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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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المؤتمر  في فعاليات  المشاركون  دعا 
تشجيع  إلى  والمرونة  لالستدامة  الرابع 
ــار فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي، وإيـــجـــاد  ــكـ ــتـ االبـ
في  االبتكار  لدعم  وطنية  استراتيجيات 

جميع القطاعات. 
ــر - الـــذي نــظــمــتــه  ــمـ ــؤتـ ــمـ واخـــتـــتـــم الـ
ــه األســـبـــوع  ــالـ ــمـ جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن - أعـ
من  بحثية  ورقــة   140 بمناقشة  الماضي 
مجاالت  فــي  وعالمية  إقليمية  دول  عــدة 
ــاء الـــــذكـــــي، والـــصـــحـــة،  ــنــ ــبــ ــة، والــ ــاقــ ــطــ الــ

والتعليم المستدام. 
وكـــانـــت رئــيــســة الــجــامــعــة الـــدكـــتـــورة 
نوهت  المضاحكة،  شاهين  بنت  جــواهــر 
يــؤديــه االبــتــكــار في  الـــذي  الــــدور  بأهمية 
أمثلة نحو  عــدة  إلــى  االســتــدامــة، مشيرة 
المدن الجديدة في البحرين، والمشاريع 
ــتـــي تــتــمــاشــى مــــع رؤيــــة  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
من  إلـــيـــه  تــحــتــاج  ومــــا   ،2030 الــبــحــريــن 
إليه  تــحــتــاج  ــا  ومـ تصميمها،  فــي  ابــتــكــار 
التحتية  للموارد  األمثل  االستخدام  من 

المستدامة. 
الدولي  المتحدث  أشــار  جانبه،  ومــن 
مـــديـــر الــتــصــمــيــم مــتــعــدد الــتــخــصــصــات 
واالبتكار في شركة دريمز وسومر الدكتور 

االبتكار  أهمية  إلــى  قــرنــوح،  عبدالمجيد 
والــخــبــرة  العلمية  الــبــحــوث  عــلــى  الــقــائــم 
المميزة  المشاريع  واستعرض  العملية، 
الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا عـــلـــى الــمــســتــويــيــن: 

اإلقليمي، والعالمي. 

الرئيسي مدير  ركز المتحدث  بينما 
مــركــز  فــــي  ــبــــحــــوث  والــ الــــــدراســــــات  إدارة 
ــريـــن لــــلــــدراســــات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـــحـ الـ
»دراسات« الدكتور عمر  والطاقة  والدولية 
العبيدلي، على موضوع االقتصاد القائم 

البحث  تشجيع  وأهــمــيــة  االبــتــكــار،  عــلــى 
العلمي، وإيجاد إستراتيجية وطنية لدعم 
االبتكار، مما يدفع بالوطن نحو األفضل. 

وفي جلسات المؤتمر - الذي أقيم عبر 
استعراض  تــم   - المرئي  االتــصــال  تقنية 
المبتكرة،  العلمية  األوراق  مــن  الــعــديــد 
بيئيًة جديدة، تخدم  أوجدت حلواًل  التي 
ــة، بــيــنــمــا  ــنـــاعـــة والــــصــــحــ قـــطـــاعـــات الـــصـ
عرضت أوراق أخرى استخدامات التقنية 
الــحــديــثــة فــي الــبــنــاء، والــتــعــلــيــم، والــــدور 
فــي مجاالت  التقنيات  تلك  تــؤديــه  الــذي 

البناء الذكي والمستدام. 
متنوعة  مجموعة  استعراض  تم  كما 
على  تــحــث  الــتــي  الــعــلــمــيــة،  األوراق  مـــن 
استدامة التراث المادي والالمادي، وكان 
البحرين من هذه  أساتذة جامعة  نصيب 

األوراق نصيبًا جيدًا. 
وبحث المؤتمر - الذي أقيم بالشراكة 
ــة لــمــهــنــدســي  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــع الـــمـــنـــظـــمـــة الـ ــ مـ
فــرع   )IEEE( واإللــكــتــرونــيــات  الــكــهــربــاء 
الماضيين  الــيــومــيــن  خـــالل   - الــبــحــريــن 
واألعـــمـــال،  الــهــنــدســة،  مــجــاالت  مختلف 
والبناء  والتخطيط  والتصميم  والعلوم، 

للبيئات المستدامة.

تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق 
أعــمــال الــمــؤتــمــر الــدولــي 
والــــوالدة  للنساء  الــثــانــي 
الذي تنظمه كلية الطب 
بجامعة  الطبية  والعلوم 
الخليج العربي في الفترة 
الــجــاري  نــوفــمــبــر   19-18
متحدثين   10 بــمــشــاركــة 
مناقشة  بــهــدف  دولــيــيــن، 
أحــــدث الــمــســتــجــدات في 

هذا المجال الطبي.
المؤتمر  رئيس  وقــال 
ــم أمـــــــــراض  ــ ــسـ ــ ــــس قـ ــيــ ــ رئــ
ــاء والـــــــــــــــوالدة فــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
العربي  الــخــلــيــج  جــامــعــة 
ــاذ الـــدكـــتـــور ضــيــاء  ــتـ األسـ
النساء  تخصص  إن  رزق 
والــــــوالدة يــشــهــد الــعــديــد 
ــارف والـــعـــلـــوم  ــعــ ــمــ مــــن الــ
تتطلب  التي  المستجدة 
الدولية  الخبرات  تكاتف 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــل الـ ــ مــــن أجـ
طرق رعاية ووقاية وعالج 
مبتكرة تعمل على تعزيز 

صحة المرأة والجنين. 
»هذا  بقوله:  وأضــاف 
المؤتمر الدولي سينعقد 
تحت شعار )المستجدات 
فــــي صـــحـــة الــــــمــــــرأة(، إذ 
سيطرح مجموعة واسعة 
ــن الـــقـــضـــايـــا الــطــبــيــة  ــ مـ
الجديدة التي تبين حجم 
المتسارعة  المستجدات 
فــــــــي هــــــــــذا الـــتـــخـــصـــص 
ــم، مــنــهــا  ــهـ ــمـ ــيـــوي الـ الـــحـ
صــحــة الـــمـــرأة والــجــنــيــن 
أثناء فترة الحمل بما في 
ذلك سكر الحمل والغدة 

الدرقية، ومتابعة نمو الجنين، 
ومــشــكــالت قـــاع الـــحـــوض لــدى 
الــــمــــرأة والــــعــــالجــــات الــبــديــلــة 
ــــدي  ــهـ ــ ــــجـ ــــس الــــــــبــــــــول الـ ــلـ ــ ــسـ ــ لـ
المثانة، وغيرها  ألم  ومتالزمة 

من العناوين المهمة. 
ــًا  ويـــشـــمـــل الـــمـــؤتـــمـــر أيـــضـ
األورام  فـــي  قــيــمــة  مــحــاضــرات 
الــنــســائــيــة، والـــتـــي تــســتــعــرض 
التوصيات العالمية المستجدة 
في مواضيع رئيسة كتشخيص 
وعالج أورام المبايض في فترة 
انقطاع  بعد  ما  وفترة  الحمل، 
فيروس  عن  والكشف  الطمث، 
ــبــــشــــري،  ــيـــمـــي الــ ــلـ الــــــــــورم الـــحـ
كــمــا ســيــكــون لــلــمــســاعــدة على 
اإلنـــجـــاب والــعــقــم نــصــيــب في 
ستناقش  إذ  الــمــؤتــمــر  بــرنــامــج 
في  المهمة  الــمــواضــيــع  بــعــض 
التوصيات  منها  المجال،  هذا 
اإلجــهــاض  عــالج  فــي  الحديثة 
الليفية  األورام  المتكرر وعالج 

في حاالت تأخر األنجاب.
ذلــــك، سيقدم  إلـــى جــانــب 
خبراتهم  عــصــارة  المتحدثون 
الواسعة في مجال طب النساء 
ــدة عــلــى  ــاعــ ــســ ــمــ والــــــــــــوالدة والــ
اإلنجاب، التي اكتسبوها خالل 
عملهم في مستشفيات جامعية 
في  مرموقة  طبية  ومــؤســســات 
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
التشيك،  الــمــتــحــدة،  المملكة 
إيطاليا، اليونان، لبنان، تركيا، 
إلى جانب الكويت، والسعودية.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويــــســــتــــضــــيــــف الــ
ــن األطـــبـــاء  نــخــبــة عـــالـــمـــيـــة مــ
يحملون  الذين  المتخصصين 
خــــبــــرة واســـــعـــــة فـــــي مــخــتــلــف 

الــتــخــصــصــات، مــنــهــم الــدكــتــور 
الرئيس  نــائــب  الــخــان  عــبــداهلل 
ــة  ــراحــ ــم طــــب وجــ ــسـ ومــــديــــر قـ
ــة والـــجـــنـــيـــن- الــمــركــز  ــومــ األمــ
ــبـــي لـــجـــامـــعـــة هــاكــنــســاك  الـــطـ
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
والـــدكـــتـــور آريــــس أنــتــســاكــلــيــس 
الــقــســم األول ألمـــراض  رئــيــس 
ــاء والــــــــــــــوالدة- جـــامـــعـــة  ــســ ــنــ الــ
ــور  ــتــ ــان، والــــدكــ ــونــ ــيــ ــالــ أثـــيـــنـــا بــ
بــافــيــل كـــالـــدا أســـتـــاذ أمــــراض 
الطب  كلية  والتوليد-  النساء 
ــة تــــشــــارلــــز،  ــعــ ــامــ األولـــــــــــى بــــجــ
ــب الــجــنــيــن  ــيــــس مـــركـــز طــ ورئــ
والدكتور  التشيك،  بجمهورية 
جـــهـــاد الـــشـــالـــوحـــي اســتــشــاري 
قــســم طـــب الــجــنــيــن بــالــمــركــز 
الــطــبــي بــالــجــامــعــة األمــريــكــيــة 
ــيـــروت، والـــدكـــتـــور أبــوبــكــر  فـــي بـ
الــمــرضــي رئــيــس قسم أمــراض 
النساء والتوليد ورئيس وحدة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة الــنــســائــيــة 
ــاة فــي  ــيـ بــمــســتــشــفــى رويـــــــال حـ

دولة الكويت.

م��وؤت��م��ر »اال���س��ت��دام��ة وال���م���رون���ة« ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ي��دع��و 

اإل��������ى ت�������ش���ج���ي���ع االب����ت����ك����ار ف�����ي ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي 

انط���اق اأعم���ال الم�ؤتم���ر الدول���ي الثان���ي 
الأمرا����ض الن�ش���اء وال����الدة الجمع���ة القادم

} د. ضياء رزق.

»ال��م��ل��ك��ي��ة ل���ل���ج���راح���ي���ن« ت���ا���ش��ل 
ت���ع���اون���ه���ا م����ع م�����ب�����ادرة اب��ت�����ش��ام��ة

اســتــقــبــل الــبــروفــيــســور ســمــيــر الــعــتــوم 
رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في 
أيـــرلـــنـــدا - جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
ــانـــي  ــبـــدالـــرحـــمـــن الـــزيـ ــبــــاح عـ ــيـــد صــ الـــسـ
المستقبل  جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس 

الشبابية وأعضاء مجلس اإلدارة بحضور عدد 
وتم  الجامعة،  في  واألســاتــذة  المسؤولين  من 
المشتركة  الــبــرامــج  اســتــعــراض  الــلــقــاء  خـــالل 
الــجــامــعــة خــالل  قــبــل  تــم تنظيمها مــن  الــتــي 
الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن بـــهـــدف دعـــــم جــهــود 
الــمــبــادرة حــيــث نظمت الــجــامــعــة الــعــديــد من 
منصات  وإقــامــة  والفنية  الرياضية  الفعالية 
نشر  في  أسهمت  الجامعة  داخــل حرم  توعوية 
الوعي بمرض سرطان األطفال لدى منتسبي 
الــجــامــعــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــة عــــدد من 
مــبــادرة  تنظمها  الــتــي  الفعاليات  فــي  الطلبة 

»ابتسامة« طوال العام.
كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك 
خالل الفترة القادمة، وفي نهاية اللقاء تفضل 
والذي  للمبادرة  دعم  بتقديم  الجامعة  رئيس 
التي  الــفــعــالــيــات  ــرادات  ــ إيــ مــن  تخصيصه  تــم 
الجامعة مؤخرًا ضمن مشاركتها في  نظمتها 
السنوية  التوعية  حملة  من  العام  هذا  نسخة 
سبتمبر  شــهــر  طـــوال  الــمــبــادرة  تنظمها  الــتــي 
من كل عام بهدف رفع الوعي بمرض سرطان 

األطفال تحت شعار »أطفالنا كالذهب«.
ــقـــدم الـــســـيـــد صــبــاح  ــام الـــلـــقـــاء تـ ــتـ ــــي خـ وفـ
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي وبــالــنــيــابــة عــن أعــضــاء 
الجمعية  مــنــتــســبــي  وجــمــيــع  اإلدارة  مــجــلــس 
والمبادرة بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور 
سمير العتوم رئيس الجامعة ولجميع أعضاء 
منتسبي  والطلبة  واألكــاديــمــي  اإلداري  الــكــادر 
المبادرة  مع  المستمر  تعاونهم  على  الجامعة 
ودعـــمـــهـــم الـــكـــريـــم لـــأبـــطـــال الـــصـــغـــار مــرضــى 
السرطان، متطلعًا إلى المزيد من التعاون من 
الــدخــول في  القادمة من خــالل  الفترة  خــالل 
المزيد من المشاريع المشتركة في إطار دعم 
المجتمعي  الــوعــي  وزيـــادة  المرضى  األطــفــال 

