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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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} رئيسة مجلس النواب تستقبل فاروق عبدالعزيز.
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أعــربــت فــوزيــة بنت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
ــار  ــتـــخـ ــزاز واالفـ ــ ــتـ ــ مــجــلــس الــــنــــواب عــــن االعـ
الــوطــنــيــة، مــؤكــدة دعـــم السلطة  بــالــكــفــاءات 
الــتــشــريــعــيــة لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي فـــي كــافــة 
ــــل خــدمــة  ــاالت والـــقـــطـــاعـــات، مــــن أجـ ــجـ ــمـ الـ
الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل  في  الوطن، 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم.
جاء ذلك خال استقبال رئيسة مجلس 
تطبيقات  أخصائي  عبدالعزيز  فاروق  النواب 
باألمانة  المعلومات  تقنية  ــإدارة  بــ تنفيذي 
حصوله  بمناسبة  الــنــواب،  لمجلس  الــعــامــة 
عـــلـــى الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــــي تــــحــــدي الـــعـــرب 
لــإنــتــرنــت والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي ضــمــن فئة 
دولة  في  مــؤخــرًا  المنعقدة  التخرج  مشاريع 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنية 
لـــه خـــالـــص الـــنـــجـــاح والـــتـــوفـــيـــق فـــي حــيــاتــه 
الــمــهــنــيــة والــعــلــمــيــة، وقــــد حــضــر االجــتــمــاع 

كــل مــن الــنــائــب علي زايـــد الــنــائــب الــثــانــي لرئيسة 
بونجمة  محمد  راشد  والمستشار  النواب،  مجلس 
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـــنـــواب، والـــدكـــتـــور يــاســر 
للموارد  المساعد  الــعــام  األمــيــن  الــشــيــراوي  صقر 
ــات، والــســيــد يــحــيــى عــلــي الـــمـــا األمــيــن  ــخـــدمـ والـ
والدعم  والجلسات  اللجان  لشؤون  المساعد  العام 
الــنــيــابــي، والـــدكـــتـــور صــالــح الــغــثــيــث رئــيــس هيئة 
القناص  جاسم  والسيد  القانونيين،  المستشارين 

مدير ادارة تقنية المعلومات بمجلس النواب.
وأشـــــــــادت بـــجـــهـــود وتـــمـــيـــز الـــــكـــــوادر الــوطــنــيــة 
كافة  النواب على  العامة لمجلس  باألمانة  الشابة 
األصعدة، مؤكدة أن المنجز الذي تحقق بالحصول 
إلى سجل  النوعية سيضاف  العربية  الجائزة  على 
بــأداء  الــذي يحرص على دعــم االرتــقــاء  المجلس، 
وإمكانيات الموظفين، بما يؤهلهم لتمثيل مملكة 
خير  واإلقليمية  الــدولــيــة  المحافل  فــي  البحرين 
تمثيل، ويسهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي 

لمجلس النواب.

أكـــــد الــــدكــــتــــور طــــــارق مــحــمــد الــســنــدي 
التعليم  ــودة  ــ جـ لــهــيــئــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
والـــتـــدريـــب أن أولـــيـــاء أمــــور الــطــلــبــة شــريــك 
الــهــيــئــة، وإنــجــاح  ــداف  أســاســي فــي تنفيذ أهــ
عمليات مراجعاتها ألداء المدارس الحكومية 
مبدأ  يرسخ  معهم  التواصل  وأن  والــخــاصــة، 
الشفافية والمصداقية التي تنتهجها الهيئة 
العملية  فــي  مــع شــركــائــهــا االســتــراتــيــجــيــيــن 
التعليمية.  جاء ذلك خال اللقاء التعريفي 
الهيئة حول  الــذي عقدته  أولــيــاء األمــور  مع 
الحكومية  الــمــدارس  أداء  مراجعة  »عمليات 
أكـــثـــر مـــن 150 ولــي  بــمــشــاركــة  ــة«،  والــــخــــاصــ
الــذي   ،)Teams( بــرنــامــج  عــبــر  وذلـــك  ــر،  أمـ
أداء  رئيس قسم مراجعة  فيه كل من  حاضر 
العوجان،  خولة  األستاذة  الخاصة  المدارس 
أداء  بإدارة مراجعة  تعليمية  ورئيس مراجعة 

الــحــكــومــيــة األســـتـــاذ حسين إســمــاعــيــل،  الـــمـــدارس 
أولياء األمــور في  اللقاء تأكيد دور  حيث تم خال 
االستبانة  ملء  وأهمية  المراجعة،  عمليات  إنجاح 
اإللكترونية، والمساهمة اإليجابية في المقابات، 
وتحفيز الطلبة على التعاون مع فريق المراجعة، 
االطــاع  وأهمية  المراجعة،  بأهمية  وعيهم  ورفــع 
عــلــى تــقــاريــر مــراجــعــات أداء الـــمـــدارس الــمــنــشــورة 
على موقع الهيئة اإللكتروني، واالستفادة منها في 
تنفيذ  في  المدرسة  أداء  ومتابعة  الــقــرارات،  اتخاذ 

توصيات الهيئة. 
وقـــد تــم خـــال الــلــقــاء الــتــعــريــف بهيئة جــودة 
المرتبطة  األساسية  ومهامها  والتدريب،  التعليم 
بمراجعات أداء المدارس في مملكة البحرين، كما 
تم استعراض نبذة عن مجاالت دليل مراجعة أداء 
المدارس واألحكام الواردة فيه، واإلجابة عن أسئلة 

واستفسارات الحضور من أولياء األمور. 

ال��ك��ن��ي�����س��ة الإن��ج��ي��ل��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ت��ن��ظ��م اح��ت��ف��ال��ي��ة 
»دع����������اء م�����ن اأج��������ل ال���������س����ام ب����ك����ل ال����ل����غ����ات«

كتبت: فاطمة علي
أكــــدت أحــــدث االبـــحـــاث والـــدراســـات 
النسا  بعرق  تصاب  النساء  أن  العلمية 
أكــثــر بــثــاث مــــرات مـــن الـــرجـــال، إذ إن 
الــنــســاء يصبن  مــن   %60-%50 مــن  أكــثــر 
ــــال فــتــرة  ــهــــذا الــــعــــرض الـــصـــحـــي خــ بــ
الهرمونية  للتغيرات  كنتيجة  الــحــمــل 
ــاوة األربــطــة بــاإلضــافــة  الــتــي تسبب رخــ
إلى زيادة الوزن كما تزيد نسبة الخطر 
عند النساء القصار اثناء الوالدة مقابل 

حجم الجنين او البطن الكبير.
صــرحــت بــذلــك لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج« 
معصومة  الطبيعي  العاج  اختصاصية 
العديد  هــنــاك  ان  إلـــى  مــشــيــرة  الــســيــد؛ 
تــرفــع مــن نسب إصابة  مــن االعــتــبــارات 
صور  نفت  ان  حتى  النسا  بعرق  الــمــرأة 
موضحة  مباشرة؛  عاقة  وجــود  األشعة 
ان عــــرق الــنــســا هـــو ألــــم عــصــبــي نــاتــج 
الوركي،  أو تهيج في العصب  عن إصابة 
ويــعــد  األرداف،  مــنــطــقــة  فــــي  ــأ  ــشـ ــنـ ويـ
الــعــصــب الــوركــي أطـــول وأســمــك عصب 
جــذور  خمسة  مــن  ويتكون  الجسم،  فــي 

عصبية ممتدة.
توصلوا  الباحثين  إن  السيد  وقالت 
إلى هذه النتيجة العلمية بعد ان قاموا 
العلمية  االبــحــاث  من  العديد  بتجميع 
التي أكدت أن إصابة المرأة بعرق النسا 
او  نسائية  مشاكل  إثــر  تظهر  مــا  غالبا 

بعد الوالدة خافا إلصابة الرجال.

النسا قــد يحدث  بــأن عــرق  وأفــــادت 
بعد مخاض طويل حيث تظل المرأة في 
الضغط  فــي  يتسبب  مــا  ثابتة؛  وضعية 
فغالبا  الــتــهــابــه،  ثــم  ومــن  العصب  على 
المقعدي  الــطــفــل  يــرتــبــط مــع وضــعــيــة 
والـــمـــولـــود بــالــتــحــام الــجــمــجــمــة كــذلــك 
الـــوالدة.  لقناة  عكسي  بشكل  الــمــواجــه 
أكثر  فــي  تسبب خلا  قــد  الحالة  وهــذه 
مـــن عــصــب مـــا يــنــتــج عــنــه اخـــتـــال في 

اإلحساس بالفخذ وضعفه. 
وأكدت انه عاوة على ما تم ذكره فإن 
لخراج  تتعرض  قــد  الكمثرية  العضلة 

فتسبب ضغطا  الــوالدة  أثناء  او صديد 
عــلــى الــعــصــب وخـــاصـــة بــعــد اســتــعــمــال 
النسا  عـــرق  ان  الــظــهــر؛ مــوضــحــة  ــرة  إبــ
أيضا لدى حاالت مرضية أخرى  يظهر 
المهاجرة  الرحمية، والبطانة  كاأللياف 

وعملية استئصال الرحم.
الــنــســا هــو مصطلح  ان عـــرق  يــذكــر 
يطلق على أي نوع من أنواع األلم الناجم 
عـــن الــتــهــاب الــعــصــب الـــوركـــي أو وجـــود 
ضغط عليه، ويعتبر العصب الوركي هو 
أطول عصب في الجسم ويقع في بداية 
الـــحـــوض، ويمتد  الـــجـــزء الــخــلــفــي مـــن 

الــســاقــيــن،  طـــول  وعــلــى  األرداف،  خـــال 
وغالًبا  القدمين،  أسفل  ينتهي  أن  إلــى 
النسا  داء عرق  بألم  الشعور  ما يحصل 
كما  والــســاقــيــن،  األرداف  منطقتي  فــي 
أسابيع  عادة نحو عدة  األلم يستمر  أن 
فـــي بعض  إال  تــلــقــائــي،  بــشــكــل  لـــيـــزول 
الحاالت التي قد يحصل استمرار األلم 
معها ســنــة أو أكــثــر، امـــا ســبــب االصــابــة 
يكون  الــنــســا  عـــرق  داء  حــــاالت  فمعظم 
السبب هو انزالٌق غضروفي عند إحدى 
فــقــرات الــعــمــود الــفــقــري والـــذي يحدث 

غالًبا مع التقّدم في السن.

اخت�صا�صية عالج طبيعي لــ»اأخبار الخليج«:

الم���راأة اأكث���ر اإ�سابة بعرق الن�س���ا من الرج���ال ب��%60

التنمية  وزيـــر  رعــايــة  تحت 
بن  أســامــة  السيد  االجتماعية 
أقامت  العصفور،  خلف  أحمد 
الوطنية  اإلنــجــيــلــيــة  الكنيسة 
ــوان »دعــــــــاء  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ احــ
ــســــام بـــكـــل لــغــات  ــن أجـــــل الــ مــ
العالم«، بحضور راعي الكنيسة 
ــيـــة الــقــس  ــنـ اإلنـــجـــيـــلـــيـــة الـــوطـ
هــانــي عـــزيـــز، إلــــى جــانــب عــدد 
الـــديـــن مـــن ممثلي  مـــن رجــــال 
والطوائف،  الديانات،  مختلف 

والمذاهب، والمهتمين.
أمــام الحفل  لــه  وفــي كلمة 
االجتماعية  التنمية  وزيــر  أكــد 
اإلنجيلية  الكنيسة  تنظيم  أن 
بصورة  الفعالية  هذه  الوطنية 
مــمــلــكــة  أرض  عــــلــــى  دوريــــــــــــة 
الــبــحــريــن يــتــرجــم مـــا تــمــيــزت 
ــر تــاريــخــهــا  ــبـ ــريـــن عـ ــبـــحـ بــــه الـ
ــن تـــســـامـــح وتـــنـــوع  ــ ــريــــق مـ ــعــ الــ
الديانات  لكافة  وديــنــي  ثقافي 
ــنــــاس الـــتـــي تــعــيــش على  واألجــ
ــآلــــف، في  تـــرابـــهـــا بــكــل حـــب وتــ
لحضرة  السامية  الرعاية  ظل 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الــــــبــــــاد الــــمــــعــــظــــم، والـــــدعـــــم 
السمو  الامحدود من صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء، لترسيخ مبادئ 
الــعــدل والــمــســاواة بين كــل من 
يعيش على هذه األرض الطيبة 

من مواطنين ومقيمين.
وأشـــــار الــعــصــفــور فـــي هــذا 
الـــبـــحـــريـــن  أن  إلــــــــى  الــــــصــــــدد 
ــع وتــــشــــكــــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وطــــــــــــن لـ
نـــمـــوذجـــًا يــحــتــذى فـــي تــرســيــخ 
االنــفــتــاح االجــتــمــاعــي وحــريــة 
الـــفـــكـــر والـــــديـــــن والـــمـــعـــتـــقـــد، 
ودعــــم الــتــســامــح والـــحـــوار بين 

واألديان  والثقافات  الحضارات 
والــمــذاهــب الــمــخــتــلــفــة، وذلــك 
في إطار من التعددية الفكرية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــنـــوع الــديــنــي 
بروح  معًا  ليعملوا  والمذهبي، 
أجل  مــن  واالنــســجــام  التسامح 
ــر والــــــســــــام لــلــجــمــيــع،  ــيــ الــــخــ
مضياف  بحريني  شعب  وســط 
ومـــحـــب لـــكـــافـــة ضـــيـــوفـــه ومـــن 
الكريمة.  أرضـــه  على  يعيشون 
الكنيسة  راعــي  أكــد  من جانبه، 

ــيـــة الــقــس  ــنـ اإلنـــجـــيـــلـــيـــة الـــوطـ
الحريات  واقـــع  أن  عــزيــز  هــانــي 
الدينية التي تعيشها البحرين 
وذلك  المقاييس،  بكل  إيجابي 
المعظم،  الــبــاد  عــاهــل  بقيادة 
الذي يدعم الحوار بين األديان 
ــًا تــجــربــة  ــارات، واصــــفــ والــــحــــضــ
البحرين في التعايش والسام 
ورائدة،  بأنها ثرية  بين األديان 
ــان تـــعـــمـــيـــم هـــذه  ــ ــكـ ــ مـــــؤكـــــدًا إمـ
التجربة الناجحة على مستوى 

دول المنطقة والعالم.
ــانـــي عــزيــز  ــال الـــقـــس هـ ــ وقــ
الــــدولــــي مــــن هـــذا  ــهــــدف  الــ إن 
ــالـــة  الــمــلــتــقــى هــــو إرســــــــال رسـ
مملكة  السام  أرض  من  ســام 
الــبــحــريــن إلــــى جــمــيــع أقــطــار 
أن جميع  إلــــى  الفـــتـــًا  الـــعـــالـــم، 
ــتــــع بـــكـــامـــل  ــتــــمــ الــــــطــــــوائــــــف تــ
شعائرها  ممارسة  في  حرياتها 
وطقوسها في أجواء آمنة على 

أرض البحرين.

} جانب من االحتفالية.

رئي�صة مجل�س النواب:

الكوادر الوطنية ال�سابة ت�سجل ب�سمة اإبداعية 
المعظم المل���ك  ف���ي عه���د جال���ة  راقي���ة 

هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد لقاء تعريفيا لأولياء اأمور 
البحري�ن مملك�ة  ف�ي  والخا�س�ة  الحكومي�ة  المدار��س  طلب�ة 

فـــــــي إطـــــــــــار ســـعـــيـــهـــا 
الـــــــمـــــــتـــــــواصـــــــل إلثــــــــــــراء 
الشركاء،  من  محفظتها 
ــة  ــيــ ــلــ ــكــ اســــــتــــــضــــــافــــــت الــ
ــيـــن  ــلـــجـــراحـ الـــمـــلـــكـــيـــة لـ
ــدا - جــامــعــة  ــنــ ــرلــ أيــ فــــي 
 RCSI( البحرين الطبية
الــبــحــريــن(، الــبــروفــيــســور 
جــــولــــي جـــــريـــــن، رئــيــســة 
والقبالة  التمريض  كلية 
ــل  ــ ــيـ ــ فـــــــــــــي جـــــــــامـــــــــعـــــــــة كـ
بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، 
بين  ما  الشراكة  إلطــاق 
تحت  وذلك  الجامعتين، 
الشيخة  الدكتورة  رعاية 
رنا بنت عيسى بن دعيج 
ــام  عـ ــيــــن  أمــ خـــلـــيـــفـــة،  آل 
العالي  التعليم  مجلس 
ونـــــائـــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
ــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــنـ أمـ
السيد  وبحضور  العالي، 
رودريــــك درامــونــد، ســفــيــر 
ــدة  ــحــ ــتــ ــمــ الــــمــــمــــلــــكــــة الــ
لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
جاسم  والدكتورة جميلة 
جمعية  رئــيــســة  مخيمر، 

التمريض البحرينية.

سيكون  الشراكة،  وبموجب 
ــادل ســنــوي  ــبـ هـــنـــاك بـــرنـــامـــج تـ
سيزور  حيث  الجامعتين،  بين 
طاب التمريض في كل جامعة 
لانخراط  الشريكة  الجامعة 
والتدريس  التعلم  أنشطة  فــي 
وحـــضـــور الــمــراقــبــة الــســريــريــة 
الصحية  الــرعــايــة  مــرافــق  فــي 
ــال الــبــروفــيــســور  الــمــحــلــيــة. وقــ
جامعة  رئــيــس  الــعــتــوم،  سمير 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة: »لــتــعــزيــز 
الرعاية الصحية في البحرين 
وخـــارجـــهـــا، يــجــب عــلــى طــاب 
ــرق  ــ ــطـ ــ ـــم الـ ــلـ ـــعــ ــــض تـ ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
المتنوعة للتعامل مع المرضى 
ــاء الـــمـــزيـــد مـــن الــعــاقــات  ــنـ وبـ
ــن فــي  ــريــ مــــع الــمــهــنــيــيــن اآلخــ
الصحية  الــرعــايــة  بيئات  إطــار 
الــمــمــرضــيــن  أن  الــمــخــتــلــفــة. 
تقديم  في  حيويًا  دورًا  يلعبون 
ــة  ــيــ ــيـــة األولــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
فهمهم  ويــعــتــد  والمجتمعية، 
السياق  فــي  الــمــرضــى  لــرعــايــة 
الــدولــي أمـــرًا أســاســيــًا لتطوير 

الممارسات الحالية«.
ــى  ــقــــدم بـــالـــشـــكـــر الـ ــا تــ ــمـ كـ
أمـــيـــن عـــــام مــجــلــس الــتــعــلــيــم 

الــعــالــي ونــائــب رئــيــس مجلس 
ــــس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــ ــــجـ أمــــــــنــــــــاء مـ
ودعمها  رعايتها  على  الــعــالــي 
ــيــــث يــعــد  ــة حــ ــ ـــراكـ ــشــ ــ ــذه الـ ــ ــهـ ــ لـ
مستقبليين  مهنيين  تــطــويــر 
الــازمــة  بــالــمــهــارات  يتمتعون 
ــا الـــبـــحـــريـــن  ــهـ ــاجـ ــتـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ الـ
ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــاء اقــــتــــصــــاد قـ ــنــ ــبــ لــ
ـــزءًا مــــن الــخــطــة  ــ الـــمـــعـــرفـــة جــ
ـــة لـــمـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ـــراتـ ـــتــ االســ
مع  ويتماشى  العالي  التعليم 

أهداف الرؤية الوطنية. 
ــا، قــــالــــت  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــــن جــ
ــا بــنــت عــيــســى بن  الــشــيــخــة رنــ
دعـــيـــج آل خــلــيــفــة، أمـــيـــن عــام 
ــالــــي  ــعــ ــيــــم الــ ــلــ ــعــ ــتــ ــلــــس الــ مــــجــ
ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
»في  الــعــالــي:  التعليم  مجلس 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة، كما 
هــو الــحــال فــي أي قــطــاع آخــر، 
الخريجين  إعــــداد  الــمــهــم  مــن 
عــلــى مواكبة  قـــادريـــن  لــيــكــونــوا 
مجال  في  العالمية  التطورات 
القوى  تكون  تخصصهم، حتى 
لتلبية  جــاهــزة  لدينا  العاملة 
الحالية  المجتمع  احتياجات 

والمستقبلية«.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���ط���ب���ي���ة ت��ط��ل��ق 
����س���راك���ة م���ع ج��ام��ع��ة ك��ي��ل ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة

ــنــــدس أحـــمـــد  ــهــ ــمــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
عــبــدالــعــزيــز الــخــيــاط الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــتــخــطــيــط 
الهيئة  أن  العمراني  والتطوير 
ما  اعتماد  إجـــراءات  مــن  انتهت 
مجموعه 25 مخططًا تفصيليًا 
لعدد من المناطق ضمن جميع 
ــة، تـــقـــدر  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ مـــحـــافـــظـــات الـ
 33,153,000 بــنــحــو  مــســاحــتــهــا 
مترًا مربعًا وتشتمل على 1,898 
ــة هــذا  ــدايـ ــارًا وذلـــــك مــنــذ بـ عــــقــ
العام وحتى نهاية الربع الثالث 

منه. 
جــمــيــع  أن  ــاط  ــيـ ــخـ الـ وأكــــــد 
المخططات الجديدة ستساهم 
المناطق  من  المزيد  توفير  في 
ــة لــلــتــعــمــيــر  ــلـ ــابـ ــقـ ــدة الـ ــديــ ــجــ الــ
ــي تـــطـــلـــعـــات  ــبــ ــلــ والــــتــــطــــويــــر وتــ
وأهــــــــداف الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 
ــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــلـ ــامـ ــشـ الـ
الــزاهــر لحضرة  العهد  فــي ظــل 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  آل خـــلـــيـــفـــة،  عـــيـــســـى  بــــن 
ــم، كـــمـــا أشـــــاد  ــّظــ ــعــ ــمــ الـــــبـــــاد الــ
التي  والمساندة  الكبير  بالدعم 
التخطيط  قــطــاع  بــهــا  يــحــظــى 
البحرين  مملكة  فــي  العمراني 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ مــــــــن قـــــبـــــل الـ
بــرئــاســة  الــعــمــرانــي  للتخطيط 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة الــتــطــويــر 
واالرتقاء بهذا القطاع الحيوي.

عـــــــدد  أن  إلـــــــــــــى  وأشــــــــــــــــــــار 
المخططات التي قد تم االنتهاء 
منها بلغ حتى اآلن 39 مخططًا 
منطقة   96 أصــل  مــن  تفصيليًا 
يقارب  مــا  تضم  مخططة،  غير 
2.767 عقارًا بمساحة كلية تبلغ 
وذلك  مربعًا،  مترًا   40,936,000
لانتهاء  الهيئة  مساعي  ضمن 
تخطيط  وإعــــادة  تخطيط  مــن 
فـــي مملكة  الــمــنــاطــق  مــخــتــلــف 

البحرين.
الهيئة  أن  الخياط  وأوضــح 
هذا  من  األول  الربع  في  انتهت 
العام من تخطيط 3 مخططات 
تبلغ مساحتها 2,829,000 مترًا 
مربعًا وتضم 561 عقارًا، أما في 
الحالي  العام  من  الثاني  الربع 
فــــقــــد انــــتــــهــــت مــــــن تــخــطــيــط 
واعتماد 4 مخططات تفصيلية 
 6,763،000 مـــســـاحـــتـــهـــا  تـــبـــلـــغ 
عــقــارًا،   456 وتــضــم  مربعًا  مــتــرًا 
ــث تــمــكــنــت  ــالــ ــثــ وفــــــي الـــــربـــــع الــ
 18 مــن تخطيط  االنــتــهــاء  مــن 
 23,561,000 بمساحة  مخططًا 
عقارًا،   881 وتشمل  مربعًا  مترًا 
المخططات  جــمــيــع  بـــأن  عــلــمــًا 
ســــيــــتــــم اســــتــــكــــمــــال إجـــــــــــراءات 
فيها  الملكيات  وثــائــق  تحديث 
الــثــالــث  الـــبـــاب  أحـــكـــام  بتطبيق 

مــن قــانــون اســتــمــاك الــعــقــارات 
للمنفعة العامة رقم )39( لسنة 

.2009
ونـــــــّوه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــتــــمــــرة مــن  ــود مــــســ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ بــــــــأن الـ
ــات  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــة احــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أجــــــــــــل تـ
ــي  الـــســـوق الــعــقــاري مـــن األراضــ
بمختلف  الــمــســاحــات  مــتــنــوعــة 
التصنيفات وبمساحات متنوعة 
ــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ ــاســــب مــــــع االشــ ــنــ ــتــ تــ
المرسوم  في  الـــواردة  والمعايير 
 1994 لــســنــة   )3( رقــــم  بـــقـــانـــون 
المعدة  األراضـــي  تقسيم  بــشــأن 
لــلــتــعــمــيــر والـــتـــطـــويـــر والئــحــتــه 
رقم  بالقرار  الصادرة  التنفيذية 
وتــعــديــاتــه،   2009 لــســنــة   )56(
بــأنــهــا تعمل فــي الــوقــت  مــشــيــرًا 
الــحــالــي مــن أجـــل االنــتــهــاء من 
والتخطيطية  الفنية  المراجعة 
الــشــامــلــة لــلــمــخــطــط الــهــيــكــلــي 
البحرين  لمملكة  االستراتيجي 
مع  والــتــكــامــل  بالتنسيق   2030

كافة الجهات المعنية.
تــــــوفــــــيــــــر  أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
الـــمـــخـــطـــطـــات يـــســـاهـــم بــشــكــل 
ــي فــــــي دعــــــــم مــخــتــلــف  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
مملكة  في  التنموية  القطاعات 
المستثمرين  وجـــذب  البحرين 
الــمــهــتــمــيــن بــالــســوق الــعــقــاري، 
كــمــا يــتــيــح إقـــامـــة الـــمـــزيـــد من 
لتلبية  الــعــقــاريــة  الــمــشــروعــات 

ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ احــــــتــــــيــــــاجــــــات الـ
المبادرات  وتعزيز  والمقيمين، 
الداعمة إلى المزيد من الشراكة 
العام  القطاع  بين  ما  والتعاون 

والقطاع الخاص.
ــئـــة  ــيـ ــهـ الـ أن  أوضـــــــــــح  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
التسهيات  كافة  إلتاحة  تسعى 
للقطاع  الــداعــمــة  واإلجـــــــراءات 

العقاري لتوفير البيئة المائمة 
لــاســتــثــمــار مـــن داخـــــل وخــــارج 
المملكة من خال تسريع عملية 
تقديم  في  اإللكتروني  التحول 
ــراريـــة في  ــمـ ــتـ ــات، واالسـ الـــخـــدمـ
والسياسات  التشريعات  تحديث 
التي تدعم نمو وازدهار القطاع 

في مملكة البحرين.

منذ بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث منه

»ال����ت����خ����ط����ي����ط وال�����ت�����ط�����وي�����ر ال�����ع�����م�����ران�����ي«: 
ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا م���خ���ط���ط���ا   25 اع����ت����م����اد  م�����ن  الن����ت����ه����اء 
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محميد احملميد

تكتسب زيارة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان 
أهمية خاصة، ودالالت  البحرين،  إلى مملكة 
عــــديــــدة، فـــي ظـــل مـــا تــمــثــلــه الـــبـــحـــريـــن، من 
مجتمع حضاري، وإرث تاريخي، ورؤية عصرية، 
التعايش،  ومــبــادئ  التسامح  قيم  على  ترتكز 
واالزدهــار، لصالح  واالستقرار  السالم  وتعزيز 

اإلنسانية والبشرية.
دعوة  إلى  استجابة  تأتي  الكريمة  الزيارة 
الــمــعــظــم، لقداسة  الــمــلــك  صــاحــب الــجــاللــة 
خالل  األزهـــر،  شيخ  وفضيلة  الفاتيكان  بــابــا 
للمشاركة في ملتقى  المقبل،  نوفمبر  مطلع 
ــوار الـــشـــرق والـــغـــرب مـــن أجــل  ــ الــبــحــريــن »حــ

التعايش اإلنساني«.
وبـــرنـــامـــج  الـــــزيـــــارة،  بـــرنـــامـــج  أن  ال شــــك 
محط  سيكونان  البحرين،  ملتقى  فعاليات 
الزيارة  وأثناء وبعد  العالم أجمع، قبل  أنظار 
والــمــلــتــقــى مــعــا، وهـــذا مــا وجـــدنـــاه ورصــدنــاه 
حــالــيــا، مــن اهــتــمــام عــالــمــي كــبــيــر، وإعــالمــي 
وما  والملتقى،  الــزيــارة  حــول  الفاعلية،  بالغ 
ــبـــح اســم  يــشــكــالنــه مـــن أهــمــيــة وتـــأثـــيـــر، وأصـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــنـــوانـــا بـــــــارزا لــلــتــســامــح 

والتعايش والحوار اإلنساني.
جاللة  يــقــودهــا  حكيمة،  دبلوماسية  هــي 
ــبــــة، ونـــظـــرة  ــاقــ ــة ثــ ــ ــرؤيـ ــ الـــمـــلـــك الـــمـــعـــظـــم، بـ
ــة األفـــــــــق، نـــحـــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل اآلمــــــن،  ــ ــعـ ــ واسـ
والتعايش  فبالتسامح  والمستقبل،  للشعوب 
الـــدول  تــتــالقــى وتجتمع  والـــحـــوار اإلنــســانــي، 
والــمــجــتــمــعــات، مـــن أجــــل هــــدف واحـــــد، وهــو 
مصلحة اإلنسان في هذا العالم، من منظور 

إنساني بحت.
النهج  ضمن  يــأتــيــان  والملتقى،  الــزيــارة 

ــانـــي، الــراســخ  الــبــحــريــنــي الـــحـــضـــاري واإلنـــسـ
والـــثـــابـــت، الــمــتــواصــل والــمــســتــمــر، الــمــشــرق 
بــه المجتمع  إبـــراز مــا يتمتع  والــمــزدهــر، فــي 
الــبــحــريــنــي، مـــن ثــقــافــة أصـــيـــلـــة، ومــمــارســة 
عــريــقــة، فــي األخــــوة والــمــحــبــة، وفـــي الــحــوار 
واحترام اآلخر، وفي دعم كل سبل التعاون من 

أجل الخير واإلنسانية.
ــارة والــمــلــتــقــى، يــأتــيــان فـــي تــوقــيــت  ــزيــ الــ
تطورات  العالم  فيه  يشهد  الحساسية،  بالغ 
ومــســتــجــدات، تــســتــوجــب الــمــزيــد مـــن إعـــالء 
كلمة الــعــقــل والــحــكــمــة، فــي حــل الــصــراعــات 
والمشكالت،  الكوارث  تجنب  وفي  والنزاعات، 
الـــحـــوار، وتــعــزيــز التعايش  وفـــي تــرســيــخ لــغــة 

والتسامح.
ــارة والــمــلــتــقــى، يــتــزامــنــان ومــمــلــكــة  ــزيــ الــ
وعرسا  انتخابيا،  استحقاقا  تشهد  البحرين 
ديمقراطيا، يؤكد الحق الدستوري، والتعبير 
عن اإلرادة الوطنية الحرة، في اختيار ممثلي 
الشعب، والمشاركة في صنع القرار، واإلسهام 

في عملية البناء والتنمية.
في  المعظم  الملك  جــاللــة  أشـــار  حينما 
في  تايمز«  »الواشنطن  بصحيفة  نشر  مقال 
في  الديني  التنوع  أن  إلــى   ،2017 أكتوبر   10
البحرين،  لشعب  نعمة  هو  البحرين،  مملكة 
ــن قــيــم  ــق، مــ ــريــ الــــــذي يــســتــنــد إلـــــى تــــــراث عــ
الــتــعــايــش والــتــســامــح الـــروحـــي والــثــقــافــي.. 
ووطنا  وثقافة،  ونهجا  ورسالة،  رؤية  أكد  فقد 
ومجتمعا، وقيادة وشعبا، يعتز ويفتخر بتلك 
عليها  ويعمل  ويــدعــمــهــا،  بها  ويــؤمــن  الــقــيــم، 

دائما وأبدا. 

malmahmeed7@gmail.com

الأزهر والفاتيكان.. 
والح�ار في البحرين

ج����ام����ع����ة ال����خ����ل����ي����ج ال����ع����رب����ي 
ت��ح��ت��ف��ي ب���ي����م ال��ب�����ص��ر ال��ع��ال��م��ي 

ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ تـــــحـــــتـــــفـــــي جـ
والمركز  الــعــربــي  الخليج 
الـــطـــبـــي الـــجـــامـــعـــي بــيــوم 
الخميس  العالمي  البصر 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ الـــمـــقـــبـــل، بـ
ــتـــي أطــلــقــتــهــا  الــحــمــلــة الـ
العالمية  الصحة  منظمة 
بـــهـــدف الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة 
نعمة البصر، وحث األفراد 
والــجــمــاعــات عــلــى اتــخــاذ 
التدابير الالزمة للحفاظ 
عـــــلـــــى صـــــحـــــة الـــــعـــــيـــــون، 
ــات  ــابـ ــة مـــن اإلصـ ــايـ ــوقـ والـ

التي قد تصيبها.
ــة  ــاريــ ــتــــشــ وقــــــالــــــت اســ
العيون  وجــراحــة  أمـــراض 
والـــــقـــــرنـــــيـــــات والــــلــــيــــزك 
الجامعي  الطبي  بالمركز 
بــمــديــنــة الــمــلــك عــبــداهلل 
بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــطــبــيــة 
ــتـــورة نــــدى الــيــوســف  الـــدكـ
إن جامعة الخليج العربي 
فعالية  تنظيم  على  دأبــت 
على  العالمي  البصر  يــوم 
نـــحـــو ســــنــــوي بـــغـــيـــة رفـــع 
الوعي بأهمية الوقاية من 
العمى وضعف البصر عبر 
الـــدوري  الفحص  تكثيف 
المجتمعية  الــفــئــات  لكل 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــــن اإلعـ ــة مـ ــايـ ــوقـ ــلـ لـ
نتائج  لتحقيق  البصرية، 

أفضل في الحماية أسوة بالدول 
المتقدمة.. مشيرًة إلى أن هذه 
ــى تــوجــيــه  ــلـ الــــجــــهــــود تـــعـــمـــل عـ
االهتمام لقضية عالمية تتمثل 
فــــي الـــعـــمـــى وضــــعــــف اإلبــــصــــار 
جانب  إلـــى  تجنبهما،  الممكن 
إلى  الرامية  الفعاليات  تكثيف 
رفع الوعي العام بحجم مشكلة 
العمى وضعف اإلبصار، والتأثير 
على واضعي السياسات من أجل 
دعم وتحسين البرنامج الوطني 

لصحة العين.
ــاق، تشير  ــيـ ــسـ الـ هــــذا  وفــــي 
إحـــصـــائـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
يقل  مـــا ال  أن  إلــــى  الــعــالــمــيــة، 
مــلــيــار شــخــص حــول  عـــن 2.2 
الــــعــــالــــم يــــعــــانــــون مـــــن ضــعــف 
مليار  منهم  الــعــمــى،  أو  البصر 

ــى األقـــــــل يـــعـــانـــون  ــلـ شـــخـــص عـ
مــن ضعف فــي الــرؤيــة كــان من 
أو لم تتم  الوقاية منه  الممكن 
معالجته بعد، وحوالي 80% من 
جــمــيــع حـــــاالت ضــعــف الـــرؤيـــة 
يمكن  العالمي  المستوى  على 

تجنبها.
تحتفل  ــــك،  ذلـ جـــانـــب  ــى  إلــ
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
من  للوقاية  العالمية  والوكالة 
الصحة  بيوم  العام  هذا  العمى 
من  »تأكد  شعار  تحت  العالمي 
العين«،  فحص  على  حصولك 
إيمانا منها بأهمية ودور العين 
تقدم  مــع  دورهـــا  يتضاءل  التي 
الــعــمــر، حــيــث يــوصــي األطــبــاء 
ــراء  ــ الــمــخــتــصــون بــــضــــرورة إجـ
ــة لــلــكــشــف عن  ــ فــحــوصــات دوريـ
ضعف البصر ومقاومة العمى.

