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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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أصدر النائب العام الدكتور 
ــن فـــضـــل الــبــوعــيــنــيــن  ــ عـــلـــي بـ
أثــر  عــلــى  تنظيميين  ــراريـــن  قـ
السامي  الملكي  األمـــر  صـــدور 
بشأن تحديد ميعاد االنتخابات 
ــتــــرشــــح لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس  والــ
الـــــنـــــواب، وكــــــذا قــــــرار مــجــلــس 
تــحــديــد ميعاد  بــشــأن  الــــــوزراء 
لعضوية  والترشح  االنتخابات 
المجالس البلدية، حيث أصدر 
 )51( رقــم  الــقــرار  العام  النائب 
لسنة 2022 بتشكيل لجنة من 
ذات اختصاص  النيابة  أعضاء 
المملكة  أنــحــاء  جميع  شــامــل 
والتصرف  بالتحقيق  تختص 
التي  االنتخابية  الجرائم  فــي 
ــالــــفــــة ألحــــكــــام  ــالــــمــــخــ تــــقــــع بــ
بالعملية  الصلة  ذات  القوانين 
بمجلس  الخاصة  االنتخابية 
الـــنـــواب والــمــجــالــس الــبــلــديــة. 
رقم  الثاني  الــقــرار  تعلق  فيما 
بــتــشــكــيــل   2022 لـــســـنـــة   )52(

ودراسة  لجنة تختص بفحص 
الــطــلــبــات الــتــي تـــرد إلــيــهــا من 
ـــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــ ـــرافـ ــ الـــــلـــــجـــــان اإلشــ
ــة فــيــمــا  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــة االنـ
يتعلق بالمترشحين واتخاذ ما 
أقصاه  موعد  في  بشأنها  يلزم 
ثــاثــة أيـــام مــن تــاريــخ اســتــام 

الطلب.
ــرارا الــنــائــب  ــ ويـــأتـــي قـ
تنظيم  إطـــــار  فـــي  الـــعـــام 
الــعــمــل بــالــنــيــابــة الــعــامــة 
ــام  ــيــ ــقــ ــلــ اســــــــــتــــــــــعــــــــــدادًا لــ
ــرة  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ بـ
اخــتــصــاصــاتــهــا الــمــقــررة 
قــــانــــونــــًا خــــــال مـــراحـــل 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة االنـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــة  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الـــــمـــــقـــــبـــــلـــــة، ولـ
الـــــــبـــــــت فــــــــي الــــطــــلــــبــــات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــرشـــح 
النواب  مجلس  لعضوية 
ــــس الـــبـــلـــديـــة  ــالـ ــ ــــجـ ــمـ ــ والـ
التحقيق  سرعة  وكــذلــك 
يــرد  قــد  والــتــصــرف فيما 
تشكل  بــاغــات  مــن  إليها 
جرائم انتخابية ومباشرة 
عنها  المقيدة  الــدعــاوى 
ومراجعة  المحاكم  أمــام 
ــي تـــصـــدر  ــ ــتـ ــ األحــــــكــــــام الـ

فيها.

مقدم  فــي  تــتــوافــر  أن  على 
الطلب الشروط اآلتية:

ــنـــي  ــريـ بـــحـ ــون  ــ ــكــ ــ يــ 1- أن 
الجنسية.

عــن  عـــــمـــــره  يــــقــــل  2- أال 
عــلــى  يـــزيـــد  وال  ــًا،  ــ ــامـ ــ عـ  )18(
مــن  ويـــســـتـــثـــنـــى  عـــــامـــــًا،   )55(
الفنيون،  للعمر  األعلى  الحد 
حــســب  أو  واالخـــتـــصـــاصـــيـــون، 

متطلبات الواجب.
السيرة  حسن  يكون  أن   -3
عليه  محكوم  وغير  والسلوك، 
مــخــلــة  ــة  ــحـ ــنـ جـ أو  ــة،  ــايــ ــنــ بــــجــ

بالشرف، أو األمانة.
الئــقــًا صحيًا  يــكــون  أن   -4
القوة  فــي  العسكرية  للخدمة 
بنجاح  ويــجــتــاز  االحــتــيــاطــيــة، 
الفحص الطبي المقرر بحسب 

نظام اللجان الطبية العسكرية 
في قوة دفاع البحرين.

للتطوع  طلبا  يقدم  أن   -5
على النموذج الخاص بالموقع 

اإللكتروني.
حماية  فــي  المساهمة  إن 
أمنه  على  والمحافظة  الوطن 
واستقراره وسامة أراضيه هي 
واجــــب وطــنــي مــقــدس وشـــرف 
قانون  نــّظــم  وقــد  للمواطنين، 
ــوة االحـــتـــيـــاطـــيـــة الـــصـــادر  ــقــ الــ
بـــقـــانـــون رقــــم )5(  بـــالـــمـــرســـوم 
واألنــــظــــمــــة  1987م،  ــة  ــنــ لــــســ
والتعليمات الصادرة بمقتضاه 
جــمــيــع الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات 
االحتياطية  بــالــقــوة  الــخــاصــة 
بــاعــتــبــارهــا قـــوة )رديـــفـــة( لقوة 
كــمــا تضمن  الـــبـــحـــريـــن،  دفـــــاع 

الــمــزايــا واالســتــحــقــاقــات 
المترتبة على ذلك.

وسيتم في )المرحلة 
األولــــــــــــــــــــى( االقــــــتــــــصــــــار 
عــلــى فــتــح بــــاب الــتــطــوع 
ــور(  ــ ــذكـ ــ لــلــمــواطــنــيــن )الـ
فقط من أقارب منتسبي 
ــريــــن،  ــبــــحــ قــــــــوة دفــــــــــاع الــ
ــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ والـــــــــــحـــــــــــرس الــ
والمدنيين  العسكريين 
والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــنــهــم، 
فيما سيتم في )المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة( إعـــــــــان فــتــح 
بـــــــــاب الـــــتـــــطـــــوع لـــبـــاقـــي 
ــتــــمــــع مــن  فـــــئـــــات الــــمــــجــ
)ذكـــــــــور وإنــــــــــــاث(، وذلـــــك 
المرحلة  اســتــكــمــال  بــعــد 

األولى.
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عـــقـــدت هـــالـــة بـــنـــت مــحــمــد 
جــابــر األنـــصـــاري األمـــيـــن الــعــام 
للمجلس األعلى للمرأة اجتماع 
بحوث  سيما  الدكتورة  مع  عمل 
ــلــــة األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــأمـــم  ــيــ وكــ
التنفيذية  والــمــديــرة  الــمــتــحــدة 
لــلــمــرأة،  الــمــتــحــدة  األمـــم  لهيئة 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــلــــى هــــامــــش »مـ وذلــــــــك عــ
المرأة والسام واألمن« المنعقد 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

ــث الــــجــــانــــبــــان خــــال  ــ ــحـ ــ وبـ
االجــتــمــاع عــــددا مــن الــمــبــادرات 
القائمة والمستقبلية، من بينها 
خطة تشغيل مكتب هيئة األمم 
المملكة،  فــي  لــلــمــرأة  الــمــتــحــدة 
من  الثانية  ــدورة  الـ ومستجدات 
ــرة ســبــيــكــة بــنــت  ــ ــيـ ــ ــزة األمـ ــ ــائـ ــ »جـ
الــعــالــمــيــة  آل خــلــيــفــة  ــيـــم  إبـــراهـ
لتمكين المرأة« التي تم إطاقها 
المتحدة  األمـــم  هيئة  قــبــل  مــن 
لـــلـــمـــرأة بــالــتــنــســيــق والـــشـــراكـــة 
خال  مــن  البحرين  مملكة  مــع 

المجلس األعلى للمرأة.
وأكـــــــــدت األنــــــصــــــاري خـــال 
البحرين  مملكة  أن  االجــتــمــاع 
عــبــر مــؤســســة الــمــجــلــس األعــلــى 
ــرأة تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــرا  ــمـ ــلـ لـ

لــعــمــل الــهــيــئــة كــمــنــصــة وقــاعــدة 
عــالــمــيــة تــســاهــم وتـــدعـــم الـــدول 
تكافؤ  ومبادئ  ثقافة  ترسيخ  في 
بين  والمساواة  والتوازن  الفرص 
الجنسين بآليات واستراتيجيات 

وخطط عمل مبتكرة وشاملة.
الخطة  بــتــوجــهــات  وأشـــــادت 
ــة لــهــيــئــة األمــــم  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
-2022 للفترة  للمرأة  المتحدة 

تمكين  إلــى  تــهــدف  والــتــي   2025
والفتيات وضمان  النساء  جميع 
حقوقهن  كــامــل  على  حصولهن 
اإلنــســانــيــة لــبــنــاء عـــالـــم تــســوده 
ــن،  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ الــــــمــــــســــــاواة بــــيــــن الـ
مــــــؤكــــــدة اســـــتـــــعـــــداد الـــمـــجـــلـــس 
الخبرات  لتبادل  للمرأة  األعلى 
المتحدة  األمــم  ــادات مع  واإلرشــ
فـــي الــمــجــاالت الــرئــيــســيــة الــتــي 
االســتــراتــيــجــيــة،  هـــذه  تضمنتها 
والمشاركة  الحوكمة  بينها  مــن 
والتمكين  الــعــامــة،  الــحــيــاة  فـــي 
ــاء  ــهــ ــادي لــــلــــمــــرأة، وإنــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات، 
والعمل  واألمن  والسام  والمرأة 
اإلنـــســـانـــي والـــحـــد مـــن مــخــاطــر 

الكوارث.
ــذا الــــصــــدد، جــــددت  ــ ــي هـ ــ وفـ

األنصاري موقف مملكة البحرين 
الثابت بضرورة مراعاة األولويات 
الــــوطــــنــــيــــة لــــــلــــــدول األعـــــضـــــاء 
وخصوصية مجتمعاتهم واألخذ 
بماحظاتهم من قبل الهيئة مع 
ضــرورة تركيز الجهود على بيان 
بين حقوق  األســاســيــة  الــروابــط 
اإلنـــــســـــان واألســــــــــرة والـــحـــمـــايـــة 
ــســــام واألمــــن  االجــتــمــاعــيــة والــ
وال ســيــمــا فـــي ســـيـــاق ســيــاســات 
تشتيتها  وعـــــدم  الـــمـــنـــاخ،  تــغــيــر 
تتعارض مع خصوصية  بقضايا 
الــمــجــتــمــعــات، لــضــمــان ســاســة 
تنفيذ األجندة األممية الخاصة 
بــتــســريــع عــجــلــة تــنــمــيــة الـــمـــرأة 

قدمًا في كافة أنحاء العالم.
الدكتورة  نوهت  من جانبها، 
ســـيـــمـــا بــــحــــوث بـــجـــهـــود مــمــلــكــة 
البحرين الداعمة للمرأة، مؤكدة 
يحتذى  مــثــال  تعد  تجربتها  أن 
ــوازن بــيــن  ــ ــتــ ــ بــــه فــــي تــحــقــيــق الــ
الجنسين، مشيرة في هذا الصدد 
إلــى عــاقــات الــشــراكــة والــتــعــاون 
مـــا بــيــن هــيــئــة األمــــم الــمــتــحــدة 
للمرأة والمجلس األعلى للمرأة 
الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة 
ــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم  ــيــ األمــ

الــبــاد  عــاهــل  قــريــنــة  خليفة  آل 
أدوات  من  أثمرته  ومــا  المعظم، 
ــات وخــــطــــط وأطــــــــر عــمــل  ــ ــيــ ــ وآلــ
ملحوظ  بشكل  ساهمت  مبتكرة 
فــــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
بالمساواة  المتعلقة  المستدامة 
بين الجنسين، على رأسها جائزة 

آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
خليفة العالمية لتمكين المرأة، 
ــى تــوطــيــد سبل  مـــع تــطــلــعــهــا إلــ
الـــتـــعـــاون مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
خــــال الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة بــنــاًء 
ــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه من  ــا تـ عــلــى مـ

مشاريع مشتركة. 

ــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي  أكـ
ــل أهــمــيــة  ــمـ ــعـ حــــمــــيــــدان وزيـــــــر الـ
إدمــــــاج الــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل في 
القطاع الطبي الخاص من خال 
مع  بالتعاون  وتدريبهم  تأهيلهم 
واالســتــفــادة  المختصة  الــجــهــات 
المتكاملة  الــبــيــانــات  قــاعــدة  مــن 
جميع  تضم  بحيث  والتفصيلية 
ــــي هـــذا  ــــن عـــمـــل فـ ــثـــيـــن عـ ــبـــاحـ الـ

القطاع الحيوي. 
وشــــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى أهــمــيــة 
إدماج الكفاءات الوطنية في سوق 
التعافي  فــي ضـــوء خــطــة  الــعــمــل 
االقــــــتــــــصــــــادي الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
الــحــكــومــة وخـــاصـــة فـــي عـــدد من 

القطاعات الواعدة. 
من  ــدد  عـ تنفيذ  عــن  وكــشــف 
الـــــمـــــبـــــادرات الـــنـــوعـــيـــة الـــهـــادفـــة 

إلـــى إدمـــــاج الــبــاحــثــيــن عـــن عمل 
ــاع الـــطـــبـــي الـــخـــاص  ــطــ ــقــ فـــــي الــ
تــقــوم عــلــى الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب، 
البيانات  قــاعــدة  مــن  واالســتــفــادة 
عملية  تنظيم  فــي  ستسهم  التي 
ــرويـــج ألصـــحـــاب الــعــمــل بما  ــتـ الـ
ــي الــقــطــاع  يـــســـّهـــل تــوظــيــفــهــم فــ
التخصصات  فــي  الــخــاص، ســواء 
التخصصية  أو  الــفــنــيــة  والــمــهــن 
مــنــهــا والــوظــائــف الــمــســانــدة بما 
الطبية،  وتخصصاتهم  يتناسب 
المشتركة  الــجــهــود  ضمن  وذلـــك 
 )1( رقــم  الــقــانــون  أحــكــام  لتنفيذ 
 )14( المادة  بتعديل   2019 لسنة 
مــن الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )21( 
الــمــؤســســات  بــشــأن   ،2015 لــســنــة 
الــصــحــيــة الــخــاصــة والــــذي يركز 
البحرينيين  توظيف  أولوية  على 

بالمؤسسات  الصحية  المهن  في 
الصحية الخاصة.

من جانبها أوضحت الدكتورة 
جــــواد حسن  الــســيــد  بــنــت  جليلة 
الطبي  القطاع  أن  الصحة  وزيــرة 
الخاص في البحرين يشهد نموًا 
متسارعًا مع زيادة عدد المؤسسات 
الــطــبــيــة الــتــي تــوفــر الــعــديــد من 
ــف الــــمــــجــــزيــــة،  ــيــ ــوظــ ــتــ فـــــــرص الــ
الجهود  تتكلل  أن  إلـــى  متطلعة 
ــالـــزيـــادة الــمــطــلــوبــة  الــمــشــتــركــة بـ
فــــي نـــســـب اســـتـــقـــطـــاب وتــوظــيــف 
ــذا الــقــطــاع  ــ الــبــحــريــنــيــيــن فــــي هـ
ــاذب لــلــمــواطــنــيــن،  ــجــ الــــواعــــد والــ
اإليجابي  التعاون  تنامي  مــؤكــدة 
توظيف  في  الخاص  القطاع  مع 
واستفادتهم  عمل  عن  الباحثين 
من المزايا التي تقدم لهم، منها 

ــم األجـــــــور، وتـــوفـــيـــر الــتــدريــب  دعــ
بالتنسيق  وذلـــك  مــجــانــا،  الــــازم 

مع صندوق العمل )تمكين(.
وكـــــانـــــت الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة 
قــد شــهــدت عـــدة اجــتــمــاعــات بين 

الــعــمــل  وزارة  فــــي  ــيـــن  الـــمـــســـؤولـ
مجموعة  لبحث  الــصــحــة  ووزارة 
لتأهيل  الــنــوعــيــة  الــمــبــادرات  مــن 
في  عمل  عن  الباحثين  وتوظيف 

المهن الصحية والطبية.

خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
تشارلز  الملك  الجالة  إلى صاحب  تهنئة  برقية  المعظم  الباد  ملك 
الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
المتحدة  المملكة  عــرش  جالته  اعتاء  بمناسبة  الكومنولث،  رئيس 

لبريطانيا العظمى.
لجالة  وتمنياته  تهانيه  خالص  عــن  البرقية  فــي  جالته  وأعـــرب 
التقدم  مسيرة  لمواصلة  والــســداد  التوفيق  كل  الثالث  تشارلز  الملك 
خطى  على  قدمًا  والسير  المتحدة،  المملكة  تشهدها  التي  واالزدهـــار 
دعائم  بنيان  أسست  التي  الثانية  اليزابيث  الملكة  الجالة  صاحبة 
المملكة الحديثة وتحقيق طموحات وتطلعات شعب المملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى. 
كما أعرب جالته عن بالغ اعتزازه وتقديره لمستوى عمق العاقات 
المالكتين  العائلتين  بين  تجمع  التي  الوثيقة  والــروابــط  التاريخية 
على  البحرين  مملكة  حــرص  جالته  مــؤكــدًا  الصديقين،  والشعبين 
مملكة  بــيــن  وترسيخها  المشتركة  الــتــاريــخــيــة  الــعــاقــات  هـــذه  تــطــويــر 
البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على كافة األصعدة والمستويات 
بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما 

الصديقين.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الجالة  صاحب  اإلــى  تهنئة  برقية  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  ملك  الــثــالــث  تــشــارلــز  الملك 
عرش  جالته  اعتاء  بمناسبة  الكومنولث  رئيس  الشمالية  وإيرلندا 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى.
ــد ســمــوه فــي الــبــرقــيــة حـــرص مملكة الــبــحــريــن بــقــيــادة حضرة  وأكـ

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
مع  تربطها  الــتــي  التاريخية  الــعــاقــات  وتــطــويــر  تنمية  مــواصــلــة  على 

المملكة المتحدة.
كما أعرب سموه عن خالص تهانيه وتمنياته لجالة الملك تشارلز 
تشهدها  التي  والتنمية  التطور  لمواصلة  والسداد  التوفيق  كل  الثالث 

الملكة  الجالة  والمضي قدما على خطى صاحبة  المتحدة  المملكة 
إليزابيث الثانية التي أرست دعائم المملكة الحديثة وتحقيق طموحات 

وتطلعات شعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى. 
العاقات  عمق  لمستوى  وتقديره  اعــتــزازه  بالغ  عن  سموه  وأعــرب 
المالكتين  العائلتين  بين  تجمع  التي  الوثيقة  والــروابــط  التاريخية 

والشعبين الصديقين، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير 
البحرين  مملكة  بين  وترسيخها  المشتركة  التاريخية  العاقات  هــذه 
بما  والمستويات  األصــعــدة  كــافــة  على  الصديقة  المتحدة  والمملكة 
شعبيهما  على  والــنــفــع  بالخير  ويــعــود  المشتركة  مصالحهما  يحقق 

الصديقين.

} الملك تشارلز الثالث. } سمو ولي العهد رئيس الوزراء. } جالة الملك المعظم.

الوثيقة  ال��رواب��ط  عمق  ت���أك��ي��د 

ب��ي��ن ال��ع���ئ��ل��ت��ي��ن ال��م���ل��ك��ت��ي��ن

مع  ثنائيا  عمل  اج��ت��م��اع  تعقد  ل��ل��م��راأة«  ل���»الأع��ل��ى  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 
ال���م���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ي��ئ��ة الأم�������م ال���م���ت���ح���دة ل���ل���م���راأة

النائ���ب العام ي�س���در قراري���ن بت�س���كيل لجنتين
للتحقيق في الجرائم النتخابية ولطلبات المتر�سحين

} النائب العام.

ا������س�����ت�����م�����رار ف����ت����ح ب��������اب ال����ت����ط����وع
ف���������ي ال���������ق���������وة الح�����ت�����ي�����اط�����ي�����ة

بالقوة  لالتحاق  للمدنيين  التطوع  بــاب  فتح  البحرين  دفـــاع  لــقــوة  العامة  الــقــيــادة  أعلنت 
دفــاع  قــوة  فــي  والمتقاعدين  العاملين  ألقـــارب  وذلـــك  ــى،  األولــ للمرحلة  اســتــمــرارًا  االحتياطية 
التطوع  بطلب  التقدم  الراغبين  على  لذا  والمدنيين(،  )العسكريين  الوطني  والحرس  البحرين، 

القيام بالتسجيل في الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين على الرابط اآلتي: 
https://www.bdf.bh

وزيرا العمل وال�صحة:

مبادرات نوعية لتاأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن ال�سحية والطبية

} وزيرة الصحة.} وزير العمل.

 أشــــــــــاد أســــــامــــــة بــــــن أحـــمـــد 
خــلــف الــعــصــفــور وزيـــــر الــتــنــمــيــة 
ــة  ــانـ ــتـ ــمـــق ومـ ــعـ ــة، بـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
الـــــعـــــاقـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
ــربــــط بـــيـــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  تــ
ــنـــد الـــصـــديـــقـــة،  وجـــمـــهـــوريـــة الـــهـ
ــــرص حـــكـــومـــة مــمــلــكــة  مــــؤكــــدًا حـ
ــتـــمـــرار تــطــور  الــبــحــريــن عــلــى اسـ
وتــنــمــيــة الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
مختلف  في  الصديقين  البلدين 
المصالح  يحقق  بما  المجاالت، 

واألهــــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة، مــنــوهــًا 
ــدور الــجــالــيــة  ــه بــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــا الــعــلــمــيــة  ــهــ ــراتــ ــبــ الـــهـــنـــديـــة وخــ
العديد  فــي  المتنوعة  والمهنية 

من المجاالت التنموية.
جاء ذلك خال الحفل الذي 
كــيــراال ســمــاجــم في  نـــادي  نظمه 
مرور  بمناسبة  البحرين،  مملكة 
75 عامًا على تأسيس النادي، و50 
عامًا على العاقات الدبلوماسية 
ــر  ــ ــلــــديــــن، بـــحـــضـــور وزيـ ــبــ بـــيـــن الــ

الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لـــــدى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، بــيــوش شــريــفــاســتــاف، 
ــا  ــ ــادي، بــــي فــــي رادهـ ــ ــنـ ــ ــيــــس الـ ورئــ
كــرشــنــا، وعــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
ــات مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والـ

الهندية.
العصفور عن  الــوزيــر  وأعـــرب 
ــيـــراال،  ــنــــادي كـ ــالـــص تــهــانــيــه لــ خـ
الذي  االجتماعي  بالدور  مشيدًا 
ــقـــوم بــــه فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  يـ

األنشطة  عبر  سنوات،  مدى  على 
ــج الــتــعــريــفــيــة بــثــقــافــة  ـــرامــ ــبـ والــ
الــبــلــديــن، ومــشــاركــتــه الــنــادي في 

فــي ظــل ما  الــمــنــاســبــات  مختلف 
التسامح  مــن  البحرين  بــه  تنعم 

والتعايش. 

وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة ي�������س���ارك ن����ادي 
ال��ت��اأ���س��ي�����س ع��ل��ى  ع��ام��ا   75 ب���م���رور  اح��ت��ف��ال��ه  ك���ي���رال 

ولي العهد رئي�س الوزراء يهنئ الأمير وليام بمنا�سبة
لويلز واأميرا  المتحدة  المملكة  لعهد  وليا  تعيينه 

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي األمير وليام 
ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، وذلك بمناسبة 

تعيينه.
وأشاد سموه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه 
المتحدة  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  العاقات 
مشيرا  ونمو،  تطور  من  الثنائي  التعاون  يشهده  وما 
صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة  حــرص  إلــى 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
وتطوير  تنمية  مــواصــلــة  على  المعظم  الــبــاد 
المملكة  التي تربطها مع  التاريخية  العاقات 

المتحدة.
البرقية عــن خالص  فــي  أعــرب سموه  وقــد 
تهانيه لولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، 
مــتــمــنــيــا لـــه كـــل الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح لــمــواصــلــة 
العمل في تحقيق المزيد من التنمية والتطور 

بالمملكة المتحدة.
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القراء األعزاء 
ــدة  ــ ــيَّ ــقــ ــمــ )الـــــنـــــاخـــــبـــــون الــ
أسماؤهم في جداول الناخبين 
بــالــتــطــبــيــق ألحـــكـــام الــمــرســوم 
لــســنــة   )14( رقــــــــم  بـــــقـــــانـــــون 
الحقوق  مــبــاشــرة  بــشــأن   2002
للحضور  ْوَن  ــوُّ ــْدُعـ َمـ السياسية 
إلـــــــى مــــقــــار لــــجــــان االقـــــتـــــراع 
أعضاء  النتخاب  وذلك  والفرز 
ــوم الــســبــت  ــ مــجــلــس الــــنــــواب يـ
مــن   2022/11/12 الــــمــــوافــــق 
الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــًا إلــى 
الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاًء، وفــي 
إعـــادة  تقتضي  الــتــي  الــحــاالت 
االنــتــخــاب تــجــري اإلعــــادة يــوم 
 2022/11/19 الموافق  السبت 
من الساعة الثامنة صباحًا إلى 

الساعة الثامنة مساًء(.
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ هـــــي دعــــــــوة مـــلـــكـــيـــة تـــســـتـــحـــق االسـ
األولى  المادة  نص  مضمون  هو  ذلك  والتلبية.. 
بشأن   ،2022 لسنة   )26( رقــم  الملكي  األمــر  مــن 
والــتــرشــيــح لعضوية  االنــتــخــاب  مــيــعــاد  تــحــديــد 
مجلس النواب، الذي صدر يوم الخميس الماضي، 
ألحقه  التشريع،  بيقين  التكهنات  شــّك  ليقطع 
االنتخابية  والــدوائــر  المناطق  تحديد  بمرسوم 
مجلس  النتخابات  الفرعية  واللجان  وحــدودهــا 
ذات  المنظمة  الـــقـــرارات  مــن  ومجموعة  الــنــواب 
انتخابات  هــوّيــة  تدشين  إلــى  بــاإلضــافــة  الــصــلــة، 

2022 والتي حملت شعار »نصّوت للبحرين«.
حّيزًا  أخذ  الــذي  الموضوع  أن  المعلوم  ومن 
كــبــيــرا فــي حـــــوارات الــمــجــالــس األهــلــيــة ومــواقــع 
التواصل االجتماعي وتربع على عرش برامجها 
الــنــواب،  ــان حــديــث االنــتــخــابــات ودور مــجــلــس  كـ
حيث غلب على مداخالت الكثير من المشاركين، 
لــعــل أبـــرزهـــم الــنــاشــط االجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي 
عدم  طابع  الشعب،  بصوت  الملقب  سالم  سعد 
الرضا نتيجة مخرجات المجلس المنتهي التي 
بالمستوى  مباشر  بشكل  مرتبطة  حقوقا  طالت 
لوم عليهم في  والذين ال  للمواطنين،  المعيشي 
إظهار ردود أفعال تعّبر عن رفضهم أو عدم ثقتهم 
بــالــمــجــلــس، بــل إنـــه مــن الــمــفــارقــات الــغــريــبــة أن 
اهتزاز ثقتهم قد طال أشخاص من أعلنوا نّيتهم 
قد  الثقة  فقد  أن  باعتبار   ،2022 لــعــام  الــتــرشــح 
جهدًا  يتطلب  قــد  استعادتها  ولكن  سهاًل  يكون 

كبيرًا.
وفي رأيي أن أحد أهم مسببات انعدام الثقة 
الشفافية  مبدأ  تطبيق  غياب  هــو  المجلس  فــي 
وإتاحة الوصول إلى المعلومة، ذلك أن المواطن 
يكون أكثر تفاعاًل مع القرار وقبواًل له إذا ما كان 
مّطلعًا على تفاصيله، وهو ما كان مفقودًا بنسبة 

كبيرة فيما بين المواطن وممثله. 

ــذا الــمــقــال يمثل  ولــعــل هـ
ــرورة  ــول ضـ ــاءة لــقــارئــيــه حـ ــ إضـ
االلــتــفــات وااللــتــفــاف والــوعــي 
بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــمـــســـك بـــالـــرؤيـــة 
الجاللة  لصاحب  اإلصالحية 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة 
اإلنسان  التي جعلت  المعظم، 
كرامته  لتحقيق  تسعى  هــدفــًا 
ــا مــن  ــهـ ــظـ ــفـ ــحـ اإلنــــســــانــــيــــة وتـ
وتــعــزيــز حقوقه  كــفــالــة  خـــالل 
واحـــتـــرامـــهـــا وحــمــايــتــهــا، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــحــق فـــي مــبــاشــرة 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، وضـــرورة 
المرحلة  أهمية  على  التركيز 
ــة، تــلــك  ــيـ ــالـ ــحـ ــيــــة الـ اإلصــــالحــ
التي تعبر حاليًا مسار التغيير 
األمير  الملكي  السمو  النّير لصاحب  الفكر  عبر 
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
مرحلة  ُتعّد  اآلن  فالمرحلة  األمين،  العهد  ولــي 
األمــل  مــن  بالكثير  واعـــدة  ومؤشراتها  انتقالية، 

والخير.
الــعــهــد  بــمــكــتــســبــات  الـــمـــواطـــن  تــمــســك  وإن 
خالل  من  يكون  المعظم  الملك  لجاللة  الزاهر 
الــدســتــور  مــنــحــهــا  الــتــي  األدوات  بــقــيــمــة  الـــوعـــي 
بمباشرة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  للمواطنين 
االنتخاب  حّقي  وبالتحديد  السياسية  الحقوق 
والـــتـــرشـــح، فــالــتــرشــيــح هـــو تـــذكـــرة الـــعـــبـــور إلــى 
للمواطنين  مكفول  حق  وهو  النيابي،  المجلس 
ممن تتوافر فيهم شروط الترشح، وهنا تقتضي 
الوطنية الحّق أن يتقدم لها من يمتلك الكفاءة 
النيابي  المجلس  عــمــل  طبيعة  مــع  الــمــتــوافــقــة 
ــيــــة، وفـــي  ــابــ ــاتـــه الــتــشــريــعــيــة والــــرقــ ــتـــصـــاصـ واخـ
الــمــقــابــل فـــإن بـــوابـــة الــعــبــور إلـــى الــمــجــلــس هي 
االنتخاب )التصويت(، ذلك الحق الذي تمتلكه 
تــوافــرت  الــذيــن  المواطنين  مــن  الناخبين  هيئة 
لذا  االقتراع،  يوم  بأصواتهم  اإلدالء  أهلية  فيهم 
واضعًا  ُيشارك  أن  الناخب  على  الوطنية  تفرض 
إلى  ستقوده  الــتــي  الــوطــن  مصلحة  عينه  نصب 
يــكــون من  أن  عــلــى  مـــن سيمثله  اخــتــيــار  ُحــســن 
من  والـــذي  والــخــبــرة،  المالئم  االختصاص  ذوي 
المأمول أن يصبح أمينًا على مصلحة المواطن 
والوطن، وبالتالي ُيسهم الناخب بصوته في والدة 

مجلس نيابي ذي كفاءة وقدرة وفاعلية.
الملك  جــاللــة  مــشــروع  بــأيــادي  لنمسك  إذا 
فيه  مـــا  لتحقيق  ونـــمـــِض  اإلصـــالحـــي  الــمــعــظــم 
الخير لهذا الوطن ولنكن بحق شركاء في الرفاه 

والنماء، حينما نصوت للبحرين.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

ن�صّوت للبحرين

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

وأكــــــــــــــدت رئـــــيـــــســـــة جــــامــــعــــة 
بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة  البحرين 
شاهين المضحكي، أن هذا القرار 
جـــــاء بـــعـــد دراســــــــة مــســتــفــيــضــة، 
ومخرجاتها،  للبرامج  ومراجعة 
ــلــــى أنـــــــه يــــتــــوافــــق مــع  عـــــــــالوة عــ
مجال  فــي  الحديثة  االتــجــاهــات 
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مـــؤســـســـات 

التعليم العالي.
إلــى  الــمــضــحــكــي  د.  ولــفــتــت 
الــطــلــبــة فــي  بـــعـــض  »تـــجـــربـــة  أن 
الدراسة ثم الخروج من الجامعة 
من دون الحصول على أية شهادة 
ــة صــعــبــة  ــربـ ــد تـــجـ ــعـ ــة، تـ ــيـ ــعـ ــامـ جـ
ومــكــلــفــة بــالــنــســبــة إلــــى الــطــالــب 
والـــجـــامـــعـــة، وبـــنـــاء عــلــيــه ارتــــأت 
لكيال  لهم،  حــل  إيــجــاد  الجامعة 

يخرجوا خاليي الوفاض، والعودة 
إلى الشهادة الثانوية بعد كل هذه 
الجامعي،  التعليم  مــن  الــرحــلــة 
مشاركًا،  دبــلــومــًا  بمنحهم  وذلــك 
يــتــمــيــز بــتــركــيــزه عــلــى الــجــوانــب 

الفنية والمهنية«.
»االتـــــجـــــاه  أن  إلــــــى  ونـــبـــهـــت 
الحديث في نظم منح المؤهالت 
يــؤكــد أهــمــيــة تــقــلــيــل فــتــرة بــقــاء 
الــطــالــب عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة 
وتـــســـريـــع دخـــولـــه لـــســـوق الــعــمــل 
للمساهمة في االقتصاد الوطني، 
لـــلـــخـــبـــرات  الــــتــــقــــديــــر  وان  كــــمــــا 
ــعـــارف اصـــبـــح مـــن األهــمــيــة  والـــمـ
بحيث نجد أن أطر الجودة باتت 
الخبرة  ألصحاب  مؤهالت  تمنح 
الطويلة في العمل، حتى من دون 

التعليم  بــمــؤســســات  الــتــحــاقــهــم 
ــرار  قــ »أن  ــى  ــ إلـ ــًة  ــتــ ــالــــي«، الفــ ــعــ الــ
قد  المشارك  الدبلوم  استحداث 
انطلق من هذا االتجاه الحديث 
ويكون  الــمــؤهــالت  منح  نظم  فــي 
ذلك بناًء على  ما ينجزه الطلبة 
خـــالل مـــدة دراســتــهــم، وقــدراتــهــم 
وإمكاناتهم، باإلضافة إلى حاجة 
والمهنيين  الفنيين  إلــى  الــســوق 

من حملة الدبلوم المشارك«.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشــــــار نــائــب 
الـــرئـــيـــس لـــلـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـــيـــة 
والدراسات العليا الدكتور محمد 

رضا قادر إلى أن قرار التوسع في 
وطرحه  المشارك  الدبلوم  طــرح 
فـــي جــمــيــع الــكــلــيــات بــالــجــامــعــة، 
الحاصلين  الطلبة  يــؤهــل  ســوف 
عــــــلــــــى الــــــــدبــــــــلــــــــوم الــــــمــــــشــــــارك 
ــة فــي الــفــتــرة  الســتــكــمــال الـــدراسـ
بالجامعة،  )الــمــســائــيــة(  الثانية 
أو  أخــــرى،  بجامعة  االلــتــحــاق  أو 

االتجاه إلى سوق العمل.
وأفاد بأن هذا القرار سيمكن 
ــة الـــمـــفـــصـــولـــيـــن كـــذلـــك  ــبـ ــلـ الـــطـ
لــالســتــفــادة مـــنـــه، حــيــث ســتــقــوم 
الــكــلــيــات بــحــصــر الـــحـــاالت الــتــي 

تنطبق عليها الشروط لالستفادة 
مـــن شـــهـــادة الـــدبـــلـــوم الــمــشــارك، 
وذلك للطلبة المفصولين خالل 
ــنــــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة،  الــــســ
تمهيدًا لبدء اإلجراءات، موضحًا 
خيارات  عــدة  تــدرس  الجامعة  أن 
تقدمهم  فرصة  توفير  بينها  من 
الفترة  في  الجامعة  إلــى  للعودة 
الثانية لدراسة مقررات فنية تعزز 
العملي  الجانب  من قدراتهم في 
لــتــمــكــيــنــهــم مـــن الـــحـــصـــول على 

الدبلوم المشارك.
الـــطـــلـــبـــة  كـــــــــان  إذا  وعــــــمــــــا 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ يــــرغــــبــــون فــ
الــدبــلــوم الــمــشــارك قـــال د. قـــادر: 
الــمــشــارك قــد يكون  الــدبــلــوم  »إن 
هدفًا في حد ذاته لبعض الطلبة 
الــذيــن ال يــرغــبــون فــي الــجــلــوس 
طوياًل على مقاعد الدراسة لنيل 
بسبب  إمــا  البكالوريوس،  شــهــادة 
تجاري،  مــشــروع  فتح  فــي  الرغبة 
وإما لظروف مختلفة«، مؤكدًا أن 
شهادة الدبلوم المشارك ستمكن 
الــطــالــب مـــن مــواصــلــة الـــدراســـة 
بجامعة  الثانية  الــفــتــرة  فــي  بها 

البحرين أو بأية جامعة أخرى.

خالد  الــشــيــخ  استقبل 
مدير  خليفة  آل  ــد  راشـ بــن 
لتنفيذ  العامة  اإلدارة  عــام 
األحكام والعقوبات البديلة 
ــن الـــــنـــــائـــــب كـــلـــثـــم  ــ ــ كـــــــــاًل مـ
محمود  والــنــائــب  الحايكي 
الــبــحــرانــي عــضــوي مجلس 

النواب.
وفـــــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
اإلدارة  عــــــام  ــر  ــديــ مــ رحــــــب 
ــام  ــكـ الـــعـــامـــة لــتــنــفــيــذ األحـ
والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات الــــبــــديــــلــــة 

ــنــــواب، حيث  بــعــضــوي مــجــلــس الــ
تــم اســتــعــراض الـــدور الـــذي تقوم 
به اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
والعقوبات البديلة في التوسع في 
تطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديلة والبدء في تنفيذ برنامج 
سيسهم  ما  المفتوحة،  السجون 
المجال  في  اإلنجازات  تعزيز  في 
خــالل  تحققت  الــتــي  الــتــشــريــعــي 
الـــــفـــــتـــــرة األخـــــــيـــــــرة مــــــن خــــالل 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
بالبدء والتوسع في تنفيذ قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
النائب  عــبــرت  جانبهما،  مــن 
محمود  والــنــائــب  الحايكي  كلثم 
البحراني عن شكرهما وتقديرهما 
لمدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ 
ــوبــــات الــبــديــلــة  ــقــ ــعــ األحـــــكـــــام والــ
في  دعــوتــهــمــا  اإلدارة  تلبية  عــلــى 
حــول  التعريفية  الـــنـــدوات  إقــامــة 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة، 
ــدأ الـــشـــراكـــة  ــبــ ــــن مــ ــزز مـ ــعــ بـــمـــا يــ
وزارة  تنتهجه  الــذي  المجتمعية 

الداخلية. 

الطالب ي�ستفيد منه في حال اجتيازه 66 �ساعة معتمدة

جامعة البحرين تتو�صع في طرح الدبلوم الم�صارك لي�صمل جميع الكليات
أعلنت جامعة البحرين عن عزمها التوسع في طرح الدبلوم 
الذين  الطلبة  الكليات، بهدف مساعدة  المشارك ليشمل جميع 
يــواجــهــون صــعــوبــات فـــي اســتــكــمــال مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس على 
فصل  احتماالت  من  والحد  المشارك،  الدبلوم  بشهادة  التخرج 
الدبلوم  دراســة  خيار  وإتــاحــة  تعثره،  حــال  الجامعة  من  الطالب 

المشارك فيما إذا رغب الطالب في ذلك.

} د. محمد رضا.} رئيسة جامعة البحرين.

ــم  ــ ــاسـ ــ نــــــظــــــم مـــــجـــــلـــــس جـ
الــمــريــســي بــمــنــطــقــة ســلــمــابــاد 
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان: »الـــكـــفـــاءة 
الــعــلــمــيــة كـــشـــرط مـــن شـــروط 
الـــتـــرشـــيـــح«، قـــدمـــهـــا الــبــاحــث 
رئيس  الــغــريــري  عــلــي  محسن 
ــيـــة الــــمــــرصــــد لـــحـــقـــوق  جـــمـــعـ
الجهود  وذلــك ضمن  اإلنسان، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــافــــة الـــقـ ــثــــقــ ــر الــ ــشـ ــنـ لـ
ــع االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
الــنــيــابــيــة والـــبـــلـــديـــة الــمــزمــع 

إجراؤها في نوفمبر 2022م.
أن  الــغــريــري  وأكـــد محسن 
العلمية  الكفاءة  عن  الحديث 
لــلــمــرشــح كـــشـــرط مـــن شـــروط 
المواضيع  مــن  يعد  الترشيح 
التي لطالما أثارت الكثير من 
الجدل والنقاش بين األوساط 
الــقــانــونــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، إذ 
على  البحريني  الــمــشــرع  نــص 
ــذا الــشــرط فــي الــفــقــرة )ج(  هـ
الدستور،  من   )57( المادة  من 
الــمــرســوم  مـــن   )11( والــــمــــادة 
لــســنــة   )15( رقــــــــم  بـــــقـــــانـــــون 
الــشــورى  مجلسي  بــشــأن   2002
إجــادة  على  فاقتصر  والــنــواب، 
العربية  اللغة  قـــراءة  المرشح 
وكـــتـــابـــتـــهـــا، أســــــوة بــتــشــريــعــات 
ــارات  ــ أخــــرى فــي الــكــويــت واإلمـ

وقطر.
أن  الــــــــغــــــــريــــــــري  وبـــــــــّيـــــــــن 
والفقه  الــمــقــارنــة  الــتــشــريــعــات 
الــقــانــونــي لــم يــتــفــق عــلــى رأي 
واحــــد فـــي هــــذه الــمــســألــة، بل 

انقسم إلى اتجاهين رئيسيين، 
إلـــى  األول  االتـــــجـــــاه  فــــذهــــب 
على  المرشح  حصول  إلزامية 
الـــمـــؤهـــل الــعــلــمــي الــجــامــعــي، 
مستندين في ذلك إلى مبررات 
وأسانيد أهمها أن حصوله على 
المؤهل يعد دلياًل على كفاءته 
ــأدواره  ــ وقـــدرتـــه عــلــى الــقــيــام بــ
فــي الــتــشــريــع والــرقــابــة، إذ إن 
عدم حصوله عليها يؤثر سلبًا 
المنتخب،  المجلس  أداء  على 
التحديات  ظل  في  وخصوصًا 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــــــصــــــعــــــوبــــــات الــ
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
التي تتطلب مواجهتها أعضاء 
ذوي خبرة وكفاءة للتصدي لها 

على أسس علمية مدروسة.

ــــى الــــجــــانــــب اآلخـــــــر،  ــلـ ــ وعـ
البعض  أن  إلــى  الغريري  أشــار 
القراءة  بشرط  االكتفاء  يؤيد 
والــكــتــابــة فــقــط ضــمــن شــروط 
إن  إذ  لــالنــتــخــابــات،  الــتــرشــيــح 
ــراط الـــمـــؤهـــل الــجــامــعــي  ــتــ اشــ
يـــــــؤدي إلــــــى اإلخـــــــــالل بــمــبــدأ 
تكافؤ الفرص بين المواطنين، 
وحرمان المواطن غير الحاصل 
عــلــى الــشــهــادة الــجــامــعــيــة من 
الترشح،  فــي  الــدســتــوري  حقه 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص إذا ما 
ــار وفــــرة  ــبـ ــتـ أخــــذنــــا بــعــيــن االعـ
اليوم  الجامعي  التعليم  فرص 
مــقــارنــة بــالــســابــق، فــضــاًل عن 
كون النائب يعد ممثاًل للشعب 
وأطيافهم  مكوناتهم  بجميع 

ومؤهالتهم، ما يتطلب احترام 
عليه  اتفق  ومــا  الديمقراطية 
يرون  قد  الذين  الدائرة  أهالي 
الكفاءة  المرشحين  أحــد  فــي 
رغــــــــــم عــــــــــدم حـــــصـــــولـــــه عـــلـــى 
ــًة إلــى  ــافــ مـــؤهـــل جـــامـــعـــي، إضــ
يؤدي  لن  المؤهل  اشــتــراط  أن 
افترضنا  لو  المشكلة  إلى حل 
الــــنــــواب حــاصــلــون  أن جــمــيــع 
ــــي مــخــتــلــف  عـــلـــى شـــــهـــــادات فـ
فالعبرة  العلمية،  التخصصات 
وإنما  العلمي  بالمؤهل  ليست 
بـــالـــمـــهـــارات الـــتـــي يــتــمــتــع بها 

النائب.
وأشـــــــار الــــغــــريــــري إلـــــى أن 
ال  الجامعي  الــمــؤهــل  مــوضــوع 
الحديثة  الــمــواضــيــع  مــن  يعد 

سبق  إذ  البحرين،  مملكة  فــي 
الـــتـــعـــديـــالت  ضـــمـــن  ُطـــــــرح  أن 
الـــدســـتـــوريـــة الــمــقــتــرحــة لــعــام 
التي  المرئيات  كــإحــدى   2012
تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا فـــي حـــوار 
ــي لــتــعــديــل  ــنــ ــوطــ الــــتــــوافــــق الــ
 )57( الـــمـــادة  مــن  )ج(  الــفــقــرة 
ــراط أن  ــتــ ــاشــ ــور بــ ــتــ مــــن الــــدســ
ــح لــلــمــجــلــس  ــ ــرشـ ــ ــمـ ــ يـــــكـــــون الـ
الــنــيــابــي حـــاصـــاًل عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس أو الليسانس من 
إحدى الجامعات المعترف بها 
السلطة  أن  إال  يعادلها،  مــا  أو 
على  اإلبقاء  ارتــأت  التشريعية 
واالكتفاء  عليه  كما هو  النص 
بـــشـــرط قـــــــراءة وكـــتـــابـــة الــلــغــة 

العربية.

ن���������������دوات ت����ع����ري����ف����ي����ة ح�����ول 
ال���ع���ق���وب���ات وال���ت���داب���ي���ر ال��ب��دي��ل��ة

كتبت فاطمة علي:
الطبيعي  الــعــالج  اخــتــصــاصــيــة  أكــــدت 
معصومة السيد أن التوصيات الطبية تحث 
الذين يعانون من بعض األمراض  الطلبة 
»الـــســـكـــلـــر، الـــســـكـــري، اإلنـــحـــنـــاء الــجــانــبــي 
للظهر، تقوس الساقين والقدم المسطحة« 
على مشاركة زمالئهم في حصص الرياضة 
البدنية وممارسة بعض التمارين البسيطة 
زيادة  تساعد على  والتي  الشدة  ومتوسطة 
لياقة الطالب وقوة تحمله لنوبات السكلر، 
مشيرة إلى أن ممارسة التمارين المناسبة 
والــدورة  العضلية  القوة  في  تحسن  تظهر 
الدموية بعد 6 أسابيع من االستمرار وفق 

دراسة علمية حديثة.
وقـــالـــت الــســيــد فـــي تــصــريــح لــــ »أخــبــار 
للعالج  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الخليج« 
الطبيعي بأن حصة الرياضة من الحصص 
إلى  بالنسبة  أهمية  تشكل  ال  غالبًا  الــتــي 
أســاســي،  تعليمي  منهج  أنــهــا  إال  الــطــالــب 
فيما يظن البعض أن حاالت مرضية معنية 

ما  وهو  الرياضة  إعفاؤها من حصة  يجب 
التي  الطبية  التوصيات  الدراسات  يخالف 
والنشاط  الرياضية  التمارين  أهمية  تؤكد 
البدني لهذه الفئة تحديدا، إذ إن التمارين 
ــن لــجــمــيــع  ــ تــعــتــبــر الــــجــــزء الـــعـــالجـــي اآلمــ
الحاالت من دون استثناء ولكن بمستويات 
وشروط معينة تتناسب مع طبيعة الحالة 

المرضية.
عــــالج طبيعي  اخــتــصــاصــيــة  وأفـــــــادت 
أولــيــاء  بين  الــســائــد  بــأن  السيد  معصومة 
األمور الخوف من زيادة ألم الظهر للطلبة 
التقوس  أو  الجانبي  باإلنحناء  المصابين 
ــة وخـــاصـــة بعض  ــاضـ ــريـ عــنــد مـــمـــارســـة الـ
وضعيات الجمباز أو التمدد إال أن األبحاث 
بالنسبة  إيــجــابــيــة وخــاصــة  نــتــائــج  أثــبــتــت 
التسلق في  أو  مــثــاًل  الــتــمــدد  تــمــاريــن  إلــى 
الفقري  الــعــمــود  مــرونــة  عــلــى  المحافظة 

ولكن باشتراطات معينة.
ـــاب  ــبـ أســ ــمــــس  خــ هـــــنـــــاك  إن  وقــــــالــــــت 
تــجــعــلــنــا نــحــث الــطــلــبــة مـــرضـــى الــســكــري 
ــة فـــــي حــــصــــة الــــريــــاضــــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــــى الــ عــ

أهــمــهــا تحسين مــســتــوى الــســكــر فــي الــدم 
وزيـــــادة الــلــيــاقــة الــعــامــة إضــافــة إلـــى إدارة 
ــنــــب أمـــــــراض الـــقـــلـــب وأخـــيـــرا  الــــوزن وتــــجــ
بحث  بنتائج  استنادًا  النوم وذلك  تنظيم 
النوع  السكري من  أن مرضى  يؤكد  علمي 
الــثــانــي وهــشــاشــة الــعــظــام يــحــصــلــون على 
السكر  مستوى  تحسن  في  إيجابية  نتائج 
في الدم وكثافة العظم مع ممارسة بعض 

التمارين الرياضية.
وأكدت أن ممارسة التمارين الرياضية 
ــــن الــــفــــوائــــد الـــبـــدنـــيـــة  تـــحـــقـــق الـــكـــثـــيـــر مـ
فمزاولة  للطلبة،  واالجتماعية  والنفسية 
النشاط البدني يمكن أن يساعد األطفال 
وسالمة  التناسق،  تحقيق  على  والــشــبــاب 
بــنــاء الــعــظــام والــعــضــالت والــمــفــاصــل، ما 
الــســيــطــرة عــلــى وزن الجسم  يــســاعــد عــلــى 
الــزائــد، ورفــع كفاءة  الـــوزن  والتخلص مــن 
ــن، مـــفـــيـــدة بـــأن  ــيـ ــتـ ــرئـ وظـــيـــفـــة الـــقـــلـــب والـ
ممارسة األنشطة الحركية تزيد من قدرة 
الــطــالــب عــلــى الــتــعــلــم، وذلــــك مـــن خــالل 
ــي الـــــقـــــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة. فــقــد  ــراتـــه فــ ــيـ ــأثـ تـ

الطلبة  أن  إلــى  الـــدراســـات  مــن  كثير  أشـــار 
الرياضية  المسابقات  في  يشاركون  الذين 
لممارسة  عرضة  أقــل  يكونون  المدرسية، 
بعض العادات غير الصحية، كالتدخين أو 
تعاطي المخدرات، وأكثر فرصة لالستمرار 
ــة وتــحــقــيــق الــتــفــوق الـــدراســـي  ــدراسـ فـــي الـ

وبلوغ أعلى المستويات األكاديمية.

اخت�سا�سية عالج طبيعي لـ»اأخبار الخليج«:

ال اإعف���اء م���ن ح�ص���ة الريا�ص���ة تح���ت اأي ظ���رف �صح���ي

} معصومة السيد.

رئي�س »المر�صد لحقوق االإن�صان« يقدم محا�صرة عن الكفاءة العلمية للمتر�صحين

أشــــــــــــــــادت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
بــنــت عيسى  رنــــا  الــشــيــخــة 
الـــعـــام  ــيــــن  األمــ آل خــلــيــفــة 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
أمناء  رئــيــس مجلس  نــائــب 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
بـــالـــنـــتـــائـــج الـــــــصـــــــادرة عــن 
ــامـــج األمــــــم الــمــتــحــدة  ــرنـ بـ
اإلنــــمــــائــــي بــــالــــشــــراكــــة مــع 
ــســة مــحــمــد بـــن راشـــد  مــؤَسّ
حيث  للمعرفة،  مــكــتــوم  آل 
تـــصـــدرت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــالــمــيــًا 
ــيــــر الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــغــ ــتــ فـــــــي مــ
فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
مـــؤشـــر الــمــعــرفــة الــعــالــمــي 
يقيس  والـــذي   2021 للعام 
ــي عــلــى  ــرفــ ــعــ ــمــ الـــــــواقـــــــع الــ
ــالـــم كــمــفــهــوم  مـــســـتـــوى الـــعـ
وثيق  بشكل  مرتبط  شامل 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
وبــمــخــتــلــف أبـــعـــاد الــحــيــاة 
المعاصرة، وبناء  اإلنسانية 

المعرفة،  واقــتــصــادات  مجتمعات 
ــات الـــتـــنـــمـــويـــة  ــاســ ــيــ ــســ ووضــــــــع الــ

الستشراف المستقبل.
ــة، أكـــــدت  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
األمـــــيـــــن الـــــعـــــام مـــــا يـــحـــظـــى بــه 
قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــن دعــم 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك الـــبـــالد الــمــعــّظــم، واهــتــمــام 

ــر مــــــن صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــمـ ــتـ ــسـ مـ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولــــــّي  آل خــلــيــفــة 
الوزراء، يأتي إيمانًا بدور  مجلس 
التعليم كمحّرك رئيسي للعملية 
في  وأهميته  بالمملكة  التنموية 
المستدامة  التنمية  أهــداف  دعم 
وتمّيزها  المملكة  ريــادة  وترسيخ 

في هذا القطاع المهم.
وأوضحت د. الشيخة رنا بنت 
عيسى آل خليفة أن هذه النتائج 
الخطة  ثمار  من  ثمرة  إال  ماهي 
للبحث  الوطنية  االستراتيجية 
العلمي 2014-2024 والتي يسعى 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي إلـــى 
تحقيقها وجعل مملكة البحرين 
متميزة في حقول البحث العلمي 
األساسية ذات األهمية لالقتصاد 
قـــدرات الزمـــة للوصول  وامــتــالك 
إلى المعرفة العالمية والمساهمة 
فــي اســتــدامــة الــنــمــو االقــتــصــادي 
لمملكة  التنافسية  الــقــدرة  ورفــع 

البحرين.

