإلصاب��ة بالم��رض، وال س��يما م��ا 
يتعلق بالس��منة ونمط الحياة غير 
الصح��ي، وم��ن ث��م تترك��ز جهود 
ف��ي  الوع��ي  ف��ي نش��ر  المملك��ة 
المجتمع بض��رورة اتباع نمط حياة 
صح��ي بدءًا من األطف��ال والتالميذ 
والط��الب في الم��دارس وصواًل إلى 
الش��باب والكبار، وكبار الس��ن، من 
أج��ل الح��د م��ن تفاق��م الم��رض، 
وكذلك من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض ف��ي مراحله األولى وخاصة 
أن كثي��رًا م��ن المصابين بالمرض 
ال يدرك��ون وال يعمل��ون إصابتهم 

بالمرض إال بعد ظهور األعراض. 

وتحدث��ت د. حن��ان حمي��دان ع��ن 
الحمالت التوعوي��ة التي تقوم بها 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  للفح��ص 
الم��رض م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن 
المضاعفات وخاصة أنها تس��تقبل 
الشريحة الكبرى من مرضى السكري 
على مستوى مملكة البحرين، لذلك 
هي حريص��ة على تحفي��ز المرضى 
المبك��ر  الفح��ص  ض��رورة  عل��ى 
للس��كري والتع��رف عل��ى طرائ��ق 
الوقاية والعالج م��ن أجل الحد من 
المضاعف��ات. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول ع��دد عي��ادات الس��كري في 
مملك��ة البحري��ن، أف��ادت د. حنان 
حميدان بأن هناك 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مرك��زًا للرعاية الصحية 

األولية أسبوعيًا. 
ونوهت إلى تق��دم مملكة البحرين 
ف��ي تواف��ر أطب��اء متخصصين في 
متابع��ة  وف��ي  الس��كري  م��رض 
الح��االت المتقدم��ة ف��ي الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة دون التحويل إلى 

المستشفيات الحكومية.

د. حنان حميدان وليد صبري «

أكدت س��فير مملك��ة الدنم��ارك المعينة لدى مملك��ة البحرين 
والمقيمة في الري��اض، ليزالوته بليزنير، أنها تعمل على تعزيز 
التع��اون م��ع مملكة البحرين، في ش��تى المجاالت، الس��يما في 
الجان��ب الصحي خ��الل المرحلة المقبل��ة، ما يع��ود بالنفع على 

المواطنين في المملكتين.
وأعربت الس��فيرة ليزالوته بليزنير، على هامش مؤتمر االحتفال 
باليوم العالمي للسكري، برعاية المجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحة، وجمعية الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو نورديسك«، 
ع��ن س��عادتها بوجودها في مملك��ة البحرين خاص��ة، ورأت أن 
الرؤي��ة العامة س��واء منها هي بوجه ش��خصي أو من بالدها أنه 
الب��د من التوعية والتعرف على نمط الحي��اة الصحي، ألنه يغير 
صحة اإلنس��ان نحو األفضل، ويمنع اإلصاب��ة باألمراض المزمنة 
غير الس��ارية، مثل السكري، والس��منة، ألن تلك األمراض إما لها 
ع��رض أو مرض، وبالتالي ال نس��تطيع أن نوق��ف العرض، لكننا 

يمكن أن نتحكم في إيقاف المرض.
وف��ي رد على س��ؤال حول س��بل التع��اون بين مملك��ة البحرين 
ومملك��ة الدنمارك ف��ي الجانب الصحي، أف��ادت بأنها تحاول أن 
تبحث عن س��بل تعاون مختلف��ة في هذا الجانب على مس��توى 
الحكومتي��ن، وعل��ى مس��توى الش��ركات، في المملكتي��ن، فيما 
أش��ادت بما ش��اهدته اليوم من الحفاوة والك��رم والمصداقية، 
م��ن قبل، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيس الذي نس��تطيع من 
خالله أن نبني جسورًا من الثقة للتعاون والبحث عن سبل تعاون 

مختلفة تساعد المواطنين في المملكتين.

وليد صبري «

أك��د نائ��ب الرئيس والمدي��ر العام 
ف��ي  نورديس��ك«،  »نوف��و  لش��ركة 
الخلي��ج، فينكات كليان، أن الش��ركة 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
مرض السكري، متحدثًا عن التعاون 
م��ع مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصح��ة، وكذل��ك جمعية الس��كري 
البحرينية، عن طريق المش��اركة في 

أنشطة وفعاليات مختلفة.
ل�«الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وأضاف 
على هامش مؤتمر االحتفال باليوم 
العالمي للس��كري، برعاية المجلس 
الصح��ة،  ووزارة  للصح��ة،  األعل��ى 
البحرينية، وشركة  وجمعية السكري 
»نوفو نورديس��ك« إن شركة »نوفو 

نورديسك« هي شركة عالمية رائدة 
في مج��ال الرعاية الصحي��ة للعديد 
م��ن المج��االت العالجي��ة لألمراض 
المختلف��ة مثل الس��منة والس��كري 

واألمراض النادرة، وتأسست الشركة 
من��ذ ما يق��رب من 100 ع��ام، وهي 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
الس��كري ووجودنا عالميًا فيما يقرب 
م��ن نح��و 180 دول��ة ح��ول العالم، 
و50% م��ن مرض��ى الس��كري ال��ذي 
اإلنسولين، يستخدمون  يستخدمون 

أحد األنواع الذي تقدمه الشركة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، بش��أن أحدث 
التقني��ات في ع��الج الس��كري، أفاد 
ب��أن التعاون م��ع البحرين من خالل 
الحكوم��ة ع��ن طري��ق وزارة الصحة 
وكذلك نتعاون مع جمعية الس��كري 
البحرينية عن طريق أنشطة مختلفة 
ومنه��ا  الماضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
تكش��ف  الت��ي  الس��منة  موس��وعة 

إحصائي��ات عن مرض الس��منة في 
مملك��ة البحرين وكذلك المش��اركة 
البحري��ن  أكاديمي��ة  برنام��ج  ف��ي 
للس��منة، والتي تضم مجموعة من 
األطباء المتخصصين في تش��خيص 
وعالج الس��منة إضافة إلى أنش��طة 
مختلفة ومن ضمنها تواجدنا اليوم 
العالم��ي  خ��الل االحتف��ال بالي��وم 

للسكري.
وفيم��ا يتعلق بأحدث ع��الج لمرض 
خ��الل  الش��ركة  قدمت��ه  الس��كري 
المرحل��ة الماضي��ة، ق��ال كليان إنه 
إل��ى اإلنس��ولين هن��اك  باإلضاف��ة 
مجموع��ة عالجي��ة مبتك��رة يطل��ق 
عليها علمي��ًا »GLP-1«، وتطرحها 
الشركة حيث تعالج أمراض السكري 

والسمنة.

فينكات كليان

 »الشمالية« تنّظم احتفااًل 
باليوم العالمي لمكافحة السكري

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور، أن ف��وز المحافظة 
ل�4 أع��وام متتالية بجائ��زة التواصل، يضع الكثي��ر من اآلمال 
لمواصلة تحقيق هذا اإلنجاز للمرة الخامس��ة على التوالي، في 
حي��ن تطرق البند الثاني من جدول األعمال لفعالية المحافظة 
لالحتف��ال بالي��وم العالمي لمكافح��ة مرض الس��كري والتي 
س��تقيمها المحافظة بممش��ى عالي اليوم تحت شعار »رعاية 
مرضى الس��كري« وتتضمن ماراثونًا للمش��ي ح��ول المضمار 
وفحوص��ات طبية مجانية بمش��اركة عدد م��ن الجهات الطبية 
العامة والخاصة. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، االجتماع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، بحض��ور نائب المحافظ 
العمي��د خالد الدوس��ري، حيث رف��ع التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة مل��ك البالد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تجاوزت نس��بة 
المشاركة الشعبية فيها 73%. من جهتهما، استعرض كل من 
رئيس نظم المعلومات وائل الفردان، ورئيس وحدة الش��كاوى 
واالستعالمات بالمحافظة خالد الطائي، الخطة التطويرية على 
برنامج »تواصل« في رصد الش��كاوى الت��ي ترد إلى المحافظة 
وخطة التعامل معها واإلسراع بتحويلها للجهات ذات العالقة 

بما يتماشى مع نظام برنامج تواصل الحكومي.

»المناقصات«: توفير األعمال الكهربائية لمصفاة »بابكو«
فتح مجل��س المناقصات والمزايدات أمس، مظاريف 
39 عط��اًء لع��دد 13 مناقصة مطروح��ة من ثماني 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصتين لوزارة األش��غال، المناقصة األولى 
بش��أن ربط مرك��ز الكويت الصحي بش��بكة الصرف 
الصحي القائمة في منطقة كرزكان بمجمع 1027، 
وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن تحويل شبكات مياه 
الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة.
كم��ا فتحت اللجنة مناقصة لوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة بش��أن تجمي��ل تقاط��ع س��ار، وق��د ت��م 
اس��تالم عطاءين له��ذه المناقص��ة. وفتحت اللجنة 

مناقصتين لش��ركة طيران الخليج، المناقصة األولى 
بش��أن خدم��ات المناولة األرضية ف��ي مطار بومبي 
بالهند، وقد تم اس��تالم عطاءي��ن لهذه المناقصة. 
أما المناقصة األولى فكانت بش��أن توريد الس��من 
)غي��ر المملح( ل��ركاب الدرج��ة الس��ياحية، وقد تم 
اس��تالم عط��اًء واح��دًا له��ذه المناقص��ة. وفتحت 
اللجنة مناقصة لش��ركة مطار البحرين بشأن توريد 
الزي الجاهز واالكسس��وارات لموظفي الشركة، وقد 
تم اس��تالم س��تة عطاءات. كما فتح��ت اللجنة أربع 
مناقصات لشركة نفط البحرين )بابكو(، المناقصة 
األولى بشأن توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)MOV’S ACTUATORS(، تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 

ش��راء بارجتين بنك��ر ذاتية الدفع، وقد تم اس��تالم 
عطاًء واحدًا لهذه المناقصة. كما تم اس��تالم عشرة 
عطاءات لمناقصة بشأن توفير األعمال الكهربائية 
الصناعية وما يرتبط بها من أعمال لقسم الهندسة 
ف��ي المصف��اة وس��ترة والمرف��أ ومناطق الش��ركة 
األخ��رى. كما تم اس��تالم ثالثة عط��اءات لمناقصة 
بش��أن اس��تبدال نظام التحك��م للمب��رد المتقادم 
لمحط��ات التي��ار المتردد. وفتح��ت اللجنة عطاءين 
لمناقص��ة مجل��س الن��واب بش��أن صيان��ة قاعات 
االجتماع��ات. كما فتحت اللجن��ة عطاءين لمناقصة 
بوليتيكن��ك البحري��ن بش��أن توريد أجه��زة حماية 
أمني��ة نوع Sophos XGS6500 لش��بكة الحاس��ب 

اآللي لبولتكنيك البحرين.

»نوفو نورديسك«: ملتزمون بتطوير أدوية السكري

سفيرة الدنمارك: تعزيز التعاون 
مع البحرين في الجانب الصحي
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محمد بن عبداهلل: مساهمة جمعية السكري في زيادة التوعية بمخاطر المرض

تنظيم ندوة تثقيفية ومعرض توعوي حول الوقاية من داء السكري

 محافظ الجنوبية: ترسيخ 
الصحة المستدامة عبر الشراكة المجتمعية

بحض��ور محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحي��ة واالجتماعية ب��وزارة الداخلية، 
ن��دوة تثقيفي��ة ومعرض توع��وي حول 
الوقاية م��ن داء الس��كري ومضاعفاته، 
وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للس��كري 
تحت ش��عار« الوصول إلى رعاية مرضى 
السكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟«، وذلك 
بحض��ور رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، ونائب المحافظ 
العميد عيسى ثامر الدوسري، وعدد من 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأك��د محافظ الجنوبية، ب��أن المحافظة 
حريص��ة على مواصل��ة تنظي��م وإقامة 
الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، والتي 
تتزامن مع المناس��بات العالمية، وذلك 
المجتمعي��ة  الش��راكة  لمب��دأ  تعزي��زًا 
مختل��ف  م��ع  المش��ترك  والتنس��يق 
المؤسس��ات والجمعي��ات ذات العالقة، 
بهدف ترسيخ الوعي الصحي واستدامته 
بي��ن مختلف فئ��ات مجتم��ع المحافظة 

الجنوبية.

من جانب��ه أكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة 
الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، بأهمية 
تعزيز الصحة العامة بالمجتمع ال سيما 
من خ��الل زيادة التوعية والتثقيف بأكثر 
األم��راض انتش��ارًا وم��ن بينه��ا مرض 

السكري، مبينًا مساهمة جمعية السكري 
البحريني��ة في زي��ادة التوعي��ة بمخاطر 
المرض من خالل نش��ر الوعي والتثقيف 

الصحي بطرق الوقاية من المرض.
من جهة أخرى، قدمت الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة نائبة 
البحريني��ة  الس��كري  جمعي��ة  رئي��س 

الدكت��ورة مريم الهاجري، عرض��ًا مرئيًا 
استعرضت من خالله األنشطة والبرامج 
التي تقدمه��ا الجمعية والتي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.
كما قدم��ت الدكت��ورة رابع��ة الهاجري 
استشاري طب العائلة وأخصائية أمراض 

الس��كري، عرض��ًا عرفت م��ن خالله عن 
مرض داء السكري »النوع الثاني«، مبينة 
أب��رز ط��رق الوقاية منه من خ��الل اتباع 
األس��اليب الحديث��ة ف��ي الصح��ة والتي 
تس��هم ف��ي س��رعة التش��خيص ووضع 

الحلول المبتكرة للوقاية منه.
وفي س��ياق آخر، تطرقت استش��اري أول 
ط��ب األطفال والغدد الصماء والس��كري 
إل��ى  الخي��اط،  محم��د  هي��ا  الدكت��ورة 
س��بل التعامل م��ع أطفال الس��كري في 
المدرس��ة، وذلك عبر ثقيف الطفل حول 
جمي��ع المعلوم��ات واألم��ور المتعلق��ة 
ب��إدارة مرض الس��كري للتعام��ل مع أي 
مضاعفات في المدرس��ة لضمان سالمة 
الطفل. وتضم��ن برنامج اليوم العالمي 
للس��كري، حضور عدد من طلبة مدرسة 
الرف��اع في��وز الدولية ومش��اركتهم في 
الندوة التثقيفي��ة والمعرض المصاحب 
الذي اش��تمل عل��ى عدد م��ن المحطات 
التوعوي��ة منه��ا: اتب��اع ط��رق التغذية 
الصحية لمرضى السكري، والتوعية حول 
أعراض مرض السكري، وتثقيف الحضور 
بأنم��اط الحياة الصحي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��م النصائ��ح واإلرش��ادات لتعزي��ز 
الوع��ي المجتمعي بأخطار داء الس��كري 

وكيفية الوقاية منه.