بمرض سرطان األطفال.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������ش���ارك ف����ي ف��ع��ال��ي��ة اإح����ي����اء ذك����رى 
ال���ه���دن���ة ب�������ش���ف���ارة ال��م��م��ل��ك��ة ال���م���ت���ح���دة ل�����دى ال��ب��ح��ري��ن

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  شارك 
الزياني وزير الخارجية، أمس، في الفعالية 
المتحدة  المملكة  ســفــارة  أقامتها  الــتــي 
لدى مملكة البحرين إلحياء ذكرى الهدنة 
تخليًدا لضحايا الحرب العالمية األولى، 
المعتمدين  الــســفــراء  مــن  عـــدد  بــحــضــور 

لدى المملكة وعدد من المدعوين. 
ــرودي  ــر الــخــارجــيــة لــ ــ ــرب وزيـ ــ ــد أعـ وقــ
لــدى  الــمــتــحــدة  المملكة  سفير  درامـــونـــد 
ــن تـــقـــديـــره لــمــبــادرة  مــمــلــكــة الــبــحــريــن عـ
الخاصة،  الفعالية  هذه  بتنظيم  السفارة 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي األديـــــان تــجــســيــًدا لما 

والمعتقدات  األديــان  أصحاب  بين  يجمع 
ــــن الـــتـــســـامـــح  ــــن قـــيـــم ســـامـــيـــة تـــعـــبـــر عـ مـ
ــرام اآلخـــــــر، مـــعـــرًبـــا عــن  ــ ــتـ ــ والـــتـــآخـــي واحـ
تربط  الــتــي  الــوطــيــدة  بالعالقات  اعــتــزازه 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 
من  الــمــزيــد  الــمــتــحــدة  للمملكة  متمنًيا 

التقدم واالزدهار.
درامــونــد عن  رودي  أعـــرب  مــن جهته، 
اعتزازه وتقديره لمشاركة وزير الخارجية 
اإلنسانية  وللمشاعر  المناسبة،  هــذه  في 
التي عّبر عنها، متمنًيا لمملكة  الصادقة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
ــواج  ــحــ ــن حـــســـن الــ ــ إبــــراهــــيــــم بـ
الـــوزارة  األشــغــال موظفي  وزيـــر 
الــمــنــتــهــيــة فــتــرة انــتــدابــهــم في 
مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــعـــة مــن  ــابـ ضـــمـــن الـــدفـــعـــة الـــسـ
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 
لتنمية الكوادر الحكومية، وهم 
مــنــديــل، محمد  عـــمـــار  ســـوســـن 
ــور، ســلــمــان الــســاعــاتــي،  خــالــد نــ
في  لعملهم  بعد عودتهم  وذلك 
ــوزارة وانــتــهــاء فــتــرة االنــتــداب  الــ
والخبرات  المهارات  واكتسابهم 
المرجوة، كما استقبل الموظف 
أحـــمـــد أكـــبـــر عـــلـــي والــمــوظــفــة 
ــل الــــلــــذيــــن تــم  ــ ــاضـ ــ ــة فـ ــمــ ــاطــ فــ
قبولهما في الدفعة الثامنة من 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 

لتنمية الكوادر الحكومية.
ــلـــقـــاء، رحــب  وفــــي بـــدايـــة الـ

الـــــــــوزيـــــــــر بـــــالـــــحـــــضـــــور وقــــــــدم 
الــتــهــنــئــة لــلــمــقــبــولــيــن الـــجـــدد 
بــالــدفــعــة الــثــامــنــة مـــن بــرنــامــج 
لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــذي  ــ ــة، والــ ــيـ ــومـ ــكـ ــوادر الـــحـ ــ ــكــ ــ الــ
ــاء اخـــتـــيـــارهـــم بـــعـــد مـــراحـــل  ــ جـ
والخضوع  والتقييم  الــفــرز  مــن 
لــلــشــروط والــمــعــايــيــر الــمــحــددة 
ــة  بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق رؤيــ
إلى  إضــافــة  البرنامج،  وأهـــداف 

الـــمـــوظـــفـــيـــن الــمــنــتــهــيــة فــتــرة 
ــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــتــــدابــــهــــم فـ انــ
الدفعة  ضــمــن  ــوزراء  ــ الـ مجلس 

السابعة من البرنامج. 
بــرنــامــج  أن  ــواج  ــحــ الــ وأكـــــد 
لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــوادر الــحــكــومــيــة يــعــد أحــد  ــكــ الــ
ــدة والــطــمــوحــة  ــرائــ الـــبـــرامـــج الــ
الطموحة  الـــرؤى  يعكس  الـــذي 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
الكوادر  إعداد  إلى  تهدف  والتي 
ــا،  ــهــ ــدراتــ ــيـــة قــ ــنـــمـ الـــوطـــنـــيـــة وتـ
بفعالية  لــلــمــشــاركــة  وتــأهــيــلــهــا 
فـــي تــطــويــر الــعــمــل الــحــكــومــي 
على أسس من الجودة واإلبداع 

واالبتكار.
ــر األشــــغــــال إلــى  ــ وأشــــــار وزيـ
أهمية استفادة منتسبي برنامج 

لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الفرص  من  الحكومية  الــكــوادر 
العملية  الــتــدريــبــيــة  والـــبـــرامـــج 
في  تسهم  التي  لهم،  المقدمة 
خبراتهم  وصقل  مهاراتهم  رفــع 
ــم الــعــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ وتـــنـــمـــيـــة قـ
حققه  بما  منوًها  واإلنــتــاجــيــة، 
متميزة  نجاحات  من  البرنامج 
خالل الدفعات السبع الماضية 
في تأصيل التميز واإلبــداع في 

األداء الحكومي.
ــم، أعــــــــــرب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ
ــم  ــرهــ ــكــ الــــــمــــــوظــــــفــــــون عــــــــن شــ
ــر األشــــغــــال  ــ ــوزيـ ــ ــم لـ ــرهــ ــديــ ــقــ وتــ
والكبير  المتواصل  دعمه  على 
وتحفيـزهم  الــوطــنــيــة  لــلــكــوادر 
بكفاءة  والمشاركة  اإلبــداع  على 
ومسؤولية في تطوير الخدمات 
الــحــكــومــيــة، بــمــا يــنــعــكــس على 

الوطن والمواطنين.

وزي�����ر »االأ�����ش����غ����ال« ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال��م��ق��ب���ل��ي��ن ب��ال��دف��ع��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
ب���رن���ام���ج رئ��ي�����ض م��ج��ل�����ض ال���������زراء ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ك�����ادر ال��ح��ك���م��ي��ة

تعاطف مملكة  الخارجية عن  وزارة  تعرب 
العربية وشعبها  البحرين مع جمهورية مصر 
ركــاب في  الشقيق جــراء حــادث سقوط حافلة 
منطقة  فــي  الدقهلية  بمحافظة  مائية  قــنــاة 
ــــذي أدى إلـــى مــقــتــل وإصــابــة  دلــتــا الــنــيــل، والـ

أطــفــال، معبرة  بينهم  األشــخــاص من  عشرات 
عــن خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة ألســـر وذوي 
الـــضـــحـــايـــا ولـــلـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــمـــصـــري 
لجميع  العاجل  الشفاء  وتمنياتها  الشقيق، 

المصابين جراء هذا الحادث المؤلم.

ال���خ���ارج���ي���ة ت����ع����رب ع����ن ت���ع���اط���ف���ه���ا م��ع 
م�����ش��ر ج�����راء ح�����ادث م��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة

للمن���اخ دولي���ة  محكم���ة  تاأ�شي����ض  اإل���ى  تدع����  البحري���ن  بجامع���ة  علمي���ة  درا�ش���ة 
دراســة علمية ألستاذ  دعت 
في جامعة البحرين إلى إنشاء 
محكمة دولية للمناخ، لمعاقبة 
ــدول الـــتـــي تـــخـــّل بــاتــفــاقــات  ــ الــ
حــفــظ الــمــنــاخ، وإنـــشـــاء وكــالــة 
دولــــيــــة مــتــخــصــصــة لــحــمــايــة 
األمــم  لمنظمة  تابعة  الــمــنــاخ 

المتحدة.
بقسم  األســتــاذ  واستعرض 
ــيـــة والـــــدراســـــات  ــعـــربـ ــغـــة الـ ــلـ الـ
اآلداب  بـــكـــلـــيـــة  اإلســـــالمـــــيـــــة 
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن األســـتـــاذ 
داود،  السيد  محمود  الــدكــتــور 
في ورقة علمية خالل مشاركته 
كيرال  بوالية  دولــي  مؤتمر  في 
الــهــنــد، مفهوم  فـــي جــمــهــوريــة 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة، وســبــل 

عالج تغير المناخ.
ووســــــــم الـــمـــؤتـــمـــر -الــــــذي 
ــاء  شــهــد حــضــور عـــدد مــن رؤسـ
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــ الـــجـــامـــعـــات وعـ
ورؤســاء  واألكاديميين  العلماء 

إلــى  ينتمون  دولــيــة  مــؤســســات 
أكـــثـــر مـــن 40 دولــــــة- بــعــنــوان: 
الدولية  الجامعات  قــادة  »قمة 

للعمل المناخي 2022«.
داود  أ.د.  ــة  ــ ــ دراسـ ــاءت  ــ ــ وجـ
بــعــنــوان: »الــجــهــود الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة لــمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
أن  إلى  أشارت  وقد  المناخية«، 
إلــى  تنقسم  الــدولــيــة  الــجــهــود 
دولــيــة  جــهــود  األول  قــســمــيــن: 
المناخية  التغيرات  لمواجهة 
2015م،  بــــاريــــس  اتــــفــــاق  قـــبـــل 
والقسم الثاني الجهود الدولية 
المبذولة عالميًا في ظل اتفاق 

باريس 2015م.
ونــظــمــت الــمــؤتــمــر -الــــذي 
 19  -  17 ــرة  ــتــ ــفــ الــ فـــــي  عــــقــــد 
مركز  جــامــعــة  2022م-  أكــتــوبــر 
السنية اإلسالمية في  الثقافة 
مــديــنــة الــمــعــرفــة، بــاالشــتــراك 
رابطة  الــدولــيــة:  المنظمة  مــع 

الجامعات اإلسالمية.

ــة الــعــلــمــيــة  ــ ــورقـ ــ وأكــــــــدت الـ
ــرًا في  أن الــطــريــق ال يـــزال وعــ
المناخية،  التغيرات  مواجهة 
ألن صياغة االلتزامات الواردة 
فــي هــذا الــبــروتــوكــول لــم تصل 
ــدول،  ــلــ إلــــــى درجـــــــة اإللــــــــــزام لــ

من  يخلو  الــبــروتــوكــول  أن  كما 
يجب  التي  الرادعة،  العقوبات 
هذا  يخالف  مــن  على  تقع  أن 
لم  أنه  زيــادة على  البروتوكول، 
يــحــدد مـــقـــدار الـــدعـــم الــمــالــي 
ــل  ــرة مـــــن أجــ ــيــ ــقــ ــفــ لـــــلـــــدول الــ

مواجهة هذه التغيرات.
إلى  العملية  الورقة  ودعــت 
ــاء  ــلـــى إنـــشـ ــمـــل عـ ــعـ ضــــــــرورة الـ
مــــعــــاهــــد قــــومــــيــــة لـــمـــواجـــهـــة 
ــة عــلــى  ــيـ ــاخـ ــنـ ــمـ ــرات الـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
ــم،  ــالــ ــعــ الــ دول  ــل  ــ كــ ــوى  ــتــ ــســ مــ

مــــع االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــة 
ــل مــســتــقــبــل  ــ الـــمـــتـــجـــددة ألجــ
ــدام، وأخـــــــيـــــــرًا ضـــــــرورة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
اتفاق باريس، لتقوية  مراجعة 
االلتزامات الواردة به، ومحاولة 

إلزام الدول بها.
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المؤتمر  في فعاليات  المشاركون  دعا 
تشجيع  إلى  والمرونة  لالستدامة  الرابع 
ــار فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي، وإيـــجـــاد  ــكـ ــتـ االبـ
في  االبتكار  لدعم  وطنية  استراتيجيات 

جميع القطاعات. 
ــر - الـــذي نــظــمــتــه  ــمـ ــؤتـ ــمـ واخـــتـــتـــم الـ
ــه األســـبـــوع  ــالـ ــمـ جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن - أعـ
من  بحثية  ورقــة   140 بمناقشة  الماضي 
مجاالت  فــي  وعالمية  إقليمية  دول  عــدة 
ــاء الـــــذكـــــي، والـــصـــحـــة،  ــنــ ــبــ ــة، والــ ــاقــ ــطــ الــ

والتعليم المستدام. 
وكـــانـــت رئــيــســة الــجــامــعــة الـــدكـــتـــورة 
نوهت  المضاحكة،  شاهين  بنت  جــواهــر 
يــؤديــه االبــتــكــار في  الـــذي  الــــدور  بأهمية 
أمثلة نحو  عــدة  إلــى  االســتــدامــة، مشيرة 
المدن الجديدة في البحرين، والمشاريع 
ــتـــي تــتــمــاشــى مــــع رؤيــــة  الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
من  إلـــيـــه  تــحــتــاج  ومــــا   ،2030 الــبــحــريــن 
إليه  تــحــتــاج  ــا  ومـ تصميمها،  فــي  ابــتــكــار 
التحتية  للموارد  األمثل  االستخدام  من 

المستدامة. 
الدولي  المتحدث  أشــار  جانبه،  ومــن 
مـــديـــر الــتــصــمــيــم مــتــعــدد الــتــخــصــصــات 
واالبتكار في شركة دريمز وسومر الدكتور 

االبتكار  أهمية  إلــى  قــرنــوح،  عبدالمجيد 
والــخــبــرة  العلمية  الــبــحــوث  عــلــى  الــقــائــم 
المميزة  المشاريع  واستعرض  العملية، 
الـــتـــي ســـاهـــم فــيــهــا عـــلـــى الــمــســتــويــيــن: 

اإلقليمي، والعالمي. 