اأمين عام التعليم العالي ت�ؤكد:

ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ح��ول��ت 
ال��ط��ال��ب م���ن م��ت��ل��ق��ي م��ع��ل��وم��ة اإل�����ى ب��اح��ث

} د. الشيخة رنا بنت عيسى.

أكــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــمـــــان حـــاجـــي 
المستشفيات  أعــمــال  بتصريف  القائم 
الــحــكــومــيــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــضــمــان 
الـــصـــحـــي ورئــــيــــس الـــصـــحـــة الــمــدرســيــة 
بوزارة الصحة أن التنسيق في الجوانب 
الصحية بين قسمي الصحة المدرسية 
والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  بــوزارة 
مستمر بهدف سالمة الصحة المدرسية 

خالل العام الدراسي.

ــة  ــحــ الــــصــ ــم  ــ ــســ ــ قــ أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــة بـــــــــــإدارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــمــــدرســ الــ
قسم  مع  بالتعاون  نّظم  الصحة  بـــوزارة 
ــورش  ــددًا مـــن الــ ــ ــراض عــ ــ ــ مــكــافــحــة األمـ
األمراض  من  الوقاية  لكيفية  التوعوية 
المدارس  المعدية للمعنيين في جميع 
ــم الــتــنــســيــق  ــ الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة وتـ
وزارة  مــع  بالتعاون  التفقدية  لــلــزيــارات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــلــتــأكــد مـــن الــتــزام 

الصحية  بـــاإلجـــراءات  الــمــدارس  جميع 
تتضمن  والــتــي  الــمــدارس؛  فــي  الوقائية 
ــاه وعـــمـــل  ــيــ ــمــ ــة الــ ــالمــ ــا تـــفـــّقـــد ســ ــ ــًضـ ــ أيـ
الصحة  إدارة  أقسام  ِقبل  المقاصف من 
المشتركة  الــلــجــنــة  ومـــن خـــالل  الــعــامــة 
والتعليم،  والتربية  الصحة  وزارتــي  بين 
القنوات  جميع  تسخير  إلــى  بــاإلضــافــة 
حصول  لتسهيل  الصحية  والــخــدمــات 

الطلبة على العناية الصحية الالزمة.
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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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السبت  يــوم  الــعــالــم  يحتفل 
الموافق العاشر من سبتمبر هذا 
العام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولــيــة بــاعــتــبــاره فــرصــة سنوية 
ــالـــم  ــعـ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي أنـــــحـــــاء الـ
ــاب مـــــهـــــارات مـــهـــمـــة قــد  ــتــــســ الكــ
تنقذ حياة المصاب من الخطر 
ــمـــوت، وخـــاصـــة فـــي حـــاالت  أو الـ
الطوارئ أو وقوع أي حادث، حيث 
الفئة  هم  المدني  المجتمع  إّن 
واألكثر  الحادث  من  قرًبا  األكثر 

سرعة في تقديم المساعدة.
ــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة  ــ ومـ
يقيم  الــمــجــتــمــعــيــة،  والـــشـــراكـــة 
ــي الــــعــــهــــد لـــلـــتـــدريـــب  ــ ــ مــــركــــز ولـ
اليوم  فعالية  الطبية  والــبــحــوث 
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
ــدد مــمــكــن من  لـــتـــدريـــب أكـــبـــر عــ
أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي 
مـــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن على 
اإلنــــــــعــــــــاش الــــقــــلــــبــــي الــــــرئــــــوي 
واإلســعــافــات األولــيــة، وذلـــك في 
مجمع السيتي سنتر- البحرين 
بتاريخ  والــســبــت  الجمعة  يــومــي 
مــن   )2022 ســـبـــتـــمـــبـــر   10-9(
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــًا إلــى 

ــوة عــامــة  ــدعـ الــعــاشــرة مـــســـاًء والـ
ومجانية.

تهدف الفعالية واالحتفالية 
بـــالـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات 
األولـــــيـــــة إلــــــى أهـــــــــداف عـــديـــدة 

سامية منها:
المجتمعي  الــوعــي  ــادة  زيــ  *
ــول أهــمــيــة تــعــلــم اإلســعــافــات  حــ

األولية إلنقاذ األرواح.
تــعــلــيــم  فـــــي  ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ الــ  *
ــات  ــافــ ــعــ ــارات اإلســ ــ ــهــ ــ األفـــــــــــراد مــ
األولية لجميع الفئات واألعمار.
* تقديم تدريب مجاني من 
قبل مدربين مختصين للتوعية 

بأهمية هذا اليوم.
* التعريف بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية كأحد 
أهم المراكز التدريبية المعتمدة 
القلب  جمعية  قبل  مــن  عالميًا 
دورات  ــقــــديــــم  ــتــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

اإلنعاش واإلسعافات األولية.
ــة أشــــــار  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
المقدم طبيب صالح علي الغانم 
الــــطــــوارئ  طــــب  أول  اســـتـــشـــاري 
ــات الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة  ــالـــخـــدمـ بـ
الفعالية  على  الــعــام  والــمــشــرف 

إلـــى إنَّ اإلســعــافــات األولــيــة هي 
الطبية  الخدمة  تقديم  عملية 
ــؤقــــت، حــيــث  الـــفـــوريـــة بــشــكــل مــ
تقدم اإلسعافات األولية لكل من 
اإلنــســان الــمــريــض أو الــمــصــاب، 
ــراءات  ــ ــ ــذه اإلجـ حــيــث تــســاعــد هــ
ــى الــــــوصــــــول لــــوضــــع صــحــي  ــ ــ إلـ
ــتـــخـــدام  ــلـــمـــصـــاب بـــاسـ أفــــضــــل لـ
الـــمـــهـــارات وخــــطــــوات اإلســـعـــاف 
الــمــنــاســبــة،  واألدوات  الــبــســيــطــة 
ــيـــن وصـــــــول الـــمـــســـاعـــدة  ــى حـ ــ إلــ
الطبية الكاملة، حيث ال يحتاج 
أدوات  اســتــخــدام  إلـــى  الــمــســعــف 
عالية،  مــهــارات  أو  معقدة  طبية 
إنما يكفي الحصول على تدريب 
ــلـــى هـــذه  أســــاســــي لـــلـــحـــصـــول عـ
الــمــهــارات والــتــعــرف عــلــى طــرق 
التعامل مع الحاالت واإلصابات 

بشكل صحيح.
كـــمـــا القـــــت هـــــذه الــفــعــالــيــة 
إقــبــااًل شــديــدًا مــن قبل مــرتــادي 
األول،  الــــــيــــــوم  فــــــي  الــــمــــجــــمــــع 
وســتــســتــمــر الــفــعــالــيــة حــتــى يــوم 

السبت.
وأوضــــحــــت الـــمـــقـــدم مــرفــت 
اإلنعاش  دورات  رئيس  الهاجري 

بـــمـــركـــز ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــتــدريــب 
ــة ومــنــســقــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــــوث الـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
تأتي  الفعالية  هذه  أن  الفعالية 
ــت مــــنــــاســــب جــــــــدًا اآلن  ــ ــ فـــــي وقـ
ــودة الـــحـــيـــاة إلـــى  ــ ــ مــــع بــــدايــــة عـ
طــبــيــعــتــهــا بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا 
للمختصين  الــفــرصــة  لــتــعــطــي 
فــي الــتــدريــب ومــدربــي اإلنــعــاش 
ــيـــة لــالنــفــتــاح  واإلســـعـــافـــات األولـ
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل مــبــاشــر 
التسوق  مجمعات  أكبر  أحد  في 
أكبر  إلــى  للوصول  البحرين  في 

المجتمع  أفــراد  عــدد ممكن من 
هــذه  لتلقي  والـــــزوار  الــبــحــريــنــي 

المهارات الحياتية المهمة.
بعدها أشارت المقدم مرفت 
ــى أن شـــعـــار الــيــوم  الـــهـــاجـــري إلــ
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
العام هو )تعلم اإلسعافات  لهذا 
الــحــيــاة( ليعكس  األولـــيـــة مـــدى 
أهــمــيــة اكــتــســاب الــجــمــيــع لــهــذه 
وقت  أي  في  األساسية  المهارات 
ــارهــــم،  ــمــ ــن أعــ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

جنسهم، أعمالهم أو ظروفهم.

محميد احملميد

فــــي الـــســـعـــوديـــة تــــم االحـــتـــفـــاء بــالــطــفــل 
الحقائب  يحمل  وهــو  صــورتــه  انتشرت  الــذي 
المدرسية عن شقيقتيه.. وعندنا هنا انتشرت 
الكرسي  عــلــى  شقيقه  يــســاعــد  لطفل  صـــورة 
وال  تكريم  وال  احتفاء  دون  مــن  الــمــتــحــرك.. 

حتى تشجيع..!!
ماذا لو بادرت مثال المحافظة والمدرسة، 
أو تلك المؤسسات التي صرفت فيها »القسائم 
الـــمـــدرســـيـــة« لــالحــتــيــاجــات الـــمـــدرســـيـــة، إلــى 
اإلنسانية  المبادرات  بعض  الطفل..؟  تكريم 
الجميلة استثمار ذكي، ال يحسن الكثير منا 

التفاعل معها وال يجيد اقتناصها.
النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  للدكتور  تحية 
لنداء  استجاب  الذي  والتعليم،  التربية  وزير 
معه،  والحديث  لقائه  أجل  الطالبة من  تلك 
تلك  فيديو..  ومقطع  صــورة  انتشرت  بعدما 
ــادرة إنــســانــيــة تـــربـــويـــة وطـــنـــيـــة.. ورســـالـــة  ــبــ مــ
حضارية جميلة.. وصورة رفيعة في مجتمعنا 

الكريم. 
العاملين في اإلدارات األمنية  تحية لكل 
مهنية  بكل  يعملون  الذين  الداخلية،  بـــوزارة 
الــســيــارات عند  وإنــســانــيــة، فــي تسهيل حــركــة 
التعامل  وفــي حسن  والــجــامــعــات..  الــمــدارس 
تلك  الشارع..  لعبور  ومساعدتهم  الطلبة  مع 
صور ولقطات أجاد اإلعالم األمني -مشكورا- 
إبرازها وإيصالها إلى الناس، كرسالة حضارية 

رفيعة.
تــحــيــة لـــــــإلدارات الــمــدرســيــة والــعــامــلــيــن 
الطلبة  الذين يحرصون على استقبال  فيها، 
للمدارس،  الــدخــول  عند  صباحا  والطالبات 
المدرسي،  الــدوام  نهاية  وتوديعهم ظهرا عند 
ــارات، إلــى  ــيـ وضـــمـــان ركــوبــهــم الــبــاصــات والـــسـ
حين وصــولــهــم إلــى الــمــنــازل والــبــيــوت.. وهم 

يتحملون »عز الحر والجو المرهق«.
والحديث  إليه  اإلشــارة  الواجب  من  ربما 
وساعات  المدرسي،  الــدوام  موضوع  اآلن  عنه 
ــارع  الـــعـــمـــل، واالزدحــــــــام الـــحـــاصـــل فـــي كـــل شـ

الصباحية،  الفترة  خــالل  و»داعـــوس«  وطريق 
صحيح  االنـــصـــراف..  لحظة  الظهيرة  وعــنــد 
هــي مــجــرد ســاعــة زمنية واحـــدة فــي الصباح، 
وساعة زمنية عند الظهر، ولكنها تشكل عبئا 
ــور،  وجــهــدا وضــغــطــا نفسيا عــلــى أولــيــاء األمـ
وخـــاصـــة فـــي ظـــل وجــــود بــعــض الـــنـــاس ممن 
يـــصـــرون عــلــى مــخــالــفــة الــتــنــظــيــم الـــمـــروري، 
بل  الــخــاطــئ،  والـــوقـــوف  الــمــســارات،  وتعطيل 
حــتــى االســتــعــداد لــرفــض أي تــوجــيــه مــن أي 

أحد..!!
مــع بــدايــة كــل عــام دراســـي، يبرز الحديث 
وتــــــزداد الــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر وتــعــديــل ســاعــات 
الـــدوام الــمــدرســي، وذلــك مــوضــوع ربما يكون 
وفق  إليه  نظرنا  مــا  إذا  حاليا،  منطقي  غير 
رؤية شاملة ومتكاملة، ال أن يتحدث البعض 
وحــده،  هــو  وفــق ظــروفــه  بالتعديل  يطالب  أو 
فـــي حــيــن يـــوجـــد مـــئـــات اآلالف مـــن الــطــلــبــة 
ــدد مثله من  والــطــالــبــات وأولـــيـــاء األمــــور، وعـ
والباصات..  والحافالت  والسيارات  المركبات 
ومن غير المعقول وضع ساعات دوام مدرسي 
ــي أمــر  ــ ــدة لــكــل طــالــبــة وطـــالـــبـــة، وولـ عــلــى حــ

وسيارة، وحافلة ومركبة..!!
بالتأكيد إن األمر متعب ومزعج للجميع.. 
الــــدول لديها  بــالــتــأكــيــد كــذلــك أن كــل  ولــكــن 
الدراسية..  العمل  ساعات  مع  ذاتها  المسألة 
إلــى  ــادرت  ــ بـ أيــضــا أن هــنــاك دوال  وبــالــتــأكــيــد 
الــمــروري عند  ــام  التخفيف مــن حــدة االزدحــ
ــا يجب  ــي، وهـــــذا مـ ــدرسـ ــمـ ــات الـــــــدوام الـ ســـاعـ

البحث عنه، والعمل به، واالستفادة منه. 
ربـــمـــا كـــانـــت مــــبــــادرة جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  مــع  بالتعاون 
وشركة البحرين للنقل العام لتسيير خطوط 
النقل إلى مقر الجامعة جزءا من حل جيد، 
يسهم في تخفيف مسألة االزدحام المروري.. 
أن تكون  وبالتأكيد هناك حلول أخرى يمكن 
فــاعــلــة واخــتــيــاريــة لــلــنــاس.. فــهــل مــن حلول 

إبداعية ومستدامة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

بين �صورتين.. 

والدوام المدر�سي

ــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــد اهلل  أكــ
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب - 
البرلمانية  الشعبة  وفـــد  رئــيــس 
الـــمـــمـــثـــل لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــارك فــــي أعــــمــــال الــقــمــة  ــشــ ــمــ الــ
الــبــرلــمــانــات  لـــرئـــيـــســـات   14 ـــ  ــــ الـ
العاصمة  فــي  حــالــيــا  المنعقدة 
ــة »طـــشـــقـــنـــد«  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ األوزبـ
الــبــرلــمــانــي  الـــعـــمـــل  تـــعـــزيـــز  أن 
ــدولــــي الــمــشــتــرك مـــع الــــدول  الــ
ــة يــمــثــل  ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـــصـــديـــقـــة والـ
ثابتة،  وأولـــويـــة  أســاســيــة،  ركــيــزة 
تحرص الدبلوماسية البرلمانية 
توظيف  على  البحرين  لمملكة 
إمــكــانــيــاتــهــا مــن أجـــل األخــــذ به 
آلفــاق أرحــب مــن التقدم، وذلــك 
انــســجــامــا مــع الــتــوجــه الــوطــنــي 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــيـــســـى آل  ــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ الــــمــ

خليفة ملك البالد المعظم.
ــود  ــهـ الـــجـ أن  إلـــــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ
الرامية  البحرينية  البرلمانية 
لرفع مستوى الشراكة مع الدول 
مع  تتسق  والصديقة،  الشقيقة 
الــخــارجــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  دور 
سياستها  تنفذ  والتي  للمملكة، 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــتــــزنــــة الــــحــــكــــومــــة بـ الــــمــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
العالقات  أهمية  مؤكدة  الـــوزراء، 
التعاون  يمثله  ومــا  البرلمانية، 

ــن خـــيـــار أســـاســـي  والـــتـــنـــســـيـــق مــ
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات واألزمــــات 

التي تواجه الدول والشعوب.
ذلــك على هامش عدة  جــاء 
مجلس  رئيسة  عقدتها  لــقــاءات 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس االتـ ــيـ ــ ــع رئـ ــ الــــــنــــــواب مــ
ــي، ورئــيــســات  ــدولــ الــبــرلــمــانــي الــ
بــرلــمــانــات كـــل مـــن إنــدونــيــســيــا، 
أوزبكستان،  أذربــيــجــان،  بلجيكا، 
بـــــنـــــغـــــالديـــــش، مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، 
وإســبــانــيــا عــلــى هــامــش مــشــاركــة 
وفـــــد الــشــعــبــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فــي 
عشرة  الرابعة  القمة  اجتماعات 
المنعقد  الــبــرلــمــانــات  لرئيسات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة األوزبــكــســتــانــيــة 

»طشقند«، وبتنظيم من االتحاد 
ــي ومــجــلــس  ــ ــدولـ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــي الـ

الشيوخ األوزبكستاني.
ــة مــجــلــس  ــسـ ــيـ وتــــطــــرقــــت رئـ
النواب خالل اللقاءات إلى أهمية 
توظيف الدبلوماسية البرلمانية 
االقــتــصــادي  الــتــعــاون  تنمية  فــي 
ــاري، ورفــــــع مــســتــوى  ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
بــيــن مملكة  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
الـــبـــحـــريـــن والــــــــدول الــصــديــقــة، 
مركزًا  تمثل  المملكة  أن  مؤكدة 
ماليا استراتيجيا في المنطقة، 
جاذبة  استثمارية  بيئة  ولــديــهــا 
ومـــتـــطـــورة، وتـــقـــدم الــكــثــيــر من 

التسهيالت للمستثمرين.

ونــــوهــــت بـــالـــتـــقـــدم الــمــطــرد 
البحرين  مملكة  تــشــهــده  الـــذي 
التعليم  منظومتي  تــطــويــر  فــي 
من جهد  تسجله  ومــا  والصحة، 
رفــيــع فـــي مــجــال رعـــايـــة حــقــوق 
ــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــان، ســ ــ ــسـ ــ اإلنـ
المؤسسي  العمل  أو  التشريعات 

أو الممارسات الواقعية.
وشددت خالل اللقاءات على 
والــرؤى  المواقف  تنسيق  أهمية 
الشقيقة  الــدول  مع  البرلمانية 
في  المشاركة  خــالل  والصديقة 
مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
تعزيز  لــدعــوات  استجابة  وذلـــك 
المؤسسات  بين  القائم  التعاون 

ــذه الـــــــدول،  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي هــ
وطموحات  تطلعات  يلبي  وبــمــا 
تحقيق  عــلــى  ويــعــمــل  الــشــعــوب 
مستقبل  فـــي  وآمـــالـــهـــا  رغــبــاتــهــا 

أفضل.
ــات  ــســ ــيــ رئــ قــــمــــة  أن  يـــــذكـــــر 
ــد مـــــن أبـــــرز  ــعــ الــــبــــرلــــمــــانــــات، تــ
التجمعات العالمية للبرلمانيات 
التي ينظمها االتحاد البرلماني 
الــــــدولــــــي لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي تعنى  الــمــهــمــة  الــعــالــمــيــة 
ــاب والــتــنــمــيــة  ــبــ ــشــ ــرأة والــ ــمــ ــالــ بــ
الــمــســتــدامــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــوضــوعــات ذات 

االهتمام البرلماني المشترك.

على هام�س الم�ساركة في اجتماعات قمة رئي�سات البرلمانات.. رئي�سة مجل�س النواب: 

ب���ن���اء ع����اق����ات ب���رل���م���ان���ي���ة م��ت��ي��ن��ة م����ع ب���رل���م���ان���ات 

ال���ع���ال���م ان����ط����اق����ًا م����ن ال���ن���ه���ج ال���م���ل���ك���ي ال�����س��ام��ي

} جانب من لقاءات رئيسة مجلس النواب خالل القمة.

ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ة ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
2022 الأول������ي������ة  ل���اإ����س���ع���اف���ات  ال���ع���ال���م���ي  ال����ي����وم 

تــنــظــم جــمــعــيــة الــبــحــريــن لــلــتــدريــب 
ــريـــة مــؤتــمــرهــا  ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمــ ــ وتـــنـــمـــيـــة الــ
تحت  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  لتنمية  الــدولــي 
ــادة تــوجــيــه الــمــهــارات  ــ شــعــار »تــطــويــر وإعـ
والتدريب المرن« يومي الثالثاء واألربعاء 
الدبلومات  بفندق   2022 أكــتــوبــر   19-18
مــن جميل  كريمة  برعاية  بــلــو،  راديــســون 
ــر الــعــمــل،  بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وزيــ
ويتمحور المؤتمر حول مشاركة الخبرات 
ــادة  وأفــضــل الــمــمــارســات فــي تــطــويــر وإعــ
تــوجــيــه الـــمـــهـــارات والـــتـــدريـــب الـــمـــرن في 
النفط  قــطــاع  مــثــل  الــقــطــاعــات  مختلف 
وقطاع  والمصارف  البنوك  وقطاع  والغاز 
االتـــصـــاالت وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، بــاإلضــافــة 
الــخــدمــيــة، حيث يسلط  الــقــطــاعــات  إلــى 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم 
المستقبلية من خالل صقل  االتجاهات 

بــمــا يساعد  الـــمـــهـــارات  تــوجــيــه  ــادة  ــ إعـ أو 
عــلــى تحقيق  والــمــؤســســات  الــمــوظــفــيــن 
أهــــــــــداف الـــتـــطـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي بـــصـــورة 
التحركات  أو  الترقية  مثل  واقعية  أكــثــر 

الجانبية. 
على  للتعرف  فرصة  المؤتمر  ويقدم 
آخـــر الـــتـــطـــورات مـــن الـــمـــوارد والــمــصــادر 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــحــســيــن 
ــيــــتــــم عــــــــرض أهــــم  ــارات، كــــمــــا ســ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
إلعـــادة  عــالــمــيــًا  الــمــطــروحــة  المنهجيات 
صقل المهارات إلى جانب تطوير التعلم 

والتدريب المرن بأنواعه.
 وفــي هــذا الــصــدد ثــّمــن أحــمــد عطية 
رئيس مجلس إدارة الجمعية اختيار هذا 
الــمــوضــوع الــحــيــوي وطــرحــه فــي مؤتمر 
خالل  مــن  البحرين  بمملكة  يــقــام  دولـــي 
العديد  تمثل  عمل  ورقـــة   )12( مــن  أكــثــر 

مــن الــقــطــاعــات ويــســتــعــرضــهــا نــخــبــة من 
ــيـــن الـــمـــمـــيـــزيـــن فـــــي مـــجـــال  ــتـــحـــدثـ ــمـ الـ
ــتـــدريـــب  ــارات والـ ــهــ ــيـــه الــــمــ تـــطـــويـــر وتـــوجـ
المؤتمر يستهدف  أن  أضاف  كما  المرن. 
العاملين في مختلف  كبيرة من  شريحة 
مشيًرا  والخاصة،  الحكومية  القطاعات 
واألخذ  والتوعية  الوعي  نشر  أهمية  إلى 
ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة  ــات والـ ــ ــدراسـ ــ بــنــتــائــج الـ
ضــرورة  تؤكد  التي  الميدانية  والــتــجــارب 
تعزز  التي  التدريب  برامج  على  التركيز 
اكتساب  في  الموظفين  قــدرة  من  وتوسع 
مهارات مكتسبة  بلورة  أو  مهارات جديدة 
األداء  تطوير  في  يسهم  بما  السابق،  في 

ورفع اإلنتاجية.
ودعا عطية المسؤولين في القطاعين 
العام والخاص إلى الحرص على مشاركة 
العمل  أوراق  مــن  لالستفادة  الموظفين 

حيث  المؤتمر،  يومي  خــالل  المطروحة 
طــرح مخرجات  الــى  المؤتمر  هــذا  يرمي 
ونتائج تدعم األداء وتثري خطط وبرامج 

التدريب المؤسسية.

الق���ادم اأكتوب���ر  للتدري���ب تنظ���م موؤتمره���ا  البحري���ن  جمعي���ة 

} أحمد عطية.

حــــــذر مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون من  لـ
اســتــخــدام مــعــجــون األســنــان 
ــروق مــــن الـــدرجـــة  ــحــ عـــلـــى الــ
ــد تــتــعــرض  ــ ــي قـ ــتــ األولـــــــــى الــ
سعيًا  وذلـــك  المنزل  فــي  لها 
لـــتـــقـــلـــيـــل األلـــــــــم وتـــخـــفـــيـــف 
المعجون  أن  وأضـــاف  اآلثـــار، 
كيميائية  مــواد  على  يحتوي 
تــســبــب الــتــهــاب الـــحـــروق وإن 
أعــطــت شـــعـــورا بـــالـــبـــرودة في 

بداية األمر.
 كــــمــــا شــــــــدد الـــمـــجـــلـــس 
زيت  وضــع  عن  االبتعاد  على 
الــزيــتــون والــزبــدة أيــضــًا على 
ــذه  ــا تــســبــبــه هـ ــمـ الـــــحـــــروق لـ
الحرارة  احتباس  من  المواد 

داخل الحروق.
 ونــــــوه مــجــلــس الــصــحــة 
لتجنب  أنــــه  إلــــى  الــخــلــيــجــي 
أي مــضــاعــفــات خــطــرة ال بد 
من اتباع عدة خطوات؛ منها 
وضــــع الــمــنــطــقــة الــمــحــروقــة 
تحت مــاء فــاتــر مــدة مــا بين 
إلــى  إضــافــة  دقــيــقــة،  و20   10
استخدام الكريمات والمراهم 
الــحــروق،  بمعالجة  الخاصة 
وفـــي حـــال كـــان األلـــم شــديــدا 
ــاول مــســكــنــات  ــنــ ــكــــان تــ بــــاإلمــ
ــم، وطــلــب الــمــســاعــدة أو  ــ األلـ
حال  فــي  الطبية  االســتــشــارة 

استمر األلم.

تـــوّجـــه فــضــيــلــة الــشــيــخ 
القطان  عبداهلل  بن  عدنان 
ــاتــــح  ــفــ ــيــــب جـــــامـــــع الــ خــــطــ
ــي، فــــي الــخــطــبــة  ــ ــالمــ ــ اإلســ
الجمعة  يـــوم  ألــقــاهــا  الــتــي 
2022م،  سبتمبر   9 الموافق 
الــــــــتــــــــي حـــــمـــــلـــــت عــــــنــــــوان 
ــــي.. وصــايــا  ــــدراسـ »الـــعـــام الـ
ــيــــهــــات«، والــمــنــقــولــة  وتــــوجــ
عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة فــي 
بالشكر  البحرين،  تلفزيون 
ــى الــــقــــيــــادة  ــ ــ ــر إلـ ــديــ ــقــ ــتــ والــ
الـــحـــكـــيـــمـــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــر لــلــعــلــم والــتــعــلــيــم 
ــة الـــعـــلـــم،  ــبـ ــلـ ــلـــم وطـ ــعـ ــمـ والـ
الطلبة  باألبناء  واهتمامها 
على  وحرصها  والطالبات، 
تعليمهم التعليم المجاني، 
وتنفيذها لمشاريع التعليم 
ــة  ــويــ ــربــ ــتــ ــة والــ ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
ــرة، وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الــــمــــدارس  أداء  لــتــحــســيــن 
المدارس  وتوفير  والمعلم، 
ــــي واإلنــــــــشــــــــاءات  ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ

ــيــــن  ــلــــمــ ــعــ ــزات والــــمــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
تصب  والــتــي  األكــفــاء،  المؤهلين 
فـــي خــدمــة الــطــلــبــة والــطــالــبــات، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــــحـــــور الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية.
بالشكر  فضيلته  تــوجــه  كــمــا 
والــتــعــلــيــم  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  إلــــــى 
القائمين  وللمسؤولين  ووزيــرهــا 
ورؤى  تطلعات  لتنفيذهم  عليها، 
في  وتوسعهم  الحكيمة،  الــقــيــادة 
التربية  ومعاهد  المدارس  إنشاء 
الــفــنــيــة والــمــهــنــيــة، وتــطــويــرهــم 
لــلــمــنــاهــج والـــــمـــــواد األســـاســـيـــة، 
ــى االســــتــــعــــانــــة  ــ ــلـ ــ وحـــــرصـــــهـــــم عـ
ــة الـــمـــؤهـــلـــة،  ــيـ ــنـ ــوطـ بــــالــــكــــوادر الـ
بــمــا يــضــمــن ويــســهــم فـــي تجويد 
وحفظ  التعليمية،  الــمــخــرجــات 
والوطنية لطالب  الدينية  الهوية 

وطالبات وطننا العزيز. 
ــتـــور مــاجــد  وقــــد تـــوّجـــه الـــدكـ
التربية  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
ــيـــم بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  ــلـ ــعـ ــتـ والـ
لفضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل 
خطبة  تضمنته  ما  على  القطان 

الجمعة من إشادٍة بجهود الوزارة 
فــــي تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم، وحــرصــهــا 
التعليمية  الخدمات  تقديم  على 
ــلـــبـــة  ــزة لـــــأبـــــنـــــاء الـــطـ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
ــاء  ــقـ ــن أجــــل االرتـ ــبـــات، مـ ــالـ والـــطـ
ســائــاًل  التعليمية،  بــالــمــخــرجــات 
اهلل تعالى أن يكون العام الدراسي 
ــًا مــكــلــاًل بــالــنــجــاح  ــامـ الــجــديــد عـ
والــــتــــفــــوق وتــحــقــيــق اإلنــــجــــازات 

للمسيرة التعليمية المباركة. 

لإ�سادته بجهود الوزارة في خطبة الجمعة..

وزير التربية ي�سكر خطيب جامع اأحمد الفاتح الإ�سامي

}  الشيخ عدنان القطان.

مجل��س ال�سح�ة الخليج�ي يح�ذر م�ن ا�س�تخدام معجون 
الحروق على  وال��زب��دة  الزيتون  وزي��ت  الأ���س��ن��ان 

تــحــت شــعــار )تــعــلــم اإلســعــافــات األولــيــة مـــدى الــحــيــاة( 
العالم في 10 من  دول  إلى جانب  البحرين  تحتفل مملكة 
وهو  األولــيــة،  لإلسعافات  العالمي  باليوم  عــام  كــل  سبتمبر 
واحــد من  الضوء على  يتم من خالله تسليط  الــذي  اليوم 
أهم الممارسات والمهارات والتقنيات العاجلة التي تساهم 
في حماية األرواح وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية 
في حاالت الحوادث واألزمات من خالل توفير فرص اإلنقاذ 
واالســتــجــابــة الــفــعــالــة والــســريــعــة فــي الــحــفــاظ عــلــى حياة 

المرضى والمصابين.
األولية  لإلسعافات  العالمي  باليوم  االحتفال  ويشكل 
األولية  الحصول على اإلسعافات  أهمية  تأكيد  أمام  فرصة 
وأن تكون في متناول الجميع، إلى جانب أهمية رفع الوعي 
والمهارات  المعرفة  واكتساب  تعزيز  على  التشجيع  بشأن 
إجــراء  وطــريــقــة  كيفية  حــول  المجتمع  أفـــراد  جميع  أمـــام 

بتوفير  تقوم  التي  بالجهات  والتعريف  الالزمة  اإلسعافات 
دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في هذا المجال.

ــراءات اإلســعــافــات األولية  كما أن امــتــالك مــهــارات وإجــ
يساهم  اإلنسانية  البرامج  هذه  نطاقات  وتوسيع  والمعرفة 
مستدامة،  بصورة  وصحة  أمانًا  أكثر  مجتمعات  إنشاء  في 
وذلــــك بــمــا يــســاعــد فـــي الــتــعــرف عــلــى طــــرق الــتــعــامــل مع 
الحاالت واإلصابات بشكل صحيح من خالل توفير تدخالت 
ســريــعــة وفــعــالــة لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــرضــى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتــتــركــز أهـــــداف الـــيـــوم الــعــالــمــي لــإلســعــافــات األولــيــة 
قبل  من  معتمدة  دورات  تقديم  في  المساعدة  أهمية  على 
وتمكينهم  القطاعات  األفراد بمختلف  لتعليم  المختصين 
مـــن الــتــعــرف عــلــى طـــرق الــتــعــامــل األمـــثـــل والــصــحــيــح مع 
المخاطر والحاالت الطارئة المحتمل حدوثها والتي يمكن 

إنــســان فــي حــال حــدوث أي حـــوادث في  أن يتعرض لها أي 
داخــــل الــمــنــزل أو خــارجــه وذلــــك مــن خـــالل اإللـــمـــام بــأبــرز 
عاجل  بشكل  اإلســعــاف  خدمات  وتقديم  العامة  اإلرشـــادات 

قبل وصول الدعم الطبي.
الصحية  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة  رفــع  بأهمية  وإيمانًا 
ووزارة  الصحة  وزارة  بين  التعاون  إطــار  وفــي  انطلقت  فقد 
في  تطبيق مشروع مسعف  أولى خطوات  والتعليم  التربية 
كل بيت والذي يهدف إلى عمل برنامج وطني للتدريب على 
أساسيات اإلنعاش القلبي الرئوي من خالل برامج الصحة 
الدراسية  المناهج  من  واالستفادة  والمختصين  المدرسية 
اإلسعافات  من  على مستويات مختلفة  وتدريبيهم  للطلبة 
األولية، كما تهدف مثل هذه المشاريع إلى تعزيز مؤشرات 
ودور اإلسعافات  بأهمية  الوعي  وتعزيز  المستدامة  التنمية 

األولية لدى أكبر شريحة مستهدفة في المجتمع.

ال��ب��ح��ري��ن ت��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي ل��اإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة
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السبت  يــوم  الــعــالــم  يحتفل 
الموافق العاشر من سبتمبر هذا 
العام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولــيــة بــاعــتــبــاره فــرصــة سنوية 
ــالـــم  ــعـ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي أنـــــحـــــاء الـ
ــاب مـــــهـــــارات مـــهـــمـــة قــد  ــتــــســ الكــ
تنقذ حياة المصاب من الخطر 
ــمـــوت، وخـــاصـــة فـــي حـــاالت  أو الـ
الطوارئ أو وقوع أي حادث، حيث 
الفئة  هم  المدني  المجتمع  إّن 
واألكثر  الحادث  من  قرًبا  األكثر 

سرعة في تقديم المساعدة.
ــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة  ــ ومـ
يقيم  الــمــجــتــمــعــيــة،  والـــشـــراكـــة 
ــي الــــعــــهــــد لـــلـــتـــدريـــب  ــ ــ مــــركــــز ولـ
اليوم  فعالية  الطبية  والــبــحــوث 
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
ــدد مــمــكــن من  لـــتـــدريـــب أكـــبـــر عــ
أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي 
مـــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن على 
اإلنــــــــعــــــــاش الــــقــــلــــبــــي الــــــرئــــــوي 
واإلســعــافــات األولــيــة، وذلـــك في 
مجمع السيتي سنتر- البحرين 
بتاريخ  والــســبــت  الجمعة  يــومــي 
مــن   )2022 ســـبـــتـــمـــبـــر   10-9(
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــًا إلــى 

ــوة عــامــة  ــدعـ الــعــاشــرة مـــســـاًء والـ
ومجانية.

تهدف الفعالية واالحتفالية 
بـــالـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات 
األولـــــيـــــة إلــــــى أهـــــــــداف عـــديـــدة 

سامية منها:
المجتمعي  الــوعــي  ــادة  زيــ  *
ــول أهــمــيــة تــعــلــم اإلســعــافــات  حــ

األولية إلنقاذ األرواح.
تــعــلــيــم  فـــــي  ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ الــ  *
ــات  ــافــ ــعــ ــارات اإلســ ــ ــهــ ــ األفـــــــــــراد مــ
األولية لجميع الفئات واألعمار.
* تقديم تدريب مجاني من 
قبل مدربين مختصين للتوعية 

بأهمية هذا اليوم.
* التعريف بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية كأحد 
أهم المراكز التدريبية المعتمدة 
القلب  جمعية  قبل  مــن  عالميًا 
دورات  ــقــــديــــم  ــتــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

اإلنعاش واإلسعافات األولية.
ــة أشــــــار  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
المقدم طبيب صالح علي الغانم 
الــــطــــوارئ  طــــب  أول  اســـتـــشـــاري 
ــات الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة  ــالـــخـــدمـ بـ
الفعالية  على  الــعــام  والــمــشــرف 

إلـــى إنَّ اإلســعــافــات األولــيــة هي 
الطبية  الخدمة  تقديم  عملية 
ــؤقــــت، حــيــث  الـــفـــوريـــة بــشــكــل مــ
تقدم اإلسعافات األولية لكل من 
اإلنــســان الــمــريــض أو الــمــصــاب، 
ــراءات  ــ ــ ــذه اإلجـ حــيــث تــســاعــد هــ
ــى الــــــوصــــــول لــــوضــــع صــحــي  ــ ــ إلـ
ــتـــخـــدام  ــلـــمـــصـــاب بـــاسـ أفــــضــــل لـ
الـــمـــهـــارات وخــــطــــوات اإلســـعـــاف 
الــمــنــاســبــة،  واألدوات  الــبــســيــطــة 
ــيـــن وصـــــــول الـــمـــســـاعـــدة  ــى حـ ــ إلــ
الطبية الكاملة، حيث ال يحتاج 
أدوات  اســتــخــدام  إلـــى  الــمــســعــف 
عالية،  مــهــارات  أو  معقدة  طبية 
إنما يكفي الحصول على تدريب 
ــلـــى هـــذه  أســــاســــي لـــلـــحـــصـــول عـ
الــمــهــارات والــتــعــرف عــلــى طــرق 
التعامل مع الحاالت واإلصابات 

بشكل صحيح.
كـــمـــا القـــــت هـــــذه الــفــعــالــيــة 
إقــبــااًل شــديــدًا مــن قبل مــرتــادي 
األول،  الــــــيــــــوم  فــــــي  الــــمــــجــــمــــع 
وســتــســتــمــر الــفــعــالــيــة حــتــى يــوم 

السبت.
وأوضــــحــــت الـــمـــقـــدم مــرفــت 
اإلنعاش  دورات  رئيس  الهاجري 

بـــمـــركـــز ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــتــدريــب 
ــة ومــنــســقــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــــوث الـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
تأتي  الفعالية  هذه  أن  الفعالية 
ــت مــــنــــاســــب جــــــــدًا اآلن  ــ ــ فـــــي وقـ
ــودة الـــحـــيـــاة إلـــى  ــ ــ مــــع بــــدايــــة عـ
طــبــيــعــتــهــا بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا 
للمختصين  الــفــرصــة  لــتــعــطــي 
فــي الــتــدريــب ومــدربــي اإلنــعــاش 
ــيـــة لــالنــفــتــاح  واإلســـعـــافـــات األولـ
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل مــبــاشــر 
التسوق  مجمعات  أكبر  أحد  في 
أكبر  إلــى  للوصول  البحرين  في 

المجتمع  أفــراد  عــدد ممكن من 
هــذه  لتلقي  والـــــزوار  الــبــحــريــنــي 

المهارات الحياتية المهمة.
بعدها أشارت المقدم مرفت 
ــى أن شـــعـــار الــيــوم  الـــهـــاجـــري إلــ
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
العام هو )تعلم اإلسعافات  لهذا 
الــحــيــاة( ليعكس  األولـــيـــة مـــدى 
أهــمــيــة اكــتــســاب الــجــمــيــع لــهــذه 
وقت  أي  في  األساسية  المهارات 
ــارهــــم،  ــمــ ــن أعــ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

جنسهم، أعمالهم أو ظروفهم.

محميد احملميد

فــــي الـــســـعـــوديـــة تــــم االحـــتـــفـــاء بــالــطــفــل 
الحقائب  يحمل  وهــو  صــورتــه  انتشرت  الــذي 
المدرسية عن شقيقتيه.. وعندنا هنا انتشرت 
الكرسي  عــلــى  شقيقه  يــســاعــد  لطفل  صـــورة 
وال  تكريم  وال  احتفاء  دون  مــن  الــمــتــحــرك.. 

حتى تشجيع..!!
ماذا لو بادرت مثال المحافظة والمدرسة، 
أو تلك المؤسسات التي صرفت فيها »القسائم 
الـــمـــدرســـيـــة« لــالحــتــيــاجــات الـــمـــدرســـيـــة، إلــى 
اإلنسانية  المبادرات  بعض  الطفل..؟  تكريم 
الجميلة استثمار ذكي، ال يحسن الكثير منا 

التفاعل معها وال يجيد اقتناصها.
النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  للدكتور  تحية 
لنداء  استجاب  الذي  والتعليم،  التربية  وزير 
معه،  والحديث  لقائه  أجل  الطالبة من  تلك 
تلك  فيديو..  ومقطع  صــورة  انتشرت  بعدما 
ــادرة إنــســانــيــة تـــربـــويـــة وطـــنـــيـــة.. ورســـالـــة  ــبــ مــ
حضارية جميلة.. وصورة رفيعة في مجتمعنا 

الكريم. 
العاملين في اإلدارات األمنية  تحية لكل 
مهنية  بكل  يعملون  الذين  الداخلية،  بـــوزارة 
الــســيــارات عند  وإنــســانــيــة، فــي تسهيل حــركــة 
التعامل  وفــي حسن  والــجــامــعــات..  الــمــدارس 
تلك  الشارع..  لعبور  ومساعدتهم  الطلبة  مع 
صور ولقطات أجاد اإلعالم األمني -مشكورا- 
إبرازها وإيصالها إلى الناس، كرسالة حضارية 

رفيعة.
تــحــيــة لـــــــإلدارات الــمــدرســيــة والــعــامــلــيــن 
الطلبة  الذين يحرصون على استقبال  فيها، 
للمدارس،  الــدخــول  عند  صباحا  والطالبات 
المدرسي،  الــدوام  نهاية  وتوديعهم ظهرا عند 
ــارات، إلــى  ــيـ وضـــمـــان ركــوبــهــم الــبــاصــات والـــسـ
حين وصــولــهــم إلــى الــمــنــازل والــبــيــوت.. وهم 

يتحملون »عز الحر والجو المرهق«.
والحديث  إليه  اإلشــارة  الواجب  من  ربما 
وساعات  المدرسي،  الــدوام  موضوع  اآلن  عنه 
ــارع  الـــعـــمـــل، واالزدحــــــــام الـــحـــاصـــل فـــي كـــل شـ

الصباحية،  الفترة  خــالل  و»داعـــوس«  وطريق 
صحيح  االنـــصـــراف..  لحظة  الظهيرة  وعــنــد 
هــي مــجــرد ســاعــة زمنية واحـــدة فــي الصباح، 
وساعة زمنية عند الظهر، ولكنها تشكل عبئا 
ــور،  وجــهــدا وضــغــطــا نفسيا عــلــى أولــيــاء األمـ
وخـــاصـــة فـــي ظـــل وجــــود بــعــض الـــنـــاس ممن 
يـــصـــرون عــلــى مــخــالــفــة الــتــنــظــيــم الـــمـــروري، 
بل  الــخــاطــئ،  والـــوقـــوف  الــمــســارات،  وتعطيل 
حــتــى االســتــعــداد لــرفــض أي تــوجــيــه مــن أي 

أحد..!!
مــع بــدايــة كــل عــام دراســـي، يبرز الحديث 
وتــــــزداد الــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر وتــعــديــل ســاعــات 
الـــدوام الــمــدرســي، وذلــك مــوضــوع ربما يكون 
وفق  إليه  نظرنا  مــا  إذا  حاليا،  منطقي  غير 
رؤية شاملة ومتكاملة، ال أن يتحدث البعض 
وحــده،  هــو  وفــق ظــروفــه  بالتعديل  يطالب  أو 
فـــي حــيــن يـــوجـــد مـــئـــات اآلالف مـــن الــطــلــبــة 
ــدد مثله من  والــطــالــبــات وأولـــيـــاء األمــــور، وعـ
والباصات..  والحافالت  والسيارات  المركبات 
ومن غير المعقول وضع ساعات دوام مدرسي 
ــي أمــر  ــ ــدة لــكــل طــالــبــة وطـــالـــبـــة، وولـ عــلــى حــ

وسيارة، وحافلة ومركبة..!!
بالتأكيد إن األمر متعب ومزعج للجميع.. 
الــــدول لديها  بــالــتــأكــيــد كــذلــك أن كــل  ولــكــن 
الدراسية..  العمل  ساعات  مع  ذاتها  المسألة 
إلــى  ــادرت  ــ بـ أيــضــا أن هــنــاك دوال  وبــالــتــأكــيــد 
الــمــروري عند  ــام  التخفيف مــن حــدة االزدحــ
ــا يجب  ــي، وهـــــذا مـ ــدرسـ ــمـ ــات الـــــــدوام الـ ســـاعـ

البحث عنه، والعمل به، واالستفادة منه. 
ربـــمـــا كـــانـــت مــــبــــادرة جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  مــع  بالتعاون 
وشركة البحرين للنقل العام لتسيير خطوط 
النقل إلى مقر الجامعة جزءا من حل جيد، 
يسهم في تخفيف مسألة االزدحام المروري.. 
أن تكون  وبالتأكيد هناك حلول أخرى يمكن 
فــاعــلــة واخــتــيــاريــة لــلــنــاس.. فــهــل مــن حلول 

إبداعية ومستدامة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

بين �صورتين.. 

والدوام المدر�سي

ــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــد اهلل  أكــ
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب - 
البرلمانية  الشعبة  وفـــد  رئــيــس 
الـــمـــمـــثـــل لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــارك فــــي أعــــمــــال الــقــمــة  ــشــ ــمــ الــ
الــبــرلــمــانــات  لـــرئـــيـــســـات   14 ـــ  ــــ الـ
العاصمة  فــي  حــالــيــا  المنعقدة 
ــة »طـــشـــقـــنـــد«  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ األوزبـ
الــبــرلــمــانــي  الـــعـــمـــل  تـــعـــزيـــز  أن 
ــدولــــي الــمــشــتــرك مـــع الــــدول  الــ
ــة يــمــثــل  ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـــصـــديـــقـــة والـ
ثابتة،  وأولـــويـــة  أســاســيــة،  ركــيــزة 
تحرص الدبلوماسية البرلمانية 
توظيف  على  البحرين  لمملكة 
إمــكــانــيــاتــهــا مــن أجـــل األخــــذ به 
آلفــاق أرحــب مــن التقدم، وذلــك 
انــســجــامــا مــع الــتــوجــه الــوطــنــي 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــيـــســـى آل  ــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ الــــمــ

خليفة ملك البالد المعظم.
ــود  ــهـ الـــجـ أن  إلـــــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ
الرامية  البحرينية  البرلمانية 
لرفع مستوى الشراكة مع الدول 
مع  تتسق  والصديقة،  الشقيقة 
الــخــارجــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  دور 
سياستها  تنفذ  والتي  للمملكة، 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــتــــزنــــة الــــحــــكــــومــــة بـ الــــمــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
العالقات  أهمية  مؤكدة  الـــوزراء، 
التعاون  يمثله  ومــا  البرلمانية، 

ــن خـــيـــار أســـاســـي  والـــتـــنـــســـيـــق مــ
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات واألزمــــات 

التي تواجه الدول والشعوب.
ذلــك على هامش عدة  جــاء 
مجلس  رئيسة  عقدتها  لــقــاءات 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس االتـ ــيـ ــ ــع رئـ ــ الــــــنــــــواب مــ
ــي، ورئــيــســات  ــدولــ الــبــرلــمــانــي الــ
بــرلــمــانــات كـــل مـــن إنــدونــيــســيــا، 
أوزبكستان،  أذربــيــجــان،  بلجيكا، 
بـــــنـــــغـــــالديـــــش، مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، 
وإســبــانــيــا عــلــى هــامــش مــشــاركــة 
وفـــــد الــشــعــبــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فــي 
عشرة  الرابعة  القمة  اجتماعات 
المنعقد  الــبــرلــمــانــات  لرئيسات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة األوزبــكــســتــانــيــة 

»طشقند«، وبتنظيم من االتحاد 
ــي ومــجــلــس  ــ ــدولـ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــي الـ

الشيوخ األوزبكستاني.
ــة مــجــلــس  ــسـ ــيـ وتــــطــــرقــــت رئـ
النواب خالل اللقاءات إلى أهمية 
توظيف الدبلوماسية البرلمانية 
االقــتــصــادي  الــتــعــاون  تنمية  فــي 
ــاري، ورفــــــع مــســتــوى  ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
بــيــن مملكة  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
الـــبـــحـــريـــن والــــــــدول الــصــديــقــة، 
مركزًا  تمثل  المملكة  أن  مؤكدة 
ماليا استراتيجيا في المنطقة، 
جاذبة  استثمارية  بيئة  ولــديــهــا 
ومـــتـــطـــورة، وتـــقـــدم الــكــثــيــر من 

التسهيالت للمستثمرين.

ونــــوهــــت بـــالـــتـــقـــدم الــمــطــرد 
البحرين  مملكة  تــشــهــده  الـــذي 
التعليم  منظومتي  تــطــويــر  فــي 
من جهد  تسجله  ومــا  والصحة، 
رفــيــع فـــي مــجــال رعـــايـــة حــقــوق 
ــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــان، ســ ــ ــسـ ــ اإلنـ
المؤسسي  العمل  أو  التشريعات 

أو الممارسات الواقعية.
وشددت خالل اللقاءات على 
والــرؤى  المواقف  تنسيق  أهمية 
الشقيقة  الــدول  مع  البرلمانية 
في  المشاركة  خــالل  والصديقة 
مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
تعزيز  لــدعــوات  استجابة  وذلـــك 
المؤسسات  بين  القائم  التعاون 

ــذه الـــــــدول،  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي هــ
وطموحات  تطلعات  يلبي  وبــمــا 
تحقيق  عــلــى  ويــعــمــل  الــشــعــوب 
مستقبل  فـــي  وآمـــالـــهـــا  رغــبــاتــهــا 

أفضل.
ــات  ــســ ــيــ رئــ قــــمــــة  أن  يـــــذكـــــر 
ــد مـــــن أبـــــرز  ــعــ الــــبــــرلــــمــــانــــات، تــ
التجمعات العالمية للبرلمانيات 
التي ينظمها االتحاد البرلماني 
الــــــدولــــــي لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي تعنى  الــمــهــمــة  الــعــالــمــيــة 
ــاب والــتــنــمــيــة  ــبــ ــشــ ــرأة والــ ــمــ ــالــ بــ
الــمــســتــدامــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــوضــوعــات ذات 

االهتمام البرلماني المشترك.

على هام�س الم�ساركة في اجتماعات قمة رئي�سات البرلمانات.. رئي�سة مجل�س النواب: 

ب���ن���اء ع����اق����ات ب���رل���م���ان���ي���ة م��ت��ي��ن��ة م����ع ب���رل���م���ان���ات 

ال���ع���ال���م ان����ط����اق����ًا م����ن ال���ن���ه���ج ال���م���ل���ك���ي ال�����س��ام��ي

} جانب من لقاءات رئيسة مجلس النواب خالل القمة.

ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ة ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
2022 الأول������ي������ة  ل���اإ����س���ع���اف���ات  ال���ع���ال���م���ي  ال����ي����وم 

تــنــظــم جــمــعــيــة الــبــحــريــن لــلــتــدريــب 
ــريـــة مــؤتــمــرهــا  ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمــ ــ وتـــنـــمـــيـــة الــ
تحت  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  لتنمية  الــدولــي 
ــادة تــوجــيــه الــمــهــارات  ــ شــعــار »تــطــويــر وإعـ
والتدريب المرن« يومي الثالثاء واألربعاء 
الدبلومات  بفندق   2022 أكــتــوبــر   19-18
مــن جميل  كريمة  برعاية  بــلــو،  راديــســون 
ــر الــعــمــل،  بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وزيــ
ويتمحور المؤتمر حول مشاركة الخبرات 
ــادة  وأفــضــل الــمــمــارســات فــي تــطــويــر وإعــ
تــوجــيــه الـــمـــهـــارات والـــتـــدريـــب الـــمـــرن في 
النفط  قــطــاع  مــثــل  الــقــطــاعــات  مختلف 
وقطاع  والمصارف  البنوك  وقطاع  والغاز 
االتـــصـــاالت وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، بــاإلضــافــة 
الــخــدمــيــة، حيث يسلط  الــقــطــاعــات  إلــى 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم 
المستقبلية من خالل صقل  االتجاهات 

بــمــا يساعد  الـــمـــهـــارات  تــوجــيــه  ــادة  ــ إعـ أو 
عــلــى تحقيق  والــمــؤســســات  الــمــوظــفــيــن 
أهــــــــــداف الـــتـــطـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي بـــصـــورة 
التحركات  أو  الترقية  مثل  واقعية  أكــثــر 

الجانبية. 
على  للتعرف  فرصة  المؤتمر  ويقدم 
آخـــر الـــتـــطـــورات مـــن الـــمـــوارد والــمــصــادر 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــحــســيــن 
ــيــــتــــم عــــــــرض أهــــم  ــارات، كــــمــــا ســ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
إلعـــادة  عــالــمــيــًا  الــمــطــروحــة  المنهجيات 
صقل المهارات إلى جانب تطوير التعلم 

والتدريب المرن بأنواعه.
 وفــي هــذا الــصــدد ثــّمــن أحــمــد عطية 
رئيس مجلس إدارة الجمعية اختيار هذا 
الــمــوضــوع الــحــيــوي وطــرحــه فــي مؤتمر 
خالل  مــن  البحرين  بمملكة  يــقــام  دولـــي 
العديد  تمثل  عمل  ورقـــة   )12( مــن  أكــثــر 

مــن الــقــطــاعــات ويــســتــعــرضــهــا نــخــبــة من 
ــيـــن الـــمـــمـــيـــزيـــن فـــــي مـــجـــال  ــتـــحـــدثـ ــمـ الـ
ــتـــدريـــب  ــارات والـ ــهــ ــيـــه الــــمــ تـــطـــويـــر وتـــوجـ
المؤتمر يستهدف  أن  أضاف  كما  المرن. 
العاملين في مختلف  كبيرة من  شريحة 
مشيًرا  والخاصة،  الحكومية  القطاعات 
واألخذ  والتوعية  الوعي  نشر  أهمية  إلى 
ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة  ــات والـ ــ ــدراسـ ــ بــنــتــائــج الـ
ضــرورة  تؤكد  التي  الميدانية  والــتــجــارب 
تعزز  التي  التدريب  برامج  على  التركيز 
اكتساب  في  الموظفين  قــدرة  من  وتوسع 
مهارات مكتسبة  بلورة  أو  مهارات جديدة 
األداء  تطوير  في  يسهم  بما  السابق،  في 

ورفع اإلنتاجية.
ودعا عطية المسؤولين في القطاعين 
العام والخاص إلى الحرص على مشاركة 
العمل  أوراق  مــن  لالستفادة  الموظفين 

حيث  المؤتمر،  يومي  خــالل  المطروحة 
طــرح مخرجات  الــى  المؤتمر  هــذا  يرمي 
ونتائج تدعم األداء وتثري خطط وبرامج 

التدريب المؤسسية.

الق���ادم اأكتوب���ر  للتدري���ب تنظ���م موؤتمره���ا  البحري���ن  جمعي���ة 

} أحمد عطية.

حــــــذر مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون من  لـ
اســتــخــدام مــعــجــون األســنــان 
ــروق مــــن الـــدرجـــة  ــحــ عـــلـــى الــ
ــد تــتــعــرض  ــ ــي قـ ــتــ األولـــــــــى الــ
سعيًا  وذلـــك  المنزل  فــي  لها 
لـــتـــقـــلـــيـــل األلـــــــــم وتـــخـــفـــيـــف 
المعجون  أن  وأضـــاف  اآلثـــار، 
كيميائية  مــواد  على  يحتوي 
تــســبــب الــتــهــاب الـــحـــروق وإن 
أعــطــت شـــعـــورا بـــالـــبـــرودة في 

بداية األمر.
 كــــمــــا شــــــــدد الـــمـــجـــلـــس 
زيت  وضــع  عن  االبتعاد  على 
الــزيــتــون والــزبــدة أيــضــًا على 
ــذه  ــا تــســبــبــه هـ ــمـ الـــــحـــــروق لـ
الحرارة  احتباس  من  المواد 

داخل الحروق.
 ونــــــوه مــجــلــس الــصــحــة 
لتجنب  أنــــه  إلــــى  الــخــلــيــجــي 
أي مــضــاعــفــات خــطــرة ال بد 
من اتباع عدة خطوات؛ منها 
وضــــع الــمــنــطــقــة الــمــحــروقــة 
تحت مــاء فــاتــر مــدة مــا بين 
إلــى  إضــافــة  دقــيــقــة،  و20   10
استخدام الكريمات والمراهم 
الــحــروق،  بمعالجة  الخاصة 
وفـــي حـــال كـــان األلـــم شــديــدا 
ــاول مــســكــنــات  ــنــ ــكــــان تــ بــــاإلمــ
ــم، وطــلــب الــمــســاعــدة أو  ــ األلـ
حال  فــي  الطبية  االســتــشــارة 

استمر األلم.

تـــوّجـــه فــضــيــلــة الــشــيــخ 
القطان  عبداهلل  بن  عدنان 
ــاتــــح  ــفــ ــيــــب جـــــامـــــع الــ خــــطــ
ــي، فــــي الــخــطــبــة  ــ ــالمــ ــ اإلســ
الجمعة  يـــوم  ألــقــاهــا  الــتــي 
2022م،  سبتمبر   9 الموافق 
الــــــــتــــــــي حـــــمـــــلـــــت عــــــنــــــوان 
ــــي.. وصــايــا  ــــدراسـ »الـــعـــام الـ
ــيــــهــــات«، والــمــنــقــولــة  وتــــوجــ
عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة فــي 
بالشكر  البحرين،  تلفزيون 
ــى الــــقــــيــــادة  ــ ــ ــر إلـ ــديــ ــقــ ــتــ والــ
الـــحـــكـــيـــمـــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــر لــلــعــلــم والــتــعــلــيــم 
ــة الـــعـــلـــم،  ــبـ ــلـ ــلـــم وطـ ــعـ ــمـ والـ
الطلبة  باألبناء  واهتمامها 
على  وحرصها  والطالبات، 
تعليمهم التعليم المجاني، 
وتنفيذها لمشاريع التعليم 
ــة  ــويــ ــربــ ــتــ ــة والــ ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
ــرة، وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الــــمــــدارس  أداء  لــتــحــســيــن 
المدارس  وتوفير  والمعلم، 
ــــي واإلنــــــــشــــــــاءات  ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ

ــيــــن  ــلــــمــ ــعــ ــزات والــــمــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
تصب  والــتــي  األكــفــاء،  المؤهلين 
فـــي خــدمــة الــطــلــبــة والــطــالــبــات، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــــحـــــور الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية.
بالشكر  فضيلته  تــوجــه  كــمــا 
والــتــعــلــيــم  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  إلــــــى 
القائمين  وللمسؤولين  ووزيــرهــا 
ورؤى  تطلعات  لتنفيذهم  عليها، 
في  وتوسعهم  الحكيمة،  الــقــيــادة 
التربية  ومعاهد  المدارس  إنشاء 
الــفــنــيــة والــمــهــنــيــة، وتــطــويــرهــم 
لــلــمــنــاهــج والـــــمـــــواد األســـاســـيـــة، 
ــى االســــتــــعــــانــــة  ــ ــلـ ــ وحـــــرصـــــهـــــم عـ
ــة الـــمـــؤهـــلـــة،  ــيـ ــنـ ــوطـ بــــالــــكــــوادر الـ
بــمــا يــضــمــن ويــســهــم فـــي تجويد 
وحفظ  التعليمية،  الــمــخــرجــات 
والوطنية لطالب  الدينية  الهوية 

وطالبات وطننا العزيز. 
ــتـــور مــاجــد  وقــــد تـــوّجـــه الـــدكـ
التربية  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
ــيـــم بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  ــلـ ــعـ ــتـ والـ
لفضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل 
خطبة  تضمنته  ما  على  القطان 

الجمعة من إشادٍة بجهود الوزارة 
فــــي تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم، وحــرصــهــا 
التعليمية  الخدمات  تقديم  على 
ــلـــبـــة  ــزة لـــــأبـــــنـــــاء الـــطـ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
ــاء  ــقـ ــن أجــــل االرتـ ــبـــات، مـ ــالـ والـــطـ
ســائــاًل  التعليمية،  بــالــمــخــرجــات 
اهلل تعالى أن يكون العام الدراسي 
ــًا مــكــلــاًل بــالــنــجــاح  ــامـ الــجــديــد عـ
والــــتــــفــــوق وتــحــقــيــق اإلنــــجــــازات 

للمسيرة التعليمية المباركة. 

لإ�سادته بجهود الوزارة في خطبة الجمعة..

وزير التربية ي�سكر خطيب جامع اأحمد الفاتح الإ�سامي

}  الشيخ عدنان القطان.

مجل��س ال�سح�ة الخليج�ي يح�ذر م�ن ا�س�تخدام معجون 
الحروق على  وال��زب��دة  الزيتون  وزي��ت  الأ���س��ن��ان 

تــحــت شــعــار )تــعــلــم اإلســعــافــات األولــيــة مـــدى الــحــيــاة( 
العالم في 10 من  دول  إلى جانب  البحرين  تحتفل مملكة 
وهو  األولــيــة،  لإلسعافات  العالمي  باليوم  عــام  كــل  سبتمبر 
واحــد من  الضوء على  يتم من خالله تسليط  الــذي  اليوم 
أهم الممارسات والمهارات والتقنيات العاجلة التي تساهم 
في حماية األرواح وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية 
في حاالت الحوادث واألزمات من خالل توفير فرص اإلنقاذ 
واالســتــجــابــة الــفــعــالــة والــســريــعــة فــي الــحــفــاظ عــلــى حياة 

المرضى والمصابين.
األولية  لإلسعافات  العالمي  باليوم  االحتفال  ويشكل 
األولية  الحصول على اإلسعافات  أهمية  تأكيد  أمام  فرصة 
وأن تكون في متناول الجميع، إلى جانب أهمية رفع الوعي 
والمهارات  المعرفة  واكتساب  تعزيز  على  التشجيع  بشأن 
إجــراء  وطــريــقــة  كيفية  حــول  المجتمع  أفـــراد  جميع  أمـــام 

بتوفير  تقوم  التي  بالجهات  والتعريف  الالزمة  اإلسعافات 
دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في هذا المجال.

ــراءات اإلســعــافــات األولية  كما أن امــتــالك مــهــارات وإجــ
يساهم  اإلنسانية  البرامج  هذه  نطاقات  وتوسيع  والمعرفة 
مستدامة،  بصورة  وصحة  أمانًا  أكثر  مجتمعات  إنشاء  في 
وذلــــك بــمــا يــســاعــد فـــي الــتــعــرف عــلــى طــــرق الــتــعــامــل مع 
الحاالت واإلصابات بشكل صحيح من خالل توفير تدخالت 
ســريــعــة وفــعــالــة لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــرضــى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتــتــركــز أهـــــداف الـــيـــوم الــعــالــمــي لــإلســعــافــات األولــيــة 
قبل  من  معتمدة  دورات  تقديم  في  المساعدة  أهمية  على 
وتمكينهم  القطاعات  األفراد بمختلف  لتعليم  المختصين 
مـــن الــتــعــرف عــلــى طـــرق الــتــعــامــل األمـــثـــل والــصــحــيــح مع 
المخاطر والحاالت الطارئة المحتمل حدوثها والتي يمكن 

إنــســان فــي حــال حــدوث أي حـــوادث في  أن يتعرض لها أي 
داخــــل الــمــنــزل أو خــارجــه وذلــــك مــن خـــالل اإللـــمـــام بــأبــرز 
عاجل  بشكل  اإلســعــاف  خدمات  وتقديم  العامة  اإلرشـــادات 

قبل وصول الدعم الطبي.
الصحية  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة  رفــع  بأهمية  وإيمانًا 
ووزارة  الصحة  وزارة  بين  التعاون  إطــار  وفــي  انطلقت  فقد 
في  تطبيق مشروع مسعف  أولى خطوات  والتعليم  التربية 
كل بيت والذي يهدف إلى عمل برنامج وطني للتدريب على 
أساسيات اإلنعاش القلبي الرئوي من خالل برامج الصحة 
الدراسية  المناهج  من  واالستفادة  والمختصين  المدرسية 
اإلسعافات  من  على مستويات مختلفة  وتدريبيهم  للطلبة 
األولية، كما تهدف مثل هذه المشاريع إلى تعزيز مؤشرات 
ودور اإلسعافات  بأهمية  الوعي  وتعزيز  المستدامة  التنمية 

األولية لدى أكبر شريحة مستهدفة في المجتمع.

ال��ب��ح��ري��ن ت��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي ل��اإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة
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 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

العدد )16242( - السنة السابعة واألربعون - األحد 15 صفر 1444هـ - 11 سبتمبر 2022م6

السبت  يــوم  الــعــالــم  يحتفل 
الموافق العاشر من سبتمبر هذا 
العام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولــيــة بــاعــتــبــاره فــرصــة سنوية 
ــالـــم  ــعـ لـــلـــجـــمـــيـــع فـــــي أنـــــحـــــاء الـ
ــاب مـــــهـــــارات مـــهـــمـــة قــد  ــتــــســ الكــ
تنقذ حياة المصاب من الخطر 
ــمـــوت، وخـــاصـــة فـــي حـــاالت  أو الـ
الطوارئ أو وقوع أي حادث، حيث 
الفئة  هم  المدني  المجتمع  إّن 
واألكثر  الحادث  من  قرًبا  األكثر 

سرعة في تقديم المساعدة.
ــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة  ــ ومـ
يقيم  الــمــجــتــمــعــيــة،  والـــشـــراكـــة 
ــي الــــعــــهــــد لـــلـــتـــدريـــب  ــ ــ مــــركــــز ولـ
اليوم  فعالية  الطبية  والــبــحــوث 
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
ــدد مــمــكــن من  لـــتـــدريـــب أكـــبـــر عــ
أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي 
مـــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن على 
اإلنــــــــعــــــــاش الــــقــــلــــبــــي الــــــرئــــــوي 
واإلســعــافــات األولــيــة، وذلـــك في 
مجمع السيتي سنتر- البحرين 
بتاريخ  والــســبــت  الجمعة  يــومــي 
مــن   )2022 ســـبـــتـــمـــبـــر   10-9(
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــًا إلــى 

ــوة عــامــة  ــدعـ الــعــاشــرة مـــســـاًء والـ
ومجانية.

تهدف الفعالية واالحتفالية 
بـــالـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات 
األولـــــيـــــة إلــــــى أهـــــــــداف عـــديـــدة 

سامية منها:
المجتمعي  الــوعــي  ــادة  زيــ  *
ــول أهــمــيــة تــعــلــم اإلســعــافــات  حــ

األولية إلنقاذ األرواح.
تــعــلــيــم  فـــــي  ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ الــ  *
ــات  ــافــ ــعــ ــارات اإلســ ــ ــهــ ــ األفـــــــــــراد مــ
األولية لجميع الفئات واألعمار.

* تقديم تدريب مجاني من 
قبل مدربين مختصين للتوعية 

بأهمية هذا اليوم.
* التعريف بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية كأحد 
أهم المراكز التدريبية المعتمدة 
القلب  جمعية  قبل  مــن  عالميًا 
دورات  ــقــــديــــم  ــتــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

اإلنعاش واإلسعافات األولية.
ــة أشــــــار  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
المقدم طبيب صالح علي الغانم 
الــــطــــوارئ  طــــب  أول  اســـتـــشـــاري 
ــات الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة  ــالـــخـــدمـ بـ
الفعالية  على  الــعــام  والــمــشــرف 

إلـــى إنَّ اإلســعــافــات األولــيــة هي 
الطبية  الخدمة  تقديم  عملية 
ــؤقــــت، حــيــث  الـــفـــوريـــة بــشــكــل مــ
تقدم اإلسعافات األولية لكل من 
اإلنــســان الــمــريــض أو الــمــصــاب، 
ــراءات  ــ ــ ــذه اإلجـ حــيــث تــســاعــد هــ
ــى الــــــوصــــــول لــــوضــــع صــحــي  ــ ــ إلـ
ــتـــخـــدام  ــلـــمـــصـــاب بـــاسـ أفــــضــــل لـ
الـــمـــهـــارات وخــــطــــوات اإلســـعـــاف 
الــمــنــاســبــة،  واألدوات  الــبــســيــطــة 
ــيـــن وصـــــــول الـــمـــســـاعـــدة  ــى حـ ــ إلــ
الطبية الكاملة، حيث ال يحتاج 
أدوات  اســتــخــدام  إلـــى  الــمــســعــف 
عالية،  مــهــارات  أو  معقدة  طبية 
إنما يكفي الحصول على تدريب 
ــلـــى هـــذه  أســــاســــي لـــلـــحـــصـــول عـ
الــمــهــارات والــتــعــرف عــلــى طــرق 
التعامل مع الحاالت واإلصابات 

بشكل صحيح.
كـــمـــا القـــــت هـــــذه الــفــعــالــيــة 
إقــبــااًل شــديــدًا مــن قبل مــرتــادي 
األول،  الــــــيــــــوم  فــــــي  الــــمــــجــــمــــع 
وســتــســتــمــر الــفــعــالــيــة حــتــى يــوم 

السبت.
وأوضــــحــــت الـــمـــقـــدم مــرفــت 
اإلنعاش  دورات  رئيس  الهاجري 

بـــمـــركـــز ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــتــدريــب 
ــة ومــنــســقــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــــوث الـ ــــحـ ــبـ ــ والـ
تأتي  الفعالية  هذه  أن  الفعالية 
ــت مــــنــــاســــب جــــــــدًا اآلن  ــ ــ فـــــي وقـ
ــودة الـــحـــيـــاة إلـــى  ــ ــ مــــع بــــدايــــة عـ
طــبــيــعــتــهــا بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا 
للمختصين  الــفــرصــة  لــتــعــطــي 
فــي الــتــدريــب ومــدربــي اإلنــعــاش 
ــيـــة لــالنــفــتــاح  واإلســـعـــافـــات األولـ
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل مــبــاشــر 
التسوق  مجمعات  أكبر  أحد  في 
أكبر  إلــى  للوصول  البحرين  في 

المجتمع  أفــراد  عــدد ممكن من 
هــذه  لتلقي  والـــــزوار  الــبــحــريــنــي 

المهارات الحياتية المهمة.
بعدها أشارت المقدم مرفت 
ــى أن شـــعـــار الــيــوم  الـــهـــاجـــري إلــ
ــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي لـــإلســـعـــافـــات األولـ
العام هو )تعلم اإلسعافات  لهذا 
الــحــيــاة( ليعكس  األولـــيـــة مـــدى 
أهــمــيــة اكــتــســاب الــجــمــيــع لــهــذه 
وقت  أي  في  األساسية  المهارات 
ــارهــــم،  ــمــ ــن أعــ ــ بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

جنسهم، أعمالهم أو ظروفهم.

محميد احملميد

فــــي الـــســـعـــوديـــة تــــم االحـــتـــفـــاء بــالــطــفــل 
الحقائب  يحمل  وهــو  صــورتــه  انتشرت  الــذي 
المدرسية عن شقيقتيه.. وعندنا هنا انتشرت 
الكرسي  عــلــى  شقيقه  يــســاعــد  لطفل  صـــورة 
وال  تكريم  وال  احتفاء  دون  مــن  الــمــتــحــرك.. 

حتى تشجيع..!!
ماذا لو بادرت مثال المحافظة والمدرسة، 
أو تلك المؤسسات التي صرفت فيها »القسائم 
الـــمـــدرســـيـــة« لــالحــتــيــاجــات الـــمـــدرســـيـــة، إلــى 
اإلنسانية  المبادرات  بعض  الطفل..؟  تكريم 
الجميلة استثمار ذكي، ال يحسن الكثير منا 

التفاعل معها وال يجيد اقتناصها.
النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  للدكتور  تحية 
لنداء  استجاب  الذي  والتعليم،  التربية  وزير 
معه،  والحديث  لقائه  أجل  الطالبة من  تلك 
تلك  فيديو..  ومقطع  صــورة  انتشرت  بعدما 
ــادرة إنــســانــيــة تـــربـــويـــة وطـــنـــيـــة.. ورســـالـــة  ــبــ مــ
حضارية جميلة.. وصورة رفيعة في مجتمعنا 

الكريم. 
العاملين في اإلدارات األمنية  تحية لكل 
مهنية  بكل  يعملون  الذين  الداخلية،  بـــوزارة 
الــســيــارات عند  وإنــســانــيــة، فــي تسهيل حــركــة 
التعامل  وفــي حسن  والــجــامــعــات..  الــمــدارس 
تلك  الشارع..  لعبور  ومساعدتهم  الطلبة  مع 
صور ولقطات أجاد اإلعالم األمني -مشكورا- 
إبرازها وإيصالها إلى الناس، كرسالة حضارية 

رفيعة.
تــحــيــة لـــــــإلدارات الــمــدرســيــة والــعــامــلــيــن 
الطلبة  الذين يحرصون على استقبال  فيها، 
للمدارس،  الــدخــول  عند  صباحا  والطالبات 
المدرسي،  الــدوام  نهاية  وتوديعهم ظهرا عند 
ــارات، إلــى  ــيـ وضـــمـــان ركــوبــهــم الــبــاصــات والـــسـ
حين وصــولــهــم إلــى الــمــنــازل والــبــيــوت.. وهم 

يتحملون »عز الحر والجو المرهق«.
والحديث  إليه  اإلشــارة  الواجب  من  ربما 
وساعات  المدرسي،  الــدوام  موضوع  اآلن  عنه 
ــارع  الـــعـــمـــل، واالزدحــــــــام الـــحـــاصـــل فـــي كـــل شـ

الصباحية،  الفترة  خــالل  و»داعـــوس«  وطريق 
صحيح  االنـــصـــراف..  لحظة  الظهيرة  وعــنــد 
هــي مــجــرد ســاعــة زمنية واحـــدة فــي الصباح، 
وساعة زمنية عند الظهر، ولكنها تشكل عبئا 
ــور،  وجــهــدا وضــغــطــا نفسيا عــلــى أولــيــاء األمـ
وخـــاصـــة فـــي ظـــل وجــــود بــعــض الـــنـــاس ممن 
يـــصـــرون عــلــى مــخــالــفــة الــتــنــظــيــم الـــمـــروري، 
بل  الــخــاطــئ،  والـــوقـــوف  الــمــســارات،  وتعطيل 
حــتــى االســتــعــداد لــرفــض أي تــوجــيــه مــن أي 

أحد..!!
مــع بــدايــة كــل عــام دراســـي، يبرز الحديث 
وتــــــزداد الــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر وتــعــديــل ســاعــات 
الـــدوام الــمــدرســي، وذلــك مــوضــوع ربما يكون 
وفق  إليه  نظرنا  مــا  إذا  حاليا،  منطقي  غير 
رؤية شاملة ومتكاملة، ال أن يتحدث البعض 
وحــده،  هــو  وفــق ظــروفــه  بالتعديل  يطالب  أو 
فـــي حــيــن يـــوجـــد مـــئـــات اآلالف مـــن الــطــلــبــة 
ــدد مثله من  والــطــالــبــات وأولـــيـــاء األمــــور، وعـ
والباصات..  والحافالت  والسيارات  المركبات 
ومن غير المعقول وضع ساعات دوام مدرسي 
ــي أمــر  ــ ــدة لــكــل طــالــبــة وطـــالـــبـــة، وولـ عــلــى حــ

وسيارة، وحافلة ومركبة..!!
بالتأكيد إن األمر متعب ومزعج للجميع.. 
الــــدول لديها  بــالــتــأكــيــد كــذلــك أن كــل  ولــكــن 
الدراسية..  العمل  ساعات  مع  ذاتها  المسألة 
إلــى  ــادرت  ــ بـ أيــضــا أن هــنــاك دوال  وبــالــتــأكــيــد 
الــمــروري عند  ــام  التخفيف مــن حــدة االزدحــ
ــا يجب  ــي، وهـــــذا مـ ــدرسـ ــمـ ــات الـــــــدوام الـ ســـاعـ

البحث عنه، والعمل به، واالستفادة منه. 
ربـــمـــا كـــانـــت مــــبــــادرة جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  مــع  بالتعاون 
وشركة البحرين للنقل العام لتسيير خطوط 
النقل إلى مقر الجامعة جزءا من حل جيد، 
يسهم في تخفيف مسألة االزدحام المروري.. 
أن تكون  وبالتأكيد هناك حلول أخرى يمكن 
فــاعــلــة واخــتــيــاريــة لــلــنــاس.. فــهــل مــن حلول 

إبداعية ومستدامة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

بين �صورتين.. 

والدوام المدر�سي

ــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــد اهلل  أكــ
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب - 
البرلمانية  الشعبة  وفـــد  رئــيــس 
الـــمـــمـــثـــل لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــارك فــــي أعــــمــــال الــقــمــة  ــشــ ــمــ الــ
الــبــرلــمــانــات  لـــرئـــيـــســـات   14 ـــ  ــــ الـ
العاصمة  فــي  حــالــيــا  المنعقدة 
ــة »طـــشـــقـــنـــد«  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ األوزبـ
الــبــرلــمــانــي  الـــعـــمـــل  تـــعـــزيـــز  أن 
ــدولــــي الــمــشــتــرك مـــع الــــدول  الــ
ــة يــمــثــل  ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـــصـــديـــقـــة والـ
ثابتة،  وأولـــويـــة  أســاســيــة،  ركــيــزة 
تحرص الدبلوماسية البرلمانية 
توظيف  على  البحرين  لمملكة 
إمــكــانــيــاتــهــا مــن أجـــل األخــــذ به 
آلفــاق أرحــب مــن التقدم، وذلــك 
انــســجــامــا مــع الــتــوجــه الــوطــنــي 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــيـــســـى آل  ــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ الــــمــ

خليفة ملك البالد المعظم.
ــود  ــهـ الـــجـ أن  إلـــــــى  ــتــــت  ــفــ ولــ
الرامية  البحرينية  البرلمانية 
لرفع مستوى الشراكة مع الدول 
مع  تتسق  والصديقة،  الشقيقة 
الــخــارجــيــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  دور 
سياستها  تنفذ  والتي  للمملكة، 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــتــــزنــــة الــــحــــكــــومــــة بـ الــــمــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
العالقات  أهمية  مؤكدة  الـــوزراء، 
التعاون  يمثله  ومــا  البرلمانية، 

ــن خـــيـــار أســـاســـي  والـــتـــنـــســـيـــق مــ
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات واألزمــــات 

التي تواجه الدول والشعوب.
ذلــك على هامش عدة  جــاء 
مجلس  رئيسة  عقدتها  لــقــاءات 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس االتـ ــيـ ــ ــع رئـ ــ الــــــنــــــواب مــ
ــي، ورئــيــســات  ــدولــ الــبــرلــمــانــي الــ
بــرلــمــانــات كـــل مـــن إنــدونــيــســيــا، 
أوزبكستان،  أذربــيــجــان،  بلجيكا، 
بـــــنـــــغـــــالديـــــش، مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، 
وإســبــانــيــا عــلــى هــامــش مــشــاركــة 
وفـــــد الــشــعــبــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة فــي 
عشرة  الرابعة  القمة  اجتماعات 
المنعقد  الــبــرلــمــانــات  لرئيسات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة األوزبــكــســتــانــيــة 

»طشقند«، وبتنظيم من االتحاد 
ــي ومــجــلــس  ــ ــدولـ ــ الـــبـــرلـــمـــانـــي الـ

الشيوخ األوزبكستاني.
ــة مــجــلــس  ــسـ ــيـ وتــــطــــرقــــت رئـ
النواب خالل اللقاءات إلى أهمية 
توظيف الدبلوماسية البرلمانية 
االقــتــصــادي  الــتــعــاون  تنمية  فــي 
ــاري، ورفــــــع مــســتــوى  ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
بــيــن مملكة  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
الـــبـــحـــريـــن والــــــــدول الــصــديــقــة، 
مركزًا  تمثل  المملكة  أن  مؤكدة 
ماليا استراتيجيا في المنطقة، 
جاذبة  استثمارية  بيئة  ولــديــهــا 
ومـــتـــطـــورة، وتـــقـــدم الــكــثــيــر من 

التسهيالت للمستثمرين.

ونــــوهــــت بـــالـــتـــقـــدم الــمــطــرد 
البحرين  مملكة  تــشــهــده  الـــذي 
التعليم  منظومتي  تــطــويــر  فــي 
من جهد  تسجله  ومــا  والصحة، 
رفــيــع فـــي مــجــال رعـــايـــة حــقــوق 
ــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــان، ســ ــ ــسـ ــ اإلنـ
المؤسسي  العمل  أو  التشريعات 

أو الممارسات الواقعية.
وشددت خالل اللقاءات على 
والــرؤى  المواقف  تنسيق  أهمية 
الشقيقة  الــدول  مع  البرلمانية 
في  المشاركة  خــالل  والصديقة 
مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
تعزيز  لــدعــوات  استجابة  وذلـــك 
المؤسسات  بين  القائم  التعاون 

ــذه الـــــــدول،  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي هــ
وطموحات  تطلعات  يلبي  وبــمــا 
تحقيق  عــلــى  ويــعــمــل  الــشــعــوب 
مستقبل  فـــي  وآمـــالـــهـــا  رغــبــاتــهــا 

أفضل.
ــات  ــســ ــيــ رئــ قــــمــــة  أن  يـــــذكـــــر 
ــد مـــــن أبـــــرز  ــعــ الــــبــــرلــــمــــانــــات، تــ
التجمعات العالمية للبرلمانيات 
التي ينظمها االتحاد البرلماني 
الــــــدولــــــي لـــمـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي تعنى  الــمــهــمــة  الــعــالــمــيــة 
ــاب والــتــنــمــيــة  ــبــ ــشــ ــرأة والــ ــمــ ــالــ بــ
الــمــســتــدامــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــوضــوعــات ذات 

االهتمام البرلماني المشترك.

على هام�س الم�ساركة في اجتماعات قمة رئي�سات البرلمانات.. رئي�سة مجل�س النواب: 

ب���ن���اء ع����اق����ات ب���رل���م���ان���ي���ة م��ت��ي��ن��ة م����ع ب���رل���م���ان���ات 

ال���ع���ال���م ان����ط����اق����ًا م����ن ال���ن���ه���ج ال���م���ل���ك���ي ال�����س��ام��ي

} جانب من لقاءات رئيسة مجلس النواب خالل القمة.

ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ة ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
2022 الأول������ي������ة  ل���اإ����س���ع���اف���ات  ال���ع���ال���م���ي  ال����ي����وم 

تــنــظــم جــمــعــيــة الــبــحــريــن لــلــتــدريــب 
ــريـــة مــؤتــمــرهــا  ــبـــشـ ــوارد الـ ــ ــمــ ــ وتـــنـــمـــيـــة الــ
تحت  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  لتنمية  الــدولــي 
ــادة تــوجــيــه الــمــهــارات  ــ شــعــار »تــطــويــر وإعـ
والتدريب المرن« يومي الثالثاء واألربعاء 
الدبلومات  بفندق   2022 أكــتــوبــر   19-18
مــن جميل  كريمة  برعاية  بــلــو،  راديــســون 
ــر الــعــمــل،  بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وزيــ
ويتمحور المؤتمر حول مشاركة الخبرات 
ــادة  وأفــضــل الــمــمــارســات فــي تــطــويــر وإعــ
تــوجــيــه الـــمـــهـــارات والـــتـــدريـــب الـــمـــرن في 
النفط  قــطــاع  مــثــل  الــقــطــاعــات  مختلف 
وقطاع  والمصارف  البنوك  وقطاع  والغاز 
االتـــصـــاالت وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، بــاإلضــافــة 
الــخــدمــيــة، حيث يسلط  الــقــطــاعــات  إلــى 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم 
المستقبلية من خالل صقل  االتجاهات 

بــمــا يساعد  الـــمـــهـــارات  تــوجــيــه  ــادة  ــ إعـ أو 
عــلــى تحقيق  والــمــؤســســات  الــمــوظــفــيــن 
أهــــــــــداف الـــتـــطـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي بـــصـــورة 
التحركات  أو  الترقية  مثل  واقعية  أكــثــر 

الجانبية. 
على  للتعرف  فرصة  المؤتمر  ويقدم 
آخـــر الـــتـــطـــورات مـــن الـــمـــوارد والــمــصــادر 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــحــســيــن 
ــيــــتــــم عــــــــرض أهــــم  ــارات، كــــمــــا ســ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
إلعـــادة  عــالــمــيــًا  الــمــطــروحــة  المنهجيات 
صقل المهارات إلى جانب تطوير التعلم 

والتدريب المرن بأنواعه.
 وفــي هــذا الــصــدد ثــّمــن أحــمــد عطية 
رئيس مجلس إدارة الجمعية اختيار هذا 
الــمــوضــوع الــحــيــوي وطــرحــه فــي مؤتمر 
خالل  مــن  البحرين  بمملكة  يــقــام  دولـــي 
العديد  تمثل  عمل  ورقـــة   )12( مــن  أكــثــر 

مــن الــقــطــاعــات ويــســتــعــرضــهــا نــخــبــة من 
ــيـــن الـــمـــمـــيـــزيـــن فـــــي مـــجـــال  ــتـــحـــدثـ ــمـ الـ
ــتـــدريـــب  ــارات والـ ــهــ ــيـــه الــــمــ تـــطـــويـــر وتـــوجـ
المؤتمر يستهدف  أن  أضاف  كما  المرن. 
العاملين في مختلف  كبيرة من  شريحة 
مشيًرا  والخاصة،  الحكومية  القطاعات 
واألخذ  والتوعية  الوعي  نشر  أهمية  إلى 
ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة  ــات والـ ــ ــدراسـ ــ بــنــتــائــج الـ
ضــرورة  تؤكد  التي  الميدانية  والــتــجــارب 
تعزز  التي  التدريب  برامج  على  التركيز 
اكتساب  في  الموظفين  قــدرة  من  وتوسع 
مهارات مكتسبة  بلورة  أو  مهارات جديدة 
األداء  تطوير  في  يسهم  بما  السابق،  في 

ورفع اإلنتاجية.
ودعا عطية المسؤولين في القطاعين 
العام والخاص إلى الحرص على مشاركة 
العمل  أوراق  مــن  لالستفادة  الموظفين 

حيث  المؤتمر،  يومي  خــالل  المطروحة 
طــرح مخرجات  الــى  المؤتمر  هــذا  يرمي 
ونتائج تدعم األداء وتثري خطط وبرامج 

التدريب المؤسسية.

الق���ادم اأكتوب���ر  للتدري���ب تنظ���م موؤتمره���ا  البحري���ن  جمعي���ة 

} أحمد عطية.

حــــــذر مـــجـــلـــس الــصــحــة 
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون من  لـ
اســتــخــدام مــعــجــون األســنــان 
ــروق مــــن الـــدرجـــة  ــحــ عـــلـــى الــ
ــد تــتــعــرض  ــ ــي قـ ــتــ األولـــــــــى الــ
سعيًا  وذلـــك  المنزل  فــي  لها 
لـــتـــقـــلـــيـــل األلـــــــــم وتـــخـــفـــيـــف 
المعجون  أن  وأضـــاف  اآلثـــار، 
كيميائية  مــواد  على  يحتوي 
تــســبــب الــتــهــاب الـــحـــروق وإن 
أعــطــت شـــعـــورا بـــالـــبـــرودة في 

بداية األمر.
 كــــمــــا شــــــــدد الـــمـــجـــلـــس 
زيت  وضــع  عن  االبتعاد  على 
الــزيــتــون والــزبــدة أيــضــًا على 
ــذه  ــا تــســبــبــه هـ ــمـ الـــــحـــــروق لـ
الحرارة  احتباس  من  المواد 

داخل الحروق.
 ونــــــوه مــجــلــس الــصــحــة 
لتجنب  أنــــه  إلــــى  الــخــلــيــجــي 
أي مــضــاعــفــات خــطــرة ال بد 
من اتباع عدة خطوات؛ منها 
وضــــع الــمــنــطــقــة الــمــحــروقــة 
تحت مــاء فــاتــر مــدة مــا بين 
إلــى  إضــافــة  دقــيــقــة،  و20   10
استخدام الكريمات والمراهم 
الــحــروق،  بمعالجة  الخاصة 
وفـــي حـــال كـــان األلـــم شــديــدا 
ــاول مــســكــنــات  ــنــ ــكــــان تــ بــــاإلمــ
ــم، وطــلــب الــمــســاعــدة أو  ــ األلـ
حال  فــي  الطبية  االســتــشــارة 

استمر األلم.

تـــوّجـــه فــضــيــلــة الــشــيــخ 
القطان  عبداهلل  بن  عدنان 
ــاتــــح  ــفــ ــيــــب جـــــامـــــع الــ خــــطــ
ــي، فــــي الــخــطــبــة  ــ ــالمــ ــ اإلســ
الجمعة  يـــوم  ألــقــاهــا  الــتــي 
2022م،  سبتمبر   9 الموافق 
الــــــــتــــــــي حـــــمـــــلـــــت عــــــنــــــوان 
ــــي.. وصــايــا  ــــدراسـ »الـــعـــام الـ
ــيــــهــــات«، والــمــنــقــولــة  وتــــوجــ
عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة فــي 
بالشكر  البحرين،  تلفزيون 
ــى الــــقــــيــــادة  ــ ــ ــر إلـ ــديــ ــقــ ــتــ والــ
الـــحـــكـــيـــمـــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــر لــلــعــلــم والــتــعــلــيــم 
ــة الـــعـــلـــم،  ــبـ ــلـ ــلـــم وطـ ــعـ ــمـ والـ
الطلبة  باألبناء  واهتمامها 
على  وحرصها  والطالبات، 
تعليمهم التعليم المجاني، 
وتنفيذها لمشاريع التعليم 
ــة  ــويــ ــربــ ــتــ ــة والــ ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
ــرة، وتـــوجـــيـــهـــهـــا  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الــــمــــدارس  أداء  لــتــحــســيــن 
المدارس  وتوفير  والمعلم، 
ــــي واإلنــــــــشــــــــاءات  ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ

ــيــــن  ــلــــمــ ــعــ ــزات والــــمــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
تصب  والــتــي  األكــفــاء،  المؤهلين 
فـــي خــدمــة الــطــلــبــة والــطــالــبــات، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــــحـــــور الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية.
بالشكر  فضيلته  تــوجــه  كــمــا 
والــتــعــلــيــم  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  إلــــــى 
القائمين  وللمسؤولين  ووزيــرهــا 
ورؤى  تطلعات  لتنفيذهم  عليها، 
في  وتوسعهم  الحكيمة،  الــقــيــادة 
التربية  ومعاهد  المدارس  إنشاء 
الــفــنــيــة والــمــهــنــيــة، وتــطــويــرهــم 
لــلــمــنــاهــج والـــــمـــــواد األســـاســـيـــة، 
ــى االســــتــــعــــانــــة  ــ ــلـ ــ وحـــــرصـــــهـــــم عـ
ــة الـــمـــؤهـــلـــة،  ــيـ ــنـ ــوطـ بــــالــــكــــوادر الـ
بــمــا يــضــمــن ويــســهــم فـــي تجويد 
وحفظ  التعليمية،  الــمــخــرجــات 
والوطنية لطالب  الدينية  الهوية 

وطالبات وطننا العزيز. 
ــتـــور مــاجــد  وقــــد تـــوّجـــه الـــدكـ
التربية  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
ــيـــم بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر  ــلـ ــعـ ــتـ والـ
لفضيلة الشيخ عدنان بن عبداهلل 
خطبة  تضمنته  ما  على  القطان 

الجمعة من إشادٍة بجهود الوزارة 
فــــي تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم، وحــرصــهــا 
التعليمية  الخدمات  تقديم  على 
ــلـــبـــة  ــزة لـــــأبـــــنـــــاء الـــطـ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
ــاء  ــقـ ــن أجــــل االرتـ ــبـــات، مـ ــالـ والـــطـ
ســائــاًل  التعليمية،  بــالــمــخــرجــات 
اهلل تعالى أن يكون العام الدراسي 
ــًا مــكــلــاًل بــالــنــجــاح  ــامـ الــجــديــد عـ
والــــتــــفــــوق وتــحــقــيــق اإلنــــجــــازات 

للمسيرة التعليمية المباركة. 

لإ�سادته بجهود الوزارة في خطبة الجمعة..

وزير التربية ي�سكر خطيب جامع اأحمد الفاتح الإ�سامي

}  الشيخ عدنان القطان.

مجل��س ال�سح�ة الخليج�ي يح�ذر م�ن ا�س�تخدام معجون 
الحروق على  وال��زب��دة  الزيتون  وزي��ت  الأ���س��ن��ان 

تــحــت شــعــار )تــعــلــم اإلســعــافــات األولــيــة مـــدى الــحــيــاة( 
العالم في 10 من  دول  إلى جانب  البحرين  تحتفل مملكة 
وهو  األولــيــة،  لإلسعافات  العالمي  باليوم  عــام  كــل  سبتمبر 
واحــد من  الضوء على  يتم من خالله تسليط  الــذي  اليوم 
أهم الممارسات والمهارات والتقنيات العاجلة التي تساهم 
في حماية األرواح وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية 
في حاالت الحوادث واألزمات من خالل توفير فرص اإلنقاذ 
واالســتــجــابــة الــفــعــالــة والــســريــعــة فــي الــحــفــاظ عــلــى حياة 

المرضى والمصابين.
األولية  لإلسعافات  العالمي  باليوم  االحتفال  ويشكل 
األولية  الحصول على اإلسعافات  أهمية  تأكيد  أمام  فرصة 
وأن تكون في متناول الجميع، إلى جانب أهمية رفع الوعي 
والمهارات  المعرفة  واكتساب  تعزيز  على  التشجيع  بشأن 
إجــراء  وطــريــقــة  كيفية  حــول  المجتمع  أفـــراد  جميع  أمـــام 

بتوفير  تقوم  التي  بالجهات  والتعريف  الالزمة  اإلسعافات 
دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في هذا المجال.

ــراءات اإلســعــافــات األولية  كما أن امــتــالك مــهــارات وإجــ
يساهم  اإلنسانية  البرامج  هذه  نطاقات  وتوسيع  والمعرفة 
مستدامة،  بصورة  وصحة  أمانًا  أكثر  مجتمعات  إنشاء  في 
وذلــــك بــمــا يــســاعــد فـــي الــتــعــرف عــلــى طــــرق الــتــعــامــل مع 
الحاالت واإلصابات بشكل صحيح من خالل توفير تدخالت 
ســريــعــة وفــعــالــة لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــرضــى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتــتــركــز أهـــــداف الـــيـــوم الــعــالــمــي لــإلســعــافــات األولــيــة 
قبل  من  معتمدة  دورات  تقديم  في  المساعدة  أهمية  على 
وتمكينهم  القطاعات  األفراد بمختلف  لتعليم  المختصين 
مـــن الــتــعــرف عــلــى طـــرق الــتــعــامــل األمـــثـــل والــصــحــيــح مع 
المخاطر والحاالت الطارئة المحتمل حدوثها والتي يمكن 

إنــســان فــي حــال حــدوث أي حـــوادث في  أن يتعرض لها أي 
داخــــل الــمــنــزل أو خــارجــه وذلــــك مــن خـــالل اإللـــمـــام بــأبــرز 
عاجل  بشكل  اإلســعــاف  خدمات  وتقديم  العامة  اإلرشـــادات 

قبل وصول الدعم الطبي.
الصحية  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة  رفــع  بأهمية  وإيمانًا 
ووزارة  الصحة  وزارة  بين  التعاون  إطــار  وفــي  انطلقت  فقد 
في  تطبيق مشروع مسعف  أولى خطوات  والتعليم  التربية 
كل بيت والذي يهدف إلى عمل برنامج وطني للتدريب على 
أساسيات اإلنعاش القلبي الرئوي من خالل برامج الصحة 
الدراسية  المناهج  من  واالستفادة  والمختصين  المدرسية 
اإلسعافات  من  على مستويات مختلفة  وتدريبيهم  للطلبة 
األولية، كما تهدف مثل هذه المشاريع إلى تعزيز مؤشرات 
ودور اإلسعافات  بأهمية  الوعي  وتعزيز  المستدامة  التنمية 

األولية لدى أكبر شريحة مستهدفة في المجتمع.
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القراء األعزاء 
ــدة  ــ ــيَّ ــقــ ــمــ )الـــــنـــــاخـــــبـــــون الــ
أسماؤهم في جداول الناخبين 
بــالــتــطــبــيــق ألحـــكـــام الــمــرســوم 
لــســنــة   )14( رقــــــــم  بـــــقـــــانـــــون 
الحقوق  مــبــاشــرة  بــشــأن   2002
للحضور  ْوَن  ــوُّ ــْدُعـ َمـ السياسية 
إلـــــــى مــــقــــار لــــجــــان االقـــــتـــــراع 
أعضاء  النتخاب  وذلك  والفرز 
ــوم الــســبــت  ــ مــجــلــس الــــنــــواب يـ
مــن   2022/11/12 الــــمــــوافــــق 
الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــًا إلــى 
الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاًء، وفــي 
إعـــادة  تقتضي  الــتــي  الــحــاالت 
االنــتــخــاب تــجــري اإلعــــادة يــوم 
 2022/11/19 الموافق  السبت 
من الساعة الثامنة صباحًا إلى 

الساعة الثامنة مساًء(.
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ هـــــي دعــــــــوة مـــلـــكـــيـــة تـــســـتـــحـــق االسـ
األولى  المادة  نص  مضمون  هو  ذلك  والتلبية.. 
بشأن   ،2022 لسنة   )26( رقــم  الملكي  األمــر  مــن 
والــتــرشــيــح لعضوية  االنــتــخــاب  مــيــعــاد  تــحــديــد 
مجلس النواب، الذي صدر يوم الخميس الماضي، 
ألحقه  التشريع،  بيقين  التكهنات  شــّك  ليقطع 
االنتخابية  والــدوائــر  المناطق  تحديد  بمرسوم 
مجلس  النتخابات  الفرعية  واللجان  وحــدودهــا 
ذات  المنظمة  الـــقـــرارات  مــن  ومجموعة  الــنــواب 
انتخابات  هــوّيــة  تدشين  إلــى  بــاإلضــافــة  الــصــلــة، 

2022 والتي حملت شعار »نصّوت للبحرين«.
حّيزًا  أخذ  الــذي  الموضوع  أن  المعلوم  ومن 
كــبــيــرا فــي حـــــوارات الــمــجــالــس األهــلــيــة ومــواقــع 
التواصل االجتماعي وتربع على عرش برامجها 
الــنــواب،  ــان حــديــث االنــتــخــابــات ودور مــجــلــس  كـ
حيث غلب على مداخالت الكثير من المشاركين، 
لــعــل أبـــرزهـــم الــنــاشــط االجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي 
عدم  طابع  الشعب،  بصوت  الملقب  سالم  سعد 
الرضا نتيجة مخرجات المجلس المنتهي التي 
بالمستوى  مباشر  بشكل  مرتبطة  حقوقا  طالت 
لوم عليهم في  والذين ال  للمواطنين،  المعيشي 
إظهار ردود أفعال تعّبر عن رفضهم أو عدم ثقتهم 
بــالــمــجــلــس، بــل إنـــه مــن الــمــفــارقــات الــغــريــبــة أن 
اهتزاز ثقتهم قد طال أشخاص من أعلنوا نّيتهم 
قد  الثقة  فقد  أن  باعتبار   ،2022 لــعــام  الــتــرشــح 
جهدًا  يتطلب  قــد  استعادتها  ولكن  سهاًل  يكون 

كبيرًا.
وفي رأيي أن أحد أهم مسببات انعدام الثقة 
الشفافية  مبدأ  تطبيق  غياب  هــو  المجلس  فــي 
وإتاحة الوصول إلى المعلومة، ذلك أن المواطن 
يكون أكثر تفاعاًل مع القرار وقبواًل له إذا ما كان 
مّطلعًا على تفاصيله، وهو ما كان مفقودًا بنسبة 

كبيرة فيما بين المواطن وممثله. 