15٪ من سكان البحرين البالغين مصابون بالنوع الثاني

 حنان حميدان لـ                  : 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مركزًا للرعاية األولية أسبوعيًا

وليد صبري  «

كش��فت استش��اري ط��ب العائل��ة 
الس��كري،  أم��راض  واختصاصي��ة 
ورئيس عيادات الس��كري المركزية 
في مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ف��ي وزارة الصح��ة، د. حن��ان جميل 
حمي��دان ع��ن أن هن��اك 57 عيادة 
س��كري تغطي 26 مرك��زًا للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، أس��بوعيًا عل��ى 
مس��توى مملك��ة البحري��ن، تعمل 
صباح��ًا ومس��اًء، مؤك��دة أن مراكز 
الرعاي��ة الصحية األولية تس��تقبل 
الع��دد األكبر من مرضى الس��كري 
ف��ي  وأضاف��ت  المملك��ة.  ف��ي 
تصريح��ات ل�»الوطن« على هامش 
مؤتم��ر االحتفال بالي��وم العالمي 
للس��كري، برعاي��ة المجلس األعلى 
للصح��ة، ووزارة الصح��ة، وجمعية 
الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو 
نورديسك«،  أمس أن مراكز الرعاية 
الصحية األولي��ة بها عيادات خاصة 
بمرض الس��كري منذ ع��ام 1997، 
حي��ث تع��د البحري��ن متقدمة في 

هذا التخصص على مستوى الخليج، 
نظرًا إلى ما تشمله من أطباء عائلة 
متخصصين في مرض السكري وفي 
متابعة الحاالت المتقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية دون تحويل 
الحكومي��ة.   المستش��فيات  عل��ى 
وقالت د. حنان حميدان: إن معدالت 
اإلصابة بمرض السكري في مملكة 
البحرين تعد م��ن المعدالت العليا 
والعال��م،  الخلي��ج  مس��توى  عل��ى 

موضح��ة أن اإلحصائي��ات الطبي��ة 
العالمية تؤكد أن 15% من س��كان 
البالغين مصابون بمرض  البحرين 

السكري من النوع الثاني.  
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحرين 
تتخذ اإلجراءات الوقائية للس��يطرة 
على الم��رض؛ ألن الوقاية خير من 
العالج، لذلك فإن المملكة سارعت 
إل��ى تل��ك اإلج��راءات الوقائية من 
أجل الس��يطرة عل��ى عوامل خطورة 
اإلصاب��ة بالم��رض، وال س��يما م��ا 
يتعلق بالس��منة ونمط الحياة غير 
الصح��ي، وم��ن ث��م تترك��ز جهود 
ف��ي  الوع��ي  ف��ي نش��ر  المملك��ة 
المجتمع بض��رورة اتباع نمط حياة 
صح��ي بدءًا من األطف��ال والتالميذ 
والط��الب في الم��دارس وصواًل إلى 
الش��باب والكبار، وكبار الس��ن، من 
أج��ل الح��د م��ن تفاق��م الم��رض، 
وكذلك من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض ف��ي مراحله األولى وخاصة 
أن كثي��رًا م��ن المصابين بالمرض 
ال يدرك��ون وال يعمل��ون إصابتهم 

بالمرض إال بعد ظهور األعراض. 

وتحدث��ت د. حن��ان حمي��دان ع��ن 
الحمالت التوعوي��ة التي تقوم بها 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  للفح��ص 
الم��رض م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن 
المضاعفات وخاصة أنها تس��تقبل 
الشريحة الكبرى من مرضى السكري 
على مستوى مملكة البحرين، لذلك 
هي حريص��ة على تحفي��ز المرضى 
المبك��ر  الفح��ص  ض��رورة  عل��ى 
للس��كري والتع��رف عل��ى طرائ��ق 
الوقاية والعالج م��ن أجل الحد من 
المضاعف��ات. وفي رد على س��ؤال 
ح��ول ع��دد عي��ادات الس��كري في 
مملك��ة البحري��ن، أف��ادت د. حنان 
حميدان بأن هناك 57 عيادة سكري 
تغطي 26 مرك��زًا للرعاية الصحية 

األولية أسبوعيًا. 
ونوهت إلى تق��دم مملكة البحرين 
ف��ي تواف��ر أطب��اء متخصصين في 
متابع��ة  وف��ي  الس��كري  م��رض 
الح��االت المتقدم��ة ف��ي الرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة دون التحويل إلى 

المستشفيات الحكومية.

د. حنان حميدان وليد صبري «

أكدت س��فير مملك��ة الدنم��ارك المعينة لدى مملك��ة البحرين 
والمقيمة في الري��اض، ليزالوته بليزنير، أنها تعمل على تعزيز 
التع��اون م��ع مملكة البحرين، في ش��تى المجاالت، الس��يما في 
الجان��ب الصحي خ��الل المرحلة المقبل��ة، ما يع��ود بالنفع على 

المواطنين في المملكتين.
وأعربت الس��فيرة ليزالوته بليزنير، على هامش مؤتمر االحتفال 
باليوم العالمي للسكري، برعاية المجلس األعلى للصحة، ووزارة 
الصحة، وجمعية الس��كري البحرينية، وشركة »نوفو نورديسك«، 
ع��ن س��عادتها بوجودها في مملك��ة البحرين خاص��ة، ورأت أن 
الرؤي��ة العامة س��واء منها هي بوجه ش��خصي أو من بالدها أنه 
الب��د من التوعية والتعرف على نمط الحي��اة الصحي، ألنه يغير 
صحة اإلنس��ان نحو األفضل، ويمنع اإلصاب��ة باألمراض المزمنة 
غير الس��ارية، مثل السكري، والس��منة، ألن تلك األمراض إما لها 
ع��رض أو مرض، وبالتالي ال نس��تطيع أن نوق��ف العرض، لكننا 

يمكن أن نتحكم في إيقاف المرض.
وف��ي رد على س��ؤال حول س��بل التع��اون بين مملك��ة البحرين 
ومملك��ة الدنمارك ف��ي الجانب الصحي، أف��ادت بأنها تحاول أن 
تبحث عن س��بل تعاون مختلف��ة في هذا الجانب على مس��توى 
الحكومتي��ن، وعل��ى مس��توى الش��ركات، في المملكتي��ن، فيما 
أش��ادت بما ش��اهدته اليوم من الحفاوة والك��رم والمصداقية، 
م��ن قبل، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيس الذي نس��تطيع من 
خالله أن نبني جسورًا من الثقة للتعاون والبحث عن سبل تعاون 

مختلفة تساعد المواطنين في المملكتين.

وليد صبري «

أك��د نائ��ب الرئيس والمدي��ر العام 
ف��ي  نورديس��ك«،  »نوف��و  لش��ركة 
الخلي��ج، فينكات كليان، أن الش��ركة 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
مرض السكري، متحدثًا عن التعاون 
م��ع مملكة البحرين م��ن خالل وزارة 
الصح��ة، وكذل��ك جمعية الس��كري 
البحرينية، عن طريق المش��اركة في 

أنشطة وفعاليات مختلفة.
ل�«الوطن«  ف��ي تصريح��ات  وأضاف 
على هامش مؤتمر االحتفال باليوم 
العالمي للس��كري، برعاية المجلس 
الصح��ة،  ووزارة  للصح��ة،  األعل��ى 
البحرينية، وشركة  وجمعية السكري 
»نوفو نورديس��ك« إن شركة »نوفو 

نورديسك« هي شركة عالمية رائدة 
في مج��ال الرعاية الصحي��ة للعديد 
م��ن المج��االت العالجي��ة لألمراض 
المختلف��ة مثل الس��منة والس��كري 

واألمراض النادرة، وتأسست الشركة 
من��ذ ما يق��رب من 100 ع��ام، وهي 
ملتزمة بتطوير أدوية جديدة لعالج 
الس��كري ووجودنا عالميًا فيما يقرب 
م��ن نح��و 180 دول��ة ح��ول العالم، 
و50% م��ن مرض��ى الس��كري ال��ذي 
اإلنسولين، يستخدمون  يستخدمون 

أحد األنواع الذي تقدمه الشركة.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، بش��أن أحدث 
التقني��ات في ع��الج الس��كري، أفاد 
ب��أن التعاون م��ع البحرين من خالل 
الحكوم��ة ع��ن طري��ق وزارة الصحة 
وكذلك نتعاون مع جمعية الس��كري 
البحرينية عن طريق أنشطة مختلفة 
ومنه��ا  الماضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
تكش��ف  الت��ي  الس��منة  موس��وعة 

إحصائي��ات عن مرض الس��منة في 
مملك��ة البحرين وكذلك المش��اركة 
البحري��ن  أكاديمي��ة  برنام��ج  ف��ي 
للس��منة، والتي تضم مجموعة من 
األطباء المتخصصين في تش��خيص 
وعالج الس��منة إضافة إلى أنش��طة 
مختلفة ومن ضمنها تواجدنا اليوم 
العالم��ي  خ��الل االحتف��ال بالي��وم 

للسكري.
وفيم��ا يتعلق بأحدث ع��الج لمرض 
خ��الل  الش��ركة  قدمت��ه  الس��كري 
المرحل��ة الماضي��ة، ق��ال كليان إنه 
إل��ى اإلنس��ولين هن��اك  باإلضاف��ة 
مجموع��ة عالجي��ة مبتك��رة يطل��ق 
عليها علمي��ًا »GLP-1«، وتطرحها 
الشركة حيث تعالج أمراض السكري 

والسمنة.

فينكات كليان

 »الشمالية« تنّظم احتفااًل 
باليوم العالمي لمكافحة السكري

أك��د محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصف��ور، أن ف��وز المحافظة 
ل�4 أع��وام متتالية بجائ��زة التواصل، يضع الكثي��ر من اآلمال 
لمواصلة تحقيق هذا اإلنجاز للمرة الخامس��ة على التوالي، في 
حي��ن تطرق البند الثاني من جدول األعمال لفعالية المحافظة 
لالحتف��ال بالي��وم العالمي لمكافح��ة مرض الس��كري والتي 
س��تقيمها المحافظة بممش��ى عالي اليوم تحت شعار »رعاية 
مرضى الس��كري« وتتضمن ماراثونًا للمش��ي ح��ول المضمار 
وفحوص��ات طبية مجانية بمش��اركة عدد م��ن الجهات الطبية 
العامة والخاصة. جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، االجتماع التش��اوري 
األس��بوعي للمس��ؤولين بالمحافظة، بحض��ور نائب المحافظ 
العمي��د خالد الدوس��ري، حيث رف��ع التهان��ي والتبريكات إلى 
حض��رة صاحب الجاللة مل��ك البالد المعظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تجاوزت نس��بة 
المشاركة الشعبية فيها 73%. من جهتهما، استعرض كل من 
رئيس نظم المعلومات وائل الفردان، ورئيس وحدة الش��كاوى 
واالستعالمات بالمحافظة خالد الطائي، الخطة التطويرية على 
برنامج »تواصل« في رصد الش��كاوى الت��ي ترد إلى المحافظة 
وخطة التعامل معها واإلسراع بتحويلها للجهات ذات العالقة 

بما يتماشى مع نظام برنامج تواصل الحكومي.

»المناقصات«: توفير األعمال الكهربائية لمصفاة »بابكو«
فتح مجل��س المناقصات والمزايدات أمس، مظاريف 
39 عط��اًء لع��دد 13 مناقصة مطروح��ة من ثماني 
جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، 
فت��ح مناقصتين لوزارة األش��غال، المناقصة األولى 
بش��أن ربط مرك��ز الكويت الصحي بش��بكة الصرف 
الصحي القائمة في منطقة كرزكان بمجمع 1027، 
وقد تم استالم خمسة عطاءات لهذه المناقصة. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن تحويل شبكات مياه 
الصرف الصحي المعالجة وبعض األعمال المتنوعة، 

وقد تم استالم عطاءين لهذه المناقصة.
كم��ا فتحت اللجنة مناقصة لوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة بش��أن تجمي��ل تقاط��ع س��ار، وق��د ت��م 
اس��تالم عطاءين له��ذه المناقص��ة. وفتحت اللجنة 

مناقصتين لش��ركة طيران الخليج، المناقصة األولى 
بش��أن خدم��ات المناولة األرضية ف��ي مطار بومبي 
بالهند، وقد تم اس��تالم عطاءي��ن لهذه المناقصة. 
أما المناقصة األولى فكانت بش��أن توريد الس��من 
)غي��ر المملح( ل��ركاب الدرج��ة الس��ياحية، وقد تم 
اس��تالم عط��اًء واح��دًا له��ذه المناقص��ة. وفتحت 
اللجنة مناقصة لش��ركة مطار البحرين بشأن توريد 
الزي الجاهز واالكسس��وارات لموظفي الشركة، وقد 
تم اس��تالم س��تة عطاءات. كما فتح��ت اللجنة أربع 
مناقصات لشركة نفط البحرين )بابكو(، المناقصة 
األولى بشأن توفير خدمات الصيانة لمحركات النقل 
)MOV’S ACTUATORS(، تم استالم عطاًء واحدًا 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 

ش��راء بارجتين بنك��ر ذاتية الدفع، وقد تم اس��تالم 
عطاًء واحدًا لهذه المناقصة. كما تم اس��تالم عشرة 
عطاءات لمناقصة بشأن توفير األعمال الكهربائية 
الصناعية وما يرتبط بها من أعمال لقسم الهندسة 
ف��ي المصف��اة وس��ترة والمرف��أ ومناطق الش��ركة 
األخ��رى. كما تم اس��تالم ثالثة عط��اءات لمناقصة 
بش��أن اس��تبدال نظام التحك��م للمب��رد المتقادم 
لمحط��ات التي��ار المتردد. وفتح��ت اللجنة عطاءين 
لمناقص��ة مجل��س الن��واب بش��أن صيان��ة قاعات 
االجتماع��ات. كما فتحت اللجن��ة عطاءين لمناقصة 
بوليتيكن��ك البحري��ن بش��أن توريد أجه��زة حماية 
أمني��ة نوع Sophos XGS6500 لش��بكة الحاس��ب 