الرئيسي مدير  ركز المتحدث  بينما 
مــركــز  فــــي  ــبــــحــــوث  والــ الــــــدراســــــات  إدارة 
ــريـــن لــــلــــدراســــات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـــحـ الـ
»دراسات« الدكتور عمر  والطاقة  والدولية 
العبيدلي، على موضوع االقتصاد القائم 

البحث  تشجيع  وأهــمــيــة  االبــتــكــار،  عــلــى 
العلمي، وإيجاد إستراتيجية وطنية لدعم 
االبتكار، مما يدفع بالوطن نحو األفضل. 

وفي جلسات المؤتمر - الذي أقيم عبر 
استعراض  تــم   - المرئي  االتــصــال  تقنية 
المبتكرة،  العلمية  األوراق  مــن  الــعــديــد 
بيئيًة جديدة، تخدم  أوجدت حلواًل  التي 
ــة، بــيــنــمــا  ــنـــاعـــة والــــصــــحــ قـــطـــاعـــات الـــصـ
عرضت أوراق أخرى استخدامات التقنية 
الــحــديــثــة فــي الــبــنــاء، والــتــعــلــيــم، والــــدور 
فــي مجاالت  التقنيات  تلك  تــؤديــه  الــذي 

البناء الذكي والمستدام. 
متنوعة  مجموعة  استعراض  تم  كما 
على  تــحــث  الــتــي  الــعــلــمــيــة،  األوراق  مـــن 
استدامة التراث المادي والالمادي، وكان 
البحرين من هذه  أساتذة جامعة  نصيب 

األوراق نصيبًا جيدًا. 
وبحث المؤتمر - الذي أقيم بالشراكة 
ــة لــمــهــنــدســي  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــع الـــمـــنـــظـــمـــة الـ ــ مـ
فــرع   )IEEE( واإللــكــتــرونــيــات  الــكــهــربــاء 
الماضيين  الــيــومــيــن  خـــالل   - الــبــحــريــن 
واألعـــمـــال،  الــهــنــدســة،  مــجــاالت  مختلف 
والبناء  والتخطيط  والتصميم  والعلوم، 

للبيئات المستدامة.

تـــــــــــــــــنـــــــــــــــــطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق 
أعــمــال الــمــؤتــمــر الــدولــي 
والــــوالدة  للنساء  الــثــانــي 
الذي تنظمه كلية الطب 
بجامعة  الطبية  والعلوم 
الخليج العربي في الفترة 
الــجــاري  نــوفــمــبــر   19-18
متحدثين   10 بــمــشــاركــة 
مناقشة  بــهــدف  دولــيــيــن، 
أحــــدث الــمــســتــجــدات في 

هذا المجال الطبي.
المؤتمر  رئيس  وقــال 
ــم أمـــــــــراض  ــ ــسـ ــ ــــس قـ ــيــ ــ رئــ
ــاء والـــــــــــــــوالدة فــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
العربي  الــخــلــيــج  جــامــعــة 
ــاذ الـــدكـــتـــور ضــيــاء  ــتـ األسـ
النساء  تخصص  إن  رزق 
والــــــوالدة يــشــهــد الــعــديــد 
ــارف والـــعـــلـــوم  ــعــ ــمــ مــــن الــ
تتطلب  التي  المستجدة 
الدولية  الخبرات  تكاتف 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــل الـ ــ مــــن أجـ
طرق رعاية ووقاية وعالج 
مبتكرة تعمل على تعزيز 

صحة المرأة والجنين. 
»هذا  بقوله:  وأضــاف 
المؤتمر الدولي سينعقد 
تحت شعار )المستجدات 
فــــي صـــحـــة الــــــمــــــرأة(، إذ 
سيطرح مجموعة واسعة 
ــن الـــقـــضـــايـــا الــطــبــيــة  ــ مـ
الجديدة التي تبين حجم 
المتسارعة  المستجدات 
فــــــــي هــــــــــذا الـــتـــخـــصـــص 
ــم، مــنــهــا  ــهـ ــمـ ــيـــوي الـ الـــحـ
صــحــة الـــمـــرأة والــجــنــيــن 
أثناء فترة الحمل بما في 
ذلك سكر الحمل والغدة 

الدرقية، ومتابعة نمو الجنين، 
ومــشــكــالت قـــاع الـــحـــوض لــدى 
الــــمــــرأة والــــعــــالجــــات الــبــديــلــة 
ــــدي  ــهـ ــ ــــجـ ــــس الــــــــبــــــــول الـ ــلـ ــ ــسـ ــ لـ
المثانة، وغيرها  ألم  ومتالزمة 

من العناوين المهمة. 
ــًا  ويـــشـــمـــل الـــمـــؤتـــمـــر أيـــضـ
األورام  فـــي  قــيــمــة  مــحــاضــرات 
الــنــســائــيــة، والـــتـــي تــســتــعــرض 
التوصيات العالمية المستجدة 
في مواضيع رئيسة كتشخيص 
وعالج أورام المبايض في فترة 
انقطاع  بعد  ما  وفترة  الحمل، 
فيروس  عن  والكشف  الطمث، 
ــبــــشــــري،  ــيـــمـــي الــ ــلـ الــــــــــورم الـــحـ
كــمــا ســيــكــون لــلــمــســاعــدة على 
اإلنـــجـــاب والــعــقــم نــصــيــب في 
ستناقش  إذ  الــمــؤتــمــر  بــرنــامــج 
في  المهمة  الــمــواضــيــع  بــعــض 
التوصيات  منها  المجال،  هذا 
اإلجــهــاض  عــالج  فــي  الحديثة 
الليفية  األورام  المتكرر وعالج 

في حاالت تأخر األنجاب.
ذلــــك، سيقدم  إلـــى جــانــب 
خبراتهم  عــصــارة  المتحدثون 
الواسعة في مجال طب النساء 
ــدة عــلــى  ــاعــ ــســ ــمــ والــــــــــــوالدة والــ
اإلنجاب، التي اكتسبوها خالل 
عملهم في مستشفيات جامعية 
في  مرموقة  طبية  ومــؤســســات 
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
التشيك،  الــمــتــحــدة،  المملكة 
إيطاليا، اليونان، لبنان، تركيا، 
إلى جانب الكويت، والسعودية.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويــــســــتــــضــــيــــف الــ
ــن األطـــبـــاء  نــخــبــة عـــالـــمـــيـــة مــ
يحملون  الذين  المتخصصين 
خــــبــــرة واســـــعـــــة فـــــي مــخــتــلــف 

الــتــخــصــصــات، مــنــهــم الــدكــتــور 
الرئيس  نــائــب  الــخــان  عــبــداهلل 
ــة  ــراحــ ــم طــــب وجــ ــسـ ومــــديــــر قـ
ــة والـــجـــنـــيـــن- الــمــركــز  ــومــ األمــ
ــبـــي لـــجـــامـــعـــة هــاكــنــســاك  الـــطـ
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
والـــدكـــتـــور آريــــس أنــتــســاكــلــيــس 
الــقــســم األول ألمـــراض  رئــيــس 
ــاء والــــــــــــــوالدة- جـــامـــعـــة  ــســ ــنــ الــ
ــور  ــتــ ــان، والــــدكــ ــونــ ــيــ ــالــ أثـــيـــنـــا بــ
بــافــيــل كـــالـــدا أســـتـــاذ أمــــراض 
الطب  كلية  والتوليد-  النساء 
ــة تــــشــــارلــــز،  ــعــ ــامــ األولـــــــــــى بــــجــ
ــب الــجــنــيــن  ــيــــس مـــركـــز طــ ورئــ
والدكتور  التشيك،  بجمهورية 
جـــهـــاد الـــشـــالـــوحـــي اســتــشــاري 
قــســم طـــب الــجــنــيــن بــالــمــركــز 
الــطــبــي بــالــجــامــعــة األمــريــكــيــة 
ــيـــروت، والـــدكـــتـــور أبــوبــكــر  فـــي بـ
الــمــرضــي رئــيــس قسم أمــراض 
النساء والتوليد ورئيس وحدة 
الــمــســالــك الــبــولــيــة الــنــســائــيــة 
ــاة فــي  ــيـ بــمــســتــشــفــى رويـــــــال حـ

دولة الكويت.

م��وؤت��م��ر »اال���س��ت��دام��ة وال���م���رون���ة« ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ي��دع��و 

اإل��������ى ت�������ش���ج���ي���ع االب����ت����ك����ار ف�����ي ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي 

انط���اق اأعم���ال الم�ؤتم���ر الدول���ي الثان���ي 
الأمرا����ض الن�ش���اء وال����الدة الجمع���ة القادم

} د. ضياء رزق.

»ال��م��ل��ك��ي��ة ل���ل���ج���راح���ي���ن« ت���ا���ش��ل 
ت���ع���اون���ه���ا م����ع م�����ب�����ادرة اب��ت�����ش��ام��ة

اســتــقــبــل الــبــروفــيــســور ســمــيــر الــعــتــوم 
رئــيــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في 
أيـــرلـــنـــدا - جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
ــانـــي  ــبـــدالـــرحـــمـــن الـــزيـ ــبــــاح عـ ــيـــد صــ الـــسـ
المستقبل  جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس 

الشبابية وأعضاء مجلس اإلدارة بحضور عدد 
وتم  الجامعة،  في  واألســاتــذة  المسؤولين  من 
المشتركة  الــبــرامــج  اســتــعــراض  الــلــقــاء  خـــالل 
الــجــامــعــة خــالل  قــبــل  تــم تنظيمها مــن  الــتــي 
الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن بـــهـــدف دعـــــم جــهــود 
الــمــبــادرة حــيــث نظمت الــجــامــعــة الــعــديــد من 
منصات  وإقــامــة  والفنية  الرياضية  الفعالية 
نشر  في  أسهمت  الجامعة  داخــل حرم  توعوية 
الوعي بمرض سرطان األطفال لدى منتسبي 
الــجــامــعــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــة عــــدد من 
مــبــادرة  تنظمها  الــتــي  الفعاليات  فــي  الطلبة 

»ابتسامة« طوال العام.
كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك 
خالل الفترة القادمة، وفي نهاية اللقاء تفضل 
والذي  للمبادرة  دعم  بتقديم  الجامعة  رئيس 
التي  الــفــعــالــيــات  ــرادات  ــ إيــ مــن  تخصيصه  تــم 
الجامعة مؤخرًا ضمن مشاركتها في  نظمتها 
السنوية  التوعية  حملة  من  العام  هذا  نسخة 
سبتمبر  شــهــر  طـــوال  الــمــبــادرة  تنظمها  الــتــي 
من كل عام بهدف رفع الوعي بمرض سرطان 

األطفال تحت شعار »أطفالنا كالذهب«.
ــقـــدم الـــســـيـــد صــبــاح  ــام الـــلـــقـــاء تـ ــتـ ــــي خـ وفـ
عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي وبــالــنــيــابــة عــن أعــضــاء 
الجمعية  مــنــتــســبــي  وجــمــيــع  اإلدارة  مــجــلــس 
والمبادرة بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور 
سمير العتوم رئيس الجامعة ولجميع أعضاء 
منتسبي  والطلبة  واألكــاديــمــي  اإلداري  الــكــادر 
المبادرة  مع  المستمر  تعاونهم  على  الجامعة 
ودعـــمـــهـــم الـــكـــريـــم لـــأبـــطـــال الـــصـــغـــار مــرضــى 
السرطان، متطلعًا إلى المزيد من التعاون من 
الــدخــول في  القادمة من خــالل  الفترة  خــالل 
المزيد من المشاريع المشتركة في إطار دعم 
المجتمعي  الــوعــي  وزيـــادة  المرضى  األطــفــال 

بمرض سرطان األطفال.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������ش���ارك ف����ي ف��ع��ال��ي��ة اإح����ي����اء ذك����رى 
ال���ه���دن���ة ب�������ش���ف���ارة ال��م��م��ل��ك��ة ال���م���ت���ح���دة ل�����دى ال��ب��ح��ري��ن

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  شارك 
الزياني وزير الخارجية، أمس، في الفعالية 
المتحدة  المملكة  ســفــارة  أقامتها  الــتــي 
لدى مملكة البحرين إلحياء ذكرى الهدنة 
تخليًدا لضحايا الحرب العالمية األولى، 
المعتمدين  الــســفــراء  مــن  عـــدد  بــحــضــور 