ــذا الــمــقــال يمثل  ولــعــل هـ
ــرورة  ــول ضـ ــاءة لــقــارئــيــه حـ ــ إضـ
االلــتــفــات وااللــتــفــاف والــوعــي 
بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــمـــســـك بـــالـــرؤيـــة 
الجاللة  لصاحب  اإلصالحية 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة 
اإلنسان  التي جعلت  المعظم، 
كرامته  لتحقيق  تسعى  هــدفــًا 
ــا مــن  ــهـ ــظـ ــفـ ــحـ اإلنــــســــانــــيــــة وتـ
وتــعــزيــز حقوقه  كــفــالــة  خـــالل 
واحـــتـــرامـــهـــا وحــمــايــتــهــا، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــحــق فـــي مــبــاشــرة 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، وضـــرورة 
المرحلة  أهمية  على  التركيز 
ــة، تــلــك  ــيـ ــالـ ــحـ ــيــــة الـ اإلصــــالحــ
التي تعبر حاليًا مسار التغيير 
األمير  الملكي  السمو  النّير لصاحب  الفكر  عبر 
سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
مرحلة  ُتعّد  اآلن  فالمرحلة  األمين،  العهد  ولــي 
األمــل  مــن  بالكثير  واعـــدة  ومؤشراتها  انتقالية، 

والخير.
الــعــهــد  بــمــكــتــســبــات  الـــمـــواطـــن  تــمــســك  وإن 
خالل  من  يكون  المعظم  الملك  لجاللة  الزاهر 
الــدســتــور  مــنــحــهــا  الــتــي  األدوات  بــقــيــمــة  الـــوعـــي 
بمباشرة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  للمواطنين 
االنتخاب  حّقي  وبالتحديد  السياسية  الحقوق 
والـــتـــرشـــح، فــالــتــرشــيــح هـــو تـــذكـــرة الـــعـــبـــور إلــى 
للمواطنين  مكفول  حق  وهو  النيابي،  المجلس 
ممن تتوافر فيهم شروط الترشح، وهنا تقتضي 
الوطنية الحّق أن يتقدم لها من يمتلك الكفاءة 
النيابي  المجلس  عــمــل  طبيعة  مــع  الــمــتــوافــقــة 
ــيــــة، وفـــي  ــابــ ــاتـــه الــتــشــريــعــيــة والــــرقــ ــتـــصـــاصـ واخـ
الــمــقــابــل فـــإن بـــوابـــة الــعــبــور إلـــى الــمــجــلــس هي 
االنتخاب )التصويت(، ذلك الحق الذي تمتلكه 
تــوافــرت  الــذيــن  المواطنين  مــن  الناخبين  هيئة 
لذا  االقتراع،  يوم  بأصواتهم  اإلدالء  أهلية  فيهم 
واضعًا  ُيشارك  أن  الناخب  على  الوطنية  تفرض 
إلى  ستقوده  الــتــي  الــوطــن  مصلحة  عينه  نصب 
يــكــون من  أن  عــلــى  مـــن سيمثله  اخــتــيــار  ُحــســن 
من  والـــذي  والــخــبــرة،  المالئم  االختصاص  ذوي 
المأمول أن يصبح أمينًا على مصلحة المواطن 
والوطن، وبالتالي ُيسهم الناخب بصوته في والدة 

مجلس نيابي ذي كفاءة وقدرة وفاعلية.
الملك  جــاللــة  مــشــروع  بــأيــادي  لنمسك  إذا 
فيه  مـــا  لتحقيق  ونـــمـــِض  اإلصـــالحـــي  الــمــعــظــم 
الخير لهذا الوطن ولنكن بحق شركاء في الرفاه 

والنماء، حينما نصوت للبحرين.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

ن�صّوت للبحرين

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

وأكــــــــــــــدت رئـــــيـــــســـــة جــــامــــعــــة 
بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة  البحرين 
شاهين المضحكي، أن هذا القرار 
جـــــاء بـــعـــد دراســــــــة مــســتــفــيــضــة، 
ومخرجاتها،  للبرامج  ومراجعة 
ــلــــى أنـــــــه يــــتــــوافــــق مــع  عـــــــــالوة عــ
مجال  فــي  الحديثة  االتــجــاهــات 
جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مـــؤســـســـات 

التعليم العالي.
إلــى  الــمــضــحــكــي  د.  ولــفــتــت 
الــطــلــبــة فــي  بـــعـــض  »تـــجـــربـــة  أن 
الدراسة ثم الخروج من الجامعة 
من دون الحصول على أية شهادة 
ــة صــعــبــة  ــربـ ــد تـــجـ ــعـ ــة، تـ ــيـ ــعـ ــامـ جـ
ومــكــلــفــة بــالــنــســبــة إلــــى الــطــالــب 
والـــجـــامـــعـــة، وبـــنـــاء عــلــيــه ارتــــأت 
لكيال  لهم،  حــل  إيــجــاد  الجامعة 

يخرجوا خاليي الوفاض، والعودة 
إلى الشهادة الثانوية بعد كل هذه 
الجامعي،  التعليم  مــن  الــرحــلــة 
مشاركًا،  دبــلــومــًا  بمنحهم  وذلــك 
يــتــمــيــز بــتــركــيــزه عــلــى الــجــوانــب 

الفنية والمهنية«.
»االتـــــجـــــاه  أن  إلــــــى  ونـــبـــهـــت 
الحديث في نظم منح المؤهالت 
يــؤكــد أهــمــيــة تــقــلــيــل فــتــرة بــقــاء 
الــطــالــب عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة 
وتـــســـريـــع دخـــولـــه لـــســـوق الــعــمــل 
للمساهمة في االقتصاد الوطني، 
لـــلـــخـــبـــرات  الــــتــــقــــديــــر  وان  كــــمــــا 
ــعـــارف اصـــبـــح مـــن األهــمــيــة  والـــمـ
بحيث نجد أن أطر الجودة باتت 
الخبرة  ألصحاب  مؤهالت  تمنح 
الطويلة في العمل، حتى من دون 

التعليم  بــمــؤســســات  الــتــحــاقــهــم 
ــرار  قــ »أن  ــى  ــ إلـ ــًة  ــتــ ــالــــي«، الفــ ــعــ الــ
قد  المشارك  الدبلوم  استحداث 
انطلق من هذا االتجاه الحديث 
ويكون  الــمــؤهــالت  منح  نظم  فــي 
ذلك بناًء على  ما ينجزه الطلبة 
خـــالل مـــدة دراســتــهــم، وقــدراتــهــم 
وإمكاناتهم، باإلضافة إلى حاجة 
والمهنيين  الفنيين  إلــى  الــســوق 

من حملة الدبلوم المشارك«.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشــــــار نــائــب 
الـــرئـــيـــس لـــلـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـــيـــة 
والدراسات العليا الدكتور محمد 

رضا قادر إلى أن قرار التوسع في 
وطرحه  المشارك  الدبلوم  طــرح 
فـــي جــمــيــع الــكــلــيــات بــالــجــامــعــة، 
الحاصلين  الطلبة  يــؤهــل  ســوف 
عــــــلــــــى الــــــــدبــــــــلــــــــوم الــــــمــــــشــــــارك 
ــة فــي الــفــتــرة  الســتــكــمــال الـــدراسـ
بالجامعة،  )الــمــســائــيــة(  الثانية 
أو  أخــــرى،  بجامعة  االلــتــحــاق  أو 

االتجاه إلى سوق العمل.
وأفاد بأن هذا القرار سيمكن 
ــة الـــمـــفـــصـــولـــيـــن كـــذلـــك  ــبـ ــلـ الـــطـ
لــالســتــفــادة مـــنـــه، حــيــث ســتــقــوم 
الــكــلــيــات بــحــصــر الـــحـــاالت الــتــي 

تنطبق عليها الشروط لالستفادة 
مـــن شـــهـــادة الـــدبـــلـــوم الــمــشــارك، 
وذلك للطلبة المفصولين خالل 
ــنــــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة،  الــــســ
تمهيدًا لبدء اإلجراءات، موضحًا 
خيارات  عــدة  تــدرس  الجامعة  أن 
تقدمهم  فرصة  توفير  بينها  من 
الفترة  في  الجامعة  إلــى  للعودة 
الثانية لدراسة مقررات فنية تعزز 
العملي  الجانب  من قدراتهم في 
لــتــمــكــيــنــهــم مـــن الـــحـــصـــول على 

الدبلوم المشارك.
الـــطـــلـــبـــة  كـــــــــان  إذا  وعــــــمــــــا 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ يــــرغــــبــــون فــ
الــدبــلــوم الــمــشــارك قـــال د. قـــادر: 
الــمــشــارك قــد يكون  الــدبــلــوم  »إن 
هدفًا في حد ذاته لبعض الطلبة 
الــذيــن ال يــرغــبــون فــي الــجــلــوس 
طوياًل على مقاعد الدراسة لنيل 
بسبب  إمــا  البكالوريوس،  شــهــادة 
تجاري،  مــشــروع  فتح  فــي  الرغبة 
وإما لظروف مختلفة«، مؤكدًا أن 
شهادة الدبلوم المشارك ستمكن 
الــطــالــب مـــن مــواصــلــة الـــدراســـة 
بجامعة  الثانية  الــفــتــرة  فــي  بها 

البحرين أو بأية جامعة أخرى.

خالد  الــشــيــخ  استقبل 
مدير  خليفة  آل  ــد  راشـ بــن 
لتنفيذ  العامة  اإلدارة  عــام 
األحكام والعقوبات البديلة 
ــن الـــــنـــــائـــــب كـــلـــثـــم  ــ ــ كـــــــــاًل مـ
محمود  والــنــائــب  الحايكي 
الــبــحــرانــي عــضــوي مجلس 

النواب.
وفـــــي مــســتــهــل الــلــقــاء 
اإلدارة  عــــــام  ــر  ــديــ مــ رحــــــب 
ــام  ــكـ الـــعـــامـــة لــتــنــفــيــذ األحـ
والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات الــــبــــديــــلــــة 

ــنــــواب، حيث  بــعــضــوي مــجــلــس الــ
تــم اســتــعــراض الـــدور الـــذي تقوم 
به اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام 
والعقوبات البديلة في التوسع في 
تطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديلة والبدء في تنفيذ برنامج 
سيسهم  ما  المفتوحة،  السجون 
المجال  في  اإلنجازات  تعزيز  في 
خــالل  تحققت  الــتــي  الــتــشــريــعــي 
الـــــفـــــتـــــرة األخـــــــيـــــــرة مــــــن خــــالل 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
بالبدء والتوسع في تنفيذ قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
النائب  عــبــرت  جانبهما،  مــن 
محمود  والــنــائــب  الحايكي  كلثم 
البحراني عن شكرهما وتقديرهما 
لمدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ 
ــوبــــات الــبــديــلــة  ــقــ ــعــ األحـــــكـــــام والــ
في  دعــوتــهــمــا  اإلدارة  تلبية  عــلــى 
حــول  التعريفية  الـــنـــدوات  إقــامــة 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر الــبــديــلــة، 
ــدأ الـــشـــراكـــة  ــبــ ــــن مــ ــزز مـ ــعــ بـــمـــا يــ
وزارة  تنتهجه  الــذي  المجتمعية 

الداخلية. 

الطالب ي�ستفيد منه في حال اجتيازه 66 �ساعة معتمدة

جامعة البحرين تتو�صع في طرح الدبلوم الم�صارك لي�صمل جميع الكليات
أعلنت جامعة البحرين عن عزمها التوسع في طرح الدبلوم 
الذين  الطلبة  الكليات، بهدف مساعدة  المشارك ليشمل جميع 
يــواجــهــون صــعــوبــات فـــي اســتــكــمــال مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس على 
فصل  احتماالت  من  والحد  المشارك،  الدبلوم  بشهادة  التخرج 
الدبلوم  دراســة  خيار  وإتــاحــة  تعثره،  حــال  الجامعة  من  الطالب 

المشارك فيما إذا رغب الطالب في ذلك.

} د. محمد رضا.} رئيسة جامعة البحرين.

ــم  ــ ــاسـ ــ نــــــظــــــم مـــــجـــــلـــــس جـ
الــمــريــســي بــمــنــطــقــة ســلــمــابــاد 
مـــحـــاضـــرة بـــعـــنـــوان: »الـــكـــفـــاءة 
الــعــلــمــيــة كـــشـــرط مـــن شـــروط 
الـــتـــرشـــيـــح«، قـــدمـــهـــا الــبــاحــث 
رئيس  الــغــريــري  عــلــي  محسن 
ــيـــة الــــمــــرصــــد لـــحـــقـــوق  جـــمـــعـ
الجهود  وذلــك ضمن  اإلنسان، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــافــــة الـــقـ ــثــــقــ ــر الــ ــشـ ــنـ لـ
ــع االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
الــنــيــابــيــة والـــبـــلـــديـــة الــمــزمــع 

إجراؤها في نوفمبر 2022م.
أن  الــغــريــري  وأكـــد محسن 
العلمية  الكفاءة  عن  الحديث 
لــلــمــرشــح كـــشـــرط مـــن شـــروط 
المواضيع  مــن  يعد  الترشيح 
التي لطالما أثارت الكثير من 
الجدل والنقاش بين األوساط 
الــقــانــونــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، إذ 
على  البحريني  الــمــشــرع  نــص 
ــذا الــشــرط فــي الــفــقــرة )ج(  هـ
الدستور،  من   )57( المادة  من 
الــمــرســوم  مـــن   )11( والــــمــــادة 
لــســنــة   )15( رقــــــــم  بـــــقـــــانـــــون 
الــشــورى  مجلسي  بــشــأن   2002
إجــادة  على  فاقتصر  والــنــواب، 
العربية  اللغة  قـــراءة  المرشح 
وكـــتـــابـــتـــهـــا، أســــــوة بــتــشــريــعــات 
ــارات  ــ أخــــرى فــي الــكــويــت واإلمـ

وقطر.
أن  الــــــــغــــــــريــــــــري  وبـــــــــّيـــــــــن 
والفقه  الــمــقــارنــة  الــتــشــريــعــات 
الــقــانــونــي لــم يــتــفــق عــلــى رأي 
واحــــد فـــي هــــذه الــمــســألــة، بل 

انقسم إلى اتجاهين رئيسيين، 
إلـــى  األول  االتـــــجـــــاه  فــــذهــــب 
على  المرشح  حصول  إلزامية 
الـــمـــؤهـــل الــعــلــمــي الــجــامــعــي، 
مستندين في ذلك إلى مبررات 
وأسانيد أهمها أن حصوله على 
المؤهل يعد دلياًل على كفاءته 
ــأدواره  ــ وقـــدرتـــه عــلــى الــقــيــام بــ
فــي الــتــشــريــع والــرقــابــة، إذ إن 
عدم حصوله عليها يؤثر سلبًا 
المنتخب،  المجلس  أداء  على 
التحديات  ظل  في  وخصوصًا 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــــــصــــــعــــــوبــــــات الــ
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
التي تتطلب مواجهتها أعضاء 
ذوي خبرة وكفاءة للتصدي لها 

على أسس علمية مدروسة.

ــــى الــــجــــانــــب اآلخـــــــر،  ــلـ ــ وعـ
البعض  أن  إلــى  الغريري  أشــار 
القراءة  بشرط  االكتفاء  يؤيد 
والــكــتــابــة فــقــط ضــمــن شــروط 
إن  إذ  لــالنــتــخــابــات،  الــتــرشــيــح 
ــراط الـــمـــؤهـــل الــجــامــعــي  ــتــ اشــ
يـــــــؤدي إلــــــى اإلخـــــــــالل بــمــبــدأ 
تكافؤ الفرص بين المواطنين، 
وحرمان المواطن غير الحاصل 
عــلــى الــشــهــادة الــجــامــعــيــة من 
الترشح،  فــي  الــدســتــوري  حقه 
وعــلــى وجــه الــخــصــوص إذا ما 
ــار وفــــرة  ــبـ ــتـ أخــــذنــــا بــعــيــن االعـ
اليوم  الجامعي  التعليم  فرص 
مــقــارنــة بــالــســابــق، فــضــاًل عن 
كون النائب يعد ممثاًل للشعب 
وأطيافهم  مكوناتهم  بجميع 

ومؤهالتهم، ما يتطلب احترام 
عليه  اتفق  ومــا  الديمقراطية 
يرون  قد  الذين  الدائرة  أهالي 
الكفاءة  المرشحين  أحــد  فــي 
رغــــــــــم عــــــــــدم حـــــصـــــولـــــه عـــلـــى 
ــًة إلــى  ــافــ مـــؤهـــل جـــامـــعـــي، إضــ
يؤدي  لن  المؤهل  اشــتــراط  أن 
افترضنا  لو  المشكلة  إلى حل 
الــــنــــواب حــاصــلــون  أن جــمــيــع 
ــــي مــخــتــلــف  عـــلـــى شـــــهـــــادات فـ
فالعبرة  العلمية،  التخصصات 
وإنما  العلمي  بالمؤهل  ليست 
بـــالـــمـــهـــارات الـــتـــي يــتــمــتــع بها 

النائب.
وأشـــــــار الــــغــــريــــري إلـــــى أن 
ال  الجامعي  الــمــؤهــل  مــوضــوع 
الحديثة  الــمــواضــيــع  مــن  يعد 

سبق  إذ  البحرين،  مملكة  فــي 
الـــتـــعـــديـــالت  ضـــمـــن  ُطـــــــرح  أن 
الـــدســـتـــوريـــة الــمــقــتــرحــة لــعــام 
التي  المرئيات  كــإحــدى   2012
تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا فـــي حـــوار 
ــي لــتــعــديــل  ــنــ ــوطــ الــــتــــوافــــق الــ
 )57( الـــمـــادة  مــن  )ج(  الــفــقــرة 
ــراط أن  ــتــ ــاشــ ــور بــ ــتــ مــــن الــــدســ
ــح لــلــمــجــلــس  ــ ــرشـ ــ ــمـ ــ يـــــكـــــون الـ
الــنــيــابــي حـــاصـــاًل عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس أو الليسانس من 
إحدى الجامعات المعترف بها 
السلطة  أن  إال  يعادلها،  مــا  أو 
على  اإلبقاء  ارتــأت  التشريعية 
واالكتفاء  عليه  كما هو  النص 
بـــشـــرط قـــــــراءة وكـــتـــابـــة الــلــغــة 

العربية.

ن���������������دوات ت����ع����ري����ف����ي����ة ح�����ول 
ال���ع���ق���وب���ات وال���ت���داب���ي���ر ال��ب��دي��ل��ة

كتبت فاطمة علي:
الطبيعي  الــعــالج  اخــتــصــاصــيــة  أكــــدت 
معصومة السيد أن التوصيات الطبية تحث 
الذين يعانون من بعض األمراض  الطلبة 
»الـــســـكـــلـــر، الـــســـكـــري، اإلنـــحـــنـــاء الــجــانــبــي 
للظهر، تقوس الساقين والقدم المسطحة« 
على مشاركة زمالئهم في حصص الرياضة 
البدنية وممارسة بعض التمارين البسيطة 
زيادة  تساعد على  والتي  الشدة  ومتوسطة 
لياقة الطالب وقوة تحمله لنوبات السكلر، 
مشيرة إلى أن ممارسة التمارين المناسبة 
والــدورة  العضلية  القوة  في  تحسن  تظهر 
الدموية بعد 6 أسابيع من االستمرار وفق 

دراسة علمية حديثة.
وقـــالـــت الــســيــد فـــي تــصــريــح لــــ »أخــبــار 
للعالج  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الخليج« 
الطبيعي بأن حصة الرياضة من الحصص 
إلى  بالنسبة  أهمية  تشكل  ال  غالبًا  الــتــي 
أســاســي،  تعليمي  منهج  أنــهــا  إال  الــطــالــب 
فيما يظن البعض أن حاالت مرضية معنية 

ما  وهو  الرياضة  إعفاؤها من حصة  يجب 
التي  الطبية  التوصيات  الدراسات  يخالف 
والنشاط  الرياضية  التمارين  أهمية  تؤكد 
البدني لهذه الفئة تحديدا، إذ إن التمارين 
ــن لــجــمــيــع  ــ تــعــتــبــر الــــجــــزء الـــعـــالجـــي اآلمــ
الحاالت من دون استثناء ولكن بمستويات 
وشروط معينة تتناسب مع طبيعة الحالة 

المرضية.
عــــالج طبيعي  اخــتــصــاصــيــة  وأفـــــــادت 
أولــيــاء  بين  الــســائــد  بــأن  السيد  معصومة 
األمور الخوف من زيادة ألم الظهر للطلبة 
التقوس  أو  الجانبي  باإلنحناء  المصابين 
ــة وخـــاصـــة بعض  ــاضـ ــريـ عــنــد مـــمـــارســـة الـ
وضعيات الجمباز أو التمدد إال أن األبحاث 
بالنسبة  إيــجــابــيــة وخــاصــة  نــتــائــج  أثــبــتــت 
التسلق في  أو  مــثــاًل  الــتــمــدد  تــمــاريــن  إلــى 
الفقري  الــعــمــود  مــرونــة  عــلــى  المحافظة 

ولكن باشتراطات معينة.
ـــاب  ــبـ أســ ــمــــس  خــ هـــــنـــــاك  إن  وقــــــالــــــت 
تــجــعــلــنــا نــحــث الــطــلــبــة مـــرضـــى الــســكــري 
ــة فـــــي حــــصــــة الــــريــــاضــــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــــى الــ عــ

أهــمــهــا تحسين مــســتــوى الــســكــر فــي الــدم 
وزيـــــادة الــلــيــاقــة الــعــامــة إضــافــة إلـــى إدارة 
ــنــــب أمـــــــراض الـــقـــلـــب وأخـــيـــرا  الــــوزن وتــــجــ
بحث  بنتائج  استنادًا  النوم وذلك  تنظيم 
النوع  السكري من  أن مرضى  يؤكد  علمي 
الــثــانــي وهــشــاشــة الــعــظــام يــحــصــلــون على 
السكر  مستوى  تحسن  في  إيجابية  نتائج 
في الدم وكثافة العظم مع ممارسة بعض 

التمارين الرياضية.
وأكدت أن ممارسة التمارين الرياضية 
ــــن الــــفــــوائــــد الـــبـــدنـــيـــة  تـــحـــقـــق الـــكـــثـــيـــر مـ
فمزاولة  للطلبة،  واالجتماعية  والنفسية 
النشاط البدني يمكن أن يساعد األطفال 
وسالمة  التناسق،  تحقيق  على  والــشــبــاب 
بــنــاء الــعــظــام والــعــضــالت والــمــفــاصــل، ما 
الــســيــطــرة عــلــى وزن الجسم  يــســاعــد عــلــى 
الــزائــد، ورفــع كفاءة  الـــوزن  والتخلص مــن 
ــن، مـــفـــيـــدة بـــأن  ــيـ ــتـ ــرئـ وظـــيـــفـــة الـــقـــلـــب والـ
ممارسة األنشطة الحركية تزيد من قدرة 
الــطــالــب عــلــى الــتــعــلــم، وذلــــك مـــن خــالل 
ــي الـــــقـــــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة. فــقــد  ــراتـــه فــ ــيـ ــأثـ تـ

الطلبة  أن  إلــى  الـــدراســـات  مــن  كثير  أشـــار 
الرياضية  المسابقات  في  يشاركون  الذين 
لممارسة  عرضة  أقــل  يكونون  المدرسية، 
بعض العادات غير الصحية، كالتدخين أو 
تعاطي المخدرات، وأكثر فرصة لالستمرار 
ــة وتــحــقــيــق الــتــفــوق الـــدراســـي  ــدراسـ فـــي الـ

وبلوغ أعلى المستويات األكاديمية.

اخت�سا�سية عالج طبيعي لـ»اأخبار الخليج«:

ال اإعف���اء م���ن ح�ص���ة الريا�ص���ة تح���ت اأي ظ���رف �صح���ي

} معصومة السيد.

رئي�س »المر�صد لحقوق االإن�صان« يقدم محا�صرة عن الكفاءة العلمية للمتر�صحين

أشــــــــــــــــادت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
بــنــت عيسى  رنــــا  الــشــيــخــة 
الـــعـــام  ــيــــن  األمــ آل خــلــيــفــة 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
أمناء  رئــيــس مجلس  نــائــب 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
بـــالـــنـــتـــائـــج الـــــــصـــــــادرة عــن 
ــامـــج األمــــــم الــمــتــحــدة  ــرنـ بـ
اإلنــــمــــائــــي بــــالــــشــــراكــــة مــع 
ــســة مــحــمــد بـــن راشـــد  مــؤَسّ
حيث  للمعرفة،  مــكــتــوم  آل 
تـــصـــدرت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة عــالــمــيــًا 
ــيــــر الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــغــ ــتــ فـــــــي مــ
فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
مـــؤشـــر الــمــعــرفــة الــعــالــمــي 
يقيس  والـــذي   2021 للعام 
ــي عــلــى  ــرفــ ــعــ ــمــ الـــــــواقـــــــع الــ
ــالـــم كــمــفــهــوم  مـــســـتـــوى الـــعـ
وثيق  بشكل  مرتبط  شامل 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
وبــمــخــتــلــف أبـــعـــاد الــحــيــاة 
المعاصرة، وبناء  اإلنسانية 

المعرفة،  واقــتــصــادات  مجتمعات 
ــات الـــتـــنـــمـــويـــة  ــاســ ــيــ ــســ ووضــــــــع الــ

الستشراف المستقبل.
ــة، أكـــــدت  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
األمـــــيـــــن الـــــعـــــام مـــــا يـــحـــظـــى بــه 
قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــن دعــم 
الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك الـــبـــالد الــمــعــّظــم، واهــتــمــام 

ــر مــــــن صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــمـ ــتـ ــسـ مـ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولــــــّي  آل خــلــيــفــة 
الوزراء، يأتي إيمانًا بدور  مجلس 
التعليم كمحّرك رئيسي للعملية 
في  وأهميته  بالمملكة  التنموية 
المستدامة  التنمية  أهــداف  دعم 
وتمّيزها  المملكة  ريــادة  وترسيخ 

في هذا القطاع المهم.
وأوضحت د. الشيخة رنا بنت 
عيسى آل خليفة أن هذه النتائج 
الخطة  ثمار  من  ثمرة  إال  ماهي 
للبحث  الوطنية  االستراتيجية 
العلمي 2014-2024 والتي يسعى 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي إلـــى 
تحقيقها وجعل مملكة البحرين 
متميزة في حقول البحث العلمي 
األساسية ذات األهمية لالقتصاد 
قـــدرات الزمـــة للوصول  وامــتــالك 
إلى المعرفة العالمية والمساهمة 
فــي اســتــدامــة الــنــمــو االقــتــصــادي 
لمملكة  التنافسية  الــقــدرة  ورفــع 

البحرين.

اأمين عام التعليم العالي ت�ؤكد:

ا���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ح��ول��ت 
ال��ط��ال��ب م���ن م��ت��ل��ق��ي م��ع��ل��وم��ة اإل�����ى ب��اح��ث

} د. الشيخة رنا بنت عيسى.

أكــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــمـــــان حـــاجـــي 
المستشفيات  أعــمــال  بتصريف  القائم 
الــحــكــومــيــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــضــمــان 
الـــصـــحـــي ورئــــيــــس الـــصـــحـــة الــمــدرســيــة 
بوزارة الصحة أن التنسيق في الجوانب 
الصحية بين قسمي الصحة المدرسية 
والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  بــوزارة 
مستمر بهدف سالمة الصحة المدرسية 

خالل العام الدراسي.

ــة  ــحــ الــــصــ ــم  ــ ــســ ــ قــ أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــة بـــــــــــإدارة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــمــــدرســ الــ
قسم  مع  بالتعاون  نّظم  الصحة  بـــوزارة 
ــورش  ــددًا مـــن الــ ــ ــراض عــ ــ ــ مــكــافــحــة األمـ
األمراض  من  الوقاية  لكيفية  التوعوية 
المدارس  المعدية للمعنيين في جميع 
ــم الــتــنــســيــق  ــ الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة وتـ
وزارة  مــع  بالتعاون  التفقدية  لــلــزيــارات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــلــتــأكــد مـــن الــتــزام 

الصحية  بـــاإلجـــراءات  الــمــدارس  جميع 
تتضمن  والــتــي  الــمــدارس؛  فــي  الوقائية 
ــاه وعـــمـــل  ــيــ ــمــ ــة الــ ــالمــ ــا تـــفـــّقـــد ســ ــ ــًضـ ــ أيـ
الصحة  إدارة  أقسام  ِقبل  المقاصف من 
المشتركة  الــلــجــنــة  ومـــن خـــالل  الــعــامــة 
والتعليم،  والتربية  الصحة  وزارتــي  بين 
القنوات  جميع  تسخير  إلــى  بــاإلضــافــة 
حصول  لتسهيل  الصحية  والــخــدمــات 

الطلبة على العناية الصحية الالزمة.

م���������ص����وؤول����ة ب���ال�������ص���ح���ة: ت�����ع�����اون ك���ب���ي���ر م��ع 
»ال����ت����رب����ي����ة« ف����ي م����ج����ال ال�������ص���ح���ة ال��م��در���ص��ي��ة

} د. إيمان حاجي.

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/1308224
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16242/pdf/1-Supplime/16242.pdf?fixed5280
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308216
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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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خالل ا�ستقباله احلايكي والبحراين.. »مدير الأحكام البديلة«:

ا�ستعرا�ض العقوبات البديلة وال�سجون املفتوحة

ا�صتقبل ال�صيخ خالد بن را�صد اآل خليفة 

الأحكام  لتنفيذ  العامة  الإدارة  عام  مدير 

كلثم  النائب  من  كالً  البديلة  والعقوبات 

احلايكي والنائب حممود البحراين ع�صوي 

جمل�س النواب.

العامة  الإدارة  عام  مدير  وا�صتعر�س 

الدور  البديلة  والعقوبات  الأحكام  لتنفيذ 

الذي تقوم به الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام 

تطبيق  التو�صع يف  البديلة يف  والعقوبات 

والبدء  البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون 

ما  املفتوحة،  ال�صجون  برنامج  تنفيذ  يف 

املجال  يف  الإجنــازات  تعزيز  يف  �صي�صهم 

الفرتة  خــالل  حتققت  التي  الت�صريعي 

امللكية  التوجيهات  خــالل  من  الأخــرية 

قانون  تنفيذ  والتو�صع يف  بالبدء  ال�صامية 

العقوبات والتدابري البديلة.

ت احلايكي والبحراين  من جانبهما، عبرّ

الإدارة  عام  ملدير  وتقديرهما  �صكرهما  عن 

البديلة  والعقوبات  الأحكام  لتنفيذ  العامة 

اإقامة  يف  لدعوتهما  الإدارة  تلبية  على 

العقوبات  حــول  التعريفية  ــدوات  ــن ال

مبداأ  من  يعزز  مبا  البديلة،  والتدابري 

وزارة  تنتهجه  الذي  املجتمعية  ال�صراكة 

الداخلية.�س

مب�ساحة 16 األف مرت وب�سراكة مع »اخلا�ض«.. املبارك:

 اإجناز 97% من حديقة م�سروع »ذا فيلج« بالدير

املبارك  نا�صر  بن  وائل  املهند�س  قام 

بزيارة  والزراعة  البلديات  �صوؤون  وزير 

اإىل م�صروع ا�صتثمار موقع البلدية مبنطقة 

تبلغ  والذي  فيلج(،  )ذا  املحرق  يف  الدير 

م�صاحته 15،994 مرًتا مربًعا.

خالل  مــن  »ن�صعى  ــارك:  ــب امل ــال  وق

�صراكتنا مع القطاع اخلا�س لتوفري اأف�صل 

عالية  بجودة  للمجتمع،  البلدية  اخلدمات 

التنمية  عملية  تخدم  معا�صرة  ــة  وروؤي

امل�صتدامة يف مملكة البحرين«.

على  الـــوزارة  حر�س  املبارك  ــد  واأك

يف  اخلا�س  القطاع  مع  التعاون  موا�صلة 

اإمياًنا  ال�صراكات،  م�صتوى  وتنويع  زيادة 

منها بالنتائج الإيجابية التي ميكن حتقيقها 

على خمتلف الأ�صعدة.

واأو�صح اأن امل�صروع عبارة عن حديقة 

امل�صروع،  م�صاحة  من   %60 ت�صكل  عامة 

مرًتا   9،569 تبلغ  م�صاحة  على  وتقام 

مربًعا، اإذ مت النتهاء من 97% من اإن�صائها، 

م�صرًيا اإىل اأنها حتتوي على مناطق خ�صراء 

كما  لالأطفال،  حديثة  األــعــاب  ومنطقة 

الهمم،  لذوي  �صديقة  األعاب  على  حتتوي 

كرة  وملعب  خارجية،  ريا�صية  واأجهزة 

قدم، ومالعب بادل.

على  ا  اأي�صً يحتوي  امل�صروع  اإن  وقال 

م�صار خم�ص�س لل�صيارات الكهربائية واآخر 

الطلبات  اأك�صاك  منطقة  وكذلك  للدراجات، 

ل�صا�صة  خم�ص�صة  ومنطقة  بال�صيارات، 

بالأ�صجار  مظلل  ومم�صى  خارجية،  عر�س 

الكبرية.

امل�صاحة  ن�صبة  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

م�صاحة  من   %40 تبلغ  ال�صتثمارية 

جتارية  مباين  عن  عبارة  وهي  امل�صروع، 

التجارية  والأن�صطة  والكافيهات  للمطاعم 

املختلفة املكملة للحديقة.

الــوزارة  تطلعات  اإىل  املبارك  ولفت 

نوعية  اإ�صافة  امل�صروع  هذا  ميثل  اأن  يف 

يف  التنموية  البلدية  امل�صاريع  ل�صل�صلة 

توفري  يف  ت�صهم  والتي  املحرق،  حمافظة 

وتعزز  اخلدمات  من  املواطنني  احتياجات 

التنمية احل�صرية.

املدير  هجر�س  عارف  قال  جهته،  من 

اإن  جــروب«  »هورتي  ل�صركة  التنفيذي 

امل�صروع عبارة عن �صراكة حقيقية مع وزارة 

�صوؤون البلديات والزراعة، التي قدمت كل 

الذي  امل�صروع  اكتمال  لإجناح  الت�صهيالت 

على  للمنطقة  املهمة  امل�صاريع  من  ُيعد 

اإىل  لفًتا  والتجاري،  الرتفيهي  امل�صتوى 

متكامل ويحتوي على حديقة  امل�صروع  اأن 

احتياجات  تلبي  جتارية  وحمال  ومالعب 

املجتمع يف حمافظة املحرق.

اجتماعات بني »العمل« و»ال�سحة« لبحث املو�سوع.. حميدان:

مبادرات لتوظيف الباحثني عن عمل باملهن الطبية يف »اخلا�ض«

ا�ستقبال طلبات على موقع »بوليتكنك« حتى 25 �سبتمرب.. »متكني«:

»iOS« تدريب 100 بحريني على تطوير تطبيقات

فتحها اأمام الطالب املجتازين لـ66 �ساعة معتمدة.. جامعة البحرين:

التو�ّسع يف برامج »الدبلوم امل�سارك« لي�سمل جميع الكليات

علي  حممد  بن  جميل  اأكد 

حميدان وزير العمل اأهمية اإدماج 

القطاع  يف  عمل  عن  الباحثني 

الطبي اخلا�س من خالل تاأهيلهم 

اجلهات  مع  بالتعاون  وتدريبهم 

قاعدة  من  وال�صتفادة  املخت�صة، 

والتف�صيلية،  املتكاملة  البيانات 

عن  الباحثني  جميع  ت�صم  بحيث 

عمل يف هذا القطاع احليوي.

اأهمية  على  الوزير  و�صدد 

يف  الوطنية  الكفاءات  اإدماج 

خطة  �صوء  يف  العمل  �صوق 

اأطلقتها  التي  القت�صادي  التعايف 

عدد  يف  خا�صة  املوقرة  احلكومة 

من القطاعات الواعدة.

من  عدد  تنفيذ  عن  وك�صف 

اإىل  الهادفة  النوعية  املبادرات 

اإدماج الباحثني عن عمل يف القطاع 

الطبي اخلا�س تقوم على التاأهيل 

قاعدة  من  وال�صتفادة  والتدريب، 

تنظيم  �صت�صهم يف  التي  البيانات 

العمل  لأ�صحاب  الرتويج  عملية 

القطاع  يف  توظيفهم  ي�صهل  مبا 

التخ�ص�صات  يف  �صواء  اخلا�س، 

التخ�ص�صية  اأو  الفنية  واملهن 

مبا  امل�صاندة  والوظائف  منها 

الطبية،  وتخ�ص�صاتهم  يتنا�صب 

امل�صرتكة  اجلهود  �صمن  وذلك 

 )1( رقم  القانون  اأحكام  لتنفيذ 

ل�صنة 2019 بتعديل املادة )14( 

 )21( رقم  بقانون  املر�صوم  من 

املوؤ�ص�صات  ب�صاأن   ،2015 ل�صنة 

يركز  الذي  اخلا�صة  ال�صحية 

البحرينيني  توظيف  اأولوية  على 

باملوؤ�ص�صات  ال�صحية  املهن  يف 

ال�صحية اخلا�صة.

اأو�صحت  جانبها،  من 

ال�صيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

ال�صحة  وزيرة  ح�صن  جواد 

يف  اخلا�س  الطبي  القطاع  اأن 

مت�صارًعا  منًوا  ي�صهد  البحرين 

مع زيادة عدد املوؤ�ص�صات الطبية، 

فر�س  من  العديد  توفر  والتي 

متطلعة  املجزية.  التوظيف 

امل�صرتكة  اجلهود  تتكلل  لأن 

ن�صب  يف  املطلوبة  الزيادة  نحو 

البحرينيني  وتوظيف  ا�صتقطاب 

واجلاذب  الواعد  القطاع  هذا  يف 

للمواطنني. 

التعاون  تنامي  واكدت 

اخلا�س  القطاع  مع  الإيجابي 

عمل  عن  الباحثني  توظيف  يف 

تقدم  التي  املزايا  من  وا�صتفادتهم 

وتوفري  الأجور،  دعم  ومنها  لهم، 

وذلك  املجاين  الالزم  التدريب 

العمل  �صندوق  مع  بالتن�صيق 

)متكني(.

املا�صية  الفرتة  وكانت 

بني  اجتماعات  عدة  �صهدت  قد 

العمل  وزارة  يف  امل�صوؤولني 

جمموعة  لبحث  ال�صحة  ووزارة 

لتاأهيل  النوعية  املبادرات  من 

يف  عمل  عن  الباحثني  وتوظيف 

املهن ال�صحية والطبية.

العمل »متكني«  وقرّع �صندوق 

البحرين  كلية  مع  �صراكة  اتفاقية 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

التدريبي  الــبنــامــج  لتد�صني 

والذي   ،iOS اأبل  اأنظمة  لتطوير 

 100 حـــوايل  لتدريب  يــهــدف 

تطوير  مــهــارات  على  بحريني 

برجمة  با�صتخدام   iOS تطبيقات 

البجمة  لغات  اإحدى  »�صويفت« 

يهدف  اإذ  عاملًيا،  طلًبا  الأكــر 

الكوادر  اإعــداد  اإىل  التدريب  هذا 

الأنظمة  تطوير  جمال  يف  املوؤهلة 

املبادرة  هذه  وتاأتي  والتطبيقات. 

متا�صًيا مع خطة »متكني« لتدريب 

و�صقل  البحرينية  الــكــفــاءات 

التقنية  املــجــالت  يف  مهاراتها 

تناف�صيتها  زيادة  بهدف  الواعدة 

حملًيا ودولًيا.

من  الأوىل  الدفعة  و�صتبداأ 

�صهر  من  ابتداًء  تدريبها  البنامج 

متدرًبا   25 مع  املقبل  اأكتوبر 

»بوليتكنك  يف  وذلــك  بحرينًيا 

اأول مقر  التي حتت�صن  البحرين« 

مملكة  يف  لأبــل  معتمد  تدريبي 

م�صتوى  على  والثاين  البحرين 

املتدربون  و�صيحظى  املنطقة. 

بفر�صة التعرف اإىل كيفية تطوير 

وفًقا  املحمولة  الهواتف  تطبيقات 

لالأ�ص�س املتبعة يف اأنظمة �صويفت 

يف بناء وجمع البيانات، وذلك على 

املعتمدين،  اخلباء  من  نخبة  يد 

�صهادات  امل�صاركني  منح  �صيتم  اإذ 

احرتافية معتمدة للم�صتوى الأول 

كما   .iOS تطبيقات  تطوير  من 

فر�صة  على  امل�صاركون  �صيح�صل 

التدريب  لبنامج  الن�صمام 

لتطبيق  وذلك  �صهر  ملدة  العملي 

خالل  اكت�صبوها  التي  املهارات 

فرتة التدريب. 

الطلبات  ا�صتقبال  �صيتم 

ــام  ــم ــص ــ� الن يف  ــني  ــب ــراغ ــل ل

موقع  على  التدريبي  للبنامج 

الإلكرتوين  البحرين«  »بوليتكنك 

ios.polytechnic. / /:https
 ،2022 �صبتمب   25 لغاية   bh
علًما باأنه ل ي�صرتط توافر اخلبة 

الــبجمــة،  ــال  جم يف  ال�صابقة 

امل�صاركني  تدريب  �صيتم  حيث 

الفرتة  يف  مكثف  برنامج  على 

الأ�صبوع  اأيام  طوال  ال�صباحية 

وملدة 9 اأ�صابيع.

املبادرة،  هذه  على  وتعليًقا   

باأعمال  القائم  مفيز  مها  اأكــدت 

الرئي�س التنفيذي ل�صندوق العمل 

مهارات  تطوير  اأهمية  »متكني« 

وتزويدهم  الوطنية  ــوادر  ــك ال

النوعية  ــب  ــدري ــت ال بــفــر�ــس 

يف  ت�صهم  التي  والتخ�ص�صية 

اإىل  املتغريات،  ملواكبة  اإعدادهم 

جانب رفد �صوق العمل بالكفاءات 

املــوؤهــلــة الــتــي تــعــزز مــن منو 

وتطور املوؤ�ص�صات، وقالت: »نحن 

الأثر  بدورنا يف حتقيق  ملتزمون 

الوطني  القت�صاد  على  ــب  الأك

خطة  اأولويات  تنفيذ  خالل  من 

من  والتحقق  القت�صادي  التعايف 

�صمولية الدعم لكافة القطاعات مع 

الواعدة  القطاعات  على  الرتكيز 

واإنتاجية  ابتكار  من  تقدمه  ملا 

وا�صتدامة لالقت�صاد الوطني«.

خالل  من  »ن�صعى  واأ�صافت: 

�صراكتنا مع )بولتكنيك البحرين( 

مدربة  بحرينية  ــوادر  ك ــداد  لإع

اأنظمة  برجمة  جمال  يف  وموؤهلة 

على  املتزايد  الطلب  ملواكبة   iOS
ومتهيد  الذكية  الهواتف  �صوق 

على  للح�صول  لهم  الطريق 

فر�س عمل نوعية ودعم تطورهم 

الوظيفي«.

ب البوف�صور   من جانبه، رحرّ

كريان اأوكاهون الرئي�س التنفيذي 

بهذه  البحرين  لبوليتكنيك 

فخورون  »نحن  وقال:  املبادرة، 

خالل  من  متكني  مع  ب�صراكتنا 

لتلبية  يهدف  الذي  البنامج  هذا 

املحلي  العمل  �صوق  متطلبات 

العمل  ملوا�صلة  ونتطلع  والدويل، 

البحرينية  الكفاءات  تزويد  على 

التي  التقنية  واملعارف  باملهارات 

جمال  يف  لــالنــخــراط  توؤهلهم 

وحتقيق   iOS تطبيقات  برجمة 

املزيد من التطور الوظيفي يف هذا 

القطاع الهام«. 

البحرين  جامعة  اأعــلــنــت 

الدبلوم  طرح  يف  التو�صع  عزمها 

الكليات،  جميع  لي�صمل  امل�صارك 

الذين  الطلبة  م�صاعدة  بهدف 

ا�صتكمال  يف  �صعوبات  يواجهون 

التخرج  على  البكالوري�س  مرحلة 

واحلد  امل�صارك،  الدبلوم  ب�صهادة 

من  الطالب  ف�صل  احتمالت  من 

واإتاحة  تعره،  حــال  اجلامعة 

خيار درا�صة الدبلوم امل�صارك فيما 

اإذا رغب الطالب يف ذلك.

جامعة  رئي�صة  واأكــــدت 

بنت  جواهر  الدكتورة  البحرين 

�صاهني امل�صحكي اأن هذا القرار جاء 

م�صتفي�صة، ومراجعة  درا�صة  بعد 

عــالوة  وخمرجاتها،  للبامج 

الجتاهات  مع  يتوافق  اأنه  على 

التعليم  جودة  جمال  يف  احلديثة 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

اأن  اإىل  امل�صحكي  د.  ولفتت 

»جتربة بع�س الطلبة يف الدرا�صة 

ثم اخلروج من اجلامعة من دون 

احل�صول على اأي �صهادة جامعية 

ومكلفة  �صعبة  جتــربــة  تعد 

واجلامعة،  الطالب  اإيل  بالن�صبة 

اإيجاد  اجلامعة  ارتاأت  فقد  وعليه 

خاليي  يخرجوا  لكيال  لهم،  حل 

ال�صهادة  اإىل  والعودة  الوفا�س، 

من  الرحلة  هذه  كل  بعد  الثانوية 

مبنحهم  وذلك  اجلامعي،  التعليم 

برتكيزه  يتميز  م�صارًكا  دبلوًما 

على اجلوانب الفنية واملهنية«.

»الجتـــاه  اأن  اإىل  ونبهت 

املوؤهالت  منح  نظم  يف  احلديث 

يوؤكد اأهمية تقليل فرتة بقاء الطالب 

وت�صريع  الدرا�صة  مقاعد  على 

دخوله ل�صوق العمل للم�صاهمة يف 

القت�صاد الوطني، كما وان التقدير 

من  ا�صبح  واملــعــارف  للخبات 

الأهمية بحيث جند اأن اأطر اجلودة 

لأ�صحاب  موؤهالت  متنح  باتت 

حتى  العمل،  يف  الطويلة  اخلبة 

مبوؤ�ص�صات  التحاقهم  دون  من 

»اأن  اإىل  لفتًة  العايل«،  التعليم 

امل�صارك  الدبلوم  ا�صتحداث  قرار 

قد انطلق من هذا الجتاه احلديث 

ويكون  املــوؤهــالت  منح  نظم  يف 

الطلبة  ينجزه  ما  على  بناًء  ذلك 

وقدراتهم  درا�صتهم،  مدة  خالل 

حاجة  اإىل  بالإ�صافة  واإمكاناتهم، 

من  واملهنيني  الفنيني  اإىل  ال�صوق 

حملة الدبلوم امل�صارك«.

نائب  ــار  ــص اأ� ناحيته،  مــن 

الأكادميية  للبامج  الرئي�س 

حممد  الدكتور  العليا  والدرا�صات 

ر�صا قادر اإىل اأن قرار التو�صع يف 

طرح الدبلوم امل�صارك وطرحه يف 

�صوف  باجلامعة  الكليات  جميع 

على  احلا�صلني  الطلبة  يوؤهل 

الدبلوم امل�صارك ل�صتكمال الدرا�صة 

)امل�صائية(  الثانية  الفرتة  يف 

بجامعة  اللتحاق  اأو  باجلامعة، 

اأخرى، اأو الجتاه اإىل �صوق العمل.

�صيمكن  القرار  هذا  باأن  واأفاد 

الطلبة املف�صولني كذلك لال�صتفادة 

بح�صر  الكليات  �صتقوم  اإذ  منه، 

عليها  تنطبق  الــتــي  ـــالت  احل

�صهادة  من  لال�صتفادة  ال�صروط 

للطلبة  وذلك  امل�صارك،  الدبلوم 

املف�صولني خالل ال�صنوات اخلم�س 

الإجراءات،  لبدء  متهيًدا  املا�صية، 

عدة  تدر�س  اجلامعة  اأن  مو�صًحا 

فر�صة  توفري  بينها  من  خيارات 

يف  اجلامعة  اإىل  للعودة  تقدمهم 

مقررات  لدرا�صة  الثانية  الفرتة 

فنية تعزز من قدراتهم يف اجلانب 

احل�صول  من  لتمكينهم  العملي 

على الدبلوم امل�صارك.

وزيرة ال�صحةوزير العمل

الدكتور حممد قادر الدكتورة جواهر امل�صحكي

ا�ستعداًدا لالنتخابات.. النائب العام: 

جلنتان لـ»اجلرائم النتخابية« و»طلبات املر�سحني«

ف�صل  بن  علي  العام  النائب  اأ�صدر 

اأثر  على  تنظيميني  قرارين  البوعينني 

حتديد  ب�صاأن  ال�صامي  امللكي  الأمر  �صدور 

لع�صوية  والرت�صح  النتخابات  ميعاد 

جمل�س النواب، وكذا قرار جمل�س الوزراء 

والرت�صح  النتخابات  ميعاد  حتديد  ب�صاأن 

لع�صوية املجال�س البلدية.

واأ�صدر النائب العام القرار رقم )51( 

اأع�صاء  من  جلنة  بت�صكيل   2022 ل�صنة 

النيابة ذات اخت�صا�س �صامل جميع اأنحاء 

يف  والت�صرف  بالتحقيق  تخت�س  اململكة 

باملخالفة  تقع  التي  النتخابية  اجلرائم 

بالعملية  ال�صلة  ذات  القوانني  لأحكام 

النواب  مبجل�س  اخلا�صة  النتخابية 

واملجال�س البلدية.

ل�صنة   )52( رقم  الثاين  القرار  اأمــا 

تخت�س  جلنة  ت�صكيل  على  فن�س   2022

بفح�س ودرا�صة الطلبات التي ترد اإليها من 

النتخابية  العملية  على  ال�صرافية  اللجان 

يلزم  ما  واتخاذ  باملرت�صحني،  يتعلق  فيما 

من  اأيــام  ثالثة  اأق�صاه  موعد  يف  ب�صاأنها 

تاريخ ا�صتالم الطلب.

وجاء قرارا النائب العام يف اإطار تنظيم 

للقيام  ا�صتعداًدا  العامة  بالنيابة  العمل 

املقررة  اخت�صا�صاتها  ومبا�صرة  مبهامها 

النتخابية  العملية  مراحل  خالل  قانوًنا 

املقبلة، ول�صرعة البت يف الطلبات املتعلقة 

الــنــواب  جمل�س  لع�صوية  بالرت�صح 

واملجال�س البلدية، وكذلك �صرعة التحقيق 

بالغات  من  اإليها  يرد  قد  فيما  والت�صرف 

الدعاوى  ومبا�صرة  انتخابية  ت�صكل جرائم 

املقيدة عنها اأمام املحاكم ومراجعة الأحكام 

التي ت�صدر فيها.

علي بن ف�صل البوعينني
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اجتمعت بوكيلة الأمم املتحدة للمراأة.. الأن�صاري:

خطة لت�صغيل مكتب الأمم املتحدة للمراأة بالبحرين

جابر  حممد  بنت  هالة  بحثت 

للمجل�س  العام  الأمني  الأن�صاري 

ت�صغيل  خطة  للمراأة  الأعــلــى 

للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مكتب 

الدورة  وم�صتجدات  اململكة،  يف 

الثانية من »جائزة الأمرية �صبيكة 

العاملية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

اإطالقها  مت  التي  ــراأة«  امل لتمكني 

من قبل هيئة الأمم املتحدة للمراأة 

مملكة  مع  وال�صراكة  بالتن�صيق 

البحرين من خالل املجل�س الأعلى 

وكيلة  بحوث  �صيما  مع  للمراأة، 

الأمني العام لالأمم املتحدة واملدير 

املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي 

للمراأة.

واجتمع اجلانبان على هام�س 

والأمن«  وال�صالم  املراأة  »موؤمتر 

الإماراتية  العا�صمة  يف  املنعقد 

اأبوظبي، باحثني عددا من املبادرات 

القائمة وامل�صتقبلية.

ــاري خالل  الأنــ�ــص واأكـــدت 

عرب  البحرين  مملكة  اأن  الجتماع 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  موؤ�ص�صة 

الهيئة  لعمل  كبريا  اهتماما  تويل 

ت�صهم  عاملية  وقاعدة  كمن�صة 

ثقافة  تر�صيخ  يف  الــدول  وتدعم 

والتوازن  الفر�س  تكافوؤ  ومبادئ 

باآليات  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة 

عمل  وخطط  وا�صرتاتيجيات 

مبتكرة و�صاملة.

اخلطة  بتوجهات  واأ�ــصــادت 

الأمم  لهيئة  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 

-2022 للفرتة  للمراأة  املتحدة 

متكني  اإىل  تهدف  التي   2025

و�صمان  والفتيات  الن�صاء  جميع 

حقوقهن  كامل  على  ح�صولهن 

ت�صوده  عــامل  لبناء  الإن�صانية 

موؤكدة  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  ا�صتعداد 

مع  والإر�صادات  اخلربات  لتبادل 

الأمم املتحدة يف املجالت الرئي�صة 

ال�صرتاتيجية  هذه  ت�صمنتها  التي 

وامل�صاركة  احلوكمة  بينها  ومن 

والتمكني  العامة،  احلــيــاة  يف 

العنف  للمراأة، واإنهاء  القت�صادي 

واملــراأة  والفتيات،  الن�صاء  �صد 

الإن�صاين  والعمل  والأمن  وال�صالم 

واحلد من خماطر الكوارث.

جــددت  الــ�ــصــدد،  ــذا  ه ويف 

مملكة  ــف  ــوق م ـــاري  ـــ�ـــص الأن

مراعاة  ب�صرورة  الثابت  البحرين 

للدول  الوطنية  الأولـــويـــات 

الأع�صاء وخ�صو�صية جمتمعاتهم 

قبل  مــن  مبالحظاتهم  ـــذ  والأخ

الهيئة مع �صرورة تركيز اجلهود 

الأ�صا�صية  الــروابــط  بيان  على 

والأ�ــصــرة  الإن�صان  حقوق  بني 

وال�صالم  الجتماعية  واحلماية 

والأمن ل �صيما يف �صياق �صيا�صات 

ت�صتيتها  ــدم  وع املــنــاخ،  تغري 

مع خ�صو�صية  تتعار�س  بق�صايا 

املجتمعات، ل�صمان �صال�صة تنفيذ 

الأجندة الأممية اخلا�صة بت�صريع 

اأنحاء  قدًما يف  املراأة  تنمية  عجلة 

العامل كافة.

الدكتورة  نوهت  جانبها،  من 

مملكة  بجهود  بــحــوث  �صيما 

موؤكدة  للمراأة،  الداعمة  البحرين 

يف  به  يحتذى  مثال  جتربتها  اأن 

اجلن�صني،  بني  التوازن  حتقيق 

لعالقات  ال�صدد  هذا  يف  م�صرية 

هيئة  بني  ما  والتعاون  ال�صراكة 

واملجل�س  للمراأة  املتحدة  الأمم 

�صاحبة  برئا�صة  للمراأة  الأعلى 

بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

من  عنها  اأثمر  وما  املعظم  البالد 

واأطر عمل  واآليات وخطط  اأدوات 

مبتكرة اأ�صهمت ب�صكل ملحوظ يف 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

اجلن�صني،  بني  بامل�صاواة  املتعلقة 

ــرية  الأم جــائــزة  راأ�صها  وعلى 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة 

املراأة، مع تطلعها  العاملية لتمكني 

مملكة  مع  التعاون  �صبل  لتوطيد 

البحرين خالل املرحلة املقبلة بناًء 

على ما مت التو�صل له من م�صاريع 

م�صرتكة.

اأ�صادر بدوره الجتماعي واأن�صطته الثقافية

الع�صفور ي�صارك نادي كريال احتفالت التاأ�صي�س

الع�صفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�صامة  �صارك 

وزير التنمية الجتماعية باحلفل الذي نظمه 

البحرين،  مملكة  يف  �صماجم  كــريال  نــادي 

مبنا�صبة مرور 75 عاًما على تاأ�صي�س النادي، 

بني  الدبلوما�صية  العالقات  على  عاًما  و50 

الهند  جمهورية  �صفري  بح�صور  البلدين، 

�صريفا�صتاف،  بيو�س  البحرين  مملكة  لدى 

ورئي�س النادي بي يف رادها كر�صنا، وعدد من 

ال�صخ�صيات والفعاليات من اجلن�صية الهندية. 

العالقات  ومتانة  بعمق  الوزير  واأ�صاد 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

حر�س  موؤكًدا  ال�صديقة،  الهند  وجهورية 

ا�صتمرار  على  البحرين  مملكة  حكومة 

البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  وتنمية  تطور 

يحقق  مبا  املجالت،  خمتلف  يف  ال�صديقني 

يف  منوًها  املن�صودة،  والأهـــداف  امل�صالح 

ال�صياق ذاته بدور اجلالية الهندية وخرباتها 

من  العديد  يف  املتنوعة  واملهنية  العلمية 

املجالت التنموية. 