اآللي لبولتكنيك البحرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/15/watan-20221115.pdf?1668490068
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/1037128
https://alwatannews.net/search/%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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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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لطيفة أحمد المرشد

االستقطاب للكفاءات المبدعة في عصر التنافسية
المورد البش��ري المبدع هو العنصر األس��اس في 
عملية التنمية المس��تدامة وما تأخرت مش��اريع 
التنمي��ة والخط��ط في بع��ض الدول إال بس��بب 
إبقاء المورد البش��ري وخاص��ة الكفاءات المبدعة 
منها خارج المش��هد بيد أن المرحلة القادمة من 
التنمية المس��تدامة سوف تفرض أن تتم عملية 
التنمي��ة المس��تدامة خارج الصن��دوق وذلك من 
خ��ال الخ��روج عن التفكي��ر المأل��وف والتقليدي 
والمتع��ارف علي��ه داخل الصندوق إل��ى أن تكون 
الكفاءات البشرية المبدعة هي التي تقود عملية 
التنمية المس��تدامة التي هي في خارج الصندوق 
حيث التفكير غير المألوف واإلبداعي وسوف تشهد 
الس��وق االقتصادية تط��ورًا متس��ارعًا، حيث إنه 
بالفترات الماضية كانت الش��ركات والمؤسسات 
يقاس نجاحها بمدى امتاكها اآلالت والتكنولوجيا 
والمواد وغي��اب العنصر البش��ري المبدع وجعله 
غي��ر ذي أهمية وكان يعام��ل معاملة اآلالت دون 

مراعاة إمكانياته ومشاعره وتطوره وقدراته. أما 
حاليًا فق��د ظهرت أهمية ه��ذا العنصر من خال 

دوره األساس في تطور ونماء المنظمات.
وحتى نكون ذوي شفافية ومكاشفة أكثر نقول إن 
الفس��اد اإلداري الذي ظل لفترة طويلة مستشريًا 
ف��ي األجهزة اإلداري��ة الحكومية وغي��ر الحكومية 
المتمثل ومنه عدم تعيين الشخص المناسب في 
المكان المناس��ب وتهميش الكف��اءات والعقول 
المبدع��ة وه��و الذي س��بب في ضع��ف مخرجات 
األداء في المؤسس��ات الحكومية وهروب العقول 
والكفاءات المبدعة إلى بلدان أخرى وهي نوع من 
الهجرة القس��رية التي فرضت عليها وعصرنا هذا 
ال يحتم��ل هذا التوجه إنم��ا يفرض العكس وهو 
ض��رورة االس��تقطاب للعقول البش��رية المبدعة 

والمحافظة عليها.
لذا من الواجب على إدارات الم�وارد البش���رية إلى 
االعتماد على االس���تقطاب واالختي�ار والتعي�ين 

والعق��ول  للكف��اءات  والتط�وي��ر  والمحافظ���ة 
البش��رية المبدعة وم�ن أج�ل ه���ذا تعم�ل عل�ى 
تط�وي��ر ووض�ع اإلج�راءات والسياس���ات وتحلي�ل 
الظ���روف التنظيمي���ة المائم���ة للوص�ول إل�ى 
أفض��ل النتائج حيث تعد عملي��ة التوظيف إحدى 
أه��م الوظائ��ف الت��ي تق��وم به��ا إدارة الموارد 
البشرية في المنظمة، والتي يجب أن تتم بكفاءة 
عالي��ة فهي أس��اس النج��اح في كثير م��ن مهام 
المنظمة، س��واء التس��ويقية واإلنتاجية والمالية 

والتطويرية.
لذا البد م��ن االهتمام بالعنصر البش��ري المبدع 
واالس��تثمار في��ه، حي��ث يع��د تحقي��ق المي��زة 
التنافس��ية من الصعوبات ال ب��ل التحديات التي 
تواجه المؤسس��ات الصغيرة والكبيرة للمحافظة 
على بقائها وقدرتها على االس��تمرار، األمر الذي 
يجبر الشركات على تحسين أدائها وتقديم أفضل 

ما لديها.

 سبتهم هم كان 
حزينًا.. وليس سبتنا

مس��اء الجمعة الماضية خرج عيس��ى قاسم عبر الفضائيات 
السوسة بتصريح هو أقرب إلى االستجداء منه إلى التحريض 
أم��ًا في تراجع البعض عن المش��اركة في االنتخابات التي 
تم��ت ونجحت نجاحًا باه��رًا قال فيه »يوم الس��بت هو يوم 
حزن لش��عب البحرين ال يوم ف��رح، يمكن أن يعده يوم فرح 

لو قاطع االنتخابات«.
هذه كانت ورقتهم األخيرة في الربع س��اعة األخيرة أضافوا 
إليها نشر الشائعات عن تأجيل االنتخابات وهاجموا بعض 
المواقع اإللكترونية، معلنين بذلك عن وصولهم إلى لحظة 
الي��أس والتأكي��د على أنه ل��م يعد في يدهم ش��يء وأنهم 
خس��روا المعركة وأخسروا النظام اإليراني الذي وقف معهم 
طوال الفترة الماضية ليؤكد لهم أنه يس��تحق أن يس��يطر 

على عقولهم وأفهامهم وأن يسيرهم بالشكل الذي يريد.
محاوالت تعطيلهم االنتخابات لم تنجح ولم تنل من اإلرادة 
الوطنية والعزيمة التي يتحلى بها شعب البحرين الذي قرر 
بع��د أحداث 2011 أن��ه لن يقبل أن يلدغ م��ن جحر مرتين 
وع��رف تفاصيل م��ا يراد له. ل��م تنفعهم األخب��ار الكاذبة 
الت��ي بثوها ليلة االنتخابات، ولم تنفعهم محاوالت قرصنة 
بعض المواقع اإللكترونية الحكومية، ولم تنفعهم رسائل 
الضغ��ط عل��ى المواطنين الذين اليزال��ون يعتقدون أنهم 
يمكن أن يس��تجيبوا لهم، ولم تنفعهم مح��اوالت الترويج 
لفكرة أنهم أهل الحق وأن غيرهم ليسوا كذلك وأن كل من 

يقف معهم يدخل الجنة.
في السبت الماضي تجلت الروح الوطنية لكافة أبناء الشعب 
البحرين��ي فقال كلمته وش��ارك في عملي��ة التصويت بقوة 
رادًا بذلك على كل من يتمنى للبحرين السوء وعدم التقدم 

واالزدهار.
م��ن األمور الت��ي لم ينتبه له��ا أولئك ه��ي أن محاوالتهم 
عش��ية االنتخابات والرس��ائل الس��لبية التي أرس��لوها من 
الخارج حفزت المواطنين على المشاركة اإليجابية فتوجهوا 
جميع��ًا إلى صناديق االقتراع الختيار ممثليهم في المجلس 
النيابي والمجالس البلدية وش��اركوا في جعل يوم الس��بت 
ي��وم فرح لهم.. ويوم حزن على الذين حرضوا على التفريط 

في االستحقاق االنتخابي.

بـ73٪ البحرين تفوز.. وال عزاء للحاقدين
ب�73%.. وعبر صنادي��ق االنتخاب وبعرس وطني ال أروع 
وال أجمل، كتب أبناء البحرين سطرًا جديدًا في المسيرة 
الديمقراطي��ة، ضاربي��ن عرض الحائط ب��كل محاوالت 
المقاطعة وتثبيط العزائم وغرس اليأس في النفوس.

ب�73%.. ج��دد البحرينيون ت��اوة عهود الوف��اء والوالء 
لقائ��دة المس��يرة وله��ذه األرض، التي كان��ت والتزال 
قادرة على تجاوز كل ما يقف أمام عزيمتها من تحديات 

وصعاب ومحاوالت النيل من قرارها الشعبي والوطني.
ب�73%.. قال البحرينيون كلمته��م في اختيار ممثليهم 
في الس��لطة التش��ريعية بكل حرية وش��فافية ونزاهة 

ونظام، راسمين النموذج األجمل على مستوى المنطقة 
والعال��م بحتمية انتص��ار اإلرادة الش��عبية، إذا خلصت 
النوايا وتوحدت األهداف، وآمن الش��عب برؤية ورسالة 

الوطن.
ي��وم الس��بت الماضي ل��م يكن يوم��ًا عاديًا ف��ي تاريخ 
البحري��ن، عندما س��ارع أهالي البحرين م��ن كل المدن 
والق��رى لتلبية ن��داء الواجب الوطني، فش��كلوا طوابير 
طويلة أمام اللجان االنتخابي��ة، كبارًا وصغارًا في جميع 
محافظات المملكة، حرصًا على ش��رف المس��اهمة في 
رس��م مرحل��ة هامة من مس��يرة ه��ذا الوط��ن الغالي، 

ولتكون لهم بصمة واضحة في مستقبل أبنائه وأجياله 
القادمة. 

يوم الس��بت الماضي حرص��ت، وبصفت��ي مواطنة أواًل 
وإعامية ثانيًا، أن أزور أكبر عدد من المراكز االنتخابية 
ألتاب��ع التفاصي��ل الدقيقة ف��ي هذا الع��رس الوطني، 
فس��جلت ذاكرت��ي وكاميرت��ي كثي��رًا م��ن المش��اهد 
والقص��ص والص��ور الوطني��ة المؤثرة، فتلك الس��يدة 
الثمانيني��ة تأت��ي على كرس��يها المتحرك بمس��اعدة 
أحفادها، وعند س��ؤالها عن س��بب إصرارها للمشاركة 
تغلبه��ا دموعها، وال تس��مع منها إال همس��ًا »عش��ان 

البحرين.. عشان بوسلمان«.
صور وحاالت إنس��انية كثي��رة رأيتها بعين��ي في لجان 
االقتراع، وأخرى انتش��رت على وس��ائل اإلعام ومواقع 
التواصل االجتماعي، كله��ا تحمل معنى واحدًا وجازمًا، 
أن ه��ذا الوط��ن س��يبقى أغلى م��ا نملك، ولن نس��مح 
ألصح��اب األجن��دات الخارجي��ة وخفافي��ش الظ��ام أن 
يتاعب��وا في مس��تقبله أو مصي��ره أو مق��درات أبنائه 
ومكتسباتهم التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجالة 

الملك المعظم.

رغ��م كل محاوالت خفافيش الظ��ام أن يثبطوا العزائم 
عبر نش��ر ش��ائعات مغرضة، واختراق مواقع إلكترونية 
رس��مية، إال أن أبناء البحرين أثبتوا أنهم أكثر وعيًا مما 
يظ��ن ه��ؤالء، فتجاهلوا دعواتهم واكتش��فوا س��ريعًا 

فبركاتهم.
األجم��ل من ذلك أن البحرينيين كان��وا عونًا للدولة في 
ال��رد عل��ى كل المحاوالت، ف��كان اإلعام الش��عبي عبر 
مختل��ف منصات التواص��ل االجتماعي يوّج��ه المواطن 
ر من تلك الرس��ائل الخبيث��ة، وال عجب في ذلك؛  ويح��ذِّ
فأبن��اء البحري��ن يملكون م��ن العلم والثقاف��ة والوالء 
واالنتم��اء الوطن��ي أكثر مم��ا يظن خفافي��ش الظام، 

الذين أفشل الشعب مخططاتهم الخبيثة.

إضاءة
نبارك لجالة الملك المعظم ولصاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء ه��ذا العرس الوطني 

الكبير.
وألف ألف مبروك لش��عب البحري��ن.. وال عزاء لخفافيش 

الظام.

الشعب قالها.. نعم للبحرين
إن اإلقبال الكبير الذي شهدته االنتخابات البحرينية 
بش��قيها النياب��ي والبل��دي يعكس حج��م التعامل 
الوطن��ي من قب��ل الش��عب البحريني م��ع العملية 
االنتخابي��ة واإلصرار عل��ى المش��اركة الكثيفة في 
عملي��ة التصوي��ت الختي��ار ممثليهم ع��ن الفصل 
التش��ريعي الس��ادس وممثليه��م ع��ن المجالس 
البلدية، حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت 
إلى 73% وهي تعد أعلى نس��بة مش��اركة منذ عام 
2002، كم��ا أنه��ا ش��هدت منافس��ة كبي��رة بي��ن 
المرش��حين الذين وصل عددهم إلى 507 مرشحين 
يتناف��س منهم 334 على 40 مقع��دًا نيابيًا، و173 
مرش��حًا على 30 مقعدًا في المجالس البلدية، ومن 
الماحظ أن نس��بة المترش��حات من النس��اء كانت 
نس��بة كبي��رة وصلت إل��ى 94 مترش��حة منهن 74 

مترش��حة في النيابي، و20 مترش��حة في المجالس 
البلدي��ة وه��و ما يعك��س حج��م ودور الم��رأة في 
البحري��ن، وفي ه��ذه الملحم��ة الوطني��ة تكاملت 
جميع الجوانب التنظيمية التي قامت عليها بجدارة 
الهيئة القضائية واللجنة العليا لانتخابات واللجان 
الفرعية واألجهزة التنفيذية تدعمها الروح الوطنية 
والتعاون من قبل الشعب البحريني وسعيه الحثيث 
نحو استكمال البناء الديمقراطي والخطة التنموية 
الش��املة التي تبناها س��يدي جالة الملك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وه��و أم��ر كان مح��ط إش��ادة 
وتقدير م��ن قبل الهيئات الرقابي��ة لما وصفت به 
العملية برمتها من ش��فافية ونزاهة ومرونة خال 
إج��راء االقت��راع، وكل تل��ك العوام��ل أضعفت من 
احتماالت ظهور مشاكل تنظيمية أو مخالفات، وأن 

الهجمات الس��يبرانية التي نف��ذت لم تمس جوهر 
العملي��ة االنتخابية ولم تعرقلها ب��ل أكدت بما ال 
يدع مجااًل للش��ك أن المس��يرة الوطنية لن تتوقف 
طالما وراءها القيادة الحكيمة وش��عب مناضل وهو 
الش��عب البحريني، ل��ذا وجدنا اإلقب��ال الكبير على 
عملية التصويت س��واء في مراكز االقتراع الخارجية 
في 37 عاصمة حول العالم أو خال الخمس عش��رة 
لجنة عامة في الداخل التي تم تخصيص لجنة منها 
وهي مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
بالمنام��ة لتمكي��ن المصابي��ن بع��دوى في��روس 
كورونا »كوفيد19«، من أداء حقهم الدس��توري في 
التصوي��ت واختي��ار ممثليهم، وما ج��رى خال ذلك 
االستحقاق الدس��توري إنما يعني أن الشعب صوت 

بنعم لوطنه ومسيرة العطاء التي ال تنضب.