ــــف أن  ــوسـ ــ ــيـ ــ الـ وأوضـــــــحـــــــت 
االحتفالية تشتمل على تقديم 
فحوصات لقياس ضغط العين 
وفحص النظر لجميع منتسبي 
جــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي من 
وإداري،  أكــاديــمــي  وكــــادر  طــلــبــة 
أمــراض  أنــواع  بكافة  والتعريف 
الــوقــايــة منها،  ــرق  الــعــيــون وطــ
وطــــــــرق الـــــعـــــالج الـــصـــحـــيـــحـــة، 
الحصول  فرص  الجميع  ومنح 
الشاملة  الرعاية  خدمات  على 

للعيون.

} د. ندى اليوسف.

أحمد محمود  السيد  صرح 
إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ــة  ــيـ عـــطـ
ــحـــريـــن لـــلـــتـــدريـــب  جـــمـــعـــيـــة الـــبـ
وتــنــمــيــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة بــأن 
مشاركة  حول  يتمحور  المؤتمر 
الخبرات وأفضل الممارسات في 
المهارات  توجيه  وإعــادة  تطوير 
فـــي مختلف  الـــمـــرن  والـــتـــدريـــب 
القطاع مثل قطاع النفط والغاز 
ــنــــوك والــــمــــصــــارف  ــبــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ وقـ
وقــــــطــــــاع االتــــــــصــــــــاالت وقــــطــــاع 
للقطاعات  بــاإلضــافــة  التعليم 
الخدمية، حيث يسلط المؤتمر 
ــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم  ــ ــــضـ الـ
االتـــجـــاهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة من 
إعــــــادة تــوجــيــه  او  خــــالل صــقــل 
المهارات بما يساعد الموظفين 
ــى تــحــقــيــق  ــلــ ــات عــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ والـ
أهـــــــــداف الـــتـــطـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي 

بصورة أكثر واقعية مثل الترقية 
أو التحركات الجانبية.

ــااًل  ــبــ ويـــشـــهـــد الـــمـــؤتـــمـــر اقــ
من  والمشاركة  للتسجيل  كبيًرا 
قـــبـــل الـــعـــديـــد مــــن الــمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، مـــؤكـــًدا 
بأهمية  الـــتـــام  الـــوعـــي  مــســتــوى 
ــز عــلــيــهــا  ــركــ ــي يــ ــتــ الــــمــــحــــاور الــ
ــى  ــاشـ ــمـ ــتـ ــر والـــــــتـــــــي تـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـ
مــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــطــويــر 
عليها  تحرص  التي  المنهجية 
العديد من المؤسسات كي تكون 

مستعدة لكافة المتغيرات.
ويـــــقـــــدم الــــمــــؤتــــمــــر فـــرصـــة 
للتعرف على آخر التطورات من 
ــوارد والــمــصــادر والــتــقــنــيــات  ــمـ الـ
الــــــتــــــي تــــســــهــــم فــــــــي تـــحـــســـيـــن 
المهارات، كما سيتم عرض أهم 
عالمًيا  المطروحة  المنهجيات 

إلعــــــــادة صـــقـــل الــــمــــهــــارات إلـــى 
والتدريب  التعلم  تطوير  جانب 

المرن بأنواعه.
اخــتــيــار  أن  ــح عــطــيــة  ــ وأوضــ
الحيوي وطرحه  الموضوع  هذا 
فــي مــؤتــمــر دولـــي يــقــام بمملكة 
الــبــحــريــن مـــن خــــالل أكـــثـــر من 
العديد  تمثل  عــمــل  ــة  ورقـ  )12(
مــــن الـــقـــطـــاعـــات ويــســتــعــرضــهــا 
نخبة من المتحدثين المميزين 
ــه  ــيـ ــوجـ ــر وتـ ــويــ ــال تــــطــ ــ ــــجـ فـــــي مـ
كما  المرن.  والتدريب  المهارات 
يــســتــهــدف  الــمــؤتــمــر  أن  ــاف  ــ أضـ

شريحة كبيرة من العاملين في 
الحكومية  القطاعات  مختلف 
إلـــى أهمية  والـــخـــاصـــة، مــشــيــًرا 
نــشــر الــوعــي والــتــوعــيــة واألخـــذ 
ــات والـــبـــحـــوث  ــ ــدراســ ــ بـــنـــتـــائـــج الــ
الميدانية  والــتــجــارب  العلمية 
ــؤكــــد ضــــــــرورة الــتــركــيــز  ــتــــي تــ الــ
تعزز  التي  التدريب  برامج  على 
وتوسع من قدرة الموظفين في 
اكتساب مهارات جديدة أو بلورة 
مهارات مكتسبة في السابق، بما 
ورفــع  األداء  تــطــويــر  فــي  يــســهــم 

اإلنتاجية.

ــار  ــيــ ــتــ وأضـــــــــــــــاف: جـــــــــاء اخــ
الــمــؤتــمــر مــن منطلق  مــوضــوع 
حاجة ملحة إلى تزويد أصحاب 
بــــأدوات وآلــيــات للتعرف  الــقــرار 
على آخر التطورات من الموارد 
ــنـــيـــات الــتــي  والــــمــــصــــادر والـــتـــقـ
تسهم في تحسين المهارات من 
المنهجيات  أهـــم  عـــرض  خـــالل 
الــــمــــطــــروحــــة عـــالـــمـــيـــًا إلعــــــادة 
ــى جــانــب  ــ ــل الــــمــــهــــارات إلــ ــقـ صـ
المرن  والتدريب  التعلم  تطوير 

بأنواعه.
ــع  ــيــ ــمــ ودعـــــــــــــــــا عــــــطــــــيــــــة جــ
الــمــســؤولــيــن ومــتــخــذي الــقــرار 
إلى االستفادة من هذا المؤتمر 
الـــذي يــشــارك فــيــه الــعــديــد من 
الــمــتــحــدثــيــن والـــخـــبـــراء، حيث 
مشارك   200 حــوالــي  يستقطب 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ مــــــــن مــــخــــتــــلــــف الـ
مشيدًة  والــخــاصــة،  الــحــكــومــيــة 
اللجنة  تبذلها  الــتــي  بالجهود 
المنظمة لإلعداد لهذا المؤتمر 
الــــذي يتضمن  الــمــهــم  الــنــوعــي 
مجموعة قيمة من اوراق العمل 
يومي  خالل  استعراضها  سيتم 

المؤتمر.

ــر الــعــمــل تــقــيــم جمعية  تــحــت رعــايــة جــمــيــل حــمــيــدان وزيــ
الــبــحــريــن لــلــتــدريــب وتنمية الـــمـــوارد الــبــشــريــة يــومــي الــثــالثــاء 
للمهارات،  الــدولــي  المؤتمر   2022 أكــتــوبــر   19  -  18 واألربـــعـــاء 
والـــذي ســوف يعقد فــي فــنــدق الــدبــلــومــات راديــســون بلو تحت 

عنوان »تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن«.

} أحمد محمود عطية.} وزير العمل.

} المشاركون في ملتقى العمل الخيري اإلسالمي لمصلحة الالجئين والنازحين.

العربي  االتحاد  رئيس  بوهزاع  شــارك حسن محمد 
الطيبة في  الكلمة  إدارة جمعية  للتطوع رئيس مجلس 
الالجئين  لمصلحة  اإلســالمــي  الخيري  العمل  ملتقى 
لألمم  السامية  المفوضية  أقامته  والـــذي  والنازحين، 
الــزكــاة  بيت  مــع  بــالــتــعــاون  الالجئين  لــشــؤون  المتحدة 
الكويتي يوم األربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري 2022م. 
البحرين  مملكة  أن  بــوهــزاع  ذكــر  السياق  هــذا  وفــي 
ــعــــون واإلغـــاثـــة  ســبــاقــة فـــي تــقــديــم يـــد الـــمـــســـاعـــدة والــ
للمحتاجين في مختلف ربوع العالم، كما ثمن الجهود 
الملك  الجاللة  بها حضرة صاحب  يقوم  التي  الجبارة 
في  المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
المنكوبة، مما  الدول  اإلنساني ومساعدة  العمل  مجال 
فــي مجال  الــبــارزة  ــدول  الـ البحرين على خــارطــة  وضــع 

المساعدات والخدمات اإلنسانية. 
ــزاع بــالــجــهــود الــــبــــارزة والــمــخــلــصــة من  ــوهـ وأشـــــاد بـ
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم وتنمية القطاع 
األهلية،  والمنظمات  البحرين  مملكة  في  الربحي  غير 
باعتبارها تشكل القوة االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
دور  لها  القوة  هــذه  وأن  والــخــاص،  العام  القطاعين  مع 

وهي  عامة،  االجتماعية  المشكالت  معالجة  في  فاعل 
جـــزء أســـاســـي مـــن مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــتــي 
االجتماعية  الــتــحــوالت  تــســارع  نتيجة  ــا  دورهــ يتعاظم 

واالقتصادية في العالم.
كما استعرض بوهزاع خالل كلمته الجهود اإلنسانية 

لألعمال  الملكية  المؤسسة  بها  تقوم  التي  والتنموية 
الــخــيــري واإلنــســانــي،  رائــــد للعمل  كــنــمــوذج  اإلنــســانــيــة 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  بسمو  ممثلًة 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة، مشيدًا بجهود سموه الحثيثة 
تعزيز  فــي  الــســامــيــة  الملكية  الــرؤيــة  تحقيق  أجـــل  مــن 
والخيري  والتطوعي  االنساني  العمل  مفهوم  وتأصيل 
في المجتمع، مؤكدًا أهمية ما تمثله المؤسسة الملكية 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة بــرئــاســة ســمــوه مــن دور فــاعــل في 
تحقيق التضامن المجتمعي وإسهاماتها المشهودة في 
واأليــتــام  المتعففة  واألســــر  المحتاجة  الــفــئــات  رعــايــة 
إيصال  وكــذلــك  البحرين،  داخــل  والمطلقات  واألرامــــل 
وإبــراز  والمحتاجة  المستغيثة  الــدول  إلــى  المساعدات 

دور البحرين كمنارة لكل مستغيث.
العربي  االتحاد  »إن  قائاًل  بوهزاع تصريحه  واختتم 
مثل  فــي  بالمشاركة  يفخر  البحرين  بمملكة  للتطوع 
هـــذه الــمــنــتــديــات والــمــلــتــقــيــات الــتــي مــن شــأنــهــا إظــهــار 
الجهود اإلنسانية واإلغاثية الكبيرة التي قدمتها مملكة 
مستوى  على  والنازحين  الالجئين  ملف  في  البحرين 

العالم«.

رئي�س جمعية الكلمة الطيبة:

الم�ؤ�ص�صة الملكية للأعمال الإن�صانية نم�ذج رائد للعمل الخيري والإن�صاني

ــال عــمــيــد كــلــيــة الــحــقــوق  قــ
فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــور 
نحو  »إن  أحــمــد:  محمد  صــالح 
يـــشـــاركـــون  ــة  ــبـ ــالـ وطـ ــًا  ــبـ ــالـ طـ  35
حــالــيــًا فـــي الــبــرنــامــج الــعــيــادي 
للمهارات القانونية لطلبة كلية 
الــحــقــوق والــمــتــوقــع تــخــرجــهــم 
فــــي الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــحـــالـــي 
أن  مـــوضـــحـــًا   ،)2023_2022(
الــبــرنــامــج الـــعـــيـــادي لــلــمــهــارات 
العيادة  مركز  ينظمه  القانونية 
الــقــانــونــيــة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق، 
 2022 أكتوبر   4 فــي  انطلق  وقــد 

الحالي«.
وأوضح د. أحمد أن برنامج 
ــارات الـــقـــانـــونـــيـــة لــطــلــبــة  ـــهــ ــمـ الــ
ــى تــقــديــم  ــ ــهــــدف إلــ الـــحـــقـــوق يــ
ــانـــونـــي مــتــمــيــز يــؤهــل  تــعــلــيــم قـ
بالعمل  لــلــنــهــوض  الــخــريــجــيــن 
ــــالل تــطــويــر  الـــقـــانـــونـــي مــــن خــ
والقانونية  المعرفية،  المهارات 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمـ والـــبـــحـــثـــيـــة بـ
حاجات المجتمع وسوق العمل. 
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج الــجــديــد 
ــيـــل طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق  ــأهـ تـ

المتوقع تخرجهم قريبًا. 
ويــنــفــذ الــبــرنــامــج بــواســطــة 
وحقوق  القانونية  العيادة  مركز 
اإلنسان كل فصل دراســي، حيث 
من  االلــتــحــاق  طلبات  يستقبل 
االنضمام  في  الراغبين  الطلبة 
ــة كــل  ــدايــ ــبـــرنـــامـــج فــــي بــ ــى الـ ــ إلـ
يــنــفــذ  أن  فـــصـــل دراســــــــي، عـــلـــى 
بعد نهاية أول شهر من الفصل 
الدراسي إلى نهايته في أوقات ال 

تتعارض مع محاضرات الطلبة 
وامتحاناتهم.

الحقوق  كلية  عميد  وأشـــار 
يــرتــكــز على  الــبــرنــامــج  أن  إلــــى 
الــــزيــــارات الــمــيــدانــيــة لــلــجــهــات 
الــقــانــونــي،  بالعمل  الــصــلــة  ذات 
تضم:  أن  المفترض  مــن  والــتــي 
المجلس األعلى للقضاء، وهيئة 
التشريع والرأي القانوني، وزارة 
الوطنية  والمؤسسة  الداخلية، 
لحقوق اإلنسان، األمانة العامة 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــلـــمـــات، بـ ــتـــظـ ــلـ لـ

مكاتب المحاماة. 
البرنامج يحوي  أن  وأضاف 
الـــمـــوضـــوعـــات  فــــي  عـــمـــل  ورش 
الــمــرتــبــطــة بــالــجــانــب الــعــمــلــي 
ــانــــونــــي مـــثـــل:  ــقــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــي الــ
ــة الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة،  ــ ــ ــاغـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ
وصياغة  الــقــانــونــي،  والــتــفــســيــر 
المذكرات، والتقارير القضائية، 
ــة،  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ واالســــــــتــــــــشــــــــارات الــ
للمرافعات  عملية  وتــطــبــيــقــات 

الترجمة  القضائية، كما يحوي 
العمالية،  الــدعــوى  الــقــانــونــيــة، 
ـــون  ــانـ الــــــــدعــــــــاوى اإلداريــــــــــــــــة، قــ
الــتــنــفــيــذ الـــجـــديـــد، الــعــقــوبــات 
الشخصية،  ــوال  ــ األحـ الــبــديــلــة، 
الــتــحــكــيــم، والـــوســـاطـــة ويــقــدم 
البرنامج -أيضًا- ورش عمل في 
تطوير الذات في عالم االبتكار، 
ــل، والــعــمــل  ــواصــ ــتــ ومـــــهـــــارات الــ

ــي، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
للحياة  والــتــخــطــيــط  الــتــنــظــيــم 
بتحديات  وتــعــريــفــهــم  الــعــمــلــيــة 

سوق العمل.
البرنامج  إن  د. أحمد  وقــال 
يــؤهــل الــطــالــب لــلــحــصــول على 
توثق  تفصيلية  مشاركة  شــهــادة 
تضاف  البرنامج،  فــي  مشاركته 
الذاتية، وتمكنه من  إلى سيرته 

االستفادة منها في سوق العمل. 
ومـــركـــز الـــعـــيـــادة الــقــانــونــيــة 
في  إنشاؤه  تمَّ  اإلنسان،  وحقوق 
كلية الحقوق بجامعة البحرين، 
في عــام 2013، من أجــل أهــداف 
ــدة، تــســهــم فـــي تــحــقــيــق رؤيـــة  ــ عـ
ــة الــبــحــريــن  ــعـ ــامـ ــات جـ ــعـ ــلـ وتـــطـ
المجتمع  خدمة  فــي  ورسالتها 

البحريني.

طلبة »العيادة القان�نية« بجامعة البحرين يبدوؤون برنامج المهارات القان�نية

} د. صالح محمد أحمد.

تحتفل  ك���ان����«  اأح���م���د  ب���ن  »ي��������ص���ف 
ب����ال����ي�����م ال���ع���ال���م���ي ل��ل��م�����ص��ن��ي��ن

ــد كــانــو  ــمـ ــوســـف بــــن أحـ ــة يـ ــركـ ــامــــت شـ أقــ
وبالتعاون مع نادي عبدالرحمن كانو لرعاية 
الـــوالـــديـــن حـــفـــاًل بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي 
منتسبي  مــن  المتميزين  لتكريم  للمسنين 
الـــنـــادي بــحــضــور الــســيــد نــبــيــل خـــالـــد كــانــو، 
من  كبير  وعـــدد  الــشــركــة  إدارة  مجلس  عضو 
للوفاء  الشركة  سياسة  إطــار  فــي  المدعوين 
المجتمع  ودعـــم  االجتماعية  بمسؤولياتها 

البحريني.
نبيل  السيد/  اإلدارة  وأكــد عضو مجلس 
ــاء من  خــالــد كــانــو أن هـــذا الــحــفــل يــأتــي وفــ
وحرصها  االجتماعية  بمسؤوليتها  الشركة 
كبار  الفئة من  هــذه  إلــى  االنتباه  على جــذب 
السن وإشعارهم بمدى اهتمام كل المؤسسات 
في الدولة بهم وبظروف معيشتهم، ما ينعكس 
إيجابيًا على أوضاعهم النفسية ومعنوياتهم 

ومساعدتهم في عيش حياة أفضل. 

ــى مـــثـــل هـــذه  ــ وأوضـــــــح أن الـــشـــركـــة تــتــطــلــع إلـ
ككل،  المجتمع  إنهاض  في  تسهم  التي  المبادرات 
وإحاطتهم  المسنين  مــع  الــتــواصــل  أهمية  مــؤكــدًا 
إلى مكانتهم في قلوبنا وما يمليه  بالمحبة نظرًا 
كانو  وأضـــاف  واالجتماعي.  الديني  واجبنا  علينا 
أنـــه يــجــب رد الــجــمــيــل لــهــم نــظــيــر مـــا قـــدمـــوه من 
والخدمة  الرعاية  ممتدحًا  وتضحية،  وبذل  عطاء 
كانو  عــبــدالــرحــمــن  ــادي  نـ يقدمها  الــتــي  المتميزة 
على  طيبة  بسمعة  يتمتع  حيث  الوالدين،  لرعاية 

مستوى المملكة وخارجها.
فيما أعرب رئيس ومنتسبو النادي عن شكرهم 
لبرامج  كانو على دعمهم  لشركة يوسف بن أحمد 
الكثيرة  الخيرية  األعــمــال  وعلى  الــنــادي  وأنشطة 
الشراكة  فــي  منها  مــشــاركــة  الــشــركــة  تقدمها  الــتــي 
قصائد  الحفل  وتخلل  المملكة،  فــي  المجتمعية 
من  المتميزين  وتــكــريــم  تــراثــيــة  وعــروضــا  شــعــريــة 

منتسبي النادي، كما تم توزيع الهدايا التذكارية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16278/pdf/1-Supplime/16278.pdf?fixed4210
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/1312341
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312435
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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)
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 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
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 ∫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

P  12

Link

P  20

Link

Link

P  7

Link

العدد )16278( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 21 ربيع األول 1444هـ - 17 أكتوبر 2022م 20

�ل�سفينة �لعلمية »تار�« عادت �إلى فرن�سا من رحلة جابت خاللها 70 �ألف كيلومتر

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

دور

ــت الــبــحــريــن تـــمـــارس دورهـــــا على  ــازالـ مـ
العالم  يعيش  لكي  وتجتهد  العالم  مستوى 
وهي  واالستقرار،  والسالم  الرخاء  حياة  كله 
المشكالت  لمختلف  الحلول  وتقدم  تقترح 
الــعــالــمــيــة، االقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا والــســيــاســيــة 

واالجتماعية.
وقـــد أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة آل 
خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني أهمية 
تعزيز التعاون الدولي المشترك وتوحيد كل 
المبتكرة  الحلول  ووضــع  المبذولة  الجهود 
ــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي  والــــداعــــمــــة لــتــحــقــيــق الـ
لكل  المستدامة  التنمية  وأهـــداف  المنشود 
الدولن وأكد دور مجموعة البنك الدولي في 
إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاعات 
التجارية  الحركة  وسالسة  والطاقة  الــغــذاء 
االنتعاش  وتسريع  المرونة  وتعزيز  الدولية 

االقتصادي العالمي.
أمام  ألقاه  الذي  البيان  جاء ذلك خالل 
لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية 
البحرين  مملكة  تمثلها  والــتــي  والمالديف 
في إطار مشاركته في اجتماع لجنة التنمية 
اجتماعات  وذلــك ضمن  الــدولــي،  البنك  في 
وصندوق  الــدولــي  البنك  محافظي  مجلس 
ــي الـــســـنـــويـــة الـــمـــنـــعـــقـــدة فــي  ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ

واشنطن.
ــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الوطني  حــث وزيـ
على زيادة دعم وتعزيز كفاءة البنية التحية 
المبتكرة  التقنيات  في  واالستثمار  للطاقة 
أوضــح  كــمــا  الــكــربــونــيــة،  انــبــعــاثــاتــهــا  لتقليل 
البشري  الــمــال  رأس  فــي  االســتــثــمــار  أهــمــيــة 
المضي  لمواصلة  أساسيا  محركا  باعتباره 
ــتــــصــــادي  ــو االقــ ــمـ ــنـ ــو تــحــقــيــق الـ ــحـ ــا نـ ــدمــ قــ

المنشود وزيادة عملية اإلنتاج.

عبداملنعم إبراهيم

�لغرب يعاني �أزمات �قت�سادية.. لكنه ينفق ب�سخاء على �أوكر�نيا!
ٌة انخرطت في تنفيِذ حزم العقوبات االقتصادية  ال توجُد دولٌة غربيَّ
ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا ال تعاني حالًيا من المشاكِل 
ِة والمعاناِة المعيشيِة لمواطنيها.. فقط انظروا بعين الصقر  االقتصاديَّ
بريطانيا  وفي  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الداخلية  المشاكل  إلى 
تعاني  اليابان  إسبانيا، حتى  وفي  إيطاليا  وفي  ألمانيا  وفي  فرنسا  وفي 
ٌة  اقتصاديَّ أزمٌة  الياباني..  )الين(  الوطنية  عملتها  ح  ترنُّ من  األيام  هذه 
جراء  الثمَن  تدفُع  وشعوبها  الغربية،  الــدوُل  تعيُشها  طاحنة  ومعيشية 
الرئيس  إدارة  عليها  أقــدمــت  متهورة  قــــراراٍت  خلف  حكوماتها  انــخــراط 
أوكرانيا،  في  الحرب  روسيا على خلفية  لمعاقبة  بايدن(  )جو  األمريكي 
األعمى خلف  الثمَن لالنقياد  الغربية  الــدول  دفعت جميُع  النهاية  وفي 

)واشنطن( في تنفيذ تلك العقوبات االقتصادية التي ارتدت عليها!
والعالم  أوكرانيا  حــرب  في  لواشنطن  األكبر  الحليف  بريطانيا  في 
سياساتها  بسبب  شعبيتها  تدهور  من  المحافظين  حزب  حكومُة  تعاني 
أسعار  وارتفاع  األسعار  وارتفاع  التضخم  نسبة  وارتفاع  الفاشلة،  المالية 
تايمز(  )الفايننشال  صحيفة  وذكـــرت  أضــعــاف..  ثالثة  الكهرباء  فــاتــورة 
فــي خطٍر  تـــزال  ال  تـــراس(  )لــيــز  الــــوزراء  رئيسة  )أن حكومة  البريطانية 
على الرغم من إقالتها وزير الخزانة )كواسي كوارتنج(، الذي كان )كبَش 
ذكر  باين( مقااًل  )سيباستيان  وكتب  السلطة  في  لبقاء حكومتها  فداء( 
بأنها فعلت ما  أن نواَب حزب المحافظين ال يزالون غير مقتنعين  فيه 
إذا  وأنــهــم  بها،  لإلطاحة  يخططون  البرلمان  أعــضــاء  بعض  وأن  يكفي، 
الــوزراء،  فــإن هــذا يعني أن من سيشغل منصب رئيس  نجحوا في ذلــك، 
سيكون خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون 6 سنوات، 
والثاني من دون تفويض مباشر من الناخبين(!! لقد كانت لبنان والعراق 
أضحوكة في سرعة تغيير الحكومات أو إسقاطها أو تعثر تأجيلها.. لكن 
حالًيا بريطانيا صارت هي المنافس لهما في تدهور حكوماتها المتسارع 
في القارة األوروبية!! ويشير الكاتب إلى أن عدًدا متزايًدا من نواب حزب 
المحافظين يريدون اإلطاحة بتراس، رغم أنه لم يمض على تعيينها 38 

يوًما فقط.
أمــا فــي أمــريــكــا فقد أصــبــح الــمــواطــنــون األمــريــكــيــون يــســخــرون من 
أوكرانيا،  )زيلينسكي( في  الباذخ في دعم حكومة  بايدن لكرمها  حكومة 
بينما هم يعيشون الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار 
دمرها  التي  )فــلــوريــدا(  مدينة  قيام  فــي  السخرية  هــذه  وتجلت  الــوقــود، 
من  بــداًل  المدينة  على حطام  األوكــرانــي(  )العلم  برفع  مؤخًرا  اإلعصار 
العلم األمريكي، في صورة ساخرة من قيام الكونجرس األمريكي بتقديم 
مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا!! بينما الشعب األمريكي الذي دمر 
دوالر  مليار  بنحو 17,6  تقدر  التي  األمــوال  بهذه  أحق  بيوتهم  اإلعصار 

أمريكي قدمتها أمريكا ألوكرانيا منذ اندالع الحرب هناك!!
وفــــي فــرنــســا يــعــانــي الـــمـــواطـــنـــون هـــم أيـــًضـــا مـــن تــبــعــات الــعــقــوبــات 

روسيا  على  الغرب  فرضها  التي  االقتصادية 
ومدن  باريس  وتشهد  بقسوة،  عليهم  وارتــدت 
على  احتجاجية  مــظــاهــرات  أخـــرى  فرنسية 

غالء األسعار وارتفاع أسعار الطاقة، وذكرت وكالة )فرانس برس( أن عمال 
إنيرجيز(  )تــوتــال  لمجموعة  تابعة  لــلــوقــود  ومــســتــودع  فرنسية  مصفاة 
تعهدوا بمواصلة اإلضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم وأجورهم، ما يفاقم 
المخاوف حيال إمدادات البترول.. وخرجت 4 من مصافي فرنسا السبع 
ومستودع واحد عن الخدمة، بعد ما رفض العمال العرض المالي الذي 
قدمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات.. كما دعا معارضو )ماكرون( 
العام  )االتحاد  ودعا  التضخم،  على  لالحتجاج  مسيرات  إلى  اليساريون 
للعمال( إلى إضراب يوم الثالثاء )غًدا( من شأنه أن يعطل حركة النقل 
بــزيــادة أجـــور موظفي  الــبــالد.. ويــطــالــب )االتـــحـــاد(  الــعــام على مستوى 
)توتال إنيرجيز( بنسبة 10 بالمائة بأثر رجعي لعام 2022 بأكمله.. وقالوا 
إن الشركة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، ألن صافي 
األرباح التي حققتها بلغ 5,7 مليارات دوالر في الفترة من أبريل حتى 
يونيو الماضي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا، 

ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.
ألمانيا هي األخرى تعاني من مشاكل اقتصادية جمة من وراء أزمة 
الطاقة المتفاقمة، وبالكاد تمكنت الحكومة من تخزين الغاز لمواجهة 
أزمة الوقود للشتاء القادم.. لكنها بال شك ستظل في حالة خطر بسبب 
باعت  التي  لواشنطن  إرضــاًء  الثمن  الزهيد  )الروسي(  الغاز  مقاطعتها 

ألوروبا غازا أمريكيا بسعر مضاعف 4 مرات!!
ــدول األوروبـــيـــة، ألن  الــ أكــبــر مــن غــيــرهــا مــن بقية  ألــمــانــيــا  ومشكلة 
تشغيل  في  الروسي  الغاز  على  تعتمد  كانت  الكبرى  وشركاتها  مصانعها 
مــاكــيــنــاتــهــا فـــي الــمــصــانــع، وفـــي حــالــة عـــدم تـــوافـــر الـــغـــاز والــطــاقــة فــإن 
الفاخرة  السيارات  المصانع األلمانية، بما في ذلك صناعة  العديد من 
والشاحنات والجرارات وصناعة السالح، سوف تتوقف عن العمل.. وهذا 
أعمالهم..  مــن  واأللــمــان  والعمال  الموظفين  مــن  اآلالف  تسريح  يعني 
ويعني زيادة حجم البطالة، ما يعرض أمن المجتمع األماني للخطر.. 
تحسن  بأن  مؤتمر صحفي  في  )بوتين(  الروسي  الرئيس  ومؤخًرا نصح 
األطلسي  الناتو(  )حلف  في  التزاماتها  مواصلة  بين  االختيار  ألمانيا 
أن  وبين  األلماني،  لالقتصاد  واقتصادية  مالية  خسائر  من  يفرضه  بما 
تختار ألمانيا مصلحتها الوطنية والقومية ومصلحة الشعب األلماني.. 

ويمكنها أن تحصل على غاز روسي زهيد الثمن.
انجرفوا  بريطانيا ألنهم  وفــي  األوروبــيــة  الـــدول  فــي  هــذا يحدث  كــل 
خلف عقوبات اقتصادية أمريكية ضد روسيا، وأنفقوا أمواَل شعوبهم على 

حكومة زيلينسكي في أوكرانيا التي أصبحت ال تشبع البتة!!

ت��زن �أك�ث��ر م�ن ط��ن.. 
يقطين�ة تخ��طف �لأنظ�ار 
باأمريك���ا م�ه�رج��ان  ف��ي 

ت�س�رف باي�دن د�خ�ل مطع�م 
دج�اج مك�س�يكي يثي�ر تفاع�ال 
الخميس مطعما مكسيكيا  يوم  بايدن  األمريكي جو  الرئيس  زار 
شهيرا للدجاج في والية كاليفورنيا. ودخل بايدن مطعم »تاكوز 1986«، 
وهو مطعم مكسيكي شهير في جنوب كاليفورنيا، لشراء وجبة دجاج 
المحاسب  عليه  عــرض  الــحــســاب  ليدفع  أتــى  وعــنــدمــا  »كــويــســاديــال«، 
بلغ  الخصم  وبعد  العامة«.  »الخدمة  على  بالمائة   50 بنسبة  خصما 
إجمالي فاتورة بايدن 16.45 دوالرا، لكن بايدن أصر على دفع 60 دوالرا 
بدال من ذلك. وقال بايدن إن المبلغ اإلضافي الذي دفعه سيكون من 
على  وفــي حسابه  المطعم.  إلــى  يأتي  الــذي  التالي  الشخص  نصيب 
إذا  »أعلمني  وعلق:  العامل  مع  لمحادثته  فيديو  بايدن  نشر  »تويتر«، 
المجانية«.  الدجاج  وجبة  على  حصلت  الــذي  التالي  الشخص  كنت 

واحتفى المطعم بزيارة بايدن، ونشر فيديو للحظة دخوله الموقع.