خال�س  عن  الع�صفور  الوزير  واأعــرب 

تهانيه لنادي كريال، م�صيًدا بالدور الجتماعي 

مدى  على  البحرين  به يف مملكة  يقوم  الذي 

التعريفية  والربامج  الأن�صطة  عرب  �صنوات، 

بثقافة البلدين، وم�صاركة النادي يف خمتلف 

من  البحرين  به  تنعم  ما  ظل  يف  املنا�صبات 

الت�صامح والتعاي�س.

بالتعاون مع »الرتبية«.. »ال�صحة«:

اإطالق اأوىل خطوات م�صروع »م�صعف يف كل بيت«
اأطلقت وزارة ال�صحة اأوىل خطوات تطبيق 

يهدف  الذي  بيت«  كل  يف  »م�صعف  م�صروع 

لعمل برنامج وطني للتدريب على اأ�صا�صيات 

برامج  خالل  من  الرئوي  القلبي  الإنعا�س 

وال�صتفادة  واملخت�صني،  املدر�صية  ال�صحة 

من املناهج الدرا�صية للطلبة وتدريبيهم على 

الأولية،  الإ�صعافات  من  خمتلفة  م�صتويات 

وزارة  بني  التعاون  اإطــار  يف  ياأتي  والــذي 

ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم.

تعزيز  اإىل  امل�صاريع  هذه  مثل  وتهدف 

الوعي  وتعزيز  امل�صتدامة  التنمية  موؤ�صرات 

اأكرب  لدى  الأولية  الإ�صعافات  ودور  باأهمية 

�صريحة م�صتهدفة يف املجتمع.

جانب  اإىل  البحرين  مملكة  وحتتفل 

عام  كل  �صبتمرب  من   10 يف  العامل  دول 

ويحتفل  الأولية،  لالإ�صعافات  العاملي  باليوم 

)تعلم  �صعار  حتت  بالبيوم  العام  هذا  العامل 

اليوم  الأولية مدى احلياة(، وهو  الإ�صعافات 

على  ال�صوء  ت�صليط  خالله  من  يتم  الــذي 

واحد من اأهم املمار�صات واملهارات والتقنيات 

ويف  الأرواح  حماية  يف  ت�صهم  التي  العاجلة 

جتنب حدوث امل�صاعفات ال�صحية يف حالت 

فر�س  توفري  من خالل  والأزمــات  احلــوادث 

يف  وال�صريعة  الفعالة  وال�صتجابة  الإنقاذ 

احلفاظ على حياة املر�صى وامل�صابني.

العاملي  بــالــيــوم  الحــتــفــال  وي�صكل 

على  التاأكيد  اأمام  فر�صة  الأولية  لالإ�صعافات 

الأولية واأن  الإ�صعافات  اأهمية احل�صول على 

تكون يف متناول اجلميع، اإىل جانب اأهمية رفع 

الوعي ب�صاأن الت�صجيع على تعزيز واكت�صاب 

املجتمع  اأفراد  جميع  اأمام  واملهارات  املعرفة 

حول كيفية وطريقة اإجراء الإ�صعافات الالزمة 

والتعريف باجلهات التي تقوم بتوفري دورات 

تدريبية معتمدة ومتاحة يف هذا املجال.

واإجــــراءات  مــهــارات  امــتــالك  اأن  كما 

وتو�صيع  واملعرفة  الأولــيــة  الإ�صعافات 

يف  ي�صاهم  الإن�صانية  الربامج  هذه  نطاقات 

ب�صورة  و�صحة  اأماناً  اأكرث  جمتمعات  اإن�صاء 

اإىل  التعرف  يف  ي�صاعد  مبا  وذلك  م�صتدامة، 

ب�صكل  التعامل مع احلالت والإ�صابات  طرق 

�صريعة  تدخالت  توفري  خالل  من  �صحيح 

وفعالة للحفاظ على �صحة و�صالمة املر�صى 

وامل�صابني من اأي خماطر اأو م�صاعفات.

العاملي لالإ�صعافات  اليوم  اأهداف  وترتكز 

الأولية على اأهمية امل�صاعدة يف تقدمي دورات 

الأفــراد  لتعليم  املخت�صني  قبل  من  معتمدة 

مبختلف القطاعات ومتكينهم من التعرف اإىل 

املخاطر  مع  وال�صحيح  الأمثل  التعامل  طرق 

والتي  حدوثها،  املحتمل  الطارئة  واحلالت 

حال  يف  اإن�صان  اأي  لها  يتعر�س  اأن  ميكن 

حدوث اأي حوادث يف داخل املنزل اأو خارجه، 

وذلك من خالل الإملام باأبرز الإر�صادات العامة 

قبل  عاجل  ب�صكل  الإ�صعاف  خدمات  وتقدمي 

و�صول الدعم الطبي.

خطة وقائية توعوية بالأمرا�س املعدية.. »ال�صحة«:

زيارات للتاأكد من �صالمة املياه ومقا�صف املدار�س

ــان  ــدكــتــورة اإمي ـــدت ال  اأك

اأعمال  بت�صريف  القائم  حاجي 

غري  احلكومية  امل�صت�صفيات 

ال�صحي،  لل�صمان  اخلا�صعة 

رئي�س ال�صحة املدر�صية بوزارة 

ال�صحة، اأن التن�صيق يف اجلوانب 

ال�صحة  ق�صمي  بني  ال�صحية 

املدر�صية بوزارة ال�صحة ووزارة 

بهدف  م�صتمر  والتعليم  الرتبية 

خالل  املدر�صية  ال�صحة  �صالمة 

العام الدرا�صي.

اأن  حــاجــي  ــحــت  واأو�ــص

باإدارة  املدر�صية  ال�صحة  ق�صم 

ـــوزارة  ب الــعــامــة  ال�صحة 

مع  بالتعاون  نّظم  ال�صحة 

عدًدا  الأمرا�س  مكافحة  ق�صم 

لكيفية  التوعوية  الور�س  من 

املعدية  الأمرا�س  من  الوقاية 

املدار�س  جميع  يف  للمعنيني 

ومت  واخلا�صة،  احلكومية 

التفقدية  للزيارات  التن�صيق 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

التزام  من  للتاأكد  والتعليم 

بالإجراءات  املدار�س  جميع 

ال�صحية الوقائية يف املدار�س، 

تفّقد  ا  اأي�صً تت�صمن  والتي 

املقا�صف  وعمل  املياه  �صالمة 

ال�صحة  اإدارة  اأق�صام  ِقبل  من 

اللجنة  خــالل  ومــن  العامة 

ال�صحة  وزارتي  بني  امل�صرتكة 

بالإ�صافة  والتعليم،  والرتبية 

القنوات  جميع  ت�صخري  اإىل 

لت�صهيل  ال�صحية  واخلدمات 

العناية  على  الطلبة  ح�صول 

ال�صحية الالزمة.

ــت  اأعــرب اخلــتــام،   ويف 

للجميع  متنياتها  عن  حاجي 

ومتميز  مثمر  درا�صي  بعام 

والتجارب  بالإجنازات  مليء 

التعليم  عــودة  مع  الناجحة 

احل�صوري.

�لدكتورة �إميان حاجي

احتفاًء بالأ�صقاء بيومهم الوطني يف 23 �صبتمرب.. ال�صياحة:

فــعــالـيـات تــرفـيـهـيــة تـــزامـــنـًـا مـــع الـــيــــوم الــوطــنـي ال�صـــعـودي

اأعلنت هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س 

ال�صياحية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  عزمها 

ال�صعودي  الوطني  باليوم  احتفاًء  والرتفيهية 

الذي ي�صادف 23 �صبتمرب من كل عام، مرحبًة 

ال�صعودية  العربية  اململكة  مواطني  بالأ�صقاء 

هذه  يف  للم�صاركة  البحرين  مملكة  رحاب  يف 

الفعاليات.

البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

»حر�صنا  قائدي:  نا�صر  الدكتور  لل�صياحة 

العربية  اململكة  من  الأ�صقاء  مع  الحتفال  على 

الحتفالت  جتعل  خا�صة  بطريقة  ال�صعودية 

البحرين  يف  املجيد  ال�صعودي  الوطني  باليوم 

وال�صعودية واحدة وم�صرتكة، وذلك انطالقا من 

عالقات الأخوة الفريدة من نوعها التي تربط بني 

ال�صعبني البحريني وال�صعودي«.

معظم  »يعرف  قائدي:  الدكتور  واأ�صاف 

جيًدا،  البحرين  مملكة  ال�صعوديني  الأ�صقاء 

وي�صعونها يف مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون 

حفاوة  كل  فيها  ويلقون  خارجا،  بال�صفر 

وترحيب، ونعدهم يف عيدهم الوطني مبزيد من 

الفعاليات والربامج التي تلبي ما هو اأكرث من 

تطلعاتهم، ومتنحهم جتربة �صياحية ل تن�صى، 

ولتزداد البحرين األًقا بروؤيتهم، جت�صيًدا ل�صعار 

)منورة ب�صوفتكم(«.

واأ�صاد الرئي�س التنفيذي بالتعاون امل�صرتك 

بني موؤ�ص�صات القطاع ال�صياحي مبملكة البحرين 

اأجل  من  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  وهيئة 

خلق اأجواء احتفالية مميزة وتطوير الفعاليات 

التي تقدمها الهيئة، مبا يحقق تطلعات واأهداف 

ال�صرتاتيجية ال�صياحية ململكة البحرين.

واأو�صحت هيئة البحرين لل�صياحة اأن هذه 

القطاع  موؤ�ص�صات  مع  بال�صراكة  تقام  املبادرة 

وترفيهية  جتارية،  جممعات  من  اخلا�س 

اجلهات  من  وغريها  ال�صواطئ  ومنتجعات 

اجلهود  لأهمية  تاأكيًدا  تاأتي  والتي  ال�صياحية، 

امل�صرتكة بني موؤ�ص�صات القطاع العام واخلا�س 

من اأجل تعزيز موقع البحرين الريادي كوجهة 

�صياحية اإفليمية جاذبة.

تتوزع  الفعاليات  هذه  اأن  الهيئة  واأ�صارت 

اجلــذب  مناطق  مــن  ممكن  ــدد  ع ــرب  اأك على 

املجمعات  فيها  مبا  البحرين،  يف  ال�صياحي 

التجارية وال�صواطئ وغريها، اإ�صافة اإىل تعزيز 

مظاهر الحتفال باليوم الوطني ال�صعودي على 

ال�صوارع الرئي�صية للبحرين.

اإدارة الوجهات  الهيئة مع �صركات  وعملت 

والفنادق من اأجل اإن�صاء باقات ترويجية خا�صة 

بهذه  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  لالأ�صقاء 

هذه  عن  الإعالن  �صيتم  اإذ  العزيزة،  املنا�صبة 

الربامج املميزة يف الأيام املقبلة.

ل�صتقبال  جاهزيتها  الهيئة  اأعلنت  كما 

ويف  فهد  امللك  ج�صر  عند  ال�صعوديني  الأ�صقاء 

بكل  بهم  والرتحيب  الــدويل،  البحرين  مطار 

حفاوة وترحاب، منوهًة باأوا�صر الرتابط التي 

التاريخي  والتقارب  البلدين  �صعبي  جتمع 

الذي يجعل من مملكة البحرين وجهة �صياحية 

اأ�صقائها يف دول اخلليج العربية على  ملختلف 

الإقليمي  امل�صتوى  وعلى  اخل�صو�س،  وجه 

والدويل ب�صكل عام. ويف الإطار ذاته تقدم هيئة 

خا�صة  باقات  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين 

العربية  اململكة  ملواطني  تناف�صية  باأ�صعار 

ومراكز  الفنادق  من  العديد  يف  ال�صعودية 

الت�صوق واملطاعم.

باليوم  لل�صياحة  البحرين  هيئة  وحتتفي 

»منورة  �صعار  حتــت  ال�صعودي  الوطني 

املزيد  بقدوم  البتهاج  عن  تعبرًيا  ب�صوفتكم«، 

والزوار  ال�صياح  من  ال�صعوديني  الأ�صقاء  من 

للبحرين، كما تطلق حملة خا�صة على مواقع 

التوا�صل الجتماعي حتت ال�صعار ذاته.

على  ح�صابها  على  الهيئة  و�صتن�صر 

»ان�صتغرام« عدًدا من الفعاليات التي �صتقيمها 

ا  ال�صياحي خ�صي�صً القطاع  من�صاآت  من  الكثري 

ويكت�صي  ال�صعودي،  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 

احتفالية  اأ�صواء  خا�س  ب�صكل  البحرين  باب 

دمى،  عرو�س  اإىل  اإ�صافة  املنا�صبة،  وحي  من 

وغريها، كذلك يحتفي م�صروع »�صعادة« بهذه 

املنا�صبة من خالل العديد من الفعاليات، وينظم 

جممع الليوان بالهملة فعاليات م�صابهة.

»�صتي  يقيمها  التي  الفعاليات  وتت�صمن 

والعرو�س  النجدية  العر�صة  البحرين«  �صنرت 

وال�صيافة  وال�صتقبال  ال�صعبية  والفنون 

ا �صعبية  البحرينية، اأما »الأفنيوز« فيقدم عرو�صً

وال�صتقبال وال�صيافة البحرينية وك�صك ت�صوير 

وغريها، فيما يقدم جممع »ال�صيف« يف كل من 

املنامة واملحرق ا�صتقبال خا�صة بهذه املنا�صبة 

ويقدم  �صعبية،  وعر�صة  بحرينية  و�صيافة 

جممع »دملونيا« العر�صة ال�صعودية وال�صيافة 

وخ�صومات  الأكواريوم  وعرو�س  البحرينية 

عديدة، وت�صود جممع »دي�صرتكيت1« مو�صيقى 

واأجواء احتفالية خا�صة باملنا�صبة.

اإ�صافة اإىل ذلك، يقدم �صاطئ ووتر جاردن 

وفرق  مائية  واأن�صطة  حية  ا  عرو�صً �صتي 

ال�صعودي،  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  مو�صيقية 

كذلك يقدم بالج اجلزائر عرو�صا عند الدخول 

الذي  مرا�صي  ل�صاطئ  و�صوًل  مائية،  واأن�صطة 

يقدم رحالت بحرينية واألعاب مائية، وتزدهر 

جنة دملون املفقودة بعدد من العرو�س اليومية 

واأن�صطة الأطفال والألعاب املائية املميزة.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

با�ص ال�سركة

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

القرن  من  ال�سبعينيات  اأوا�سط  حتى  وال�ستينيات 

املا�سي و�سول با�س �سركة نفط البحرين املحدودة 

-بابكو- لنقل طالب ال�سف الثالث االبتدائي )ال�سف 

ال�ساد�س االبتدائي( لزيارة من�ساآت ال�سركة من خالل 

لل�سركة، وذلك بهدف االطالع على  العامة  العالقات 

اأعّدت  مربجمة  جوالت  خالل  من  ال�سركة  يف  العمل 

من قبل العالقات العامة لزيارة تلك املن�سئات واملواقع 

التي متثلت يف مكاتب العوايل وبئر رقم )1( يف جبل 

الدخان وم�سنع الرباميل واال�سفلت وجولة يف مدينة 

العوايل وم�سفاة النفط يف �سرتة وغريها من املواقع، 

وعادة ما يكون يف نهاية االأ�سبوع اأي يوم اخلمي�س، 

حيث ال يوجد عمال اأو موظفني اإال اأ�سحاب النوبات، 

عند  اأخ�سر  لون  ذو  با�س  وق��وف  ن�ساهد  فعندما 

ال  باأرقام ورموز  و�سم جانبيه  والذي  املدر�سة  باب 

»�سركة  العربية  باللغة  عليه  ومكتوب  معناها  نعرف 

لدينا  معروف  البا�س  هذا  املحدودة«،  البحرين  نفط 

�سكنهم،  مناطق  واإىل  من  ال�سركة  عمال  نقل  ببا�س 

ال�ساد�س  ال�سف  طالب  من  لنقل جمموعة  جاء  وقد 

االبتدائي فقط مبعيّة اأحد املعلمني لياأخذهم يف جولة 

اليوم  ال�سركة ليعودوا بعدها يف نهاية  اإىل من�سئات 

اإىل املدر�سة.

واجلدير بالذكر اأن �سركة نفط البحرين املحدودة 

ال�ساد�س  ال�سف  لطلبة  دعوة  بتقدمي  تقوم  ما  دائًما 

فيها، وهذه  للعمل  من�ساآتها متهيًدا  لزيارة  االبتدائي 

تعترب من العادات ال�سنوية احلميدة التي ُتقدم من قبل 

ال�سركة يف تلك الفرتة.

�سورة  اإعطاء  هو  اجلولة  ه��ذه  من  الهدف  اإن 

انهاء  بعد  ال�سركة  يف  للعمل  الطلبة  من  يرغب  مل 

وبعد  بنجاح  االبتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  امتحانات 

التدريب  بق�سم  االإجنليزية  اللغة  امتحانات  تقدميهم 

االأق�سام بعد مرورهم  اأحد  ال�سركة لاللتحاق يف  يف 

اأما  العوايل،  يف  لل�سركة  التابع  املركز  يف  بالتدريب 

مبا  اجل��والت  اأو  الزيارات  ربط  فهو  االآخ��ر  الهدف 

در�سه الطالب الإثراء معلوماته يف العلوم واجلغرافيا 

عطًفا على الرتفيه.

اإح��دى  يف  الغداء  بتناول  ال��زي��ارة  ه��ذه  وُتختم 

العوايل،  يف  اأو  امل�سفاة  يف  �سواء  ال�سركة  كافترييا 

ويتم التقاط ال�سور التذكارية من قبل العالقات العامة 

يف ال�سركة لتن�سر �سمن اأخبار ال�سركة يف �سحيفة 

كما  املدر�سة  اإىل  يعودون  بعدها  االأ�سبوعية،  النجمة 

اأ�سرنا بعد اأن كّونوا فكرة عن من�سئات املدر�سة واآلية 

العمل فيها.

ال�سالمة  الزيارة هي  االأمور املهمة يف هذه  ومن 

والنظام، اإذ يرتدي الطالب خوذة الراأ�س اأثناء جولتهم 

وُت�سلم عند الرجوع اإىل املدر�سة، واإىل ذاكرة اأخرى.

»الرتبية« جتّدد

 الرتخي�ص ملدر�سة الإبداع اخلا�سة

ال�سحة اخلليجي: ا�ستخدام املعجون 

والزيوت على احلروق ُيلهبها اأكرث

والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  اعتمد 

)جتديد  اخلا�صة  التعليمية  امل�ؤ�ص�صة  ت�صجيل  �صهادات 

املنامة  )لفرعي  اخلا�صة  ــداع  الإب ملدر�صة  الرتخي�ص( 

رقم  للمادة  وفًقا  وذلك  �صن�ات،  ثالث  ملدة  واجلنبية(، 

ب�صاأن  ل�صنة 1998   )25( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  من   )9(

اللتزام  مع  اخلا�صة،  والتدريبية  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات 

لتلك  الــ�زارة  قبل  من  امل�صم�حة  ال�صتيعابية  بالطاقة 

امل�ؤ�ص�صة التعليمية.

حّذر جمل�ص ال�صحة لدول جمل�ص التعاون من ا�صتخدام 

معج�ن الأ�صنان على احلروق من الدرجة الأوىل التي قد 

الأمل وتخفيف  لتقليل  �صعًيا  وذلك  املنزل  لها يف  تتعر�ص 

كيميائية  م�اد  على  يحت�ي  املعج�ن  اأن  واأ�صاف  الآثار، 

اأعطت �صع�ًرا بالربودة يف  تت�صّبب بالتهاب احلروق واإن 

بداية الأمر.

كما �صدد املجل�ص على البتعاد عن و�صع زيت الزيت�ن 

من  امل�اد  هذه  ت�صّببه  ملا  احلــروق؛  على  ا  اأي�صً والزبدة 

احتبا�ص احلرارة داخل احلروق.

ولفت ال�صحة اخلليجي اإىل اأنه لتجنب اأي م�صاعفات 

املنطقة  و�صع  منها  خط�ات  عدة  اتباع  من  بد  ل  خطرة، 

دقيقة،   20 اىل   10 مابني  ملدة  فاتر  ماء  حتت  املحروقة 

اإىل ا�صتخدام الكرميات واملراهم اخلا�صة مبعاجلة  اإ�صافة 

تناول  بالإمكان  �صديًدا  الأمل  كان  حال  ويف  ــروق،  احل

الطبية يف  ال�صت�صارة  اأو  امل�صاعدة  وطلب  الأمل،  م�صكنات 

حال ا�صتمر الأمل.

مبنا�سبة حلول البحرين الرابعة عاملًيا يف متغري الباحثني.. ال�سيخة رنا:

خــطـــة ا�ستـــراتيجية لتــطــويـــر حــقـــول الـــبـحــث الـعــلـمــي

الك�سوف �سي�ستمر ل�ساعتني وُير�سد يف �سماء البحرين.. احلجري:

ك�سوف لل�سم�ص 25 اأكتوبر.. وخ�سوف للقمر 8 نوفمرب

اآل  عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  اأ�صادت 

خليفة الأمني العام ملجل�ص التعليم العايل 

نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جمل�ص التعليم 

العايل بالنتائج ال�صادرة عن برنامج الأمم 

م�ؤ�ص�صة  مع  بال�صراكة  الإمنائي  املتحدة 

اإذ  للمعرفة،  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد 

الرابعة  املرتبة  البحرين  مملكة  ت�صدرت 

التعليم  يف  الباحثني  متغري  يف  عاملًيا 

للعام  العاملي  املعرفة  م�ؤ�صر  يف  العايل 

املعريف  ال�اقع  يقي�ص  والــذي   ،2021

على م�صت�ى العامل كمفه�م �صامل مرتبط 

ب�صكل وثيق بالتنمية امل�صتدامة ومبختلف 

وبناء  املعا�صرة،  الإن�صانية  احلياة  اأبعاد 

وو�صع  املعرفة،  واقت�صادات  جمتمعات 

ال�صيا�صات التنم�ية ل�صت�صراف امل�صتقبل.

وبهذه املنا�صبة، اكدت المني العام ما 

دعم  من  العايل  التعليم  قطاع  به  يحظى 

من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

واهتمام م�صتمر من �صاحب ال�صم� امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اإمياًنا بدور  ياأتي  ال�زراء،  رئي�ص جمل�ص 

التنم�ية  للعملية  رئي�ص  التعليم كمحرك 

التنمية  اأهداف  دعم  يف  واأهميته  باململكة 

امل�صتدامة وتر�صيخ ريادة اململكة ومتيزها 

يف هذا القطاع الهام. 

واأو�صحت ال�صيخة رنا اأن هذه النتائج 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  ثمار  من  ثمرة  هي 

 2024-2014 العلمي  للبحث  ال�طنية 

اىل  العايل  التعليم  جمل�ص  ي�صعى  التي 

متميزة  البحرين  مملكة  وجعل  حتقيقها 

ذات  ال�صا�صية  العلمي  البحث  حق�ل  يف 

لزمة  قدرات  وامتالك  لالقت�صاد،  الهمية 

لل��ص�ل اىل املعرفة العاملية والإ�صهام يف 

القدرة  ورفع  القت�صادي  النم�  ا�صتدامة 

التناف�صية ململكة البحرين.

الفلكي  الــبــاحــث  ــرح  �ــص

احلجري  جميد  علي  البحريني 

باأن مملكة البحرين �ص�ف ت�صهد 

ي�م  من  ابتداًء  ي�ًما،   45 بعد 

اأم�ص ال�صبت امل�افق 10 �صبتمرب 

2022، ظاهرة ك�ص�ف لل�صم�ص 

ب�صكل جزئي بتاريخ 25 من �صهر 

اأكت�بر القادم، بن�صبة )38.776 

القمر  احتجاب  مــن  بــاملــائــة( 

لقر�ص ال�صم�ص، وذلك على مدى 

وثانيتني  دقيقة  و18  �صاعتني 

و3 من ع�صرة من اأجزاء الثانية، 

يف اأواخر �صهر ربيع الأول القادم 

الهجري 1444.

اأن  اإىل  احلــجــري  ــار  ــص واأ�

لأفق  املنظ�ر  الك�ص�ف  بداية 

ال�صاعة  البحرين يف متام  مملكة 

)01:32( ظهًرا، و�صتك�ن فرتة 

بعد  اجلزئي  الك�ص�ف  ذروة 

�صاعة و12 دقيقة وبالتحديد يف 

ظهًرا،   )02:44( ال�صاعة  متام 

وه� يتزامن مع دخ�ل وقت رفع 

البحرين  اأفق  يف  الع�صر  اأذان 

 )02:36( ال�صاعة  متــام  يف 

�صاعة  بعد  ينتهي  اأن  اىل  ظهًرا، 

و�صت دقائق وبالتحديد يف متام 

من  ع�صًرا   )03:55( ال�صاعة 

للح�صابات  وفًقا  الك�ص�ف  ذروة 

الفلكية املركزية لأفق البحرين.

اآخــر  اأن  احلــجــري  ـــد  واأك

وب�صكل  لل�صم�ص  ك�ص�ف  ظاهرة 

البحرين  مملكة  �صهدتها  جزئي 

 2019 دي�صمرب   26 بتاريخ 

ي�ًما،   989 قبل  اأي  املا�صي، 

وبن�صبة )90.87 باملائة(، بينما 

�ص�ف ت�صهد البحرين على حالة 

 8 بتاريخ  كاذب  للقمر  خ�ص�ف 

بدر  بزوغ  عند   2022 ن�فمرب 

يف  العام  لهذا  الثاين  ربيع  �صهر 

م�صاًء   )04:52( ال�صاعة  متام 

متام  يف  اخلــ�ــصــ�ف  وينتهي 

وه�  م�صاًء،   )04:57( ال�صاعة 

ب�صبب  املجردة  بالعني  ُيرى  ل 

خروج القمر من منطقة خمروط 

�صبه ظل الأر�ص.

يف لقاءات على هام�ص قمة »رئي�سات الربملانات« بـ»ط�سقند«.. زينل:

 بناء عالقات متينة مع برملانات العامل انطالقً ا من النهج امللكي
زينل  عــبــداهلل  بنت  فــ�زيــة  اأكـــدت 

وفد  رئي�ص  الــنــ�اب  جمل�ص  رئي�صة 

البحرين  املمثل ململكة  الربملانية  ال�صعبة 

لرئي�صات   14 القمة  اأعمال  يف  امل�صارك 

العا�صمة  يف  حاليا  املنعقدة  الربملانات 

تعزيز  اأن  »ط�صقند«،  الأوزبك�صتانية 

العمل الربملاين الدويل امل�صرتك مع الدول 

ال�صديقة وال�صقيقة ميثل ركيزة اأ�صا�صية 

الدبل�ما�صية  حتر�ص  ثابتة  واأول�ية 

ت�ظيف  على  البحرين  ململكة  الربملانية 

اإمكانياتها من اأجل الأخذ به لآفاق اأرحب 

الت�جه  مع  ان�صجاما  وذلك  التقدم،  من 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بقيادة  ال�طني 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

الربملانية  اجله�د  اأن  اإىل  ولفتت 

البحرينية الرامية لرفع م�صت�ى ال�صراكة 

ال�صقيقة وال�صديقة تت�صق مع  الدول  مع 

للمملكة،  اخلارجية  الدبل�ما�صية  دور 

احلك�مة  املتزنة  �صيا�صتها  تنفذ  والتي 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة  امل�قرة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمــري 

حفظه  الــ�زراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

الربملانية  العالقات  اأهمية  م�ؤكدة  اهلل، 

من خيار  والتن�صيق  التعاون  وما ميثله 

اأ�صا�صي مل�اجهة التحديات والأزمات التي 

ت�اجه الدول وال�صع�ب.

لقاءات  عدة  هام�ص  على  ذلك  جاء 

عقدتها رئي�صة جمل�ص الن�اب مع رئي�ص 

ورئي�صات  الــدويل،  الربملاين  ــاد  الحت

بلجيكا،  اإندوني�صيا،  من:  كل  برملانات 

بنغالدي�ص،  اأوزبك�صتان،  اأذربيجان، 

هام�ص  على  واإ�صبانيا  م�نتينيغرو، 

الربملانية  ال�صعبة  ــد  وف م�صاركة 

ع�صرة  الرابعة  القمة  اجتماعات  يف 

لرئي�صات الربملانات املنعقد يف العا�صمة 

من  وبتنظيم  »ط�صقند«،  الأوزبك�صتانية 

الحتاد الربملاين الدويل وجمل�ص ال�صي�خ 

الأوزبك�صتاين.

اأهمية  اإىل  اللقاءات  خالل  وتطرقت 

ت�ظيف الدبل�ما�صية الربملانية يف تنمية 

التعاون القت�صادي وال�صتثماري، ورفع 

مملكة  بني  التجاري  التبادل  م�صت�ى 

اأن  م�ؤكدة  ال�صديقة،  والدول  البحرين 

اململكة متثل مركًزا مالًيا ا�صرتاتيجًيا يف 

جاذبة  ا�صتثمارية  بيئة  ولديها  املنطقة، 

الت�صهيالت  من  الكثري  وتقدم  ومتط�رة، 

للم�صتثمرين.

ت�صهده  الذي  املطرد  للتقدم  ون�هت 

منظ�متي  تط�ير  يف  البحرين  مملكة 

جهد  من  ت�صجله  وما  وال�صحة،  التعليم 

الإن�صان،  حق�ق  رعاية  جمال  يف  رفيع 

�ص�اء على م�صت�ى الت�صريعات اأو العمل 

امل�ؤ�ص�صي اأو املمار�صات ال�اقعية.

و�صددت رئي�صة جمل�ص الن�اب خالل 

امل�اقف  تن�صيق  اأهمية  على  اللقاءات 

ال�صقيقة  الدول  مع  الربملانية  والــروؤى 

خمتلف  يف  امل�صاركة  خالل  وال�صديقة 

املحافل الدولية، وذلك ا�صتجابة لدع�ات 

امل�ؤ�ص�صات  بني  القائم  التعاون  تعزيز 

يلبي  ومبا  الــدول،  هذه  يف  الت�صريعية 

ويعمل  ال�صع�ب  وطم�حات  تطلعات 

على حتقيق رغباتها واآمالها يف م�صتقبل 

اأف�صل.

يذكر اأن قمة رئي�صات الربملانات تعد 

للربملانيات  العاملية  التجمعات  اأبرز  من 

الدويل،  الربملاين  الحتاد  ينظمها  التي 

التي  املهمة  العاملية  الق�صايا  ملناق�صة 

والتنمية  وال�صباب  ــراأة  ــامل ب تعنى 

وغريها  الإن�صان،  وحق�ق  امل�صتدامة 

الربملاين  الهتمام  ذات  امل��ص�عات  من 

امل�صرتك.

ال�سيخة رنا بنت عي�سى اآل خليفة

لأقارب العاملني واملتقاعدين من قوة الدفاع

فتح باب التطّوع للمدنيني لاللتحاق بالقوة الحتياطية

للمدنيني  التط�ع  باب  فتح  البحرين  دفاع  لق�ة  العامة  القيادة  اأعلنت 

لأقارب  وذلك  الأوىل،  للمرحلة  ا�صتمراًرا  الحتياطية  بالق�ة  لاللتحاق 

ال�طني  واحلر�ص  البحرين،  دفاع  ق�ة  يف  واملتقاعدين  العاملني 

)الع�صكريني واملدنيني(.

وقالت اإن على الراغبني التقدم بطلب التط�ع القيام بالت�صجيل 

الرابط  على  البحرين  دفاع  بق�ة  اخلا�ص  الإلكرتوين  امل�قع  يف 

www.bdf.bh / /:https، على اأن تت�افر يف مقدم الطلب ال�صروط 
الآتية:

1. اأن يك�ن بحريني اجلن�صية.

2. اأن ل يقل عمره عن )18( عاًما، ول يزيد على )55( عاًما، 

وي�صتثنى من احلد الأعلى للعمر، الفني�ن، والخت�صا�صي�ن، اأو ح�صب 

متطلبات ال�اجب.

3. اأن يك�ن ح�صن ال�صرية وال�صل�ك، وغري حمك�م عليه بجناية، اأو جنحة خملة 

بال�صرف، اأو الأمانة.

4. اأن يك�ن لئًقا �صحًيا للخدمة الع�صكرية يف الق�ة الحتياطية، ويجتاز بنجاح 

دفاع  ق�ة  يف  الع�صكرية  الطبية  اللجان  نظام  ح�صب  املقرر  الطبي  الفح�ص 

البحرين.

5. اأن يقدم طلًبا للتط�ع على النم�ذج اخلا�ص بامل�قع الإلكرتوين.

حماية  يف  الإ�صهام  اأن  البحرين  دفاع  لق�ة  العامة  القيادة  واأكدت 

واجب  ه�  اأرا�صيه  و�صالمة  وا�صتقراره  اأمنه  على  واملحافظة  ال�طن 

الحتياطية  الق�ة  قان�ن  نّظم  وقد  للم�اطنني،  و�صرف  مقد�ص  وطني 

والأنظمة  1987م،  ل�صنة   )5( رقم  بقان�ن  باملر�ص�م  ال�صادر 

اخلا�صة  وال�اجبات  احلق�ق  جميع  مبقت�صاه  ال�صادرة  والتعليمات 

كما  البحرين،  دفاع  لق�ة  )رديفة(  ق�ة  باعتبارها  الحتياطية  بالق�ة 

ت�صمن املزايا وال�صتحقاقات املرتتبة على ذلك.

باب  فتح  على  القت�صار  الأوىل(  )املرحلة  يف  �صيتم  اأنه  اإىل  واأ�صارت 

واحلر�ص  البحرين،  دفاع  ق�ة  منت�صبي  اأقارب  من  فقط  )الذك�ر(  للم�اطنني  التط�ع 

الثانية(  )املرحلة  يف  �صيتم  بينما  منهم،  واملتقاعدين  واملدنيني  الع�صكريني  ال�طني 

بعد  وذلك  واإناث(،  )ذك�ر  من  املجتمع  فئات  لباقي  التط�ع  باب  فتح  عن  الإعالن 

ا�صتكمال املرحلة الأوىل.
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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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اجتمعت بوكيلة الأمم املتحدة للمراأة.. الأن�صاري:

خطة لت�صغيل مكتب الأمم املتحدة للمراأة بالبحرين

جابر  حممد  بنت  هالة  بحثت 

للمجل�س  العام  الأمني  الأن�صاري 

ت�صغيل  خطة  للمراأة  الأعــلــى 

للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مكتب 

الدورة  وم�صتجدات  اململكة،  يف 

الثانية من »جائزة الأمرية �صبيكة 

العاملية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

اإطالقها  مت  التي  ــراأة«  امل لتمكني 

من قبل هيئة الأمم املتحدة للمراأة 

مملكة  مع  وال�صراكة  بالتن�صيق 

البحرين من خالل املجل�س الأعلى 

وكيلة  بحوث  �صيما  مع  للمراأة، 

الأمني العام لالأمم املتحدة واملدير 

املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذي 

للمراأة.

واجتمع اجلانبان على هام�س 

والأمن«  وال�صالم  املراأة  »موؤمتر 

الإماراتية  العا�صمة  يف  املنعقد 

اأبوظبي، باحثني عددا من املبادرات 

القائمة وامل�صتقبلية.

ــاري خالل  الأنــ�ــص واأكـــدت 

عرب  البحرين  مملكة  اأن  الجتماع 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  موؤ�ص�صة 

الهيئة  لعمل  كبريا  اهتماما  تويل 

ت�صهم  عاملية  وقاعدة  كمن�صة 

ثقافة  تر�صيخ  يف  الــدول  وتدعم 

والتوازن  الفر�س  تكافوؤ  ومبادئ 

باآليات  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة 

عمل  وخطط  وا�صرتاتيجيات 

مبتكرة و�صاملة.

اخلطة  بتوجهات  واأ�ــصــادت 

الأمم  لهيئة  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 

-2022 للفرتة  للمراأة  املتحدة 

متكني  اإىل  تهدف  التي   2025

و�صمان  والفتيات  الن�صاء  جميع 

حقوقهن  كامل  على  ح�صولهن 

ت�صوده  عــامل  لبناء  الإن�صانية 

موؤكدة  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  ا�صتعداد 

مع  والإر�صادات  اخلربات  لتبادل 

الأمم املتحدة يف املجالت الرئي�صة 

ال�صرتاتيجية  هذه  ت�صمنتها  التي 

وامل�صاركة  احلوكمة  بينها  ومن 

والتمكني  العامة،  احلــيــاة  يف 

العنف  للمراأة، واإنهاء  القت�صادي 

واملــراأة  والفتيات،  الن�صاء  �صد 

الإن�صاين  والعمل  والأمن  وال�صالم 

واحلد من خماطر الكوارث.

جــددت  الــ�ــصــدد،  ــذا  ه ويف 

مملكة  ــف  ــوق م ـــاري  ـــ�ـــص الأن

مراعاة  ب�صرورة  الثابت  البحرين 

للدول  الوطنية  الأولـــويـــات 

الأع�صاء وخ�صو�صية جمتمعاتهم 

قبل  مــن  مبالحظاتهم  ـــذ  والأخ

الهيئة مع �صرورة تركيز اجلهود 

الأ�صا�صية  الــروابــط  بيان  على 

والأ�ــصــرة  الإن�صان  حقوق  بني 

وال�صالم  الجتماعية  واحلماية 

والأمن ل �صيما يف �صياق �صيا�صات 

ت�صتيتها  ــدم  وع املــنــاخ،  تغري 

مع خ�صو�صية  تتعار�س  بق�صايا 

املجتمعات، ل�صمان �صال�صة تنفيذ 

الأجندة الأممية اخلا�صة بت�صريع 

اأنحاء  قدًما يف  املراأة  تنمية  عجلة 

العامل كافة.

الدكتورة  نوهت  جانبها،  من 

مملكة  بجهود  بــحــوث  �صيما 

موؤكدة  للمراأة،  الداعمة  البحرين 

يف  به  يحتذى  مثال  جتربتها  اأن 

اجلن�صني،  بني  التوازن  حتقيق 

لعالقات  ال�صدد  هذا  يف  م�صرية 

هيئة  بني  ما  والتعاون  ال�صراكة 

واملجل�س  للمراأة  املتحدة  الأمم 

�صاحبة  برئا�صة  للمراأة  الأعلى 

بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

من  عنها  اأثمر  وما  املعظم  البالد 

واأطر عمل  واآليات وخطط  اأدوات 

مبتكرة اأ�صهمت ب�صكل ملحوظ يف 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

اجلن�صني،  بني  بامل�صاواة  املتعلقة 

ــرية  الأم جــائــزة  راأ�صها  وعلى 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة 

املراأة، مع تطلعها  العاملية لتمكني 

مملكة  مع  التعاون  �صبل  لتوطيد 

البحرين خالل املرحلة املقبلة بناًء 

على ما مت التو�صل له من م�صاريع 

م�صرتكة.

اأ�صادر بدوره الجتماعي واأن�صطته الثقافية

الع�صفور ي�صارك نادي كريال احتفالت التاأ�صي�س

الع�صفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�صامة  �صارك 

وزير التنمية الجتماعية باحلفل الذي نظمه 

البحرين،  مملكة  يف  �صماجم  كــريال  نــادي 

مبنا�صبة مرور 75 عاًما على تاأ�صي�س النادي، 

بني  الدبلوما�صية  العالقات  على  عاًما  و50 

الهند  جمهورية  �صفري  بح�صور  البلدين، 

�صريفا�صتاف،  بيو�س  البحرين  مملكة  لدى 

ورئي�س النادي بي يف رادها كر�صنا، وعدد من 

ال�صخ�صيات والفعاليات من اجلن�صية الهندية. 

العالقات  ومتانة  بعمق  الوزير  واأ�صاد 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

حر�س  موؤكًدا  ال�صديقة،  الهند  وجهورية 

ا�صتمرار  على  البحرين  مملكة  حكومة 

البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  وتنمية  تطور 

يحقق  مبا  املجالت،  خمتلف  يف  ال�صديقني 

يف  منوًها  املن�صودة،  والأهـــداف  امل�صالح 

ال�صياق ذاته بدور اجلالية الهندية وخرباتها 

من  العديد  يف  املتنوعة  واملهنية  العلمية 

املجالت التنموية. 

خال�س  عن  الع�صفور  الوزير  واأعــرب 

تهانيه لنادي كريال، م�صيًدا بالدور الجتماعي 

مدى  على  البحرين  به يف مملكة  يقوم  الذي 

التعريفية  والربامج  الأن�صطة  عرب  �صنوات، 

بثقافة البلدين، وم�صاركة النادي يف خمتلف 

من  البحرين  به  تنعم  ما  ظل  يف  املنا�صبات 

الت�صامح والتعاي�س.

بالتعاون مع »الرتبية«.. »ال�صحة«:

اإطالق اأوىل خطوات م�صروع »م�صعف يف كل بيت«
اأطلقت وزارة ال�صحة اأوىل خطوات تطبيق 

يهدف  الذي  بيت«  كل  يف  »م�صعف  م�صروع 

لعمل برنامج وطني للتدريب على اأ�صا�صيات 

برامج  خالل  من  الرئوي  القلبي  الإنعا�س 

وال�صتفادة  واملخت�صني،  املدر�صية  ال�صحة 

من املناهج الدرا�صية للطلبة وتدريبيهم على 

الأولية،  الإ�صعافات  من  خمتلفة  م�صتويات 

وزارة  بني  التعاون  اإطــار  يف  ياأتي  والــذي 

ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم.

تعزيز  اإىل  امل�صاريع  هذه  مثل  وتهدف 

الوعي  وتعزيز  امل�صتدامة  التنمية  موؤ�صرات 

اأكرب  لدى  الأولية  الإ�صعافات  ودور  باأهمية 

�صريحة م�صتهدفة يف املجتمع.

جانب  اإىل  البحرين  مملكة  وحتتفل 

عام  كل  �صبتمرب  من   10 يف  العامل  دول 

ويحتفل  الأولية،  لالإ�صعافات  العاملي  باليوم 

)تعلم  �صعار  حتت  بالبيوم  العام  هذا  العامل 

اليوم  الأولية مدى احلياة(، وهو  الإ�صعافات 

على  ال�صوء  ت�صليط  خالله  من  يتم  الــذي 

واحد من اأهم املمار�صات واملهارات والتقنيات 

ويف  الأرواح  حماية  يف  ت�صهم  التي  العاجلة 

جتنب حدوث امل�صاعفات ال�صحية يف حالت 

فر�س  توفري  من خالل  والأزمــات  احلــوادث 

يف  وال�صريعة  الفعالة  وال�صتجابة  الإنقاذ 

احلفاظ على حياة املر�صى وامل�صابني.

العاملي  بــالــيــوم  الحــتــفــال  وي�صكل 

على  التاأكيد  اأمام  فر�صة  الأولية  لالإ�صعافات 

الأولية واأن  الإ�صعافات  اأهمية احل�صول على 

تكون يف متناول اجلميع، اإىل جانب اأهمية رفع 

الوعي ب�صاأن الت�صجيع على تعزيز واكت�صاب 

املجتمع  اأفراد  جميع  اأمام  واملهارات  املعرفة 

حول كيفية وطريقة اإجراء الإ�صعافات الالزمة 

والتعريف باجلهات التي تقوم بتوفري دورات 

تدريبية معتمدة ومتاحة يف هذا املجال.

واإجــــراءات  مــهــارات  امــتــالك  اأن  كما 

وتو�صيع  واملعرفة  الأولــيــة  الإ�صعافات 

يف  ي�صاهم  الإن�صانية  الربامج  هذه  نطاقات 

ب�صورة  و�صحة  اأماناً  اأكرث  جمتمعات  اإن�صاء 

اإىل  التعرف  يف  ي�صاعد  مبا  وذلك  م�صتدامة، 

ب�صكل  التعامل مع احلالت والإ�صابات  طرق 

�صريعة  تدخالت  توفري  خالل  من  �صحيح 

وفعالة للحفاظ على �صحة و�صالمة املر�صى 

وامل�صابني من اأي خماطر اأو م�صاعفات.

العاملي لالإ�صعافات  اليوم  اأهداف  وترتكز 

الأولية على اأهمية امل�صاعدة يف تقدمي دورات 

الأفــراد  لتعليم  املخت�صني  قبل  من  معتمدة 

مبختلف القطاعات ومتكينهم من التعرف اإىل 

املخاطر  مع  وال�صحيح  الأمثل  التعامل  طرق 

والتي  حدوثها،  املحتمل  الطارئة  واحلالت 

حال  يف  اإن�صان  اأي  لها  يتعر�س  اأن  ميكن 

حدوث اأي حوادث يف داخل املنزل اأو خارجه، 

وذلك من خالل الإملام باأبرز الإر�صادات العامة 

قبل  عاجل  ب�صكل  الإ�صعاف  خدمات  وتقدمي 

و�صول الدعم الطبي.

خطة وقائية توعوية بالأمرا�س املعدية.. »ال�صحة«:

زيارات للتاأكد من �صالمة املياه ومقا�صف املدار�س

ــان  ــدكــتــورة اإمي ـــدت ال  اأك

اأعمال  بت�صريف  القائم  حاجي 

غري  احلكومية  امل�صت�صفيات 

ال�صحي،  لل�صمان  اخلا�صعة 

رئي�س ال�صحة املدر�صية بوزارة 

ال�صحة، اأن التن�صيق يف اجلوانب 

ال�صحة  ق�صمي  بني  ال�صحية 

املدر�صية بوزارة ال�صحة ووزارة 

بهدف  م�صتمر  والتعليم  الرتبية 

خالل  املدر�صية  ال�صحة  �صالمة 

العام الدرا�صي.

اأن  حــاجــي  ــحــت  واأو�ــص

باإدارة  املدر�صية  ال�صحة  ق�صم 

ـــوزارة  ب الــعــامــة  ال�صحة 

مع  بالتعاون  نّظم  ال�صحة 

عدًدا  الأمرا�س  مكافحة  ق�صم 

لكيفية  التوعوية  الور�س  من 

املعدية  الأمرا�س  من  الوقاية 

املدار�س  جميع  يف  للمعنيني 

ومت  واخلا�صة،  احلكومية 

التفقدية  للزيارات  التن�صيق 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 

التزام  من  للتاأكد  والتعليم 

بالإجراءات  املدار�س  جميع 

ال�صحية الوقائية يف املدار�س، 

تفّقد  ا  اأي�صً تت�صمن  والتي 

املقا�صف  وعمل  املياه  �صالمة 

ال�صحة  اإدارة  اأق�صام  ِقبل  من 

اللجنة  خــالل  ومــن  العامة 

ال�صحة  وزارتي  بني  امل�صرتكة 

بالإ�صافة  والتعليم،  والرتبية 

القنوات  جميع  ت�صخري  اإىل 

لت�صهيل  ال�صحية  واخلدمات 

العناية  على  الطلبة  ح�صول 

ال�صحية الالزمة.

ــت  اأعــرب اخلــتــام،   ويف 

للجميع  متنياتها  عن  حاجي 

ومتميز  مثمر  درا�صي  بعام 

والتجارب  بالإجنازات  مليء 

التعليم  عــودة  مع  الناجحة 

احل�صوري.

�لدكتورة �إميان حاجي

احتفاًء بالأ�صقاء بيومهم الوطني يف 23 �صبتمرب.. ال�صياحة:

فــعــالـيـات تــرفـيـهـيــة تـــزامـــنـًـا مـــع الـــيــــوم الــوطــنـي ال�صـــعـودي

اأعلنت هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س 

ال�صياحية  الفعاليات  من  عدد  تنظيم  عزمها 

ال�صعودي  الوطني  باليوم  احتفاًء  والرتفيهية 

الذي ي�صادف 23 �صبتمرب من كل عام، مرحبًة 

ال�صعودية  العربية  اململكة  مواطني  بالأ�صقاء 

هذه  يف  للم�صاركة  البحرين  مملكة  رحاب  يف 

الفعاليات.

البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

»حر�صنا  قائدي:  نا�صر  الدكتور  لل�صياحة 

العربية  اململكة  من  الأ�صقاء  مع  الحتفال  على 

الحتفالت  جتعل  خا�صة  بطريقة  ال�صعودية 

البحرين  يف  املجيد  ال�صعودي  الوطني  باليوم 

وال�صعودية واحدة وم�صرتكة، وذلك انطالقا من 

عالقات الأخوة الفريدة من نوعها التي تربط بني 

ال�صعبني البحريني وال�صعودي«.

معظم  »يعرف  قائدي:  الدكتور  واأ�صاف 

جيًدا،  البحرين  مملكة  ال�صعوديني  الأ�صقاء 

وي�صعونها يف مقدمة وجهاتهم عندما يفكرون 

حفاوة  كل  فيها  ويلقون  خارجا،  بال�صفر 

وترحيب، ونعدهم يف عيدهم الوطني مبزيد من 

الفعاليات والربامج التي تلبي ما هو اأكرث من 

تطلعاتهم، ومتنحهم جتربة �صياحية ل تن�صى، 

ولتزداد البحرين األًقا بروؤيتهم، جت�صيًدا ل�صعار 

)منورة ب�صوفتكم(«.

واأ�صاد الرئي�س التنفيذي بالتعاون امل�صرتك 

بني موؤ�ص�صات القطاع ال�صياحي مبملكة البحرين 

اأجل  من  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  وهيئة 

خلق اأجواء احتفالية مميزة وتطوير الفعاليات 

التي تقدمها الهيئة، مبا يحقق تطلعات واأهداف 

ال�صرتاتيجية ال�صياحية ململكة البحرين.

واأو�صحت هيئة البحرين لل�صياحة اأن هذه 

القطاع  موؤ�ص�صات  مع  بال�صراكة  تقام  املبادرة 

وترفيهية  جتارية،  جممعات  من  اخلا�س 

اجلهات  من  وغريها  ال�صواطئ  ومنتجعات 

اجلهود  لأهمية  تاأكيًدا  تاأتي  والتي  ال�صياحية، 

امل�صرتكة بني موؤ�ص�صات القطاع العام واخلا�س 

من اأجل تعزيز موقع البحرين الريادي كوجهة 

�صياحية اإفليمية جاذبة.

تتوزع  الفعاليات  هذه  اأن  الهيئة  واأ�صارت 

اجلــذب  مناطق  مــن  ممكن  ــدد  ع ــرب  اأك على 

املجمعات  فيها  مبا  البحرين،  يف  ال�صياحي 

التجارية وال�صواطئ وغريها، اإ�صافة اإىل تعزيز 

مظاهر الحتفال باليوم الوطني ال�صعودي على 

ال�صوارع الرئي�صية للبحرين.

اإدارة الوجهات  الهيئة مع �صركات  وعملت 

والفنادق من اأجل اإن�صاء باقات ترويجية خا�صة 

بهذه  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  لالأ�صقاء 

هذه  عن  الإعالن  �صيتم  اإذ  العزيزة،  املنا�صبة 

الربامج املميزة يف الأيام املقبلة.

ل�صتقبال  جاهزيتها  الهيئة  اأعلنت  كما 

ويف  فهد  امللك  ج�صر  عند  ال�صعوديني  الأ�صقاء 

بكل  بهم  والرتحيب  الــدويل،  البحرين  مطار 

حفاوة وترحاب، منوهًة باأوا�صر الرتابط التي 

التاريخي  والتقارب  البلدين  �صعبي  جتمع 

الذي يجعل من مملكة البحرين وجهة �صياحية 

اأ�صقائها يف دول اخلليج العربية على  ملختلف 

الإقليمي  امل�صتوى  وعلى  اخل�صو�س،  وجه 

والدويل ب�صكل عام. ويف الإطار ذاته تقدم هيئة 

خا�صة  باقات  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين 

العربية  اململكة  ملواطني  تناف�صية  باأ�صعار 

ومراكز  الفنادق  من  العديد  يف  ال�صعودية 

الت�صوق واملطاعم.

باليوم  لل�صياحة  البحرين  هيئة  وحتتفي 

»منورة  �صعار  حتــت  ال�صعودي  الوطني 

املزيد  بقدوم  البتهاج  عن  تعبرًيا  ب�صوفتكم«، 

والزوار  ال�صياح  من  ال�صعوديني  الأ�صقاء  من 

للبحرين، كما تطلق حملة خا�صة على مواقع 

التوا�صل الجتماعي حتت ال�صعار ذاته.

على  ح�صابها  على  الهيئة  و�صتن�صر 

»ان�صتغرام« عدًدا من الفعاليات التي �صتقيمها 

ا  ال�صياحي خ�صي�صً القطاع  من�صاآت  من  الكثري 

ويكت�صي  ال�صعودي،  الوطني  اليوم  مبنا�صبة 

احتفالية  اأ�صواء  خا�س  ب�صكل  البحرين  باب 

دمى،  عرو�س  اإىل  اإ�صافة  املنا�صبة،  وحي  من 

وغريها، كذلك يحتفي م�صروع »�صعادة« بهذه 

املنا�صبة من خالل العديد من الفعاليات، وينظم 

جممع الليوان بالهملة فعاليات م�صابهة.