طبيب اإلنستا..!!
»األفضل بين األفضل للحصول على جس��م رشيق«، »أسرع 
طريقة للتخلص من الس��منة«، »أس��هل حل للحصول على 
ش��عر كذيل الحص��ان«، »أروع ع��اج للحصول على بش��رة 
ناعمة كالحري��ر«.. وغيرها الكثير والقائمة تطول. بتنا في 
وق��ت تجُد كل م��ا تريد معرفته، في تطبي��ق على هاتف ال 
يتجاوز كف اليد، س��واء كان هذا العاج طبيًا أو باألعشاب أو 

موجودًا في باد الواق واق، فمع اإلنستا ال عاج عسيرًا.
البداي��ة كان��ت على من ُيطلق عليهم اس��م »فاشينس��تا«، 
فتاة ذات معايير إنس��تغرامية تقوم بعرض األزياء وترويج 
مجموع��ة م��ن العط��ورات والمس��تحضرات التجميلي��ة أو 
تش��ارك تجاربه��ا مع وصف��ات قطع الش��هية. وبالرغم من 
أسلوب اإلقناع العالي الذي تتمتع به، إال أن تصديقها يبقى 
رهينة الش��ك باعتبار أن جني األرباح هدفها فهي ال تنفذ ما 

تقوم به بدوافع تطّوعية.
ولك��ن الطامة الكبرى عندما يتطور األمر ويصل عند بعض 
األطب��اء الذين يملك��ون قوة إقن��اع تفوق الفاشينس��تات، 
لس��بب أن معلوماته��م مبنية على العلم وعل��ى التوصيف 
الصحيح لألدوية والذي يعتبر أكبر عامل جاذب للمشاهدين 
لإلقدام على ش��راء تلك األدوية والعاجات دون حس��يب أو 
رقيب واألغلبية يصدقونهم بامتياز، كيف »ال« ومن يصفها 
بنظرهم طبيب وليس عابر س��بيل. وفي جميع الحاالت فإن 
الطبيب هو المستفيد سواء من زيادة وتفاعل المشاهدين 
أو ارتفاع عدد المراجعين على عيادته أو كسبه من إيرادات 
بي��ع األدوية التي ُتش��ترى على اس��مه.. نعم ف��إن هذا ما 

يحصل بالتأكيد.
يؤس��فني أن أقول ما ه��و اآلن على بالي، بأن »مهنة الطب 
الس��امية« تصبح عبارة عن فيديوهات لعاجات ذائعة يتم 
تس��ويقها بطريقة المعة ويؤخذ بها بدرج��ة صدق عالية 
ليج��د البعض أن��ه أودى بحياته إلى الهاوي��ة. لذا ألم يحن 

الوقت أن نتفّكر ونستيقظ من الوهم الخبيث؟!

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

د. شمسان بن عبداهلل المناعي

مدارات

ألجل الوطن وألجل الملك.. »كفو« يا شعب
أجمل ما في البحرين، بأن فيها ش��عبًا بوزنه ذهب، 
مهما حاولوا اإلساءة لها ومهما حاولوا استهدافها 
وجدوا هذا الش��عب س��دًا منيعًا »يدح��ر« أمانيهم 

ويحّول أحامهم إلى »كوابيس وأضغاث«. 
بادنا كانت ومازالت عصّية، وس��تظل عصّية بإذن 
اهلل ثم بقيادة ربانها ووالد الجميع الرجل الذي يحبه 
هذا الش��عب المخلص، والذي يلتف حوله، والذي لو 
قال لهم الملك حمد بن عيس��ى »يا ش��عب«، فلن 
تج��د إال كلم��ة »لبي��ه« للقائد والوال��د وولي األمر 

وحامي حمى البحرين وشعبها. 
نجاح االنتخابات أمر ُمَس��لَّم بالنسبة لنا كبحرينيين 
نح��ب هذه األرض ونفت��دي ترابه��ا، إذ ليس لدينا 
ذرة ش��ك واحدة بأن عرس��نا الديمقراطي س��يتأثر 
بمن حاول واستمات ليفشله، ولمن سعى بأساليب 
ُقّطاع الُط��ُرق والقراصنة لينش��ر األكاذيب ويخترق 

الحسابات ويؤثر على البحرينيين المخلصين. 
وها هي نس��بة المش��اركة، والتي وصلت إلى %73 
تأت��ي لتقيم القيامة ل��دى إي��ران وأذنابها، لتدفع 
الوفاق التي فيما مضى كانت تتشدق بأن لها نوابًا 
يصلون ل�17 نائبًا وغيرهم بلديون، دفعتها لتفتح 
بثًا في »تويتر« وتش��ّغل آلته��ا اإلعامية لتضرب 
في انتخاباتنا، وتعلن »من قّمة رأس��ها« عن ِنَسب 
يرضى عنها ولي النعمة في إيران، ومن ينعق باسم 

مرشده يتوسل البحرينيين ليقاطعوا. 
ها هو ش��عب البحرين أمامكم، بس��نته وش��يعته 
الك��رام، وب��كل األطي��اف والمعتق��دات واألجناس، 
ه��ا ه��و يقدم لك��م أجمل ص��ورة من ص��ور الوفاء 
واإلخ��اص لتراب ه��ذا الوط��ن، وال��والء لملك لم 
ي��أِت به��ذا المش��روع اإلصاح��ي إال ألج��ل أبنائه 
ومس��تقبلهم، إال لُيعلي من ش��أن دولة ترفض أن 

تتراجع أمام أي شيء. 
ون ش��عبًا مخلص��ًا وق��ف يومًا وقفة أس��ود  تتح��دَّ
ليداف��ع عن ب��اده وعن حكامه��ا وع��ن عروبته؟! 
ون ش��عبًا حتى لو كان يعاني من مش��كات  تتح��دَّ
وهموم ومحرقات معيش��ية، لكنه فقط لو علم بأن 
أم��ه البحرين ُتس��تهدف ألراكم العج��ب الُعجاب؟! 
ولكم ف��ي 2011 أبلغ مثال، ذاك الع��ام الذي بانت 
مع��ادن البحرينيين المخلصين، وبان الرجال وبانت 
ش��قيقات الرجال ممن قالوا »ال وأل��ف ال« لمن أراد 
اختطاف باده��م، و»ال وألف ال« لمن أس��اء لملكنا 

الغالي وشعب البحرين المخلص. 
ها ه��ي البحرين تمضي في مس��يرتها اإلصاحية، 
ها هي االنتخابات تمض��ي من نجاح إلى آخر، نجاح 
أساس��ه مش��اركة الش��عب، مبعثها الثق��ة بملك 
ومش��روعه، ثقة بأن البحرين مهما تمّوجت داخليًا 
بأمور وحراك مجتمعي ومطالب ومش��اريع وتباين، 

إال أنها الثقة بأنها البحرين الغالية التي ال نرخص 
بها، والتي ال نقبل بأن يستهدفها أحد، وإن حاولوا 
استهدافها فليس الشعب البحريني المخلص بذاك 

الشعب الذي يسكت ويقف ويتفرج. 
ألجل البحرين الغالي��ة، وألجل ملكنا الغالي وإيمانًا 
وثقة به، خرج هذا الشعب ليمارس حقه الدستوري، 
خرج لي��رّد عل��ى كل تخّرصات العم��اء والكارهين 
والحاقدين، خرج ليثبت ب��أن البحرين ال تتراجع بل 

تمضي لألمام.
»كفو« يا شعب، بَك البحرين دائمًا وأبدًا عصية. 

اتجاه معاكس
من س��يصل إل��ى البرلم��ان كنائ��ب بفضل صوت 
الش��عب، فق��ط تمّعن فيم��ا حصل من مش��اركة، 
فقط تاب��ع الصور واللقطات التي تبّين لك ش��عب 
ه��ذه األرض وهو يتوّجه لصنادي��ق االقتراع، فقط 
اس��توعب مضامي��ن كلم��ة جال��ة المل��ك حفظه 
اهلل بع��د انتهاء التصوي��ت وبيان النس��بة العالية 
للمش��اركة. كل هذه األمور توجب عليك وأنت تحت 
قب��ة البرلم��ان بأن تعم��ل بإخاص وتف��اٍن ألجل 
البحرين، أن توفي هذا الشعب حقه، وأن تكون أنت 
أيضًا أداة بناء ونماء تسهم في المشروع اإلصاحي. 

ففي النهاية كلنا للبحرين، والبحرين لنا.

 »البركة اإلسالمي« 
يتبرع بـ11 مضخة إنسولين ألطفال السكري

قللام بنللك البركة اإلسللامي تزامنًا 
مع اليللوم العالمي للسللكر بالتبرع 
بإحللدى عشللرة مضخللة إنسللولين 
لمساعدة األطفال المصابين بالنوع 
األول من داء السكري وذلك في إطار 
اتفاقية التعاون المثمرة والقائمة 
المستشللفيات  وإدارة  البنللك  بيللن 

الحكومية.
وقللال البنللك إن هللذا التبللرع يأتي 
مللن منطلللق التزامه التللام بدعم 
قطاع الرعايللة الصحية في البحرين 
المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  وتعزيزًا 
دور مؤسسللات  بأهميللة  وإيمانلله 

المجتمع المدني.
وعبر الرئيس التنفيذي لبنك البركة 
اإلسللامي حمد العقاب في تصريح 
بهذه المناسبة، عن اعتزازه بتعاون 
البنللك مع المستشللفيات الحكومية 
للمشللاركة في إجللراء هللذه النقلة 
النوعيللة في حيللاة األطفللال قائًا: 
»يشرفنا أن تساهم تبرعاتنا بإثراء 
مختلف فئات المجتمع وبالخصوص 

أطفللال داء السللكري. حيللُث تعتبر 
مضخات اإلنسللولين ملللن األجهزة 
الطبيلللة المهمة التي تحافظ على 
صحللة األطفللال المصابيللن بالنوع 
األول من داء السللكري، ويسللاعدنا 
بالمسللاهمة في مسللاعدة ممن ما 
يزالللون فللي قوائللم االنتظللار لدى 
مجمع السلمانية الطبي. وسيواصل 
البنك التزامه تجلللاه المجتمع وذلك 

انطاقًا من إيماننا الراسخ بأهميلة 
تقويللة جللذور التكافلل والشللراكة 
المجتمعيلة، وتعظيلللم المساهمة 
في تعزيز مستوى رفاه ورخلاء جميلع 

شلرائح المجتملع المحللي«.
التنفيللذي  الرئيللس  وتقللدم 
أحمللد  الحكوميللة  للمستشللفيات 
األنصللاري، بجزيل الشللكر والتقدير 
إلى بنك البركة اإلسللامي على هذا 

التبرع السخي والشراكة المجتمعية 
في دعم األطفللال المصابين بالنوع 
األول مللن داء السللكري والذين هم 
بأمس الحاجة لمثل هذه المضخات 
التي تعتبللر عالية الكلفللة. وأردف 
قائًا إن تركيب المضخات لألطفال 
وضبللط  تسللهيل  فللي  سيسللاهم 
ممللا  اإلنسللولين  أخللذ  خطللوات 
سلليخفف الضغط على أولياء األمور 
وسلليتمكن األطفللال من ممارسللة 
حياتهم اليومية بشكل أفضل أسوة 

بأقرانهم األطفال.
الجدير بالذكر أن مضخة اإلنسولين 
هللي جهللاز إلكتروني صغيللر بحجم 
جهللاز الهاتللف المحمول ُيسللتخدم 
لمرضللى السللكري بهللدف تزويللد 
أجسللامهم على مدار اليللوم بكمية 
كافية مللن األنسللولين التي تكفي 
احتياجات أجسللامهم. ومن شللأنها 
ضمان بقاء نسللبة السللكر في الدم 
بصورته الطبيعية بشكل أكثر دقة 

وأمان من إبر اإلنسولين اليومية.

د. أحمد األنصاري حمد العقاب

 »هيئة الثقافة« تنظم 
ندوة الترجمة في العالم العربي

نّظمللت هيئة البحريللن للثقافة واآلثللار على مدار 
ثاثة أيام ما بيللن 11 و13 نوفمبر الجاري، الندوة 
اإلقليميللة »الترجمة فللي العالم العربللي«، وذلك 
تتويجًا لمشللروع نقللل المعارف بعدمللا تم إصدار 
كامل كتبه الخمسين المترجمة إلى اللغة العربية.

وأقيمت الندوة بحضور رئيس هيئة الثقافة الشيخ 
خليفللة بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة والعديد من 
المتخصصيللن والخبراء والباحثيللن والطلبة العرب 

في مجال الترجمة.
وبهذه المناسللبة قال الشلليخ خليفة بللن أحمد إن 
مشروع نقل المعارف أثرى المكتبة العربية بكتب 
عالمية سيسللتفيد منهللا الباحث والقللارئ العربي 
وعبرها سلليطلع على معارف في مجاالت إنسللانية 
مختلفة، شللاكرًا جهود مدير المشللروع د. الطاهر 
لبيللب وكافة كوادره على جهودهم التي سللاهمت 
في تنفيذ المشروع بمستوى يليق بمكانة البحرين 

الثقافية إقليميًا وعالميًا. وأكد على أهمية االهتمام 
الرسللمي بمجال الترجمة ودعم المتخصصين فيه 
والتعللاون مع كافة الجهات محليللًا وعربيًا من أجل 

االرتقاء بالحراك الفكري واألدبي.
وعلى مدار أيامها الثاثة، قّدمت ندوة الترجمة في 
العالم العربي عبر جلسللات شارك فيها أكاديميون 
ومتخصصللون من العالم العربي تقييمًا لما أنجزه 
مشللروع نقل المعللارف، إضافللة إلى تنللاول وضع 
الترجمللة فللي العالللم العربللي، دور الترجمة في 
إغناء اللغة العربيللة وتنمية رصيدها االصطاحي، 
إضافللة إلللى اسللتعراض نمللاذج مللن ترجمللات 
المشللروع، بما في ذلك ترجمللة القواميس، وذلك 
من أجل إلقاء الضوء على ما سللاهمت به في إثراء 
المعرفة، عمومًا، واللغة العربية خصوصًا، وكذلك 
التعللرف على الصعوبللات التي واجهت المشللروع 
أثنللاء تنفيذها. واختتمللت ندوة الترجمللة الندوة 

عبر مناقشللة ثرية لعدد مللن المقترحات التي من 
المؤمل أن تسللهم فللي وضع اسللتراتيجية عربية 

للترجمة.
وكان مشروع نقل المعارف انطلق في عام 2014م 
من أجل ترجمة 50 كتابًا عالميًا إلى اللغة العربية، 
وتنتمللي هللذه الكتب إلللى 5 مجاالت مللن العلوم 
اإلنسللانية هللي: العقانيات والعلللوم االجتماعية 
والفنللون واالتصللال وتحليللل الخطللاب، ومن بين 
أهم الكتب التي تمت ترجمتها ضمن المشللروع: 
دليل أكسللفورد في الفلسللفة وكتللاب قصة الفن. 
وإضافة إلى ندوة الترجمة في العالم العربي، نظم 
المشللروع عددًا مللن الندوات واللقللاءات اإلقليمية 
والدولية التي سللاهمت في تقريللب وجهات النظر 
المختلفة فللي هذا المجال وإلقللاء الضوء على دور 
الترجمللة في التبللادل الثقافي والحضللاري ما بين 

الشرق والغرب.