ق�سر باكنجهام يتبرع بدببة تاأبينية 
�ل�ر�ح�ل�ة لجمعية خيري�ة  للم�ل�ك�ة 
ُتعنى  خيرية  لجمعية  التبرع  السبت  أمس  باكنجهام  قصر  أعلن 
كــانــت ضمن  أخـــرى  ودمـــى  بادينجتون  دب  ألــف  مــن  بأكثر  بــاألطــفــال 
إثــر  عــلــى  الــثــانــيــة  إلــيــزابــيــث  للملكة  التأبينية  البريطانيين  رســائــل 
وفــاتــهــا. وأشـــار القصر فــي بــيــان إلــى أن الــدمــى »الــتــي وضــعــت تحيًة 
وونــدســور  لــنــدن  فــي  الملكيين  السكن  مــقــّري  أمـــام  إليزابيث  للملكة 
بــرنــاردوس«.  )جمعية(  ألبناء  المخصصة  لألعمال  بها  التبرع  سيتم 
خلفتها  عندما   ،2016 عام  حتى  الجمعية  لهذه  راعية  الملكة  وكانت 
كاميال التي كانت يومها دوقة كورنوال وأصبحت الملكة القرينة. ونقل 
البيان عن رئيسة الجمعية لين بيري قولها »نعد برعاية هذه الدببة 
الــذيــن  لــألطــفــال  الــفــرح  وستجلب  الــحــب  مــن  بكثير  الــتــي ستحظى 
ومعطفه  الحمراء  بقبعته  بادينجتون،  دّب  ولشخصية  نساعدهم«. 
األزرق، شهرة واسعة في قصص األطفال البريطانية منذ خمسينات 
الفائت  سبتمبر   8 في  توفيت  التي  الملكة  وكانت  العشرين.   القرن 
ظهرت في يونيو خالل االحتفاالت بمرور 70 عامًا على توّليها العرش، 

في مقطع فيديو وهي تشرب الشاي مع دب بادينجتون.  

ت��ط��ب��ي��ق ي��ك�����س��ف �لإ���س��اب��ة 
ب����ال���������س����رط����ان ب���م���ج���رد 
���س��م��اع ����س���وت �ل��م��ري�����ض

الوطنية  بالمعاهد  مختصون  علماء  ابتكر 
لــلــصــحــة بــأمــريــكــا تــطــبــيــقــا يــمــكــن تــثــبــيــتــه على 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، يــســتــطــيــع تــشــخــيــص مـــرض 
الـــســـرطـــان مـــن خــــالل الـــصـــوت فــقــط لــلــمــريــض. 
بسبب  تــحــدث  الــتــي  الــتــغــيــرات  التطبيق  ويــرصــد 
الـــمـــرض فـــي الــحــبــال الــصــوتــيــة، ومــــن ثـــم يــقــوم 
ــر الــذي  بــاكــتــشــاف الــمــرض فــي وقـــت مــبــكــر، األمــ
يــســمــح بــعــالجــه، ويـــرفـــع احــتــمــاالت الــشــفــاء من 
تقنيات  عــلــى  التطبيق  ويعتمد  الــخــبــيــث.  الــــورم 
الذكاء االصطناعي، حيث يقوم التطبيق بتحليل 
لــوجــود  بالتنبيه  يــقــوم  وبــالــتــالــي  فــقــط،  الــصــوت 
الـــمـــرض الــخــبــيــث قــبــل أن يــتــفــاقــم ويــنــتــشــر في 
جسم المصاب. وقال تقرير نشرته جريدة »دايلي 
مــيــل« الــبــريــطــانــيــة إن الــعــلــمــاء تــمــكــنــوا مــن بناء 
الــذي  االصطناعي،  الــذكــاء  باستخدام  التطبيق 
يقوم بدوره بتحليل االهتزازات في أنماط الكالم 
والتنفس؛ للبحث عن أدلة على المرض. ويجري 
تــطــويــر الــتــطــبــيــق مـــن قــبــل »الــمــعــاهــد الــوطــنــيــة 
للصحة«، التي تقوم بتمويل مشروع بحثي ضخم 
الــذكــاء  الــتــي ستبني  الــصــوتــيــة  الــبــيــانــات  لــجــمــع 

االصطناعي.

} بايدن في المطعم.

}  دب بادينجتون.

} تعبيرية.

الـــ52 في مدينة  اليقطين بنسخته  شهد مهرجان 
األســبــوع، تسجيل  هــذا  األمريكية،  بــاي«  مــوون  »هالف 

رقم قياسي ألكبر يقطينة في أمريكا الشمالية.
وفاز بهذا الرقم القياسي »ترافيس جينجر« القادم 
من والية مينيوستا بثمرة يقطين تزن نحو ألف و161 
يقطينة  ألكبر  القياسي  الرقم  بذلك  ليحطم  كلجم، 
في أمريكا الشمالية المسجل باسمه أيضا عام 2020، 

والبالغ ألفا و65 كلجم. 
لكن رقم »جينجر« لم يكسر الرقم القياسي ألكبر 
طنا  الــبــالــغ   2021 عــام  المسجل  الــعــالــم  فــي  يقطينة 

و226 كلجم.
الضخمة  »جينجر«  يقطينة  تحمل  عربة  وجابت 
الواقعة على ساحل  بــاي«  مــوون  »هالف  شــوارع مدينة 

المحيط الهادي، وسط اهتمام كبير من الجمهور. 
وتخلل المهرجان عروض رقص وأنشطة مختلفة 
ملفتة لألنظار. يذكر أن ثمار اليقطين تصل إلى هذه 
خاصة  زراعـــة  استراتيجيات  عبر  الضخمة  األحــجــام 
تشمل استخدام ما يعرف بـ»هرمونات النمو الطبيعية« 

} أكبر يقطينة في أمريكا الشمالية.و»التطعيم المزدوج«.

وصلت السفينة الشراعية »تارا« 
من  عــائــدة  فرنسا  إلــى  السبت  يــوم 
خاللها  جابت  طويلة  علمية  رحلة 
عدة  مناطق  فــي  كيلومتر  ألــف   70
مــــن الـــعـــالـــم أحــــضــــرت مــنــهــا آالف 
ــنــــات الــحــيــة  ــائــ ــكــ ــن الــ ــ الـــعـــيـــنـــات مـ
الــبــحــريــة الــدقــيــقــة الــتــي ُيــفــتــرض 
أفــضــل  فـــهـــًمـــا  تــحــلــيــلــهــا  يــتــيــح  أن 
ــال  ــريـــة. وقــ ــبـــحـ لــعــمــل الـــعـــوالـــق الـ
»تــارا« رومان تروبليه  مدير مؤسسة 
ــروا  ــالل مـــؤتـــمـــر صــحــفــي فــــي غــ ــ خـ
)غــــرب فــرنــســا( فـــي خــتــام الــرحــلــة 
الـــتـــي اســتــغــرقــت ســنــتــيــن وحــمــلــت 
عــنــوان »مــهــمــة مــيــكــروبــيــوم« إن »مــا 
البعثة.  تعلنه  معّين«  اكتشاف  ِمــن 
ــــالل رحــلــتــهــا مــــن تــشــيــلــي إلـــى  وخــ
إفــريــقــيــا، مــــرورًا بـــاألمـــازون والــقــارة 
القطبية الجنوبية، أخذت السفينة 
ألف   25 المختبرية نحو  الشراعية 
الدقيقة  الحية  الكائنات  من  عينة 
والبكتيريا  )الــفــيــروســات  البحرية 
وســــواهــــا(. وأضـــــاف تــروبــلــيــه: »فــي 
عـــامـــيـــن،  إلــــــى  ــرًا  ــ ــهـ ــ شـ  18 ــون  ــضــ غــ

سنبدأ في التوصل إلى االكتشافات 
العّينات. وهذه  األولى« بعد تحليل 
الكائنات الدقيقة التي توصف بأنها 
»شــعــب الــبــحــر الــخــفــّي« هــي أســاس 
الــســلــســلــة الــغــذائــيــة، وتــشــّكــل أكــثــر 
من ثلثي الكتلة الحيوية البحرية. 
الكربون  أكسيد  ثاني  تلتقط  وهــي 
الموجود في الغالف الجوي وتوفر 

نصف األكسجين الذي نتنفسه. 
وقـــال تــروبــلــيــه: »الـــســـؤال الــذي 
ــو: كــيــف  ــ نـــطـــرحـــه عـــلـــى أنــفــســنــا هـ
ــل هـــذه  ــ ــاعـــل كـ ــفـ ــتـ تـــعـــمـــل؟ كـــيـــف تـ
وهــذه  البكتيريا  وهــذه  الفيروسات 
الطحالب البحرية الدقيقة إلنتاج 
األكسجين وتخزين الكربون وإنتاج 
الــــبــــروتــــيــــنــــات؟«. وأضـــــــــاف: »كــيــف 
مع  مستقباًل  ذلك  يتغير  أن  يمكن 
ــان 14  تــغــيــر الــمــنــاخ والـــتـــلـــوث؟« وكــ
من  علماء  ستة  بينهم  من  شخصًا 
السفينة  متن  على  عــدة  جنسيات 
الـــتـــي صــمــمــهــا الــمــســتــكــشــف جــان 
لـــوي إتــيــان ويــبــلــغ طــولــهــا 36 مترا 

وعرضها عشرة أمتار. } قوارب ترحب بالسفينة لدى عودتها.
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ــام الــســفــيــر خــلــيــل  ــ أقــ
الــــذوادي األمين  إبــراهــيــم 
الــــعــــام الـــمـــســـاعـــد رئــيــس 
ــاع الــــشــــؤون الــعــربــيــة  قـــطـ
بجامعة  الــقــومــي  واألمــــن 
الــــدول الــعــربــيــة والــســيــدة 
ــاء  ــشــ ــه حـــــفـــــل عــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ قـ
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــالــ ــه بــ ــزلــ ــنــ فـــــي مــ
ــــى شـــــــــرف اســــتــــقــــبــــال  ــلـ ــ عـ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد يــوســف 
الــحــوســنــي عــضــو مجلس 
المقاولين  جمعية  إدارة 
ــور  ــتــ ــة، والــــدكــ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
أحـــمـــد الــــدوســــري رئــيــس 
بمنتدى  األمــنــاء  مجلس 
األمـــــــيـــــــر يــــــوســــــف دنـــــــدن 
التنفيذية  اللجنة  عضو 
لرواد  العربي  االتحاد  في 

الكشافة والمرشدات.
حــــــــــضــــــــــر الـــــــحـــــــفـــــــل 
ــن اإلعـــامـــيـــيـــن  لــفــيــف مــ
الــمــصــريــيــن عــلــى رأســهــم 
أسامة  الصحفي  الــكــاتــب 
عــــــجــــــاج مــــــديــــــر تـــحـــريـــر 
المصرية  األخبار  جريدة 
ــرج الــتــلــفــزيــونــي  ــخــ ــمــ والــ
ــيــــي الــــــديــــــن جــــــال،  مــــحــ
واستمتع الحضور بوصلة 
غـــنـــاء بــحــريــنــيــة مــصــريــة 

من المطرب البحريني إبراهيم 
العوضي.

الحوسني  الــدكــتــور  وكــشــف 
التي  الكبيرة  االســتــعــدادات  عن 
ــلـــس الـــحـــوســـنـــي  يـــقـــيـــمـــهـــا مـــجـ
لـــاحـــتـــفـــال لـــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة 
ــي  ــنــ ــوطــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
الــمــجــيــد وعــيــد جــلــوس جــالــة 
جمهورية  فــي  المعظم  الملك 
مــصــر الــعــربــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــال مـــجـــلـــس الـــحـــوســـنـــي  ــفــ ــتــ احــ
ــذه الــمــنــاســبــة الـــغـــالـــيـــة فــي  ــهـ بـ
بــدعــم من  بــدأ عــام 2013  مصر 
مدينة  فــي  وكــان  الملك  جالة 
ــد تــــوالــــى فــي  ــ ــرم الـــشـــيـــخ، وقـ ــ شـ

مـــدن أخــــرى كــالــغــردقــة، وســوف 
يــقــام هـــذا الـــعـــام بــيــن الــقــاهــرة 
العديد  بــحــضــور  واالســكــنــدريــة 
ــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــتــي  ــ ــ مــــن األسـ
ســـتـــســـافـــر إلـــــى مـــصـــر لــحــضــور 
ــذه الــفــعــالــيــات الـــتـــي ســتــقــام  هــ
ديسمبر   19  –  12 الــفــتــرة  فـــي 
القادم، وسوف توجه الدعوة إلى 
جميع أفراد الجالية البحرينية 
إلى  إضافة  مصر،  في  المقيمة 
الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن بــمــصــر 
هناك  أن  إلــى  مشيرا  وأســرهــم، 
في  سيقام  بحرينيا  فنيا  حفا 
ــذه الـــفـــعـــالـــيـــات بــأحــد  ــ ــام هـ ــتـ خـ

الفنادق الكبرى بالقاهرة.

م�صر في  الوطني  باليوم  لالحتفال  ا�صتعدادات 

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت���������ص����ارك ف��ي 
ال���م���وؤت���م���ر ال�����دول�����ي ل���الب���ت���ك���ارات

ــــت عــضــو هــيــئــة  ــاركـ ــ شـ
اإلدارة  بــقــســم  الـــتـــدريـــس 
إدارة  بــكــلــيــة  ــتـــســـويـــق،  والـ
األعـــــــــــــمـــــــــــــال بـــــجـــــامـــــعـــــة 
البحرين، الدكتورة نجاء 
ــي  ــ ــي، فـ ــ ــوقـ ــ ــدسـ ــ ــتــــحــــي الـ فــ
الدولي  العلمي  »المؤتمر 
عالم  فــي   4.0 االبــتــكــارات 
مـــــا بــــعــــد كــــوفــــيــــد« الـــــذي 
ــه كــــلــــيــــة وارســــــــــو  ــتــ ــمــ ــظــ نــ
الفترة  خـــال  لــاقــتــصــاد، 
وضم  2022م.  أكتوبر   6-4
الـــمـــؤتـــمـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
في  المختصين  الــخــبــراء 
والتنمية  اإلدارة  مــجــاالت 

والتطوير حول العالم. 
الــدســوقــي  د.  وقــدمــت 
»الــمــمــارســات  حــول  جلسة 
في  للموظفين  األخاقية 
مــكــان الــعــمــل« مـــن خــال 
ــا »إعــــــــــادة  ــهــ ــثــ ــحــ ــوان بــ ــنــ عــ

الــتــفــكــيــر فـــي الــخــدمــة الــعــامــة: 
ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  نــــظــــر  وجــــهــــة 

الجديدة«.
وطالبة  طالبا   133 وشـــارك 
الماجستير  بــرنــامــج  طلبة  مــن 
في إدارة الموارد البشرية وطلبة 
الــبــكــالــوريــوس فــي إحــــدى مــواد 
الــنــهــائــيــة مـــن تخصص  الــســنــة 

المحاضرة  فــي  األعـــمـــال،  إدارة 
االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت يــوم 
أكتوبر 2022م(، إلى  الثاثاء )4 
جـــانـــب مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــطــلــبــة 
الــدراســات  الــدولــيــيــن مــن طلبة 
البكالوريوس، من  العليا وطلبة 
والخبرات  المعارف  تبادل  أجــل 

العالمية. 
إلــى  الـــدســـوقـــي  د.  وأشــــــارت 
زيادة  إلى  هدفت  المحاضرة  أن 
معرفتهم  وتعزيز  الطلبة،  وعــي 
عن اإلدماج، والتنوع، والمساواة 
ــيـــن، والـــتـــمـــكـــيـــن،  ــنـــسـ بـــيـــن الـــجـ
ــؤ الــــفــــرص، كــمــمــارســات  ــافـ ــكـ وتـ
أخاقية أساسية للموظفين في 
الــعــمــل. كــمــا قـــام الطلبة  مــكــان 
بكتابة مقال من صفحة واحدة 
ــول الـــــدروس الــمــســتــفــادة من  حـ
ــن أجــــــل تــحــســيــن  ــ الـــجـــلـــســـة، مـ
ــل الـــنـــقـــدي  ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ مــــــهــــــارات الـ

لديهم. 

} د. نجاء الدسوقي.

فـــــــــــــــازت الـــــطـــــالـــــبـــــات 
طــيــف مــحــمــد الــســبــيــعــي، 
الدوسري،  وعائشة محمد 
وحــفــصــة عـــاشـــق حــســيــن، 
التربوي  المشروع  بجوائز 
الــرفــاع  بمدرسة  »أصــيــلــة«، 
للبنات،  االبتدائية  الغربي 
بربط تطوير  يتميز  الذي 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــارات األكــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ
األســـــــاســـــــيـــــــة لــــطــــالــــبــــات 
بالتعّرف  األولـــى،  الحلقة 
على تراث مملكة البحرين 

وتاريخها.
وقــالــت طــيــف الــفــائــزة 

بالمركز األول 

طالبات فائزات يتحدثن عن ا�ستفادتهن..

ب���رن���ام���ج »اأ����ص���ي���ل���ة« ي���رب���ط ال���م���ه���ارات 
الأك���ادي���م���ي���ة ب��ال��م��واط��ن��ة وال���ت���راث

عبدالرحمن  بــن  هشام  الشيخ  اطلع 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل 
ــوازات واإلقــــامــــة، خــال  ــ ــــجـ الــجــنــســيــة والـ
اإلبــعــاد، على  لمركز  أمــس  تفقدية  زيـــارة 
أوضــــــاع مــخــالــفــي اإلقــــامــــة، والــمــعــامــلــة 

ــبـــات  الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا والـــحـــقـــوق والـــواجـ
ــــك لحين  ــذا الـــشـــأن، وذلـ الـــازمـــة فـــي هــ
أحكام  وفــق  ترحيلهم  إجـــراءات  استكمال 
الطاقة  زيـــادة  أهمية  إلــى  الــقــانــون، الفتا 

االستيعابية.

لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  ــد  وأكــ
ــوازات واإلقــــامــــة، خــال  ــ ــــجـ الــجــنــســيــة والـ
الزيارة التي رافقه فيها العميد عبدالعزيز 
الــــدوســــري الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــمــنــافــذ 
نبيل  طال  والعقيد  والمتابعة،  والبحث 

تقي مدير إدارة البحث والمتابعة، أهمية 
مــواصــلــة عــمــلــيــات الــتــحــديــث والــتــطــويــر 
وتــقــديــم الــخــدمــات وفــق أحــكــام الــقــانــون، 
اإلبــعــاد  مــركــز  منتسبي  بمهنية  مــشــيــدا 

وتفانيهم في أداء واجبهم.

وك�����ي�����ل ال����داخ����ل����ي����ة ل�����������ص�����وؤون ال���ج���ن�������ص���ي���ة ي��ت��ف��ق��د
م��رك��ز الإب���ع���اد وي���وؤك���د اأه��م��ي��ة زي�����ادة ال��ط��اق��ة ال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة

»�ص���وق العم���ل«: التعامل بح���زم لمكافح���ة العمالة غي���ر النظامية
نـــفـــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
تفتيشية مشتركة  العمل حملة 
وذلــك  الــعــاصــمــة،  فــي محافظة 
الجنسية  شــــؤون  مــع  بــالــتــعــاون 
ومديرية  واإلقـــامـــة،  والـــجـــوازات 
ــة مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة،  شــــرطــ
التصدي ألي  إلى  تهدف  والتي 
مــمــارســات غــيــر قــانــونــيــة يمكن 
الـــعـــمـــل،  بـــيـــئـــة  عـــلـــى  تــــؤثــــر  أن 
التعامل بحزم لمكافحة  مؤكدة 

العمالة غير النظامية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 
عدد من المخالفات التي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق 
بمملكة  اإلقــامــة  وقــانــون  العمل 
ــبــــط عــــــدد مــن  ــبــــحــــريــــن، وضــ الــ
لألنظمة  الــمــخــالــفــيــن  الــعــمــال 
والقوانين، وجار اتخاذ إجراءات 
من  الترحيل  إلى  تصل  بحقهم 

الباد.
سوق  تنظيم  هيئة  وجـــددت 
الـــعـــمـــل الــــحــــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ 

كــافــة الــســيــاســيــات واإلجــــــراءات 
الــحــفــاظ على  فــي  الــتــي تسهم 
ومعالجة  العمل  ســوق  مقومات 
أي مخالفات من شأنها اإلضرار 
العمل،  بيئة  وعــدالــة  بتنافسية 
وذلــك مــن خــال خطة تفتيش 

الــعــام  طــــوال  ومــســتــمــرة  مكثفة 
المملكة  مــحــافــظــات  بمختلف 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 
ذات العاقة، في مقدمتها شؤون 
واإلقــامــة،  والــجــوازات  الجنسية 
وذلك إيماًنا بمبدأ التكامل بين 

مختلف الجهات.
إلـــى أهمية  الــهــيــئــة  ونــوهــت 
جهود  لدعم  المجتمع  مشاركة 
تبذل  التي  الحكومية  الجهات 
ــارى جـــهـــدهـــا لــلــمــحــافــظــة  ــصــ قــ
على المجتمع أمنًيا واجتماعًيا 

ــيـــة  وصـــحـــًيـــا واقــــتــــصــــادًيــــا، داعـ
إلـــــى اإلبــــــــاغ عــــن أيـــــة شـــكـــاوى 
العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق 
والــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة، من 
ــلــــى مـــركـــز  خـــــــال االتــــــصــــــال عــ

اتصال الهيئة 17506055.

عبدالرحمن  بن  راشــد  الشيخ  بحضور 
الــعــاصــمــة،  مــحــافــظــة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
ــة لــلــمــكــفــوفــيــن،  ــداقـ نــظــمــت جــمــعــيــة الـــصـ
مــســيــرة الــمــشــي مـــع الــكــفــيــف تــحــت شــعــار 
ــانـــدة الــمــجــتــمــع لــلــكــفــيــف.. واجــبــنــا  ــسـ »مـ
جــمــيــعــا«، بــحــضــور حــســن عــبــداهلل المدني 
ــــك بــمــنــاســبــة الــيــوم  نـــائـــب الــمــحــافــظ، وذلـ
الــعــالــمــي لــلــعــصــا الــبــيــضــاء، بـــالـــقـــرب من 
ســاحــل الــفــاتــح بـــالـــنـــادي الـــبـــحـــري، وســط 
المواطنين والمقيمين  مشاركة واسعة من 
ــرب  ــ ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي. وأعـ
الــمــحــافــظ، فــي تــصــريــح بــهــذه الــمــنــاســبــة، 
ــعــــاصــــمــــة دعــــم  عـــــن حـــــــرص مـــحـــافـــظـــة الــ
المبادرات اإلنسانية في مختلف المجاالت 
ــع كـــافـــة فـــئـــات الـــمـــجـــتـــمـــع، وعـــلـــى وجـــه  مــ
الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات  ذوي  الــخــصــوص 
وذلــــك مـــن مــنــطــلــق اهــتــمــامــهــا فـــي تفعيل 
يحقق  بما  المجتمع،  في  ودمجهم  دورهــم 
ــدأ الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة فــــي خــدمــة  ــبـ مـ

راشد  الشيخ  ونوه  والمقيمين.  المواطنين 
بــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة، إلـــى أن دعــم 
له  الخاصة،  االحتياجات  لــذوي  المجتمع 
دور أساسي في رفع مستوى العزيمة واإلرادة 
أجل تحقيق تطلعاتهم، مشيرًا  لديهم من 
إلى أن أقامت مثل هذه الفعالية يأتي ضمن 
مــبــادراتــهــا الــتــي تــنــدرج فــي بــرنــامــج المدن 
والــذي  المحافظة،  تتبناه  الــذي  الصحية 
بالصحة  والمجتمع  األفــراد  بتوعية  يعنى 
الـــعـــامـــة. مـــن جــانــبــه شــكــر رئـــيـــس جمعية 
الــمــكــفــوفــيــن حــســيــن الــحــلــيــبــي مــحــافــظــة 
للجمعية  المستمر  دعمها  على  العاصمة 
ــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة، كــمــا وجــه  عــلــى مــ
شكرًا خاصًا إلى الوزارات والجهات الداعمة 
وجمعيات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن 
يوم العصا البيضاء يحث على دعم الكفيف 
إنسانيًا واجتماعيًا، الفتًا إلى ارتفاع الوعي 
المجتمعي بأهمية مشاركة هذه الفئة من 

ذوي اإلعاقة في فعاليتها. 

محاف���ظ العا�صم���ة ي�ص���ارك في م�ص���يرة الم�ص���ي م���ع الكفيف

ــيـــخ  حــــضــــر عــــلــــي بــــــن الـــشـ
عبدالحسين العصفور محافظ 
الفعالية  الشمالية  المحافظة 
الــصــحــيــة لــلــتــوعــيــة بــســرطــان 
مــع منظمة  لــلــتــضــامــن  الــثــدي 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة ويــحــتــفــل  الـــصـــحـ
العالم بذلك يوم 19 من أكتوبر 
في كل عام، والتي نظمها مركز 
الــجــنــان الــطــبــي بــالــتــعــاون مع 
التخصصي  الــســام  مستشفى 
وجــمــعــيــة عــالــي الــخــيــريــة على 
مـــمـــشـــى عــــالــــي بـــحـــضـــور عـــدد 
والمسئولين  األهــالــي  من  كبير 
ومستشفى  الــجــنــان  مــركــز  فـــي 
ــدد مـــن الــمــدعــويــن  ــ الـــســـام وعـ

والمهتمين بالمجال الصحي.
وقـــد أكـــد الــمــحــافــظ خــال 
على  الــتــأكــيــد  أهــمــيــة  الفعالية 
تجنب اإلصابة بسرطان الثدي 

ــراء الــفــحــوصــات  ــ مـــن خـــال إجـ
ــة الـــتـــي تــقــدمــهــا كــافــة  ــ ــدوريـ ــ الـ
الحكومية  الصحية  القطاعات 
البحرين  مملكة  في  والخاصة 
في  يساهم  بما  المبكر  للكشف 
بالشراكة  وأشاد  العاج،  تسهيل 
ــن مــخــتــلــف  ــيــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــ
والحكومية  األهلية  القطاعات 
والقطاع الخاص في تنظيم هذه 
وتقديمهم  التوعوية  الفعالية 
الــــفــــحــــوصــــات واالســـــتـــــشـــــارات 
الــطــبــيــة الــمــجــانــيــة، بــاإلضــافــة 
الــمــشــاركــات بكيفية  إرشـــاد  إلــى 
إلى  متطلعا  الــذاتــي،  الفحص 
الــصــحــة  لــتــعــزيــز  واع  مــجــتــمــع 
الصحية  الحياة  أنماط  باتباع 
ــة الــصــحــيــة  ــذيــ فـــي تـــنـــاول األغــ
واتباع النشاط البدني لتحقيق 
ــافــــظــــة العـــتـــمـــاد  رؤيـــــــــة الــــمــــحــ

وشكر  صحية،  محافظة  عــالــي 
الفعالية  على  القائمين  جميع 
والـــمـــشـــاركـــيـــن فــيــهــا كــمــا اشـــاد 

بحسن التنظيم.
الفعالية  أن  بالذكر  جــديــر 
ــون مشي  ــاراثــ اشــتــمــلــت عــلــى مــ
الممشى  داخــــل  فـــي  ــاثــــون(  )وكــ
وفــــــحــــــوصــــــات لــــضــــغــــط الـــــــدم 
والـــســـكـــر وقــــيــــاس نـــســـبـــة كــتــلــة 
الــجــســم والــــوزن كــمــا وفـــر مركز 
الــــجــــنــــان وحـــــدتـــــه الــمــتــنــقــلــة 
إلجــــــــــــراء فـــــحـــــوصـــــات الــــثــــدي 
تقديم  مــع  الــراغــبــات  للسيدات 
على   %60 إلـــى  يــصــل  تخفيض 
للثدي  الكلي  الفحص  عمليات 

في مركز الجنان.
ــدم الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
مركز  عــام  مدير  محمد سلمان 
الــجــنــان الــطــبــي خــالــص شكره 

الشمالية  لــمــحــافــظ  وتــقــديــره 
وجــمــيــع مــنــســوبــي الــمــحــافــظــة 
للفعاليات  المستمر  لدعمهم 
ويساهم  الــمــركــز  يقيمها  الــتــي 
فــــــي نــــشــــر مــــفــــهــــوم الــــشــــراكــــة 

الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــــتـــــي تــحــقــق 
وتبرز  المحافظة  ورؤيــة  أهــداف 
االجتماعية  المسئولية  جانب 
لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 

التنظيم.

الث���دي ب�ص���رطان  للتوعي���ة  فعالي���ة  ف���ي  ي�ص���ارك  ال�ص���مالية  محاف���ظ 

يـــتـــرقـــب طــلــبــة الــمــعــلــمــة 
ســــــــوســــــــن ســـــعـــــيـــــد مــــــرهــــــون 
حصصها بكل شغف وحماس، 
فــهــي تــحــّول الــريــاضــيــات إلــى 

تحديات مليئة بالمتعة.
بمدرسة  المعلمة  وتتميز 
للبنين  ــيـــة  ــتـــدائـ االبـ حــطــيــن 
ــا الـــســـلـــس،  ــهـ ــرحـ ــلــــوب شـ بــــأســ
ــات،  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــطـ ــيـ ــسـ ــبـ وتـ
واهــتــمــامــهــا بــمــواكــبــة الــركــب 

األدوات  وتفعيل  التكنولوجي، 
مادتها،  يــخــدم  بما  الــرقــمــيــة، 
لتخرج بحصة جاذبة ومحفزة 
تــراعــي الــفــروق الــفــرديــة لدى 

طلبتها.
ــول: »لـــمـــســـت نــتــائــج  ــ ــقـ ــ وتـ
طــــيــــبــــة لـــــمـــــشـــــروعـــــي الـــــــذي 
يــــــقــــــوم عـــــلـــــى ربـــــــــط أســـئـــلـــة 
التفكير  بمهارات  الرياضيات 
الــعــلــيــا وحـــل الــمــشــكــات، مع 

تفعيل  في  الفسحة  استثمار 
الــمــســابــقــات، والــتــركــيــز على 
تــكــريــم الــطــلــبــة الــمــتــمــيــزيــن 
ــبــــاحــــي،  فــــــي الـــــطـــــابـــــور الــــصــ
النشرات  فــي  إنــجــازهــم  ونــشــر 

المدرسية«.
ــي ســـيـــاق  ــ ــي ذلــــــك فـ ــ ــأتـ ــ ويـ
الوطنية  الـــكـــوادر  تحققه  مــا 
ــدارس  ــ ــمــ ــ ــي الــ ــ ــاز فــ ــ ــجــ ــ ــن إنــ ــ مــ

الحكومية.

ب�صغف وحما�س يترقبون ح�ص�صها  »�صو�صن«  المعلمة  طلبة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16278/pdf/1-Supplime/16278.pdf?fixed4210
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/1312401
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312451
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

اأكتب مرة بخط

 الن�سخ ومرة بخط الرقعة..

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

العنوان  ي�سادفنا  املا�سي  القرن  من  وال�ستينيات 

اأعاله، الذي يعك�س االهتمام باخلط العربي واإتقانه، 

اإذ عدت املعارف لهذا اجلانب كرا�ستني للخط ُتوزعان 

على الطالب �سمن الكتب املدر�سية، فاالأول كرا�سة 

يتعلم  اإذ  الرقعة،  خط  كرا�سة  والثاين  الن�سخ  خط 

النوعني من اخلطوط،  بهذين  الكتابة  الطالب كيفية 

النوعني،  الطالب لهذين  اإتقان  وُت�سب عالمة على 

بل ياأتي �سوؤال يف امتحانات اللغة العربية، اإذ ُيعطى 

ُيعيد  اأن  منه  وُيطلب  �سعر  بيت  اأو  جملة  الطالب 

كتابته مرة بخط الن�سخ ومرة بخط الرقعة، وُتقدر 

بنوعني  للكتابة  الطالب  اإجادة  خالل  من  العالمة 

لغيت هاتان الكرا�ستان 
ُ
اأ اإذ  اخلط، لكن االأمر تطور 

الطالب من  لعالمة  املعلم  بتقدير  االكتفاء فقط  ومت 

خالل التعبري الكتابي اأو من خالل اإجابة الطالب عن 

االأ�سئلة املقالية.

العربي،  باخلط  املولعني  املعلمني  بع�س  وهناك 

باخلطوط  املدر�سة  بتزيني  القيام  خالل  من  وذلك 

اأن  اأذكر  كما  للطالب،  تعليمية  كو�سيلة  اجلميلة 

بع�س املعلمني يعلمون الطلبة كيفية اخلط من خالل 

ح�س�س الن�ساط )اجلمعيات(.

واأ�سبحوا خطاطني  الطلبة  العديد من  وقد برع 

العربي وجماله، لدرجة  من خالل االهتمام باخلط 

اأن بع�س املعلمني يطلبون من الطلبة كتابة ك�سوف 

الدرجات واأ�سماء الطلبة يف دفاتر العالمات وغريها، 

كذلك اإ�سراك الطلبة يف كتابة و�سائل االإي�ساح من 

الهند�سية واأمثلة  النظريات  القواعد ون�سو�س  مثل 

املهارة  هذه  اأن  اإال  وغريها  الريا�سية  امل�سائل  حلل 

تال�ست يف غياب االهتمام يف اخلط العربي.

اللغة  العربي يف  ومل يقف هذا االهتمام باخلط 

العربية بل تعدى ذلك اإىل اللغة االإجنليزية، اإذ ُتعد 

�سبورات خمططة باأربع خطوط متوازية يقوم الطالب 

بالكتابة عليها م�ستخدًما اأوزان احلروف، باالإ�سافة 

اإذ  االإجنليزية،  باللغة  للخط  كرا�سات  وجود  اإىل 

ُيحا�سب الطالب اإذا مل يتقن مهارة اخلط.

اإن اإتقان اخلط العربي بنوعيه ولّد عدًدا ال باأ�س 

حني  بعد  ولو  منهم  ُي�ستفاد  الذين  الطالب  من  به 

باالإ�سهام يف تزيني جدران املدر�سة باحلكم واالآيات 

يف  ذلك  اأ�سهم  كما  واالأحاديث،  واالأ�سعار  القراآنية 

جمعيات  خالل  من  املدار�س  بني  م�سابقات  وجود 

طلبة  من  العديد  برع  وقد  الفنية،  واملعار�س  الفن 

لوحات  تقدمي  خالل  من  اجلانب  هذا  يف  املدار�س 

فنية وزخارف يف ا�ستخدام اخلط العربي، اإذ وفرت 

القطع  واأدوات  االأخ�ساب  من  االأدوات  املعارف 

اليدوية،  االأ�سغال  ح�س�س  يف  باأنواعها  واملنا�سري 

اإتقان اخلط يف عمل  ا�ستثمار مهارة  وبالتايل جند 

فني من خالل االأ�سغال اليدوية.. واإىل ذاكرة اأخرى.