»�صتي  يقيمها  التي  الفعاليات  وتت�صمن 

والعرو�س  النجدية  العر�صة  البحرين«  �صنرت 

وال�صيافة  وال�صتقبال  ال�صعبية  والفنون 

ا �صعبية  البحرينية، اأما »الأفنيوز« فيقدم عرو�صً

وال�صتقبال وال�صيافة البحرينية وك�صك ت�صوير 

وغريها، فيما يقدم جممع »ال�صيف« يف كل من 

املنامة واملحرق ا�صتقبال خا�صة بهذه املنا�صبة 

ويقدم  �صعبية،  وعر�صة  بحرينية  و�صيافة 

جممع »دملونيا« العر�صة ال�صعودية وال�صيافة 

وخ�صومات  الأكواريوم  وعرو�س  البحرينية 

عديدة، وت�صود جممع »دي�صرتكيت1« مو�صيقى 

واأجواء احتفالية خا�صة باملنا�صبة.

اإ�صافة اإىل ذلك، يقدم �صاطئ ووتر جاردن 

وفرق  مائية  واأن�صطة  حية  ا  عرو�صً �صتي 

ال�صعودي،  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  مو�صيقية 

كذلك يقدم بالج اجلزائر عرو�صا عند الدخول 

الذي  مرا�صي  ل�صاطئ  و�صوًل  مائية،  واأن�صطة 

يقدم رحالت بحرينية واألعاب مائية، وتزدهر 

جنة دملون املفقودة بعدد من العرو�س اليومية 

واأن�صطة الأطفال والألعاب املائية املميزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12209/pdf/INAF_20220911011316530.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/local/977943/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

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »التربية« تجّدد الترخيص
 لمدرسة اإلبداع الخاصة

اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعليم ماج��د النعيمي، ش��هادات 
تس��جيل المؤسس��ة التعليمية الخاصة )تجدي��د الترخيص( 
لمدرس��ة اإلبداع الخاصة )لفرعي المنام��ة والجنبية(، لمدة 
ث��اث س��نوات، وذلك وفق��ًا للم��ادة رقم )9( من المرس��وم 
بقانون رقم )25( لس��نة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية 
والتدريبي��ة الخاص��ة، م��ع االلت��زام بالطاقة االس��تيعابية 

المسموحة من قبل الوزارة لتلك المؤسسة التعليمية.

انطالق أولى خطوات »مسعف في كل بيت«
أطلق��ت وزارة الصح��ة ووزارة التربي��ة والتعليم، 
أول��ى خط��وات تطبيق مش��روع مس��عف في كل 
بي��ت، لتنفي��ذ برنام��ج وطن��ي للتدري��ب عل��ى 
أساس��يات اإلنع��اش القلب��ي الرئ��وي م��ن خال 
برامج الصحة المدرسية والمختصين واالستفادة 
م��ن المناهج الدراس��ية للطلب��ة وتدريبيهم على 
مس��تويات مختلفة من اإلس��عافات األولية، كما 
تهدف مثل هذه المش��اريع إلى تعزيز مؤش��رات 
التنمية المس��تدامة وتعزيز الوعي بأهمية ودور 
اإلس��عافات األولية لدى أكبر ش��ريحة مستهدفة 

في المجتمع.
وتحت ش��عار »تعل��م اإلس��عافات األولي��ة مدى 
الحياة«، تحتفل البحرين إلى جانب دول العالم في 
10 من سبتمبر كل عام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولي��ة، وهو اليوم الذي يتم من خاله تس��ليط 
الضوء على واحد من أهم الممارس��ات والمهارات 

والتقنيات العاجلة التي تساهم في حماية األرواح 
وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية في حاالت 
الح��وادث واألزمات من خ��ال توفير فرص اإلنقاذ 
واالس��تجابة الفعالة والس��ريعة في الحفاظ على 

حياة المرضى والمصابين.
ويش��كل االحتفال بالي��وم العالمي لإلس��عافات 
األولية، فرصة أم��ام التأكيد على أهمية الحصول 
على اإلس��عافات األولي��ة وأن تكون ف��ي متناول 
الجمي��ع، إل��ى جان��ب أهمية رف��ع الوعي بش��أن 
التشجيع على تعزيز واكتساب المعرفة والمهارات 
أم��ام جميع أف��راد المجتمع ح��ول كيفية وطريقة 
إجراء اإلسعافات الازمة والتعريف بالجهات التي 
تقوم بتوفير دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في 

هذا المجال.
كم��ا أن امت��اك مهارات وإج��راءات اإلس��عافات 
األولية والمعرفة وتوس��يع نطاق��ات هذه البرامج 

اإلنس��انية يساهم في إنشاء مجتمعات أكثر أمانًا 
وصحة بصورة مس��تدامة، وذلك بما يس��اعد في 
التعرف على طرق التعامل مع الحاالت واإلصابات 
بش��كل صحيح من خ��ال توفير تدخات س��ريعة 
وفعال��ة للحف��اظ على صح��ة وس��امة المرضى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتتركز أهداف اليوم العالمي لإلس��عافات األولية 
على أهمية المساعدة في تقديم دورات معتمدة 
من قب��ل المختصي��ن لتعلي��م األف��راد بمختلف 
القطاع��ات وتمكينه��م م��ن التع��رف على طرق 
التعام��ل األمثل والصحيح م��ع المخاطر والحاالت 
الطارئ��ة المحتم��ل حدوثه��ا والت��ي يمك��ن أن 
يتعرض لها أي إنس��ان في حال حدوث أي حوادث 
في داخل المنزل أو خارجه، من خال اإللمام بأبرز 
اإلرشادات العامة وتقديم خدمات اإلسعاف بشكل 

عاجل قبل وصول الدعم الطبي.

»الصحة«: ورش توعوية 
بالتعاون مع »التربية« للوقاية 
من األمراض المعدية بالمدارس

 أكدت القائم بتصريف أعمال 
غير  الحكومية  المستشفيات 
الخاضع��ة للضم��ان الصحي 
المدرس��ية  الصحة  ورئي��س 
الدكت��ورة  الصح��ة  ب��وزارة 
إيم��ان حاج��ي، أن التنس��يق 
ف��ي الجوان��ب الصحي��ة بين 
قس��مي الصح��ة المدرس��ية 
التربية  بوزارة الصحة ووزارة 
به��دف  مس��تمر  والتعلي��م 
س��امة الصح��ة المدرس��ية 

خال العام الدراسي.
وأوضح��ت أن قس��م الصحة المدرس��ية نّظ��م بالتعاون مع 
قس��م مكافحة األمراض عددًا من ال��ورش التوعوية لكيفية 
الوقاية من األمراض المعدية للمعنيين في جميع المدارس 
الحكومي��ة والخاص��ة وت��م التنس��يق للزي��ارات التفقدي��ة 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من التزام جميع 
المدارس باإلج��راءات الصحية الوقائية في المدارس؛ والتي 
تتضمن أيًضا تفّقد سامة المياه وعمل المقاصف من ِقبل 
أقس��ام إدارة الصحة العام��ة ومن خال اللجنة المش��تركة 
بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، باإلضافة إلى تسخير 
جميع القن��وات والخدمات الصحية لتس��هيل حصول الطلبة 

على العناية الصحية الازمة.

بإمكان الطالب االستفادة منه حال اجتيازه 66 ساعة معتمدة

 جامعة البحرين تتوسع في طرح 
الدبلوم المشارك بجميع الكليات

ع��ن  البحري��ن  جامع��ة  أعلن��ت 
عزمها التوس��ع في ط��رح الدبلوم 
المش��ارك ليش��مل جميع الكليات، 
الذين  الطلب��ة  به��دف مس��اعدة 
يواجهون صعوبات في اس��تكمال 
مرحلة البكالوري��وس على التخرج 
بش��هادة الدبلوم المشارك، والحد 
م��ن احتماالت فص��ل الطالب من 
الجامعة ح��ال تعثره، وإتاحة خيار 
دراس��ة الدبلوم المشارك فيما إذا 

رغب الطالب في ذلك.
وأك��دت رئيس��ة جامع��ة البحرين 
جواه��ر المضحكي، أن ه��ذا القرار 
مس��تفيضة،  دراس��ة  بع��د  ج��اء 
ومراجع��ة للبرام��ج ومخرجاته��ا، 
م��ع  يتواف��ق  أن��ه  عل��ى  ع��اوة 
االتجاه��ات الحديث��ة ف��ي مج��ال 
التعلي��م ف��ي مؤسس��ات  ج��ودة 

التعليم العالي.
ولفت��ت إل��ى أن »تجرب��ة بع��ض 
الطلب��ة في الدراس��ة ث��م الخروج 
م��ن الجامع��ة م��ن دون الحصول 
عل��ى أية ش��هادة جامعي��ة، تعد 
بالنس��بة  ومكلفة  تجربة صعب��ة 
إلي الطالب والجامعة، وعليه فقد 
ارت��أت الجامع��ة إيجاد ح��ل لهم، 
لكي��ا يخرج��وا خالي��ي الوف��اض، 
والع��ودة إل��ى الش��هادة الثانوية 
بعد كل هذه الرحل��ة من التعليم 
الجامعي، وذل��ك بمنحهم دبلومًا 

عل��ى  بتركي��زه  يتمي��ز  مش��اركًا، 
الجوانب الفنية والمهنية«.

ونبهت إلى أن »االتجاه الحديث في 
نظم من��ح المؤهات يؤكد أهمية 
تقلي��ل فت��رة بق��اء الطال��ب على 
الدراس��ة وتس��ريع دخوله  مقاعد 
لس��وق العم��ل للمس��اهمة ف��ي 
االقتصاد الوطني، كما وان التقدير 
للخب��رات والمع��ارف اصب��ح م��ن 
األهمية بحيث نجد أن أطر الجودة 
بات��ت تمن��ح مؤه��ات ألصح��اب 
الخب��رة الطويلة ف��ي العمل، حتى 
م��ن دون التحاقه��م بمؤسس��ات 
التعلي��م العالي«، الفت��ًة إلى »أن 
قرار اس��تحداث الدبلوم المش��ارك 
قد انطلق من هذا االتجاه الحديث 

في نظ��م منح المؤه��ات ويكون 
ذل��ك بناًء عل��ى ما ينج��زه الطلبة 
خال م��دة دراس��تهم، وقدراتهم 
وإمكاناته��م، باإلضافة إلى حاجة 
السوق إلى الفنيين والمهنيين من 

حملة الدبلوم المشارك«.
من ناحيته، أش��ار نائ��ب الرئيس 
للبرام��ج األكاديمي��ة والدراس��ات 
العلي��ا محمد ق��ادر، إل��ى أن قرار 
التوسع في طرح الدبلوم المشارك 
الكلي��ات  جمي��ع  ف��ي  وطرح��ه 
بالجامع��ة، س��وف يؤه��ل الطلبة 
الحاصلين على الدبلوم المش��ارك 
الس��تكمال الدراس��ة ف��ي الفترة 
أو  بالجامعة،  )المس��ائية(  الثانية 
االلتح��اق بجامعة أخرى، أو االتجاه 

إلى سوق العمل.
وأف��اد ب��أن ه��ذا القرار س��يمكن 
كذل��ك  المفصولي��ن  الطلب��ة 
لاس��تفادة من��ه، حي��ث س��تقوم 
الكليات بحصر الحاالت التي تنطبق 
عليه��ا الش��روط لاس��تفادة من 
ش��هادة الدبلوم المش��ارك، وذلك 
للطلبة المفصولين خال السنوات 
الماضية، تمهي��دًا لبدء  الخم��س 
اإلج��راءات، موضحًا ب��أن الجامعة 
ت��درس ع��دة خي��ارات م��ن بينها 
توفير فرصة تقدمهم للعودة إلى 
الجامعة في الفترة الثانية لدراسة 
مق��ررات فنية تعزز م��ن قدراتهم 
في الجانب العملي لتمكينهم من 

الحصول على الدبلوم المشارك.
يرغب��ون  الطلب��ة  كان  إذا  وعم��ا 
الدبل��وم  عل��ى  الحص��ول  ف��ي 
الدبل��وم  »إن  ق��ال:  المش��ارك 
المش��ارك قد يكون هدف��ًا في حد 
ذات��ه لبع��ض الطلب��ة الذي��ن ال 
يرغب��ون في الجل��وس طويًا على 
ش��هادة  لني��ل  الدراس��ة  مقاع��د 
البكالوري��وس، إما بس��بب الرغبة 
في فتح مش��روع تجاري، أو لظروف 
ش��هادة  أن  مؤك��دًا  مختلف��ة«، 
الدبلوم المشارك ستمكن الطالب 
م��ن مواصل��ة الدراس��ة به��ا في 
الفترة الثانية بجامعة البحرين أو 

بأية جامعة أخرى.

د. محمد رضا قــادر د. جواهر المضحكي

 خطيب جامع الفاتح: جهود »التربية« 
تسهم في تجويد المخرجات التعليمية

الفات��ح  جام��ع  خطي��ب  توّج��ه 
اإلسامي الشيخ عدنان القطان، 
ف��ي الخطبة الت��ي ألقاه��ا يوم 
وحمل��ت  س��بتمبر،   9 الجمع��ة 
الدراس��ي.. وصايا  )العام  عنوان 
وتوجيه��ات(، والمنقول��ة عل��ى 
اله��واء مباش��رة ف��ي تلفزي��ون 
إلى  والتقدير  بالش��كر  البحرين، 
القي��ادة الحكيمة، عل��ى دعمها 
الكبير للعل��م والتعليم والمعلم 
واهتمامه��ا  العل��م،  وطلب��ة 
والطالب��ات،  الطلب��ة  باألبن��اء 
وحرصها على تعليمهم التعليم 
المجان��ي، وتنفيذه��ا لمش��اريع 
التعلي��م التطويري��ة والتربوية 
المس��تمرة، وتوجيهها لتحسين 

أداء الم��دارس والمعلم، وتوفير 
واإلنش��اءات  والمباني  المدارس 

والمعلمي��ن  والتجهي��زات 
المؤهلي��ن األكفاء، والتي تصب 
ف��ي خدم��ة الطلب��ة والطالبات، 
العملي��ة  مح��ور  باعتباره��م 

التعليمية.
كما توج��ه بالش��كر إل��ى وزارة 
ووزيره��ا  والتعلي��م  التربي��ة 
عليها،  القائمين  وللمس��ؤولين 
لتنفيذهم تطلعات ورؤى القيادة 
الحكيمة، وتوس��عهم في إنشاء 
المدارس ومعاهد التربية الفنية 
والمهني��ة، وتطويرهم للمناهج 
والم��واد األساس��ية، وحرصه��م 
على االستعانة بالكوادر الوطنية 
المؤهل��ة، بما يضمن ويس��هم 
في تجويد المخرجات التعليمية، 

وحفظ الهوية الدينية والوطنية 
لطاب وطالبات وطننا العزيز.

وقد توّجه وزير التربية والتعليم 
النعيمي بالشكر والتقدير  ماجد 
للش��يخ عدنان القط��ان، على ما 
تضمنت��ه خطب��ة الجمع��ة من 
إش��ادٍة بجهود الوزارة في توفير 
التعلي��م، وحرصه��ا على تقديم 
الخدم��ات التعليمي��ة المتميزة 
للطلب��ة والطالب��ات، م��ن أج��ل 
االرتق��اء بالمخرجات التعليمية، 
يك��ون  أن  تعال��ى  اهلل  س��ائًا 
الع��ام الدراس��ي الجدي��د عام��ًا 
مكلًا بالنج��اح والتفوق وتحقيق 
التعليمية  للمس��يرة  اإلنج��ازات 

المباركة.

الشيخ عدنان القطان

 مدرسة العاصمة 
 تحقق نقلة نوعية 
نحو التحول الرقمي

حققت مدرس��ة العاصمة في البحرين نقلًة نوعية في مسيرة 
التحول الرقمي بدعم من شركة نورث ستار للتكنولوجيا.

وتقود نورث ستار للتكنولوجيا التحول الرقمي لقطاع التعليم 
وتعتبر شريكًا حصريًا لش��ركة »ETHDC« لحلول وتخطيط 

الموارد للمؤسسات التعليمية.
وتعتمد المدرسة على نموذج بريطاني كاسيكي يوفر هيكًا 
للفصول الدراسية مع مراحل رئيسية من التطوير. ويتضمن 
المنهج المرحلة التأسيسية للس��ن المبكرة بما يتماشى مع 

متطلبات وزارة التربية والتعليم.
كم��ا أت��اح انتقال مدرس��ة العاصمة إلى مقره��ا الجديد في 
بوق��وه الفرصة لتنفيذ الخطوات األول��ى ضمن خطة التحول 
الرقمي، وقد تم اختيار ش��ركة نورث س��تار للتكنولوجيا بناًء 
على س��جل نجاح��ات الش��ركة كواح��دة من أفضل ش��ركات 
األنظم��ة ومقدمي حلول تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت 

في مملكة البحرين.
وت��م تكليف نورث س��تار للتكنولوجيا بإع��داد البنية التحتية 
لش��بكة النظ��ام بالكام��ل، والكاميرات، والمح��والت، ونظام 
PA، ونق��اط الوصول الخاصة بمدرس��ة العاصمة، وتضمنت 
طلبات المدرس��ة أيضًا نقل كامل للبيانات إلى البنية التحتية 

الجديدة.
وبهذه المناس��بة قال رئيس مجلس إدارة مدرس��ة العاصمة 
ومجموع��ة الصفار، عادل الصفار: »نح��ن راضون للغاية عن 
ما أظهرته شركة نورث س��تار للتكنولوجيا من تفاٍن والتزام 
ومهني��ة عالي��ة في إنج��از التجدي��د الكامل للبني��ة التحتية 
لتقني��ة المعلومات لدينا. نحن معجبون بش��دة بقدرة نورث 
س��تار للتكنولوجيا عل��ى توجيه المدارس مثل مدارس��نا في 

رحلة التحول الرقمي«.
وم��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر التنفيذي لش��ركة نورث س��تار 
للتكنولوجي��ا هاردي كوش��ي: »يعتب��ر التح��ول الرقمي أداة 
أساس��ية لكل مؤسس��ة وش��ركة لمواجهة الفرص المتاحة 
في الواقع االفتراضي. وتس��عى مدرسة العاصمة والمدارس 
األخرى التي يبلغ عددها 25 مدرسة في البحرين التي تخدمها 
نورث س��تار للتكنولوجي��ا إلى هدم المقول��ة التقليدية بأنه 
ال يمكن تطبيق التكنولوجيا واس��تخدامها في المؤسس��ات 

التعليمية«.
وقال مدير مدرسة العاصمة نيكوال ماثيوز: »لقد أولينا ثقتنا 
لش��ركة نورث ستار للتكنولوجيا لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول 

الرقمي، ولم يِخب أملنا«.
وأضاف: »لقد قمنا بتطوير العديد من معامل الكمبيوتر التي 
تدع��م التكنولوجي��ا المتطورة لصالح طابن��ا. كما أن جميع 
مرافق المدرس��ة يتم تغطيتها بإمكانيات الش��بكة الجديدة 
مما يضمن انس��يابية أعل��ى في جميع أنحاء المدرس��ة، بدءًا 
م��ن الماعب الرياضية في الهواء الطلق إلى القاعة متعددة 
األغ��راض والفص��ول الدراس��ية الذكي��ة. هذا مه��م للغاية 
بالنس��بة للمدرسة حيث إننا نستقبل التاميذ من سن 3 إلى 
14 عامًا، مع الثقة بأننا لدينا البنية التحتية الازمة للتوس��ع 

الستيعاب الطاب في الفئات العمرية في المستقبل«.

إيمان حاجي

 أخصائية تغذية: ضرورة احتواء الوجبة
 المدرسية على العناصر المعززة للنشاط والتركيز

مع ب��دء الع��ام الدراس��ي الجديد 
وعودة جميع الطلبة الى مقاعدهم 
الدراسية حضوريًا، يدعو أخصائيو 
التغذية لضرورة االلتفات ألهمية 
تحضير الوجبة المدرسية الصحية 
للطال��ب ومراع��اة احتوائه��ا على 
الغذائية  العناص��ر  م��ن  العدي��د 
الازم��ة للنش��اط والتركيز، وذلك 
من أجل تحس��ين قدراته العقلية 

وتقوية جهازه المناعي.
وفي ه��ذا الصدد، أوصت أخصائية 
التغذي��ة العاجية بالمستش��فى 
الخليجي األمريكي أنفال إسماعيل، 
الحاصل��ة عل��ى ماجس��تير تغذية 
عاجي��ة والمتخصصة في أمراض 
الس��كري والغدد الصماء، بضرورة 

صحي��ة  لوجب��ة  الطف��ل  تن��اول 
متكامل��ة ومتوازنة تحت��وي على 

البروتين والكربوهيدرات والخضار 
والفاكه��ة باإلضافة إل��ى األلبان، 
وذل��ك لضم��ان تزوي��ده بالطاقة 
والنشاط الذي يحتاجه خال دوامه 

المدرسي.
كم��ا أك��دت ض��رورة التأك��د من 
ش��رب األطفال لكميات كافية من 
الماء نظ��رًا لطبيعة تطور نموهم 
خال ه��ذه المرحل��ة التي تعتمد 
النش��اط والحرك��ة، وذل��ك  عل��ى 
ألن النق��ص في ش��رب الم��اء قد 
يؤدي إلى التس��بب بحدوث جفاف 
داخل��ي وخارج��ي للطف��ل مما قد 
تترتب عليه العديد من المشاكل 
الصحي��ة، مضيف��ة بأن��ه يمك��ن 
إضافة الليمون أو التوتيات لعلبة 

م��اء الطفل والس��ماح ل��ه باختيار 
ش��كل علب��ة الم��اء المحبب��ة ل��ه 
لتشجيعه على شرب الماء بكميات 

أكبر خال اليوم الدراسي.
وفي ذات الس��ياق، نوهت بالقول: 
احت��واء  ع��ن  االبتع��اد  »يج��ب 
الوجبات المدرس��ية على الحلويات 
البطاط��ا  ورقائ��ق  والس��كريات 
بالده��ون  المليئ��ة  والوجب��ات 
المهدرجة والمش��بعة أو العصائر 
المصنع��ة العالي��ة بالس��كريات، 
الس��ريع  الش��بع  تس��بب  كونه��ا 
للطفل وزيادة في السمنة وتجعله 
يبتعد عن تناول األطعمة الصحية 
والبروتينات  بالمع��ادن  والغني��ة 

والفيتامينات«. 

أنفال إسماعيل 
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 »التربية« تجّدد الترخيص
 لمدرسة اإلبداع الخاصة

اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعليم ماج��د النعيمي، ش��هادات 
تس��جيل المؤسس��ة التعليمية الخاصة )تجدي��د الترخيص( 
لمدرس��ة اإلبداع الخاصة )لفرعي المنام��ة والجنبية(، لمدة 
ث��اث س��نوات، وذلك وفق��ًا للم��ادة رقم )9( من المرس��وم 
بقانون رقم )25( لس��نة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية 
والتدريبي��ة الخاص��ة، م��ع االلت��زام بالطاقة االس��تيعابية 

المسموحة من قبل الوزارة لتلك المؤسسة التعليمية.

انطالق أولى خطوات »مسعف في كل بيت«
أطلق��ت وزارة الصح��ة ووزارة التربي��ة والتعليم، 
أول��ى خط��وات تطبيق مش��روع مس��عف في كل 
بي��ت، لتنفي��ذ برنام��ج وطن��ي للتدري��ب عل��ى 
أساس��يات اإلنع��اش القلب��ي الرئ��وي م��ن خال 
برامج الصحة المدرسية والمختصين واالستفادة 
م��ن المناهج الدراس��ية للطلب��ة وتدريبيهم على 
مس��تويات مختلفة من اإلس��عافات األولية، كما 
تهدف مثل هذه المش��اريع إلى تعزيز مؤش��رات 
التنمية المس��تدامة وتعزيز الوعي بأهمية ودور 
اإلس��عافات األولية لدى أكبر ش��ريحة مستهدفة 

في المجتمع.
وتحت ش��عار »تعل��م اإلس��عافات األولي��ة مدى 
الحياة«، تحتفل البحرين إلى جانب دول العالم في 
10 من سبتمبر كل عام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولي��ة، وهو اليوم الذي يتم من خاله تس��ليط 
الضوء على واحد من أهم الممارس��ات والمهارات 

والتقنيات العاجلة التي تساهم في حماية األرواح 
وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية في حاالت 
الح��وادث واألزمات من خ��ال توفير فرص اإلنقاذ 
واالس��تجابة الفعالة والس��ريعة في الحفاظ على 

حياة المرضى والمصابين.
ويش��كل االحتفال بالي��وم العالمي لإلس��عافات 
األولية، فرصة أم��ام التأكيد على أهمية الحصول 
على اإلس��عافات األولي��ة وأن تكون ف��ي متناول 
الجمي��ع، إل��ى جان��ب أهمية رف��ع الوعي بش��أن 
التشجيع على تعزيز واكتساب المعرفة والمهارات 
أم��ام جميع أف��راد المجتمع ح��ول كيفية وطريقة 
إجراء اإلسعافات الازمة والتعريف بالجهات التي 
تقوم بتوفير دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في 

هذا المجال.
كم��ا أن امت��اك مهارات وإج��راءات اإلس��عافات 
األولية والمعرفة وتوس��يع نطاق��ات هذه البرامج 

اإلنس��انية يساهم في إنشاء مجتمعات أكثر أمانًا 
وصحة بصورة مس��تدامة، وذلك بما يس��اعد في 
التعرف على طرق التعامل مع الحاالت واإلصابات 
بش��كل صحيح من خ��ال توفير تدخات س��ريعة 
وفعال��ة للحف��اظ على صح��ة وس��امة المرضى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتتركز أهداف اليوم العالمي لإلس��عافات األولية 
على أهمية المساعدة في تقديم دورات معتمدة 
من قب��ل المختصي��ن لتعلي��م األف��راد بمختلف 
القطاع��ات وتمكينه��م م��ن التع��رف على طرق 
التعام��ل األمثل والصحيح م��ع المخاطر والحاالت 
الطارئ��ة المحتم��ل حدوثه��ا والت��ي يمك��ن أن 
يتعرض لها أي إنس��ان في حال حدوث أي حوادث 
في داخل المنزل أو خارجه، من خال اإللمام بأبرز 
اإلرشادات العامة وتقديم خدمات اإلسعاف بشكل 

عاجل قبل وصول الدعم الطبي.

»الصحة«: ورش توعوية 
بالتعاون مع »التربية« للوقاية 
من األمراض المعدية بالمدارس

 أكدت القائم بتصريف أعمال 
غير  الحكومية  المستشفيات 
الخاضع��ة للضم��ان الصحي 
المدرس��ية  الصحة  ورئي��س 
الدكت��ورة  الصح��ة  ب��وزارة 
إيم��ان حاج��ي، أن التنس��يق 
ف��ي الجوان��ب الصحي��ة بين 
قس��مي الصح��ة المدرس��ية 
التربية  بوزارة الصحة ووزارة 
به��دف  مس��تمر  والتعلي��م 
س��امة الصح��ة المدرس��ية 

خال العام الدراسي.
وأوضح��ت أن قس��م الصحة المدرس��ية نّظ��م بالتعاون مع 
قس��م مكافحة األمراض عددًا من ال��ورش التوعوية لكيفية 
الوقاية من األمراض المعدية للمعنيين في جميع المدارس 
الحكومي��ة والخاص��ة وت��م التنس��يق للزي��ارات التفقدي��ة 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من التزام جميع 
المدارس باإلج��راءات الصحية الوقائية في المدارس؛ والتي 
تتضمن أيًضا تفّقد سامة المياه وعمل المقاصف من ِقبل 
أقس��ام إدارة الصحة العام��ة ومن خال اللجنة المش��تركة 
بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، باإلضافة إلى تسخير 
جميع القن��وات والخدمات الصحية لتس��هيل حصول الطلبة 

على العناية الصحية الازمة.

بإمكان الطالب االستفادة منه حال اجتيازه 66 ساعة معتمدة

 جامعة البحرين تتوسع في طرح 
الدبلوم المشارك بجميع الكليات

ع��ن  البحري��ن  جامع��ة  أعلن��ت 
عزمها التوس��ع في ط��رح الدبلوم 
المش��ارك ليش��مل جميع الكليات، 
الذين  الطلب��ة  به��دف مس��اعدة 
يواجهون صعوبات في اس��تكمال 
مرحلة البكالوري��وس على التخرج 
بش��هادة الدبلوم المشارك، والحد 
م��ن احتماالت فص��ل الطالب من 
الجامعة ح��ال تعثره، وإتاحة خيار 
دراس��ة الدبلوم المشارك فيما إذا 

رغب الطالب في ذلك.
وأك��دت رئيس��ة جامع��ة البحرين 
جواه��ر المضحكي، أن ه��ذا القرار 
مس��تفيضة،  دراس��ة  بع��د  ج��اء 
ومراجع��ة للبرام��ج ومخرجاته��ا، 
م��ع  يتواف��ق  أن��ه  عل��ى  ع��اوة 
االتجاه��ات الحديث��ة ف��ي مج��ال 
التعلي��م ف��ي مؤسس��ات  ج��ودة 

التعليم العالي.
ولفت��ت إل��ى أن »تجرب��ة بع��ض 
الطلب��ة في الدراس��ة ث��م الخروج 
م��ن الجامع��ة م��ن دون الحصول 
عل��ى أية ش��هادة جامعي��ة، تعد 
بالنس��بة  ومكلفة  تجربة صعب��ة 
إلي الطالب والجامعة، وعليه فقد 
ارت��أت الجامع��ة إيجاد ح��ل لهم، 
لكي��ا يخرج��وا خالي��ي الوف��اض، 
والع��ودة إل��ى الش��هادة الثانوية 
بعد كل هذه الرحل��ة من التعليم 
الجامعي، وذل��ك بمنحهم دبلومًا 

عل��ى  بتركي��زه  يتمي��ز  مش��اركًا، 
الجوانب الفنية والمهنية«.

ونبهت إلى أن »االتجاه الحديث في 
نظم من��ح المؤهات يؤكد أهمية 
تقلي��ل فت��رة بق��اء الطال��ب على 
الدراس��ة وتس��ريع دخوله  مقاعد 
لس��وق العم��ل للمس��اهمة ف��ي 
االقتصاد الوطني، كما وان التقدير 
للخب��رات والمع��ارف اصب��ح م��ن 
األهمية بحيث نجد أن أطر الجودة 
بات��ت تمن��ح مؤه��ات ألصح��اب 
الخب��رة الطويلة ف��ي العمل، حتى 
م��ن دون التحاقه��م بمؤسس��ات 
التعلي��م العالي«، الفت��ًة إلى »أن 
قرار اس��تحداث الدبلوم المش��ارك 
قد انطلق من هذا االتجاه الحديث 

في نظ��م منح المؤه��ات ويكون 
ذل��ك بناًء عل��ى ما ينج��زه الطلبة 
خال م��دة دراس��تهم، وقدراتهم 
وإمكاناته��م، باإلضافة إلى حاجة 
السوق إلى الفنيين والمهنيين من 

حملة الدبلوم المشارك«.
من ناحيته، أش��ار نائ��ب الرئيس 
للبرام��ج األكاديمي��ة والدراس��ات 
العلي��ا محمد ق��ادر، إل��ى أن قرار 
التوسع في طرح الدبلوم المشارك 
الكلي��ات  جمي��ع  ف��ي  وطرح��ه 
بالجامع��ة، س��وف يؤه��ل الطلبة 
الحاصلين على الدبلوم المش��ارك 
الس��تكمال الدراس��ة ف��ي الفترة 
أو  بالجامعة،  )المس��ائية(  الثانية 
االلتح��اق بجامعة أخرى، أو االتجاه 

إلى سوق العمل.
وأف��اد ب��أن ه��ذا القرار س��يمكن 
كذل��ك  المفصولي��ن  الطلب��ة 
لاس��تفادة من��ه، حي��ث س��تقوم 
الكليات بحصر الحاالت التي تنطبق 
عليه��ا الش��روط لاس��تفادة من 
ش��هادة الدبلوم المش��ارك، وذلك 
للطلبة المفصولين خال السنوات 
الماضية، تمهي��دًا لبدء  الخم��س 
اإلج��راءات، موضحًا ب��أن الجامعة 
ت��درس ع��دة خي��ارات م��ن بينها 
توفير فرصة تقدمهم للعودة إلى 
الجامعة في الفترة الثانية لدراسة 
مق��ررات فنية تعزز م��ن قدراتهم 
في الجانب العملي لتمكينهم من 

الحصول على الدبلوم المشارك.
يرغب��ون  الطلب��ة  كان  إذا  وعم��ا 
الدبل��وم  عل��ى  الحص��ول  ف��ي 
الدبل��وم  »إن  ق��ال:  المش��ارك 
المش��ارك قد يكون هدف��ًا في حد 
ذات��ه لبع��ض الطلب��ة الذي��ن ال 
يرغب��ون في الجل��وس طويًا على 
ش��هادة  لني��ل  الدراس��ة  مقاع��د 
البكالوري��وس، إما بس��بب الرغبة 
في فتح مش��روع تجاري، أو لظروف 
ش��هادة  أن  مؤك��دًا  مختلف��ة«، 
الدبلوم المشارك ستمكن الطالب 
م��ن مواصل��ة الدراس��ة به��ا في 
الفترة الثانية بجامعة البحرين أو 

بأية جامعة أخرى.

د. محمد رضا قــادر د. جواهر المضحكي

 خطيب جامع الفاتح: جهود »التربية« 
تسهم في تجويد المخرجات التعليمية

الفات��ح  جام��ع  خطي��ب  توّج��ه 
اإلسامي الشيخ عدنان القطان، 
ف��ي الخطبة الت��ي ألقاه��ا يوم 
وحمل��ت  س��بتمبر،   9 الجمع��ة 
الدراس��ي.. وصايا  )العام  عنوان 
وتوجيه��ات(، والمنقول��ة عل��ى 
اله��واء مباش��رة ف��ي تلفزي��ون 
إلى  والتقدير  بالش��كر  البحرين، 
القي��ادة الحكيمة، عل��ى دعمها 
الكبير للعل��م والتعليم والمعلم 
واهتمامه��ا  العل��م،  وطلب��ة 
والطالب��ات،  الطلب��ة  باألبن��اء 
وحرصها على تعليمهم التعليم 
المجان��ي، وتنفيذه��ا لمش��اريع 
التعلي��م التطويري��ة والتربوية 
المس��تمرة، وتوجيهها لتحسين 

أداء الم��دارس والمعلم، وتوفير 
واإلنش��اءات  والمباني  المدارس 

والمعلمي��ن  والتجهي��زات 
المؤهلي��ن األكفاء، والتي تصب 
ف��ي خدم��ة الطلب��ة والطالبات، 
العملي��ة  مح��ور  باعتباره��م 

التعليمية.
كما توج��ه بالش��كر إل��ى وزارة 
ووزيره��ا  والتعلي��م  التربي��ة 
عليها،  القائمين  وللمس��ؤولين 
لتنفيذهم تطلعات ورؤى القيادة 
الحكيمة، وتوس��عهم في إنشاء 
المدارس ومعاهد التربية الفنية 
والمهني��ة، وتطويرهم للمناهج 
والم��واد األساس��ية، وحرصه��م 
على االستعانة بالكوادر الوطنية 
المؤهل��ة، بما يضمن ويس��هم 
في تجويد المخرجات التعليمية، 

وحفظ الهوية الدينية والوطنية 
لطاب وطالبات وطننا العزيز.

وقد توّجه وزير التربية والتعليم 
النعيمي بالشكر والتقدير  ماجد 
للش��يخ عدنان القط��ان، على ما 
تضمنت��ه خطب��ة الجمع��ة من 
إش��ادٍة بجهود الوزارة في توفير 
التعلي��م، وحرصه��ا على تقديم 
الخدم��ات التعليمي��ة المتميزة 
للطلب��ة والطالب��ات، م��ن أج��ل 
االرتق��اء بالمخرجات التعليمية، 
يك��ون  أن  تعال��ى  اهلل  س��ائًا 
الع��ام الدراس��ي الجدي��د عام��ًا 
مكلًا بالنج��اح والتفوق وتحقيق 
التعليمية  للمس��يرة  اإلنج��ازات 

المباركة.

الشيخ عدنان القطان

 مدرسة العاصمة 
 تحقق نقلة نوعية 
نحو التحول الرقمي

حققت مدرس��ة العاصمة في البحرين نقلًة نوعية في مسيرة 
التحول الرقمي بدعم من شركة نورث ستار للتكنولوجيا.

وتقود نورث ستار للتكنولوجيا التحول الرقمي لقطاع التعليم 
وتعتبر شريكًا حصريًا لش��ركة »ETHDC« لحلول وتخطيط 

الموارد للمؤسسات التعليمية.
وتعتمد المدرسة على نموذج بريطاني كاسيكي يوفر هيكًا 
للفصول الدراسية مع مراحل رئيسية من التطوير. ويتضمن 
المنهج المرحلة التأسيسية للس��ن المبكرة بما يتماشى مع 

متطلبات وزارة التربية والتعليم.
كم��ا أت��اح انتقال مدرس��ة العاصمة إلى مقره��ا الجديد في 
بوق��وه الفرصة لتنفيذ الخطوات األول��ى ضمن خطة التحول 
الرقمي، وقد تم اختيار ش��ركة نورث س��تار للتكنولوجيا بناًء 
على س��جل نجاح��ات الش��ركة كواح��دة من أفضل ش��ركات 
األنظم��ة ومقدمي حلول تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت 

في مملكة البحرين.
وت��م تكليف نورث س��تار للتكنولوجيا بإع��داد البنية التحتية 
لش��بكة النظ��ام بالكام��ل، والكاميرات، والمح��والت، ونظام 
PA، ونق��اط الوصول الخاصة بمدرس��ة العاصمة، وتضمنت 
طلبات المدرس��ة أيضًا نقل كامل للبيانات إلى البنية التحتية 

الجديدة.
وبهذه المناس��بة قال رئيس مجلس إدارة مدرس��ة العاصمة 
ومجموع��ة الصفار، عادل الصفار: »نح��ن راضون للغاية عن 
ما أظهرته شركة نورث س��تار للتكنولوجيا من تفاٍن والتزام 
ومهني��ة عالي��ة في إنج��از التجدي��د الكامل للبني��ة التحتية 
لتقني��ة المعلومات لدينا. نحن معجبون بش��دة بقدرة نورث 
س��تار للتكنولوجيا عل��ى توجيه المدارس مثل مدارس��نا في 

رحلة التحول الرقمي«.
وم��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر التنفيذي لش��ركة نورث س��تار 
للتكنولوجي��ا هاردي كوش��ي: »يعتب��ر التح��ول الرقمي أداة 
أساس��ية لكل مؤسس��ة وش��ركة لمواجهة الفرص المتاحة 
في الواقع االفتراضي. وتس��عى مدرسة العاصمة والمدارس 
األخرى التي يبلغ عددها 25 مدرسة في البحرين التي تخدمها 
نورث س��تار للتكنولوجي��ا إلى هدم المقول��ة التقليدية بأنه 
ال يمكن تطبيق التكنولوجيا واس��تخدامها في المؤسس��ات 

التعليمية«.
وقال مدير مدرسة العاصمة نيكوال ماثيوز: »لقد أولينا ثقتنا 
لش��ركة نورث ستار للتكنولوجيا لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول 

الرقمي، ولم يِخب أملنا«.
وأضاف: »لقد قمنا بتطوير العديد من معامل الكمبيوتر التي 
تدع��م التكنولوجي��ا المتطورة لصالح طابن��ا. كما أن جميع 
مرافق المدرس��ة يتم تغطيتها بإمكانيات الش��بكة الجديدة 
مما يضمن انس��يابية أعل��ى في جميع أنحاء المدرس��ة، بدءًا 
م��ن الماعب الرياضية في الهواء الطلق إلى القاعة متعددة 
األغ��راض والفص��ول الدراس��ية الذكي��ة. هذا مه��م للغاية 
بالنس��بة للمدرسة حيث إننا نستقبل التاميذ من سن 3 إلى 
14 عامًا، مع الثقة بأننا لدينا البنية التحتية الازمة للتوس��ع 

الستيعاب الطاب في الفئات العمرية في المستقبل«.

إيمان حاجي

 أخصائية تغذية: ضرورة احتواء الوجبة
 المدرسية على العناصر المعززة للنشاط والتركيز

مع ب��دء الع��ام الدراس��ي الجديد 
وعودة جميع الطلبة الى مقاعدهم 
الدراسية حضوريًا، يدعو أخصائيو 
التغذية لضرورة االلتفات ألهمية 
تحضير الوجبة المدرسية الصحية 
للطال��ب ومراع��اة احتوائه��ا على 
الغذائية  العناص��ر  م��ن  العدي��د 
الازم��ة للنش��اط والتركيز، وذلك 
من أجل تحس��ين قدراته العقلية 

وتقوية جهازه المناعي.
وفي ه��ذا الصدد، أوصت أخصائية 
التغذي��ة العاجية بالمستش��فى 
الخليجي األمريكي أنفال إسماعيل، 
الحاصل��ة عل��ى ماجس��تير تغذية 
عاجي��ة والمتخصصة في أمراض 
الس��كري والغدد الصماء، بضرورة 

صحي��ة  لوجب��ة  الطف��ل  تن��اول 
متكامل��ة ومتوازنة تحت��وي على 

البروتين والكربوهيدرات والخضار 
والفاكه��ة باإلضافة إل��ى األلبان، 
وذل��ك لضم��ان تزوي��ده بالطاقة 
والنشاط الذي يحتاجه خال دوامه 

المدرسي.
كم��ا أك��دت ض��رورة التأك��د من 
ش��رب األطفال لكميات كافية من 
الماء نظ��رًا لطبيعة تطور نموهم 
خال ه��ذه المرحل��ة التي تعتمد 
النش��اط والحرك��ة، وذل��ك  عل��ى 
ألن النق��ص في ش��رب الم��اء قد 
يؤدي إلى التس��بب بحدوث جفاف 
داخل��ي وخارج��ي للطف��ل مما قد 
تترتب عليه العديد من المشاكل 
الصحي��ة، مضيف��ة بأن��ه يمك��ن 
إضافة الليمون أو التوتيات لعلبة 

م��اء الطفل والس��ماح ل��ه باختيار 
ش��كل علب��ة الم��اء المحبب��ة ل��ه 
لتشجيعه على شرب الماء بكميات 

أكبر خال اليوم الدراسي.
وفي ذات الس��ياق، نوهت بالقول: 
احت��واء  ع��ن  االبتع��اد  »يج��ب 
الوجبات المدرس��ية على الحلويات 
البطاط��ا  ورقائ��ق  والس��كريات 
بالده��ون  المليئ��ة  والوجب��ات 
المهدرجة والمش��بعة أو العصائر 
المصنع��ة العالي��ة بالس��كريات، 
الس��ريع  الش��بع  تس��بب  كونه��ا 
للطفل وزيادة في السمنة وتجعله 
يبتعد عن تناول األطعمة الصحية 
والبروتينات  بالمع��ادن  والغني��ة 

والفيتامينات«. 

أنفال إسماعيل 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/11/watan-20220911.pdf?1662872299
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/1025562
https://alwatannews.net/article/1025572
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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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 مواطن يطلب 
الجنسية لزوجته الخليجية

أنا مواطن بحريني متزوج منذ 17سنة من مواطنة خليجية الجنسية، 
ولدي منها 3 أطفال أحدهم يعاني من التوحد، والثاني من صعوبات 
نطق، ونمر بظروف صعبة وأتمنى أن تحصل زوجتي على الجنس��ية 
البحرينية ليس��هل عليها التقدم للحصول على وظيفة لمساعدتي، 
علم��ًا أنني أتقدم مرارًا لجهاز الخدمة المدنية للحصول على وظيفة 
دون ج��دوى وزوجت��ي جامعية، وأتمنى النظر ف��ي أمري، فأنا مدين 

وظروفي صعبة.

 أم تطالب الدراسة »أونالين«
البنها المصاب بـ»العظام الزجاجية«

أنا أم لطالب من ذوي االحتياجات الخاصة فيه مرض نادر جدًا )العظام 
الزجاجي��ة(، يصاب بكس��ور في العظام بأي حركة، عمره اآلن 11 س��نة 
ولكن��ه قصي��ر القامة كطفل عمره 3 س��نوات، ال يمش��ي وال يقف وهو 
معف��ى من الكتابة؛ ألنه ال يس��تطيع الكتابة كثي��رًا لضعف عضالته، 
ولديه تقوسات في الرجلين واليدين بسبب كثرة الكسور التي تصيبه. 
ف��ي المرحلة االبتدائية كنت أجلس معه في الفصل طيلة فترة الدوام؛ 
ألنني ال أس��تطيع تركه بمفرده تجنبًا لحص��ول أي أذى له من الطالب، 
وكان طاقم التدريس في المدرس��ة من اإلن��اث، أما في هذا العام فقد 
ت��م نقله إلى الص��ف األول اإلعدادي والذي يكون طاق��م التدريس فيه 
من الذكور، وهذا العام الدراس��ة حضوريًا، وقد طلبت من الوزارة توفير 
ممرض خاص له يرافقه طيلة الوقت وعدم تركه، فأخبروني أن الوزارة 
ال تس��تطيع ذلك وس��توفر ل��ي خيارين إما الدراس��ة أونالي��ن أو منازل 

فعمل��ت خطابًا آخر لتوفي��ر األونالين وقبل 3 أيام ت��م الرد علي بعدم 
توافر هذا الخيار! فاقترحوا علي دراسة المنازل بحيث أقوم أنا بتدريسه 
كل الم��واد وف��ي ي��وم االمتحان يحضر ويق��دم االمتح��ان حضوريًا مع 
الطلبة، فهل يعقل ذلك؟ طالب من ذوي االحتياجات الخاصة يدرس في 
المنزل ويقدم امتحانًا حضوريًا حاله حال الطالب الذي يحضر المدرسة 

يوميًا ويدرس مع األستاذ المتخصص للمادة؟
الوزارة لم توفر لي أي حل مناس��ب، ال أعرف ما مصير ابني في الدراسة، 

هل سيحرم من الدراسة؟
أن��ا أطال��ب بتوفير خيار الدراس��ة باألونالين أو توفي��ر ممرض يرافقه 
طيل��ة يوم الدراس��ة، وألتم��س من وزي��ر التربية والتعلي��م النظر في 
هذه القضية اإلنس��انية وتوجيه أصحاب الشأن إليجاد حل لهذه الحالة 

الملحة.

أمي بحرينية وأنا دون جنسية
أنا ش��ابة من مواليد البحرين ألم بحرينية وأبي من مواليد البحرين 
وال أحمل جواز س��فر وال بطاقة ذكية، علمًا بأن إخوة وأخوات والدي 
تش��رفوا بالحصول على الجنسية البحرينية، واآلن أنا بال عمل وليس 
لدي مصدر دخل. وأس��كن ف��ي بيت زميلتي وأم��ي مقيمة منذ مدة 
في الطب النفس��ي، والوالد يس��كن بمفرده في س��كن مشترك وال 
يريد تحمل مس��ؤولية أطفاله، وأتمنى مساعدتي في الحصول على 

الجنسية البحرينية.

 أرفض من أي عمل
 أتقدم له لعدم وجود سيارة

أنا فت��اة بحرينية عاطلة عن العمل ال يوج��د لي دخل ثابت، قدمت 
عل��ى أكث��ر من وظيف��ة، ويتم رفضي دائمًا بس��بب أن��ه ليس لدي 

سيارة، وال أعرف اللغة اإلنجليزية.
المشكلة أنا عاطلة عن العمل، وعندي ديون، وعلي قرض في البنك، 
وال أس��تطيع أن أسدد القرض في البنك، وأحتاج إلى مساعدتكم في 
الحصول على وظيفة وفي تس��ديد القرض في البنك، فهم يطلبون 
مني تس��ديد الق��رض، وليس ل��دي مبالغ وحالت��ي المادية صعبة، 

فليس عندي دخل ثابت وليس لي عائل ينفق علي.

يعاني الصرع.. و»اإلسكان« تطلب منه إخالء الشقة
أرف��ع مناش��دتي إل��ى جالل��ة المل��ك المعظم 
وس��مو ولي العه��د رئيس الوزراء، فمش��كلتي 
م��ع وزارة اإلس��كان ه��ي أنه لدي طل��ب وحدة 
س��كنية من��ذ ع��ام 2003، وف��ي ع��ام 2009 
تقدمت بطلب لش��قة مؤق��ت وتم تخصيصها 
في س��نة 2018 بعد تقديم تقارير لوضعيتي 
الصحي��ة والمعيش��ية، وبعد اس��تالم الش��قة 
وبمس��اعدة األهل جمعت الم��ال لتأثيثها من 
غرف نوم لي ولألطفال وتفصيل المطبخ لعدم 
توفي��ر الوزارة أي ش��ي بالمطب��خ ووضع حواجز 
للنواف��ذ، وقبل عام س��ددت المبل��غ المقترض 
م��ن األهل للتأثيث، وقبل إجازة محرم تم وضع 
ملص��ق من قب��ل ال��وزارة لمراجعته��م وكان 

بتاريخ 7 أغس��طس وقمت بمراجعتهم بتاريخ 
10 أغس��طس وبمقابلتي لمس��ؤول الش��ؤون 
القانونية طلب مني إخالء الشقة بمدة أقصاها 
ش��هران وبش��رحي لهم عن ظروف��ي الصحية 
حي��ث أعاني نوع��ًا نادرًا من الصرع يس��بب لي 
 حال��ة إعم��اء من غير س��ابق إن��دار وطفلي ذو 
ال� 8 أعوام تم تشخيصه قبل سنة بمرض السكر 
من الدرج��ة األولى ووضعي المادي صعب جدا 
فكل ما أش��تريته س��لف ودين إل��ى درجة أني 
اشتري جهازًا باألقس��اط لكي أبيعه حتى أوفر 
بعض األش��ياء لعائلتي، فالمتبقي من الراتب 
50 دين��ارًا، وال أعلم ما أفعل بها، فهل أس��دد 
فات��ورة اإلنترنت أو الكهرباء أو أش��تري بعض 

الطعام لألطفال وبعد مناقش��ة المسؤول كان 
الحل أن أخلي الش��قة أوال وبعده��ا يتم صرف 
مبل��غ 200 دينار. والمش��كلة أنه ل��و أردت أن 
أنتقل إلى ش��قة أخرى أحتاج إل��ى مقدم ثالثة 
شهور ومبلغ لنقل األثاث واألجهزة اإللكترونية 
والمكيفات ودف��ع تأمين للكهرباء أي على أقل 
تقدير 1300 دينار، وأنا ال يبقى من راتبي سوى 

50 دينارًا.
وأختت��م متس��ائاًل.. أل��م يحن الوق��ت لصرف 
الوحدة الس��كنية وأن أس��تقر أنا وعائلتي بعد 
ه��ذا العمر وط��ول االنتظار، أم ه��و حلم بعيد 
المن��ال؟ أناش��دكم أن تنظ��روا إل��ى ظروف��ي 

الصحية والمادية الصعبة.

إعاقة جسدية تؤخر توظيف شاب موهوب
شكا مواطن قائاًل: إن ابن أخته متخرج  تخصص إعالم 
جامعة البحرين وهو من ذوي اإلعاقة الجسدية واسمه 
س��هل إبراهيم الوس��طي وعم��ره 24 عام��ًا وهو دون 
وظيف��ة مما أثر عليه نفس��يًا وجس��ديًا وأصبح وضعه 
أس��وأ ألن حصول��ه على فرصة للعمل سيش��غل فكره 
عن ه��ذه اإلعاقة ويجعله يطور من نفس��ه باإلضافة 
إلى أنه مجتهد جدًا وقد ألف كتابًا عندما كان في عمر 

صغير يتحدث فيه عن حكام البحرين، وتلقى إش��ادات 
كثيرة عنه. وذكر أن س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية قال إن 
للمعاقين األحقية برفع معنوياتهم، مشيرًا إلى أن ابن 
أخته لديه قابلية للتعليم وهو موهوب ويقوم بالرسم 
أيضًا، مطالبًا بالنظر إل��ى وضعه وتوفير فرصة جيدة 

له.

عاطلة عن العمل تطلب المساعدة
أنا بنت عمري 30 س��نة أعي��ش مع والدتي الكبيرة 
في الس��ن في منزل أختي، حيث توجد مشاكل في 
منزل والدي المتوفى، وأن��ا عاطلة عن العمل منذ 
تخرج��ي، مع العل��م أني قدمت ف��ي أكثر من محل 
لوظيف��ة ولم أجد ردًا منهم، ولي��س لدينا أي دخل 
ثابت غير الش��ؤون وغالء المعيش��ة ولدينا قرض 

سيارة، كما تراكمت علينا الديون الشخصية.
وأتمن��ى منك��م مس��اعدتي والنظر ف��ي حالتنا مع 
العلم أنه لي��س لدينا معيل، ونتمنى مس��اعدتنا 
ولو بمبلغ بس��يط أو تسهيل الحصول على وظيفة 
لتيسير المعيش��ة علينا في ظل هذه الظروف التي 

نمر فيها.