 481 طالبًا يشاركون في 
تشجير وتجميل ابتدائية سار

شللارك 481 طالبللًا في فعاليللة »نللزرع اليوم لنجنللي غدًا«، 
لتشللجير وتجميل مدرسللة سللار االبتدائية للبنين، مع ربط 
ذلك بترسلليخ قيم العمل التطوعي، والحث على المشللاركة 
في خدمللة المجتمع، إلى جانب التوعيللة بالقضايا العالمية 

كالتصحر وتآكل طبقة األوزون.
وتم توزيع العمللل على جميع الصفوف الدراسللية للحلقتين 
األولللى والثانية، إذ شللاركت كل مجموعللة طابية في زراعة 
المسللاحة المخصصة لصفها، بحماس وعمل جماعي مثمر، 
مع االتفللاق على اسللتمرار االهتمام بما زرعللوه طيلة العام 

الدراسي.
وجاء ذلك ضمن الحملة المدرسللية للتشللجير، والتي تشمل 
جميع المناطق التعليمية بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين 
وزارة التربية والتعليللم والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها 
المبادرة الوطنية لتنمية القطللاع الزراعي، والمجلس األعلى 

للبيئة، والمحافظات، وشركة جيبك، وشركة زين، وغيرها.

في محاضرة نظمها قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة البحرين

 خبير من ناشونال جيوغرافيك التعليمية: 
نصف لغات العالم مهددة باالنقراض

لناشلليونال  التابللع  واللغللوي  المستكشللف  قللال 
جيوغرافيللك الدكتللور ديفيد هاريسللون، إن نصف 
لغات العالم مهددة باالنقراض، وأنها قد تنقرض 
بالفعل في القللرن الحالي، مؤكللدًا أن فقدان هذه 
اللغات سللتكون له عواقب وخيمة على المتحدثين 
بها، وعلى الثقافة، والعلوم، والبيئة. وأشللار إلى أن 
المتحدثين باللغات المهددة باالنقراض في جميع 
أنحاء العالم يبذلون قصارى جهودهم اإلستراتيجية 

إلنقاذ لغاتهم.  
وكان قسللم اللغة اإلنجليزيللة وآدابها بكلية اآلداب 
بجامعللة البحريللن اسللتضاف د. هاريسللون، إللقاء 
المهللددة  اللغللات  »استكشللاف  حللول  محاضللرة 
باالنقراض« في مركز التعلم اإللكتروني بالصخير.  
وضللم العرض صللورًا ومقاطللع فيديللو لمتحدثين 
ببعللض اللغات األكثللر عرضة للخطر فللي العالم، 

من سلليبيريا، والهند، ومواقع أخرى، موضحًا طريقة 
المتحدثيللن واللغويين األصليين فللي العمل على 
حفللظ اللغات، مللن خللال اسللتخدام التكنولوجيا 
والنشللاط الرقمللي، مشلليرًا إلللى ضللرورة الحفاظ 
على المعرفة، مللن خال توثيق اللغللات المهددة 

باالنقراض.  
وأجللاب د. هاريسللون، عللن أسللئلة الحضللور حول 
عللدة موضوعات مثل: مجتمعللات اللغات المهددة 
باالنقللراض، ومفهوم ملكية اللغة، وحيوية اللغات 
الحية وتطورها، والمجتمعات واللغات المنطوقة أو 

الشفهية وإيجابياتها.  
وحضللر المحاضللرة التفاعلية، عميد كليللة األداب 
الدكتور عبدالعزيز محمد بوليلة، باإلضافة إلى عدد 
من أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة، خصوصًا من 

تخصصات اللغة اإلنجليزية.  

من جانبها، أعربت رئيسللة قسللم اللغة اإلنجليزية 
وآدابهللا في الجامعة الدكتورة غادة أحمد جاسللم، 
عللن سللعادتها بتعاون فريق مؤسسللة ناشللونال 
جيوغرافيك التعليمية المسللتمر مللع الجامعة في 
عدة مناسللبات، بدءًا بافتتاح مركللز مصادر التعلم 
في العللام 2017م، فضللًا عن رعايللة المتحدثين 
المتميزيللن للمؤتمللرات الدولية فللي مركز اللغة 
اإلنجليزية.  يذكر أن د. ديفيد هاريسون قام بعمل 
ميدانللي مكثف مللع مجتمعات السللكان األصليين، 
انطاقللًا مللن سلليبيريا ومنغوليا، وصللواًل إلى بيرو 
والهند وأسللتراليا، وهو معروف على نطاق واسللع، 
ويستشللار كمتحدث بارز باسللم اللغللات المهددة 
باالنقراض، كما قامت كتب ناشلليونال جيوغرافيك 
بنشللر كتابه »آخر المتحدثين: السللعي إلنقاذ أكثر 

لغات العالم عرضة للخطر«.
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جواهر المضاحكة تستقبل 
منتسبين لبرنامج رئيس الوزراء 

لتنمية الكوادر الحكومية

اسللتقبلت رئيسللة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين 
المضاحكللة، اثنتين من أعضاء هيئللة التدريس بالجامعة ممن 
وقع عليهم االختيللار للدفعة الثامنة مللن برنامج رئيس مجلس 
الللوزراء لتنميللة الكوادر الحكومية، حيث أشللادت بللدور البرنامج 
الذي يعد امتدادًا لرؤى صاحب السللمو الملكي األمير سلمان بن 
حمللد آل خليفة ولي العهد رئيللس مجلس الوزراء حفظه اهلل، في 
االسللتثمار في الكوادر الوطنية، وتطوير الكفاءات الحكومية، بما 

يعود بالخير على الوطن والمواطنين. 
وأعربت رئيسة الجامعة عن تهانيها لمساعدي البحث والتدريس 
من قسللم المحاسللبة بكلية إدارة األعمال موزة إبراهيم الحادي، 
وزينب العلواني، على اجتيازهمللا مرحلة التقييم بنجاح، متمنية 
لهما التوفيق والسللداد خال فترة انتدابهما لدى مكتب رئيس 
مجلس الللوزراء. وأكللدت د. المضاحكللة، أهميللة برنامج رئيس 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، في رفع مستوى الكوادر 
الوطنية الشللابة من خال تعرفهم على آليللات وبرامج الحكومة 
عللن قللرب وعملهم بشللكل مباشللر مللع المسللؤولين وأصحاب 
القرار، خال خوضهللم لبرامج تدريبية مكثفة لتعرف على أفضل 
الممارسات حول طرق البحث والتحليل والقيادة لمدة عام واحد. 

 محافظ المحرق: 
 »تواصل أهل البحرين« 

يعزز الروابط االجتماعية

أشللاد محافللظ محافظللة المحرق سلللمان بن هنللدي بجهود 
موقع تواصللل أهل البحرين ودوره في تعزيللز اللحمة الوطنية 
والروابللط االجتماعيللة ونشللر وإقامللة البرامللج والفعاليللات 
واألنشللطة وحمات التبرع بالدم ونشللر حللاالت الوفاة وإقامة 
مجالللس التعزيللة اإللكترونية خاصللة خال العللرس الوطني 

المتمثل باالنتخابات وجائحة كورونا كذلك. 
واطلع المحافظ على البيانللات اإلحصائية للموقع التي قدمها 
صاحب موقع تواصل أهل البحرين أحمد الغريب، والذي أشللاد 
بالدعللم المعنوي المقللدم مللن المحافظة، شللارحًا مرتكزات 
الخدمللة وأهدافها والخطط المسللتقبلية للتوسللع بالخدمات 

المقدمة لألهالي. 
من جانبه أكللد المحافظ على دعم المحافظللة لكافة األعمال 

الخيرية والتطوعية التي تصب في صالح المواطنين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/15/watan-20221115.pdf?1668490068
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/1037119
https://alwatannews.net/article/1037020
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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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37 بعثـــة دبلوماســـية لمملكـــة  تســـتعد 
البحرين في الخارج لعقد جولة اإلعادة 
لالنتخابـــات النيابية 2022 اليوم، حيث 
تستقبل المقرات المواطنين الموجودين 
بالخـــارج للتصويت لالنتخابات النيابية 
لــــ 34 دائـــرة انتخابيـــة نيابيـــة لـــم يتـــم 

حسمها من الجولة األولى.
أكـــد وكيـــل وزارة  هـــذا اإلطـــار،  وفـــي 
الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية 
واإلشـــراف  التحضيـــر  لجنـــة  رئيـــس 
علـــى االنتخابـــات النيابية فـــي الخارج 
الســـفير محمد بهـــزاد أن جميـــع مقرات 
السفارات والقنصليات العامة والبعثات 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين بالخارج 
المواطنيـــن  الســـتقبال  مســـتعدة 
الموجوديـــن بالخـــارج والمقيديـــن فـــي 
جـــداول الناخبيـــن مـــن الســـاعة الثامنة 

الثامنـــة مســـاًء حســـب  صباحـــا حتـــى 
التوقيـــت المحلـــي للمدينـــة التي توجد 
البعثـــة  أو  القنصليـــة  أو  الســـفارة  بهـــا 
الدبلوماســـية، داعيـــا جميـــع المواطنين 
الختيـــار  التصويـــت  فـــي  للمشـــاركة 

ممثليهم النيابيين عن هذه الدوائر.

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
القانونـــي المدير التنفيـــذي لالنتخابات 
المستشـــار   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
نواف حمزة، أن اللجنة العامة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات )المنامة(، شـــهدت مشاركة 
494 مصاًبـــا بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
التـــي جـــرت يـــوم الســـبت 12 نوفمبـــر 
التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال  الجـــاري. 
لالنتخابـــات إنـــه بالتعـــاون الوثيـــق مـــع 
وزارة الصحة جرى اســـتقبال المصابين 
بفيـــروس كورونا لإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات، ضمن سلســـلة مـــن التدابير 
واالحترازات الطبية، وبما يكفل تمكين 
الناخبيـــن المصابيـــن بكورونا مـــن أداء 
حقهم الديمقراطي، بكل سالسة ويسر، 
وفق ضمانات النزاهة والشـــفافية التي 
تتمتع بها ســـائر اللجان العامة والفرعية 
األخـــرى فـــي ظـــل اإلشـــراف القضائـــي 
الكامـــل. ونـــوه المستشـــار حمـــزة بهـــذه 
المشـــاركة الُملهمـــة الباعثة علـــى الفخر 
الظـــرف  مـــن  الرغـــم  علـــى  واالعتـــزاز 

الصحـــي للمصابين، ومـــن بينهم العديد 
مـــن كبـــار المواطنيـــن، والتي سُتســـجل 
فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة، لمـــا قدمتـــه من 
نمـــوذج فـــي العزيمـــة واإلصـــرار علـــى 
المســـاهمة الفعالـــة فـــي مســـيرة العمـــل 

الوطني وتعزيز مكتسباتها.
ولفـــت إلـــى أن اللجنة العامـــة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات )المنامة( ســـتواصل العمل 
طبًقا لذات اآللية السابقة على استقبال 
إصابتهـــم  تأكـــدت  الذيـــن  الناخبيـــن 
بفيـــروس كورونـــا فـــي جولـــة اإلعـــادة 
المقبـــل  الســـبت  يـــوم  ســـُتجرى  التـــي 
بتاريـــخ 19 نوفمبـــر الجـــاري، علـــى أن 
يتـــم التأكد من حالـــة اإلصابة من خالل 
تطبيـــق “مجتمع واعي” المحمل بشـــكل 
مســـبق على الهاتف النقال الشخصي أو 
الجهاز اللوحي الذكي للناخب المصاب، 
أو إبـــراز نتيجة جهاز االختبار الســـريع، 
مجـــدًدا التأكيد على وجوب أخذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصحيـــة قبـــل 
الدخـــول كلبـــس الكمامـــات والقفـــازات 

الطبية المعقمة.

عقد جولة اإلعادة لالنتخابات النيابية بالخارج اليوم

494 مصــابــا بكورونــا شـاركــوا 
في االنتخابـات النيابيــة والبلديــة

local@albiladpress.com07

بحضـــور محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحيـــة واالجتماعية بـــوزارة الداخلية، 
نـــدوة تثقيفيـــة ومعـــرض توعـــوي بشـــأن 
الوقايـــة مـــن داء الســـكري ومضاعفاتـــه، 
وذلـــك تزامًنا مـــع اليوم العالمي للســـكري 
تحت شـــعار” الوصول إلـــى رعاية مرضى 
الســـكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟”، وذلك 
بحضور رئيـــس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
محافـــظ  ونائـــب  البحرينيـــة،  الســـكري 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري، وعدد 

من المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأكـــد محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
مواصلـــة  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
الصحيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  تنظيـــم 
مـــع  تتزامـــن  والتـــي  والمجتمعيـــة، 

المناســـبات العالميـــة، وذلك تعزيـــزا لمبدأ 
الشـــراكة المجتمعية والتنســـيق المشترك 
مع مختلف المؤسســـات والجمعيات ذات 
العالقـــة، بهدف ترســـيخ الوعـــي الصحي 
واســـتدامته بيـــن مختلـــف فئـــات مجتمع 
المحافظـــة الجنوبيـــة. مـــن جانبـــه، ألقـــى 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيس 
مجلس إدارة جمعية الســـكري البحرينية، 
كلمـــة أشـــار فيهـــا بأهميـــة تعزيـــز الصحة 
العامة بالمجتمع ال ســـيما من خالل زيادة 

التوعية والتثقيف بأكثر األمراض انتشارا 
ومن بينها مرض الســـكري، مبينا مساهمة 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة فـــي زيـــادة 
التوعيـــة عـــن مخاطـــر المـــرض من خالل 
نشـــر الوعـــي والتثقيـــف الصحـــي بطـــرق 
الوقايـــة مـــن المـــرض. مـــن جهـــة أخـــرى، 
قدمـــت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
نائـــب  الهاجـــري،  بـــوزارة الصحـــة مريـــم 
رئيس جمعية الســـكري البحرينية، عرضا 
مرئيا اســـتعرضت فيه األنشطة والبرامج 

التـــي تقدمهـــا الجمعية والتـــي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.