مب�ساركة 12 مبدًعا بحرينًيا من م�سممي املو�سة و44 خبرًيا بحرينًيا وفرن�سًيا

ال�سفارة الفرن�سية تطلق »اأ�سبوع املو�سة.. باري�س اإىل املنامة 2022«

 متام اأبو�صايف:

الفرن�صية  اجلمهورية  �صفارة  اأعلنت 

»اأ�صبوع  من  الثانية  الن�صخة  انطالق 

 »2022 املنامة  اىل  باري�س  املو�صة، 

ال�صباب  وزارة  مع  بالتعاون  يقام  الذي 

للثقافة  البحرين  وهيئة  والريا�صة، 

»متكني«  العمل  و�صندوق  والثار، 

وموؤ�ص�صات من القطاع اخلا�س، وي�صتمر 

حتى 20 من اأكتوبر اجلاري.

الفرن�صية  اجلمهورية  �صفري  وقال 

موؤمتر  يف  كو�صار  جريوم  اململكة  لدى 

�صحفي عقده �صباح ام�س الحد يف مبنى 

التعاون  م�صوؤولة  مب�صاركة  ال�صفارة، 

الثقايف والتعليمي واللغوي يف ال�صفارة 

الربوتوكول  وم�صوؤولة  تو�صان،  كامي 

مبارك،  نادية  ال�صفارة  يف  والفعاليات 

واخلبرية الفرن�صية جوزلني ايرب، ان هذا 

جيل  امام  كبرية  فر�صة  ت�صكل  الفعالية 

املبدعني من امل�صممني البحرينيني لظهار 

العرو�س  خالل  من  وابداعهم  موهبتهم 

كما  الفعالية،  خالل  تقام  �صوف  التي 

فر�س  لتعزيز  امامهم  فر�صة  ت�صكل 

العاملني يف جمال  وبني  بينهم  التعاون 

املو�صة يف فرن�صا.

 12 هناك  ان  اىل  ال�صفري  واأ�صار 

هذه  يف  ي�صاركون  �صوف  بحرينيا 

احتفالت  مع  تتزامن  التي  الفعالية 

على  عاما   50 مبرور  وفرن�صا  اململكة 

العالقات الدبلوما�صية.

كو�صار:  الفرن�صي  ال�صفري  وقال 

املو�صة  بني  متاأ�صلة  عالقة  »هناك 

وفرن�صا، حيث ت�صكل املو�صة لغة وثقافة 

املو�صة  وحتظى  فرن�صا،  بها  تتميز 

اىل  ينظر  لذا  عاملية،  ب�صمعة  الفرن�صية 

فرن�صا كبلد العالمات التجارية الكربى«.

تعطي  ا  اي�صً فرن�صا  »لكن  وتابع 

اجلودة  اجل  من  كبرًيا  اهتماًما 

�صيما  ل  املو�صة،  عامل  يف  ال�صتثنائية 

من قبل املبدعني امل�صممني ال�صغار الذين 

ميثلون اجليل ال�صاب الذي دخل اىل عامل 

املو�صة، ويف ذات الوقت املتغريات التي 

طراأت على اأ�صلوب الت�صاميم، والت�صويق 

واإدخال التقنيات اجلديدة، لذا فاإن اظهار 

اهداف  احد  ي�صكل  ال�صابة  املواهب  ابداع 

اأ�صبوع املو�صة«.

حتت  تقام  الفعالية  »هذه  واأ�صاف: 

لذلك  بالت�صاميم،  الفن  التقاء  �صعار 

ننظر اىل هذه الفعالية »اأ�صبوع املو�صة« 

كفر�صة امام املبدعني البحرينيني لظهار 

وخلق  الأزياء،  ت�صاميم  يف  موهبتهم 

فرن�صا،  وبني  بينهم  ما  التعاون  فر�س 

عدة  �صمن  ياأتي  احلدث  هذا  ان  كما 

 50 مرور  بذكرى  لالحتفاء  فعاليات 

بني  الدبلوما�صية  العالقات  على  عاًما 

اململكة وجمهورية فرن�صا، لذا فاإن �صفارة 

فرن�صا تدعم هذه الفعالية التي ت�صتهدف 

امل�صممني  من  ال�صاب  اجليل  ت�صجيع 

البحرينيني«.

جوزلني  اخلبرية  اكدت  جانبها،  من 

ت�صنيع  دور  اإحدى  متتلك  -التي  ايرب 

الأزياء يف مار�صيليا- اأهمية هذا الفعالية 

التي تفتح الفاق امام جيل املبدعني من 

امل�صممني البحرينيني.

وقالت ايرب: »انا �صعيدة مب�صاركتي 

اجليل  وم�صاعدتي  الفعالية،  هذه  يف 

ال�صاب من املبدعني البحرينيني يف جمال 

الأزياء وانتقالهم اىل العاملية«.

الربوتوكول  قالت م�صوؤولة  يف حني 

»لقد  مبارك:  ال�صفارة  يف  والفعاليات 

التي  املو�صة«  »اأ�صبوع  فعالية  حظيت 

كبري،  بنجاح  املا�صي  العام  يف  اأقيمت 

الفعالية  لذلك حر�صنا على تطوير هذه 

عدة،  جهات  مع  بالتعاون  العام  لهذا 

وبزيادة اعداد امل�صاركني من امل�صممني«.

عملية  اطلقنا  »لقد  واأ�صافت: 

اختيار  مت  وقد  امل�صاركني،  بني  مناف�صة 

عليهم  يتعني  كان  بحرينيا  م�صمما   12

ان�صاء جمموعة من 4-8 قطع من الأزياء 

امل�صممة حتت ا�صراف خرباء من البحرين 

وفرن�صا ملدة اأ�صابيع، وم�صاعدتهم بتقدمي 

اف�صل ما لديهم، وبع�س هذه الت�صاميم 

اأخرى،  ت�صاميم  من  م�صتوحاة  كانت 

عامل  يف  جديدة  نقلة  يعترب  وبع�صها 

املو�صة، كذلك و�صعنا يف العتبار اأهمية 

املحتوى  اىل  التجارية  عالماتهم  توجيه 

الرقمي الذي ي�صكل اأهمية كبرية ل �صيما 

اننا يف ع�صر التكنولوجيا«.

وحول برنامج الفعالية قالت مبارك: 

جلنة  امام  عر�س  هناك  يكون  »�صوف 

خبريا   44 نحو  ت�صم  التي  املحكمني 

�صيتم  ذلك  وبعد  وبحرينيا،  فرن�صيا 

خالل  الثالثة  الفائزين  اأ�صماء  اعالن 

�صيقام يف 20  الذي  الأزياء  يوم عر�س 

الوطني  البحرين  م�صرح  على  اأكتوبر 

على الواجهة البحرية للم�صرح«.

وتابعت »بالطبع �صيح�صل الفائزون 

فر�صة  ذلك  ي�صكل  و�صوف  جوائز،  على 

ومهارتهم،  اأعمالهم  لتطوير  امامهم 

لتطوير  فرن�صا  اىل  ي�صافرون  و�صوف 

مهاراتهم يف العام 2023«.

اكدت  لـ»الأيام«،  �صوؤال  على  ورًدا   

فر�صة  ت�صكل  الفعالية  هذه  ان  مبارك 

يف  البحرينيني  املبدعني  امام  حقيقية 

واأي�صا  مهاراتهم،  لتطوير  املو�صة  عامل 

احل�صول على القنوات املنا�صبة لت�صويق 

اأعمالهم.

هذه  ان  �صك  »ل  مبارك:  وقالت 

الفعالية قد مت تطويرها هذا العام ب�صكل 

اف�صل مما كانت عليه العام املا�صي حني 

كوفيد-19،  جائحة  فرتة  خالل  اأقيمت 

من  كثرية  موؤ�ص�صات  لدينا  العام  وهذا 

القطاعيني العام واخلا�س، والتي قدمت 

الدعم الكبري لجناح هذه الفعالية«.

يتعلق  ل  المر  »بالطبع  وتابعت   

بتقدمي العرو�س فقط، بقدر ما هو متكني 

الفر�س  على  ال�صوء  وت�صليط  املبدعني، 

املوؤملة اليهم من حيث ت�صويق منتجاتهم، 

و�صقل خرباتهم. كذلك هذه فر�صة كبرية 

لديهم  الذين  البحرينيني  امل�صممني  امام 

اعمال متميزة لكنهم مل يحظوا بال�صهرة 

املنا�صبة لهم على امل�صتوى العاملي«.

خالل احتفالية برعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

افتتاح مركز عالية للتدريب والتاأهيل يف عايل بكلفة 1.7 مليون دينار

خديجة العرادي:

حتت رعاية ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س العلى لل�صحة، افتتحت جمعية البحرين لالأطفال 

ذوي ال�صعوبة يف ال�صلوك والتوا�صل، اأم�س، مركز عالية 

للتاأهيل والتدريب اجلديد يف منطقة عايل، مبيزانية بلغت 

مليوًنا و750 األف دينار.

الوزراء،  من  عدد  ح�صور  و�صط  املركز  افتتاح  ومت 

الع�صفور،  خلف  اأ�صامة  الجتماعية  التنمية  وزير  منهم 

ح�صن،  جواد  ال�صيد  جليلة  الدكتورة  ال�صحة  ووزيرة 

خلدمة  التنمية  وزارة  وكيل  ا�صحاق  خالد  جانب  اإىل 

املجتمع، وجليلة ال�صيد �صلمان �صرب رئي�س ق�صم خدمات 

الجتماعية،  التنمية  بوزارة  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي 

واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  العديد  الفتتاح  ح�صر  كما 

والأ�صخا�س الذين اأ�صهموا يف دعم بناء وت�صييد م�صروع 

اإ�صحاق عبدالرحيم  مركز عالية للتاهيل، كالأ�صتاذ زهري 

ومن  الكوهجي،  عبدالرحيم  يو�صف  ودلل  الكوهجي، 

الق�صاب  حافظ  املهند�س  الرئي�س  نائب  بابكو  �صركة 

وعفاف زين العابدين.

دعم  اأهمية  على  ال�صوء  العمل  فريق  �صلّط  وقد 

دعم  خالل  من  ال�صباب،  لهوؤلء  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

يتقن  التي  واملنتجات  اليدوية  والأعمال  الطباعة  ن�صاط 

الهمم  ذوي  من  ال�صباب  وّزع  وقد  بها،  القيام  ال�صباب 

من  احل�صور  على  عالية«  يف  نع  »�صُ التذكارية  الهدايا 

الزوار وامل�صاركني يف الفعالية، اإذ اأ�صادوا باأعمالهم التي 

متيزت باملهنية العالية.

للتدخل  عالية  مركز  مدير  اأعلنت  اآخر،  جانب  من 

افتتاح مدر�صة  اآل خليفة  بنت علي  رانية  ال�صيخة  املبكر 

منوذجية يف �صهر �صبتمرب من العام 2024.

الأر�س  م�صاحة  اأن  لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  وبّينت 

األف مرت مربع يف منطقة  تبلغ 18  للمدر�صة  املخ�ص�صة 

الرفاع، م�صرية اإىل اأن ميزانية اإن�صاء املدر�صة و�صلت اإىل 

3 ماليني دينار ون�صف.

حتمل  -التي  النموذجية  املدر�صة  اأن  واأو�صحت 

طور  يف  النموذجية«-  الوطنية  عالية  »مدر�صة  ا�صم 

 ،2023 مار�س  يف  جتهز  اأن  املتوقع  ومن  حالًيا،  البناء 

ت�صمل  وهي   ،2024 �صبتمرب  يف  الفتتاح  يتم  اأن  على 

املراحل الدرا�صية حتى الثانوية العامة، و�صتكون مدر�صة 

اعتيادية قابلة للدمج مبناهج تدري�س عاملية.

يعاين  التي  امل�صكالت  اأبرز  اإن  رانية  ال�صيخة  وقالت 

تخريج  عملية  يف  ترتكز  احلايل  الوقت  يف  املركز  منها 

الطلبة الكبار ومتهيد انخراطهم يف �صوق العمل، م�صرية 

ت�صهيل  يف  جّمة  �صعوبات  من  الآن  يعاين  املركز  اأن  اإىل 

نتجنب  يجعلنا  الذي  »الأمر  اخلّريجني،  توظيف  عملية 

اإن مركز عالية اجلديد  ال�صيخة رانية  تخّرجهم«. وقالت 

الحتياجات اخلا�صة وذوي  ي�صم 150 طالًبا من ذوي 

ال�صعوبة يف ال�صلوك والتوا�صل لكونه يعمل نهاًرا فقط، 

طالب يف  لي�صبح 300  العدد  م�صاعفة  تتم  اأن  متوقعة 

حال فتح املدر�صة م�صاًء، وبـ160 اإىل 170 مدر�ًصا مبعدل 

مدر�س خا�س لكل طالب، بينما يوجد اأكرث من 600 طالب 

وطالبة م�صجلني �صمن قائمة النتظار احلالية يف املركز، 

لفتة اىل اأن البحرين ما زالت بحاجة اىل فتح العديد من 

مراكز التاأهيل.

وذكرت اأن التوحد م�صكلة كبرية، قائلة: »نحن نعاين 

من عدم ا�صتطاعتنا قبول عدد اأكرث من الطلبة«، مو�صحة 

اأن التدخل املبكر مهم جًدا ويعالج 80% من احلالت.

اأن عدم توافر امل�صاحات ي�صكل العائق الأكرب  واأكدت 

الن�صمام  اإىل  املحتاجني  الأطفال  جميع  ا�صتيعاب  دون 

اأنه يف حال توافر امل�صاحة لن  اإىل �صفوف املركز، مبينة 

نواجه �صعوبة يف توفري الكادر التعليمي، مع اأن عملية 

اإعداد الكوادر التعليمية بحاجة اإىل نحو عام من التدريب.

ملد  املعنية واملوؤ�ص�صات وال�صركات  ونا�صدت اجلهات 

يد العون مع املركز يف عملية تدريب وتوظيف اخلّريجني، 

كافة  الت�صهيالت  لتوفري  التام  املركز  ا�صتعداد  مبدية 

والتعاون مع تلك املوؤ�ص�صات لالإ�صراف واملتابعة لعمليات 

التدريب اأو التوظيف.

طالًبا،   15-10 �صنوًيا  يخّرج  املركز  اإن  وقالت 

املدرا�س،  يف  الكامل  الدمج  اإىل  يتوجهون  منهم  ال�صغار 

والكبار منهم يتم توجيههم اىل املراكز الرتفيهية والربامج 

املهنية واإىل �صوق العمل، وترتاوح اأعمارهم بني 16 و20 

عاًما.

املركز ل تدخر جهًدا  اإدارة  اأن  رانية  ال�صيخة  واأكدت 

يف تدريب وتاأهيل الطلبة املقبلني على التخّرج من املركز، 

مو�صحة اأن الإدارة تقوم بعمل دورات تدريبية يف جمالت 

عدة للطلبة، منها ما يتعلق بالزراعة والر�صم واملو�صيقى 

والت�صوير. واأ�صارت اإىل اأن املركز يطمح اإىل التعاون مع 

ووزارة  العمل  وزارة  مقدمتها  ويف  احلكومية،  اجلهات 

التنمية ووزارة ال�صحة بخ�صو�س تدريب اخلّريجني، كما 

اأنه ياأمل اأن تكون هناك �صريحة اأكرب من ال�صركات التي 

ترغب يف اإف�صاح املجال لطلبة التوحد.

الذين  الطلبة  تدريب  اإىل  حاجة  هناك  اأن  واأكدت 

منا�صبة  عمل  فر�س  لتوفري  وذلك  املركز؛  من  يتخّرجون 

اآمنة  عمل  ور�س  اإىل  املركز  حاجة  على  عالوة  لقدراتهم، 

وم�صاريع �صغرية ي�صتطيع من خاللها اإيجاد مكان عمل 

اآمن لهوؤلء الطلبة.

واأعربت ال�صيخة رانية عن تطلعها اإىل املزيد من الدعم 

وامل�صاندة من قبل ال�صركات واجلهات احلكومية للنهو�س 

بالر�صالة الإن�صانية التي ي�صطلع بها مركز عالية خدمة 

اأنها  موؤكدة  فيه،  التوحد  ولأطفال  البحريني  للمجتمع 

مهمة لن تنجز اإل بت�صافر كل اجلهود الر�صمية والأهلية.

دينار  مليون   3.5 بكلفة  عامني  خــالل  منوذجية  مدر�سة  افتتاح  رانــيــة:  ال�سيخة 

ه�سام بن عبدالرحمن يتفقد اأو�ساع 

خمالفي الإقامة يف مركز الإبعاد

اآل خليفة وكيل  ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن  اطلع 

وزارة الداخلية ل�صوؤون اجلن�صية واجلوازات والإقامة، 

خالل زيارة تفقدية اأم�س اإىل مركز الإبعاد، على اأو�صاع 

واحلقوق  يتلقونها  التي  واملعاملة  الإقامة  خمالفي 

والواجبات الالزمة يف هذا ال�صاأن، وذلك حلني ا�صتكمال 

اأهمية  اإىل  القانون، لفتا  اأحكام  اإجراءات ترحيلهم وفق 

زيادة الطاقة ال�صتيعابية.

اجلن�صية  ل�صوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  واأكد 

فيها  رافقه  التي  الزيارة  خالل  والإقامة،  واجلوازات 

للمنافذ  امل�صاعد  الوكيل  الدو�صري  عبدالعزيز  العميد 

اإدارة  والبحث واملتابعة، والعقيد طالل نبيل تقي مدير 

التحديث  عمليات  موا�صلة  اأهمية  واملتابعة،  البحث 

والتطوير وتقدمي اخلدمات وفق اأحكام القانون، م�صيدا 

مبهنية منت�صبي مركز الإبعاد وتفانيهم يف اأداء واجبهم.

ت�صوير: عبدعلي قربان

ال�صركة العربية لبناء ال�صفن حتتفي مبوظفيها من ذوي الأداء املتميز

و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  �ل�صركة  نظمت 

�ل�صفن »�أ�صري« وهي �ل�صركة �لر�ئدة يف جمال 

�خلليج  منطقة  يف  �لبحري  و�لبناء  �لإ�صالح 

�لعربي موؤخًر� حفالً تكرميًيا ملوظفيها من ذوي 

�لأق�صام  خمتلف  من  �ملتميز  و�لأد�ء  �لكفاءة 

�لوكالء  من  ل�صركائها  وكذلك  �ملوظفني  وقد�مى 

وذلك  �خلدمة،  تقدمي  يف  �ملتميزين  و�ملقاولني 

عي�صى  يو�صف  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  بح�صور 

بوب�صيت و�أع�صاء من جمل�س �لإد�رة ميثلون كل 

�لإمار�ت  �ل�صعودية ودولة  �لعربية  �ململكة  من 

بالإ�صافة  �لكويت  ودولة  �ملتحدة  �لعربية 

جلمهورية �لعر�ق.

من  �أكرث  تكرمي  �حلفل  هذ�   حيث مت خالل 

200 موظف متميز تقديًر� جلهودهم �ل�صتثنائية 

وم�صاهمتهم  �ل�صركة  خدمة  يف  وتفانيهم 

وتنفيذ  حتقيق  على  �لعمل  يف  فعالية  ب�صورة 

��صرت�تيجيات �ل�صركة �حلديثة �لهادفة للتطوير 

يف  عاملًيا  �ملناف�صة  على  �ل�صركة  قدرة  وتعزيز 

قطاع بناء و�إ�صالح �ل�صفن، كما مت تكرمي حو�يل 

20 �صركة من �لوكالء و�ملقاولني �ملتعاقدين مع 

خمتلفة؛  تخ�ص�صية  خدمات  لتوفري  »�أ�صري« 

معايري  ذ�ت  خدمات  توفري  يف  لتميزهم  وذلك 

لأعو�م  ��صري  �صركة  �جلاد مع  عالية ولعملهم 

جمل�س  رئي�س  �أعرب  �ملنا�صبة  وبهذه  طويل، 

عن  بوب�صيت  عي�صى  يو�صف  �ل�صركة  �إد�رة 

�ملكّرمون  �ملوظفون  لعبه  �لذي  للدور  تقديره 

مبكانتها  و�لرتقاء  �ل�صركة  تطوير  م�صرية  يف 

�إبر�ز  يف  فعلي  وم�صاهم  متميز  وطني  ك�صرح 

لإ�صهاماتهم  �إياهم  �صاكًر�  عاملًيا،  �ململكة  مكانة 

�جللّية يف جناح �ل�صركة وتقدمها ورفعتها. 

مازن  بال�صركة  �ملنتدب  �لع�صو  �صّرح  كما 

حققته  ملا  تقديًر�  �حلفل  هذ�  »ياأتي  قائالً:  مطر 

ف�صلها  ين�صب  و�إجناز�ت  �ل�صركة من جناحات 

عليها  و�لقائمني  بال�صركة  �لعاملني  جميع  �إىل 

حيث  و�لنماء؛  للتطور  �أعمدة  ي�صّكلون  �لذين 

و�لحرت�فية  �لإد�ري  بالتميز  �لإ�صادة  جتب 

متطورة  خدمات  تقدمي  يف  و�لفاعلية  �ملهنية، 

و�نتهاج  و�لتقنيات  �لأنظمة  �أحدث  وفق 

و�لإبد�ع،  �لنز�هة،  تقوم على  ر��صخة  �صيا�صات 

بروح  و�لعمل  و�لتعاون،  و�لبتكار،  و�جلودة، 

�لفريق �لو�حد، �لأمر �لذي مكن �أ�صري من تبووؤ 

بها  حتظى  �لتي  و�لعاملية  �لإقليمية  �ملكانة 

�ليوم«.

 تزامًنا مع ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان الثدي

جامعة العلوم التطبيقية تنظم فعالية اأكتوبر الوردي

حتت   رعاية   رئي�س   جامعة   �لعلوم  �لتطبيقية  

 �لأ�صتاذ  �لدكتور غ�صان  عو�د   نظم  نادي �ملر�أة  بالتعاون  

�أكتوبر  فعالية   مع   جمل�س  �لطلبة  و�لوحدة  �ل�صحية 

 »Be Aware Stay a Life« عنو�ن  �لوردي  حتت 

  تز�مًنا  مع  �حلملة  �لعاملية  للتوعية  مبر�س   �صرطان 

 �لثدي  �لذي  ي�صادف   �صهر  �أكتوبر  من  كل  عام،  وذلك 

 بح�صور رئي�س جمل�س �لأمناء �لأ�صتاذ �لدكتور وهيب 

�خلاجة، ونخبة   من  �أع�صاء   �لإد�رة   �لعليا  يف   �جلامعة 

وتاأتي  هذه  �لفعالية   �صمن  جهود   �جلامعة   و�لطلبة، 

 يف  خدمة  �ملجتمع  و�لتوعية  مبر�س  �صرطان  �لثدي  من  

 خالل   م�صاركتها  يف   �حلمالت  �لتوعوية  

من جانبه �أو�صح رئي�س �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور 

�ل�صر�كة  �إطار  يف  تاأتي  �حلملة  هذه  �أن  عو�د  غ�صان 

�ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �جلامعة  بني  �ملجتمعية 

م�صوؤوليتها  تعزيز  على  �جلامعة  حتر�س  حيث 

�ملر�س  هذ�  مكافحة  يف  �لإ�صهام  �أجل  من  �لجتماعية 

�إقامة مثل هذه �لفعاليات  و�حلد منه من خالل تكثيف 

�لوقاية منه،  �لتعريف باملر�س و�ُصبل  �لتي من �صاأنها 

�إ�صافة �إىل خلق �أجو�ء من �لتو��صل و�لألفة ومّل �ل�صمل 

بني �أفر�د �ملجتمع.

»يو�صف بن اأحمد كانو« حتتفل باليوم العاملي للم�صنني

مع  وبالتعاون  كانو  �أحمد  بن  يو�صف  �صركة  �أقامت 

مبنا�صبة  حفالً  �لو�لدين  لرعاية  كانو  عبد�لرحمن  نادي 

منت�صبي  من  �ملتميزين  لتكرمي  للم�صنني؛  �لعاملي  �ليوم 

�إد�رة  جمل�س  ع�صو  كانو،  خالد  نبيل  بح�صور  �لنادي 

�صيا�صة  �إطار  يف  �ملدعوين  من  كبري  وعدد  �ل�صركة 

�ملجتمع  ودعم  �لجتماعية  للوفاء مب�صوؤولياتها  �ل�صركة 

�لبحريني.

هذ�  �أن  كانو  خالد  نبيل  �لإد�رة  جمل�س  ع�صو  و�أكد 

�لجتماعية  مب�صوؤوليتها  �ل�صركة  من  وفاء  ياأتي  �حلفل 

وحر�صها على جذب �لنتباه �إىل هذه �لفئة من كبار �ل�صن 

و�إ�صعارهم مبدى �هتمام كافة �ملوؤ�ص�صات يف �لدولة بهم 

�أو�صاعهم  �إيجابًيا على  وبظروف معي�صتهم، ما ينعك�س 

�لنف�صية ومعنوياتهم وم�صاعدتهم يف عي�س حياة �أف�صل. 

�صكرهم  عن  �لنادي  ومنت�صبو  رئي�س  �أعرب  فيما 

لرب�مج  دعمهم  على  كانو  �أحمد  بن  يو�صف  ل�صركة 

�لتي  �لكثرية  �خلريية  �لأعمال  وعلى  �لنادي  و�أن�صطة 

�ملجتمعية يف  �ل�صر�كة  �ل�صركة م�صاركة منها يف  تقّدمها 

تر�ثية  وعرو�س  �صعرية  ق�صائد  �حلفل  وتخلل  �ململكة، 

توزيع  مت  كما  �لنادي،  منت�صبي  من  �ملتميزين  وتكرمي 

�لتذكارية. �لهد�يا 

جامعة البحرين الطبية ُتطلق �صراكة مع جامعة كيل يف اململكة املتحدة
�ل�صركاء،  من  حمفظتها  لإثر�ء  �ملتو��صل  �صعيها  �إطار  يف 

جامعة   - �أيرلند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  ��صت�صافت 

�لبحرين �لطبية )RCSI �لبحرين(، �لربوفي�صور جويل جرين، 

رئي�صة كلية �لتمري�س و�لقبالة يف جامعة كيل باململكة �ملتحدة، 

لإطالق �ل�صر�كة ما بني �جلامعتني، وذلك حتت رعاية �لدكتورة 

عام جمل�س  �أمني  �آل خليفة،  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  �صيخة 

�لتعليم  جمل�س  �أمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  �لعايل  �لتعليم 

�لعايل، وبح�صور رودريك در�موند، �صفري �ململكة �ملتحدة لدى 

مملكة �لبحرين و�لدكتورة جميلة جا�صم خميمر، رئي�صة جمعية 

�لتمري�س �لبحرينية.

�صنوي  تبادل  برنامج  هناك  �صيكون  �ل�صر�كة،  ومبوجب 

كل جامعة  �لتمري�س يف  �صيزور طالب  �جلامعتني، حيث  بني 

و�لتدري�س  �لتعلم  �أن�صطة  يف  لالنخر�ط  �ل�صريكة  �جلامعة 

وح�صور �ملر�قبة �ل�صريرية يف مر�فق �لرعاية �ل�صحية �ملحلية.

�لبحرين  جامعة  رئي�س  �لعتوم،  �صمري  �لربوفي�صور  وقال 

�لطبية: »لتعزيز �لرعاية �ل�صحية يف �لبحرين وخارجها، يجب 

على طالب �لتمري�س تعلم �لطرق �ملتنوعة للتعامل مع �ملر�صى 

وبناء �ملزيد من �لعالقات مع �ملهنيني �لآخرين« 

كما تقّدم بال�صكر �ىل �أمني عام جمل�س �لتعليم �لعايل ونائب 

رئي�س جمل�س �أمناء جمل�س �لتعليم �لعايل على رعايتها ودعمها 

لهذه �ل�صر�كة. 

�آل  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  �ل�صيخة  قالت  جانبها،  ومن 

�لعايل ونائب رئي�س جمل�س  �لتعليم  �أمني عام جمل�س  خليفة، 

�أمناء جمل�س �لتعليم �لعايل: »يف قطاع �لرعاية �ل�صحية، كما 

هو �حلال يف �أي قطاع �آخر، من �ملهم �إعد�د �خلريجني ليكونو� 

تخ�ص�صهم،  �لعاملية يف جمال  �لتطور�ت  مو�كبة  على  قادرين 

�حتياجات  لتلبية  جاهزة  لدينا  �لعاملة  �لقوى  تكون  حتى 

�ملجتمع �حلالية و�مل�صتقبلية«.
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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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ت�صوير: عبدعلي قربان

ال�صركة العربية لبناء ال�صفن حتتفي مبوظفيها من ذوي الأداء املتميز

و�إ�صالح  لبناء  �لعربية  �ل�صركة  نظمت 

�ل�صفن »�أ�صري« وهي �ل�صركة �لر�ئدة يف جمال 

�خلليج  منطقة  يف  �لبحري  و�لبناء  �لإ�صالح 

�لعربي موؤخًر� حفالً تكرميًيا ملوظفيها من ذوي 

�لأق�صام  خمتلف  من  �ملتميز  و�لأد�ء  �لكفاءة 

�لوكالء  من  ل�صركائها  وكذلك  �ملوظفني  وقد�مى 

وذلك  �خلدمة،  تقدمي  يف  �ملتميزين  و�ملقاولني 

عي�صى  يو�صف  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  بح�صور 

بوب�صيت و�أع�صاء من جمل�س �لإد�رة ميثلون كل 

�لإمار�ت  �ل�صعودية ودولة  �لعربية  �ململكة  من 

بالإ�صافة  �لكويت  ودولة  �ملتحدة  �لعربية 

جلمهورية �لعر�ق.

من  �أكرث  تكرمي  �حلفل  هذ�   حيث مت خالل 

200 موظف متميز تقديًر� جلهودهم �ل�صتثنائية 

وم�صاهمتهم  �ل�صركة  خدمة  يف  وتفانيهم 

وتنفيذ  حتقيق  على  �لعمل  يف  فعالية  ب�صورة 

��صرت�تيجيات �ل�صركة �حلديثة �لهادفة للتطوير 

يف  عاملًيا  �ملناف�صة  على  �ل�صركة  قدرة  وتعزيز 

قطاع بناء و�إ�صالح �ل�صفن، كما مت تكرمي حو�يل 

20 �صركة من �لوكالء و�ملقاولني �ملتعاقدين مع 

خمتلفة؛  تخ�ص�صية  خدمات  لتوفري  »�أ�صري« 

معايري  ذ�ت  خدمات  توفري  يف  لتميزهم  وذلك 

لأعو�م  ��صري  �صركة  �جلاد مع  عالية ولعملهم 

جمل�س  رئي�س  �أعرب  �ملنا�صبة  وبهذه  طويل، 

عن  بوب�صيت  عي�صى  يو�صف  �ل�صركة  �إد�رة 

�ملكّرمون  �ملوظفون  لعبه  �لذي  للدور  تقديره 

مبكانتها  و�لرتقاء  �ل�صركة  تطوير  م�صرية  يف 

�إبر�ز  يف  فعلي  وم�صاهم  متميز  وطني  ك�صرح 

لإ�صهاماتهم  �إياهم  �صاكًر�  عاملًيا،  �ململكة  مكانة 

�جللّية يف جناح �ل�صركة وتقدمها ورفعتها. 

مازن  بال�صركة  �ملنتدب  �لع�صو  �صّرح  كما 

حققته  ملا  تقديًر�  �حلفل  هذ�  »ياأتي  قائالً:  مطر 

ف�صلها  ين�صب  و�إجناز�ت  �ل�صركة من جناحات 

عليها  و�لقائمني  بال�صركة  �لعاملني  جميع  �إىل 

حيث  و�لنماء؛  للتطور  �أعمدة  ي�صّكلون  �لذين 

و�لحرت�فية  �لإد�ري  بالتميز  �لإ�صادة  جتب 

متطورة  خدمات  تقدمي  يف  و�لفاعلية  �ملهنية، 

و�نتهاج  و�لتقنيات  �لأنظمة  �أحدث  وفق 

و�لإبد�ع،  �لنز�هة،  تقوم على  ر��صخة  �صيا�صات 

بروح  و�لعمل  و�لتعاون،  و�لبتكار،  و�جلودة، 

�لفريق �لو�حد، �لأمر �لذي مكن �أ�صري من تبووؤ 

بها  حتظى  �لتي  و�لعاملية  �لإقليمية  �ملكانة 

�ليوم«.

 تزامًنا مع ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان الثدي

جامعة العلوم التطبيقية تنظم فعالية اأكتوبر الوردي

حتت   رعاية   رئي�س   جامعة   �لعلوم  �لتطبيقية  

 �لأ�صتاذ  �لدكتور غ�صان  عو�د   نظم  نادي �ملر�أة  بالتعاون  

�أكتوبر  فعالية   مع   جمل�س  �لطلبة  و�لوحدة  �ل�صحية 

 »Be Aware Stay a Life« عنو�ن  �لوردي  حتت 

  تز�مًنا  مع  �حلملة  �لعاملية  للتوعية  مبر�س   �صرطان 

 �لثدي  �لذي  ي�صادف   �صهر  �أكتوبر  من  كل  عام،  وذلك 

 بح�صور رئي�س جمل�س �لأمناء �لأ�صتاذ �لدكتور وهيب 

�خلاجة، ونخبة   من  �أع�صاء   �لإد�رة   �لعليا  يف   �جلامعة 

وتاأتي  هذه  �لفعالية   �صمن  جهود   �جلامعة   و�لطلبة، 

 يف  خدمة  �ملجتمع  و�لتوعية  مبر�س  �صرطان  �لثدي  من  

 خالل   م�صاركتها  يف   �حلمالت  �لتوعوية  

من جانبه �أو�صح رئي�س �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور 

�ل�صر�كة  �إطار  يف  تاأتي  �حلملة  هذه  �أن  عو�د  غ�صان 

�ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �جلامعة  بني  �ملجتمعية 

م�صوؤوليتها  تعزيز  على  �جلامعة  حتر�س  حيث 

�ملر�س  هذ�  مكافحة  يف  �لإ�صهام  �أجل  من  �لجتماعية 

�إقامة مثل هذه �لفعاليات  و�حلد منه من خالل تكثيف 

�لوقاية منه،  �لتعريف باملر�س و�ُصبل  �لتي من �صاأنها 

�إ�صافة �إىل خلق �أجو�ء من �لتو��صل و�لألفة ومّل �ل�صمل 

بني �أفر�د �ملجتمع.