لدى المملكة وعدد من المدعوين. 
ــرودي  ــر الــخــارجــيــة لــ ــ ــرب وزيـ ــ ــد أعـ وقــ
لــدى  الــمــتــحــدة  المملكة  سفير  درامـــونـــد 
ــن تـــقـــديـــره لــمــبــادرة  مــمــلــكــة الــبــحــريــن عـ
الخاصة،  الفعالية  هذه  بتنظيم  السفارة 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي األديـــــان تــجــســيــًدا لما 

والمعتقدات  األديــان  أصحاب  بين  يجمع 
ــــن الـــتـــســـامـــح  ــــن قـــيـــم ســـامـــيـــة تـــعـــبـــر عـ مـ
ــرام اآلخـــــــر، مـــعـــرًبـــا عــن  ــ ــتـ ــ والـــتـــآخـــي واحـ
تربط  الــتــي  الــوطــيــدة  بالعالقات  اعــتــزازه 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، 
من  الــمــزيــد  الــمــتــحــدة  للمملكة  متمنًيا 

التقدم واالزدهار.
درامــونــد عن  رودي  أعـــرب  مــن جهته، 
اعتزازه وتقديره لمشاركة وزير الخارجية 
اإلنسانية  وللمشاعر  المناسبة،  هــذه  في 
التي عّبر عنها، متمنًيا لمملكة  الصادقة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
ــواج  ــحــ ــن حـــســـن الــ ــ إبــــراهــــيــــم بـ
الـــوزارة  األشــغــال موظفي  وزيـــر 
الــمــنــتــهــيــة فــتــرة انــتــدابــهــم في 
مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــعـــة مــن  ــابـ ضـــمـــن الـــدفـــعـــة الـــسـ
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 
لتنمية الكوادر الحكومية، وهم 
مــنــديــل، محمد  عـــمـــار  ســـوســـن 
ــور، ســلــمــان الــســاعــاتــي،  خــالــد نــ
في  لعملهم  بعد عودتهم  وذلك 
ــوزارة وانــتــهــاء فــتــرة االنــتــداب  الــ
والخبرات  المهارات  واكتسابهم 
المرجوة، كما استقبل الموظف 
أحـــمـــد أكـــبـــر عـــلـــي والــمــوظــفــة 
ــل الــــلــــذيــــن تــم  ــ ــاضـ ــ ــة فـ ــمــ ــاطــ فــ
قبولهما في الدفعة الثامنة من 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 

لتنمية الكوادر الحكومية.
ــلـــقـــاء، رحــب  وفــــي بـــدايـــة الـ

الـــــــــوزيـــــــــر بـــــالـــــحـــــضـــــور وقــــــــدم 
الــتــهــنــئــة لــلــمــقــبــولــيــن الـــجـــدد 
بــالــدفــعــة الــثــامــنــة مـــن بــرنــامــج 
لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــذي  ــ ــة، والــ ــيـ ــومـ ــكـ ــوادر الـــحـ ــ ــكــ ــ الــ
ــاء اخـــتـــيـــارهـــم بـــعـــد مـــراحـــل  ــ جـ
والخضوع  والتقييم  الــفــرز  مــن 
لــلــشــروط والــمــعــايــيــر الــمــحــددة 
ــة  بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق رؤيــ
إلى  إضــافــة  البرنامج،  وأهـــداف 

الـــمـــوظـــفـــيـــن الــمــنــتــهــيــة فــتــرة 
ــــي مـــكـــتـــب رئـــيـــس  ــتــــدابــــهــــم فـ انــ
الدفعة  ضــمــن  ــوزراء  ــ الـ مجلس 

السابعة من البرنامج. 
بــرنــامــج  أن  ــواج  ــحــ الــ وأكـــــد 
لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
ــوادر الــحــكــومــيــة يــعــد أحــد  ــكــ الــ
ــدة والــطــمــوحــة  ــرائــ الـــبـــرامـــج الــ
الطموحة  الـــرؤى  يعكس  الـــذي 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
الكوادر  إعداد  إلى  تهدف  والتي 
ــا،  ــهــ ــدراتــ ــيـــة قــ ــنـــمـ الـــوطـــنـــيـــة وتـ
بفعالية  لــلــمــشــاركــة  وتــأهــيــلــهــا 
فـــي تــطــويــر الــعــمــل الــحــكــومــي 
على أسس من الجودة واإلبداع 

واالبتكار.
ــر األشــــغــــال إلــى  ــ وأشــــــار وزيـ
أهمية استفادة منتسبي برنامج 

لتنمية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الفرص  من  الحكومية  الــكــوادر 
العملية  الــتــدريــبــيــة  والـــبـــرامـــج 
في  تسهم  التي  لهم،  المقدمة 
خبراتهم  وصقل  مهاراتهم  رفــع 
ــم الــعــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ وتـــنـــمـــيـــة قـ
حققه  بما  منوًها  واإلنــتــاجــيــة، 
متميزة  نجاحات  من  البرنامج 
خالل الدفعات السبع الماضية 
في تأصيل التميز واإلبــداع في 

األداء الحكومي.
ــم، أعــــــــــرب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــــن جـ
ــم  ــرهــ ــكــ الــــــمــــــوظــــــفــــــون عــــــــن شــ
ــر األشــــغــــال  ــ ــوزيـ ــ ــم لـ ــرهــ ــديــ ــقــ وتــ
والكبير  المتواصل  دعمه  على 
وتحفيـزهم  الــوطــنــيــة  لــلــكــوادر 
بكفاءة  والمشاركة  اإلبــداع  على 
ومسؤولية في تطوير الخدمات 
الــحــكــومــيــة، بــمــا يــنــعــكــس على 

الوطن والمواطنين.

وزي�����ر »االأ�����ش����غ����ال« ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال��م��ق��ب���ل��ي��ن ب��ال��دف��ع��ة ال��ث��ام��ن��ة من 
ب���رن���ام���ج رئ��ي�����ض م��ج��ل�����ض ال���������زراء ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ك�����ادر ال��ح��ك���م��ي��ة

تعاطف مملكة  الخارجية عن  وزارة  تعرب 
العربية وشعبها  البحرين مع جمهورية مصر 
ركــاب في  الشقيق جــراء حــادث سقوط حافلة 
منطقة  فــي  الدقهلية  بمحافظة  مائية  قــنــاة 
ــــذي أدى إلـــى مــقــتــل وإصــابــة  دلــتــا الــنــيــل، والـ

أطــفــال، معبرة  بينهم  األشــخــاص من  عشرات 
عــن خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة ألســـر وذوي 
الـــضـــحـــايـــا ولـــلـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــمـــصـــري 
لجميع  العاجل  الشفاء  وتمنياتها  الشقيق، 

المصابين جراء هذا الحادث المؤلم.

ال���خ���ارج���ي���ة ت����ع����رب ع����ن ت���ع���اط���ف���ه���ا م��ع 
م�����ش��ر ج�����راء ح�����ادث م��ح��اف��ظ��ة ال��دق��ه��ل��ي��ة

للمن���اخ دولي���ة  محكم���ة  تاأ�شي����ض  اإل���ى  تدع����  البحري���ن  بجامع���ة  علمي���ة  درا�ش���ة 
دراســة علمية ألستاذ  دعت 
في جامعة البحرين إلى إنشاء 
محكمة دولية للمناخ، لمعاقبة 
ــدول الـــتـــي تـــخـــّل بــاتــفــاقــات  ــ الــ
حــفــظ الــمــنــاخ، وإنـــشـــاء وكــالــة 
دولــــيــــة مــتــخــصــصــة لــحــمــايــة 
األمــم  لمنظمة  تابعة  الــمــنــاخ 

المتحدة.
بقسم  األســتــاذ  واستعرض 
ــيـــة والـــــدراســـــات  ــعـــربـ ــغـــة الـ ــلـ الـ
اآلداب  بـــكـــلـــيـــة  اإلســـــالمـــــيـــــة 
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن األســـتـــاذ 
داود،  السيد  محمود  الــدكــتــور 
في ورقة علمية خالل مشاركته 
كيرال  بوالية  دولــي  مؤتمر  في 
الــهــنــد، مفهوم  فـــي جــمــهــوريــة 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة، وســبــل 

عالج تغير المناخ.
ووســــــــم الـــمـــؤتـــمـــر -الــــــذي 
ــاء  شــهــد حــضــور عـــدد مــن رؤسـ
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــ الـــجـــامـــعـــات وعـ
ورؤســاء  واألكاديميين  العلماء 

إلــى  ينتمون  دولــيــة  مــؤســســات 
أكـــثـــر مـــن 40 دولــــــة- بــعــنــوان: 
الدولية  الجامعات  قــادة  »قمة 

للعمل المناخي 2022«.
داود  أ.د.  ــة  ــ ــ دراسـ ــاءت  ــ ــ وجـ
بــعــنــوان: »الــجــهــود الــقــانــونــيــة 
الــدولــيــة لــمــواجــهــة الــتــغــيــرات 
أن  إلى  أشارت  وقد  المناخية«، 
إلــى  تنقسم  الــدولــيــة  الــجــهــود 
دولــيــة  جــهــود  األول  قــســمــيــن: 
المناخية  التغيرات  لمواجهة 
2015م،  بــــاريــــس  اتــــفــــاق  قـــبـــل 
والقسم الثاني الجهود الدولية 
المبذولة عالميًا في ظل اتفاق 

باريس 2015م.
ونــظــمــت الــمــؤتــمــر -الــــذي 
 19  -  17 ــرة  ــتــ ــفــ الــ فـــــي  عــــقــــد 
مركز  جــامــعــة  2022م-  أكــتــوبــر 
السنية اإلسالمية في  الثقافة 
مــديــنــة الــمــعــرفــة، بــاالشــتــراك 
رابطة  الــدولــيــة:  المنظمة  مــع 

الجامعات اإلسالمية.

ــة الــعــلــمــيــة  ــ ــورقـ ــ وأكــــــــدت الـ
ــرًا في  أن الــطــريــق ال يـــزال وعــ
المناخية،  التغيرات  مواجهة 
ألن صياغة االلتزامات الواردة 
فــي هــذا الــبــروتــوكــول لــم تصل 
ــدول،  ــلــ إلــــــى درجـــــــة اإللــــــــــزام لــ

من  يخلو  الــبــروتــوكــول  أن  كما 
يجب  التي  الرادعة،  العقوبات 
هذا  يخالف  مــن  على  تقع  أن 
لم  أنه  زيــادة على  البروتوكول، 
يــحــدد مـــقـــدار الـــدعـــم الــمــالــي 
ــل  ــرة مـــــن أجــ ــيــ ــقــ ــفــ لـــــلـــــدول الــ

مواجهة هذه التغيرات.
إلى  العملية  الورقة  ودعــت 
ــاء  ــلـــى إنـــشـ ــمـــل عـ ــعـ ضــــــــرورة الـ
مــــعــــاهــــد قــــومــــيــــة لـــمـــواجـــهـــة 
ــة عــلــى  ــيـ ــاخـ ــنـ ــمـ ــرات الـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
ــم،  ــالــ ــعــ الــ دول  ــل  ــ كــ ــوى  ــتــ ــســ مــ

مــــع االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــة 
ــل مــســتــقــبــل  ــ الـــمـــتـــجـــددة ألجــ
ــدام، وأخـــــــيـــــــرًا ضـــــــرورة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
اتفاق باريس، لتقوية  مراجعة 
االلتزامات الواردة به، ومحاولة 

إلزام الدول بها.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16306/pdf/1-Supplime/16306.pdf?fixed8585
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/1315781
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315780
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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حمليات

تفّقد حماجر هيئة رعاية �س�ؤون اخليل يف نادي را�سد للفرو�سية.. املبارك:

تط�ير خمتلف امل�ساريع مل�اكبة م�سرية التط�ر احل�ساري

وزير  املبارك  نا�صر  بن  وائل  املهند�س  اأكد 

من  اجلهود  موا�صلة  والزراعة  البلديات  �صوؤون 

البحرين  مبملكة  امل�صاريع  خمتلف  تطوير  اأجل 

احل�صرية  التنمية  تعزيز  �صاأنها  من  والتي 

الرقعة  وزيادة  البيئة  لتطوير  امل�صتدامة 

التنموية  امل�صرية  اأهداف  يواكب  مبا  اخل�صراء، 

ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومبتابعة 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء. 

البلديات  �صوؤون  وزير  قيام  خالل  ذلك  جاء 

والزراعة بزيارة ميدانية اإىل حماجر هيئة رعاية 

�صوؤون اخليل يف نادي را�صد للفرو�صية و�صباق 

من  النتهاء  اأعمال  على  لالطالع  وذلك  اخليل، 

�صوؤون  رعاية  هيئة  حماجر  تطوير  م�صروع 

بن  �صلمان  بن  دعيج  ال�صيخ  بح�صور  اخليل، 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  مبارك 

جمل�س  اأع�صاء  من  وعدد  اخليل،  �صوؤون  رعاية 

الإدارة اإىل جانب يو�صف اأحمد العي�صى الرئي�س 

التنفيذي لهيئة رعاية �صوؤون اخليل.