العائلـــة  طـــب  استشـــاري  قدمـــت  كمـــا 
رابعـــة  الســـكري  أمـــراض  واختصاصـــي 
الهاجـــري عرضـــا عرفـــت مـــن خاللـــه عن 
مـــرض داء الســـكري “النوع الثانـــي”، كما 
بينـــت أبرز طـــرق الوقاية منـــه من خالل 
اتبـــاع األســـاليب الحديثـــة فـــي الصحـــة 
التشـــخيص  فـــي ســـرعة  تســـهم  والتـــي 

ووضـــع الحلـــول المبتكـــرة للوقايـــة منه. 
وفـــي ســـياق آخـــر، تطرقـــت استشـــاري 
الصمـــاء  والغـــدد  األطفـــال  طـــب  أول 
والســـكري هيا الخياط إلى سبل التعامل 
مع أطفال الســـكري في المدرســـة، وذلك 
عبـــر تثقيـــف الطفـــل بجميـــع المعلومـــات 
واألمـــور المتعلقة بإدارة مرض الســـكري 
للتعامـــل مع أي مضاعفات في المدرســـة 
لضمـــان ســـالمة الطفل. وتضمـــن برنامج 
عـــدد  حضـــور  للســـكري  العالمـــي  اليـــوم 

من طلبـــة مدرســـة الرفاع فيـــوز الدولية 
التثقيفيـــة  النـــدوة  فـــي  ومشـــاركتهم 
والمعـــرض المصاحب الذي اشـــتمل على 
عدد مـــن المحطات التوعوية منها: اتباع 
طرق التغذية الصحية لمرضى الســـكري، 
والتوعية بشـــأن أعراض مرض السكري، 
وتثقيف الحضور بأنماط الحياة الصحية، 
إضافة إلى تقديم النصائح واإلرشـــادات 
لتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بأخطـــار داء 

السكري وكيفية الوقاية منه.

المنامة - وزارة الداخلية

مساع مستمرة لترسيخ الصحة المستدامة في مجتمع “الجنوبية”
المحافظة تنظم ندوة ومعرضا للتوعية بمرض السكري... سمو الشيخ خليفة بن علي:

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات برلمان 2022
إعادة النظر في بعض التشريعات لحماية االقتصاد المحلي

أكـــد نائبان فائزان أهميـــة النظر في خلق 
بيئة ومناخ اقتصادي مرن له انعكاســـات 
إيجابيـــة ألصحاب المؤسســـات الصغيرة 
وذلـــك  الصغـــر،  ومتناهيـــة  والمتوســـطة 
عبـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن الســـلطتين 
قدمـــًا  للدفـــع  والحكوميـــة  التشـــريعية 
للمرحلـــة  االقتصـــادي  التعافـــي  بخطـــط 

المقبلة.
وشـــدد المتحدثون في اســـتطالع أجرته 
الحمايـــة  توفيـــر  أهميـــة  علـــى  “البـــالد” 
الالزمـــة من خالل التشـــريعات البرلمانية 
لحمايـــة القطـــاع االقتصـــادي ألصحـــاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن 
خالل مد جســـور التعاون مع المؤسسات 
االقتصـــادي؛  بالقطـــاع  المعنيـــة  األهليـــة 
وذلك بهدف استمرارية عمل المؤسسات 
مـــن  وحمايتهـــا  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التـــآكل، عبـــر تشـــريعات توفـــر الحمايـــة 

للوطن والمواطن.   

محور اقتصادي 

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وطالـــب 
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري 
أن يكـــون المحـــور االقتصـــادي المتعلـــق 
بدعـــم تحســـين وضـــع القطـــاع التجـــاري 
مـــن المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
ومتناهيـــة الصغـــر علـــى أجنـــدة أعمـــال 
الجولـــة  فـــي  المتنافســـين  المترشـــحين 
الثانيـــة علـــى مقاعـــد المجلـــس النيابـــي؛ 
نظـــرًا لمتطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة لخلق 
المؤسســـات  قطـــاع  الســـتقرار  أرضيـــة 
التجاريـــة الصغيرة والمتوســـطة وقطاع 
ريـــادة األعمـــال فـــي ظـــل اســـتمرار دعم 

مبادرات التعافي االقتصادي.
هاتفـــي  اتصـــال  خـــالل  الديـــري  وقـــال 
إلـــى  االلتفـــات  المهـــم  مـــن  “البـــالد”  مـــع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التي 
ريـــادة  مـــن قطـــاع   % 99 تشـــكل نحـــو 
وعلـــى  المحليـــة،  الســـوق  فـــي  األعمـــال 
النـــواب فـــي الفصـــل التشـــريعي المقبـــل 
التركيـــز واالهتمـــام فـــي تطويـــر الحقبة 
بـــاألدوات  العمـــل  خـــالل  مـــن  المقبلـــة 

التشريعية التي تساهم في الحفاظ على 
مصالـــح قطـــاع األعمال ألهمية اســـتقرار 
الســـوق من خالل التشـــريعات البرلمانية 
التـــي تحافظ علـــى الوطـــن والمواطنين 
من خالل العمل على اســـتخدام األدوات 
التشـــريعية كالمقترحـــات بقانـــون وســـن 
التشريعات التي تنعكس بالدور اإليجابي 
على المواطنين؛ للحفاظ على االســـتقرار 

السوق االقتصادية المحلية.
وشـــدد الديري علـــى أهمية وجـــود وعي 
اقتصـــادي لمتطلبـــات المرحلـــة النيابيـــة 
المقبلـــة حتـــى ال تتأثر حيـــاة المواطنين، 
كســـلطة  يعتبـــر  النيابـــي  فالمجلـــس 
التنفيذيـــة؛  للســـلطة  رديفـــة  تشـــريعية 
لخلـــق التعـــاون المشـــترك والحفاظ على 
المصالـــح العليـــا للبالد والعبـــاد، حيث إن 
فتـــرة الســـنوات األربـــع المقبلـــة تحتـــاج 
التشـــريعات  بعـــض  فـــي  النظـــر  إلعـــادة 
الســـابقة؛ وذلـــك للحفـــاظ على اســـتقرار 
الســـوق المحليـــة مـــن أية انعكاســـات قد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بأصحـــاب  تضـــر 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، وااللتفات 
إلى طبيعة المتغيـــرات االقتصادية التي 
تنعكـــس بالـــدور اإليجابـــي علـــى حركـــة 

السوق وكذلك المواطن.

تحقيق رؤية 2030

الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  بـــدوره، 
الـــذي يخـــوض معركـــة ثانيـــة فـــي جولة 
العاصمـــة،  ثالثـــة  مقعـــد  علـــى  اإلعـــادة 
هنـــاك حرص شـــديد  على أهميـــة حماية 
القطـــاع التجاري والســـوق المحلية الذي 

يجمع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
انعكاســـات  أيـــة  مـــن  الصغـــر  ومتناهيـــة 
عميقـــة  برؤيـــة  التفكيـــر  حيـــث  ســـلبية، 
وبعيـــدة المـــدى لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 
ســـيكون   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
لـــه انعـــكاس إيجابي على قطاع الســـوق 
االقتصـــادي،  والتعافـــي  والمؤسســـات 
مشـــيرًا إلـــى أن المرحلة المقبلـــة تتطلب 
المزيد من االهتمام بتشجيع قطاع ريادة 
األعمـــال مـــن خـــالل تشـــريعات تواكـــب 
طبيعـــة الواقـــع البحريني، إضافـــة لدعم 
أفـــكار فئـــة الشـــباب أصحـــاب المشـــاريع 
مـــن خـــالل خلـــق رؤى إســـتراتيجية إلى 
التحفيـــز وبالتعـــاون المشـــترك بين كافة 
الجهات ذات العالقة مثل صندوق العمل 
تمكيـــن ووزارة العمـــل وغرفـــة الصناعـــة 
وبالتعـــاون  التجـــار”  “بيـــت  والتجـــارة 
ســـوق  لحمايـــة  األطـــراف  مختلـــف  مـــع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أية 

عثرات.
التعـــاون  أهميـــة  علـــى  الصالـــح  وشـــدد 
المشـــترك بيـــن ممثلي الشـــعب من خالل 
قبة البرلمان مع أعضـــاء مجالس إدارات 
األهليـــة  التجـــاري  القطـــاع  مؤسســـات 
ممثلة في جمعيات المؤسسات الصغيرة 
جســـور  مـــد  خـــالل  مـــن  والمتوســـطة 
التعاون المشترك واالطالع على مرئيات 
المؤسسات األهلية وذلك لما فيه مصلحة 

عامة لكل فئات الشعب البحريني.

النظر في التشريعات

إلـــى ذلـــك، وصـــف النائب محمـــد جناحي 

الفائـــز بمقعـــد الدائـــرة األولـــى بمحافظـــة 
خيـــر،  ببشـــارة   2022 برلمـــان  العاصمـــة 
ومن المتوقـــع أن يكون للمجلـــس النيابي 
المقبـــل دور تشـــريعي ورقابـــي من خالل 
التعـــاون المشـــترك بيـــن النـــواب وأعضاء 
لجـــان المجلس؛ لخلـــق حالة مـــن التعاون 
المشـــترك بين الحكومـــة والبرلمان، ودعم 
االقتصـــادي  التعافـــي  وخطـــط  التنميـــة 
والنظـــر فـــي التشـــريعات والقوانيـــن التي 
تمـــس جيـــب المواطـــن، إذ إن المســـاعي 
الجـــادة مـــن خـــالل الســـلطة التشـــريعية 
ســـيكون لها انعكاس إيجابـــي من الناحية 
وأصحـــاب  المواطنيـــن  علـــى  المعيشـــية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة وصغار 
التجـــار فـــي المملكـــة. ولفـــت جناحي إلى 
أهميـــة تشـــكيل مبادرات وطنيـــة للتعاون 
بين النواب وكبار التجار ألجل دعم صغار 
التجـــار وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر، من خالل 
إعـــادة النظر فـــي بعض القـــرارات وتوفير 
دعـــم حكومـــي للمؤسســـات التـــي الزالت 
تعاني من آثار ســـلبية بسبب تأثير جائحة 
كورونا على القطاع التجاري للمؤسســـات 
الصغيـــرة، داعيًا في ذات الوقت إلى خلق 
برنامج تعاون لدعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عبر رؤية تعاون مشترك بين 
مختلـــف القطاعـــات المعنيـــة باألمر وذلك 
لحمايـــة االقتصـــاد المحلـــي مـــن أيـــة آثار 

سلبية في السنوات المقبلة.

محمد جناحي ممدوح الصالح عبدالحسن الديري

الثالثاء 15 نوفمبر 2022 - 21 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5145

محرر الشؤون المحلية

محمد بهزاد

المنامة - بنا

المنامة - بنا

37 بعثـــة دبلوماســـية لمملكـــة  تســـتعد 
البحرين في الخارج لعقد جولة اإلعادة 
لالنتخابـــات النيابية 2022 اليوم، حيث 
تستقبل المقرات المواطنين الموجودين 
بالخـــارج للتصويت لالنتخابات النيابية 
لــــ 34 دائـــرة انتخابيـــة نيابيـــة لـــم يتـــم 

حسمها من الجولة األولى.
أكـــد وكيـــل وزارة  هـــذا اإلطـــار،  وفـــي 
الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية 
واإلشـــراف  التحضيـــر  لجنـــة  رئيـــس 
علـــى االنتخابـــات النيابية فـــي الخارج 
الســـفير محمد بهـــزاد أن جميـــع مقرات 
السفارات والقنصليات العامة والبعثات 
الدبلوماســـية لمملكـــة البحرين بالخارج 
المواطنيـــن  الســـتقبال  مســـتعدة 
الموجوديـــن بالخـــارج والمقيديـــن فـــي 
جـــداول الناخبيـــن مـــن الســـاعة الثامنة 

الثامنـــة مســـاًء حســـب  صباحـــا حتـــى 
التوقيـــت المحلـــي للمدينـــة التي توجد 
البعثـــة  أو  القنصليـــة  أو  الســـفارة  بهـــا 
الدبلوماســـية، داعيـــا جميـــع المواطنين 
الختيـــار  التصويـــت  فـــي  للمشـــاركة 

ممثليهم النيابيين عن هذه الدوائر.