»يو�صف بن اأحمد كانو« حتتفل باليوم العاملي للم�صنني

مع  وبالتعاون  كانو  �أحمد  بن  يو�صف  �صركة  �أقامت 

مبنا�صبة  حفالً  �لو�لدين  لرعاية  كانو  عبد�لرحمن  نادي 

منت�صبي  من  �ملتميزين  لتكرمي  للم�صنني؛  �لعاملي  �ليوم 

�إد�رة  جمل�س  ع�صو  كانو،  خالد  نبيل  بح�صور  �لنادي 

�صيا�صة  �إطار  يف  �ملدعوين  من  كبري  وعدد  �ل�صركة 

�ملجتمع  ودعم  �لجتماعية  للوفاء مب�صوؤولياتها  �ل�صركة 

�لبحريني.

هذ�  �أن  كانو  خالد  نبيل  �لإد�رة  جمل�س  ع�صو  و�أكد 

�لجتماعية  مب�صوؤوليتها  �ل�صركة  من  وفاء  ياأتي  �حلفل 

وحر�صها على جذب �لنتباه �إىل هذه �لفئة من كبار �ل�صن 

و�إ�صعارهم مبدى �هتمام كافة �ملوؤ�ص�صات يف �لدولة بهم 

�أو�صاعهم  �إيجابًيا على  وبظروف معي�صتهم، ما ينعك�س 

�لنف�صية ومعنوياتهم وم�صاعدتهم يف عي�س حياة �أف�صل. 

�صكرهم  عن  �لنادي  ومنت�صبو  رئي�س  �أعرب  فيما 

لرب�مج  دعمهم  على  كانو  �أحمد  بن  يو�صف  ل�صركة 

�لتي  �لكثرية  �خلريية  �لأعمال  وعلى  �لنادي  و�أن�صطة 

�ملجتمعية يف  �ل�صر�كة  �ل�صركة م�صاركة منها يف  تقّدمها 

تر�ثية  وعرو�س  �صعرية  ق�صائد  �حلفل  وتخلل  �ململكة، 

توزيع  مت  كما  �لنادي،  منت�صبي  من  �ملتميزين  وتكرمي 

�لتذكارية. �لهد�يا 

جامعة البحرين الطبية ُتطلق �صراكة مع جامعة كيل يف اململكة املتحدة
�ل�صركاء،  من  حمفظتها  لإثر�ء  �ملتو��صل  �صعيها  �إطار  يف 

جامعة   - �أيرلند�  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  ��صت�صافت 

�لبحرين �لطبية )RCSI �لبحرين(، �لربوفي�صور جويل جرين، 

رئي�صة كلية �لتمري�س و�لقبالة يف جامعة كيل باململكة �ملتحدة، 

لإطالق �ل�صر�كة ما بني �جلامعتني، وذلك حتت رعاية �لدكتورة 

عام جمل�س  �أمني  �آل خليفة،  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  �صيخة 

�لتعليم  جمل�س  �أمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  �لعايل  �لتعليم 

�لعايل، وبح�صور رودريك در�موند، �صفري �ململكة �ملتحدة لدى 

مملكة �لبحرين و�لدكتورة جميلة جا�صم خميمر، رئي�صة جمعية 

�لتمري�س �لبحرينية.

�صنوي  تبادل  برنامج  هناك  �صيكون  �ل�صر�كة،  ومبوجب 

كل جامعة  �لتمري�س يف  �صيزور طالب  �جلامعتني، حيث  بني 

و�لتدري�س  �لتعلم  �أن�صطة  يف  لالنخر�ط  �ل�صريكة  �جلامعة 

وح�صور �ملر�قبة �ل�صريرية يف مر�فق �لرعاية �ل�صحية �ملحلية.

�لبحرين  جامعة  رئي�س  �لعتوم،  �صمري  �لربوفي�صور  وقال 

�لطبية: »لتعزيز �لرعاية �ل�صحية يف �لبحرين وخارجها، يجب 

على طالب �لتمري�س تعلم �لطرق �ملتنوعة للتعامل مع �ملر�صى 

وبناء �ملزيد من �لعالقات مع �ملهنيني �لآخرين« 

كما تقّدم بال�صكر �ىل �أمني عام جمل�س �لتعليم �لعايل ونائب 

رئي�س جمل�س �أمناء جمل�س �لتعليم �لعايل على رعايتها ودعمها 

لهذه �ل�صر�كة. 

�آل  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  �ل�صيخة  قالت  جانبها،  ومن 

�لعايل ونائب رئي�س جمل�س  �لتعليم  �أمني عام جمل�س  خليفة، 

�أمناء جمل�س �لتعليم �لعايل: »يف قطاع �لرعاية �ل�صحية، كما 

هو �حلال يف �أي قطاع �آخر، من �ملهم �إعد�د �خلريجني ليكونو� 

تخ�ص�صهم،  �لعاملية يف جمال  �لتطور�ت  مو�كبة  على  قادرين 

�حتياجات  لتلبية  جاهزة  لدينا  �لعاملة  �لقوى  تكون  حتى 

�ملجتمع �حلالية و�مل�صتقبلية«.
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اإدم�ن االإنرتنت وو�س�ئل التوا�سل االجتم�عي

ممكن  بع�شر  منر  اليوم 

يطلق عليه ع�شر التطور الذكاء 

عدة  من  مرحلة  اإنها  الرقمي، 

النف�شي  الإن�شان  لتطور  مراحل 

و�شائل  بداأت  والجتماعي، 

و�شيلًة  الجتماعي  التوا�شل 

للتوا�شل مع الأ�شدقاء والعائلة، 

ذلك  منذ  تطورت  اأنها  اإل 

مرغوبة  هواية  لُت�شبح  احلني 

ي�شتخدمها جميع الفئات العمرية 

ول�شاعات طويلة يومًيا.

املجتمعات  على  طراأت 

القليلة  الأعوام  خالل  الب�شرية 

املا�شية تغريات هائلة تعود يف 

كبري  علمي  اخرتاق  اىل  اأ�شلها 

اأتاح للب�شر ما مل يكن متاًحا من 

حدوثه  ي�شبق  مل  وب�شكل  قبل، 

التاريخ  مر  على  ال�شرعة  بهذه 

مواقع  �شغلت  ولقد  الب�شري. 

التوا�شل الجتماعي خالل العقد 

حياة  من  كبرًيا  حيًزا  الأخري 

من  البداية  وكانت  الكثريين، 

ظهوره  تال  الفي�شبوك،  موقع 

العديد من املواقع، والتي اخت�س 

كل منها مبيزة عن الأخر.

ول يوجد �شخ�س يف العامل 

الإنرتنت  ي�شتخدم  ل  حالًيا 

يعني  ل  ولكن  م�شتمر،  ب�شكل 

الإنرتنت  م�شتخدمي  كل  اأن  ذلك 

مدمنني،  ُيعدون  يومي  ب�شكل 

ما  �شخ�س  اعتبار  ميكن  ول 

ذلك  اأثر  اإذا  اإل  اإنرتنت  مدمن 

اليومية  اأن�شطته  ممار�شة  على 

وعالقات  وريا�شة  عمل  من 

اجتماعية ب�شكل طبيعي.

كما اأدى هذا النت�شار الكبري 

ملواقع ال�شو�شال ميديا خا�شة مع 

ظهور اأجيال من الهواتف الذكية 

اإىل  اللوحية  احلا�شب  واأجهزة 

�شهولة الدخول على هذه املواقع، 

كما اأن هذه الأجهزة �شهلة احلمل 

ب�شورة  �شاحبها  مع  والتنقل 

متوا�شلة وب�شكل �شبه دائم.

يف  بالتايل  ال�شخ�س  يقع 

ال�شلوك الإدماين، اإذ يعتمد عليه 

ب�شكل قهري لل�شعور بال�شعادة، 

الأ�شدقاء  اأحد  يرى  عندما  فهو 

اأو  كتبه  من�شور  على  يعلق 

باأحد  الكتفاء  حتى  اأو  �شاركه، 

اأو  كالإعجاب  التفاعل،  عالمات 

بال�شعادة  ي�شعر  فاإنه  الدعم، 

البالغة.

يعاين مدمن ال�شو�شال ميديا 

من القلق وال�شطراب وال�شعور 

ل  عندما  ال�شديدين  بالكارثة 

هذه  لأحد  الدخول  من  يتمكن 

املواقع، ب�شبب م�شكلة يف اجلهاز 

اأو يف الت�شال ب�شبكة الإنرتنت.

لدى  الأمر  ي�شل  اأن  ميكن 

اإذا  بالكتئاب،  لالإ�شابة  البع�س 

عن  منقطًعا  طويلة  فرتة  ظل 

الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 

ي�شعر  فاإنه  العك�س  وعلى 

النف�شية  والراحة  بال�شعادة 

يتابع  الت�شال،  معاودة  مبجرد 

حياة  ميديا  ال�شو�شال  مدمن 

وقتهم،  يق�شون  الآخرين وكيف 

منعزًل،  يعي�س  الذي  الوقت  يف 

�شعوره  يف  يت�شبب  ما  وهو 

بالغرية من الآخرين.

د.معراج اأحمد معراج الندوي

االأ�ست�ذ امل�س�عد، ق�سم اللغة   

واآدابه� العربية 

-الهند  ج�معة ع�لية،كولك�ت� 

د. معراج الندوي

ال ترتكوا اأي اأحد خلف الركب

لطاملا جذبتنا روائح املطابخ 

واملطاعم لأطباقها التي ت�شتلذها 

العني قبل البطون، ول �شيما ان 

كان هذا الطبق هو طبقنا املف�شل 

للت�شوير  جاهدين  ن�شعى  الذي 

على  ن�شره  على  واملناف�شة  معه 

املالأ للقريب والبعيد، فهل فكرنا 

مرة باأننا �شنحرم يف يوما ما من 

هذه الأطعمة، اأو على اقل تقدير 

قهوتنا  او  املف�شل  طبقنا  من 

املف�شلة؟؟!

العامل  يخ�شاه  ما  هذا 

الغذائي  المن  على  والقائمون 

اليوم، فالنزاعات الدولية وتغري 

احلراري  والحتبا�س  املناخ 

والت�شحر وقلة الرقعة املزروعة 

والتناف�س على املياه مع �شحتها 

و�شعف  ال�شارية  والمرا�س 

الغذائية  المدادات  �شل�شلة 

والغالء  الطاقة  ا�شعار  وزيادة 

من  بيد  ت�شرب  كلها  الفاح�س 

التي  الغذائية  قبتنا  على  حديد 

بعد  يوما  تربز  ت�شدعاتها  بداأت 

اآخر.

منظمة  عن  �شدر  فمما 

»ان  )الفاو(:  والزراعة  الغذية 

مطرد،  ازدياد  يف  اجلياع  عدد 

حول  مليونا   820 بلغ  حيث 

دون  اأطفال  منهم   %45 العامل، 

�شوء  من  ميوتون  اخلام�شة 

 3 من  اأكرث  عجز  وقد  التغذية، 

 %40 قرابة  )اأي  ن�شمة  مليارات 

من �شكان العامل( عن حتمل كلفة 

اىل  اإ�شافة  �شحي،  غذائي  منط 

ا�شطرار 30 األف �شخ�س يوميا 

ب�شبب  منازلهم  خارج  للهرب 

ال�شراعات وال�شطهادات«.

الزراعي  النتاج  طاقة  اأما 

العاملي القابل لالأكل املبا�شر املقدم 

للنا�س فهو 55% فقط من جميع 

املزروعات، اأما 36% فيذهب علفا 

للحيوانات، والبقية اما ي�شتخدم 

توقع  باأن  علما  يهدر،  اأو  وقودا 

 2050 عام  يف  ال�شكان  عدد 

�شيزداد 35% عما هو عليه الآن!!

جمتمعة  ال�شباب  هذه  كل 

جعلت ناقو�س اخلطر يدق بقوة 

يف عوا�شم العامل وقاعات القرار 

العاملي  الغذاء  يوم  يف  الممي 

اكتوبر،   16 ي�شادف  الذي 

و�شعار هذا العام الذي طرح من 

قبل منظمة )الفاو( هو »ل ترتكوا 

اأي اأحد خلف الركب«.

جميعا  حتركوا  مبعنى 

وخرباء  و�شعوبا  حكومات 

وباعة  ومنتجني  ومزارعني 

على  العمل  فيجب  وم�شتهلكني، 

الو�شول  وت�شهيل  الغذاء  تاأمني 

الوفرة  مع  احلاجة  عند  اإليه 

الأر�س،  �شعوب  لكل  والتنوع 

بغ�س النظر عن املنطقة واجلن�س 

والعرق والعمر واللون والديانة 

والثقايف  الجتماعي  وامل�شتوى 

واملادي.

وهذا ل يكون اإل من خالل ما 

يلي:

الرقعة  على  املحافظة   -

باإدخال  وتو�شيعها  الزراعية 

املح�شول  لزيادة  التكنولوجيا 

وتنويعه وتقليل الهدر.

- زيادة الدعم املادي لتلبية 

الحتياج اليومي من الغذاء.

املزارعني  ت�شجيع   -

ال�شاحلة  الأرا�شي  ل�شتزارع 

املادي  الدعم  مع  للزراعة، 

واملعنوي.

املحلية  املنتجات  ت�شجيع   -

والو�شول  والبلد  املزارع  لدعم 

لالكتفاء الذاتي.

- زراعة املحا�شيل التغذوية 

الأ�شا�شية، املقاومة للجفاف.

البيئة  تلوث  جترمي   -

الغابات  لأ�شجار  اجلائر  والقطع 

واملزروعات.

- تقليل الحتبا�س احلراري 

وا�شتعمال الطاقة النظيفة.

النزاعات  لإيقاف  ال�شعي   -

وال�شراعات الدولية.

الإمداد  خطوط  فتح   -

وتاأمني  الدول،  بني  الغذائي 

املمرات وت�شهيل التجارة البينية.

- تبادل اخلربات والتجارب 

النتاج  جمال  يف  الناجحة 

الزراعي.

- ن�شر ثقافة ال�شلوك الغذائي 

ال�شحي، وتقليل الهدر والبتعاد 

جزءا  وجعلها  الإ�شراف  عن 

وال�شلوكي  الدرا�شي  املنهج  من 

لل�شعوب.

- ن�شر ثقافة الأر�س للجميع، 

ويجب املحافظة عليها.

 ح�سن علي

اأخ�س�ئي الغذاء والتغذية

ح�سن علي

خريجو تخ�س�ص الفم واالأ�سن�ن،،

 ويع�نون البط�لة منذ ثالثة اأعوام

تخ�ش�س  من  خريجني  خم�شة  نحن 

البحرين،  جامعة  والأ�شنان-  الفم  �شحة 

نعاين من البطالة منذ نحو ثالثة اعوام، فيما 

بات احدنا مغرتبا يف احدى دول اخلليج، 

يف انتظار فر�شة عمل كي يعود اىل ار�س 

الثالثة، مل  العوام  هذه  وطنه. ويف خالل 

تتم مقابالتنا ول ملرة واحدة من قبل وزارة 

العمل للح�شول على وظيفة يف تخ�ش�شنا، 

احياناً  تر�شيحنا  مت  ذلك،  عن  عو�شاً  بل 

يخالف  امر  وهو  ا�شنان،  م�شاعد  لوظيفة 

نتجاوزها.  ول  نحرتمها،  التي  القوانني 

كذلك حاولنا التقدم ب�شكل فردي للح�شول 

على وظيفة يف اي من عيادات وم�شت�شفيات 

وظيفة  منا  اأي  يجد  ومل  اخلا�س،  القطاع 

خالل  حاولنا  كذلك  تخ�ش�شنا.  تنا�شب 

اكمال درا�شتنا لنح�شل على  اعوام  الثالثة 

تخ�ش�شنا  يف  �شواء  البكالوري�س  درجة 

طلبنا  وقوبل  م�شابهة،  تخ�ش�شات  يف  او 

تخ�ش�شات  جميع  ان  حني  يف  بالرف�س، 

تعطى  والريا�شية  ال�شحية،  العلوم  كلية 

رغم  تخ�ش�شنا،  اإل  البكالوريو�س،  بدرجة 

انه كان هناك خطة يف ال�شابق ليتم اعطاء 

مت  وقد  تخ�ش�شنا،  البكالوري�س يف  درجة 

ايقافها. كذلك حاولنا التوا�شل مع م�شوؤويل 

الأبواب  ولكن  للتوظيف،  ال�شحة  وزارة 

احل�شول  طلبنا  كما  وجوهنا،  يف  مغلقة 

على فر�شة تدريب، ومل نحَظ بها. 

عادت  قد  التعليمية  احلياة  ان  وحيث 

�شفوفهم  اىل  الطلبة  وعاد  طبيعتها،  اىل 

تزداد،  لتخ�ش�شنا  احلاجة  فان  الدرا�شية، 

ل�شيما يف ظل جهود اململكة لتعزيز ال�شحة 

التعوي�س  جانب  اإىل  والتثقيف،  الفموية 

عن فرتة جائحة كوفيد-19 التي ادت اىل 

ادت اىل انقطاع الطلبة عن ارتياد املدار�س، 

وعدم وجود برامج �شحية ت�شتهدف اجيال 

امل�شتقبل.

العمل،  فر�شة  البحث عن  معاناة  رغم 

ال ان �شغفنا خلدمة وطننا، و�شعبنا الكرمي 

للم�شاهمة  الفر�شة  وننتظر  يوماً،  يقل  مل 

اجل  من  ال�شحة  وزارة  روؤية  حتقيق  يف 

جمتمع �شحي ينعم برعاية وقائية �شاملة 

ننا�شد  لذا  لل�شحة،  ومعززة  وم�شتدامة 

امل�شوؤولني بالتحرك، ف�شنوات عمرنا مت�شي 

ونحن عاطلون عن العمل.

البي�ن�ت لدى املحرر

م�ستثمر ينقل مع�ن�ته مع تركيب عداد كهرب�ء يف مبنى جديد

من  الكثري  معاناة  اي�شا  انها  اعتقد  والتي  معاناتي  امامكم  ا�شع 

الفرتة  فرتة  نف�س  البناء يف  ت�شاريح  ا�شتخرجوا  الذين  من  املواطنني 

التي ح�شلت فيها على ت�شريح البناء. حيث ان التعقيدات التي نواجهها 

كمواطنني وكا�شحاب اعمال ل تن�شجم على الطالق مع توجيهات رئي�س 

جمل�س الوزراء، �شمو ويل العهد لمري �شلمان بن حمد اآل خليفة املوقر 

الذي لطاملا اكد على اهمية م�شرية التطوير يف كافة الجهزة الر�شمية، 

وازالة العوائق امام الن�شطة القت�شادية والتجارية. 

تتلخ�س امل�شكلة باأنه بعد انتهينا من اعمال البناء يف مبنى جديد، 

تقدمت بطلب تركيب عداد كهرباء جديد.. وقد طلب من مقاول الكهرباء 

تو�شيل  »ت�شريح  املنطقة  بلدية  من  �شادرة  �شهادة  على  احل�شول 

من  ال�شابق  يف  ت�شدر  كانت  ال�شهادة  هذه  ان  حيث  للمبنى«  الكهرباء 

اإ�شدار  املنطقة  بلدية  يخول  كان  الذي  القدمي  النظام  وفق  البلديات- 

تراخي�س البناء- وبعد مراجعة البلديات مت اإفادتنا باأنه ل ميكن اإ�شدار 

مت  الذي  )بنايات(  ق�شم  من  �شادرة  البناء  اإجازة  لكون  ال�شهادة  هذه 

رخ�شة  باإمتام  )بنايات(  من  �شهادة  توجد  باأنه  علما  حديثا..  ان�شاءه 

الكهرباء  تو�شيل  من  البلدية  ممانعة  عدم  توؤكد  اإفادة  مت�شمنة  البناء 

بالعنوان. 

وفق  )بنايات(  من  ال�شهادة  بهذه  معرتفني  غري  الكهرباء  لكن 

تاأكيدات اأحد موظفي هيئة الكهرباء بعد ان مت التوا�شل معه من قبل 

ل  بانه  لنا  اكد  حيث  ال�شهادة،  هذه  عن  لال�شتف�شار  الكهرباء  مقاول 

اذ  الفادة،،  هذه  اعتماد  يتم  كي  الكهرباء  وزير  من  تعميم  اي  يوجد 

يجب ار�شال خطاب من التخطيط العمراين اإىل وزير الكهرباء من اجل 

اإعتماد هذه الت�شاريح. 

نظام  ا�شتحداث  اقرار  يتم  ان  اأيعقل  يحدث؟  الذي  هذا  تخبط  اأي 

عليهم  وي�شهل  النا�س  يخدم  كي  )بنايات(  ق�شم  وهو  متطور  جديد 

الدارات  اىل  احل�شورية  للمراجعة  احلاجة  من  ويقلل  الإجراءات، 

العرتاف  يتم  ل  ثم  الكرتونياً،  الجراءات  تخلي�س  عرب  احلكومية 

بهذا النظام من قبل جهة حكومية اخرى؟ هذه املعاناة التي يواجهها 

بعدم  و�شفه  ميكن  ما  ب�شبب  عام  ب�شكل  وامل�شتثمرون  املواطنون 

التن�شيق بني اجلهات الر�شمية. وهل يعقل اإقرار نظام جديد لرتخي�س 

املباين ويندرج حتت م�شمى »مباين« اي - م�شانع ومعامل و�شركات- 

بهدف انعا�س القت�شاد دون ان يتم اجراء جتربة لتاأكد من �شري العمل 

بالنظام اجلديد؟ 

ما حدث ب�شبب عدم وجود الية تن�شيق ان معاملتي الر�شمية باتت 

معطلة حالها حال معامالت مواطنني كرث، ول ادري ما اجلهة القادرة 

»بنايات«  مع  توا�شلنا  حيث  الو�شع،  لهذا  نهاية  و�شع  على  فعالً 

»توا�شل«  من�شة  عرب  الكهرباء  مع  وتوا�شلنا  رد،  على  نح�شل  ومل 

مع  يتوا�شلون  �شوف  انهم  مفاده  ايام  عدة  بعد  رد  على  وح�شلنا 

هل  وال�شوؤال  »بنايات«  ملعب  الكرة يف  و�شعت  البلدية  فيما  البلدية 

ال�شتثمارات  جذب  نحو  اململكة  تطلعات  مع  يتما�شى  التعاطي  هذا 

حد  و�شع  يتم  ان  امال  معاناتي  امامكم  ا�شع  لذا  الموال؟  وروؤو�س 

الطالق  على  ين�شجم  ل  الذي  التن�شيق  وعدم  الداري  التخبط  حلالة 

مع تطلعات القيادة احلكيمة. 

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12245/PDF/INAF_20221017004914380.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/983111/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/983115/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تلبية احتياجات السوق العقاري من األراضي بمساحات متنوعة

مراجعة فنية شاملة للمخطط الهيكلي االستراتيجي للبحرين 2030
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استكمال إجراءات تحديث وثائق الملكيات في جميع المخططات

»التخطيط العمراني«: اعتماد 25 مخططًا تفصيليًا

لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أعل��ن 
العمران��ي  والتطوي��ر  التخطي��ط 
المهن��دس أحم��د عبدالعزي��ز الخياط، 
أن الهيئة انتهت م��ن إجراءات اعتماد 
م��ا مجموع��ه 25 مخطط��ًا تفصيلي��ًا 
المناط��ق ضم��ن جمي��ع  م��ن  لع��دد 
محافظ��ات المملك��ة، تقدر مس��احتها 
بنحو 33.153.000 متر مربع وتشتمل 
على 1898 عق��ارًا وذلك منذ بداية هذا 
الع��ام وحتى نهاية الرب��ع الثالث منه. 
وأك��د الخياط ب��أن جمي��ع المخططات 
الجديدة ستس��اهم في توفي��ر المزيد 
من المناط��ق الجديدة القابلة للتعمير 
والتطوي��ر وتلب��ي تطلع��ات وأه��داف 
المس��يرة التنموية الش��املة للمملكة 
في ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 
عيس��ى  ب��ن  حم��د  المل��ك   الجالل��ة 
آل خليفة، ملك الب��الد المعّظم حفظه 

اهلل ورعاه.
كما أش��اد بالدع��م الكبير والمس��اندة 
الت��ي يحظ��ى به��ا قط��اع التخطي��ط 
العمراني في البحري��ن من قبل اللجنة 
العلي��ا للتخطي��ط العمراني برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لضمان استمرارية 
التطوير واالرتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وأش��ار إلى أن ع��دد المخطط��ات التي 
قد تم االنته��اء منها بلغ حتى اآلن 39 

مخطط��ًا تفصيليًا من أصل 96 منطقة 
غير مخطط��ة، تضم ما يق��ارب 2767 
عقارًا بمساحة كلية تبلغ 40.936.000 
متر مربع، وذلك ضمن مساعي الهيئة 
لالنتهاء م��ن تخطيط وإعادة تخطيط 

مختلف المناطق في المملكة.
وأوض��ح الخي��اط ب��أن الهيئ��ة انتهت 
ف��ي الرب��ع األول م��ن ه��ذا الع��ام من 
تخطي��ط 3 مخططات تبلغ مس��احتها 
2.829.000 مت��ر مرب��ع وتض��م 561 
عقارًا، أم��ا في الربع الثان��ي من العام 
الحال��ي فق��د انته��ت م��ن تخطي��ط 
واعتم��اد 4 مخطط��ات تفصيلية تبلغ 
مرب��ع  مت��ر   6.763.000 مس��احتها 
وتضم 456 عق��ارًا، وفي الرب��ع الثالث 
تمكن��ت من االنتهاء م��ن تخطيط 18 
مخطط��ًا بمس��احة 23.561.000 متر 
مرب��ع وتش��مل 881 عقارًا، علم��ًا بأن 
جمي��ع المخطط��ات س��يتم اس��تكمال 
إجراءات تحدي��ث وثائق الملكيات فيها 
بتطبيق أحكام الباب الثالث من قانون 
العامة  للمنفع��ة  العقارات  اس��تمالك 

رقم )39( لسنة 2009.
ون��ّوه الرئي��س التنفيذي ب��أن الجهود 
مس��تمرة م��ن أج��ل تلبي��ة احتياجات 
الس��وق العقاري من األراض��ي متنوعة 
التصنيف��ات  بمختل��ف  المس��احات 
م��ع  تتناس��ب  متنوع��ة  وبمس��احات 

االش��تراطات والمعايي��ر ال��واردة ف��ي 
لس��نة   )3( رق��م  بقان��ون  المرس��وم 
1994 بشأن تقس��يم األراضي المعدة 
للتعمير والتطوي��ر والئحته التنفيذية 
الصادرة بالقرار رقم )56( لس��نة 2009 
وتعديالت��ه، مش��يرًا بأنه��ا تعمل في 
الوق��ت الحالي م��ن أج��ل االنتهاء من 
المراجعة الفنية والتخطيطية الشاملة 
االس��تراتيجي  الهيكل��ي  للمخط��ط 
للبحري��ن 2030 بالتنس��يق والتكام��ل 
مع كاف��ة الجهات المعنية. وأضاف بأن 
توفير المخططات يساهم بشكل إيجابي 
في دع��م مختلف القطاع��ات التنموية 
ف��ي المملك��ة وج��ذب المس��تثمرين 
العق��اري، كم��ا  بالس��وق  المهتمي��ن 
يتي��ح إقام��ة المزيد من المش��روعات 
العقارية لتلبية احتياج��ات المواطنين 
والمقيمين، وتعزيز المبادرات الداعمة 
إل��ى المزيد من الش��راكة والتعاون ما 

بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كم��ا أوضح بأن الهيئة تس��عى إلتاحة 
كافة التس��هيالت واإلج��راءات الداعمة 
للقطاع العقاري لتوفير البيئة المالئمة 
لالستثمار من داخل وخارج المملكة من 
خالل تسريع عملية التحول اإللكتروني 
في تقديم الخدمات، واالستمرارية في 
تحديث التش��ريعات والسياس��ات التي 
تدعم نمو وازدهار القطاع في البحرين.

 رنا بنت عيسى: تعزيز التعاون 
في التعليم العالي مع تايلند

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليفة، سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين 

بياباك سريشارون.
وخ��الل اللق��اء، أكدت األمين الع��ام عمق العالق��ات الثنائية 
والتاريخي��ة بي��ن البحري��ن وتايلن��د ف��ي مج��االت االقتصاد 
والس��ياحة والتعليم، مش��يرة إلى أن العالق��ات تمضي قدمًا 

بمزيد من التطور والنماء.
واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات ذات العالقة، مؤكدًة 
أهمي��ة تعزي��ز التعاون في مج��ال التعليم العال��ي والطلبة 

الجامعيين مع مملكة تايلند.

 منصة خاصة لطالب 
الجامعات في معرض البحرين للطيران

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي 
للطي��ران، ع��ن  تخصي��ص مس��احة مخصص��ة 
للتعليم والتدريب لطلبة الجامعات في النس��خة 
السادس��ة من معرض البحرين الدولي للطيران 
2022 المزم��ع عقده خالل الفت��رة ما بين 9 إلى 
11 نوفمبر، برعاية ملكية سامية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم، وبإش��راف سمو الشيخ عبد 
اهلل بن حمد آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة 
المل��ك المعظم ورئيس اللجن��ة العليا المنظمة 
لمعرض البحري��ن الدولي للطيران وبتنظيم من 
وزارة المواصالت واالتصاالت وسالح الجو الملكي 

البحريني.
وستش��ارك عدة جامعات محلية ف��ي المعرض، 
حيث تأتي المبادرة في إطار توجيه س��مو الشيخ 
عب��د اهلل بن حم��د آل خليفة الممثل الش��خصي 
لجالل��ة المل��ك المعظ��م ورئيس اللجن��ة العليا 
المنظمة للمعرض، لخلق فرص متنوعة إلشراك 
الش��باب في المع��رض، بهدف تنمي��ة وتطوير 
مختلف القطاعات الحيوية وال س��يما قطاع النقل 

الجوي في البحرين.
وس��توفر ه��ذه المب��ادرة نقطة التق��اء واتصال 
لطالب الجامعات مع كبار الش��ركات المش��اركة 
ف��ي المعرض، وس��تتاح له��م الفرص��ة لترويج 
مهاراته��م وخبراته��م أم��ام أصح��اب القرار في 

قط��اع الطي��ران الدول��ي وللتعرف عل��ى طبيعة 
فرص العمل المتوفرة في القطاع. 

كما ستتعرف الش��ركات المشاركة في المعرض 
على الق��درات والمواه��ب المحلي��ة والمؤهالت 
الش��بابية الت��ي س��وف يتضمنها س��وق العمل 
المس��تقبلي من موارد بشرية مؤهلة للعمل في 

المكاتب المحلية واإلقليمية لشركاتهم.
وق��ال وزي��ر المواص��الت واالتص��االت  محم��د 
الكعبي«ف��ي إطار الجه��ود التي تبذله��ا اللجنة 
العليا المنظمة للمعرض برئاس��ة س��مو الشيخ 
عبداهلل ب��ن حم��د آل خليفة الممثل الش��خصي 
لجالل��ة المل��ك المعظ��م رئي��س اللجن��ة العليا 
المنظم��ة وحرص س��موه عل��ى أهمي��ة العمل 
المش��ترك مع كافة الجه��ات المعنية في تطوير 
المواهب الشبابية وانطالقًا من مبدأ المسؤولية 
المجتمعية، فقد تم التعاون مع مجلس التعليم 
العال��ي إلدم��اج ط��الب الجامعات ف��ي معرض 

البحرين الدولي للطيران 2022«.
كم��ا تأت��ي هذه المب��ادرة، تماش��يًا م��ع التزام 
الوزارة بتدريب وتطوي��ر وإعداد الكوادر الوطنية 
العم��ل  س��وق  احتياج��ات  لتلب��ي  وتطوريه��ا 
ومتطلبات التنمية المستدامة الشاملة لمواكبة 
النم��و المطرد بقطاع الطيران بغية الوصول إلى 

الرؤية االقتصادية 2030.
وأك��دت األمين الع��ام لمجلس التعلي��م العالي 

نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي  
الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل 
خليف��ة، على أهمي��ة تعزيز التواصل المش��ترك 
بين طلبة الجامع��ات والمجتمع المدني متمثلة 
بش��ركات قطاع الطيران المحلي��ة والدولية، بما 
يس��هم في تعزيز فرص التوظيف والتدريب لدى 

خريجي الجامعات.
وذكرت أن المجلس بصدد التنسيق مع الجامعات 
لترش��يح عدد م��ن الطلبة للمش��اركة في منصة 
الجامعات بالمعرض، كما سيتم اختيار عدد من 
المش��اريع الطالبية المتميزة لعرضها بما يتيح 
للشركات المش��اركة االطالع عليها والمساهمة 

في تبني تلك المشاريع واالستثمار فيها.
وم��ن المؤم��ل أن تقوم هذه المب��ادرة، بعرض 
المؤه��الت الجامعية المحلية ودع��م الجامعات 
للمش��اركة في المحافل المحلية والدولية، لتبرز 
برامجها األكاديمية المتميزة وتروجها امام كبار 

المدراء التنفيذيين في قطاع الطيران الدولي.
كم��ا ته��دف المبادرة إل��ى خلق جي��ل جديد من 
الجامعيي��ن البحرينيي��ن ذوي األداء العالي ممن 
يتمتعون بمهارات غير مس��بوقة في العديد من 
المجاالت المتخصصة في قطاع الطيران الحيوي 
والذي يسهم بدور بالغ األهمية في تعزيز حركة 
الس��ياحة والتج��ارة ف��ي المملك��ة ودف��ع عجلة 

االقتصاد الوطني.  35 طالبًا بجامعة البحرين 
يبدؤون برنامج المهارات القانونية

أك��د عميد كلي��ة الحقوق في جامعة البحري��ن الدكتور صالح 
أحم��د، أن نحو 35 طالبًا وطالبة يش��اركون حاليًا في البرنامج 
العيادي للمهارات القانونية لطلبة كلية الحقوق الذي انطلق 
في 4 أكتوبر الجري، حيث يتوقع تخرجهم في العام الدراس��ي 
الحالي 2022-2023، موضحًا أن البرنامج العيادي للمهارات 

القانونية ينظمه مركز العيادة القانونية في كلية الحقوق. 
وأوض��ح أن البرنامج يهدف إلى تقدي��م تعليم قانوني متميز 
يؤهل الخريجين للنهوض بالعمل القانوني من خالل تطوير 
المه��ارات المعرفي��ة، والقانونية والبحثية بما يتماش��ى مع 
حاجات المجتمع وس��وق العمل. ويس��تهدف البرنامج الجديد 

تأهيل طلبة كلية الحقوق المتوقع تخرجهم قريبًا.  
وينف��ذ البرنامج بواس��طة مرك��ز العي��ادة القانونية وحقوق 
اإلنس��ان كل فصل دراسي، حيث يستقبل طلبات االلتحاق من 
الطلب��ة الراغبين في االنضم��ام إلى البرنامج ف��ي بداية كل 
فصل دراس��ي، على أن ينفذ بعد نهاية أول شهر من الفصل 
الدراس��ي إل��ى نهايته ف��ي أوقات ال تتعارض م��ع محاضرات 

الطلبة وامتحاناتهم. 
وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن البرنامج يرتكز على الزيارات 
الميداني��ة للجه��ات ذات الصل��ة بالعم��ل القانون��ي، والتي 
م��ن المفت��رض أن تضم: المجل��س األعلى للقض��اء، وهيئة 
التشريع والرأي القانوني، وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان، األمانة العام��ة للتظلم��ات باإلضافة إلى 
مكاتب المحام��اة. وأضاف أن البرنامج يض��م ورش عمل في 
الموضوع��ات المرتبطة بالجانب العملي التطبيقي القانوني 
مث��ل: الصياغة التش��ريعية، والتفس��ير القانون��ي، وصياغة 
المذك��رات، والتقاري��ر القضائي��ة، واالستش��ارات القانونية، 
وتطبيق��ات عملية للمرافعات القضائية، كما يحوي الترجمة 
القانونية، الدعوى العمالية، الدعاوى اإلدارية، قانون التنفيذ 
الجدي��د، العقوب��ات البديلة، األح��وال الش��خصية، التحكيم، 
والوس��اطة ويق��دم البرنامج _ أيض��ًا_ ورش عمل في تطوير 
الذات في عالم االبتكار، ومهارات التواصل، والعمل الجماعي، 
باإلضافة إلى التنظيم والتخطيط للحياة العملية وتعريفهم 

بتحديات سوق العمل. 