تو�صعة  على  الزيارة  خالل  الوزير  واطلع   

اإطار  يف  للهيئة  البيطرية  املحاجر  وتطوير 

تقوم  التي  املبذولة  واجلهود  امل�صتمر  الهتمام 

رعاية  هيئة  مع  الوثيق  وبالتعاون  الوزارة  بها 

�صوؤون اخليل واملعنيني يف نادي را�صد للفرو�صية 

و�صباق اخليل، واجلهات الأخرى ذات العالقة يف 

املرتبطة،  املن�صاآت  لتطوير  اخليل  رعاية  جمال 

م�صيًدا مب�صتوى  الالزمة،  الت�صهيالت  وتقدمي كل 

مراحل  من  والنتهاء  امل�صروع  يف  الإجناز 

التطوير، ومنوًها بامل�صتوى العاملي للمحاجر من 

خالل ا�صتخدام التقنيات احلديثة وتوفري البيئة 

ال�صحية، اإذ تعد هذه املحاجر من بني الأف�صل يف 

املنطقة.

بن  �صلمان  بن  دعيج  ال�صيخ  قال  بدوره، 

مبارك اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة رعاية 

اإىل تعزيز  امل�صروع يهدف  اإن هذا  �صوؤون اخليل 

البنية  تقدم ريا�صة اخليل والفرو�صية وتر�صيخ 

جذب  من  البحرين  مملكة  متكن  التي  التحتية 

والفعاليات  امل�صابقات  وا�صت�صافة  ال�صباقات 

اخلارطة  على  اململكة  ا�صم  ت�صع  التي  الدولية 

الآباء  اإرث  هي  التي  الريا�صة  هذه  يف  الدولية 

والأجداد.

وبني رئي�س جمل�س اإدارة هيئة رعاية �صوؤون 

الطاقة  رفع  خالل  من  التطوير  مراحل  اخليل 

 26 من  للخيول  ال�صحي  باملحجر  ال�صتيعابية 

ل�صمان  املحجر  م�صتوى  ورفع  خياًل،   50 اإىل 

دولًيا،  املعتمدة  واملعايري  للمتطلبات  مطابقته 

وذلك متا�صًيا مع خطة هيئة رعاية �صوؤون اخليل 

وم�صاريع  الإن�صائية  امل�صاريع  من  عدد  لتنفيذ 

ال�صيانة للمن�صاآت اخلا�صة ذات العالقة ب�صوؤون 

اخليل من اأجل مواكبة امل�صتويات العاملية ووفًقا 

لأحدث املوا�صفات القيا�صية الفنية الدولية.

من  الثانية  املرحلة  ا�صتملت  اأنه  واأ�صاف 

حمجرين  اإن�صاء  على  والتطوير  التو�صعة 

مزودين  حمجر  لكل  خياًل   12 ب�صعة  اإ�صافيني 

بنظام رقابة على مدار ال�صاعة ووفق م�صتويات 

الأف�صل على م�صتوى  فنية عالية تعترب من بني 

املنطقة، اإىل جانب اإن�صاء م�صمار لتدريب واإحماء 

اإن�صاء  اإىل  بالإ�صافة  مرت،   400 بطول  اخليل 

خمزن منف�صل لتخزين الأعالف وجميع اخلدمات 

امل�صاندة والأعمال اخلارجية يف املوقع.

رعاية  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وثمن   

البلديات  �صوؤون  وزير  زيارة  اخليل  �صوؤون 

�صكره  عن  معرًبا  ال�صحية،  للمحاجر  والزراعة 

التي تعرب  الزيارة  الإدارة لهذه  واأع�صاء جمل�س 

عن اهتمام وزارة �صوؤون البلديات والزراعة بدعم 

يف  اخليل  بريا�صة  املرتبطة  امل�صاريع  وم�صاندة 

مملكة البحرين.

العي�صى  اأحمد  يو�صف  اأو�صح  جانبه،  من   

اخليل  �صوؤون  رعاية  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

را�صد  نادي  يف  ال�صحية  املحاجر  م�صروع  اأن 

للفرو�صية و�صباق اخليل قد ُنفذ على عدة مراحل، 

وا�صتكمال  والتو�صعة  التطوير  على  ا�صتمل  اإذ 

املرافق املكملة للمحجر واخلدمات امل�صاندة. 

»�س�ق العمل«: �سبط عدد من

 العمالة املخالفة يف املحافظة ال�سمالية

عدًدا  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  �صبطت 

ال�صمالية،  باملحافظة  املخالفة  العمالة  من 

على  م�صرتكة  تفتي�صية  حملة  يف  وذلك 

�صوؤون  بالتعاون مع  العمل  عدد من مواقع 

بوزارة  والإقامة  واجلوازات  اجلن�صية 

املحافظة  �صرطة  ومديرية  الداخلية، 

قانون  اأحكام  ملخالفتهم  وذلك  ال�صمالية، 

الإقامة  وقانون  العمل  �صوق  تنظيم  هيئة 

مبملكة البحرين.

مع  خطتها  تنفيذ  يف  الهيئة  وت�صتمر   

خمتلف ال�صركاء احلكوميني بت�صديد الرقابة 

التفتي�صية  املخالفني وتكثيف احلمالت  على 

واملرونة  والعدالة  ال�صتقرار  يحقق  مبا 

يف  وي�صهم  العمل،  �صوق  يف  والتناف�صية 

النظامية  غري  العمالة  ظاهرة  على  الق�صاء 

من  املخالفني  مع  التعامل  ت�صديد  عرب 

اأ�صحاب العمل والعمالة الوافدة.

العمل  �صوق  تنظيم  هيئة  وجّددت   

اأفراد املجتمع اإىل دعم جهود  دعوتها جميع 

للممار�صات  للت�صدي  احلكومية  اجلهات 

والعمالة  العمل  �صوق  يف  القانونية  غري 

عامة،  للمجتمع  حماية  النظامية  غري 

�صكاوى  اأي  عن  لالإبالغ  اجلمهور  داعية 

والعمالة  العمل  �صوق  مبخالفات  تتعلق 

ال�صتمارة  ملء  خالل  من  النظامية  غري 

املوقع  على  لالإبالغ  املخ�ص�صة  الإلكرتونية 

الر�صمي للهيئة www.lmra.bh اأو الت�صال 

على مركز ات�صال الهيئة 17506055.

امل�ؤمتر ال�سن�ي ي�ستعر�ض 140 ورقة يف الطاقة والبناء الذكي وال�سحة والتعليم 

»اال�ستدامة واملرونة« بجامعة البحرين يدع� لت�سجيع االبتكار يف البحث العلمي

فعاليات  يف  امل�صاركون  دعا 

املوؤمتر الرابع لال�صتدامة واملرونة 

البحث  يف  البتكار  ت�صجيع  اإىل 

ا�صرتاتيجيات  واإيجاد  العلمي، 

جميع  يف  البتكار  لدعم  وطنية 

القطاعات. 

-الذي  املوؤمتر  واختتم 

اأعماله  البحرين-  جامعة  نظمته 

 140 مبناق�صة  املا�صي  الأ�صبوع 

ورقة بحثية من عدة دول اإقليمية 

الطاقة،  جمالت  يف  وعاملية 

والبناء الذكي، وال�صحة، والتعليم 

امل�صتدام. 

اجلامعة  رئي�صة  وكانت 

�صاهني  بنت  جواهر  الدكتورة 

الدور  باأهمية  نّوهت  امل�صاحكة 

الذي يوؤديه البتكار يف ال�صتدامة، 

املدن  نحو  اأمثلة  عدة  اإىل  م�صرية 

وامل�صاريع  البحرين،  يف  اجلديدة 

امل�صتقبلية التي تتما�صى مع روؤية 

حتتاج  وما   ،2030 البحرين 

ابتكار يف ت�صميمها، وما  اإليه من 

الأمثل  ال�صتخدام  من  حتتاجه 

للموارد التحتية امل�صتدامة. 

املتحدث  اأ�صار  جانبه،  من 

متعدد  الت�صميم  مدير  الدويل 

�صركة  يف  والبتكار  التخ�ص�صات 

درميز و�صومر الدكتور عبداملجيد 

القائم  البتكار  اأهمية  اإىل  قرنوح 

واخلربة  العلمية  البحوث  على 

امل�صاريع  وا�صتعر�س  العملية، 

على  فيها  اأ�صهم  التي  املميزة 

امل�صتويني الإقليمي والعاملي. 

الرئي�س  املتحدث  ركز  بينما 

والبحوث  الدرا�صات  اإدارة  مدير 

للدرا�صات  البحرين  مركز  يف 

والطاقة  والدولية  ال�صرتاتيجية 

الدكتور عمر العبيديل  »درا�صات« 

على مو�صوع القت�صاد القائم على 

البحث  ت�صجيع  واأهمية  البتكار، 

اإ�صرتاتيجية  واإيجاد  العلمي، 

يدفع  ما  البتكار،  لدعم  وطنية 

بالوطن نحو الأف�صل. 

-الذي  املوؤمتر  جل�صات  ويف 

املرئي-  الت�صال  تقنية  عرب  اأقيم 

الأوراق  العديد من  ا�صتعرا�س  مت 

اأوجدت  التي  املبتكرة  العلمية 

تخدم  جديدة،  بيئيًة  حلولً 

قطاعات ال�صناعة وال�صحة، بينما 

اأوراق اأخرى ا�صتخدامات  عر�صت 

البناء،  يف  احلديثة  التقنية 

والتعليم، والدور الذي توؤديه تلك 

التقنيات يف جمالت البناء الذكي 

وامل�صتدام. 

جمموعة  ا�صتعرا�س  مت  كما 

متنوعة من الأوراق العلمية التي 

املادي  الرتاث  ا�صتدامة  حتث على 

اأ�صاتذة  ن�صيب  وكان  والالمادي، 

الأوراق  البحرين من هذه  جامعة 

ن�صيًبا جيًدا. 

اأقيم  -الذي  املوؤمتر  وبحث 

العاملية  املنظمة  مع  بال�صراكة 

والإلكرتونيات  الكهرباء  ملهند�صي 

خالل  البحرين-  فرع   )IEEE(

اليومني املا�صيني خمتلف جمالت 

والعلوم،  والأعمال،  الهند�صة، 

والبناء  والتخطيط  والت�صميم 

للبيئات امل�صتدامة.

خالل م�ساركته يف قمة قادة اجلامعات الدولية للعمل املناخي بالهند

درا�سة الأ�ستاذ بجامعة البحرين تدع� لتاأ�سي�ض حمكمة دولية للمناخ

جامعة  يف  لأ�صتاذ  علمية  درا�صة  دعت 

البحرين اإىل اإن�صاء حمكمة دولية للمناخ، ملعاقبة 

واإن�صاء  املناخ،  حفظ  باتفاقات  تخل  التي  الدول 

تابعة  املناخ  حلماية  متخ�ص�صة  دولية  وكالة 

بق�صم  الأ�صتاذ  وا�صتعر�س  املتحدة.  الأمم  ملنظمة 

اللغة العربية والدرا�صات الإ�صالمية بكلية الآداب 

ال�صيد  حممود  الدكتور  الأ�صتاذ  البحرين  بجامعة 

موؤمتر  م�صاركته يف  داود، يف ورقة عملية خالل 

مفهوم  الهند،  جمهورية  يف  كريل  بولية  دويل 

التغريات املناخية، و�صبل عالج تغري املناخ.

عدد  ح�صور  �صهد  ي  املوؤمترالذ  وو�صم 

العلماء  من  كبري  وعدد  اجلامعات  روؤ�صاء  من 

ينتمون  دولية  موؤ�ص�صات  وروؤ�صاء  والأكادمييني 

لأكرث من 40 دولة بعنوان »قمة قادة اجلامعات 

الدولية للعمل املناخي 2022«.

»اجلهود  بعنوان  داود  اأ.د.  درا�صة  وجاءت 

املناخية«،  التغريات  ملواجهة  الدولية  القانونية 

اإىل  تنق�صم  الدولية  اجلهود  اأن  اإىل  اأ�صارت  وقد 

التغريات  ملواجهة  دولية  جهود  الأول  ق�صمني: 

املناخية قبل اتفاق باري�س 2015، والق�صم الثاين 

اتفاق  ظل  يف  عاملًيا  املبذولة  الدولية  اجلهود 

عقد يف  الذي   - املوؤمتر  ونظمت  باري�س 2015. 

- جامعة  اأكتوبر 2022  اإىل 19  من 17  الفرتة 

مركز الثقافة ال�صنية الإ�صالمية يف مدينة املعرفة، 

اجلامعات  رابطة  الدولية:  املنظمة  مع  بال�صرتاك 

الإ�صالمية.

يزال  ل  الطريق  اأن  العلمية  الورقة  واأكدت 

لأن �صياغة  املناخية،  التغريات  مواجهة  وعًرا يف 

ت�صل  مل  الربوتوكول  هذا  يف  الواردة  اللتزامات 

اإىل درجة الإلزام للدول، كما اأن الربوتوكول يخلو 

من العقوبات الرادعة، التي يجب اأن تقع على من 

اأنه مل يحدد  يخالف هذا الربوتوكول، زيادة على 

اأجل مواجهة  مقدار الدعم املايل للدول الفقرية من 

هذه التغريات. ودعت الورقة العملية اإىل �صرورة 

العمل على اإن�صاء معاهد قومية ملواجهة التغريات 

املناخية على م�صتوى كل دول العامل، مع ال�صتثمار 

يف الطاقة املتجددة لأجل م�صتقبل م�صتدام، واأخرًيا 

�صرورة مراجعة اتفاق باري�س، لتقوية اللتزامات 

الواردة بها، وحماولة اإلزام الدول بها.

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  اأ�صدر 

جمل�س ال�صورى قراًرا اإدارًيا بتعيني امل�صت�صار 

علي عبداهلل جا�صم العرادي اأميًنا عاًما م�صاعًدا 

العامة  بالأمانة  املعلومات  وتقنية  للموارد 

ملجل�س ال�صورى.