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  أعلـــن 
القانونـــي المدير التنفيـــذي لالنتخابات 
المستشـــار   2022 والبلديـــة  النيابيـــة 
نواف حمزة، أن اللجنة العامة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات )المنامة(، شـــهدت مشاركة 
494 مصاًبـــا بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلدية 
التـــي جـــرت يـــوم الســـبت 12 نوفمبـــر 
التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال  الجـــاري. 
لالنتخابـــات إنـــه بالتعـــاون الوثيـــق مـــع 
وزارة الصحة جرى اســـتقبال المصابين 
بفيـــروس كورونا لإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات، ضمن سلســـلة مـــن التدابير 
واالحترازات الطبية، وبما يكفل تمكين 
الناخبيـــن المصابيـــن بكورونا مـــن أداء 
حقهم الديمقراطي، بكل سالسة ويسر، 
وفق ضمانات النزاهة والشـــفافية التي 
تتمتع بها ســـائر اللجان العامة والفرعية 
األخـــرى فـــي ظـــل اإلشـــراف القضائـــي 
الكامـــل. ونـــوه المستشـــار حمـــزة بهـــذه 
المشـــاركة الُملهمـــة الباعثة علـــى الفخر 
الظـــرف  مـــن  الرغـــم  علـــى  واالعتـــزاز 

الصحـــي للمصابين، ومـــن بينهم العديد 
مـــن كبـــار المواطنيـــن، والتي سُتســـجل 
فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة، لمـــا قدمتـــه من 
نمـــوذج فـــي العزيمـــة واإلصـــرار علـــى 
المســـاهمة الفعالـــة فـــي مســـيرة العمـــل 

الوطني وتعزيز مكتسباتها.
ولفـــت إلـــى أن اللجنة العامـــة لالقتراع 
والفرز بمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات )المنامة( ســـتواصل العمل 
طبًقا لذات اآللية السابقة على استقبال 
إصابتهـــم  تأكـــدت  الذيـــن  الناخبيـــن 
بفيـــروس كورونـــا فـــي جولـــة اإلعـــادة 
المقبـــل  الســـبت  يـــوم  ســـُتجرى  التـــي 
بتاريـــخ 19 نوفمبـــر الجـــاري، علـــى أن 
يتـــم التأكد من حالـــة اإلصابة من خالل 
تطبيـــق “مجتمع واعي” المحمل بشـــكل 
مســـبق على الهاتف النقال الشخصي أو 
الجهاز اللوحي الذكي للناخب المصاب، 
أو إبـــراز نتيجة جهاز االختبار الســـريع، 
مجـــدًدا التأكيد على وجوب أخذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الصحيـــة قبـــل 
الدخـــول كلبـــس الكمامـــات والقفـــازات 

الطبية المعقمة.

عقد جولة اإلعادة لالنتخابات النيابية بالخارج اليوم
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بحضـــور محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أقامت المحافظة الجنوبية وبالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وإدارة الشؤون 
الصحيـــة واالجتماعية بـــوزارة الداخلية، 
نـــدوة تثقيفيـــة ومعـــرض توعـــوي بشـــأن 
الوقايـــة مـــن داء الســـكري ومضاعفاتـــه، 
وذلـــك تزامًنا مـــع اليوم العالمي للســـكري 
تحت شـــعار” الوصول إلـــى رعاية مرضى 
الســـكري.. إن لم يكن اآلن فمتى؟”، وذلك 
بحضور رئيـــس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
محافـــظ  ونائـــب  البحرينيـــة،  الســـكري 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري، وعدد 

من المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأكـــد محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
مواصلـــة  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
الصحيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  تنظيـــم 
مـــع  تتزامـــن  والتـــي  والمجتمعيـــة، 

المناســـبات العالميـــة، وذلك تعزيـــزا لمبدأ 
الشـــراكة المجتمعية والتنســـيق المشترك 
مع مختلف المؤسســـات والجمعيات ذات 
العالقـــة، بهدف ترســـيخ الوعـــي الصحي 
واســـتدامته بيـــن مختلـــف فئـــات مجتمع 
المحافظـــة الجنوبيـــة. مـــن جانبـــه، ألقـــى 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيس 
مجلس إدارة جمعية الســـكري البحرينية، 
كلمـــة أشـــار فيهـــا بأهميـــة تعزيـــز الصحة 
العامة بالمجتمع ال ســـيما من خالل زيادة 

التوعية والتثقيف بأكثر األمراض انتشارا 
ومن بينها مرض الســـكري، مبينا مساهمة 
جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة فـــي زيـــادة 
التوعيـــة عـــن مخاطـــر المـــرض من خالل 
نشـــر الوعـــي والتثقيـــف الصحـــي بطـــرق 
الوقايـــة مـــن المـــرض. مـــن جهـــة أخـــرى، 
قدمـــت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
نائـــب  الهاجـــري،  بـــوزارة الصحـــة مريـــم 
رئيس جمعية الســـكري البحرينية، عرضا 
مرئيا اســـتعرضت فيه األنشطة والبرامج 

التـــي تقدمهـــا الجمعية والتـــي تركز على 
التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني 
واتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن.

العائلـــة  طـــب  استشـــاري  قدمـــت  كمـــا 
رابعـــة  الســـكري  أمـــراض  واختصاصـــي 
الهاجـــري عرضـــا عرفـــت مـــن خاللـــه عن 
مـــرض داء الســـكري “النوع الثانـــي”، كما 
بينـــت أبرز طـــرق الوقاية منـــه من خالل 
اتبـــاع األســـاليب الحديثـــة فـــي الصحـــة 
التشـــخيص  فـــي ســـرعة  تســـهم  والتـــي 

ووضـــع الحلـــول المبتكـــرة للوقايـــة منه. 
وفـــي ســـياق آخـــر، تطرقـــت استشـــاري 
الصمـــاء  والغـــدد  األطفـــال  طـــب  أول 
والســـكري هيا الخياط إلى سبل التعامل 
مع أطفال الســـكري في المدرســـة، وذلك 
عبـــر تثقيـــف الطفـــل بجميـــع المعلومـــات 
واألمـــور المتعلقة بإدارة مرض الســـكري 
للتعامـــل مع أي مضاعفات في المدرســـة 
لضمـــان ســـالمة الطفل. وتضمـــن برنامج 
عـــدد  حضـــور  للســـكري  العالمـــي  اليـــوم 

من طلبـــة مدرســـة الرفاع فيـــوز الدولية 
التثقيفيـــة  النـــدوة  فـــي  ومشـــاركتهم 
والمعـــرض المصاحب الذي اشـــتمل على 
عدد مـــن المحطات التوعوية منها: اتباع 
طرق التغذية الصحية لمرضى الســـكري، 
والتوعية بشـــأن أعراض مرض السكري، 
وتثقيف الحضور بأنماط الحياة الصحية، 
إضافة إلى تقديم النصائح واإلرشـــادات 
لتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي بأخطـــار داء 

السكري وكيفية الوقاية منه.

المنامة - وزارة الداخلية

مساع مستمرة لترسيخ الصحة المستدامة في مجتمع “الجنوبية”
المحافظة تنظم ندوة ومعرضا للتوعية بمرض السكري... سمو الشيخ خليفة بن علي:

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات برلمان 2022
إعادة النظر في بعض التشريعات لحماية االقتصاد المحلي

أكـــد نائبان فائزان أهميـــة النظر في خلق 
بيئة ومناخ اقتصادي مرن له انعكاســـات 
إيجابيـــة ألصحاب المؤسســـات الصغيرة 
وذلـــك  الصغـــر،  ومتناهيـــة  والمتوســـطة 
عبـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن الســـلطتين 
قدمـــًا  للدفـــع  والحكوميـــة  التشـــريعية 
للمرحلـــة  االقتصـــادي  التعافـــي  بخطـــط 

المقبلة.
وشـــدد المتحدثون في اســـتطالع أجرته 
الحمايـــة  توفيـــر  أهميـــة  علـــى  “البـــالد” 
الالزمـــة من خالل التشـــريعات البرلمانية 
لحمايـــة القطـــاع االقتصـــادي ألصحـــاب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن 
خالل مد جســـور التعاون مع المؤسسات 
االقتصـــادي؛  بالقطـــاع  المعنيـــة  األهليـــة 
وذلك بهدف استمرارية عمل المؤسسات 
مـــن  وحمايتهـــا  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التـــآكل، عبـــر تشـــريعات توفـــر الحمايـــة 

للوطن والمواطن.   

محور اقتصادي 

المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وطالـــب 
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري 
أن يكـــون المحـــور االقتصـــادي المتعلـــق 
بدعـــم تحســـين وضـــع القطـــاع التجـــاري 
مـــن المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
ومتناهيـــة الصغـــر علـــى أجنـــدة أعمـــال 
الجولـــة  فـــي  المتنافســـين  المترشـــحين 
الثانيـــة علـــى مقاعـــد المجلـــس النيابـــي؛ 
نظـــرًا لمتطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة لخلق 
المؤسســـات  قطـــاع  الســـتقرار  أرضيـــة 
التجاريـــة الصغيرة والمتوســـطة وقطاع 
ريـــادة األعمـــال فـــي ظـــل اســـتمرار دعم 

مبادرات التعافي االقتصادي.
هاتفـــي  اتصـــال  خـــالل  الديـــري  وقـــال 
إلـــى  االلتفـــات  المهـــم  مـــن  “البـــالد”  مـــع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة التي 
ريـــادة  مـــن قطـــاع   % 99 تشـــكل نحـــو 
وعلـــى  المحليـــة،  الســـوق  فـــي  األعمـــال 
النـــواب فـــي الفصـــل التشـــريعي المقبـــل 
التركيـــز واالهتمـــام فـــي تطويـــر الحقبة 
بـــاألدوات  العمـــل  خـــالل  مـــن  المقبلـــة 

التشريعية التي تساهم في الحفاظ على 
مصالـــح قطـــاع األعمال ألهمية اســـتقرار 
الســـوق من خالل التشـــريعات البرلمانية 
التـــي تحافظ علـــى الوطـــن والمواطنين 
من خالل العمل على اســـتخدام األدوات 
التشـــريعية كالمقترحـــات بقانـــون وســـن 
التشريعات التي تنعكس بالدور اإليجابي 
على المواطنين؛ للحفاظ على االســـتقرار 

السوق االقتصادية المحلية.
وشـــدد الديري علـــى أهمية وجـــود وعي 
اقتصـــادي لمتطلبـــات المرحلـــة النيابيـــة 
المقبلـــة حتـــى ال تتأثر حيـــاة المواطنين، 
كســـلطة  يعتبـــر  النيابـــي  فالمجلـــس 
التنفيذيـــة؛  للســـلطة  رديفـــة  تشـــريعية 
لخلـــق التعـــاون المشـــترك والحفاظ على 
المصالـــح العليـــا للبالد والعبـــاد، حيث إن 
فتـــرة الســـنوات األربـــع المقبلـــة تحتـــاج 
التشـــريعات  بعـــض  فـــي  النظـــر  إلعـــادة 
الســـابقة؛ وذلـــك للحفـــاظ على اســـتقرار 
الســـوق المحليـــة مـــن أية انعكاســـات قد 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بأصحـــاب  تضـــر 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، وااللتفات 
إلى طبيعة المتغيـــرات االقتصادية التي 
تنعكـــس بالـــدور اإليجابـــي علـــى حركـــة 

السوق وكذلك المواطن.

تحقيق رؤية 2030

الصالـــح  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  بـــدوره، 
الـــذي يخـــوض معركـــة ثانيـــة فـــي جولة 
العاصمـــة،  ثالثـــة  مقعـــد  علـــى  اإلعـــادة 
هنـــاك حرص شـــديد  على أهميـــة حماية 
القطـــاع التجاري والســـوق المحلية الذي 

يجمع المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
انعكاســـات  أيـــة  مـــن  الصغـــر  ومتناهيـــة 
عميقـــة  برؤيـــة  التفكيـــر  حيـــث  ســـلبية، 
وبعيـــدة المـــدى لتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة 
ســـيكون   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
لـــه انعـــكاس إيجابي على قطاع الســـوق 
االقتصـــادي،  والتعافـــي  والمؤسســـات 
مشـــيرًا إلـــى أن المرحلة المقبلـــة تتطلب 
المزيد من االهتمام بتشجيع قطاع ريادة 
األعمـــال مـــن خـــالل تشـــريعات تواكـــب 
طبيعـــة الواقـــع البحريني، إضافـــة لدعم 
أفـــكار فئـــة الشـــباب أصحـــاب المشـــاريع 
مـــن خـــالل خلـــق رؤى إســـتراتيجية إلى 
التحفيـــز وبالتعـــاون المشـــترك بين كافة 
الجهات ذات العالقة مثل صندوق العمل 
تمكيـــن ووزارة العمـــل وغرفـــة الصناعـــة 
وبالتعـــاون  التجـــار”  “بيـــت  والتجـــارة 
ســـوق  لحمايـــة  األطـــراف  مختلـــف  مـــع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أية 

عثرات.
التعـــاون  أهميـــة  علـــى  الصالـــح  وشـــدد 
المشـــترك بيـــن ممثلي الشـــعب من خالل 
قبة البرلمان مع أعضـــاء مجالس إدارات 
األهليـــة  التجـــاري  القطـــاع  مؤسســـات 
ممثلة في جمعيات المؤسسات الصغيرة 
جســـور  مـــد  خـــالل  مـــن  والمتوســـطة 
التعاون المشترك واالطالع على مرئيات 
المؤسسات األهلية وذلك لما فيه مصلحة 

عامة لكل فئات الشعب البحريني.

النظر في التشريعات

إلـــى ذلـــك، وصـــف النائب محمـــد جناحي 

الفائـــز بمقعـــد الدائـــرة األولـــى بمحافظـــة 
خيـــر،  ببشـــارة   2022 برلمـــان  العاصمـــة 
ومن المتوقـــع أن يكون للمجلـــس النيابي 
المقبـــل دور تشـــريعي ورقابـــي من خالل 
التعـــاون المشـــترك بيـــن النـــواب وأعضاء 
لجـــان المجلس؛ لخلـــق حالة مـــن التعاون 
المشـــترك بين الحكومـــة والبرلمان، ودعم 
االقتصـــادي  التعافـــي  وخطـــط  التنميـــة 
والنظـــر فـــي التشـــريعات والقوانيـــن التي 
تمـــس جيـــب المواطـــن، إذ إن المســـاعي 
الجـــادة مـــن خـــالل الســـلطة التشـــريعية 
ســـيكون لها انعكاس إيجابـــي من الناحية 
وأصحـــاب  المواطنيـــن  علـــى  المعيشـــية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة وصغار 
التجـــار فـــي المملكـــة. ولفـــت جناحي إلى 
أهميـــة تشـــكيل مبادرات وطنيـــة للتعاون 
بين النواب وكبار التجار ألجل دعم صغار 
التجـــار وأصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغر، من خالل 
إعـــادة النظر فـــي بعض القـــرارات وتوفير 
دعـــم حكومـــي للمؤسســـات التـــي الزالت 
تعاني من آثار ســـلبية بسبب تأثير جائحة 
كورونا على القطاع التجاري للمؤسســـات 
الصغيـــرة، داعيًا في ذات الوقت إلى خلق 
برنامج تعاون لدعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة عبر رؤية تعاون مشترك بين 
مختلـــف القطاعـــات المعنيـــة باألمر وذلك 
لحمايـــة االقتصـــاد المحلـــي مـــن أيـــة آثار 

سلبية في السنوات المقبلة.
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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.
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مـــن منطلق التزامـــه التام بدعم قطاع الرعاية الصحية فـــي البحرين وتعزيزًا 
لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة وإيمانه بأهميـــة دور مؤسســـات المجتمع المدني، 
قـــام بنـــك البركـــة اإلســـامي تزامنًا مع اليـــوم العالمي للســـكر بالتبـــرع بإحدى 
عشـــرة مضخة إنســـولين لمســـاعدة األطفـــال المصابين بالنـــوع األول من داء 
الســـكري وذلك في إطـــار اتفاقية التعاون المثمرة والقائمـــة بين البنك وإدارة 
المستشفيات الحكومية.وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسامي حمد العقاب، 
اعتـــزازه بتعـــاون البنك مع المستشـــفيات الحكومية للمشـــاركة في إجـــراء هذه النقلة 
النوعيـــة فـــي حياة األطفال قائاً: “يشـــرفنا أن تســـاهم تبرعاتنا بإثـــراء مختلف فئات 
المجتمع وبالخصوص أطفال داء الســـكري. وتعتبر مضخات اإلنســـولين مــــــن األجهزة 
الطبيــــــة المهمـــة التــــــي تحافظ علـــى صحة األطفـــال المصابين بالنـــوع األول من داء 
الســـكري، ويســـاعدنا بالمســـاهمة في مســـاعدة ممن ما يزالون في قوائم االنتظار لدى 
مجمع الســـلمانية الطبي. وســـيواصل البنك التزامه تجــــــاه المجتمع وذلك انطاقًا من 

إيماننا الراسخ بأهمية تقوية جذور التكافل والشراكة المجتمعية”. 
وتقـــدم الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمـــد األنصاري، بجزيل الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى بنك البركة اإلســـامي علـــى هذا التبرع الســـخي والشـــراكة المجتمعية 
فـــي دعم األطفـــال المصابين بالنوع األول من داء الســـكري والذين هم بأمس الحاجة 
لمثـــل هذه المضخـــات التي تعتبر عالية الكلفة، موضحا إن تركيب المضخات لألطفال 

سيساهم في تسهيل وضبط خطوات أخذ اإلنسولين.