 جامعة الخليج العربي 
تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

احتفلت جامعة الخليج العربي باليوم 
العالمي للصحة النفسية الذي تحييه 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ف��ي 10 

أكتوبر من كل عام.
 وأقام قس��م الطب النفسي في كلية 
الطب والعلوم الطبي��ة بالتعاون مع 
طلب��ة كلي��ة الط��ب، حمل��ة توعوية 
ش��ملت 5 محطات تناولت اس��تبانة 
قياس الصح��ة النفس��ية، ثم محطة 
تعري��ف االكتئاب، ومحط��ة التعريف 
باضطراب��ات النمو، ومحطة التعريف 
ومحط��ة  الطع��ام،  باضطراب��ات 
التعري��ف بمتالزمة اآلالم الجس��دية 
النفس��ية. ووفق��ًا لمنظم��ة الصح��ة 
العالمية ف��إن الصحة النفس��ية هي 
حال��ة م��ن الرف��اه النفس��ي تمّك��ن 
ضغ��وط  مواجه��ة  م��ن  الش��خص 
الحي��اة، وتحقيق إمكانات��ه، والتعّلم 
والعمل بش��كل جي��د، والمس��اهمة 
ف��ي مجتمع��ه المحلي. وه��ي جزء ال 
يتج��زأ م��ن الصح��ة والرف��اه اللذين 
يدعمان قدراتن��ا الفردية والجماعية 
على اتخ��اذ القرارات وإقامة العالقات 
وتش��كيل العال��م الذي نعي��ش فيه. 
والصحة النفسية هي حق أساسي من 
حقوق اإلنسان. وهي حاسمة األهمية 

والمجتمعي��ة  الش��خصية  للتنمي��ة 
واالجتماعية االقتصادية.

وقال رئيس الطب النفس��ي في كلية 
الطب والعلوم الطبية مريوان حسني 
إن الوع��ي بأهمية الصحة النفس��ية 
ي��زداد كل ي��وم، وهو ما بان بش��كل 
جل��ي خاص��ة إب��ان انتش��ار جائح��ة 
كورون��ا التي ع��ززت الحاج��ة للدعم 
النفس��ي لكافة أف��راد المجتمع. وقد 
قطعت ال��دول األعضاء ف��ي منظمة 
الصح��ة العالمي��ة التزام��ًا في مجال 
تطوي��ر منظوم��ة الصحة النفس��ية، 

لتنفيذ »خطة العمل الشاملة للصحة 
النفسية 2013-2030«، التي تهدف 
إلى تحس��ين الصحة النفسية بتعزيز 
القيادة والحوكمة الفعالتين، وتوفير 
رعاي��ة مجتمعية ش��املة ومتكاملة 
ومس��تجيبة، وتنفي��ذ اس��تراتيجيات 
ف��ي مجال التعزي��ز والوقاية، وتعزيز 
نظم المعلوم��ات والبّينات والبحوث. 
وفي عام 2020، أظهر تحليل »أطلس 
الصحة النفس��ية 2020« الذي أجرته 
المنظمة ألداء البلدان مقارنة بخطة 
العم��ل، أن التقدم المح��رز غير كاٍف 

لتحقي��ق الغايات المح��ددة في خطة 
العمل المتفق عليها.

وأضاف أن المجتمعات ما زالت بحاجة 
إلى جه��د كبير لالرتقاء بالقيمة التي 
النفس��ية؛ وه��ذا  للصح��ة  يولونه��ا 
م��ا يس��تلزم تضاف��ر كاف��ة الجهود 
عل��ى صعي��د الحكوم��ات والجه��ات 
المدرس��ية،  والبيئ��ة  التش��ريعية، 
المجتم��ع  ومؤسس��ات  والمن��ازل، 
المدن��ي من أجل إع��الء قيمة الصحة 
بخدماته��ا،  واالرتق��اء  النفس��ية 

وتوفيرها بسهولة ويسر للجميع. 
وأش��ار إل��ى أن عل��ى ق��وى المجتمع 
دورًا كبي��رًا ف��ي تصحي��ح المفاهي��م 
المغلوطة حول الصحة النفسية التي 
تحيلها إلى ضعف اإليمان والسحر، أو 
الجنون؛ بحيث  يؤدي تضافر الجهود 
إل��ى تذلي��ل تل��ك الوصمة الس��لبية 
ليصل كل فرد في المجتمع إلى قناعة 
النفس��ية  أن االضطراب��ات  مفاده��ا 
مرض يستدعي العالج كما هو الحال 

بالنسبة لألمراض العضوية.
على جان��ب متصل، قدمت الطالبتان 
ماريا عبدالعال، وأبرار اليوسف ورشة 
عم��ل ح��ول التعام��ل م��ع الضغوط 

النفسية في بيئة التعليم والعمل.
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 محافظ العاصمة: دعم المبادرات 
اإلنسانية في مختلف المجاالت

بحضور محافظ محافظة العاصمة الش��يخ راشد 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، نظم��ت جمعي��ة 
الصداقة للمكفوفين، مسيرة المشي مع الكفيف 
تحت شعار »مس��اندة المجتمع للكفيف.. واجبنا 
جميعًا«، وذلك بمناس��بة الي��وم العالمي للعصا 
البيض��اء، بالق��رب م��ن س��احل الفات��ح بالنادي 
البحري، وس��ط مشاركة واس��عة من المواطنين 

والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأك��د المحاف��ظ، في تصري��ح بهذه المناس��بة، 
حرص محافظ��ة العاصمة على دع��م المبادرات 
اإلنس��انية في مختلف المجاالت م��ع كافة فئات 
المجتمع، وعلى وجه الخصوص ذوي االحتياجات 
الخاصة، وذلك من منطلق اهتمامها في تفعيل 
دوره��م ودمجهم في المجتمع، بم��ا يحقق مبدأ 
الش��راكة المجتمعي��ة ف��ي خدم��ة المواطني��ن 

والمقيمين.
ونوه إل��ى أن دع��م المجتمع ل��ذوي االحتياجات 
الخاصة، له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة 
واإلرادة لديه��م م��ن أج��ل تحقي��ق تطلعاتهم، 
مش��يرًا إلى أن أقام��ة مثل ه��ذه الفعالية يأتي 

ضم��ن مبادراتها التي تندرج ف��ي برنامج المدن 
الصحي��ة الذي تتبن��اه المحافظة، وال��ذي يعنى 

بتوعية األفراد والمجتمع بالصحة العامة.
من جانبه شكر رئيس جمعية المكفوفين حسين 
الحليبي محافظة العاصمة على دعمها المستمر 
للجمعي��ة عل��ى م��دار الس��نوات الماضي��ة، كما 

وجه ش��كرًا خاصًا إلى الوزارات والجهات الداعمة 
وجمعي��ات المجتمع المدني، مش��يرًا إلى أن يوم 
العصا البيض��اء يحث على دعم الكفيف إنس��انيًا 
واجتماعي��ًا، الفتًا إلى ارتف��اع الوعي المجتمعي 
بأهمية مشاركة هذه الفئة من ذوي اإلعاقة في 

فعاليتها.

 محافظ الشمالية: الكشف المبكر 
لإلصابة بالسرطان يساهم في تسهيل العالج 

ش��ارك محاف��ظ الش��مالية علي العصف��ور، في 
الفعالي��ة الصحي��ة للتوعي��ة بس��رطان الث��دي 
للتضام��ن مع منظم��ة الصح��ة العالمية والذي 
يحتف��ل به العالم ي��وم 19 م��ن أكتوبر في كل 
عام، التي نظمه��ا مركز الجنان الطبي بالتعاون 
مع مستشفى الس��ام التخصصي وجمعية عالي 
الخيرية على ممش��ى عالي بحضور عدد كبير من 
األهالي والمسؤولين في مركز الجنان ومستشفى 

السام.
وش��دد المحاف��ظ، عل��ى أهمي��ة التأكي��د على 
تجنب اإلصابة بس��رطان الثدي م��ن خال إجراء 
الفحوصات الدورية التي تقدمها كافة القطاعات 
الصحية الحكومية والخاصة في البحرين للكشف 

المبكر بما يساهم على تسهيل العاج.
مختل��ف  بي��ن  المجتمعي��ة  بالش��راكة  وأش��اد 
القطاع��ات األهلية والحكومي��ة والقطاع الخاص 
ف��ي تنظيم هذه الفعالي��ة التوعوية وتقديمهم 
المجاني��ة،  الطبي��ة  الفحوص��ات واالستش��ارات 
باإلضافة إلى إرشاد المشاركات بكيفية الفحص 

الذاتي.
وعبر عن تطلعه، لمجتم��ع واعي لتعزيز الصحة 
باتباع أنماط الحياة الصحي��ة في تناول األغذية 
الصحي��ة واتباع النش��اط البدن��ي لتحقيق رؤية 
المحافظة العتماد عالي نحو الش��مالية محافظة 

صحية.
يذكر أن الفعالية اش��تملت على ماراثون مش��ي 

»وكاثون« في داخل الممشى وفحوصات لضغط 
الدم والس��كر وقياس نسبة كتلة الجسم والوزن، 
كم��ا وفر مركز الجن��ان وحدت��ه المتنقلة إلجراء 
فحوص��ات الثدي للس��يدات الراغب��ات مع تقديم 
تخفيض يص��ل إلى 60% عل��ى عمليات الفحص 

الكلي للثدي في مركز الجنان.
من جانبه، ق��دم مدير عام مرك��ز الجنان الطبي 
الدكتور محمد س��لمان الش��كر للمحافظ وجميع 
منسوبي المحافظة لدعمهم المستمر للفعاليات 
التي يقيمها المركز ويس��اهم في نش��ر مفهوم 
الش��راكة المجتمعية التي تحق��ق أهداف ورؤية 
المحافظ��ة وتبرز جانب المس��ؤولية االجتماعية 

للقطاعات المساهمة في التنظيم.

 مدير المدارس: معالجة 
 الفاقد وضمان استمرار 

العملية التعليمية

أش��اد المدي��ر الع��ام لش��ؤون الم��دارس ب��وزارة التربية 
والتعلي��م الدكتور محمد مبارك بن أحم��د باألداء المتميز 
لمدرسة المحرق االبتدائية للبنات، والذي يعكس ما تقوم 
به اإلدارة المدرس��ية فيها برئاس��ة عبي��ر جمعة البوعيدة 
وجميع منتس��بات الهيئتين التعليمي��ة واإلدارية من جهد 
كبي��ر في بدء العام الدراس��ي بنجاح والعم��ل على معالجة 
الفاق��د التعليم��ي وضمان اس��تمرار العملي��ة التعليمية 

والتحصيل المعرفي لدى الطالبات.
جاء ذلك خال زيارة المدير العام لش��ؤون المدارس بوزارة 
التربي��ة والتعلي��م، وبحض��ور وكي��ل ال��وزارة للسياس��ات 
واالس��تراتيجيات واألداء نوال إبراهيم الخاطر، إلى مدرس��ة 
المح��رق االبتدائية للبن��ات، حيث التقى مديرة المدرس��ة 
والمدي��رات المس��اعدات، وت��م م��ن المدرس��ة تدش��ين 
ب��دء الحمل��ة المدرس��ية للتش��جير، والتي س��وف تش��مل 
جمي��ع المناطق التعليمية بالتنس��يق م��ع مختلف الجهات 
الحكومية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي، والمجل��س األعلى للبيئة، والمحافظات، وش��ركة 

جيبك، وشركة زين، وغيرها.
م��ن جانبها، قال��ت مستش��ار البح��وث واإلرش��اد الزراعي 
بمكت��ب المدير العام لش��ؤون المدارس الدكت��ور نيلوفر 
أحم��د الجهرمي إن وزارة التربية والتعليم قد أطلقت حملة 
التشجير المدرسية تنفيذًا لألهداف التي رسمتها الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
والتي ترمي إلى زيادة الرقع��ة الخضراء، وإدخال االهتمام 
بالتش��جير والبيئ��ة ونظافته��ا إل��ى المناهج واألنش��طة 
المدرس��ية، مشيرة إلى أن هذه الحملة سوف تستمر طوال 
العام الدراسي، وسيتخللها الكثير من الفعاليات واألنشطة 

الزراعية والبيئية.

 »البحرين الطبية« 
 تطلق شراكة مع جامعة 

كيل في المملكة المتحدة

اس��تضافت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة »RCSI البحرين«، رئيس��ة 
كلي��ة التمري��ض والقبالة ف��ي جامعة كي��ل بالمملكة 
المتحدة البروفيس��ور جولي جرين، إلطاق الش��راكة ما 
بي��ن الجامعتي��ن، وذلك تحت رعاية أمي��ن عام مجلس 
التعلي��م العال��ي ونائب رئي��س مجلس أمن��اء مجلس 
 التعليم العالي الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليف��ة، وبحض��ور س��فير المملك��ة المتح��دة لدى 
البحري��ن رودريك دراموند، ورئيس��ة جمعية التمريض 

البحرينية الدكتورة جميلة جاسم مخيمر.
وبموجب الشراكة، س��يكون هناك برنامج تبادل سنوي 
بين الجامعتين، حيث س��يزور ط��اب التمريض في كل 
جامعة الجامعة الش��ريكة لانخراط في أنشطة التعلم 
والتدريس وحضور المراقبة السريرية في مرافق الرعاية 

الصحية المحلية.
وقال رئيس جامعة البحرين الطبية  البروفيس��ور سمير 
العتوم: »لتعزيز الرعاية الصحية في البحرين وخارجها، 
يجب عل��ى ط��اب التمريض تعل��م الط��رق المتنوعة 
للتعام��ل م��ع المرضى وبن��اء المزيد م��ن العاقات مع 
المهنيي��ن اآلخري��ن في إطار بيئ��ات الرعاي��ة الصحية 
المختلف��ة«، مش��يرًا إل��ى أن الممرضين يلعب��ون دورًا 
حيويًا ف��ي تقديم الرعاية الصحية األولية والمجتمعية، 
ويعتد فهمهم لرعاية المرضى في السياق الدولي أمرًا 

أساسيًا لتطوير الممارسات الحالية.
فيما قالت الش��يخة رنا بنت عيس��ى: »في قطاع الرعاية 
الصحي��ة، كما هو الح��ال في أي قطاع آخ��ر، من المهم 
إع��داد الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات 
العالمي��ة ف��ي مج��ال تخصصه��م، حتى تك��ون القوى 
العامل��ة لدينا جاهزة لتلبية احتياجات المجتمع الحالية 

والمستقبلية«.
ويش��ارك ط��اب التمريض بجامع��ة البحري��ن الطبية 
ف��ي مجموع��ة م��ن نش��اطات المش��اركة المجتمعية، 
ويش��مل تدريبه��م الس��ريري مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة والثانوية ف��ي البحرين مما يس��اهم في تعزيز 
البرنام��ج الصح��ي على المس��توى الوطن��ي والنهوض 
بصحة المجتمعات المحلية، حيث يتعرضون إلى ظروف 
وبيئ��ات العمل المختلفة بش��كل مباش��ر. كم��ا يتمتع 
الطاب أيضًا بفرصة التطوع الدولي من خال مبادرات 

المشاركة المجتمعية الدولية في الجامعة.

تنظمها »التنمية السياسية« ضمن فعاليات البرنامج التوعوي »شارك« 

 وكيل البلديات متحدثًا بندوة 
»دور المجالس البلدية في خدمة المجتمع«

أعل��ن معهد البحرين للتنمية السياس��ية عن اس��تضافته 
لوكيل ش��ؤون البلديات بوزارة ش��ؤون البلديات والزراعة، 
المهن��دس الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليف��ة، وذلك عبر 
الن��دوة الجماهيري��ة »دور المجال��س البلدي��ة ف��ي خدمة 
المجتم��ع واختصاص العضو البل��دي«، والتي تأتي ضمن 
فعاليات البرنامج التوعوي »ش��ارك« الذي ينظمه المعهد 
ضم��ن المرحل��ة العام��ة للبرنام��ج الوطن��ي لانتخابات 
النيابي��ة والبلدية )دّرب 2(، وس��تقام عب��ر تقنية االتصال 
المرئي عن بعد، وس��تكون متاحة لكاف��ة فئات المجتمع، 
حي��ث يمكن للراغبي��ن بالحضور االفتراضي التس��جيل عبر 

.bipd.org الموقع اإللكتروني للمعهد
وس��يتناول المحاض��ر أهمي��ة تش��كيل المجال��س البلدية 
ودوره��ا ف��ي خدم��ة المجتمع��ات المحلي��ة، إل��ى جان��ب 

اختصاصات أعضاء المجالس البلدية، والتي حددها قانون 
البلديات الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )35( لسنة 2001 
وتعديات��ه، خاص��ة ما ج��اء ف��ي الم��ادة )19( المتعلقة 
باختصاص��ات المجالس البلدية. وس��يتطرق المحاضر إلى 
عاقة المجالس البلدية بالجهات الرسمية، خصوصًا وزارة 
ش��ؤون البلديات والزراعة، وما ينتج ع��ن هذا التعاون من 
تحقيق ألهداف التنمية في مختلف مناطق مملكة البحرين. 
وجدير بالذكر أن برنامج »ش��ارك« يهدف إلى نش��ر الوعي 
والمعرفة ب��كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية، وتس��ليط 
الض��وء عل��ى أهمية المش��اركة ف��ي االنتخاب��ات الوطنية 
تعزيزًا للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور الس��لطة 
التش��ريعية كإح��دى ركائز الديمقراطية وإس��هاماتها في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 مؤتمر يوصي بإطالق منصة علمية 
لألبحاث اإلعالمية وتعاون بحثي عربي

أوص��ى مؤتمر اإلع��ام وتحديات الث��ورة الرقمية 
للجامع��ة األهلية وجامعة األزه��ر، بتعزيز الرابط 
العربي��ة  الجامع��ات  بي��ن  العلم��ي  والتواص��ل 
بش��أن الثورة الرقمية والعم��ل على إطاق منصة 
إلكتروني��ة جامعة في ه��ذا المجال، بجانب تعزيز 

التعاون البحثي العربي.
وأك��د المنس��ق العلم��ي للمؤتم��ر البروفيس��ور 
إسماعيل نوري، عزم الجامعتين إطاق نسخة أخرى 
للمؤتمر تتناول التحديات المعرفية المس��تجدة 

في ظل الثورة الرقمية. 
وفي الوقت الذي أش��اد نوري التعاون العلمي بين 
الجامعتين، أكد أن أحد أهم محفزات هذا التعاون 
تشابه القضايا والهموم اإلعامية والرقمية التي 

تواجهها البلدان العربية.
وعق��د المؤتم��ر العلم��ي الدول��ي لكلي��ة اآلداب 

والعل��وم ف��ي الجامع��ة األهلي��ة بالش��راكة م��ع 
كلية اإلع��ام في جامعة األزه��ر بالقاهرة برعاية 
الرئيس المؤس��س رئيس مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلية البروفيسور عبداهلل الحواج، ورئيس جامعة 
األزه��ر الدكتور س��امة داود تحت ش��عار »إلعام 
وتحديات الثورة الرقمية«، بمشاركة 27 باحثًا من 
مختلف أقطار الوطن العربي، توزعوا على المغرب، 
والجزائر، وتونس، وليبيا، وفلس��طين، وجمهورية 
مص��ر العربية، ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
والس��ودان، والعراق، وس��لطنة عمان، وجمهورية 
كوس��وفو، باإلضاف��ة إل��ى مملكة البحري��ن البلد 
المضي��ف، فيما اتس��مت المس��اهمات بالصرامة 
العلمية والجدية، واألطروحات األكاديمية الدقيقة 

التي المست بدقة ووضوح محاور المؤتمر.
وانطلقت فكرة المؤتمر، من واقع اإلعام الرقمي 

ال��ذي بات يش��كل تحدي��ات قوي��ة متج��اوزًا دور 
المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات 

ورخص الكلفة واالنتشار السريع.
ويهدف المؤتمر للمشاركة في صياغة استراتيجية 
عربي��ة ته��دف إلى تطوي��ر العمل بالمؤسس��ات 
الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء االصطناعي 
فيما يتعل��ق بصياغة المحت��وى اإلعامي، خاصة 
وأنن��ا أصبحن��ا ف��ي فت��رة إعام م��ا بع��د كورونا 
)كوفيد19(، في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب 

مبتكرة في تقديم المحتوى اإلعامي للجمهور.
فيم��ا أكد عمي��د كلي��ة اإلع��ام بجامع��ة األزهر 
الدكت��ور رض��ا أمي��ن، أن انعقاد المؤتم��ر يمثل 
باك��ورة التع��اون العلم��ي المش��ترك بي��ن كلية 
اإلع��ام بجامع��ة األزه��ر وكلي��ة اآلداب والعلوم 

بالجامعة األهلية.

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/17/watan-20221017.pdf?1665982964
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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 محافظ العاصمة: دعم المبادرات 
اإلنسانية في مختلف المجاالت

بحضور محافظ محافظة العاصمة الش��يخ راشد 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، نظم��ت جمعي��ة 
الصداقة للمكفوفين، مسيرة المشي مع الكفيف 
تحت شعار »مس��اندة المجتمع للكفيف.. واجبنا 
جميعًا«، وذلك بمناس��بة الي��وم العالمي للعصا 
البيض��اء، بالق��رب م��ن س��احل الفات��ح بالنادي 
البحري، وس��ط مشاركة واس��عة من المواطنين 

والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأك��د المحاف��ظ، في تصري��ح بهذه المناس��بة، 
حرص محافظ��ة العاصمة على دع��م المبادرات 
اإلنس��انية في مختلف المجاالت م��ع كافة فئات 
المجتمع، وعلى وجه الخصوص ذوي االحتياجات 
الخاصة، وذلك من منطلق اهتمامها في تفعيل 
دوره��م ودمجهم في المجتمع، بم��ا يحقق مبدأ 
الش��راكة المجتمعي��ة ف��ي خدم��ة المواطني��ن 

والمقيمين.
ونوه إل��ى أن دع��م المجتمع ل��ذوي االحتياجات 
الخاصة، له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة 
واإلرادة لديه��م م��ن أج��ل تحقي��ق تطلعاتهم، 
مش��يرًا إلى أن أقام��ة مثل ه��ذه الفعالية يأتي 

ضم��ن مبادراتها التي تندرج ف��ي برنامج المدن 
الصحي��ة الذي تتبن��اه المحافظة، وال��ذي يعنى 

بتوعية األفراد والمجتمع بالصحة العامة.
من جانبه شكر رئيس جمعية المكفوفين حسين 
الحليبي محافظة العاصمة على دعمها المستمر 
للجمعي��ة عل��ى م��دار الس��نوات الماضي��ة، كما 

وجه ش��كرًا خاصًا إلى الوزارات والجهات الداعمة 
وجمعي��ات المجتمع المدني، مش��يرًا إلى أن يوم 
العصا البيض��اء يحث على دعم الكفيف إنس��انيًا 
واجتماعي��ًا، الفتًا إلى ارتف��اع الوعي المجتمعي 
بأهمية مشاركة هذه الفئة من ذوي اإلعاقة في 

فعاليتها.

 محافظ الشمالية: الكشف المبكر 
لإلصابة بالسرطان يساهم في تسهيل العالج 

ش��ارك محاف��ظ الش��مالية علي العصف��ور، في 
الفعالي��ة الصحي��ة للتوعي��ة بس��رطان الث��دي 
للتضام��ن مع منظم��ة الصح��ة العالمية والذي 
يحتف��ل به العالم ي��وم 19 م��ن أكتوبر في كل 
عام، التي نظمه��ا مركز الجنان الطبي بالتعاون 
مع مستشفى الس��ام التخصصي وجمعية عالي 
الخيرية على ممش��ى عالي بحضور عدد كبير من 
األهالي والمسؤولين في مركز الجنان ومستشفى 

السام.
وش��دد المحاف��ظ، عل��ى أهمي��ة التأكي��د على 
تجنب اإلصابة بس��رطان الثدي م��ن خال إجراء 
الفحوصات الدورية التي تقدمها كافة القطاعات 
الصحية الحكومية والخاصة في البحرين للكشف 

المبكر بما يساهم على تسهيل العاج.
مختل��ف  بي��ن  المجتمعي��ة  بالش��راكة  وأش��اد 
القطاع��ات األهلية والحكومي��ة والقطاع الخاص 
ف��ي تنظيم هذه الفعالي��ة التوعوية وتقديمهم 
المجاني��ة،  الطبي��ة  الفحوص��ات واالستش��ارات 
باإلضافة إلى إرشاد المشاركات بكيفية الفحص 

الذاتي.
وعبر عن تطلعه، لمجتم��ع واعي لتعزيز الصحة 
باتباع أنماط الحياة الصحي��ة في تناول األغذية 
الصحي��ة واتباع النش��اط البدن��ي لتحقيق رؤية 
المحافظة العتماد عالي نحو الش��مالية محافظة 

صحية.
يذكر أن الفعالية اش��تملت على ماراثون مش��ي 

»وكاثون« في داخل الممشى وفحوصات لضغط 
الدم والس��كر وقياس نسبة كتلة الجسم والوزن، 
كم��ا وفر مركز الجن��ان وحدت��ه المتنقلة إلجراء 
فحوص��ات الثدي للس��يدات الراغب��ات مع تقديم 
تخفيض يص��ل إلى 60% عل��ى عمليات الفحص 

الكلي للثدي في مركز الجنان.
من جانبه، ق��دم مدير عام مرك��ز الجنان الطبي 
الدكتور محمد س��لمان الش��كر للمحافظ وجميع 
منسوبي المحافظة لدعمهم المستمر للفعاليات 
التي يقيمها المركز ويس��اهم في نش��ر مفهوم 
الش��راكة المجتمعية التي تحق��ق أهداف ورؤية 
المحافظ��ة وتبرز جانب المس��ؤولية االجتماعية 

للقطاعات المساهمة في التنظيم.

 مدير المدارس: معالجة 
 الفاقد وضمان استمرار 

العملية التعليمية

أش��اد المدي��ر الع��ام لش��ؤون الم��دارس ب��وزارة التربية 
والتعلي��م الدكتور محمد مبارك بن أحم��د باألداء المتميز 
لمدرسة المحرق االبتدائية للبنات، والذي يعكس ما تقوم 
به اإلدارة المدرس��ية فيها برئاس��ة عبي��ر جمعة البوعيدة 
وجميع منتس��بات الهيئتين التعليمي��ة واإلدارية من جهد 
كبي��ر في بدء العام الدراس��ي بنجاح والعم��ل على معالجة 
الفاق��د التعليم��ي وضمان اس��تمرار العملي��ة التعليمية 

والتحصيل المعرفي لدى الطالبات.
جاء ذلك خال زيارة المدير العام لش��ؤون المدارس بوزارة 
التربي��ة والتعلي��م، وبحض��ور وكي��ل ال��وزارة للسياس��ات 
واالس��تراتيجيات واألداء نوال إبراهيم الخاطر، إلى مدرس��ة 
المح��رق االبتدائية للبن��ات، حيث التقى مديرة المدرس��ة 
والمدي��رات المس��اعدات، وت��م م��ن المدرس��ة تدش��ين 
ب��دء الحمل��ة المدرس��ية للتش��جير، والتي س��وف تش��مل 
جمي��ع المناطق التعليمية بالتنس��يق م��ع مختلف الجهات 
الحكومية، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي، والمجل��س األعلى للبيئة، والمحافظات، وش��ركة 

جيبك، وشركة زين، وغيرها.
م��ن جانبها، قال��ت مستش��ار البح��وث واإلرش��اد الزراعي 
بمكت��ب المدير العام لش��ؤون المدارس الدكت��ور نيلوفر 
أحم��د الجهرمي إن وزارة التربية والتعليم قد أطلقت حملة 
التشجير المدرسية تنفيذًا لألهداف التي رسمتها الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
والتي ترمي إلى زيادة الرقع��ة الخضراء، وإدخال االهتمام 
بالتش��جير والبيئ��ة ونظافته��ا إل��ى المناهج واألنش��طة 
المدرس��ية، مشيرة إلى أن هذه الحملة سوف تستمر طوال 
العام الدراسي، وسيتخللها الكثير من الفعاليات واألنشطة 

الزراعية والبيئية.

 »البحرين الطبية« 
 تطلق شراكة مع جامعة 

كيل في المملكة المتحدة

اس��تضافت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة »RCSI البحرين«، رئيس��ة 
كلي��ة التمري��ض والقبالة ف��ي جامعة كي��ل بالمملكة 
المتحدة البروفيس��ور جولي جرين، إلطاق الش��راكة ما 
بي��ن الجامعتي��ن، وذلك تحت رعاية أمي��ن عام مجلس 
التعلي��م العال��ي ونائب رئي��س مجلس أمن��اء مجلس 
 التعليم العالي الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليف��ة، وبحض��ور س��فير المملك��ة المتح��دة لدى 
البحري��ن رودريك دراموند، ورئيس��ة جمعية التمريض 

البحرينية الدكتورة جميلة جاسم مخيمر.
وبموجب الشراكة، س��يكون هناك برنامج تبادل سنوي 
بين الجامعتين، حيث س��يزور ط��اب التمريض في كل 
جامعة الجامعة الش��ريكة لانخراط في أنشطة التعلم 
والتدريس وحضور المراقبة السريرية في مرافق الرعاية 

الصحية المحلية.
وقال رئيس جامعة البحرين الطبية  البروفيس��ور سمير 
العتوم: »لتعزيز الرعاية الصحية في البحرين وخارجها، 
يجب عل��ى ط��اب التمريض تعل��م الط��رق المتنوعة 
للتعام��ل م��ع المرضى وبن��اء المزيد م��ن العاقات مع 
المهنيي��ن اآلخري��ن في إطار بيئ��ات الرعاي��ة الصحية 
المختلف��ة«، مش��يرًا إل��ى أن الممرضين يلعب��ون دورًا 
حيويًا ف��ي تقديم الرعاية الصحية األولية والمجتمعية، 
ويعتد فهمهم لرعاية المرضى في السياق الدولي أمرًا 

أساسيًا لتطوير الممارسات الحالية.
فيما قالت الش��يخة رنا بنت عيس��ى: »في قطاع الرعاية 
الصحي��ة، كما هو الح��ال في أي قطاع آخ��ر، من المهم 
إع��داد الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات 
العالمي��ة ف��ي مج��ال تخصصه��م، حتى تك��ون القوى 
العامل��ة لدينا جاهزة لتلبية احتياجات المجتمع الحالية 

والمستقبلية«.
ويش��ارك ط��اب التمريض بجامع��ة البحري��ن الطبية 
ف��ي مجموع��ة م��ن نش��اطات المش��اركة المجتمعية، 
ويش��مل تدريبه��م الس��ريري مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة والثانوية ف��ي البحرين مما يس��اهم في تعزيز 
البرنام��ج الصح��ي على المس��توى الوطن��ي والنهوض 
بصحة المجتمعات المحلية، حيث يتعرضون إلى ظروف 
وبيئ��ات العمل المختلفة بش��كل مباش��ر. كم��ا يتمتع 
الطاب أيضًا بفرصة التطوع الدولي من خال مبادرات 

المشاركة المجتمعية الدولية في الجامعة.