على هامش اجتماعات القمة الـ14 لرئيسات البرلمانات بطشقند.. رئيسة النواب:

بناء عالقات برلمانية متينة مع برلمانات العالم
أك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب رئي��س وفد 
الش��عبة البرلماني��ة في أعم��ال القمة ال�14 
لرئيس��ات البرلمان��ات المنعق��دة حالي��ا في 
العاصمة األوزبكس��تانية »طش��قند«، فوزية 
زين��ل أن تعزي��ز العم��ل البرلمان��ي الدولي 
المش��ترك م��ع ال��دول الصديقة والش��قيقة 
يمثل ركيزة أساس��ية، وأولوية ثابتة، تحرص 
الدبلوماس��ية البرلماني��ة لمملك��ة البحرين 
عل��ى توظي��ف إمكانياتها من أج��ل األخذ به 
آلفاق أرح��ب من التقدم، وذلك انس��جامًا مع 
التوجه الوطني بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م. ولفتت إلى أن الجه��ود البرلمانية 
البحريني��ة الرامي��ة لرفع مس��توى الش��راكة 
مع ال��دول الش��قيقة والصديقة، تتس��ق مع 
دور الدبلوماس��ية الخارجي��ة للمملكة، والتي 
تنف��ذ سياس��تها المتزنة الحكومة برئاس��ة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
مؤك��دة أهمي��ة العالق��ات البرلماني��ة، وما 
يمثله التعاون والتنس��يق من خيار أساس��ي 
لمواجه��ة التحدي��ات واألزمات الت��ي تواجه 

الدول والشعوب.
ج��اء ذلك عل��ى هامش عدة لق��اءات عقدتها 
رئيس��ة مجل��س النواب م��ع رئي��س االتحاد 
البرلماني الدولي، ورئيسات برلمانات كل من 
أوزبكس��تان،  اندونيس��يا، بلجيكا، أذربيجان، 

عل��ى  وإس��بانيا  مونتينيغ��رو،  بنغالدي��ش، 
هام��ش مش��اركة وف��د الش��عبة البرلمانية 
عش��رة  الرابع��ة  القم��ة  اجتماع��ات  ف��ي 
لرئيس��ات البرلمانات المنعقد في العاصمة 
األوزبكس��تانية »طش��قند«، وبتنظي��م م��ن 
االتح��اد البرلماني الدولي ومجلس الش��يوخ 

األوزبكستاني.
وتطرق��ت خالل اللقاءات إل��ى أهمية توظيف 
الدبلوماس��ية البرلمانية في تنمية التعاون 

ورف��ع مس��توى  واالس��تثماري،  االقتص��ادي 
التب��ادل التجاري بين مملكة البحرين والدول 
الصديق��ة، مؤكدة أن المملك��ة تمثل مركزًا 
ماليًا اس��تراتيجيًا في المنطقة، ولديها بيئة 
اس��تثمارية جاذبة ومتط��ورة، وتقدم الكثير 

من التسهيالت للمستثمرين.
ونوه��ت إلى التق��دم المطرد الذي تش��هده 
البحري��ن ف��ي تطوي��ر منظومت��ي  مملك��ة 
التعلي��م والصح��ة، وم��ا تس��جله م��ن جهد 

رفيع في مجال رعاية حقوق اإلنس��ان، س��واء 
على مستوى التشريعات أو العمل المؤسسي 

أو الممارسات الواقعية.
وش��ددت خالل اللقاءات على أهمية تنس��يق 
المواقف والرؤى البرلمانية مع الدول الشقيقة 
والصديق��ة خ��الل المش��اركة ف��ي مختل��ف 
المحاف��ل الدولي��ة، وذلك اس��تجابة لدعوات 
تعزي��ز التع��اون القائ��م بي��ن المؤسس��ات 
التش��ريعية ف��ي ه��ذه ال��دول، وبم��ا يلب��ي 

تطلع��ات وطموح��ات الش��عوب ويعمل على 
تحقيق رغباتها وآمالها في مستقبل أفضل.

يذك��ر أن قمة رئيس��ات البرلمانات، تعد من 
أبرز التجمع��ات العالمي��ة للبرلمانيات التي 
ينظمها االتحاد البرلماني الدولي لمناقش��ة 
القضايا العالمية المهمة التي تعنى بالمرأة 
وحق��وق  المس��تدامة  والتنمي��ة  والش��باب 
ذات  الموضوع��ات  م��ن  وغيره��ا  اإلنس��ان، 

االهتمام البرلماني المشترك.

باالشتراك مع 30 مستثمرًا من القطاع الخاص

»مشاريع األمل« تجمع 1.5 مليون دينار لزيادة رأس المال
أعلنت مش��اريع األمل، الذراع االستثمارية لصندوق 
األمل، ع��ن جمعه��ا رأس مال يق��در بقيمة مليون 
ونصف ملي��ون دينار مع مس��اهمات ب��ارزة من 30 
مس��تثمرًا م��ن القطاع الخ��اص، وس��تصب جهود 
مش��اريع األم��ل نح��و ض��خ المبال��غ االس��تثمارية 
ف��ي المش��اريع البحريني��ة الواعدة لتس��ريع نموها 

وتوسعها للعالمية.
وتأت��ي الجولة االس��تثمارية متماش��يًة مع مهمة 
القط��اع  تحفي��ز  ف��ي  المتمثل��ة  األم��ل  مش��اريع 
الخاص واالستثمار اإلس��تراتيجي المشترك بجانب 
مستثمريه لتيس��ير نمو المش��اريع البحرينية، كما 
يؤكد اس��تثمار القط��اع الخاص المتمث��ل في رواد 
األعم��ال ذوي الخب��رة والمعرف��ة الوفي��رة ثقتهم 

بالمش��اريع البحريني��ة وستس��اهم خبراته��م ف��ي 
نجاح األمل في تطوير هذه المش��اريع لتتفوق على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
وقال وزير ش��ؤون الشباب والرياضة ورئيس مجلس 
إدارة األمل أيمن المؤيد معلقًا بهذه المناسبة: »إن 
تيس��ير الفرص للش��باب ذوي الجدارة ومشاريعهم 
الواع��دة جزء من مهمة مش��اريع األم��ل، إيمانًا منا 
بأن الرهان على الش��باب مضم��ون، ويلعب القطاع 
الخ��اص دورًا مهم��ًا في نجاح ه��ذه المهمة لكونه 
يوفر رأس المال واإلرش��اد والش��بكة الواس��عة من 
المعارف التي تحتاجها المشاريع البحرينية للنجاح«.
من جانبها، قالت المدير العام لمش��اريع األمل فجر 
الباجه جي: »يس��رني أن أرحب بمس��تثمري مشاريع 

األمل من القطاع الخاص الذين يثبت اس��تثمارهم 
ثقته��م ب��رواد األعم��ال البحرينيي��ن، وستس��اهم 
ش��بكتنا الواس��عة من مس��تثمري القطاع الخاص 
ف��ي تحقيق رؤية األم��ل المتمثلة في تس��ريع نمو 
المش��اريع البحريني��ة الواعدة من خالل االس��تثمار 

والمعرفة وتسهيل الوصول إلى الفرص«.
وأضافت: »سنتمكن من خالل ش��راكتنا مع القطاع 
الخاص من تعزيز نموذجنا االس��تثماري الذي يركز 
عل��ى التع��رف عل��ى الش��ركات ذات نم��اذج أعمال 
معتم��دة وقابلة للتطوير، واالس��تثمار المش��ترك 
فيه��ا مع القطاع الخاص، وتس��ريع نموها للتوس��ع 
دولي��ًا، وس��نواصل جهودن��ا نح��و تمكين الش��باب 

البحريني ألنهم يجسدون األمل للمستقبل«. فجر الباجه جيأيمن المؤيد
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 »التربية« تجّدد الترخيص
 لمدرسة اإلبداع الخاصة

اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعليم ماج��د النعيمي، ش��هادات 
تس��جيل المؤسس��ة التعليمية الخاصة )تجدي��د الترخيص( 
لمدرس��ة اإلبداع الخاصة )لفرعي المنام��ة والجنبية(، لمدة 
ث��اث س��نوات، وذلك وفق��ًا للم��ادة رقم )9( من المرس��وم 
بقانون رقم )25( لس��نة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية 
والتدريبي��ة الخاص��ة، م��ع االلت��زام بالطاقة االس��تيعابية 

المسموحة من قبل الوزارة لتلك المؤسسة التعليمية.

انطالق أولى خطوات »مسعف في كل بيت«
أطلق��ت وزارة الصح��ة ووزارة التربي��ة والتعليم، 
أول��ى خط��وات تطبيق مش��روع مس��عف في كل 
بي��ت، لتنفي��ذ برنام��ج وطن��ي للتدري��ب عل��ى 
أساس��يات اإلنع��اش القلب��ي الرئ��وي م��ن خال 
برامج الصحة المدرسية والمختصين واالستفادة 
م��ن المناهج الدراس��ية للطلب��ة وتدريبيهم على 
مس��تويات مختلفة من اإلس��عافات األولية، كما 
تهدف مثل هذه المش��اريع إلى تعزيز مؤش��رات 
التنمية المس��تدامة وتعزيز الوعي بأهمية ودور 
اإلس��عافات األولية لدى أكبر ش��ريحة مستهدفة 

في المجتمع.
وتحت ش��عار »تعل��م اإلس��عافات األولي��ة مدى 
الحياة«، تحتفل البحرين إلى جانب دول العالم في 
10 من سبتمبر كل عام باليوم العالمي لإلسعافات 
األولي��ة، وهو اليوم الذي يتم من خاله تس��ليط 
الضوء على واحد من أهم الممارس��ات والمهارات 

والتقنيات العاجلة التي تساهم في حماية األرواح 
وفي تجنب حدوث المضاعفات الصحية في حاالت 
الح��وادث واألزمات من خ��ال توفير فرص اإلنقاذ 
واالس��تجابة الفعالة والس��ريعة في الحفاظ على 

حياة المرضى والمصابين.
ويش��كل االحتفال بالي��وم العالمي لإلس��عافات 
األولية، فرصة أم��ام التأكيد على أهمية الحصول 
على اإلس��عافات األولي��ة وأن تكون ف��ي متناول 
الجمي��ع، إل��ى جان��ب أهمية رف��ع الوعي بش��أن 
التشجيع على تعزيز واكتساب المعرفة والمهارات 
أم��ام جميع أف��راد المجتمع ح��ول كيفية وطريقة 
إجراء اإلسعافات الازمة والتعريف بالجهات التي 
تقوم بتوفير دورات تدريبية معتمدة ومتاحة في 

هذا المجال.
كم��ا أن امت��اك مهارات وإج��راءات اإلس��عافات 
األولية والمعرفة وتوس��يع نطاق��ات هذه البرامج 

اإلنس��انية يساهم في إنشاء مجتمعات أكثر أمانًا 
وصحة بصورة مس��تدامة، وذلك بما يس��اعد في 
التعرف على طرق التعامل مع الحاالت واإلصابات 
بش��كل صحيح من خ��ال توفير تدخات س��ريعة 
وفعال��ة للحف��اظ على صح��ة وس��امة المرضى 

والمصابين من أي مخاطر أو مضاعفات.
وتتركز أهداف اليوم العالمي لإلس��عافات األولية 
على أهمية المساعدة في تقديم دورات معتمدة 
من قب��ل المختصي��ن لتعلي��م األف��راد بمختلف 
القطاع��ات وتمكينه��م م��ن التع��رف على طرق 
التعام��ل األمثل والصحيح م��ع المخاطر والحاالت 
الطارئ��ة المحتم��ل حدوثه��ا والت��ي يمك��ن أن 
يتعرض لها أي إنس��ان في حال حدوث أي حوادث 
في داخل المنزل أو خارجه، من خال اإللمام بأبرز 
اإلرشادات العامة وتقديم خدمات اإلسعاف بشكل 

عاجل قبل وصول الدعم الطبي.

»الصحة«: ورش توعوية 
بالتعاون مع »التربية« للوقاية 
من األمراض المعدية بالمدارس

 أكدت القائم بتصريف أعمال 
غير  الحكومية  المستشفيات 
الخاضع��ة للضم��ان الصحي 
المدرس��ية  الصحة  ورئي��س 
الدكت��ورة  الصح��ة  ب��وزارة 
إيم��ان حاج��ي، أن التنس��يق 
ف��ي الجوان��ب الصحي��ة بين 
قس��مي الصح��ة المدرس��ية 
التربية  بوزارة الصحة ووزارة 
به��دف  مس��تمر  والتعلي��م 
س��امة الصح��ة المدرس��ية 

خال العام الدراسي.
وأوضح��ت أن قس��م الصحة المدرس��ية نّظ��م بالتعاون مع 
قس��م مكافحة األمراض عددًا من ال��ورش التوعوية لكيفية 
الوقاية من األمراض المعدية للمعنيين في جميع المدارس 
الحكومي��ة والخاص��ة وت��م التنس��يق للزي��ارات التفقدي��ة 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من التزام جميع 
المدارس باإلج��راءات الصحية الوقائية في المدارس؛ والتي 
تتضمن أيًضا تفّقد سامة المياه وعمل المقاصف من ِقبل 
أقس��ام إدارة الصحة العام��ة ومن خال اللجنة المش��تركة 
بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، باإلضافة إلى تسخير 
جميع القن��وات والخدمات الصحية لتس��هيل حصول الطلبة 

على العناية الصحية الازمة.

بإمكان الطالب االستفادة منه حال اجتيازه 66 ساعة معتمدة

 جامعة البحرين تتوسع في طرح 
الدبلوم المشارك بجميع الكليات

ع��ن  البحري��ن  جامع��ة  أعلن��ت 
عزمها التوس��ع في ط��رح الدبلوم 
المش��ارك ليش��مل جميع الكليات، 
الذين  الطلب��ة  به��دف مس��اعدة 
يواجهون صعوبات في اس��تكمال 
مرحلة البكالوري��وس على التخرج 
بش��هادة الدبلوم المشارك، والحد 
م��ن احتماالت فص��ل الطالب من 
الجامعة ح��ال تعثره، وإتاحة خيار 
دراس��ة الدبلوم المشارك فيما إذا 

رغب الطالب في ذلك.
وأك��دت رئيس��ة جامع��ة البحرين 
جواه��ر المضحكي، أن ه��ذا القرار 
مس��تفيضة،  دراس��ة  بع��د  ج��اء 
ومراجع��ة للبرام��ج ومخرجاته��ا، 
م��ع  يتواف��ق  أن��ه  عل��ى  ع��اوة 
االتجاه��ات الحديث��ة ف��ي مج��ال 
التعلي��م ف��ي مؤسس��ات  ج��ودة 

التعليم العالي.
ولفت��ت إل��ى أن »تجرب��ة بع��ض 
الطلب��ة في الدراس��ة ث��م الخروج 
م��ن الجامع��ة م��ن دون الحصول 
عل��ى أية ش��هادة جامعي��ة، تعد 
بالنس��بة  ومكلفة  تجربة صعب��ة 
إلي الطالب والجامعة، وعليه فقد 
ارت��أت الجامع��ة إيجاد ح��ل لهم، 
لكي��ا يخرج��وا خالي��ي الوف��اض، 
والع��ودة إل��ى الش��هادة الثانوية 
بعد كل هذه الرحل��ة من التعليم 
الجامعي، وذل��ك بمنحهم دبلومًا 

عل��ى  بتركي��زه  يتمي��ز  مش��اركًا، 
الجوانب الفنية والمهنية«.

ونبهت إلى أن »االتجاه الحديث في 
نظم من��ح المؤهات يؤكد أهمية 
تقلي��ل فت��رة بق��اء الطال��ب على 
الدراس��ة وتس��ريع دخوله  مقاعد 
لس��وق العم��ل للمس��اهمة ف��ي 
االقتصاد الوطني، كما وان التقدير 
للخب��رات والمع��ارف اصب��ح م��ن 
األهمية بحيث نجد أن أطر الجودة 
بات��ت تمن��ح مؤه��ات ألصح��اب 
الخب��رة الطويلة ف��ي العمل، حتى 
م��ن دون التحاقه��م بمؤسس��ات 
التعلي��م العالي«، الفت��ًة إلى »أن 
قرار اس��تحداث الدبلوم المش��ارك 
قد انطلق من هذا االتجاه الحديث 

في نظ��م منح المؤه��ات ويكون 
ذل��ك بناًء عل��ى ما ينج��زه الطلبة 
خال م��دة دراس��تهم، وقدراتهم 
وإمكاناته��م، باإلضافة إلى حاجة 
السوق إلى الفنيين والمهنيين من 

حملة الدبلوم المشارك«.
من ناحيته، أش��ار نائ��ب الرئيس 
للبرام��ج األكاديمي��ة والدراس��ات 
العلي��ا محمد ق��ادر، إل��ى أن قرار 
التوسع في طرح الدبلوم المشارك 
الكلي��ات  جمي��ع  ف��ي  وطرح��ه 
بالجامع��ة، س��وف يؤه��ل الطلبة 
الحاصلين على الدبلوم المش��ارك 
الس��تكمال الدراس��ة ف��ي الفترة 
أو  بالجامعة،  )المس��ائية(  الثانية 
االلتح��اق بجامعة أخرى، أو االتجاه 

إلى سوق العمل.
وأف��اد ب��أن ه��ذا القرار س��يمكن 
كذل��ك  المفصولي��ن  الطلب��ة 
لاس��تفادة من��ه، حي��ث س��تقوم 
الكليات بحصر الحاالت التي تنطبق 
عليه��ا الش��روط لاس��تفادة من 
ش��هادة الدبلوم المش��ارك، وذلك 
للطلبة المفصولين خال السنوات 
الماضية، تمهي��دًا لبدء  الخم��س 
اإلج��راءات، موضحًا ب��أن الجامعة 
ت��درس ع��دة خي��ارات م��ن بينها 
توفير فرصة تقدمهم للعودة إلى 
الجامعة في الفترة الثانية لدراسة 
مق��ررات فنية تعزز م��ن قدراتهم 
في الجانب العملي لتمكينهم من 

الحصول على الدبلوم المشارك.
يرغب��ون  الطلب��ة  كان  إذا  وعم��ا 
الدبل��وم  عل��ى  الحص��ول  ف��ي 
الدبل��وم  »إن  ق��ال:  المش��ارك 
المش��ارك قد يكون هدف��ًا في حد 
ذات��ه لبع��ض الطلب��ة الذي��ن ال 
يرغب��ون في الجل��وس طويًا على 
ش��هادة  لني��ل  الدراس��ة  مقاع��د 
البكالوري��وس، إما بس��بب الرغبة 
في فتح مش��روع تجاري، أو لظروف 
ش��هادة  أن  مؤك��دًا  مختلف��ة«، 
الدبلوم المشارك ستمكن الطالب 
م��ن مواصل��ة الدراس��ة به��ا في 
الفترة الثانية بجامعة البحرين أو 

بأية جامعة أخرى.

د. محمد رضا قــادر د. جواهر المضحكي

 خطيب جامع الفاتح: جهود »التربية« 
تسهم في تجويد المخرجات التعليمية

الفات��ح  جام��ع  خطي��ب  توّج��ه 
اإلسامي الشيخ عدنان القطان، 
ف��ي الخطبة الت��ي ألقاه��ا يوم 
وحمل��ت  س��بتمبر،   9 الجمع��ة 
الدراس��ي.. وصايا  )العام  عنوان 
وتوجيه��ات(، والمنقول��ة عل��ى 
اله��واء مباش��رة ف��ي تلفزي��ون 
إلى  والتقدير  بالش��كر  البحرين، 
القي��ادة الحكيمة، عل��ى دعمها 
الكبير للعل��م والتعليم والمعلم 
واهتمامه��ا  العل��م،  وطلب��ة 
والطالب��ات،  الطلب��ة  باألبن��اء 
وحرصها على تعليمهم التعليم 
المجان��ي، وتنفيذه��ا لمش��اريع 
التعلي��م التطويري��ة والتربوية 
المس��تمرة، وتوجيهها لتحسين 

أداء الم��دارس والمعلم، وتوفير 
واإلنش��اءات  والمباني  المدارس 

والمعلمي��ن  والتجهي��زات 
المؤهلي��ن األكفاء، والتي تصب 
ف��ي خدم��ة الطلب��ة والطالبات، 
العملي��ة  مح��ور  باعتباره��م 

التعليمية.
كما توج��ه بالش��كر إل��ى وزارة 
ووزيره��ا  والتعلي��م  التربي��ة 
عليها،  القائمين  وللمس��ؤولين 
لتنفيذهم تطلعات ورؤى القيادة 
الحكيمة، وتوس��عهم في إنشاء 
المدارس ومعاهد التربية الفنية 
والمهني��ة، وتطويرهم للمناهج 
والم��واد األساس��ية، وحرصه��م 
على االستعانة بالكوادر الوطنية 
المؤهل��ة، بما يضمن ويس��هم 
في تجويد المخرجات التعليمية، 

وحفظ الهوية الدينية والوطنية 
لطاب وطالبات وطننا العزيز.

وقد توّجه وزير التربية والتعليم 
النعيمي بالشكر والتقدير  ماجد 
للش��يخ عدنان القط��ان، على ما 
تضمنت��ه خطب��ة الجمع��ة من 
إش��ادٍة بجهود الوزارة في توفير 
التعلي��م، وحرصه��ا على تقديم 
الخدم��ات التعليمي��ة المتميزة 
للطلب��ة والطالب��ات، م��ن أج��ل 
االرتق��اء بالمخرجات التعليمية، 
يك��ون  أن  تعال��ى  اهلل  س��ائًا 
الع��ام الدراس��ي الجدي��د عام��ًا 
مكلًا بالنج��اح والتفوق وتحقيق 
التعليمية  للمس��يرة  اإلنج��ازات 

المباركة.

الشيخ عدنان القطان

 مدرسة العاصمة 
 تحقق نقلة نوعية 
نحو التحول الرقمي

حققت مدرس��ة العاصمة في البحرين نقلًة نوعية في مسيرة 
التحول الرقمي بدعم من شركة نورث ستار للتكنولوجيا.

وتقود نورث ستار للتكنولوجيا التحول الرقمي لقطاع التعليم 
وتعتبر شريكًا حصريًا لش��ركة »ETHDC« لحلول وتخطيط 

الموارد للمؤسسات التعليمية.
وتعتمد المدرسة على نموذج بريطاني كاسيكي يوفر هيكًا 
للفصول الدراسية مع مراحل رئيسية من التطوير. ويتضمن 
المنهج المرحلة التأسيسية للس��ن المبكرة بما يتماشى مع 

متطلبات وزارة التربية والتعليم.
كم��ا أت��اح انتقال مدرس��ة العاصمة إلى مقره��ا الجديد في 
بوق��وه الفرصة لتنفيذ الخطوات األول��ى ضمن خطة التحول 
الرقمي، وقد تم اختيار ش��ركة نورث س��تار للتكنولوجيا بناًء 
على س��جل نجاح��ات الش��ركة كواح��دة من أفضل ش��ركات 
األنظم��ة ومقدمي حلول تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت 

في مملكة البحرين.
وت��م تكليف نورث س��تار للتكنولوجيا بإع��داد البنية التحتية 
لش��بكة النظ��ام بالكام��ل، والكاميرات، والمح��والت، ونظام 
PA، ونق��اط الوصول الخاصة بمدرس��ة العاصمة، وتضمنت 
طلبات المدرس��ة أيضًا نقل كامل للبيانات إلى البنية التحتية 

الجديدة.
وبهذه المناس��بة قال رئيس مجلس إدارة مدرس��ة العاصمة 
ومجموع��ة الصفار، عادل الصفار: »نح��ن راضون للغاية عن 
ما أظهرته شركة نورث س��تار للتكنولوجيا من تفاٍن والتزام 
ومهني��ة عالي��ة في إنج��از التجدي��د الكامل للبني��ة التحتية 
لتقني��ة المعلومات لدينا. نحن معجبون بش��دة بقدرة نورث 
س��تار للتكنولوجيا عل��ى توجيه المدارس مثل مدارس��نا في 

رحلة التحول الرقمي«.
وم��ن جانب��ه، ق��ال المدي��ر التنفيذي لش��ركة نورث س��تار 
للتكنولوجي��ا هاردي كوش��ي: »يعتب��ر التح��ول الرقمي أداة 
أساس��ية لكل مؤسس��ة وش��ركة لمواجهة الفرص المتاحة 
في الواقع االفتراضي. وتس��عى مدرسة العاصمة والمدارس 
األخرى التي يبلغ عددها 25 مدرسة في البحرين التي تخدمها 
نورث س��تار للتكنولوجي��ا إلى هدم المقول��ة التقليدية بأنه 
ال يمكن تطبيق التكنولوجيا واس��تخدامها في المؤسس��ات 

التعليمية«.
وقال مدير مدرسة العاصمة نيكوال ماثيوز: »لقد أولينا ثقتنا 
لش��ركة نورث ستار للتكنولوجيا لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول 

الرقمي، ولم يِخب أملنا«.
وأضاف: »لقد قمنا بتطوير العديد من معامل الكمبيوتر التي 
تدع��م التكنولوجي��ا المتطورة لصالح طابن��ا. كما أن جميع 
مرافق المدرس��ة يتم تغطيتها بإمكانيات الش��بكة الجديدة 
مما يضمن انس��يابية أعل��ى في جميع أنحاء المدرس��ة، بدءًا 
م��ن الماعب الرياضية في الهواء الطلق إلى القاعة متعددة 
األغ��راض والفص��ول الدراس��ية الذكي��ة. هذا مه��م للغاية 
بالنس��بة للمدرسة حيث إننا نستقبل التاميذ من سن 3 إلى 
14 عامًا، مع الثقة بأننا لدينا البنية التحتية الازمة للتوس��ع 

الستيعاب الطاب في الفئات العمرية في المستقبل«.

إيمان حاجي

 أخصائية تغذية: ضرورة احتواء الوجبة
 المدرسية على العناصر المعززة للنشاط والتركيز

مع ب��دء الع��ام الدراس��ي الجديد 
وعودة جميع الطلبة الى مقاعدهم 
الدراسية حضوريًا، يدعو أخصائيو 
التغذية لضرورة االلتفات ألهمية 
تحضير الوجبة المدرسية الصحية 
للطال��ب ومراع��اة احتوائه��ا على 
الغذائية  العناص��ر  م��ن  العدي��د 
الازم��ة للنش��اط والتركيز، وذلك 
من أجل تحس��ين قدراته العقلية 

وتقوية جهازه المناعي.
وفي ه��ذا الصدد، أوصت أخصائية 
التغذي��ة العاجية بالمستش��فى 
الخليجي األمريكي أنفال إسماعيل، 
الحاصل��ة عل��ى ماجس��تير تغذية 
عاجي��ة والمتخصصة في أمراض 
الس��كري والغدد الصماء، بضرورة 

صحي��ة  لوجب��ة  الطف��ل  تن��اول 
متكامل��ة ومتوازنة تحت��وي على 

البروتين والكربوهيدرات والخضار 
والفاكه��ة باإلضافة إل��ى األلبان، 
وذل��ك لضم��ان تزوي��ده بالطاقة 
والنشاط الذي يحتاجه خال دوامه 

المدرسي.
كم��ا أك��دت ض��رورة التأك��د من 
ش��رب األطفال لكميات كافية من 
الماء نظ��رًا لطبيعة تطور نموهم 
خال ه��ذه المرحل��ة التي تعتمد 
النش��اط والحرك��ة، وذل��ك  عل��ى 
ألن النق��ص في ش��رب الم��اء قد 
يؤدي إلى التس��بب بحدوث جفاف 
داخل��ي وخارج��ي للطف��ل مما قد 
تترتب عليه العديد من المشاكل 
الصحي��ة، مضيف��ة بأن��ه يمك��ن 
إضافة الليمون أو التوتيات لعلبة 

م��اء الطفل والس��ماح ل��ه باختيار 
ش��كل علب��ة الم��اء المحبب��ة ل��ه 
لتشجيعه على شرب الماء بكميات 

أكبر خال اليوم الدراسي.
وفي ذات الس��ياق، نوهت بالقول: 
احت��واء  ع��ن  االبتع��اد  »يج��ب 
الوجبات المدرس��ية على الحلويات 
البطاط��ا  ورقائ��ق  والس��كريات 
بالده��ون  المليئ��ة  والوجب��ات 
المهدرجة والمش��بعة أو العصائر 
المصنع��ة العالي��ة بالس��كريات، 
الس��ريع  الش��بع  تس��بب  كونه��ا 
للطفل وزيادة في السمنة وتجعله 
يبتعد عن تناول األطعمة الصحية 
والبروتينات  بالمع��ادن  والغني��ة 

والفيتامينات«. 

أنفال إسماعيل 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/11/watan-20220911.pdf?1662872299
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/uploads/pdf/2022/09/11/watan-20220911.pdf?1662872299
https://alwatannews.net/article/1025486
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أقدم��ت ام��رأة نزعت الرحم��ة م��ن قلبها على 
تس��ميم طالب تفوق على ابنتها في المدرسة، 
األم��ر ال��ذي أدى إل��ى وفاته. وذكرت الش��رطة 
الهندية، أن المرأة التي قامت بتس��ميم الصبي 
بعدم��ا رأت أن هن��اك منافس��ة ش��ديدة بين��ه 
وبي��ن ابنتها في الفصل الدراس��ي، ويحصل في 
نهاي��ة المطاف على درج��ات وعالمات أعلى في 
المدرس��ة. وكش��ف موق��ع »إنديا ت��وداي« عن 
تفاصيل الحادثة، حي��ث أورد الموقع الهندي أن 
»باال مانيكاندان«، وهو طالب في الصف الثامن 

في مدرس��ة خاص��ة، كان يش��عر بالنعاس بعد 
عودته من الدراسة.

والحظت عليه والدته هذه الحالة وس��ألته عما 
إذا كان قد تناول أي ش��يء في المدرسة، أخبرها 
أنه شرب العصير الذي قدمه له الحارس، وخالل 
حديث��ه مع أمه، س��قط »ب��اال« مغش��يًا عليه. 
وذكر الموقع الهن��دي، أن الطفل ُنقل على وجه 
الس��رعة إلى مستش��فى »كاري��كال« الحكومي 
للخضوع للعالج. إلى ذلك، كش��ف الحارس الذي 
قدم العصير للطفل، أن امرأة أتت إليه وسلمته 

زجاجتي عصير، وزعمت أنها من منزل »باال«.
وثب��ت صحة م��ا ذكره الح��ارس، فبع��د تفريغ 
الكامي��رات المحيط��ة للم��كان تبي��ن أن امرأة 
بالفعل س��لمت العصير للح��ارس، والتي تبين 
أيضًا في وقت الحق أنها »ساجياراني فيكتوريا« 

أم الطالبة المذكورة.
وتوفي »باال« في المستشفى ليل السبت، ونظم 
والدي��ه وأقارب��ه احتجاجًا للمطالب��ة بالعدالة، 
مم��ا دفع الش��رطة للقب��ض على »س��اجياراني 

فيكتوريا«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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 »الصحة الخليجي« يحذر 
من استخدام معجون األسنان 

وزيت الزيتون والزبدة على الحروق
حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون 
األس��نان على الحروق من الدرجة األولى التي قد تتعرض لها 

في المنزل وذلك سعيًا لتقليل األلم وتخفيف اآلثار.
وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب التهاب 
الحروق وإن أعطت ش��عورًا بالبرودة في بداية األمر. كما شدد 
المجلس عل��ى االبتعاد عن وضع زيت الزيت��ون والزبدة أيضًا 
على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل 
الح��روق. ونوه الصحة الخليجي لتجن��ب أية مضاعفات خطرة، 
أنه ال بد من اتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة 
تحت م��اء فاتر لمدة ما بي��ن 10 إلى 20 دقيق��ة، إضافة إلى 
اس��تخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي 
حال كان األلم ش��ديدًا باإلمكان تناول مس��كنات األلم، وطلب 

المساعدة أو االستشارة الطبية في حال استمر األلم.

 هندية تسمم طالبًا وتقتله 
بسبب تفوقه على ابنتها بالمدرسة

رائحة الخيار تشير إلى وجود أفعى سامة بالمكان
عل��ى الرغم من أن ش��م الروائح في بع��ض األحيان قد 
يكون تجربة غير س��ارة، فإنه قد يكون س��ببًا في إنقاذ 
حيات��ك، كأن تش��م رائحة طعام يحت��رق لتتمكن من 
إنق��اذ الموقف قبل ان��دالع حريق، ومن بي��ن المواقف 
التي قد تسعفك فيها حاس��ة الشم، إذا شممت رائحة 
خي��ار في المنزل. وذكر موقع »بوبي بونز«، أنه في حال 
ش��ممت رائح��ة الخيار ف��ي المنزل، في الوق��ت الذي ال 
يق��وم فيه أحد بطبخه أو أكله، فهذا قد يعني أن هناك 

أفعى سامة في منزلك.
وأوض��ح الموقع أنه »قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف 
بمنزل��ك«، كاألفاع��ي الجرس��ية الس��امة، على س��بيل 

المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.
ويعود الس��بب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة 
في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة 

إذا اختلطت مع فضالته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، 
كآلية دف��اع. ويمكن أن تحتوي أوكار األفاعي الس��امة 

أيضًا على تلك الرائحة.
وش��دد الموقع على أهمية االتصال بخبراء التعامل مع 
الحيوان��ات والزواحف لتخليصك منه��ا، في حال تأكدت 

من وجودها في المنزل، وعدم االقتراب منها بنفسك.

 ياباني 84 عامًا 
ُيبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده

تلقى المغامر البحري الياباني كينيتش��ي هوري البالغ 84 عامًا من العمر، شهادة رسمية 
من موس��وعة غينيس لألرقام القياسية تعترف به باعتباره أكبر شخص معمرًا في العالم 
يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده. وحصل هوري، الذي حقق هذا اإلنجاز بواس��طة اليخت 
في يونيو، على الش��هادة في ميناء لليخوت في نيش��ينوميا بمحافظة هيوغو غرب اليابان. 
وقال هوري، الذي أتم 84 عامًا يوم الخميس: »أنا س��عيد للغاية بتلقي مثل هذه الهدية 
الرائعة في عيد ميالدي«. وقال مبتسمًا: »مع هذا )االعتراف( كحافز، سأبذل قصارى جهدي 
في المستقبل«. وغادر هوري سان فرانسيسكو في 26 مارس، وأبحر حوالي 8500 كيلومتر 
ف��ي يخته، الذي يبلغ طوله 6 أمتار، ووصل إلى قناة كي قبالة هينوميس��اكي في محافظة 
واكاياما غرب اليابان في 4 يونيو. وس��جل هوري رقمًا قياس��يًا لمس��افة ركوب الزوارق في 
العام 1993 وصنع أسرع عبور للمحيط الهادئ باستخدام قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

عام 1996، وكالهما معترف بهما في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

 حالة طوارئ بنيويورك 
بسبب شلل األطفال

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ الكارثية، يوم الجمعة، 
في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل األطفال بعد اكتشاف 
الفيروس في عينات م��ن مياه الصرف مأخوذة من أربع مقاطعات. ويأتي 
األم��ر التنفيذي من هوكول بعد اكتش��اف الفيروس الش��هر الماضي في 
عينات من مقاطعة ناسو في لونغ آيالند، على حدود حي كوينز في مدينة 
نيويورك. وفي وقت س��ابق من العام الحالي، تم اكتشاف الفيروس أيضًا 
في عينات من مقاطعات روكالند وأورنج وسوليفان، وجميعها تقع شمال 
المدينة. وف��ي يوليو الماضي، ظهرت أول إصابة مؤكدة بش��لل األطفال 
ف��ي الواليات المتح��دة منذ ما يقرب من عقد لش��خص بالغ في مقاطعة 

روكالند، بحسب ما أعلنت إدارة الصحة بالوالية.
وقال��ت مفوض��ة الصحة في الوالية ماري باس��يت في بي��ان، إنه »في ما 
يتعل��ق بش��لل األطفال، أقول ببس��اطة إنن��ا ال يمكننا المغام��رة، إذا لم 
يت��م تطعيمك أنت أو طفلك أو لم تكن عل��ى دراية بالتطعيمات، تصبح 

اإلصابة بالشلل خطرًا حقيقيًا«.
ويمكن أن يس��بب المرض شلاًل ال يمكن عالجه في بعض الحاالت، ولكن 
يمك��ن الوقاية منه بواس��طة لقاح تم توفيره ألول م��رة في عام 1955. 
وفي حين ال يوجد عالج معروف له، فإن ثالث حقن من اللقاح توفر مناعة 
بنسبة 100% تقريبًا. ويهدد الخطر الجميع في كل األعمار، على الرغم من 

أن الفيروس يصيب بشكل أساسي األطفال في عمر الثالثة أو أقل.

 إنجاب أكثر من طفلين يؤثر 
على إدراك الوالدين بالشيخوخة

»العيال عزوة«، »يغلبك بالمال.. أغلبيه بالعيال« وغيرها من األمثال الشعبية 
والنصائح الموروثة التي تحث األم بناتها عليها وتدفعهن إلنجاب الكثير من 
األوالد، غير مدركات للنتائج التي سوف تترتب على إنجاب الكثير من األطفال 
م��ع مرور الوقت. وألن مش��كلة الزيادة الس��كانية، تعتبر من أهم المش��اكل 
التي يعانى منها الكثير من الدول، اهتم الكثير من العلماء ببحث المش��كلة 
لمعرفة أس��بابها والنتائج المترتبة عليه��ا، من أضرار قد تلحق باألم أو األب 
وقد أف��اد باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة باريس دوفين أن وجود أكثر 
من طفلين قد يؤثر بش��كل س��لبي ف��ي إدراك الوالدين ف��ي وقت متأخر من 

العمر.
ووفقًا لموقع »studyfinds« كش��فت الدراس��ة عن أن اآلباء األكبر سنًا الذين 
لديهم طف��الن فقط بدوا أكثر حدة من الناحي��ة المعرفية من أولئك الذين 
لديه��م ثالثة أطف��ال، حيث إن العالق��ة بين األطفال واإلدراك قوية بش��كل 
خاص بين اآلباء في ش��مال أوروبا. وقال فيجارد س��كيربيكك، أس��تاذ السكان 
وصحة األس��رة في مدرس��ة كولومبيا ميلمان، في بيان جامعي أصدره والذي 
ج��اء فيه »بالنس��بة إلى األفراد، تع��د الصحة اإلدراكية المتأخ��رة من الحياة 
ضرورية للحفاظ على االس��تقالل والنش��اط االجتماع��ي واإلنتاجية في أواخر 
العمر. وبالنس��بة إلى المجتمعات، يعد ضمان الصحة المعرفية لكبار السن 

أمرًا ضروريًا لتقليل تكاليف الرعاية الصحية واحتياجات الرعاية«.
ول��م يؤثر إنجاب الكثير من األطفال فقط في مس��توى اإلدراك عند الوالدين 
عن��د العجز، حي��ث حلل مؤلفو الدراس��ة البيانات المقدمة من مس��ح الصحة 
والشيخوخة والتقاعد في أوروبا )SHARE(، والتي تعتمد على عينات تمثيلية 
من السكان األكبر سنا في 20 دولة أوروبية، حيث كان يبلغ كل فرد من العمر 

65 عامًا على األقل ولديه طفالن بيولوجيان على األقل.

الجندي المجهول في صورة الحقائب
أتعرف��ون من ال��ذي كان يج��ب أن ُيك��رَّم و ُيحَتَفى به في قصة مش��عل 
بن بندر الش��هراني الطفل السعودي الذي اش��تهر بحمله لحقائب أختيه 
الصغيرتين؟ إنه ذلك الجندي المجهول الذي نشرها في حسابه على وسائل 
التواص��ل االجتماعي، هو الذي يجب أن تبرزه وس��ائل اإلعالم وتحتفي به 

وتجعله قدوة ألصحاب الحسابات، إنه النموذج الذي نحتاج له بشدة.
ولمن لم يتابع قصة صورة الطفل الس��عودي، فإن مشعل يبلغ من العمر 
تس��ع س��نوات من منطقة خميس مش��يط في الس��عودية والذي التقط 
دُت ابني على حمل  صورت��ه أول مرة هو أبوه إذ يقول بندر الش��هراني »عوَّ
حقيبت��ه عن��ه في كل صباح؛ فم��ا كان منه إال أن بادر عند لقاء ش��قيقَتْيه 
“نورة وسارة”، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بحمل حقيبَتْيهما. وقد 
ش��اهدته وهو بهذا المنظر بعد أن كنت أتج��اذب أطراف الحديث مع والد 
إح��دى الطالبات؛ فما كان من��ي إال أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرس��الها 
لقروب��ات العائل��ة، إال أنها س��رعان ما انتش��رت وس��ط إعج��اب كل من 

شاهدها«. 
وحظ��ي مش��عل باهتمام إعالم��ي بعد أن احتف��ت به الحس��ابات لكونه 
نموذج��ًا لرجل صغي��ر ولتحمله المس��ؤولية كرجل كبير رغم صغر س��نه 
َم من قبل المحافظ واألندية وأمراء وقيلت فيه أش��عار  وضآلة حجمه، َفُكرِّ

ونال العديد من الهدايا وُرِسَمت لوحات لصورته وهو يحمل الحقيبتين.
إنه نموذج يس��تحق هذا االهتمام وهذا التكريم بالش��ك، ولكن الذي غاب 
عن االهتمام هو الحس��اب الع��ام األول الذي أخذ هذه الصورة واس��تلهم 
منها المعنى الحقيقي للمروءة والشهامة ونشرها، تلك االلتقاطة الذكية 
من قبل صاحب الحس��اب هي التي يجب أن تك��ون قدوة ونموذجًا يحتذى 
بها بين حس��ابات التواص��ل االجتماعي للتعلم منه كي��ف يمكن الترويج 
لمحتوى ذي قيمة، لرفع ش��أن من يستحق أن ُيرفع شأنه، هذا الحساب هو 
الذي يجب أن ُيكرَّم وينال الحظوة واالحتفاء تش��جيعًا لبقية الحس��ابات أن 

تحذو حذوه ويتذكرون أنهم يحملون أمانة فليكونوا على قدرها.
س��ئمنا من االهتمام بالنكرات شكاًل ومضمونًا، س��ئمنا من تحول الفراغ 
والس��طحية والتفاهة إلى مش��اهير، أصح��اب الحس��ابات العامة هم من 
يس��اعدون هذه النماذج على االنتش��ار، ال يجتهدون في محتواهم، ليست 
لديهم رسالة يريدون توصيلها، زيادة عدد المتابعين فقط هو مسعاهم، 
وم��ن أجل ذلك يلتقطون صورًا و فيديوهات َمن هبَّ ودبَّ ويعلقون عليها 

وساهموا بانتشار تلك النماذج الفارغة.
إنما من التقط هذه الصورة من حس��اب خاص ونش��رها على حساب عام 
وأش��اد بفعل الطفل ش��ذ عن القاع��دة، واختار نموذجًا مغاي��رًا حقًا لكنه 
نموذج يستحق االقتداء به، حمل رسالة هادفة المحتوى وساهم في إشهار 

أخالق تكاد تكون قد اندثرت وطواها الزمن.
كرموا الحسابات األولى على وسائل التواصل االجتماعي التي نشرت صورة 
مشعل الشهراني ونقلتها للعالم، كرموا الحس االجتماعي الذكي، أصحاب 
المحت��وى الراقي الذي��ن يحملون رس��الة هادفة لها معن��ى يريدونها أن 
تنتشر، اخلقوا التنافس بين أصحاب الحسابات كي يتمايزوا ونعرف منهم 
الصالح من الطالح، خصصوا الجوائز فلهم دور في توجيه النس��ق األخالقي 

لألجيال القادمة شئنا أم أبينا.

 مضاعفات خطيرة للكوليسترول 
الضار قد تسبب الوفاة

مس��تويات  أن  الن��اس  م��ن  كثي��ٌر  ي��درك  ال 
الكوليس��ترول لديه��م مرتفع��ة لع��دم وج��ود 
عالمات واضحة، رغم أن النسب المرتفعة يمكن 
أن ت��ؤدي إل��ى مش��كالت كبي��رة مثل الس��كتة 
الدماغية. ويعد فحص الدم هو الطريقة الوحيدة 
لمعرفة نس��بة الكوليسترول بشكٍل دقيق، وذكر 
موقع »إي��ت ذيس« بع��ض المعلومات المهمة 

بشأن ارتفاع نسبة الكوليسترول.
ويس��هم عدي��ٌد من العوام��ل في ارتفاع نس��بة 
الكوليس��ترول، بم��ا في ذل��ك التركي��ب الجيني 
وأح��د  النش��اط،  الغذائ��ي ومس��توى  والنظ��ام 
أس��باب شيوع ارتفاع الكوليس��ترول في الدم هو 

وج��ود الده��ون المتحّولة والمش��ّبعة في عديٍد 
م��ن األطعمة المصّنعة، مث��ل اللحوم الحمراء أو 
منتجات األلب��ان كاملة الدس��م، ويزيد التدخين 
والكحول من مستويات الكوليسترول، ويكون من 
الصعب على البالغين فوق س��ن األربعين خفض 
الكوليس��ترول. وتزيد المستويات المرتفعة من 
)LDL( أو الكوليس��ترول »الض��ار«، م��ن مع��دل 
ترس��ب اللويح��ات عل��ى الش��رايين، وم��ع زيادة 
الترس��بات داخل الشرايين، فإن الحالة المعروفة 
باس��م تصلب الش��رايين تقلل م��ن تدفق الدم 

ويمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.
ويتأث��ر قلبك من الرئتي��ن والش��رايين التاجية 

بارتفاع الكوليسترول، وقد تشعر بألم في الصدر 
ُيع��رف بالذبحة الصدري��ة، وإذا تش��ّكلت جلطة 
دموي��ة بس��بب تصلب الش��رايين، فقد تس��ّبب 
نوبة قلبية عن طريق منع تدفق الدم في القلب، 
والجلط��ة الدموية تمنع تدفق ال��دم إلى الدماغ 

فيمكن أن تسبب سكتة دماغية.
وارتفاع الكوليسترول بحد ذاته ال يسّبب أعراضًا، 
وفح��ص الدم هو الطريقة الوحيدة الكتش��اف ما 
إذا كان لدي��ك ارتفاٌع في نس��بة الكوليس��ترول؛ 
حي��ث تظهر آثار ارتفاع الكوليس��ترول الحقًا -ما 
لم يتم اكتشافه- في شكل نوبة قلبية أو سكتة 

دماغية.

ماسك يعلن سببًا جديدًا لالنسحاب من صفقة »تويتر«
ق��ال الملياردي��ر األمريكي إيلون ماس��ك، إن دفع ش��ركة 
»تويتر« 7 ماليين دوالر تعويضات إنهاء الخدمة لمسؤول 
س��ابق لديها كان يمتلك بعض أسرارها المحرجة، خطوة 
أثارت الريبة بش��أن حجم مش��اكل الشركة، وأعطته سببًا 
آخر لالبتعاد عن عملية شرائه للمنصة ب�44 مليار دوالر. 
وبحسب تقرير نشره »بيزنس تايمز«، أمس، فإن »ماسك 
يح��اول إنهاء اس��تحواذه عل��ى »تويتر« بع��د أن زعم أن 
المنصة ضللته والمستثمرين بشأن عدد حسابات البريد 

العشوائي«.
ورأى التقرير أن »هذه جميعها ذرائع يس��تعملها ماس��ك 
لالنس��حاب من صفقة ندم عليها«. وكان محامو ماسك، 

قالوا في بيان صدر عنهم، الجمعة، إنه »كجزء من صفقة 
الش��راء كان على »تويتر« إخطار المشتري ماسك قبل أن 
يدفع��وا 7.75 مليون دوالر باتفاقية جرت، في 28 يونيو، 
مع بيتر زاتكو رئيس األمن الس��ابق للشركة«، موضحين 
أنهم »علم��وا باتفاق زاتكو في، 3 س��بتمبر، عندما قدم 

موقع »تويتر« أوراقًا في المحكمة«.
ومن المقرر أن يدلي زاتكو بشهادته أمام لجنة في مجلس 
الش��يوخ األمريكي، األسبوع المقبل، بشأن مخاوفه بشأن 
التراخ��ي األمن��ي، وقضايا الخصوصية، وع��دد الروبوتات 
على المنصة.ويس��تعد الطرفان لمحاكمة أكتوبر، وذلك 

من أجل إجبار ماسك على إتمام الصفقة. إيلون ماسك

أقدم��ت ام��رأة نزعت الرحم��ة م��ن قلبها على 
تس��ميم طالب تفوق على ابنتها في المدرسة، 
األم��ر ال��ذي أدى إل��ى وفاته. وذكرت الش��رطة 
الهندية، أن المرأة التي قامت بتس��ميم الصبي 
بعدم��ا رأت أن هن��اك منافس��ة ش��ديدة بين��ه 
وبي��ن ابنتها في الفصل الدراس��ي، ويحصل في 
نهاي��ة المطاف على درج��ات وعالمات أعلى في 
المدرس��ة. وكش��ف موق��ع »إنديا ت��وداي« عن 
تفاصيل الحادثة، حي��ث أورد الموقع الهندي أن 
»باال مانيكاندان«، وهو طالب في الصف الثامن 

في مدرس��ة خاص��ة، كان يش��عر بالنعاس بعد 
عودته من الدراسة.

والحظت عليه والدته هذه الحالة وس��ألته عما 
إذا كان قد تناول أي ش��يء في المدرسة، أخبرها 
أنه شرب العصير الذي قدمه له الحارس، وخالل 
حديث��ه مع أمه، س��قط »ب��اال« مغش��يًا عليه. 
وذكر الموقع الهن��دي، أن الطفل ُنقل على وجه 
الس��رعة إلى مستش��فى »كاري��كال« الحكومي 
للخضوع للعالج. إلى ذلك، كش��ف الحارس الذي 
قدم العصير للطفل، أن امرأة أتت إليه وسلمته 

زجاجتي عصير، وزعمت أنها من منزل »باال«.
وثب��ت صحة م��ا ذكره الح��ارس، فبع��د تفريغ 
الكامي��رات المحيط��ة للم��كان تبي��ن أن امرأة 
بالفعل س��لمت العصير للح��ارس، والتي تبين 
أيضًا في وقت الحق أنها »ساجياراني فيكتوريا« 

أم الطالبة المذكورة.
وتوفي »باال« في المستشفى ليل السبت، ونظم 
والدي��ه وأقارب��ه احتجاجًا للمطالب��ة بالعدالة، 
مم��ا دفع الش��رطة للقب��ض على »س��اجياراني 

فيكتوريا«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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تاريــخ االنتخابــات بالبحريــن، مــا يعكــس نضــج التجربة 

الديمقراطية بالبحرين.
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 »الصحة الخليجي« يحذر 
من استخدام معجون األسنان 

وزيت الزيتون والزبدة على الحروق
حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون 
األس��نان على الحروق من الدرجة األولى التي قد تتعرض لها 

في المنزل وذلك سعيًا لتقليل األلم وتخفيف اآلثار.
وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب التهاب 
الحروق وإن أعطت ش��عورًا بالبرودة في بداية األمر. كما شدد 
المجلس عل��ى االبتعاد عن وضع زيت الزيت��ون والزبدة أيضًا 
على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل 
الح��روق. ونوه الصحة الخليجي لتجن��ب أية مضاعفات خطرة، 
أنه ال بد من اتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة 
تحت م��اء فاتر لمدة ما بي��ن 10 إلى 20 دقيق��ة، إضافة إلى 
اس��تخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي 
حال كان األلم ش��ديدًا باإلمكان تناول مس��كنات األلم، وطلب 

المساعدة أو االستشارة الطبية في حال استمر األلم.

 هندية تسمم طالبًا وتقتله 
بسبب تفوقه على ابنتها بالمدرسة

رائحة الخيار تشير إلى وجود أفعى سامة بالمكان
عل��ى الرغم من أن ش��م الروائح في بع��ض األحيان قد 
يكون تجربة غير س��ارة، فإنه قد يكون س��ببًا في إنقاذ 
حيات��ك، كأن تش��م رائحة طعام يحت��رق لتتمكن من 
إنق��اذ الموقف قبل ان��دالع حريق، ومن بي��ن المواقف 
التي قد تسعفك فيها حاس��ة الشم، إذا شممت رائحة 
خي��ار في المنزل. وذكر موقع »بوبي بونز«، أنه في حال 
ش��ممت رائح��ة الخيار ف��ي المنزل، في الوق��ت الذي ال 
يق��وم فيه أحد بطبخه أو أكله، فهذا قد يعني أن هناك 

أفعى سامة في منزلك.
وأوض��ح الموقع أنه »قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف 
بمنزل��ك«، كاألفاع��ي الجرس��ية الس��امة، على س��بيل 

المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.
ويعود الس��بب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة 
في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة 

إذا اختلطت مع فضالته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، 
كآلية دف��اع. ويمكن أن تحتوي أوكار األفاعي الس��امة 

أيضًا على تلك الرائحة.
وش��دد الموقع على أهمية االتصال بخبراء التعامل مع 
الحيوان��ات والزواحف لتخليصك منه��ا، في حال تأكدت 

من وجودها في المنزل، وعدم االقتراب منها بنفسك.