“البركة” يتبّرع بـ 11 مضخة إنسولين ألطفال السكري

يمتد على مساحة تزيد عن 20000 قدم مربع

“إبراهيم خليل كانو” تفتتح فرع لكزس الجديد في عراد
لكـــزس  بنهـــج  التزامهـــا  إطـــار  فـــي 
المتطور وسعيها الدائم بتوفير تجربة 
إبراهيـــم  شـــركة  أعلنـــت  اســـتثنائية، 
خليل كانو عـــن افتتاح معرض ومركز 

خدمة لكزس الجديد في عراد.
وتـــم اعتماد ثقافـــة الضيافـــة اليابانية 
فـــي   ”Omotenashi“ أوموتيناشـــي 
منشـــأة لكـــزس الجديـــدة والتـــي تمتد 
علـــى مســـاحة تزيـــد عـــن 20000 قدم 
مربـــع. فقد تـــم تصميـــم كل جانب في 
احتياجـــات  تلبيـــة  لضمـــان  المنشـــأة 
العمـــاء وخدمتهـــم، حيـــث يستشـــعر 
المعـــرض  إلـــى  الدخـــول  عنـــد  الـــزوار 
الجديـــد”  “الفصـــل  لكـــزس  فلســـفة 
والتـــي تتمحور حول أربـــع ركائز هي: 
المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا  التصميـــم، 
تجربـــة العماء والتحـــول إلى صناعة 

السيارات الكهربائية.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلـــق 
إبراهيـــم خليـــل كانو، مايـــك برايتمور، 
قائـــاً “فخـــورون جدًا بافتتاح منشـــأة 
والتـــي  عـــراد،  فـــي  الجديـــدة  لكـــزس 
ســـتجعلنا أقرب لعمائنـــا في محافظة 
المحـــرق، مـــا ســـيعزز من قدرتنـــا على 
تجاوز توقعاتهم حيث تتشـــارك شركة 
إبراهيم خليل كانو وعامة لكزس في 
تفانيهـــم لجعـــل تجربـــة العمـــاء أكثر 

انسيابية، فخامة وتميزًا”.
 Omotenashi ثقافـــة  تعزيـــز  وتـــم 

بالحرفية اليابانية Takumi واالهتمام 
بـــأدق التفاصيـــل الـــذي يترجم شـــغف 
العامـــة ببناء ســـيارات تغمر الحواس 

بتجربة قيادة استثنائية.
وسيتم عرض أحدث موديات لكزس 
إلـــى  الجديـــد، إضافـــة  المعـــرض  فـــي 

وجود استشـــاريي مبيعـــات محترفين 
لتلبيـــة احتياجـــات العمـــاء. كما يضم 
المعرض أماكن مخصصة الستشـــارات 
العماء وقســـم خـــاص بتجربة لكزس 
يمنـــح العماء تجربة فريدة من نوعها 
ويوفـــر خيـــارات متعـــددة للتخصيص 
باإلضافـــة إلـــى تشـــكيلة مـــن منتجات 

لكزس العصرية.
كمـــا يتميـــز المعرض بواجهـــة زجاجية 
العـــرض وورشـــة  بيـــن صالـــة  تفصـــل 
ليتســـنى  وذلـــك  المتكاملـــة.  الصيانـــة 
للعمـــاء رؤيـــة ســـياراتهم بينمـــا تتـــم 
صيانتهـــا على أيدي فنييـــن محترفين 
معتمدين باستخدام قطع غيار أصلية 
ونظيفـــة.  منظمـــة  بيئـــة  فـــي  وذلـــك 
وتم تجهيز المنشـــأة المـــزودة بأحدث 
التقنيـــات لتخدم أكثر مـــن 500 عميل 
في الشـــهر مما سيسهم في زيادة رضا 
العمـــاء وتقليـــل وقـــت االنتظـــار فـــي 
جميـــع مراكـــز خدمـــة لكـــزس األخـــرى 

بنسبة 30 %.
مقابـــل  الجديـــد،  لكـــزس  فـــرع  ويقـــع 
مســـجد الجمعيـــة اإلســـامية، ويعمـــل 
مـــن الســـاعة 7 صباحًا حتى 6 مســـاًء. 
ويمكن لعماء لكزس التفضل بزيارتنا 
أو االتصال علـــى 17484488 أو زيارة 
موقـــع لكزس Lexus.com.bh لمعرفة 
المزيـــد عن الخدمات وأحدث طرازات 

لكزس المتوافرة في البحرين.

احتفلت شركة بتلكو بحصدها على 3 جوائز 
مرموقـــة مـــن جوائـــز اإلنجـــاز التكنولوجـــي 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا وذلـــك 
الُمتميـــز،  والنمـــو  القيـــادة  التاليـــة:  للفئـــات 
الخدمات والمنتجات االســـتثنائية باإلضافة 
إلـــى فئة االبتـــكار التكنولوجي. وتهدف هذه 
 MEA“ الجوائز الســـنوية التي تنظمهـــا مجلة
ذات  بالمؤسســـات  لاحتفـــاء   ،”Business
االبتـــكارات االســـتثنائية والريـــادة والتميـــز 
فـــي مجـــال التكنولوجيا في منطقة الشـــرق 

األوسط وإفريقيا.
وحصلـــت شـــركة بتلكـــو علـــى جائـــزة فئـــة 
“القيادة والنمو الُمتميز” نظير تحقيقها للعديد 
من اإلنجازات والمبادرات التكنولوجية ومن 
ضمـــن ذلك كونها الشـــركة األولى في إطاق 
شـــبكة الجيـــل الخامـــس “5G” تجاريـــًا فـــي 
 4G5 وG البحرين، وتوفيرها ألسرع شبكات

محليـــًا والتي قد تم اختبارها من خال عدة 
معاييـــر، إضافة إلى محافظتهـــا على الريادة 
فـــي تغطية خدمـــة الجيـــل الخامـــس والتي 
تصل إلى نسبة 100 % من السكان، في حين 

تنافسها في قطاع يشهد نموًا متسارعًا.
كمـــا حازت الشـــركة علـــى جائـــزة “الخدمات 
والمنتجـــات االســـتثنائية” عـــن فئـــة “المـــدن 
الذكيـــة”، وذلـــك تقديـــرًا لمســـاهمتها البـــارزة 
ومبادراتهـــا فـــي مجـــال توفيـــر الطاقـــة عبر 
مجـــاالت عديـــدة، ممـــا أســـهمت فـــي توفيـــر 
17.41 جيجـــاواط في الســـاعة مـــن اجمالي 
استهاك الطاقة باإلضافة إلى تقليل البصمة 
الكربونية بمقدار 10,449 طنًا سنويًا، والذي 

ساهم في بيئة معيشية أنظف.
يذكر أن مبادرات الشـــركة فـــي مجال توفير 
الطاقـــة تضمنـــت كذلـــك كونهـــا أول مشـــغل 
اتصـــاالت فـــي البحريـــن يســـتخدم الطاقـــة 

الشمســـية النظيفـــة التـــي تـــّم إنتاجهـــا مـــن 
حديقـــة الطاقـــة الشمســـية التابعة للشـــركة، 

حيث تولد حوالي 3.6 جيجاواط في الساعة 
 Mobile Enclosures بشكل سنوي، ومبادرة

وهـــي عبـــارة عـــن كبائـــن خارجيـــة متطـــورة 
ومّجهزة بوحـــدات تكييف ذات كفاءة عالية 
تعمـــل علـــى تقليـــل اســـتهاك الطاقة بنســـبة 
60 % مـــن إجمالـــي الطاقة في هذه المواقع. 
إضافة إلى ذلك، قامت الشـــركة بتقليل كمية 
اســـتهاك المياه في مبانيهـــا بمقدار 60,000 
متر مكعب، أي ما يعادل انخفاضًا بنســـبة 48 

% خال العام 2021.
كما تسلمت أيضًا شركة بتلكو جائزة “االبتكار 
التكنولوجي” في فئـــة “التجارة اإللكترونية” 
فـــي  اتصـــاالت  مشـــغل  أول  كونهـــا  وذلـــك 
البحرين يقدم تجربة تســـوق سلســـة للزبائن 
عبـــر تطبيـــق إســـتراتيجية قنوات التســـويق 
أثمـــرت  وقـــد   ،)Omni-Channel( الشـــاملة 
منـــذ إطاقهـــا فـــي زيـــادة مبيعـــات التجـــارة 
اإللكترونية في بتلكو بنســـبة 300 % بشكل 

سنوي.

أعلـــن معـــرض الجواهـــر العربية، الحـــدث األبرز 
للمجوهـــرات والســـاعات في الشـــرق األوســـط، 
أن مركـــز البحرين للمجوهرات ســـيكون الراعي 
الباتيني لمعرض الجواهـــر العربية 2022 الذي 
يقـــام تحـــت رعايـــة ولي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في مركـــز “عالـــم المعارض 
البحريـــن” الجديـــد بالصخير فـــي الفترة من 22 

إلى 26 نوفمبر 2022.
منـــذ إطـــاق الحـــدث ألول مرة في عـــام 1992، 
برز مركز البحرين للمجوهرات كمشـــارك رئيسي 
ومســـاهم فـــي نجاح معـــرض الجواهـــر العربية؛ 
لتقديم تجربة فاخرة وعالية المستوى إلى زّوار 
المعرض، حيث لعب مركز البحرين للمجوهرات 
دورًا محوريًا على مدار السنوات، ويشغل المركز 
أكبر مســـاحة لعـــرض المجوهرات فـــي كل عام. 
وســـيعرض مركز البحرين للمجوهرات أكثر من 

50 عامة تجارية مشـــهورة عالميًا، للمجوهرات 
والساعات على حٍد سواء، مثل “جيجر لوكولتر” 
و”روبرتـــو كويـــن” و”تشـــارلز أوديـــن” و”باتيـــك 
فيليب” باإلضافة إلى مجوهرات “شو” وغيرها.

باإلضافة، سيكشـــف مركز البحرين للمجوهرات 
عـــن عامـــات تجارية تعـــرض للمـــرة األولى في 
المملكـــة مـــن خال هـــذا الحـــدث المرتقـــب، بما 
في ذلـــك دار “غراف”، العامة التجارية الفاخرة 
للمجوهرات والساعات، و”شوميه”، دار باريسي 
لصنـــع المجوهرات بتاريخ يمتـــد ألكثر من 240 

عاما.
مهنـــد  صـــرح  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليقـــًا 
المحجوب المدير العام لشركة إنفورما ماركتس 
- البحريـــن: “يســـّرنا أن نرّحـــب بمركـــز البحرين 
للمجوهرات مـــرة أخرى كـــراٍع باتيني لمعرض 
الجواهـــر العربيـــة. ولطالمـــا كان مركـــز البحرين 
للمجوهرات شـــريكًا بارًزا للمعـــرض منذ البداية، 

ونحن سعداء للغاية بعرض المجوهرات الفريدة 
والعامات التجارية الفاخرة للساعات من جميع 

أنحاء العالم عبر هذا الحدث المرتقب”.
ومـــن جانب آخر، قـــال محمد الشـــيرازي المدير 
“إنـــه  التنفيـــذي لمركـــز البحريـــن للمجوهـــرات: 
لشـــرف لـــي أن أكـــون جزءًا مـــن هـــذا المعرض، 
وكذلك شـــرف لي أن أتمكن مـــن مواصلة اإلرث 
الممتد لوالدي وأعمامي منذ تأسيســـهم لـ “مركز 
البحريـــن للمجوهـــرات”، فهم األشـــخاص الذين 
أنشـــأوا هـــذا الكيان، ونحـــن الخلف مـــن بعدهم 

للمحافظة على هذا اإلرث”. 
يذكـــر أن معـــرض الجواهر العربيـــة 2022 الذي 
ســـيقام فـــي مركـــز “عالـــم المعـــارض البحريـــن” 
الجديد بالصخير ســـيقدم تجربـــة فريدة للزوار 
والمشـــاركين بمساحات عرض شاسعة وممرات 
أوســـع للتســـوق، بجانب إطاق “معرض العطور 

العربية” ألول مرة في المملكة.

“بتلكو” تحتفل بحصد 3 جوائز مرموقة ضمن “اإلنجاز التكنولوجي للشرق األوسط وإفريقيا”

مركز البحرين للمجوهرات راعًيا بالتينًيا لمعرض الجواهر العربية

تشمل فئات القيادة والنمو المتميز والخدمات والمنتجات االستثنائية واالبتكار التكنولوجي

يقام تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 22 نوفمبر
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