تنظمها »التنمية السياسية« ضمن فعاليات البرنامج التوعوي »شارك« 

 وكيل البلديات متحدثًا بندوة 
»دور المجالس البلدية في خدمة المجتمع«

أعل��ن معهد البحرين للتنمية السياس��ية عن اس��تضافته 
لوكيل ش��ؤون البلديات بوزارة ش��ؤون البلديات والزراعة، 
المهن��دس الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليف��ة، وذلك عبر 
الن��دوة الجماهيري��ة »دور المجال��س البلدي��ة ف��ي خدمة 
المجتم��ع واختصاص العضو البل��دي«، والتي تأتي ضمن 
فعاليات البرنامج التوعوي »ش��ارك« الذي ينظمه المعهد 
ضم��ن المرحل��ة العام��ة للبرنام��ج الوطن��ي لانتخابات 
النيابي��ة والبلدية )دّرب 2(، وس��تقام عب��ر تقنية االتصال 
المرئي عن بعد، وس��تكون متاحة لكاف��ة فئات المجتمع، 
حي��ث يمكن للراغبي��ن بالحضور االفتراضي التس��جيل عبر 

.bipd.org الموقع اإللكتروني للمعهد
وس��يتناول المحاض��ر أهمي��ة تش��كيل المجال��س البلدية 
ودوره��ا ف��ي خدم��ة المجتمع��ات المحلي��ة، إل��ى جان��ب 

اختصاصات أعضاء المجالس البلدية، والتي حددها قانون 
البلديات الصادر بالمرس��وم الملكي رقم )35( لسنة 2001 
وتعديات��ه، خاص��ة ما ج��اء ف��ي الم��ادة )19( المتعلقة 
باختصاص��ات المجالس البلدية. وس��يتطرق المحاضر إلى 
عاقة المجالس البلدية بالجهات الرسمية، خصوصًا وزارة 
ش��ؤون البلديات والزراعة، وما ينتج ع��ن هذا التعاون من 
تحقيق ألهداف التنمية في مختلف مناطق مملكة البحرين. 
وجدير بالذكر أن برنامج »ش��ارك« يهدف إلى نش��ر الوعي 
والمعرفة ب��كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية، وتس��ليط 
الض��وء عل��ى أهمية المش��اركة ف��ي االنتخاب��ات الوطنية 
تعزيزًا للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور الس��لطة 
التش��ريعية كإح��دى ركائز الديمقراطية وإس��هاماتها في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 مؤتمر يوصي بإطالق منصة علمية 
لألبحاث اإلعالمية وتعاون بحثي عربي

أوص��ى مؤتمر اإلع��ام وتحديات الث��ورة الرقمية 
للجامع��ة األهلية وجامعة األزه��ر، بتعزيز الرابط 
العربي��ة  الجامع��ات  بي��ن  العلم��ي  والتواص��ل 
بش��أن الثورة الرقمية والعم��ل على إطاق منصة 
إلكتروني��ة جامعة في ه��ذا المجال، بجانب تعزيز 

التعاون البحثي العربي.
وأك��د المنس��ق العلم��ي للمؤتم��ر البروفيس��ور 
إسماعيل نوري، عزم الجامعتين إطاق نسخة أخرى 
للمؤتمر تتناول التحديات المعرفية المس��تجدة 

في ظل الثورة الرقمية. 
وفي الوقت الذي أش��اد نوري التعاون العلمي بين 
الجامعتين، أكد أن أحد أهم محفزات هذا التعاون 
تشابه القضايا والهموم اإلعامية والرقمية التي 

تواجهها البلدان العربية.
وعق��د المؤتم��ر العلم��ي الدول��ي لكلي��ة اآلداب 

والعل��وم ف��ي الجامع��ة األهلي��ة بالش��راكة م��ع 
كلية اإلع��ام في جامعة األزه��ر بالقاهرة برعاية 
الرئيس المؤس��س رئيس مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلية البروفيسور عبداهلل الحواج، ورئيس جامعة 
األزه��ر الدكتور س��امة داود تحت ش��عار »إلعام 
وتحديات الثورة الرقمية«، بمشاركة 27 باحثًا من 
مختلف أقطار الوطن العربي، توزعوا على المغرب، 
والجزائر، وتونس، وليبيا، وفلس��طين، وجمهورية 
مص��ر العربية، ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
والس��ودان، والعراق، وس��لطنة عمان، وجمهورية 
كوس��وفو، باإلضاف��ة إل��ى مملكة البحري��ن البلد 
المضي��ف، فيما اتس��مت المس��اهمات بالصرامة 
العلمية والجدية، واألطروحات األكاديمية الدقيقة 

التي المست بدقة ووضوح محاور المؤتمر.
وانطلقت فكرة المؤتمر، من واقع اإلعام الرقمي 

ال��ذي بات يش��كل تحدي��ات قوي��ة متج��اوزًا دور 
المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات 

ورخص الكلفة واالنتشار السريع.
ويهدف المؤتمر للمشاركة في صياغة استراتيجية 
عربي��ة ته��دف إلى تطوي��ر العمل بالمؤسس��ات 
الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء االصطناعي 
فيما يتعل��ق بصياغة المحت��وى اإلعامي، خاصة 
وأنن��ا أصبحن��ا ف��ي فت��رة إعام م��ا بع��د كورونا 
)كوفيد19(، في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب 

مبتكرة في تقديم المحتوى اإلعامي للجمهور.
فيم��ا أكد عمي��د كلي��ة اإلع��ام بجامع��ة األزهر 
الدكت��ور رض��ا أمي��ن، أن انعقاد المؤتم��ر يمثل 
باك��ورة التع��اون العلم��ي المش��ترك بي��ن كلية 
اإلع��ام بجامع��ة األزه��ر وكلي��ة اآلداب والعلوم 

بالجامعة األهلية.

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح
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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

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/1032078
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/17/watan-20221017.pdf?1665982964
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »طيران الخليج« تحتفل 
بالذكرى األربعين لتدشين رحالتها إلى أثينا

احتفلت طي��ران الخليج، الناقلة الوطني��ة لمملكة البحرين 
والطي��ران األكثر تط��ورًا في العالم، مؤخ��رًا بمرور أربعين 
عام��ًا عل��ى بدء رحالته��ا المباش��رة بين مملك��ة البحرين 
والجمهوري��ة الهيلينية، وذلك بتنظيم مط��ار أثينا الدولي 

الحتفالية بهذه المناسبة في أثينا بالتعاون مع الناقلة. 
االحتفالي��ة تضمنت فعالي��ة لممثلي الصحاف��ة واإلعالم 
تفاعل��وا فيها مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران 
الخلي��ج القبط��ان وليد العل��وي وأعض��اء اإلدارة التنفيذية 
للناقلة ومس��ؤولي مطار أثينا الدولي حول آخر المستجدات 

للجهتين.
كما اش��تملت االحتفالي��ة على فعالية لممثل��ي الصناعة، 
حي��ث حصل الرئيس التنفيذي لمط��ار أثينا الدولي يانيس 
باراكي��س، ورئي��س االتح��اد الهيلين��ي لوكاالت الس��ياحة 
والسفر ليساندروس تيليديس، واللواء القائد العام لشرطة 
مطار أثينا الدولي كوس��تانتينوس ماركوبولوس، وأصحاب 
ومدراء مشغلي الجوالت السياحية، ووكالء السياحة والسفر، 
ووكالء الش��حن عل��ى آخ��ر مس��تجدات وأخب��ار الناقلة من 

القبطان العلوي.
وص��رح العل��وي بهذه المناس��بة قائ��اًل: »تتمت��ع مملكة 
البحري��ن واليون��ان بعالقات تجارية قوي��ة، وتثّمن طيران 
الخلي��ج خط أثين��ا الذي يرب��ط بين البلدي��ن ويؤمن نقل 
الس��ياح إل��ى كال الوجهتي��ن. لق��د انته��ت للت��و رحالتنا 
الموسمية إلى كل من ميكونوس وسانتوريني، وهو الصيف 
الثاني الذي نعود في��ه بهاتين الوجهتين الرائجتين نظرًا 
لشعبيتهما لدى مسافرينا. وكانت طيران الخليج قد أطلقت 
مؤخ��رًا برنامجه��ا للتوقف )الترانزيت( ف��ي البحرين، حيث 
يمكن للمس��افرين اختيار اإلقامة لع��دة ليال في البحرين 
واستكش��اف ما تقدم��ه المملك��ة لزوارها. ويناس��ب هذا 
البرنامج المسافرين اليونانيين عند وصلهم لرحالتهم من 

أثينا عبر البحرين إلى الشرق األوسط ودول مجلس التعاون 
وش��به القارة الهندية والش��رق األقص��ى. نتطلع لألربعين 
عام��ًا القادمة م��ن عملياتن��ا الناجحة إلى أثين��ا، ونثق أن 

مسافرينا في اليونان سيستمتعون بخدماتنا ومنتجاتنا«.
م��ن جانبه، ص��رح باراكيس بقوله: »ترب��ط طيران الخليج 
العال��م باليون��ان على م��دى ال���40 عام��ًا الماضية، وهي 
تس��ّير رحالته��ا منذ الع��ام 2001 من مطار أثين��ا الدولي 

»الفثيري��وس فينيزيل��وس«؛ حي��ث كان��ت طي��ران الخليج 
ومازالت أحد أكثر شركاء الطيران أهمية لدينا إلسهاماتها 
الملحوظة في ربط مطارنا ومدينة أثينا. في هذه السنوات 
ال���21 من العملي��ات م��ن وإلى مطارن��ا، قدم��ت الناقلة 
لعمالئها الخدم��ات الممت��ازة والمنتج��ات الرائدة، حيث 
نقل��ت أكثر م��ن 800000 مس��افر على أكثر م��ن 10000 
رحل��ة، مما نتج عن��ه في العام 2022 زي��ادة مضاعفة في 

عدد المس��افرين والرحالت الجوية مقارن��ة بالعام 2019. 
ن��ود أن نعرب عن أحر تمنياتنا لطيران الخليج بالمزيد من 
التطور في س��وق أثينا، كما نؤكد عل��ى التزامنا بمواصلة 
تعاوننا الوثيق والناجح على مدار األربعين عامًا القادمة«.

ودشنت طيران الخليج رحالتها المباشرة بين البحرين وأثينا 
في الع��ام 1980، حيث تعد أثينا إح��دى الوجهات الجاذبة 

لمسافري الناقلة على مدى شبكة وجهاتها.

تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي

»التطبيقية« تنّظم فعالية أكتوبر الوردي
نّظ��م نادي المرأة بالتعاون م��ع مجلس طلبة جامعة العلوم 
التطبيقي��ة، والوحدة  الصحي��ة فعالية أكتوب��ر الوردي  تحت 
عن��وان »Be Aware Stay a Life«، تح��ت رعاي��ة رئي��س 
الجامعة الدكتور غسان عواد، وبحضور رئيس مجلس األمناء 
الدكتور وهي��ب الخاجة، وذل��ك تزامنًا  مع  الحمل��ة  العالمية 
 للتوعية  بمرض   سرطان  الثدي  الذي  يصادف   شهر  أكتوبر  من 

 كل  عام.                                           
وتأتي الفعالي��ة   ضمن  جهود   الجامعة   ف��ي  خدمة  المجتمع 
 والتوعي��ة  بمرض  س��رطان  الث��دي  من   خالل   مش��اركتها  في  
 الحم��الت  التوعوية  والحرص على   توعية   منتس��بيها  بأخطار 
 م��رض   الس��رطان  وكيفية  مكافحته،  ونش��ر   ثقاف��ة  الفحص  

 الذاتي   والمبكر.                                       
كم��ا ته��دف الفعالي��ة إل��ى محاولة رف��ع الوع��ي والحد من 
س��رطان الثدي، ع��ن طري��ق التعريف باألع��راض، والتوعية 
بأهمية الكشف المبكر عن س��رطان الثدي وطرق عالجه من 
أدوية وع��الج هرموني وع��الج كيميائي وعالج باإلش��عاع أو 

العالج المناع��ي، والجراحة التي تعد واحدة من أكبر الفوائد 
المتمثلة بزيادة احتمالية الشفاء، والتحسن إلى حد كبير.

وتضمنت الفعالية، مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية 
حول مرض س��رطان الثدي عالماته وأعراض��ه والوقاية منه 

وأهمية الفحص المبكر والدوري وطرق الفحص والعالج.
كم��ا تضمنت الحملة محاضرة توعوية حول المرض قدمتها 
الدكت��ورة زين��ب علي م��ن مستش��فى أس��تر، باإلضافة إلى 
الفحوصات المجانية، والرس��م الحي للتوعية بسرطان الثدي 
من قبل نادي الموهوبين في الجامعة إلبراز مواهب الطلبة.

م��ن جانبه، أوضح ع��واد، أن الحملة تأتي في إطار الش��راكة 
المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث 
تحرص الجامع��ة على تعزي��ز مس��ؤوليتها االجتماعية من 
أجل اإلس��هام في مكافحة هذا الم��رض والحد منه من خالل 
تكثيف إقامة مثل هذه الفعاليات، التي من ش��أنها التعريف 
بالم��رض وس��بل الوقاي��ة منه، إضاف��ة إلى خل��ق أجواء من 

التواصل واأللفة ولم الشمل بين أفراد المجتمع.

 »داماس الطبي«
يحتفي بالذكرى األولى 
النطالقته في البحرين

احتف��ل مركز دام��اس الطب��ي، بالذك��رى الس��نوية األولى على 
انطالقت��ه ف��ي البحري��ن، بحض��ور ك��وادر المرك��ز م��ن أطب��اء 
وأخصائيين وممرضين وفنيين مع عائالتهم، حيث ثمن الرئيس 
التنفي��ذي للمرك��ز أخصائي تقويم األس��نان والفكي��ن الدكتور 
محمد الجاسم جهود جميع منتسبي »داماس« في تحقيق النجاح 
واالنتشار والسمعة الرائدة لدى مناطق واسعة في البحرين خالل 

فترة قصيرة على انطالقته.
وأش��ار إلى أن البيئة االس��تثمارية الجاذبة ف��ي البحرين إضافة 
عته على  إل��ى تط��ور خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة والطبية ش��جَّ
تأسيس هذا المركز في منطقة توبلي بمحافظة العاصمة وفقًا 
ألفض��ل المعايير العالمية، ودعمه ب��كادر طبي وصحي متكامل 
وتزوي��ده بأحدث التجهيزات بما يجعل منه وجهة أولى للمرضى 

والمراجعين.
وقال على هام��ش االحتفال »فخورون بقدرتنا على المس��اهمة 
في تنشيط الس��ياحة العالجية في البحرين من خالل استقطاب 
مرض��ى ومراجعين م��ن داخل وخارج المملك��ة، وتقديم خدمات 
صحية تنافس��ية بجودة عالي��ة تجعل منهم خير رس��ل لنا، جنبًا 
إل��ى جنب م��ع التزامنا الراس��خ بأخالقيات المهنة، واش��تراطات 
وتوجيهات الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الطبية والصحية«.

وإضاف��ة إلى الجاس��م، يضم »داماس« الطب��ي كاًل من أخصائي 
جراحة الفم وزراعة األس��نان وأخصائي تركيبات األسنان الدكتور 
وائ��ل الجب��ان ويتمت��ع بأكثر م��ن 20 عامًا من الخب��رة في هذا 
المج��ال، والدكتور خل��دون عبد الغفور ذي الخب��رة ألكثر من 22 
س��نة خبرة في مج��ال طب األس��نان الع��ام، والدكت��ورة إيناس 

الخريسات ولديها أكثر من 16 عامًا خبرة في المجال ذاته.

في »كنال فيو« بجزيرة دلمونيا

 »نسيج« ترعى السباق الخيري
للتوعية من سرطان الثدي

أعلنت شركة »نس��يج«، إحدى الشركات الرائدة في 
التطوير العقاري بالمملكة، عن رعايتها للمس��يرة 

الوردية السنوية للتوعية بسرطان الثدي.
وش��ارك ف��ي هذا الح��دث التوع��وي ممثلو ش��ركة 
نس��يج وعدد من الرع��اة والفعالي��ات المحلية من 
أفراد المجتمع المدني والجمعيات األهلية ومجتمع 
األعم��ال وع��دد م��ن المواطني��ن والمقيمين. وقد 
انطلقت الفعالية في تمام الس��اعة الخامسة مساًء 
في الواجهة البحرية لمش��روع كنال فيو، حيث س��ار 
جمي��ع المش��اركين والمنظمين والجه��ات الراعية 
كجزء من دعمهم لهذا الهدف النبيل، وذلك لزيادة 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي والتعّرف عل��ى مخاطره 
وس��بل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه، مع 
جمع مبالغ عينية لدعم الجهود المجتمعية الهادفة 
للتوعية بس��رطان الثدي. وسيخصص ريع الفعالية 
 Think Pink« لجمعي��ة البحرين لس��رطان الث��دي

.»Bahrain
وقال مدير عام ش��ركة نسيج أحمد الحمادي: »نحن 
فخورون برعايتن��ا الثانية له��ذه الفعالية الصحية 
المهم��ة، والت��ي تترج��م م��دى حرصنا عل��ى دعم 
المجتم��ع المحلي ف��ي قطاعات مهم��ة مثل قطاع 
الرعاي��ة الصحية وغيره��ا من القطاع��ات الحيوية 
لتعزيز المس��ؤولية االجتماعية واالرتقاء بمستوى 
التكافل المجتمعي بين مؤسس��ات القطاع الخاص 

والمجتمع الذي تعمل فيه«.
وأض��اف الحمادي بالقول: »تأتي المس��يرة الوردية 
كجزء من التزام ش��ركة نس��يج في دع��م المجتمع 
المحل��ي لزي��ادة التوعي��ة بس��رطان الث��دي عل��ى 
مس��توى األفراد والمؤسس��ات وإبراز طرق الوقاية 
م��ن هذا الم��رض والحفاظ على صحة النس��اء عبر 
رياضة المشي. ونحن بدورنا سنواصل دعم األهداف 
النبيلة للحمالت الصحية ضد سرطان الثدي وغيرها 

م��ن مبادرات تع��زز الرعاي��ة الصحي��ة للمواطنين 
والمقيمين على مس��توى المملكة إلى جانب غيرها 

من برامج في حقول التعليم والرياضة والثقافة«.
وقد اش��تملت الفعالية على إلقاء كلمات من نساء 
انتصرن على سرطان الثدي للتحدث عن تجربتهن 
وقص��ة كفاحهن ضد الم��رض والفح��ص المبكر، 
إضاف��ة إلى ش��رح األطباء بأهمي��ة الفحص المبكر 
 Lettuce« والفحص الدوري. كما ناقش��ت مجموعة
Run« النس��ائية منافع اللياق��ة البدنية كخط دفاع 

أول ضد سرطان الثدي.
ويتم االحتفال بش��هر التوعية بس��رطان الثدي في 
ش��هر أكتوبر من كل عام لزي��ادة الوعي حول تأثير 
س��رطان الثدي على حياة النس��اء وتس��ليط الضوء 
عل��ى األبحاث الجدي��دة في مجال الوقاي��ة منه، مع 
التأكيد بأن االكتش��اف المبكر يعتبر عاماًل رئيس��ًا 

في عملية العالج.
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 »طيران الخليج« تحتفل 
بالذكرى األربعين لتدشين رحالتها إلى أثينا

احتفلت طي��ران الخليج، الناقلة الوطني��ة لمملكة البحرين 
والطي��ران األكثر تط��ورًا في العالم، مؤخ��رًا بمرور أربعين 
عام��ًا عل��ى بدء رحالته��ا المباش��رة بين مملك��ة البحرين 
والجمهوري��ة الهيلينية، وذلك بتنظيم مط��ار أثينا الدولي 

الحتفالية بهذه المناسبة في أثينا بالتعاون مع الناقلة. 
االحتفالي��ة تضمنت فعالي��ة لممثلي الصحاف��ة واإلعالم 
تفاعل��وا فيها مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران 
الخلي��ج القبط��ان وليد العل��وي وأعض��اء اإلدارة التنفيذية 
للناقلة ومس��ؤولي مطار أثينا الدولي حول آخر المستجدات 

للجهتين.
كما اش��تملت االحتفالي��ة على فعالية لممثل��ي الصناعة، 
حي��ث حصل الرئيس التنفيذي لمط��ار أثينا الدولي يانيس 
باراكي��س، ورئي��س االتح��اد الهيلين��ي لوكاالت الس��ياحة 
والسفر ليساندروس تيليديس، واللواء القائد العام لشرطة 
مطار أثينا الدولي كوس��تانتينوس ماركوبولوس، وأصحاب 
ومدراء مشغلي الجوالت السياحية، ووكالء السياحة والسفر، 
ووكالء الش��حن عل��ى آخ��ر مس��تجدات وأخب��ار الناقلة من 

القبطان العلوي.
وص��رح العل��وي بهذه المناس��بة قائ��اًل: »تتمت��ع مملكة 
البحري��ن واليون��ان بعالقات تجارية قوي��ة، وتثّمن طيران 
الخلي��ج خط أثين��ا الذي يرب��ط بين البلدي��ن ويؤمن نقل 
الس��ياح إل��ى كال الوجهتي��ن. لق��د انته��ت للت��و رحالتنا 
الموسمية إلى كل من ميكونوس وسانتوريني، وهو الصيف 
الثاني الذي نعود في��ه بهاتين الوجهتين الرائجتين نظرًا 
لشعبيتهما لدى مسافرينا. وكانت طيران الخليج قد أطلقت 
مؤخ��رًا برنامجه��ا للتوقف )الترانزيت( ف��ي البحرين، حيث 
يمكن للمس��افرين اختيار اإلقامة لع��دة ليال في البحرين 
واستكش��اف ما تقدم��ه المملك��ة لزوارها. ويناس��ب هذا 
البرنامج المسافرين اليونانيين عند وصلهم لرحالتهم من 

أثينا عبر البحرين إلى الشرق األوسط ودول مجلس التعاون 
وش��به القارة الهندية والش��رق األقص��ى. نتطلع لألربعين 
عام��ًا القادمة م��ن عملياتن��ا الناجحة إلى أثين��ا، ونثق أن 

مسافرينا في اليونان سيستمتعون بخدماتنا ومنتجاتنا«.
م��ن جانبه، ص��رح باراكيس بقوله: »ترب��ط طيران الخليج 
العال��م باليون��ان على م��دى ال���40 عام��ًا الماضية، وهي 
تس��ّير رحالته��ا منذ الع��ام 2001 من مطار أثين��ا الدولي 

»الفثيري��وس فينيزيل��وس«؛ حي��ث كان��ت طي��ران الخليج 
ومازالت أحد أكثر شركاء الطيران أهمية لدينا إلسهاماتها 
الملحوظة في ربط مطارنا ومدينة أثينا. في هذه السنوات 
ال���21 من العملي��ات م��ن وإلى مطارن��ا، قدم��ت الناقلة 
لعمالئها الخدم��ات الممت��ازة والمنتج��ات الرائدة، حيث 
نقل��ت أكثر م��ن 800000 مس��افر على أكثر م��ن 10000 
رحل��ة، مما نتج عن��ه في العام 2022 زي��ادة مضاعفة في 

عدد المس��افرين والرحالت الجوية مقارن��ة بالعام 2019. 
ن��ود أن نعرب عن أحر تمنياتنا لطيران الخليج بالمزيد من 
التطور في س��وق أثينا، كما نؤكد عل��ى التزامنا بمواصلة 
تعاوننا الوثيق والناجح على مدار األربعين عامًا القادمة«.

ودشنت طيران الخليج رحالتها المباشرة بين البحرين وأثينا 
في الع��ام 1980، حيث تعد أثينا إح��دى الوجهات الجاذبة 

لمسافري الناقلة على مدى شبكة وجهاتها.

تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي

»التطبيقية« تنّظم فعالية أكتوبر الوردي
نّظ��م نادي المرأة بالتعاون م��ع مجلس طلبة جامعة العلوم 
التطبيقي��ة، والوحدة  الصحي��ة فعالية أكتوب��ر الوردي  تحت 
عن��وان »Be Aware Stay a Life«، تح��ت رعاي��ة رئي��س 
الجامعة الدكتور غسان عواد، وبحضور رئيس مجلس األمناء 
الدكتور وهي��ب الخاجة، وذل��ك تزامنًا  مع  الحمل��ة  العالمية 
 للتوعية  بمرض   سرطان  الثدي  الذي  يصادف   شهر  أكتوبر  من 

 كل  عام.                                           
وتأتي الفعالي��ة   ضمن  جهود   الجامعة   ف��ي  خدمة  المجتمع 
 والتوعي��ة  بمرض  س��رطان  الث��دي  من   خالل   مش��اركتها  في  
 الحم��الت  التوعوية  والحرص على   توعية   منتس��بيها  بأخطار 
 م��رض   الس��رطان  وكيفية  مكافحته،  ونش��ر   ثقاف��ة  الفحص  

 الذاتي   والمبكر.                                       
كم��ا ته��دف الفعالي��ة إل��ى محاولة رف��ع الوع��ي والحد من 
س��رطان الثدي، ع��ن طري��ق التعريف باألع��راض، والتوعية 
بأهمية الكشف المبكر عن س��رطان الثدي وطرق عالجه من 
أدوية وع��الج هرموني وع��الج كيميائي وعالج باإلش��عاع أو 

العالج المناع��ي، والجراحة التي تعد واحدة من أكبر الفوائد 
المتمثلة بزيادة احتمالية الشفاء، والتحسن إلى حد كبير.

وتضمنت الفعالية، مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية 
حول مرض س��رطان الثدي عالماته وأعراض��ه والوقاية منه 

وأهمية الفحص المبكر والدوري وطرق الفحص والعالج.
كم��ا تضمنت الحملة محاضرة توعوية حول المرض قدمتها 
الدكت��ورة زين��ب علي م��ن مستش��فى أس��تر، باإلضافة إلى 
الفحوصات المجانية، والرس��م الحي للتوعية بسرطان الثدي 
من قبل نادي الموهوبين في الجامعة إلبراز مواهب الطلبة.

م��ن جانبه، أوضح ع��واد، أن الحملة تأتي في إطار الش��راكة 
المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث 
تحرص الجامع��ة على تعزي��ز مس��ؤوليتها االجتماعية من 
أجل اإلس��هام في مكافحة هذا الم��رض والحد منه من خالل 
تكثيف إقامة مثل هذه الفعاليات، التي من ش��أنها التعريف 
بالم��رض وس��بل الوقاي��ة منه، إضاف��ة إلى خل��ق أجواء من 

التواصل واأللفة ولم الشمل بين أفراد المجتمع.

 »داماس الطبي«
يحتفي بالذكرى األولى 
النطالقته في البحرين

احتف��ل مركز دام��اس الطب��ي، بالذك��رى الس��نوية األولى على 
انطالقت��ه ف��ي البحري��ن، بحض��ور ك��وادر المرك��ز م��ن أطب��اء 
وأخصائيين وممرضين وفنيين مع عائالتهم، حيث ثمن الرئيس 
التنفي��ذي للمرك��ز أخصائي تقويم األس��نان والفكي��ن الدكتور 
محمد الجاسم جهود جميع منتسبي »داماس« في تحقيق النجاح 
واالنتشار والسمعة الرائدة لدى مناطق واسعة في البحرين خالل 

فترة قصيرة على انطالقته.
وأش��ار إلى أن البيئة االس��تثمارية الجاذبة ف��ي البحرين إضافة 
عته على  إل��ى تط��ور خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة والطبية ش��جَّ
تأسيس هذا المركز في منطقة توبلي بمحافظة العاصمة وفقًا 
ألفض��ل المعايير العالمية، ودعمه ب��كادر طبي وصحي متكامل 
وتزوي��ده بأحدث التجهيزات بما يجعل منه وجهة أولى للمرضى 

والمراجعين.
وقال على هام��ش االحتفال »فخورون بقدرتنا على المس��اهمة 
في تنشيط الس��ياحة العالجية في البحرين من خالل استقطاب 
مرض��ى ومراجعين م��ن داخل وخارج المملك��ة، وتقديم خدمات 
صحية تنافس��ية بجودة عالي��ة تجعل منهم خير رس��ل لنا، جنبًا 
إل��ى جنب م��ع التزامنا الراس��خ بأخالقيات المهنة، واش��تراطات 
وتوجيهات الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الطبية والصحية«.

وإضاف��ة إلى الجاس��م، يضم »داماس« الطب��ي كاًل من أخصائي 
جراحة الفم وزراعة األس��نان وأخصائي تركيبات األسنان الدكتور 
وائ��ل الجب��ان ويتمت��ع بأكثر م��ن 20 عامًا من الخب��رة في هذا 
المج��ال، والدكتور خل��دون عبد الغفور ذي الخب��رة ألكثر من 22 
س��نة خبرة في مج��ال طب األس��نان الع��ام، والدكت��ورة إيناس 

الخريسات ولديها أكثر من 16 عامًا خبرة في المجال ذاته.

في »كنال فيو« بجزيرة دلمونيا

 »نسيج« ترعى السباق الخيري
للتوعية من سرطان الثدي

أعلنت شركة »نس��يج«، إحدى الشركات الرائدة في 
التطوير العقاري بالمملكة، عن رعايتها للمس��يرة 

الوردية السنوية للتوعية بسرطان الثدي.
وش��ارك ف��ي هذا الح��دث التوع��وي ممثلو ش��ركة 
نس��يج وعدد من الرع��اة والفعالي��ات المحلية من 
أفراد المجتمع المدني والجمعيات األهلية ومجتمع 
األعم��ال وع��دد م��ن المواطني��ن والمقيمين. وقد 
انطلقت الفعالية في تمام الس��اعة الخامسة مساًء 
في الواجهة البحرية لمش��روع كنال فيو، حيث س��ار 
جمي��ع المش��اركين والمنظمين والجه��ات الراعية 
كجزء من دعمهم لهذا الهدف النبيل، وذلك لزيادة 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي والتعّرف عل��ى مخاطره 
وس��بل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه، مع 
جمع مبالغ عينية لدعم الجهود المجتمعية الهادفة 
للتوعية بس��رطان الثدي. وسيخصص ريع الفعالية 
 Think Pink« لجمعي��ة البحرين لس��رطان الث��دي

.»Bahrain
وقال مدير عام ش��ركة نسيج أحمد الحمادي: »نحن 
فخورون برعايتن��ا الثانية له��ذه الفعالية الصحية 
المهم��ة، والت��ي تترج��م م��دى حرصنا عل��ى دعم 
المجتم��ع المحلي ف��ي قطاعات مهم��ة مثل قطاع 
الرعاي��ة الصحية وغيره��ا من القطاع��ات الحيوية 
لتعزيز المس��ؤولية االجتماعية واالرتقاء بمستوى 
التكافل المجتمعي بين مؤسس��ات القطاع الخاص 

والمجتمع الذي تعمل فيه«.
وأض��اف الحمادي بالقول: »تأتي المس��يرة الوردية 
كجزء من التزام ش��ركة نس��يج في دع��م المجتمع 
المحل��ي لزي��ادة التوعي��ة بس��رطان الث��دي عل��ى 
مس��توى األفراد والمؤسس��ات وإبراز طرق الوقاية 
م��ن هذا الم��رض والحفاظ على صحة النس��اء عبر 
رياضة المشي. ونحن بدورنا سنواصل دعم األهداف 
النبيلة للحمالت الصحية ضد سرطان الثدي وغيرها 

م��ن مبادرات تع��زز الرعاي��ة الصحي��ة للمواطنين 
والمقيمين على مس��توى المملكة إلى جانب غيرها 

من برامج في حقول التعليم والرياضة والثقافة«.
وقد اش��تملت الفعالية على إلقاء كلمات من نساء 
انتصرن على سرطان الثدي للتحدث عن تجربتهن 
وقص��ة كفاحهن ضد الم��رض والفح��ص المبكر، 
إضاف��ة إلى ش��رح األطباء بأهمي��ة الفحص المبكر 
 Lettuce« والفحص الدوري. كما ناقش��ت مجموعة
Run« النس��ائية منافع اللياق��ة البدنية كخط دفاع 

أول ضد سرطان الثدي.
ويتم االحتفال بش��هر التوعية بس��رطان الثدي في 
ش��هر أكتوبر من كل عام لزي��ادة الوعي حول تأثير 
س��رطان الثدي على حياة النس��اء وتس��ليط الضوء 
عل��ى األبحاث الجدي��دة في مجال الوقاي��ة منه، مع 
التأكيد بأن االكتش��اف المبكر يعتبر عاماًل رئيس��ًا 

في عملية العالج.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/17/watan-20221017.pdf?1665982964
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/1032202
https://alwatannews.net/article/1032166


العدد:  5116
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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شـــهدت ذاكـــرة المكان - عمـــارة بن مطر، 
للفنـــان  “بيـــن بحريـــن”  افتتـــاح معـــرض 
التشـــكيلي زهيـــر الســـعيد، الذي يســـتمر 
حتـــى 17 من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن 
الموســـم الثقافي “قف على ناصية الحلم 
وقاتـــل” لمركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفـــة للثقافـــة والبحـــوث، بحضـــور 
رئيســـة مجلـــس أمنـــاء المركـــز الشـــيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة، وعـــدد من 
السلك الدبلوماسي والفنانين والمهتمين 

بالحراك الفني والثقافي.
فـــي  الســـعيد  زهيـــر  الفنـــان  واعتمـــد 
اســـتخدام أدواته الفنية بشـــكل رئيســـي 
على الرسم التجريدي والتركيب كتكنيك 
تعبيري، مســـتخدمًا الرســـم للتطرق إلى 
والظـــام،  كالضـــوء  أساســـية  ثنائيـــات 
والحياة والموت، واألمل واليأس، حيث 
يرى فيهـــا الفنان ألوانـــًا تعكس الطبيعة، 
ويســـتمد مـــن خالهـــا ذكرياتـــه البصرية 

عـــن البحـــر فـــي طفولتـــه، كمـــا ارتكـــزت 
بعـــض أعمالـــه علـــى “سلســـلة الباطات” 
والتـــي تتكون من أعمـــال فنية مصنوعة 
واأليبوكســـي  األســـمنت  أصبـــاغ  مـــن 
علـــى الباط األســـمنتي الصناعـــي، وهي 
الطريقة التي تستخدم على نطاق واسع 
في مشـــروعات البناء في البحرين، مثل 

مواقف الســـيارات الجديـــدة والمجمعات 
التجارية.