رئي�س  ثقة  اأن  العرادي  امل�صت�صار  واأكد 

وتقدير  اعتزاز  مو�صع  ال�صورى  جمل�س 

التطوير  من  مزيد  نحو  ودافًعا  كبريين، 

الإداري والفني للنهو�س اأكرث مب�صتوى الدعم 

الت�صريعي  العامة للعمل  الأمانة  الذي تقدمه 

على  الدائم  احلر�س  اإىل  م�صرًيا  عام،  ب�صكل 

التي  العام  والأمني  الرئي�س  توجيهات  تنفيذ 

ال�صورى  جمل�س  اأع�صاء  م�صاندة  على  تركز 

يف اأداء مهامهم، وتقدمي كل �صبل الدعم املمكنة 

عمل  خمرجات  جودة  على  ينعك�س  مبا  لهم 

املجل�س الت�صريعية.

العرادي اأميًنا عاًما م�ساعًدا

 للم�ارد وتقنية املعل�مات مبجل�ض ال�س�رى

من �سمنها ما يتعلق بالعادات والتقاليد خالل فرتة ا�ست�سافة كاأ�ض العامل

»الفيفا« يتهّرب عن ك�سف ال�سروط املفرو�سة على قطر

الأيام - خا�س:

يف اأعقاب ما ترّدد من اأنباء حول �صكوك 

الحتاد  ب�صروط  يتعلق  فيما  وغمو�س 

الدويل لكرة القدم »الفيفا« التي ينبغي على 

الختيار  يقع  عندما  بها  اللتزام  دولة  كل 

عليها لإقامة كاأ�س العامل، حاولت »الأيام« 

واللتزامات  ال�صروط  هذه  على  الوقوف 

التي فر�صها الحتاد على قطر التي �صوف 

ت�صت�صيف كاأ�س العامل لكرة القدم قريبا.

و�صعت »الأيام« اإىل الت�صال باأكرث من 

جهة يف الحتاد الدويل من اأجل ال�صتف�صار 

وتقّيدت  نفذت  قد  قطر  كانت  اإذا  عما 

»الفيفا«  التي و�صعها  وال�صروط  باملعايري 

لكي تتاأهل ل�صت�صافة كاأ�س العامل، اإل اأنها 

مل تتلّق اأي اإجابات ب�صاأن ذلك، بل اإنه كان 

هناك نوع من التملّ�س من هذا املو�صوع.

�صروطا  يفر�س  »الفيفا«  اأن  ومعروف 

كاأ�س  ل�صت�صافة  تتاأهل  دولة  كل  على 

بالعادات  يتعلق  ما  �صمنها  ومن  العامل، 

والتقاليد، اإل اأنه يف حالة قطر فاإن »الفيفا« 

مل يو�صح حتى الآن م�صمون تلك ال�صروط 

ومدى التزام قطر بها وال�صكوك التي تتعلق 

بهذه املعايري.

يف  العليا  القيادات  بع�س  طلبت  وقد 

مكتوبة  اأ�صئلة  تقدمي  »الأيام«  من  »الفيفا« 

فاإنها  »الأيام«  قدمتها  وعندما  ذلك،  حول 

اّدعت عدم اخت�صا�صها بذلك!

اأو�صاط  يف  �صمت  ي�صود  الآن  وحتى 

اإن كانت هناك  اأو  ال�صروط،  »الفيفا« حول 

قطر  التزام  ومدى  معلنة،  غري  �صروط 

التي  الدولية  املنظمة  ومعايري  ب�صــروط 

الأمر  العامل،  كاأ�س  ل�صت�صافة  توؤهــلها 

باأنه  املراقبني  من  الكثري  و�صـفه  الــذي 

مثري للريبة.

احل�اج ي�ؤكد اأهمية رفع مهارات امل�ظفني 

وتنمية قدراتهم العملية واالإنتاجية

وزير  احلواج  ح�صن  بن  اإبراهيم  ا�صتقبل 

الأ�صغال موظفي الوزارة املنتهية فرتة انتدابهم 

الدفعة  الوزراء �صمن  يف مكتب رئي�س جمل�س 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  برنامج  من  ال�صابعة 

عمار  �صو�صن  وهم  احلكومية،  الكوادر  لتنمية 

ال�صاعاتي،  �صلمان  نور،  خالد  حممد  منديل، 

الوزارة وانتهاء  وذلك بعد عودتهم لعملهم يف 

واخلربات  املهارات  واكت�صابهم  النتداب  فرتة 

علي  اأكرب  اأحمد  املوظف  ا�صتقبل  كما  املرجوة، 

قبولهما  مت  اللذين  فا�صل  فاطمة  واملوظفة 

جمل�س  رئي�س  برنامج  من  الثامنة  الدفعة  يف 

الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية.

باحل�صور  الوزير  رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

وقدم التهنئة للمقبولني اجلدد بالدفعة الثامنة 

لتنمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  برنامج  من 

بعد  اختيارهم  جاء  والذي  احلكومية،  الكوادر 

مراحل من الفرز والتقييم واخل�صوع لل�صروط 

روؤية  حتقيق  يف  ُي�صهم  مبا  املحددة  واملعايري 

واأهداف الربنامج، اإ�صافة اإىل املوظفني املنتهية 

فرتة انتدابهم يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء 

�صمن الدفعة ال�صابعة من الربنامج.

جمل�س  رئي�س  برنامج  اأن  احلواج  واأكد 

اأحد  ُيعد  احلكومية  الكوادر  لتنمية  الوزراء 

الربامج الرائدة والطموحة الذي يعك�س الروؤى 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  الطموحة 

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

الوزراء، والتي تهدف اإىل اإعداد الكوادر الوطنية 

وتنمية قدراتها، وتاأهيلها للم�صاركة بفعالية يف 

تطوير العمل احلكومي على اأ�ص�س من اجلودة 

والإبداع والبتكار.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثنني 20 ربيع الآخر 1444 ـ العدد 12273
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@Talhassan

�آمنة  �أجو�ء  يف  �لأول  �أم�س  �لقرت�ع  عملية  �سارت 

�لتي  �حلرفية  �لأمنية  �ل�ستعد�د�ت  بف�سل  وم�ستقّرة 

قامت بها �أجهزتنا �لأمنية �ليقظة ووز�رة �لد�خلية بقيادة 

معايل �لفريق �أول ركن �ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل �آل خليفة 

وزير �لد�خلية.. �لأمر �لذي �نعك�س يف �إجناح هذ� �حلدث 

�ل�ستثنائي جناًحا مبهًر�.

بارك �هلل فيكم جميًعا وجز�كم خريً�. �حلمد هلل على توفيقه 

ومنّه وكرمه و�لنجاح غري �مل�سبوق لـ #�نتخابات_2022 __

رغًما عن كل �ملحاولت »�لبائ�سة و�ليائ�سة« و�لتي �أف�سلها �سعب 

#�لبحرين �لويف من خالل #ن�سبة_�مل�ساركة 73%.
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حماولة  تبداأ  بالي‹  ›نيللي  ال�شحافية   -  1889  

ناجحة لل�شفر ح�ل العامل يف اأقل من 80 ي�ًما.

يعلن  اأين�شتاين  األربت  الفيزياء  عامل   -  1908

على  �شاعدت  التي  النظرية  وهي  ال�ش�ء،  كمية  نظرية 

تط�ير تكنل�جيا الليزر.

خدمتها  تبداأ  الربيطانية  الإذاعة  هيئة   -  1922

الإذاعية يف اململكة املتحدة.

رئي�ص  باأول  يطيح  عبدالنا�شر  جمال   -  1954

الل�اء حممد جنيب وي�شعه حتت  للجمه�رية امل�شرية 

حالة  ويعلن  منه،  بدًل  احلكم  ويت�ىل  اجلربية  الإقامة 

الط�ارئ يف البالد.

1968 - اإجراء اأول عملية جراحية لزراعة رئة يف 

اأوروبا.

1983 - افتتاح مطار امللك خالد الدويل يف العا�شمة 

ال�شع�دية الريا�ص.

عالقاتها  ا�شتئناف  تقرر  الك�يت   -  1987

الدبل�ما�شية الكاملة مع م�شر.

على  ت�شيطر  ال�شمال  حتالف  ق�ات   -  2001

العا�شمة الأفغانية كابل.

ن�سر �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة ق�سيدة على ح�سابه على موقع �لتو��سل �لجتماعي »�إن�ستغر�م«

 مبنا�سبة جناح �لت�سويت يف �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية �لتي جرت �أم�س �لأول، و�سهدت م�ساركة كبرية من �ل�سعب بلغت %73.

يا�صمني �صربي تقدم

 البطولة الن�صائية يف فيلم »العو«

ي�شتعد النجم اأمري كرارة للتح�شريات وال�شتعدادات 

الأخرية لفيلمه اجلديد »الع�«، وه� ا�شم مبدئي للعمل 

يف  املنباوي  ح�شني  ويخرجه  بليبل،  اإيهاب  كتبه  الذي 

�شركي  اإنتاج  من  وه�  ال�شينما،  بينهما يف  تعاون  اأول 

الأيام  خالل  الت�ش�ير  يبداأ  اأن  املقرر  من  اإذ  �شيرنجي، 

يا�شمني �شربي  من  كل  مع  �شيرنجي  وتعاقدت  املقبلة، 

الفيلم، وبا�شم �شمرة،  الن�شائية يف  البط�لة  لتقدم دور 

وحممد عبدالرحمن ت�تة، وحممد اأن�ر، اإ�شافة اإىل عبا�ص 

اأول احل�شن، ومن املقرر اأن ين�شم عدد من الفنانني خالل 

الفرتة املقبلة، �شيتم الإعالن عنهم تباًعا.

م�شل�شل  كرارة  اأمري  اأعمال  اآخر  اأن  اإىل  ي�شار 

يف  و�شارك  املا�شي،  رم�شان  يف  وعر�ص  »العائدون«، 

حممد  خليل،  اأمينة  عبداملغني،  حمم�د  من  كل  بط�لته 

من  الفنانني،  من  كبري  وعدد  جمال،  اإ�شالم  اأب�داود، 

واإنتاج  نادر جالل،  اأحمد  واإخراج  باهر دويدار،  تاأليف 

ميديا هب.

ينجو باأعجوبة من املوت بعد �صقوطه فى حو�ض اأملنيوم م�صهور عمليات زرع خاليا من البنكريا�ض قد »تغيرّ حياة« مر�صى ال�صكري

جنا عامل باأعج�بة بعد اأن �شقط 

يف  امل�شه�ر  الأملني�م  من  وعاء  يف 

نف�شه  لكنه متكن من �شحب  م�شنع، 

اإىل  التفا�شيل  وت�شري  الأمان.  بّر  اإىل 

العمر  من  البالغ  الكهربائي،  وق�ع 

بالأملني�م  مليء  فرن  يف  عاًما،   25

مئ�ية  درجة   720 عند  امل�شه�ر 

اأثناء  فهرنهايت( يف  درجة   1328(

عمله يف م�شنع ب�شانت جالن، �شمال 

»ديلي  مل�قع  وفًقا  �ش�ي�شرا،  �شرق 

ميل« الربيطاين.

املعدن  يف  مغم�ًرا  ال�شاب  كان 

متكن  لكنه  ركبتيه،  حتى  املن�شهر 

من  نف�شه  �شحب  من  الأمل  �شدة  رغم 

زميل  مع  بالعمل  يق�م  الفرن، وكان 

الأملني�م  يحمل  الذي  الفرن  يف  له 

حينما �شقط الرجل يف فتحة دائرية 

اأعلى الفرن.

قام اثنان من اأطباء الإنقاذ اجل�ي 

الط�ارئ  حالت  يف  ال�ش�ي�شريني 

ثم  امل�شنع،  يف  برعايته  وامل�شعفني 

ُنقل بالطائرة املروحية اإىل امل�شت�شفى 

م�شاًبا بحروق �شديدة، ياأتي هذا يف 

حني حتقق �شرطة مدينة �شانت جالن 

ولي�شت  احلادث.  وق�ع  كيفية  يف 

فيها  يقع  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه 

حادٌث يف امل�شنع.

املر�شى  من  انتظاره  طال  عالج 

الأول..  الن�ع  من  بال�شكري  امل�شابني 

اأظهرت  التجارب،  من  �شن�ات  فبعد 

بجزيرات  ُيعرف  ملا  زرع  عمليات 

اأخرًيا  بها  م�شم�ًحا  )بات  البنكريا�ص 

العامل(  يف  ال�شحية  ال�شلطات  من 

قدرة على »تغيري حياة« املر�شى.

رودريغيز  فالريي  تخفي  ل 

»الث�رية«  النتائج  عن  ر�شاها 

املدربة  هذه  كانت  فقد  العالج.  لهذا 

اأكت�بر   24 يف  ال�شابقة  امل�شرفية 

الذين  فرن�شا  يف  املر�شى  طالئع  من 

ال�شت�شفائي  املركز  يف  خ�شع�ا 

)�شرق(،  �شرتا�شب�رغ  يف  الإقليمي 

لعملية زرع من هذا الن�ع.

رودريغيز  جربت  العملية،  وقبل 

كل العالجات املقرتحة ل�شبط م�شت�ى 

ال�شكر يف الدم، من دون جناح ُيذكر. 