 ياباني 84 عامًا 
ُيبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده

تلقى المغامر البحري الياباني كينيتش��ي هوري البالغ 84 عامًا من العمر، شهادة رسمية 
من موس��وعة غينيس لألرقام القياسية تعترف به باعتباره أكبر شخص معمرًا في العالم 
يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده. وحصل هوري، الذي حقق هذا اإلنجاز بواس��طة اليخت 
في يونيو، على الش��هادة في ميناء لليخوت في نيش��ينوميا بمحافظة هيوغو غرب اليابان. 
وقال هوري، الذي أتم 84 عامًا يوم الخميس: »أنا س��عيد للغاية بتلقي مثل هذه الهدية 
الرائعة في عيد ميالدي«. وقال مبتسمًا: »مع هذا )االعتراف( كحافز، سأبذل قصارى جهدي 
في المستقبل«. وغادر هوري سان فرانسيسكو في 26 مارس، وأبحر حوالي 8500 كيلومتر 
ف��ي يخته، الذي يبلغ طوله 6 أمتار، ووصل إلى قناة كي قبالة هينوميس��اكي في محافظة 
واكاياما غرب اليابان في 4 يونيو. وس��جل هوري رقمًا قياس��يًا لمس��افة ركوب الزوارق في 
العام 1993 وصنع أسرع عبور للمحيط الهادئ باستخدام قارب يعمل بالطاقة الشمسية 

عام 1996، وكالهما معترف بهما في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

 حالة طوارئ بنيويورك 
بسبب شلل األطفال

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ الكارثية، يوم الجمعة، 
في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل األطفال بعد اكتشاف 
الفيروس في عينات م��ن مياه الصرف مأخوذة من أربع مقاطعات. ويأتي 
األم��ر التنفيذي من هوكول بعد اكتش��اف الفيروس الش��هر الماضي في 
عينات من مقاطعة ناسو في لونغ آيالند، على حدود حي كوينز في مدينة 
نيويورك. وفي وقت س��ابق من العام الحالي، تم اكتشاف الفيروس أيضًا 
في عينات من مقاطعات روكالند وأورنج وسوليفان، وجميعها تقع شمال 
المدينة. وف��ي يوليو الماضي، ظهرت أول إصابة مؤكدة بش��لل األطفال 
ف��ي الواليات المتح��دة منذ ما يقرب من عقد لش��خص بالغ في مقاطعة 

روكالند، بحسب ما أعلنت إدارة الصحة بالوالية.
وقال��ت مفوض��ة الصحة في الوالية ماري باس��يت في بي��ان، إنه »في ما 
يتعل��ق بش��لل األطفال، أقول ببس��اطة إنن��ا ال يمكننا المغام��رة، إذا لم 
يت��م تطعيمك أنت أو طفلك أو لم تكن عل��ى دراية بالتطعيمات، تصبح 

اإلصابة بالشلل خطرًا حقيقيًا«.
ويمكن أن يس��بب المرض شلاًل ال يمكن عالجه في بعض الحاالت، ولكن 
يمك��ن الوقاية منه بواس��طة لقاح تم توفيره ألول م��رة في عام 1955. 
وفي حين ال يوجد عالج معروف له، فإن ثالث حقن من اللقاح توفر مناعة 
بنسبة 100% تقريبًا. ويهدد الخطر الجميع في كل األعمار، على الرغم من 

أن الفيروس يصيب بشكل أساسي األطفال في عمر الثالثة أو أقل.

 إنجاب أكثر من طفلين يؤثر 
على إدراك الوالدين بالشيخوخة

»العيال عزوة«، »يغلبك بالمال.. أغلبيه بالعيال« وغيرها من األمثال الشعبية 
والنصائح الموروثة التي تحث األم بناتها عليها وتدفعهن إلنجاب الكثير من 
األوالد، غير مدركات للنتائج التي سوف تترتب على إنجاب الكثير من األطفال 
م��ع مرور الوقت. وألن مش��كلة الزيادة الس��كانية، تعتبر من أهم المش��اكل 
التي يعانى منها الكثير من الدول، اهتم الكثير من العلماء ببحث المش��كلة 
لمعرفة أس��بابها والنتائج المترتبة عليه��ا، من أضرار قد تلحق باألم أو األب 
وقد أف��اد باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة باريس دوفين أن وجود أكثر 
من طفلين قد يؤثر بش��كل س��لبي ف��ي إدراك الوالدين ف��ي وقت متأخر من 

العمر.
ووفقًا لموقع »studyfinds« كش��فت الدراس��ة عن أن اآلباء األكبر سنًا الذين 
لديهم طف��الن فقط بدوا أكثر حدة من الناحي��ة المعرفية من أولئك الذين 
لديه��م ثالثة أطف��ال، حيث إن العالق��ة بين األطفال واإلدراك قوية بش��كل 
خاص بين اآلباء في ش��مال أوروبا. وقال فيجارد س��كيربيكك، أس��تاذ السكان 
وصحة األس��رة في مدرس��ة كولومبيا ميلمان، في بيان جامعي أصدره والذي 
ج��اء فيه »بالنس��بة إلى األفراد، تع��د الصحة اإلدراكية المتأخ��رة من الحياة 
ضرورية للحفاظ على االس��تقالل والنش��اط االجتماع��ي واإلنتاجية في أواخر 
العمر. وبالنس��بة إلى المجتمعات، يعد ضمان الصحة المعرفية لكبار السن 

أمرًا ضروريًا لتقليل تكاليف الرعاية الصحية واحتياجات الرعاية«.
ول��م يؤثر إنجاب الكثير من األطفال فقط في مس��توى اإلدراك عند الوالدين 
عن��د العجز، حي��ث حلل مؤلفو الدراس��ة البيانات المقدمة من مس��ح الصحة 
والشيخوخة والتقاعد في أوروبا )SHARE(، والتي تعتمد على عينات تمثيلية 
من السكان األكبر سنا في 20 دولة أوروبية، حيث كان يبلغ كل فرد من العمر 

65 عامًا على األقل ولديه طفالن بيولوجيان على األقل.

الجندي المجهول في صورة الحقائب
أتعرف��ون من ال��ذي كان يج��ب أن ُيك��رَّم و ُيحَتَفى به في قصة مش��عل 
بن بندر الش��هراني الطفل السعودي الذي اش��تهر بحمله لحقائب أختيه 
الصغيرتين؟ إنه ذلك الجندي المجهول الذي نشرها في حسابه على وسائل 
التواص��ل االجتماعي، هو الذي يجب أن تبرزه وس��ائل اإلعالم وتحتفي به 

وتجعله قدوة ألصحاب الحسابات، إنه النموذج الذي نحتاج له بشدة.
ولمن لم يتابع قصة صورة الطفل الس��عودي، فإن مشعل يبلغ من العمر 
تس��ع س��نوات من منطقة خميس مش��يط في الس��عودية والذي التقط 
دُت ابني على حمل  صورت��ه أول مرة هو أبوه إذ يقول بندر الش��هراني »عوَّ
حقيبت��ه عن��ه في كل صباح؛ فم��ا كان منه إال أن بادر عند لقاء ش��قيقَتْيه 
“نورة وسارة”، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بحمل حقيبَتْيهما. وقد 
ش��اهدته وهو بهذا المنظر بعد أن كنت أتج��اذب أطراف الحديث مع والد 
إح��دى الطالبات؛ فما كان من��ي إال أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرس��الها 
لقروب��ات العائل��ة، إال أنها س��رعان ما انتش��رت وس��ط إعج��اب كل من 

شاهدها«. 
وحظ��ي مش��عل باهتمام إعالم��ي بعد أن احتف��ت به الحس��ابات لكونه 
نموذج��ًا لرجل صغي��ر ولتحمله المس��ؤولية كرجل كبير رغم صغر س��نه 
َم من قبل المحافظ واألندية وأمراء وقيلت فيه أش��عار  وضآلة حجمه، َفُكرِّ

ونال العديد من الهدايا وُرِسَمت لوحات لصورته وهو يحمل الحقيبتين.
إنه نموذج يس��تحق هذا االهتمام وهذا التكريم بالش��ك، ولكن الذي غاب 
عن االهتمام هو الحس��اب الع��ام األول الذي أخذ هذه الصورة واس��تلهم 
منها المعنى الحقيقي للمروءة والشهامة ونشرها، تلك االلتقاطة الذكية 
من قبل صاحب الحس��اب هي التي يجب أن تك��ون قدوة ونموذجًا يحتذى 
بها بين حس��ابات التواص��ل االجتماعي للتعلم منه كي��ف يمكن الترويج 
لمحتوى ذي قيمة، لرفع ش��أن من يستحق أن ُيرفع شأنه، هذا الحساب هو 
الذي يجب أن ُيكرَّم وينال الحظوة واالحتفاء تش��جيعًا لبقية الحس��ابات أن 

تحذو حذوه ويتذكرون أنهم يحملون أمانة فليكونوا على قدرها.
س��ئمنا من االهتمام بالنكرات شكاًل ومضمونًا، س��ئمنا من تحول الفراغ 
والس��طحية والتفاهة إلى مش��اهير، أصح��اب الحس��ابات العامة هم من 
يس��اعدون هذه النماذج على االنتش��ار، ال يجتهدون في محتواهم، ليست 
لديهم رسالة يريدون توصيلها، زيادة عدد المتابعين فقط هو مسعاهم، 
وم��ن أجل ذلك يلتقطون صورًا و فيديوهات َمن هبَّ ودبَّ ويعلقون عليها 

وساهموا بانتشار تلك النماذج الفارغة.
إنما من التقط هذه الصورة من حس��اب خاص ونش��رها على حساب عام 
وأش��اد بفعل الطفل ش��ذ عن القاع��دة، واختار نموذجًا مغاي��رًا حقًا لكنه 
نموذج يستحق االقتداء به، حمل رسالة هادفة المحتوى وساهم في إشهار 

أخالق تكاد تكون قد اندثرت وطواها الزمن.
كرموا الحسابات األولى على وسائل التواصل االجتماعي التي نشرت صورة 
مشعل الشهراني ونقلتها للعالم، كرموا الحس االجتماعي الذكي، أصحاب 
المحت��وى الراقي الذي��ن يحملون رس��الة هادفة لها معن��ى يريدونها أن 
تنتشر، اخلقوا التنافس بين أصحاب الحسابات كي يتمايزوا ونعرف منهم 
الصالح من الطالح، خصصوا الجوائز فلهم دور في توجيه النس��ق األخالقي 

لألجيال القادمة شئنا أم أبينا.

 مضاعفات خطيرة للكوليسترول 
الضار قد تسبب الوفاة

مس��تويات  أن  الن��اس  م��ن  كثي��ٌر  ي��درك  ال 
الكوليس��ترول لديه��م مرتفع��ة لع��دم وج��ود 
عالمات واضحة، رغم أن النسب المرتفعة يمكن 
أن ت��ؤدي إل��ى مش��كالت كبي��رة مثل الس��كتة 
الدماغية. ويعد فحص الدم هو الطريقة الوحيدة 
لمعرفة نس��بة الكوليسترول بشكٍل دقيق، وذكر 
موقع »إي��ت ذيس« بع��ض المعلومات المهمة 

بشأن ارتفاع نسبة الكوليسترول.
ويس��هم عدي��ٌد من العوام��ل في ارتفاع نس��بة 
الكوليس��ترول، بم��ا في ذل��ك التركي��ب الجيني 
وأح��د  النش��اط،  الغذائ��ي ومس��توى  والنظ��ام 
أس��باب شيوع ارتفاع الكوليس��ترول في الدم هو 

وج��ود الده��ون المتحّولة والمش��ّبعة في عديٍد 
م��ن األطعمة المصّنعة، مث��ل اللحوم الحمراء أو 
منتجات األلب��ان كاملة الدس��م، ويزيد التدخين 
والكحول من مستويات الكوليسترول، ويكون من 
الصعب على البالغين فوق س��ن األربعين خفض 
الكوليس��ترول. وتزيد المستويات المرتفعة من 
)LDL( أو الكوليس��ترول »الض��ار«، م��ن مع��دل 
ترس��ب اللويح��ات عل��ى الش��رايين، وم��ع زيادة 
الترس��بات داخل الشرايين، فإن الحالة المعروفة 
باس��م تصلب الش��رايين تقلل م��ن تدفق الدم 

ويمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.
ويتأث��ر قلبك من الرئتي��ن والش��رايين التاجية 

بارتفاع الكوليسترول، وقد تشعر بألم في الصدر 
ُيع��رف بالذبحة الصدري��ة، وإذا تش��ّكلت جلطة 
دموي��ة بس��بب تصلب الش��رايين، فقد تس��ّبب 
نوبة قلبية عن طريق منع تدفق الدم في القلب، 
والجلط��ة الدموية تمنع تدفق ال��دم إلى الدماغ 

فيمكن أن تسبب سكتة دماغية.
وارتفاع الكوليسترول بحد ذاته ال يسّبب أعراضًا، 
وفح��ص الدم هو الطريقة الوحيدة الكتش��اف ما 
إذا كان لدي��ك ارتفاٌع في نس��بة الكوليس��ترول؛ 
حي��ث تظهر آثار ارتفاع الكوليس��ترول الحقًا -ما 
لم يتم اكتشافه- في شكل نوبة قلبية أو سكتة 

دماغية.

ماسك يعلن سببًا جديدًا لالنسحاب من صفقة »تويتر«
ق��ال الملياردي��ر األمريكي إيلون ماس��ك، إن دفع ش��ركة 
»تويتر« 7 ماليين دوالر تعويضات إنهاء الخدمة لمسؤول 
س��ابق لديها كان يمتلك بعض أسرارها المحرجة، خطوة 
أثارت الريبة بش��أن حجم مش��اكل الشركة، وأعطته سببًا 
آخر لالبتعاد عن عملية شرائه للمنصة ب�44 مليار دوالر. 
وبحسب تقرير نشره »بيزنس تايمز«، أمس، فإن »ماسك 
يح��اول إنهاء اس��تحواذه عل��ى »تويتر« بع��د أن زعم أن 
المنصة ضللته والمستثمرين بشأن عدد حسابات البريد 

العشوائي«.
ورأى التقرير أن »هذه جميعها ذرائع يس��تعملها ماس��ك 
لالنس��حاب من صفقة ندم عليها«. وكان محامو ماسك، 

قالوا في بيان صدر عنهم، الجمعة، إنه »كجزء من صفقة 
الش��راء كان على »تويتر« إخطار المشتري ماسك قبل أن 
يدفع��وا 7.75 مليون دوالر باتفاقية جرت، في 28 يونيو، 
مع بيتر زاتكو رئيس األمن الس��ابق للشركة«، موضحين 
أنهم »علم��وا باتفاق زاتكو في، 3 س��بتمبر، عندما قدم 

موقع »تويتر« أوراقًا في المحكمة«.
ومن المقرر أن يدلي زاتكو بشهادته أمام لجنة في مجلس 
الش��يوخ األمريكي، األسبوع المقبل، بشأن مخاوفه بشأن 
التراخ��ي األمن��ي، وقضايا الخصوصية، وع��دد الروبوتات 
على المنصة.ويس��تعد الطرفان لمحاكمة أكتوبر، وذلك 

من أجل إجبار ماسك على إتمام الصفقة. إيلون ماسك
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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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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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إيمان حاجي

استعراض جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة
اســـتقبل المديـــر العام لـــإدارة العامة 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
عضـــوي مجلـــس النـــواب النائب كلثم 

الحايكي والنائب محمود البحراني.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب المديـــر 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
والعقوبـــات البديلـــة بعضـــوي مجلس 
النـــواب، حيـــث تـــم اســـتعراض الدور 
الـــذي تقوم بـــه اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
فـــي  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 

والتدابيـــر البديلـــة والبدء فـــي تنفيذ 
مـــا  المفتوحـــة،  الســـجون  برنامـــج 
سيســـهم فـــي تعزيـــز اإلنجـــازات فـــي 

تحققـــت  التـــي  التشـــريعي  المجـــال 
خـــال  مـــن  األخيـــرة  الفتـــرة  خـــال 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بالبدء 

والتوســـع في تنفيذ قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة.

كلثـــم  النائـــب  عبـــرت  جانبهمـــا،  مـــن 
الحايكـــي والنائـــب محمـــود البحراني 
للمديـــر  وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
تلبيـــة  علـــى  البديلـــة  والعقوبـــات 
اإلدارة لدعوتهمـــا فـــي إقامة الندوات 
التعريفية بشـــأن العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة، بمـــا يعـــزز من مبدأ الشـــراكة 
وزارة  تنتهجـــه  الـــذي  المجتمعيـــة 

الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية
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عام دراسي جديد!!
Û  يبــدأ العام الدراســي الجديد ونحن أمــام الحقيقة كاملة، أمام األقدار

كلهــا، أمــام األحــام وقــد تحقــق جــزء منهــا، واألهــداف وقــد قطعنــا 
شــوًطا كبيــًرا نحوهــا، يبــدأ العــام الدراســي الجديــد وبيــن أيدينــا مــا 
صنعتــه أيادينــا، وأمام أعيننا ما حاولنا فيه طــوال ليالينا، بين أيدينا 
تزكيــات واعتماديــات، وتقديــرات، وأمــام أعيننــا مــا غرســناه خــال 

سنوات الشقاء الطويلة.
Û  ومــن حســن الطالــع أن العــام األكاديمــي الجديــد يدخــل علينــا ومعنا

اعتراًفا دولًيا من أعلى اللجان األمريكية العتماد برنامج بكالوريوس 
تكنولوجيا المعلومات في جامعتنا األهلية، ويدخل علينا العام وفي 
حصالتنــا اعتمــاًدا اكاديمًيــا فــي كل مــا نقدمــه من برامج ودراســات، 
تماًمــا مثلمــا يدخل العام ومعنا برامج جديدة على رأســها ماجســتير 
وتكنولوجيــا  الماليــة  العلــوم  وماجســتير  الجنائيــة،  المحاســبة 
المعلومات، وماجستير العاج الطبيعي وملحقاته، وانترنت األشياء 
وعلومــه، وفــي الطريــق برامــج أخــرى ســوف يشــهد لهــا بعــون هللا 
القاصــي والداني، وســوف تحاكي بفضل جهــود فريق العمل الدارس 
للمســاندة  باإلضافــة طبًعــا  المســتقبل،  وفنــون  علــوم  أرقــى  العليــم 
المؤسســية التــي نحظــى بها من مجلس التعليــم العالي ومن وزارات 

وهيئات ومؤسسات الدولة.
Û  ،العــام الجديــد يدخل علينا وبيــن أيادينا حصيلة أعوام بعيدة مضت

جهــود معرفيــة وبحثيــة دفعــت بنــا إلــى مصــاف الجامعــات العالمية 
فــي مضاميــر جــودة التعليــم، وكفــاءة التدريــب، ورصانــة وكياســة 
علــوم اإلدارة المحدثــة بالتعاون مع أرقى وأعــرق الجامعات العالمية 

“برونيل البريطانية” و“جورج واشنطن األمريكية”.
Û  عام دراســي جديد أقمنا من أجله الصروح العلمية المدققة، ووظفنا

على طريق عطاءات أبنائنا العديد من األســاتذة والعلماء والباحثين 
الذيــن قدمــوا للعلــم والتعليــم الكثيــر حتــى يرتقــي، وحتــى نذهــب 
بعيــًدا معــه لنعتلــي أعلى منصــات التتويــج في مؤسســات التصنيف 
العالميــة “التايمــز” و”الكيــو إس” واألمم المتحدة خاصــًة فيما يرتبط 
بجودة علومنا على طريق النماء المســتدام، وغيرها من المؤسســات 
والمنظمات الدولية التي وضعت الجامعة األهلية تحديًدا في المرتبة 
الـــ651 عالمًيــا مــن بين جميع الجامعات وجميــع األمم متقدمين نحو 
هدفنــا المنشــود وهــو اعتاء منصــة أحد أهم 500 جامعــة في العالم 
قبل قدوم العام 2030، وهو ما كنا نســتهدفه اتســاًقا وارتباًطا برؤية 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد حفظــه هللا ورعــاه، حتــى نصل إلــى مملكــة الخدمــات الممتازة 

في الصحة والتعليم، في جودة كل منها وأي منها على أقل تقدير.
Û  هــذا الهــدف المنشــود ســعينا إليــه بــكل مــا نمتلــك مــن علــوم وفنــون

وآداب ومعــارف، وبــكل مــا نحظى به من ثقة لطلبتنا، ومن دعم كبير 
ألوليــاء أمورهــم، ومــن ارتبــاط وثيق مع قضايــا مجتمعنــا البحريني 
من خال برامج خدمة المجتمع، وسلوكيات األجهزة المعنية الرامية 
إلى ربط جامعاتنا الوطنية بالدولة العميقة بل بالمجتمع األكثر عمًقا، 
هنــا نســتطيع القــول إن ما حققنــاه، أو ما هو بين أيادينا نســتطيع أن 
نســتقبل به العام الجديد وكلنا أمل في غٍد أفضل وأيام أجمل، وهللا 

الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

حميدان: مبادرات نوعية لتوظيف البحرينيين بالمهن الصحية والطبية
وزيرة الصحة: فرص مجزية للباحثين عن عمل جراء تنامي القطاع

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  كشـــف 
عـــن تنفيـــذ عدد مـــن المبـــادرات النوعية 
الهادفـــة إلـــى إدمـــاج الباحثيـــن عن عمل 
فـــي القطـــاع الطبـــي الخاص تقـــوم على 
مـــن  واالســـتفادة  والتدريـــب،  التأهيـــل 
فـــي  ستســـاهم  التـــي  البيانـــات  قاعـــدة 
تنظيـــم عملية الترويـــج ألصحاب العمل 
بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص، 
سواء في التخصصات والمهن الفنية أو 
التخصصيـــة منهـــا والوظائف المســـاندة 

بما يتناسب وتخصصاتهم الطبية.
أتـــى ذلـــك فـــي إطـــار الجهود المشـــتركة 
لتنفيـــذ أحـــكام القانـــون رقـــم )1( لســـنة 
2019 بتعديـــل المادة )14( من المرســـوم 
2015، بشـــأن  )21( لســـنة  بقانـــون رقـــم 

المؤسســـات الصحية الخاصة الذي يركز 
علـــى أولويـــة توظيـــف البحرينييـــن في 
المهـــن الصحيـــة بالمؤسســـات الصحيـــة 

الخاصة.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وزيـــرة الصحـــة 

جليلة الســـيد بأن القطاع الطبي الخاص 
فـــي البحرين يشـــهد نمـــوًا متســـارعًا مع 
زيـــادة عـــدد المؤسســـات الطبيـــة والتي 
توفر العديد من فرص التوظيف الجزية، 
متطلعـــة ألن تتكلـــل الجهـــود المشـــتركة 

نســـب  فـــي  المطلوبـــة  الزيـــادة  نحـــو 
اســـتقطاب وتوظيـــف البحرينييـــن فـــي 
هذا القطاع الواعد والجاذب للمواطنين.

وأكـــدت تنامـــي التعـــاون اإليجابـــي مـــع 
القطـــاع الخـــاص في توظيـــف الباحثين 
عـــن عمل واســـتفادتهم مـــن المزايا التي 
تقـــدم لهم، ومنهـــا دعم األجـــور، وتوفير 
التدريب الازم المجاني وذلك بالتنسيق 

مع صندوق العمل )تمكين(.
وكانـــت الفترة الماضية قد شـــهدت عدة 
اجتماعـــات بيـــن المســـؤولين فـــي وزارة 
العمـــل ووزارة الصحـــة؛ لبحث مجموعة 
مـــن المبادرات النوعية لتأهيل وتوظيف 
الباحثيـــن عن عمـــل في المهـــن الصحية 

والطبية.

المنامة - وزارة العمل

جليلة السيد

علي البوعينين

جميل حميدان

تشكيل لجنتين للتحقيق والتصرف في الجرائم االنتخابية وطلبات المترشحين
تنفيذاً لألمر الملكي بشأن االنتخابات النيابية والبلدية... البوعينين:

أصدر  النائب العام علي البوعينين قرارين 
تنظيمييـــن علـــى إثر صـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي بشـــأن تحديد ميعـــاد االنتخابات 
والترشـــح لعضويـــة مجلس النـــواب، وكذا 
قرار مجلـــس الوزراء بشـــأن تحديد ميعاد 
االنتخابـــات والترشـــح لعضويـــة المجالس 
البلديـــة، حيـــث أصـــدر النائب العـــام القرار 
رقـــم )٥١( لســـنة ٢٠٢٢ بتشـــكيل لجنـــة من 
شـــامل  اختصـــاص  ذات  النيابـــة  أعضـــاء 

جميـــع أنحـــاء المملكـــة تختـــص بالتحقيق 
والتصـــرف فـــي الجرائـــم االنتخابيـــة التي 
تقع بالمخالفة ألحكام القوانين ذات الصلة 
بمجلـــس  الخاصـــة  االنتخابيـــة  بالعمليـــة 
النواب والمجالس البلدية، فيما تعلَّق القرار 
الثاني رقم )٥٢( لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة 
تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد 
إليهـــا مـــن اللجان اإلشـــرافية علـــى العملية 
بالمترشـــحين  يتعلـــق  فيمـــا  االنتخابيـــة 
واتخـــاذ ما يلزم بشـــأنها في موعـــد أقصاه 
ثاثـــة أيـــام مـــن تاريـــخ اســـتام الطلـــب،  

ويأتـــي قرارا النائب العـــام في إطار تنظيم 
للقيـــام  العمـــل بالنيابـــة العامـــة اســـتعدادًا 
بمهامهـــا ومباشـــرة اختصاصاتهـــا المقـــررة 
قانونـــًا خـــال مراحـــل العمليـــة االنتخابية 
الطلبـــات  فـــي  البـــت  ولســـرعة  المقبلـــة، 
المتعلقة بالترشـــح لعضوية مجلس النواب 
والمجالس البلدية وكذلك سرعة التحقيق 
والتصـــرف فيما قـــد يرد إليها مـــن باغات 
تشـــكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى 
المحاكـــم ومراجعـــة  أمـــام  عنهـــا  المقيـــدة 

األحكام التي تصدر فيها.

المنامة - النيابة العامة

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
استمرارًا للمرحلة األولى

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
التطـــوع  بـــاب  فتـــح  عـــن  البحريـــن 
للمدنييـــن لالتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة 
اســـتمراًرا للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقارب 
العامليـــن والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، والحرس الوطني )العســـكريين 
الراغبيـــن  علـــى  إن  وقالـــت  والمدنييـــن(. 
التقـــدم بطلـــب التطوع القيام بالتســـجيل 
في الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع 
https:// اآلتـــي:  الرابـــط  علـــى  البحريـــن 
www.bdf.bh، علـــى أن تتوافر في مقدم 

الطلب الشروط اآلتية:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أال يقـــل عمـــره عن )18( عاًمـــا، وال يزيد 
عن )55( عاًما، ويســـتثنى من الحد األعلى 
أو  واالختصاصيـــون،  الفنيـــون،  للعمـــر، 

حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير 
محكـــوم عليـــه بجنايـــة، أو جنحـــة مخلـــة 

بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكون الئًقا صحًيا للخدمة العسكرية 
فـــي القـــوة االحتياطيـــة، ويجتـــاز بنجاح 
الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان 
الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.

5. أن يقـــدم طلًبـــا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 
والمحافظة على أمنه واستقراره وسامة 
مقـــدس  وطنـــي  واجـــب  هـــو  أراضيـــه 
قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن،  وشـــرف 
بالمرســـوم  الصـــادر  االحتياطيـــة  القـــوة 
بقانـــون رقـــم )5( لســـنة 1987م، واألنظمة 
جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة  والتعليمـــات 
بالقـــوة  الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 
)رديفـــة(  قـــوة  باعتبارهـــا  االحتياطيـــة 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن، كما تضمـــن المزايا 
واالستحقاقات المترتبة على ذلك.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم فـــي )المرحلـــة 
بـــاب  فتـــح  علـــى  االقتصـــار  األولـــى( 
التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقـــط مـــن 
البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  أقـــارب 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــان عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

97 % نسبة االنتهاء من حديقة “ذا فيلج”
تخصيص 40 % للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية... المبارك:

كشـــف وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
فيلـــج(  )ذا  مشـــروع  أن  المبـــارك  وائـــل 
عبـــارة عـــن حديقة عامة تشـــكل 60 % 
مـــن مســـاحة مشـــروع اســـتثمار موقـــع 
البلديـــة بمنطقـــة الديـــر فـــي المحـــرق، 
وتقـــام علـــى مســـاحة تبلـــغ 9,569 مترا 
مربعا، حيـــث تم االنتهاء من 97 % من 
إنشـــائها، وتحتوي على مناطق خضراء 
ومنطقـــة ألعـــاب حديثـــة لألطفـــال كمـــا 
تحتوي على ألعاب صديقة لذوي الهمم 
وأجهـــزة رياضية خارجيـــة وملعب كرة 

قدم وماعب بادل.
وأضاف أن المشروع يحتوي أيضا على 
مســـار مخصـــص للســـيارات الكهربائيـــة 
وآخر للدراجات، وكذلك منطقة أكشـــاك 
الطلبات بالســـيارات ومنطقة مخصصة 

لشاشـــة عرض خارجية وممشـــى مظلل 
باألشجار الكبيرة.

المســـاحة  نســـبة  أن  الوزيـــر  وتابـــع 
االســـتثمارية تبلـــغ 40 % مـــن مســـاحة 
المشروع، وهي عبارة عن مباٍن تجارية 
للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية 

المختلفة المكملة للحديقة.
جـــاء ذلـــك أثناء زيـــارة الوزير مشـــروع 
استثمار موقع البلدية بمنطقة الدير في 
المحرق )ذا فيلج( والذي تبلغ مســـاحته 

15,994 مترًا مربعًا.
علـــى  الـــوزارة  حـــرص  المبـــارك  وأكـــد 

مواصلة التعاون مع القطاع الخاص في 
زيادة وتنويع مســـتوى الشراكات؛ إيمانًا 
منهـــا بالنتائـــج اإليجابيـــة التـــي يمكـــن 

تحقيقها على مختلف األصعدة. 
من جهته، قال المدير التنفيذي لشـــركة 
إن  هجـــرس  عـــارف  جـــروب  هورتـــي 
المشـــروع عبـــارة عـــن شـــراكة حقيقـــة 
مـــع وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
التـــي قدمـــت كل التســـهيات؛ إلنجـــاح 
يعتبـــر  الـــذي  المشـــروع  اســـتكمال 
للمنطقـــة علـــى  المهمـــة  المشـــاريع  مـــن 
المســـتوى الترفيهـــي والتجـــاري، الفتـــًا 
متكامـــل ويحتـــوي  المشـــروع  أن  إلـــى 
على حديقة وماعب ومحات تجارية 
تلبـــي احتياجات المجتمع في محافظة 

المحرق.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

دعت ســـفارة مملكة البحرين لدى 
بكيـــن عاصمـــة جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية جميع الطلبة البحرينيين 
الملتحقين بالدارسة في الجامعات 
فـــي  واألكاديميـــات  والكليـــات 
جمهوريـــة كوريا، ودولـــة منغوليا، 
وجمهوريـــة قرغيزســـتان بضرورة 
التســـجيل لدى السفارة البحرينية 
فـــي بكين عبـــر البريـــد اإللكتروني 
بالمســـتندات  الســـفارة  وتزويـــد 

والمعلومـــات، ومنهـــا نســـخة مـــن 
جـــواز الســـفر البحريني، ونســـخة 
مـــن البطاقـــة الذكيـــة “الســـكانية”، 
واالتصـــال  التواصـــل  وأرقـــام 
الـــدول  فـــي  بالطالـــب  الهاتفـــي 
المذكـــورة مـــع البريـــد اإللكتروني 
للتواصـــل، والرقـــم الطابـــي فـــي 
الجامعة، واســـم الجامعـــة والكلية 
واالختصـــاص العلمـــي، والمنطقـــة 

والعنوان.

سفارتنا بالصين تدعو الطلبة في كوريا 
ومنغوليا وقيرغيزستان للتسجيل اإللكتروني

المنامة - وزارة الصحة

أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم   أكـــدت 
غيـــر  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
الخاضعة للضمان الصحي ورئيس 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة  
فـــي  التنســـيق  أن  حاجـــي  إيمـــان 
قســـمي  بيـــن  الصحيـــة  الجوانـــب 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم مســـتمر 
بهـــدف ســـامة الصحة المدرســـية 

خال العام الدراسي.
وأوضحت حاجي أن قسم الصحة 
المدرســـية بـــإدارة الصحـــة العامـــة 
بـــوزارة الصحـــة نّظم بالتعـــاون مع 
قســـم مكافحة األمـــراض عددا من 
الـــورش التوعوية لكيفيـــة الوقاية 
مـــن األمـــراض المعديـــة للمعنييـــن 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي جميـــع 
والخاصة وتـــم التنســـيق للزيارات 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  التفقديـــة 
التربيـــة والتعليم، للتأكد من التزام 

باإلجـــراءات  المـــدارس  جميـــع 
الصحيـــة الوقائيـــة فـــي المـــدارس؛ 
والتـــي تتضمـــن أيًضا تفّقد ســـامة 
الميـــاه وعمـــل المقاصـــف مـــن ِقبل 
العامـــة  الصحـــة  إدارة  أقســـام 
المشـــتركة  اللجنـــة  خـــال  ومـــن 
والتربيـــة  الصحـــة  وزارتـــي  بيـــن 
والتعليـــم، باإلضافـــة إلـــى تســـخير 
جميع القنوات والخدمات الصحية 
علـــى  الطلبـــة  حصـــول  لتســـهيل 

العناية الصحية الازمة.

تعاون بين “الصحة” و“التربية” 
للتأكد من اإلجراءات الصحية

حسن عبدالرسول
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إيمان حاجي

استعراض جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة
اســـتقبل المديـــر العام لـــإدارة العامة 
لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
عضـــوي مجلـــس النـــواب النائب كلثم 

الحايكي والنائب محمود البحراني.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب المديـــر 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
والعقوبـــات البديلـــة بعضـــوي مجلس 
النـــواب، حيـــث تـــم اســـتعراض الدور 
الـــذي تقوم بـــه اإلدارة العامـــة لتنفيذ 
فـــي  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 

والتدابيـــر البديلـــة والبدء فـــي تنفيذ 
مـــا  المفتوحـــة،  الســـجون  برنامـــج 
سيســـهم فـــي تعزيـــز اإلنجـــازات فـــي 

تحققـــت  التـــي  التشـــريعي  المجـــال 
خـــال  مـــن  األخيـــرة  الفتـــرة  خـــال 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بالبدء 

والتوســـع في تنفيذ قانـــون العقوبات 
والتدابير البديلة.

كلثـــم  النائـــب  عبـــرت  جانبهمـــا،  مـــن 
الحايكـــي والنائـــب محمـــود البحراني 
للمديـــر  وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن 
العـــام لـــإدارة العامة لتنفيـــذ األحكام 
تلبيـــة  علـــى  البديلـــة  والعقوبـــات 
اإلدارة لدعوتهمـــا فـــي إقامة الندوات 
التعريفية بشـــأن العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة، بمـــا يعـــزز من مبدأ الشـــراكة 
وزارة  تنتهجـــه  الـــذي  المجتمعيـــة 

الداخلية.

المنامة - وزارة الداخلية
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عام دراسي جديد!!
Û  يبــدأ العام الدراســي الجديد ونحن أمــام الحقيقة كاملة، أمام األقدار

كلهــا، أمــام األحــام وقــد تحقــق جــزء منهــا، واألهــداف وقــد قطعنــا 
شــوًطا كبيــًرا نحوهــا، يبــدأ العــام الدراســي الجديــد وبيــن أيدينــا مــا 
صنعتــه أيادينــا، وأمام أعيننا ما حاولنا فيه طــوال ليالينا، بين أيدينا 
تزكيــات واعتماديــات، وتقديــرات، وأمــام أعيننــا مــا غرســناه خــال 

سنوات الشقاء الطويلة.
Û  ومــن حســن الطالــع أن العــام األكاديمــي الجديــد يدخــل علينــا ومعنا

اعتراًفا دولًيا من أعلى اللجان األمريكية العتماد برنامج بكالوريوس 
تكنولوجيا المعلومات في جامعتنا األهلية، ويدخل علينا العام وفي 
حصالتنــا اعتمــاًدا اكاديمًيــا فــي كل مــا نقدمــه من برامج ودراســات، 
تماًمــا مثلمــا يدخل العام ومعنا برامج جديدة على رأســها ماجســتير 
وتكنولوجيــا  الماليــة  العلــوم  وماجســتير  الجنائيــة،  المحاســبة 
المعلومات، وماجستير العاج الطبيعي وملحقاته، وانترنت األشياء 
وعلومــه، وفــي الطريــق برامــج أخــرى ســوف يشــهد لهــا بعــون هللا 
القاصــي والداني، وســوف تحاكي بفضل جهــود فريق العمل الدارس 
للمســاندة  باإلضافــة طبًعــا  المســتقبل،  وفنــون  علــوم  أرقــى  العليــم 
المؤسســية التــي نحظــى بها من مجلس التعليــم العالي ومن وزارات 

وهيئات ومؤسسات الدولة.
Û  ،العــام الجديــد يدخل علينا وبيــن أيادينا حصيلة أعوام بعيدة مضت

جهــود معرفيــة وبحثيــة دفعــت بنــا إلــى مصــاف الجامعــات العالمية 
فــي مضاميــر جــودة التعليــم، وكفــاءة التدريــب، ورصانــة وكياســة 
علــوم اإلدارة المحدثــة بالتعاون مع أرقى وأعــرق الجامعات العالمية 

“برونيل البريطانية” و“جورج واشنطن األمريكية”.
Û  عام دراســي جديد أقمنا من أجله الصروح العلمية المدققة، ووظفنا

على طريق عطاءات أبنائنا العديد من األســاتذة والعلماء والباحثين 
الذيــن قدمــوا للعلــم والتعليــم الكثيــر حتــى يرتقــي، وحتــى نذهــب 
بعيــًدا معــه لنعتلــي أعلى منصــات التتويــج في مؤسســات التصنيف 
العالميــة “التايمــز” و”الكيــو إس” واألمم المتحدة خاصــًة فيما يرتبط 
بجودة علومنا على طريق النماء المســتدام، وغيرها من المؤسســات 
والمنظمات الدولية التي وضعت الجامعة األهلية تحديًدا في المرتبة 
الـــ651 عالمًيــا مــن بين جميع الجامعات وجميــع األمم متقدمين نحو 
هدفنــا المنشــود وهــو اعتاء منصــة أحد أهم 500 جامعــة في العالم 
قبل قدوم العام 2030، وهو ما كنا نســتهدفه اتســاًقا وارتباًطا برؤية 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد حفظــه هللا ورعــاه، حتــى نصل إلــى مملكــة الخدمــات الممتازة 

في الصحة والتعليم، في جودة كل منها وأي منها على أقل تقدير.
Û  هــذا الهــدف المنشــود ســعينا إليــه بــكل مــا نمتلــك مــن علــوم وفنــون

وآداب ومعــارف، وبــكل مــا نحظى به من ثقة لطلبتنا، ومن دعم كبير 
ألوليــاء أمورهــم، ومــن ارتبــاط وثيق مع قضايــا مجتمعنــا البحريني 
من خال برامج خدمة المجتمع، وسلوكيات األجهزة المعنية الرامية 
إلى ربط جامعاتنا الوطنية بالدولة العميقة بل بالمجتمع األكثر عمًقا، 
هنــا نســتطيع القــول إن ما حققنــاه، أو ما هو بين أيادينا نســتطيع أن 
نســتقبل به العام الجديد وكلنا أمل في غٍد أفضل وأيام أجمل، وهللا 

الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

حميدان: مبادرات نوعية لتوظيف البحرينيين بالمهن الصحية والطبية
وزيرة الصحة: فرص مجزية للباحثين عن عمل جراء تنامي القطاع

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  كشـــف 
عـــن تنفيـــذ عدد مـــن المبـــادرات النوعية 
الهادفـــة إلـــى إدمـــاج الباحثيـــن عن عمل 
فـــي القطـــاع الطبـــي الخاص تقـــوم على 
مـــن  واالســـتفادة  والتدريـــب،  التأهيـــل 
فـــي  ستســـاهم  التـــي  البيانـــات  قاعـــدة 
تنظيـــم عملية الترويـــج ألصحاب العمل 
بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص، 
سواء في التخصصات والمهن الفنية أو 
التخصصيـــة منهـــا والوظائف المســـاندة 

بما يتناسب وتخصصاتهم الطبية.
أتـــى ذلـــك فـــي إطـــار الجهود المشـــتركة 
لتنفيـــذ أحـــكام القانـــون رقـــم )1( لســـنة 
2019 بتعديـــل المادة )14( من المرســـوم 
2015، بشـــأن  )21( لســـنة  بقانـــون رقـــم 

المؤسســـات الصحية الخاصة الذي يركز 
علـــى أولويـــة توظيـــف البحرينييـــن في 
المهـــن الصحيـــة بالمؤسســـات الصحيـــة 

الخاصة.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وزيـــرة الصحـــة 

جليلة الســـيد بأن القطاع الطبي الخاص 
فـــي البحرين يشـــهد نمـــوًا متســـارعًا مع 
زيـــادة عـــدد المؤسســـات الطبيـــة والتي 
توفر العديد من فرص التوظيف الجزية، 
متطلعـــة ألن تتكلـــل الجهـــود المشـــتركة 

نســـب  فـــي  المطلوبـــة  الزيـــادة  نحـــو 
اســـتقطاب وتوظيـــف البحرينييـــن فـــي 
هذا القطاع الواعد والجاذب للمواطنين.

وأكـــدت تنامـــي التعـــاون اإليجابـــي مـــع 
القطـــاع الخـــاص في توظيـــف الباحثين 
عـــن عمل واســـتفادتهم مـــن المزايا التي 
تقـــدم لهم، ومنهـــا دعم األجـــور، وتوفير 
التدريب الازم المجاني وذلك بالتنسيق 

مع صندوق العمل )تمكين(.
وكانـــت الفترة الماضية قد شـــهدت عدة 
اجتماعـــات بيـــن المســـؤولين فـــي وزارة 
العمـــل ووزارة الصحـــة؛ لبحث مجموعة 
مـــن المبادرات النوعية لتأهيل وتوظيف 
الباحثيـــن عن عمـــل في المهـــن الصحية 

والطبية.

المنامة - وزارة العمل

جليلة السيد

علي البوعينين

جميل حميدان

تشكيل لجنتين للتحقيق والتصرف في الجرائم االنتخابية وطلبات المترشحين
تنفيذاً لألمر الملكي بشأن االنتخابات النيابية والبلدية... البوعينين:

أصدر  النائب العام علي البوعينين قرارين 
تنظيمييـــن علـــى إثر صـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي بشـــأن تحديد ميعـــاد االنتخابات 
والترشـــح لعضويـــة مجلس النـــواب، وكذا 
قرار مجلـــس الوزراء بشـــأن تحديد ميعاد 
االنتخابـــات والترشـــح لعضويـــة المجالس 
البلديـــة، حيـــث أصـــدر النائب العـــام القرار 
رقـــم )٥١( لســـنة ٢٠٢٢ بتشـــكيل لجنـــة من 
شـــامل  اختصـــاص  ذات  النيابـــة  أعضـــاء 

جميـــع أنحـــاء المملكـــة تختـــص بالتحقيق 
والتصـــرف فـــي الجرائـــم االنتخابيـــة التي 
تقع بالمخالفة ألحكام القوانين ذات الصلة 
بمجلـــس  الخاصـــة  االنتخابيـــة  بالعمليـــة 
النواب والمجالس البلدية، فيما تعلَّق القرار 
الثاني رقم )٥٢( لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة 
تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد 
إليهـــا مـــن اللجان اإلشـــرافية علـــى العملية 
بالمترشـــحين  يتعلـــق  فيمـــا  االنتخابيـــة 
واتخـــاذ ما يلزم بشـــأنها في موعـــد أقصاه 
ثاثـــة أيـــام مـــن تاريـــخ اســـتام الطلـــب،  

ويأتـــي قرارا النائب العـــام في إطار تنظيم 
للقيـــام  العمـــل بالنيابـــة العامـــة اســـتعدادًا 
بمهامهـــا ومباشـــرة اختصاصاتهـــا المقـــررة 
قانونـــًا خـــال مراحـــل العمليـــة االنتخابية 
الطلبـــات  فـــي  البـــت  ولســـرعة  المقبلـــة، 
المتعلقة بالترشـــح لعضوية مجلس النواب 
والمجالس البلدية وكذلك سرعة التحقيق 
والتصـــرف فيما قـــد يرد إليها مـــن باغات 
تشـــكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى 
المحاكـــم ومراجعـــة  أمـــام  عنهـــا  المقيـــدة 

األحكام التي تصدر فيها.

المنامة - النيابة العامة

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية
استمرارًا للمرحلة األولى

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
التطـــوع  بـــاب  فتـــح  عـــن  البحريـــن 
للمدنييـــن لالتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة 
اســـتمراًرا للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقارب 
العامليـــن والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، والحرس الوطني )العســـكريين 
الراغبيـــن  علـــى  إن  وقالـــت  والمدنييـــن(. 
التقـــدم بطلـــب التطوع القيام بالتســـجيل 
في الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع 
https:// اآلتـــي:  الرابـــط  علـــى  البحريـــن 
www.bdf.bh، علـــى أن تتوافر في مقدم 

الطلب الشروط اآلتية:

1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أال يقـــل عمـــره عن )18( عاًمـــا، وال يزيد 
عن )55( عاًما، ويســـتثنى من الحد األعلى 
أو  واالختصاصيـــون،  الفنيـــون،  للعمـــر، 

حسب متطلبات الواجب.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير 
محكـــوم عليـــه بجنايـــة، أو جنحـــة مخلـــة 

بالشرف، أو األمانة.
4. أن يكون الئًقا صحًيا للخدمة العسكرية 
فـــي القـــوة االحتياطيـــة، ويجتـــاز بنجاح 
الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان 
الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين.

5. أن يقـــدم طلًبـــا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 
والمحافظة على أمنه واستقراره وسامة 
مقـــدس  وطنـــي  واجـــب  هـــو  أراضيـــه 
قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن،  وشـــرف 
بالمرســـوم  الصـــادر  االحتياطيـــة  القـــوة 
بقانـــون رقـــم )5( لســـنة 1987م، واألنظمة 
جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة  والتعليمـــات 
بالقـــوة  الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 
)رديفـــة(  قـــوة  باعتبارهـــا  االحتياطيـــة 

لقـــوة دفـــاع البحريـــن، كما تضمـــن المزايا 
واالستحقاقات المترتبة على ذلك.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم فـــي )المرحلـــة 
بـــاب  فتـــح  علـــى  االقتصـــار  األولـــى( 
التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقـــط مـــن 
البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منتســـبي  أقـــارب 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــان عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

97 % نسبة االنتهاء من حديقة “ذا فيلج”
تخصيص 40 % للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية... المبارك:

كشـــف وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
فيلـــج(  )ذا  مشـــروع  أن  المبـــارك  وائـــل 
عبـــارة عـــن حديقة عامة تشـــكل 60 % 
مـــن مســـاحة مشـــروع اســـتثمار موقـــع 
البلديـــة بمنطقـــة الديـــر فـــي المحـــرق، 
وتقـــام علـــى مســـاحة تبلـــغ 9,569 مترا 
مربعا، حيـــث تم االنتهاء من 97 % من 
إنشـــائها، وتحتوي على مناطق خضراء 
ومنطقـــة ألعـــاب حديثـــة لألطفـــال كمـــا 
تحتوي على ألعاب صديقة لذوي الهمم 
وأجهـــزة رياضية خارجيـــة وملعب كرة 

قدم وماعب بادل.
وأضاف أن المشروع يحتوي أيضا على 
مســـار مخصـــص للســـيارات الكهربائيـــة 
وآخر للدراجات، وكذلك منطقة أكشـــاك 
الطلبات بالســـيارات ومنطقة مخصصة 

لشاشـــة عرض خارجية وممشـــى مظلل 
باألشجار الكبيرة.

المســـاحة  نســـبة  أن  الوزيـــر  وتابـــع 
االســـتثمارية تبلـــغ 40 % مـــن مســـاحة 
المشروع، وهي عبارة عن مباٍن تجارية 
للمطاعم والكافيات واألنشطة التجارية 

المختلفة المكملة للحديقة.
جـــاء ذلـــك أثناء زيـــارة الوزير مشـــروع 
استثمار موقع البلدية بمنطقة الدير في 
المحرق )ذا فيلج( والذي تبلغ مســـاحته 

15,994 مترًا مربعًا.
علـــى  الـــوزارة  حـــرص  المبـــارك  وأكـــد 

مواصلة التعاون مع القطاع الخاص في 
زيادة وتنويع مســـتوى الشراكات؛ إيمانًا 
منهـــا بالنتائـــج اإليجابيـــة التـــي يمكـــن 

تحقيقها على مختلف األصعدة. 
من جهته، قال المدير التنفيذي لشـــركة 
إن  هجـــرس  عـــارف  جـــروب  هورتـــي 
المشـــروع عبـــارة عـــن شـــراكة حقيقـــة 
مـــع وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
التـــي قدمـــت كل التســـهيات؛ إلنجـــاح 
يعتبـــر  الـــذي  المشـــروع  اســـتكمال 
للمنطقـــة علـــى  المهمـــة  المشـــاريع  مـــن 
المســـتوى الترفيهـــي والتجـــاري، الفتـــًا 
متكامـــل ويحتـــوي  المشـــروع  أن  إلـــى 
على حديقة وماعب ومحات تجارية 
تلبـــي احتياجات المجتمع في محافظة 

المحرق.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

دعت ســـفارة مملكة البحرين لدى 
بكيـــن عاصمـــة جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية جميع الطلبة البحرينيين 
الملتحقين بالدارسة في الجامعات 
فـــي  واألكاديميـــات  والكليـــات 
جمهوريـــة كوريا، ودولـــة منغوليا، 
وجمهوريـــة قرغيزســـتان بضرورة 
التســـجيل لدى السفارة البحرينية 
فـــي بكين عبـــر البريـــد اإللكتروني 
بالمســـتندات  الســـفارة  وتزويـــد 

والمعلومـــات، ومنهـــا نســـخة مـــن 
جـــواز الســـفر البحريني، ونســـخة 
مـــن البطاقـــة الذكيـــة “الســـكانية”، 
واالتصـــال  التواصـــل  وأرقـــام 
الـــدول  فـــي  بالطالـــب  الهاتفـــي 
المذكـــورة مـــع البريـــد اإللكتروني 
للتواصـــل، والرقـــم الطابـــي فـــي 
الجامعة، واســـم الجامعـــة والكلية 
واالختصـــاص العلمـــي، والمنطقـــة 

والعنوان.

سفارتنا بالصين تدعو الطلبة في كوريا 
ومنغوليا وقيرغيزستان للتسجيل اإللكتروني

المنامة - وزارة الصحة

أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم   أكـــدت 
غيـــر  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
الخاضعة للضمان الصحي ورئيس 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة  
فـــي  التنســـيق  أن  حاجـــي  إيمـــان 
قســـمي  بيـــن  الصحيـــة  الجوانـــب 
الصحة المدرســـية بـــوزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم مســـتمر 
بهـــدف ســـامة الصحة المدرســـية 

خال العام الدراسي.
وأوضحت حاجي أن قسم الصحة 
المدرســـية بـــإدارة الصحـــة العامـــة 
بـــوزارة الصحـــة نّظم بالتعـــاون مع 
قســـم مكافحة األمـــراض عددا من 
الـــورش التوعوية لكيفيـــة الوقاية 
مـــن األمـــراض المعديـــة للمعنييـــن 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي جميـــع 
والخاصة وتـــم التنســـيق للزيارات 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  التفقديـــة 
التربيـــة والتعليم، للتأكد من التزام 

باإلجـــراءات  المـــدارس  جميـــع 
الصحيـــة الوقائيـــة فـــي المـــدارس؛ 
والتـــي تتضمـــن أيًضا تفّقد ســـامة 
الميـــاه وعمـــل المقاصـــف مـــن ِقبل 
العامـــة  الصحـــة  إدارة  أقســـام 
المشـــتركة  اللجنـــة  خـــال  ومـــن 
والتربيـــة  الصحـــة  وزارتـــي  بيـــن 
والتعليـــم، باإلضافـــة إلـــى تســـخير 
جميع القنوات والخدمات الصحية 
علـــى  الطلبـــة  حصـــول  لتســـهيل 

العناية الصحية الازمة.

تعاون بين “الصحة” و“التربية” 
للتأكد من اإلجراءات الصحية
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