علـــى  الســـعيد  زهيـــر  الفنـــان  ويعتمـــد 
تركيبات بيئته المباشـــرة كمصدر لإللهام، 
والتـــي يقـــوم فيها باستكشـــاف األشـــياء 
الـــي يعثر عليها بإعادة تشـــكيلها لتمنحها 
عميقـــة  وسياســـية  جماليـــة  ماحظـــات 

حـــول الجمـــال والتآكل والصـــراع بين ما 
هو طبيعي واصطناعي”، لذلك جاء أسم 
معـــرض “بين بحرين” من الوطن األم كما 
استلهمه الفنان من أرض الينابيع العذبة، 
وتأماتـــه حول عاقته بالبحـــر، إذ وضع 
ماحظاتـــه النقديـــة عـــن الوضـــع البيئـــي 
ببصمة أعماله الفنية، كما يراها المتلقي.

ومـــن المعـــروف أن زهير الســـعيد، درس 
الفـــن التشـــكيلي فـــي جامعـــة البحريـــن، 
ينتمـــي إلـــى جيـــل الفنانيـــن البحرينيـــن 
تقنيـــات خارجـــة  الحديـــث، ويســـتخدم 
عـــن المألـــوف لتشـــكيل لوحـــات وأعمال 
فنيـــة معاصـــرة، وتتنـــوع أعمالـــه الفنيـــة 
مـــا بيـــن لوحـــات، تصويـــر فوتوغرافـــي، 

رســـم باأللوان المائيـــة، وأعمال تركيبية، 
كمـــا شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعـــارض 
الفنيـــة المحليـــة والدولية، وحـــاز العديد 
مـــن الجوائـــز التقديريـــة، كما نـــال جائزة 
الفـــن  مجـــال  فـــي  الذهبيـــة  الســـعفة 
التشكيلي بملتقى الفنون البصرية لدول 
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المنامة - مجلس التعليم العالي

استقبلت األمين العام لمجلس 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس 
مجلس أمناء مجلـــس التعليم 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  العالـــي، 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
سفير مملكة تايلند لدى مملكة 

البحرين بياباك سريشارون.
وخـــال اللقاء، رحبـــت األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي 
مؤكـــدًة  التايلنـــدي،  بالســـفير 
الثنائيـــة  العاقـــات  عمـــق 

البحريـــن  بيـــن  والتاريخيـــة 
وتايلنـــد في مجاالت االقتصاد 
وأن  والتعليـــم،  والســـياحة 
العاقـــات تمضي قدًمـــا بمزيد 

من التطور والنماء.
واســـتعرض اللقـــاء جملـــة من 
العاقـــة،  ذات  الموضوعـــات 
مؤكدًة الشيخة رنا بنت عيسى 
فـــي  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة 
مجال التعليـــم العالي والطلبة 

الجامعيين مع مملكة تايلند.

العالقات مع تايلند ماضية نحو مزيد من التطور

المنامة - النيابة العامة

العـــام  المحامـــي  حصلـــت 
التفتيـــش  أول  ووكيـــل 
العامـــة  بالنيابـــة  القضائـــي 
عيســـى  أمينـــة  المستشـــارة 
الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
مـــن كليـــة الحقـــوق جامعـــة 
اطروحتهـــا  عـــن  القاهـــرة 
بعنـــوان “السياســـة الجنائية 
في مواجهة العنف األســـري 
 - البحرينـــي  التشـــريع  فـــي 

دراسة مقارنة”.
العـــام  المحامـــي  وخلصـــت 
عيســـى  أمينـــة  المستشـــارة 
فـــي رســـالتها إلـــى مجموعة 
مـــن التوصيـــات فـــي مجال 
التشريع والعاقات األسرية 
العنـــف  أن  إلـــى  مشـــيرة 
األســـري بمختلـــف مظاهـــره 
الظواهـــر  أخطـــر  مـــن  يعـــد 

العـــام  النظـــام  تهـــدد  التـــي 
االجتماعـــي،  واالســـتقرار 
الجنائيـــة  المواجهـــة  وأن 
مصاحبتهـــا  تســـتلزم  لهـــا 
اجتماعيـــة  بمعالجـــات 
المؤديـــة  األســـباب  لتافـــي 
لتلك الممارســـات عن طريق 
تقويـــم اإلعوجـــاج وإدخـــال 
العاقـــات  فـــي  التـــوازن 

األسرية.

المحامي العام تحصل على درجة 
الدكتوراه في القانون

“ التطبيقية” تنظم “أكتوبر الوردي” للتوعية بسرطان الثدي

إطالق منصة إلكترونية للبحوث بين الجامعات العربية

بالتعاونمعمجلسالطلبةوالوحدةالصحية

مؤتمراإلعالمالرقميللجامعةاألهليةواألزهريختتمأعماله...ويوصي:

تحـــت  رعايـــة  رئيـــس  جامعـــة  العلـــوم 
 التطبيقية غســـان  عواد،  نظم  نادي المرأة 
 بالتعـــاون  مـــع  مجلـــس  الطلبـــة  والوحـــدة 
 الصحيـــة فعاليـــة أكتوبـــر الـــوردي  تحـــت 
عنـــوان “Be Aware Stay a Life”   تزامنـــا 
 مـــع  الحملـــة  العالميـــة  للتوعيـــة  بمـــرض 
 سرطان  الثدي  الذي  يصادف  شهر  أكتوبر 
رئيـــس   مـــن  كل  عـــام،  وذلـــك  بحضـــور 
مجلـــس األمنـــاء وهيب الخاجـــة، ونخبة 
 مـــن  أعضـــاء  اإلدارة  العليـــا  فـــي  الجامعة 

والطلبة.                             
وتأتي  هذه  الفعالية  ضمن  جهود  الجامعة 
 فـــي  خدمـــة  المجتمـــع  والتوعيـــة  بمرض 
 ســـرطان  الثـــدي  مـــن  خـــال  مشـــاركتها 
 فـــي  الحمـــات  التوعوية  والحـــرص على 
 توعية  منتسبيها  بأخطار  مرض  السرطان 
 وكيفيـــة  مكافحته،  ونشـــر  ثقافة  الفحص 

 الذاتي  والمبكر.                           
كمـــا تهـــدف الفعاليـــة إلـــى محاولـــة رفـــع 
الوعـــي والحـــد من ســـرطان الثـــدي، عن 
طريـــق التعريـــف باألعـــراض، والتوعيـــة 
بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي 
وطرق عاجه من أدوية وعاج هرموني 
أو  باإلشـــعاع  وعـــاج  كيميائـــي  وعـــاج 
العـــاج المناعـــي، والجراحـــة التـــي تعـــد 

واحـــدة من أكبر الفوائـــد المتمثلة بزيادة 
احتماليـــة الشـــفاء، والتحســـن إلـــى حـــد 

كبير.
وتضمنـــت الفعالية مجموعة متنوعة من 
الفعاليـــات التوعوية عن مرض ســـرطان 
الثـــدي، عاماته وأعراضـــه والوقاية منه 
وأهمية الفحص المبكـــر والدوري وطرق 
الفحـــص والعـــاج، كمـــا تضمنـــت الحملة 

محاضـــرة توعويـــة عـــن المـــرض قدمتها 
الطبيبة زينب علي من مستشـــفى أستر، 
المجانيـــة،  الفحوصـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
والرســـم الحـــي للتوعية بســـرطان الثدي 
مـــن قبـــل نـــادي الموهوبين فـــي الجامعة 

إلبراز مواهب الطلبة.
مـــن جانبـــه أوضـــح رئيـــس الجامعـــة أن 
هـــذه الحملـــة تأتـــي فـــي إطـــار الشـــراكة 
الجامعـــة ومؤسســـات  بيـــن  المجتمعيـــة 
المجتمـــع المدني، حيث تحرص الجامعة 
علـــى تعزيـــز مســـؤوليتها االجتماعية من 
أجل اإلســـهام فـــي مكافحة هـــذا المرض 
والحد منه من خـــال تكثيف إقامة مثل 
هـــذه الفعاليات التي من شـــأنها التعريف 
بالمرض وســـبل الوقايـــة منه، إضافة إلى 
خلـــق أجـــواء مـــن التواصل واأللفـــة ولم 

الشمل بين أفراد المجتمع.

ضمـــن توصيـــات مؤتمـــر اإلعـــام الرقمي 
أكـــد  االزهـــر  األهليـــة وجامعـــة  للجامعـــة 
المنســـق العلمي لمؤتمر اإلعام وتحديات 
عـــزم  نـــوري  إســـماعيل  الرقميـــة  الثـــورة 
الجامعة األهليـــة وجامعة األزهر بالقاهرة 
على إطاق نســـخة أخرى للمؤتمر تتناول 
التحديـــات المعرفية المســـتجدة في ظل 

الثورة الرقمية.
والعلمـــاء  االكاديمييـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
والباحثين المشاركين في المؤتمر أوصوا 
بتعزيـــز الرابـــط والتواصـــل العلمـــي بيـــن 
الجامعـــات العربية بشـــأن الثـــورة الرقمية 
والعمـــل علـــى إطـــاق منصـــة إلكترونيـــة 

جامعة في هذا المجال.
نـــوري  فيـــه  أشـــاد  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
بالتعـــاون العلمـــي بيـــن الجامعـــة األهليـــة 

وجامعـــة االزهـــر بالقاهـــرة فإنـــه أكـــد أن 
أحـــد أهـــم محفـــزات هـــذا التعاون تشـــابه 
القضايا والهموم اإلعامية والرقمية التي 

تواجهها البلدان العربية.
العلمـــي الدولـــي لكليـــة  وانعقـــد المؤتمـــر 
األهليـــة  الجامعـــة  فـــي  والعلـــوم  اآلداب 
بالشـــراكة مـــع كليـــة اإلعـــام فـــي جامعة 
األزهر بالقاهرة برعاية الرئيس المؤســـس 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة األهليـــة 
عبـــدهللا الحـــواج ورئيـــس جامعـــة األزهر 
“اإلعـــام  شـــعار  تحـــت  داود  ســـامة 
بمشـــاركة  الرقميـــة”،  الثـــورة  وتحديـــات 
الوطـــن  أقطـــار  مختلـــف  مـــن  باحثـــا   27
العربـــي، توزعـــوا علـــى المغـــرب، الجزائر، 
تونـــس، ليبيـــا، فلســـطين، جمهورية مصر 
العربية، دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
السودان، العراق، سلطنة عمان، جمهورية 
كوســـوفو، باإلضافـــة إلى مملكـــة البحرين 

البلد المضيف، فيما اتســـمت المســـاهمات 
بالصرامة العلمية والجدية، واألطروحات 
األكاديميـــة الدقيقـــة التـــي المســـت بدقة 

ووضوح محاور المؤتمر.
وانطلقت فكـــرة المؤتمر من واقع اإلعام 

الرقمـــي الـــذي بات يشـــكل تحديات قوية 
متجاوًزا دور المؤسسات الرسمية، إضافة 
إلـــى تعـــدد التطبيقـــات ورخـــص التكلفـــة 
واالنتشـــار الســـريع، حيث يهـــدف المؤتمر 
للمشاركة في صياغة إستراتيجية عربية، 
تهـــدف إلـــى تطويـــر العمـــل بالمؤسســـات 
الصحفيـــة؛ اعتمـــاًدا علـــى تقنيـــات الذكاء 
االصطناعي فيما يتعلق بصياغة المحتوى 
اإلعامـــي، خاصة و أننا أصبحنا في فترة 
إعـــام مـــا بعد كوفيـــد ١٩ فـــي حاجة إلى 
اســـتحداث طـــرق وأســـاليب مبتكـــرة في 

تقديم المحتوى اإلعامي للجمهور.
وأكـــد عميد كليـــة اإلعـــام بجامعة األزهر 
رضـــا أميـــن أن انعقـــاد هذا المؤتمـــر يمثل 
باكورة التعاون العلمي المشترك بين كلية 
اآلداب  وكليـــة  األزهـــر  بجامعـــة  اإلعـــام 

والعلوم بالجامعة األهلية.

 المنامة - الجامعة األهلية

حملة التشجير المدرسية تنطلق من “ابتدائية المحرق”
بالتنسيقمعمختلفالجهاتالحكومية

المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أشـــاد 
بوزارة التربيـــة والتعليم محمد مبارك بن 
أحمـــد بـــاألداء المتميـــز لمدرســـة المحرق 
االبتدائية للبنـــات، والذي يعكس ما تقوم 
بـــه اإلدارة المدرســـية فيها برئاســـة عبير 
الهيئتيـــن  منتســـبات  وجميـــع  البوعيـــدة 
التعليميـــة واإلداريـــة مـــن جهـــد كبير في 
بـــدء العام الدراســـي بنجـــاح والعمل على 
معالجة الفاقد التعليمي وضمان استمرار 
العمليـــة التعليميـــة والتحصيـــل المعرفي 

لدى الطالبات.
جاء ذلك خال زيارة المدير العام لشؤون 
والتعليـــم،  التربيـــة  بـــوزارة  المـــدارس 
للسياســـات  الـــوزارة  وكيـــل  وبحضـــور 
واالســـتراتيجيات واألداء نـــوال إبراهيم 

الخاطر، إلى مدرســـة المحـــرق االبتدائية 
للبنـــات، حيـــث التقـــى مديـــرة المدرســـة 
مـــن  وتـــم  المســـاعدات،  والمديـــرات 
المدرســـة تدشـــين بدء الحملة المدرسية 

للتشـــجير، والتـــي ســـوف تشـــمل جميـــع 
المناطق التعليمية بالتنســـيق مع مختلف 
مقدمتهـــا  وفـــي  الحكوميـــة،  الجهـــات 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 

والمجلس األعلـــى للبيئـــة، والمحافظات، 
وشركة جيبك، وشركة زين، وغيرها.

البحـــوث  مستشـــار  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
واإلرشـــاد الزراعـــي بمكتـــب المديـــر العام 
لشـــؤون المـــدارس نيلوفـــر الجهرمـــي إن 
وزارة التربية والتعليـــم قد أطلقت حملة 
لألهـــداف  تنفيـــذا  المدرســـية  التشـــجير 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  رســـمتها  التـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، والتـــي ترمي إلـــى زيـــادة الرقعة 
الخضـــراء، وإدخـــال االهتمام بالتشـــجير 
والبيئة ونظافتها إلى المناهج واألنشـــطة 
المدرســـية، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الحملة 
الدراســـي،  العـــام  ســـوف تســـتمر طـــوال 
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  وســـيتخللها 

واألنشطة الزراعية والبيئية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اسماعيل نوري

افتتاح معرض ”بين بحرين” للفنان زهير السعيد في ذاكرة المكان
أعمال فنية تجريدية وتركيبية تعكس الوضع البيئي

المحرق: مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

العنف األسري 
أخطر الظواهر 

المهددة 
للنظام العام

أقامـــت شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانو 
وبالتعـــاون مـــع نـــادي عبدالرحمـــن كانو 
لرعايـــة الوالديـــن حفـــاً بمناســـبة اليوم 
المتميزيـــن  لتكريـــم  للمســـنين  العالمـــي 
من منتســـبي النادي بحضـــور نبيل خالد 
كانـــو وعدد كبير من المدعوين في إطار 
للوفـــاء بمســـؤولياتها  الشـــركة  سياســـة 

االجتماعية ودعم المجتمع البحريني.
نبيـــل  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
خالـــد كانـــو أن هـــذا الحفـــل يأتـــي وفاء 
مـــن الشـــركة بمســـؤوليتها االجتماعيـــة 
وحرصهـــا على جـــذب االنتبـــاه إلى هذه 
الفئـــة مـــن كبار الســـن وإشـــعارهم بمدى 

اهتمام جميع المؤسسات في الدولة بهم 
وبظروف معيشتهم، ما ينعكس إيجابيًا 
علـــى أوضاعهـــم النفســـية ومعنوياتهـــم 

ومساعدتهم في عيش حياة أفضل. 
وأوضـــح أن الشـــركة تتطلـــع إلـــى مثـــل 
هذه المبادرات التي تســـاهم في إنهاض 
أهميـــة  علـــى  مؤكـــدًا  ككل،  المجتمـــع 
وإحاطتهـــم  المســـنين  مـــع  التواصـــل 
بالمحبـــة نظـــرًا لمكانتهم فـــي قلوبنا وما 
يمليه عيلنا واجبنا الديني واالجتماعي. 
الجميـــل  أنـــه يجـــب رد  كانـــو  وأضـــاف 
لهـــم نظيـــر مـــا قدمـــوه من عطـــاء وبذل 
وتضحيـــة، ممتدحـــًا الرعايـــة والخدمـــة 

المتميزة التـــي يقدمها نادي عبدالرحمن 
يتمتـــع  الوالديـــن، حيـــث  لرعايـــة  كانـــو 
بســـمعة طيبـــة علـــى مســـتوى المملكـــة 

وخارجها.
فيمـــا أعـــرب رئيـــس ومنتســـبي النـــادي 
عـــن شـــكرهم لشـــركة يوســـف بـــن أحمد 
وأنشـــطة  لبرامـــج  دعمهـــم  علـــى  كانـــو 
النـــادي وعلى األعمال الخيريـــة الكثيرة 
التـــي تقدمها الشـــركة مشـــاركة منها في 
الشراكة المجتمعية في المملكة، وتخلل 
الحفل قصائد شـــعرية وعـــروض تراثية 
وتكريم المتميزين من منتســـبي النادي، 

كما تم توزيع الهدايا التذكارية.

تكريم المتميزين من منتسبي “النادي”

“يوسف كانو” تحتفل باليوم العالمي للمسنين

أعلنـــت اللجنة المنظمة لمعـــرض البحرين 
مبـــادرة  تدشـــين  عـــن  للطيـــران  الدولـــي 
جديدة في النســـخة السادسة من معرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران 2022 المزمع 
عقـــده خال الفترة مـــا بين 9 و11 نوفمبر 
2022، برعاية ملكية سامية من لدن عاهل 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبإشـــراف الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظـــم رئيس 
اللجنـــة العليـــا المنظمة لمعـــرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبتنظيم مـــن وزارة 
المواصـــات واالتصـــاالت وســـاح الجـــو 

الملكي البحريني.
وقد أعلنت اللجنة عن تخصيص مساحة 
مخصصـــة للتعليـــم والتدريـــب في أرض 
المعرض لمشـــاركة عدة جامعـــات محلية 

فـــي المعـــرض حيث تأتـــي هـــذه المبادرة 
فـــي إطـــار توجيـــه ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة الممثـــل الشـــخصي 
لجالـــة الملـــك المعظـــم ورئيـــس اللجنـــة 
العليـــا المنظمة لمعـــرض البحرين الدولي 
للطيـــران لخلـــق فـــرص متنوعة لإلشـــراك 
الشـــباب في المعـــرض وذلك بهدف تنمية 
وتطويـــر مختلف القطاعـــات الحيوية وال 
ســـيما قطـــاع النقـــل الجوي فـــي البحرين 
حيث ســـوف توفـــر هـــذه المبـــادرة نقطة 
التقاء واتصال لطاب الجامعات مع كبار 
الشـــركات المشـــاركة في معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران، وســـتتاح لهـــم الفرصة 
لترويج مهاراتهم وخبراتهم أمام أصحاب 
القرار في قطاع الطيران الدولي وللتعرف 
علـــى طبيعة فـــرص العمـــل المتوافرة في 
القطاع. كما ستتعرف الشركات المشاركة 

فـــي المعـــرض علـــى القـــدرات والمواهب 
المحلية والمؤهات الشبابية التي سوف 
يتضمنهـــا ســـوق العمـــل المســـتقبلي مـــن 
موارد بشـــرية مؤهلـــة للعمل في المكاتب 

المحلية واإلقليمية لشركاتهم.

وزيـــر  الكعبـــي  ثامـــر  بـــن  محمـــد  صـــرح 
المواصات واالتصاالت “في إطار الجهود 
التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لمعرض 
البحريـــن الدولي للطيران برئاســـة الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظـــم رئيس 

اللجنة العليا المنظمة سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وحرص ســـموه على 
أهمية العمل المشـــترك مـــع جميع الجهات 
المعنيـــة فـــي تطويـــر المواهـــب الشـــبابية 
وانطاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، 
فقد تم التعاون مع مجلس التعليم العالي 
إلدمـــاج طـــاب الجامعـــات فـــي معـــرض 

البحرين الدولي للطيران 2022.
كمـــا تأتي هذه المبادرة تماشـــيًا مع التزام 
علـــى  واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
تدريـــب وتطوير وإعداد الكوادر الوطنية 
وتطويرها لتلبي احتياجات ســـوق العمل 
ومتطلبـــات التنمية المســـتدامة الشـــاملة 
لمواكبـــة النمـــو المطـــرد بقطـــاع الطيـــران 
بغيـــة الوصـــول إلـــى الرؤيـــة االقتصادية 

 .”2030
من جانبها، أكدت الشيخة رنا بنت عيسى 

بن دعيج آل خليفة، األمين العام لمجلس 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليم العالي، على أهمية تعزيز 
التواصـــل المشـــترك بين طلبـــة الجامعات 
والمجتمع المدني متمثلة بشركات قطاع 
الطيران المحلية والدولية، بما يسهم في 
تعزيـــز فـــرص التوظيـــف والتدريـــب لدى 

خريجي الجامعات. 
وذكـــرت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
التنســـيق  بصـــدد  المجلـــس  أن  العالـــي، 
مـــع الجامعـــات لترشـــيح عدد مـــن الطلبة 
للمشـــاركة في منصـــة الجامعات بمعرض 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، كمـــا ســـيتم 
اختيـــار عـــدد مـــن المشـــروعات الطابية 
المتميـــزة لعرضهـــا بمـــا يتيـــح للشـــركات 
المشـــاركة االطاع عليها والمســـاهمة في 

تبني تلك المشروعات واالستثمار فيها.

“البحرين الدولي للطيران” يوفر منصة خاصة لطالب الجامعات
حرصا على بناء جيل المستقبل في القطاع

الشيخة رنا بنت عيسى وزير المواصالت واالتصاالت

أظهــر تقريــر صنــدوق النقــد الدولي الذي صــدر مؤخرًا أن البحرين ســجلت ثاني أعلى 
معــدل تضخــم علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة 3.4 %، حيــث 
جــاءت اإلمــارات بالمرتبــة األولــى بنســبة 3.6 %، بينما احتلت ُعمــان المرتبة األخيرة 

بنسبة تضخم وصلت إلى 1.9%.

وقد جاء ترتيب البحرين الحادي عشر 
عربيا ضمن أقل معدالت التضخم على 
مســـتوى الوطـــن العربي، حيث ســـجل 
الســـودان اعلـــى معـــدل تضخـــم عربيـــا 
وصـــل إلـــى 76.9 %. وتوقـــع صنـــدوق 
معـــدالت  تواصـــل  أن  الدولـــي  النقـــد 
التضخـــم ارتفاعهـــا في الـــدول العربية 
تكـــون  أن  علـــى   .2023 العـــام  خـــال 
النســـبة األعلى في الســـودان بمتوسط 
معـــدل تضخم ســـنوي يصل إلـــى 76.9 
%، واليمـــن في المرتبـــة الثانية بمعدل 
17.1 %، بينمـــا تأتي مصـــر في المرتبة 
جـــاءت  كمـــا   .%  12 بمعـــدل  الثالثـــة 
توقعـــات الصنـــدوق أن يرتفـــع معـــدل 
  %  3.5 إلـــى  البحريـــن  فـــي  التضخـــم 
بنهايـــة العـــام الجـــاري 2022، مدفوعـــًا 
بارتفاع أســـعار المواد الغذائية والطاقة 

العالمية ونقص اإلمدادات”. 
رئيـــس  قـــال  للمشـــهد،  قراءتـــه  وعـــن 
جمعية االقتصاديين البحرينية، د.عمر 
العبيدلـــي “بالفعل البحريـــن ثاني أعلى 
معـــدل خليجيـــًا بعـــد اإلمـــارات، ولكـــن 
مســـتوى االرتفاع طفيف للغاية، فعادة 
تســـتهدف المصـــارف المركزيـــة نســـبة 
مـــن 2 % - 5 % للتضخـــم في األســـعار 
المعـــدل  تشـــمل  التـــي  االســـتهاكية، 
الراهـــن فـــي المملكـــة. بينما فـــي الدول 
التـــي تعانـــي مـــن مشـــكلة كبيـــرة فـــي 
التضخـــم، كأميركا والمملكـــة المتحدة، 

وصلـــت نســـبة التضخـــم إلـــى 9 % وما 
فوق”.

عامـــان  “هنـــاك  العبيدلـــي  وأضـــاف 
يحددان مستوى التضخم في البحرين 
ودول الخليـــج ويجعلـــه األقـــل مقارنة 
بدول عربية أخرى وهما: ارتباط الدينار 
البحرينـــي والعمات الخليجية األخرى 
بالـــدوالر األميركـــي وبالتالي فإن ســـعر 
الصرف ثابت أمام أهم عملة في العالم 
وهذا يحصـــن الدينار ويحمي المواطن 
البحرينـــي والخليجـــي مـــن االرتفاعات 
الباهظـــة فـــي أســـعار الســـلع الغذائيـــة 
والمـــواد األخـــرى مقارنـــة بـــدول عربية 
أخرى، والعامل الثاني أســـعار مدخات 
الطاقة والمتمثلة في الوقود والكهرباء 
والغـــاز وهي ثابتة فـــي البحرين ودول 
الخليج األخرى وبمستوى متدنٍّ نسبيًا  

عن دول عربية وأوربية”. 

* انفتاح أسواق العمل الخليجية 
على “المهاجرين”

وأشـــار العبيدلي فـــي تحليله إلى عامل 
اقتصـــادي هيكلـــي آخـــر والـــذي يعمـــل 
لصالح دول مجلـــس التعاون الخليجي 
وهـــو انفتـــاح أســـواق العمـــل فيها على 
العمـــال المهاجريـــن. يشـــكل الوافـــدون 
أكثـــر مـــن 75 % من القـــوى العاملة في 
معظـــم دول مجلس التعاون الخليجي، 
ويعنـــي قلـــة عـــدد ســـكان دول الخليج 

للعمالـــة،  المصـــدرة   بالـــدول  مقارنـــة 
مثـــل الهند وباكســـتان، أن هناك عماً ال 
ينضـــب من العمالة باألجر الســـائد، وقد 
ســـمح ذلك للشركات الخليجية بتجنب 
الحاجـــة إلى رفع األجـــور وبالتالي رفع 

أسعارها.
وكمثـــال على ذلـــك، تضـــررت المطاعم 
مـــن  بشـــدة  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
االفتقـــار إلـــى العامـــات الراغبـــات في 
األجـــر المقبـــول تاريخيـــًا. وفـــي بلدان 
مثـــل ســـلطنة ُعمان واإلمـــارات العربية 
المتحدة، يتمتع رواد المطاعم بإمكانية 
الوصـــول إلى إمدادات ال تنضب تقريبًا 
مـــن العامـــات الهنديـــات والفلبينيـــات 
دون  خدماتهـــن  شـــراء  يمكـــن  الائـــي 

الحاجة إلى زيادة في األجور.
وبّيـــن العبيدلـــي أنـــه بســـبب اعتمادهـــا 
الكبير على الواردات الغذائية، شـــهدت 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أيضًا 
ارتفاعًا في أســـعار المستهلكين )حوالي 
4 %( ولكن بدرجة أقل بكثير مما كانت 
عليه فـــي االقتصـــادات المتقدمة، مثل 
اقتصادات المملكة المتحدة والواليات 

المتحدة. تمثل خصوصيات اقتصادات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي جزءًا 
كبيرًا مـــن هذه التجـــارب المتباينة، وال 
ســـيما وضعها كمصدرين للطاقة وليس 
كمستوردين ووفرة العمالة الوافدة في 

أسواق العمل لديها.

 * إطالة أمد التضخم يقود للركود

من جهتـــه، اتفق المحلـــل االقتصادي، 
إليـــه  ذهـــب  مـــا  مـــع  خليفـــة  عـــارف 
العبيدلـــي، في تقييم معـــدل التضخم 
فـــي منطقة الخليج عمومـــًا والبحرين 
بشكل خاص، موضحًا أن الوقت مازال 
مبكرًا على انخفاض معدالت التضخم 
فـــي ظـــل تواصـــل رفـــع االحتياطـــي 
علـــى  للفائـــدة  األمريكـــي  الفيدرالـــي 
المؤشـــرات  أن  إلـــى  الـــدوالر، مشـــيرًا 
تقـــول إن الفيدرالـــي ســـيرفع الفائـــدة 
ـــن خليفة  علـــى الدوالر إلـــى 5 %. وبيَّ
أن االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركـــي 
النشـــاط االقتصـــادي  إبطـــاء  يحـــاول 
لتخفيـــف الضغط على األســـعار، الفتًا  
إلـــى أنه كلما طـــال أمد التضخم زادت 

قوتـــه، مـــا يـــؤدي إلـــى حـــدوث ركود. 
معـــدل  ثبـــات  أن  خليفـــة  وأوضـــح 
التضخم في البحرين على نســـبة 3.5 
% أو 3.6 % يعتبـــر ارتفاع. ومع ذلك 
توقـــع خليفة أن يقتـــرب التضخم من 
4 % مـــع حلـــول الفصليـــن األولين من 

العام 2023. 
وقال خليفة إن مســـؤولي االحتياطي 
الفيدرالي يعتقدون أن فترة من النمو 
الضعيـــف والتباطـــؤ في ســـوق العمل 

ســـتكون ضروريـــة للتغلـــب علـــى هذا 
التضخم الذي يعتبرونه “غير مقبول”، 
لذلـــك ســـتتواصل معـــدالت التضخـــم 
الخليـــج  منطقـــة  فـــي  االرتفـــاع  فـــي 
العربـــي، وذلـــك واضـــح اآلن بالتوازي 
مـــع قرارات مكافحـــة ارتفاع التضخم 
والتـــي تتحكم فيها الواليات المتحدة 
األميركية عن طريق رفع الفائدة على 
الـــدوالر”، متوقعًا تـــرددات ما بين 3.2 

إلى 3.8 في الفترة المقبلة.

البحرين تسجل ثاني أعلى معدل تضخم خليجيا بعد اإلمارات
العبيدلي: مستوى االرتفاع طفيف... خليفة: سيقترب من 4 %
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هبة محسن
نسب التضخم في الدول العربية

76.9 %  السودان

17.1 %  اليمن

12 %مصر

8.7 %الجزائر

8.5 %تونس

7.8 %موريتانيا

4.5 %العراق

4.1 %المغرب

4.0 %ليبيا 

3.6 %اإلمارات

3.4 %البحرين

3.4 %فلسطين

3.3 %قطر

3.0 %األردن

2.4 %الكويت

2.2 %السعودية

1.9 %عمان

عارف خليفةعمر العبيدلي

أعلنت شركة نسيج، إحدى الشركات 
ــاري  ــقـ ــعـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ ــدة فــــي الـ ــ ــ ــرائ ــ ــ ال
بالبحرين، انسجاما مع استراتيجيتها 
االجتماعية  الــمــســؤولــيــة  تــعــزيــز  فــي 
وخدمة المجتمع المحلي، عن رعايتها 
للتوعية  السنوية  الــورديــة  للمسيرة 
أقيمت مساء  الثدي، والتي  بسرطان 
ــوم الــســبــت الـــمـــوافـــق 15 أكــتــوبــر  ــ ي
2022م في موقع مشروع “كنال فيو” 
مع  بالتعاون  دلمونيا،  بجزيرة  الكائن 

مجموعة “Lettuce Run” النسائية.
ــحــدث الــتــوعــوي  ــذا ال وشــــارك فــي هـ
ــدد مــن  ــ ــ ــو شــــركــــة نـــســـيـــج وعـ ــل مــمــث
ــاة والــفــعــالــيــات الــمــحــلــيــة من  ــرعــ ــ ال
والجمعيات  المدني  المجتمع  أفـــراد 
ــدد  ــمــــال وعـ األهـــلـــيـــة ومــجــتــمــع األعــ
ــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن. وقــد  مـــن ال
الساعة  تــمــام  فــي  الفعالية  انطلقت 
الخامسة مساًء في الواجهة البحرية 
كنال فيو، حيث سار جميع  لمشروع 
الــمــشــاركــيــن والــمــنــظــمــيــن والــجــهــات 
الراعية كجزء من دعمهم لهذا الهدف 
النبيل، وذلك لزيادة التوعية بسرطان 

الثدي والتعّرف على مخاطره وسبل 
المبكر  الكشف  منه وضــرورة  الوقاية 
ــه، مـــع جــمــع مــبــالــغ عــيــنــيــة لــدعــم  عــن
للتوعية  الهادفة  المجتمعية  الجهود 

بسرطان الثدي.
لجمعية  الفعالية  ريـــع  وسيخصص 
 Think Pink“ البحرين لسرطان الثدي

 .”Bahrain
العام  المدير  صــّرح  المناسبة،  وبهذه 
“نحن  الحمادي:  أحمد  نسيج  لشركة 

ــيــة لــهــذه  ــثــان فــــخــــورون بــرعــايــتــنــا ال
الفعالية الصحية المهمة، التي تترجم 
المجتمع  دعــــم  عــلــى  حــرصــنــا  مــــدى 
الــمــحــلــي فـــي قــطــاعــات مــهــمــة مثل 
من  وغيرها  الصحية  الرعاية  قطاع 
القطاعات الحيوية لتعزيز المسؤولية 
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقـ ــ ــمــاعــيــة واالرتـ االجــت
مؤسسات  بين  المجتمعي  التكافل 
القطاع الخاص والمجتمع الذي تعمل 

فيه”.

للعام الثاني على التوالي.. في “كنال فيو”

“نسيج” ترعى السباق الخيري للتوعية بسرطان الثدي
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