الن�شيطة  الأربعينية  هذه  واأو�شحت 

»كنت  قائلة:  بر�ص«  »فران�ص  ل�كالة 

اأعي�ص با�شتمرار مع �شيف م�شلت ف�ق 

من  اخل�ف  »ثمة  واأ�شافت:  راأ�شي«. 

انخفا�ص  ب�شبب  غيب�بة  يف  الدخ�ل 

�شبيل  على  الدم.  يف  ال�شكر  م�شت�ى 

لتناول  ا�شطررت  اأن  ح�شل  املثال، 

كميات كبرية من ال�شكر خالل القيادة 

على الطريق ال�شريع«.

تدمي فندق تاريخي بفلوريدا ا�صت�صاف كنيدي يف ال�صتينيات

ميامي  مدينة  يف  فندق  تدمري  مت 

ي�م  الأمريكية،  فل�ريدا  ب�لية  بيت�ص 

ال�شن�ات  خالل  اإهماله  بعد  اأم�ص، 

املا�شية.

ميامي  يف  الأفخم  ُيعد  الفندق  كان 

بيت�ص ي�ًما ما، وا�شت�شاف فرقة البيتلز، 

والرئي�ص ج�ن كينيدي، خالل �شتينيات 

القرن املا�شي.

وانهار فندق دوفيل املك�ن من 17 

�شل�شلة  انطالق  بعد  نف�شه،  على  طابًقا 

من التفجريات املعدة م�شبًقا، ما اأدى اإىل 

ظه�ر �شحابة كبرية من الغبار.

 ،1957 عام  يف  الفندق  و�شيِّد 

م�ؤمتر  اإىل  هناك  كينيدي  وحتدث 

الدميقراطيني ال�شباب عام 1961.

هناك عام  البيتلز حفالً  وقدم فريق 

1964، اإذ �شجل�ا �شت اأغنيات لربنامج 

جمه�ًرا  جذب  الذي  �ش�ليفان«  »اإد 

ملي�ن   70 بنح�  يقدَّر  تلفزي�نًيا 

�شخ�ص.

�شيناترا،  فرانك  مثل  م�شاهري  وقدم 

وت�م ج�نز، و�شامي ديفي�ص ج�ني�ر، 

حفالت هناك.

�شن�ات،  مدى  على  العقار  وتداعى 

ب�شبب  حريق  بعد   2017 عام  واأُغلق 

ما�ص كهربائي.

بيت�ص  ميامي  م�ش�ؤول�  ودفع 

والعائلة املالكة للفندق ماليني الدولرات 

غرامات ب�شبب انتهاك الق�انني.

واأراد امللياردير �شتيفن رو�ص، مالك 

العقار  �شراء  دولفينز«،  »ميامي  �شركة 

 107 بط�ل  �شكني  وبرج  فندق  وبناء 

اأمتار، لكن مل تنجح خطته.

رو�ص  اإن  املدينة  م�ش�ؤول�  ويق�ل 

اإذا  الأر�ص  ب�شراء  مهتًما  يزال  ل  رمبا 

اأمكن و�شع خطة بديلة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12273/PDF/INAF_20221114015357024.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/last-page/987316/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/987279/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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Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 
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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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معرض الطيران نجح باستقطاب شركات عالمية جديدة.. وزيرة اإلسكان لـ                 : 

 »الديه اإلسكاني« بالشراكة مع »الخاص« 
وقيد الدراسات التخطيطية والتصميمية

أنس األغبش  «

أكدت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، أن مشروع 
الديه اإلسكاني الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن 
المشاريع المس��تقبلية لبرنامج حقوق تطوير األراضي الحكومية، قيد الدراسات 
التخطيطية والتصميمية حاليًا، وس��يتم اإلعالن عن كافة تفاصيله حال انتهاء 

اإلجراءات الخاصة به.
وأضاف��ت في تصريح ل�»لوطن«، على هامش انطالق فعاليات معرض البحرين 
الدولي للطيران 2022 في نسخته السادسة، أن الوزارة ماضية في خطتها نحو 

توفير المزيد من الوحدات من خالل برنامج حقوق تطوير األراضي الحكومية.
وح��ول نجاح مملكة البحرين في اس��تضافة معرض البحري��ن الدولي للطيران 
2022، أوضح��ت الرميحي أن المعرض أثبت نجاحه بش��كل متتاٍل، مش��يرة في 
الوقت نفس��ه إلى أنه من حس��ن الطالع أن نرى نجاحنا في اس��تقطاب شركات 
عالمي��ة جدي��دة للمش��اركة في المعرض، الفت��ة إلى أن المعرض أس��هم في 
تكثيف اللقاءات بين المش��اركين ووف��رت صفقات وضعت مملكة البحرين على 

خارطة المعارض العالمية حيث استطاعت أن تثبت موقعها في هذا المجال.

 القبض على 149 شخصًا 
من مخالفي شروط اإلقامة

تمكنت ش��رطة المباح��ث الجنائية ب��اإلدارة العامة للمباحث 
واألدل��ة الجنائي��ة بالتعاون مع ش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقامة ومديريات الش��رطة بالمحافظات األربع، من القبض 
على 149 شخصًا من مخالفي أنظمة وشروط اإلقامة المقررة 

في المملكة.
وأش��ارت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك.

 وزير الصناعة يهنئ
 بنجاح العملية االنتخابية

رفع وزير الصناعة والتجارة زايد بن راش��د الزياني بأس��مى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، وذلك 
بمناسبة النجاح الكبير للعملية االنتخابية وبنسبة مشاركة الغير 
مس��بوقة 73% واعتبارها عالمة مضيئة على اس��تدامة المسيرة 
الديمقراطية والتنموية الش��املة لجاللة الملك المعظم. وأضاف 
الوزي��ر زايد الزياني: »بأن نج��اح االنتخابات النيابية والبلدية في 
دورتها السادسة في أجواء ديمقراطية وحضارية تتسم بالنزاهة 
والش��فافية ِبفضل توجيهات جاللة المل��ك المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، على ما تحقق من نجاح كبي��ر للعملية االنتخابية«. وذكر 
ب��أن العرس االنتخابي الذي ش��هدته البحرين ي��وم أمس دليل 
عل��ى دور وحكمة جالل��ة الملك المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه البارز 
ومساهمته الفعالة باالرتقاء والنهوض بمملكتنا الحبيبة ونجاح 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المعظم والتأكيد على مشاركة 
المواطني��ن في العملية السياس��ية، داعيا اهلل العل��ي القدير أن 

يوفق جاللته ويثبت على طريق الخير خطاه«.

 علي العرادي أمينًا عامًا مساعدًا 
للموارد وتقنية المعلومات بـ»الشورى«

أصدر رئيس مجلس الش��ورى علي 
الصال��ح، قرارًا إداري��ًا بتعيين علي 
العرادي أمينًا عامًا مساعدًا للموارد 
باألمان��ة  المعلوم��ات  وتقني��ة 

العامة لمجلس الشورى.
أن ثق��ة رئي��س  الع��رادي  وأك��د 
مجل��س الش��ورى موض��ع اعت��زاز 
نح��و  ودافع��ًا  كبيري��ن،  وتقدي��ر 
مزيد من التطوي��ر اإلداري والفني 
للنه��وض أكث��ر بمس��توى الدعم 
العام��ة  األمان��ة  تقدم��ه  ال��ذي 
للعم��ل التش��ريعي بش��كل عام، 
مش��يرًا إل��ى الح��رص الدائم على 
تنفيذ توجيه��ات الرئيس واألمين 
الع��ام التي ترك��ز على مس��اندة 
الس��ادة أعضاء مجلس الشورى في 
أداء مهامهم، وتقديم كافة س��بل 

الدعم الممكن��ة لهم بما ينعكس 
على جودة مخرجات عمل المجلس 
الع��رادي  ويحم��ل  التش��ريعية. 

ش��هادة البكالوريوس في القانون 
بتقدير امتياز، وشهادة الماجستير 
»القان��ون  الع��ام  القان��ون  ف��ي 
الدس��توري« بتقدي��ر امتي��از من 
جامع��ة البحرين، وش��هادة اجتياز 
البرنامج الوطني لتطوير القيادات 
الحكومي��ة »قيادات« م��ن معهد 

اإلدارة العامة.
م��ن  العدي��د  الع��رادي  وش��غل 
المناصب في وزارة شؤون مجلسي 
الش��ورى والن��واب، ووزارة الع��دل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف، 
الش��ورى، ومكتب س��مو  ومجلس 
حي��ث  ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
تدرج ف��ي وظائف باح��ث قانوني، 
ومستش��ار قانوني مساعد، وقائم 
البح��وث  إدارة  مدي��ر  بأعم��ال 

قانون��ي  ومستش��ار  والدراس��ات، 
بهيئ��ة المستش��ارين القانونيين 
إدارة  ومدي��ر  الش��ورى،  بمجل��س 
الش��ئون القانونية بمكتب س��مو 

رئيس مجلس الوزراء.
م��ن  العدي��د  الع��رادي  وأص��در 
رس��الة  منه��ا  الت��ي  المؤلف��ات 
بمب��دأ  الموس��ومة  الماجس��تير 
التناس��ب ف��ي التش��ريع والرقابة 
على دس��توريته، وكتاب تفويض 
ف��ي  التش��ريعي  االختص��اص 
والدس���اتير  البحرين��ي  الدس��تور 
المقارن��ة، وكتاب رص��د ومتابعة 
العملية االنتخابي��ة »الرقابة على 
المترشح  االنتخابات« ضمن دليل 
لالنتخاب��ات النيابي��ة والمجال��س 

البلدية.

علي العرادي

انطالق المؤتمر الدولي ألمراض 
النساء والوالدة الجمعة المقبل

تنطل��ق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنس��اء والوالدة  الذي 
تنظمه كلي��ة الطب والعلوم الطبية بجامع��ة الخليج العربي 
ف��ي الفت��رة م��ن 18إل��ى 19 نوفمبر الج��اري بمش��اركة 10 
متحدثين دوليين، بهدف مناقشة أحدث المستجدات في هذا 

المجال الطبي.
وق��ال رئيس المؤتمر، رئيس قس��م أمراض النس��اء والوالدة 
في الجامعة الدكتور ضياء رزق: »إن تخصص النس��اء والوالدة 
يش��هد العديد من المعارف والعلوم المستجدة التي تتطلب 
تكاتف الخبرات الدولية من أجل التوصل لطرق رعاية ووقاية 

وعالج مبتكرة تعمل على تعزيز صحة المرأة والجنين«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/14/watan-20221114.pdf?1668401026
https://alwatannews.net/article/1034914
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

73 % إرادة حرة لشعب يصنع قراره
بلغت نســـبة المشـــاركة في االنتخابات 73 % وهذا الرقم يحمل دالالت 
كثيـــرة ويعبر عن اإلرادة الحرة لشـــعب البحرين الوفـــي في صنع القرار 
وتعزيـــز مكتســـباته والتطلـــع إلى مســـتقبل أفضل وحياة أجمـــل بقيادة 
سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، وســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
هـــذا الرقـــم خيـــر دليل على أن شـــعب البحرين يقوم بواجبـــه في البناء 
والتعمير والولوج إلى المســـتقبل الزاهر عبر اختيار ممثليه في البرلمان 
والمجالـــس البلديـــة، وأن المجتمـــع البحرينـــي بقيادة جاللتـــه أيده هللا 
والحكومة الموقرة، يســـير نحو غايته بقوة وعنفوان وتماســـك ال يمكن 
اختراقه أو التأثير فيه أو إضعافه ألي سبب كان، فالجميع يبذل المزيد 
مـــن الجهد لتحقيق مـــا يتطلع إليه أبناء الوطن من تقـــدم وازدهار، وما 
هـــذا اإلقبـــال الكبيـــر على االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة إال ملحمة من 
مالحـــم االنطـــالق بالمســـيرة المباركـــة التي أرســـى قواعدها المشـــروع 
اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، وقيم الوالء 

واإلخالص والوحدة والتماسك ووعي المواطن.
ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه “أعرب عن شـــكره ألبناء 
البحرين على موقفهم الوطني المخلص وهذا االنتصار لخيار المشاركة 
بإرادتهـــم الحرة المســـتقلة وحرصهـــم على أداء مســـؤولياتهم الوطنية، 
منوهـــًا بمـــا يتمتعون به من وعـــي وإدراك لواجباتهـــم، واهتمامهم ببناء 
مســـتقبلهم ومســـتقبل وطنهـــم فـــي االســـتحقاقات االنتخابيـــة وعبـــر 

المؤسسات الدستورية”.
لقـــد تجلـــى معدن المواطـــن البحريني األصيل في كثير من المناســـبات 
والمواقـــف أمام العالم، قوال وفعال، وخســـر وال يزال يخســـر من يحاول 
عرقلـــة مســـيرة الوطـــن باإلشـــاعات واألكاذيـــب واســـتهداف العمليـــة 
االنتخابيـــة، فالجميـــع يقف كالبنيـــان المرصوص من أجل بناء ترســـانة 
قويـــة ضـــد أيـــة محـــاوالت تســـتهدف البلـــد وإنجازاتهـــا ومكتســـباتها، 

ومتسلحا بالوالء والطاعة للقيادة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

حيـــاٌة صاخبٌة تُعجُّ بالمشـــتتات، من منصاٍت وتطبيقاٍت ووســـائِل تواصل 
تحاصرنـــا مـــن كل جانـــب، وتولد مجموعـــة كبيرة مـــن العمليـــات الفكرية 
التي من شـــأنها أن تحّول العقل إلى ما هو أشـــبه بالمصنع، فلك أن تتصور 
إذا كانـــت الســـلبيُة واإلحباُط والتذمُر والمقاطـــُع التافهُة هي ما ُيصب في 
رأســـك ليـــال ونهارا، فما عســـى أن ينتج هـــذا العقل؟ وما هـــي االهتمامات 
التـــي تتخلـــق فيـــه؟ البعض فـــي دول الغرب َفِطـــَن لذلك من وقـــت مبكر، 
وبدأ التبشـــير بفكرِة: أن تفوز كلَّ يوم، وتبتعَد عن هذه األجواء المشـــتتة، 
وبـــأنَّ فـــوزك ليس بالمهمة الســـهلة، وإن كانت ممكنـــًة للجميع، حيث الفوز 
يكـــون من خالل تقســـيم اليـــوم إلى جزٍء بدني يخصص لممارســـة رياضة 
مناســـبة لظروفـــك وقدرتك البدنية وما يســـمح به وقتـــك، المهم أن يكون 
للرياضـــة حيز أساســـي في حياتك اليومية، وجزء تقوم فيه برســـم خطة 
ليومك، تبدأ بالمهمات الصعبة والضرورية، بشـــرط أن تقوم بهذه المهمات 
بعـــد إيقاف كل إشـــعارات هاتفك النقـــال، وتتفرغ إلتمامهـــا، فالعمل المهم 
غالبـــًا مـــا يكون مبنيا على التركيـــز والعمق، وبقاُء اإلشـــعارات وغيِرها من 
التنبيهـــات والضوضـــاء يقطـــع حبل أفـــكارك، ويبدد تركيـــزك، ويبعدك عن 

تحقيق أهدافك.
أن تفـــوز كلَّ يـــوم أمٌر مهم، إذ مجموع األيام التي تفوز فيها هو ما يشـــكل 
المســـيرة الناجحة في حياتك. إن وقتنا الحالي مليء بالتحديات التي لم 
يشهد مثلها زماٌن من قبل، ولكن ذلك أتاح الكثير من المزايا والفرص التي 

بإمكانك توظيفها لمسيرتك الناجحة.
ال تتنازل عن أي يوم يمر بك أن تفوز فيه، واجعل شعور النشوة في نهاية 
اليـــوم الذي فزت فيه وقوَد عزيمتك، ال تستســـلم أبًدا، قاِوْم حتى تنتصر، 
وما أجمل مقولة المفكر الراحل مصطفى محمود - رحمه هللا -: “نقاِوُم ما 
نحـــب ونتحمـــل ما نكره. هاتـــان الكلمتان هما كلُّ الدنيـــا”، ويعني بذلك أن 
اإلنسان القوي الفائز هو من يقاوُم االنجرار لألشياء التي يحبها، ويقدُم ما 
ينفعه عليها، ولو كان ما يقدمه من مكروهات النفوس التي تحتاج الكثير 
مـــن الصبر والمثابـــرة، فاالنتصار في المعركة يتطلب االنتصار على النفس 

أواًل، فهل ستفوز كلَّ يوم؟.

* كاتب بحريني

لماذا ال تفوز كل يوم؟

ُيشـــار لألدويـــة التـــي يصفهـــا األطبـــاء للمرضـــى بالتنوع الهائـــل من حيـــث المفعول 
والتأثير على الجســـم واالستعمال كمواد في التشخيص أو المعالجة لألمراض التي 
ُتصيب اإلنســـان والحيوان على حّد ســـواء، وُتفيدهما في تخفيف وطأتها والوقاية 
منهـــا بمـــا تتركه من أثر فاعل على زيادة أو إنقاص وظيفة ما في الجســـم باعتبارها 
عقـــارًا يعفي من أّية أضرار جســـدية أو نفســـية على الُمتعاطـــي لها، بل وُتحصّنه من 
حـــدوث األمراض وتعافيه من األوباء، ســـّيما مع كّم النجاحـــات الُمبهرة التي حقّقها 
العلمـــاء فـــي الســـنوات الماضية بمجـــال األبحاث العلميـــة وصنوف اآلثـــار الجانبية 
لهـــا واســـتبدال مخاطرها بعقاقيـــر أكثر نفعًا وأماًنـــا على الُمتعالج؛ األمـــر الذي صّير 
اســـتعمالها علًة في شـــفاء كثير من األمراض وانخفاض ملحوظ في نســـبة الوفيات 
من ناحية، في حين تشكل خطورة قاتلة إذا ما أسيء استعمالها من ناحية أخرى.

على المســـتوى العالمي، طال الغالء أغلب السلع، ومن بين هذه السلع قائمة األدوية 
التي شـــملت جميـــع أنـــواع العالجات كالُمســـكّنات وخافضـــات الحرارة والّشاشـــات 
والُمطهـــرات والمراهم والُمعّقمات والّضمادات وغيرها، والخاصة باألمراض المزمنة 
أو الخاصة باألورام وأعراض الحساسية بعد أْن شهدت أسعارها ارتفاعات جنونية، 
ازداد الطلب عليها في ظل استشـــراء األمراض الجســـدية والعصبية والنفسية التي 

ينكوي بعوزها الشـــديد المريض، وهو الذي وضع ُجّل راتبه ثمنًا لها في ظل تزايدها 
المضطـــرب يومـــا بعـــد آخر، ناهيـــك عّما شـــهدته العديد مـــن أنواعها فـــي صيدليات 
المشـــافي الصحية والعيادات الطبية، نقصًا في أرففها أو نفادًا من مســـتودعاتها أو 

انقطاعًا من ُمورديها إلى غير عودة!
مـــا بيـــن األعـــوام 1978 - 2018م، أخـــذت وزارة الصحـــة على عاتقهـــا - ووفق رؤية 
واضحة واســـتراتيجية عالمية - تحقيق تغطية صحية شاملة تكفل وسائل الوقاية 
والعـــالج للجميـــع بعـــد أْن تبّنت مملكة البحريـــن إعالني “المآتا واألســـتانا” العالميين 
اللذيـــن أكـــدا علـــى مبـــدأ الشـــراكة مـــن أجـــل تحســـين مســـتوى الخدمـــات الصحية 
وتوافرها بجودة عالية بما ُيلبي حاجات المواطن والمقيم على حّد سواء عبر شبكة 
المراكـــز الصحية المنتشـــرة في جميع أنحاء المملكـــة وتطبيق برنامج خدمات طب 
العائلة الذي يسعى لتقديم الخدمات العالجية والوقائية في مجال الرعاية الصحية 
األوليـــة وفعاليات تعزيز الصحـــة ومكافحة العدوى وصحة األم والطفل في مراحل 
ما قبل وبعد الوالدة والفحص الدوري لألطفال والنساء وتحصين األسرة وتنظيمها. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب وأكاديمي بحريني

jasim.almahari
@hotmail.com

* د. جاسم المحاري

حكاية “البندول” التي عادت!

الهروب من مواقع التواصل االجتماعي
رغم انتشـــارها الســـاحق واالرتبـــاط بها لدرجة اإلدمـــان، إال أن األمر ال يخلو من 
قلق من قبل شـــريحة ال يستهان بها من مواقع التواصل االجتماعي ومحاوالت 
عـــدة للفـــكاك مـــن أســـرها والتخلص مـــن قيودها، وهناك مـــن يبتعد لفتـــرة لكنه 
ســـرعان ما يعـــود، والبعض يمتلك من العزيمة واإلصـــرار ما يمكنه من التخلص 

منها نهائًيا، لكن يظل االعتدال في االستخدام الحل األنسب.
نشـــرت البي بي ســـي على موقعها علـــى اإلنترنت معلومـــات ونصائح مهمة من 
قبـــل متخصصيـــن ومرشـــدين نفســـيين وأصحاب تجـــارب حول أضـــرار إدمان 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وكيفيـــة التخلص منـــه، فالبعض أكد أن انشـــغاله 
المبالـــغ فيه بالكتابـــة والتصوير والتعليق على مواقـــع التواصل االجتماعي ولد 
لديـــه قلًقـــا شـــديًدا وخفض معنوياته، ومنهـــم من أعرب عن ارتياحه وســـعادته 
بشـــعوره بالتحرر والســـالم بإقالعه عن اســـتخدامها، ومنهم من حذر بأن قضاء 
الكثير من الوقت في متابعة ما يفعله اآلخرون على وسائل التواصل قد يؤدي 
إلـــى الشـــعور بعـــدم الرضـــا عن حياتنـــا، ومنهم من يشـــير إلى ضيـــاع الكثير من 
الوقـــت وتقلـــص الخصوصيـــة، حيث يصبح كل شـــيء تفعله متاحـــا على المأل، 
وهنـــاك من ربط بين اإلفراط في اســـتخدام وســـائل التواصل والشـــعور باألرق 
والقلق المتزايد، في حين أكد البعض تحســـن صحتهم العقلية بعد التوقف عن 
الدخـــول علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي ألنهـــا تضع ضغوطا على الشـــخص 
لكـــي يواكـــب اآلخريـــن فيما يفعلونه، ويجعل الشـــخص يعيش حالـــة دائمة من 
المقارنات بينه وبين هؤالء والســـيما المشاهير منهم، رغم أن حياتهم الحقيقية 

ليست بالضرورة بالصورة التي يصدرونها في مواقع التواصل االجتماعي.
ال جـــدال بـــأن لمواقـــع التواصل االجتماعـــي العديد مـــن المزايا المهمـــة، وباتت 
ضـــرورة فـــي حياتنا وإن كانت تحمل الكثير من األضرار النفســـية والشـــخصية 
والماديـــة واالجتماعيـــة، ولعـــل أهمهـــا ضياع الوقـــت واالنســـياق وراء “أوهام”، 
وضيـــاع أو تأثـــر شـــخصية الفـــرد واســـتقالليتها نتيجـــة خضوعها لشـــخصيات 
ونمـــاذج أخـــرى ومحاولـــة تقمـــص هـــذه الشـــخصيات ظًنـــا أنها نمـــاذج حقيقية 
وسعيدة وتعيش ترفا حياتًيا، ما يجعل هدف االعتدال والتوسط في استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي جديرا بالعمل على تحقيقه.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928@gmail.com

*  عطا الشعراوي

رؤى ملكية.. ومسيرة المشروع اإلصالحي
ها قد أســـدل الســـتار علـــى االنتخابات النيابيـــة والبلدية فـــي المملكة، وظهرت 
النتائـــج وحســـمت المنافســـة بين المرشـــحين، ونبـــارك لكل من وصلـــوا إلى قبة 
البرلمـــان وحـــظ أوفر لمن لم يوفق في الوصول لكرســـي البرلمـــان، ففي النهاية 
وبعـــد هذا النجاح الوطنـــي البحريني المتميز في تطبيـــق رؤى صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، مطلوب 
منا المشـــاركة في بناء الوطن والعمل على تحقيق إنجازات وطنية أكثر تناغمًا 

مع المشروع اإلصالحي للدولة.
فـــإن المرحلة المقبلة وبعد هذه المنافســـة االنتخابية تحتـــاج إلى تضافر جهود 
الجميع كي نســـتطيع الوصول إلى المزيـــد من التطلعات، بل نريد أن يكون أول 
مـــن يســـاهم في عمليـــة بناء الوطـــن هم النـــواب المنتخبون، ضمـــن خطة عمل 
وطنيـــة متوازية لتحقيـــق النتائج المأمولة التي تنعكس علـــى المواطن وتطور 

الدولة في كل مجاالتها.
نعـــم هنـــاك الكثيـــر مـــن الـــدالالت التـــي تؤشـــر إلـــى أن المشـــروع اإلصالحـــي 
وبتوجيهات ملكية يتجه في االتجاه الصحيح للمسيرة اإلصالحية، عبر اتخاذ 
خطوات عملية ســـريعة وملموســـة لتحقيق التنمية الوطنية الشـــاملة، وضرورة 
االستمرار وعدم التوقف عند المرحلة العملية التطويرية التي يجب أن تواصل 
مســـيرتها ضمـــن األجنـــدة الوطنيـــة للمملكـــة، فالتحديـــث والتطويـــر والتنميـــة 
الشـــاملة من ســـمات الدول الحيـــة والمنتجة التي تعمل من أجـــل تحقيق ذلك، 
فالمواطـــن البحريني العزيـــز كان وال يزال دومًا في مقدمة الشـــعوب الطموحة 

لتحقيق التقدم واإلصالح، خصوصًا مع دخوله ممارسة الحياة البرلمانية.
فالكثير يرى أن المشروع اإلصالحي لجاللة الملك يقدم مسارات مهمة من أجل 
أن نبدأ بعملية اإلصالح الشـــامل، وأن نبدأ جميعنا وبكل قوة وهمة ومســـؤولية 
وتعـــاون مـــن أجل المســـاهمة وبشـــكل صادق فـــي بنـــاء وتنفيذ هذا المشـــروع 
الوطني، والسير على طريق تحديد الرؤية المستقبلية بروح إيجابية وبالعطاء 

لهذا الوطن العزيز.
وختامـــًا البـــد أن نرى ضرورة التفاؤل بالخير بمـــا هو آت للوطن والمواطن، وأن 
نستبشـــر األفضل في األيام المقبلة، فالتشاؤم ال يبني مستقبالً وال يقدم حلوالً، 

فالبحرينيون أهل همة وعزم ومواقف ويجمعهم حب هذا الوطن العظيم.

* كاتب بحريني

*  د. خالد زايد

*  علي جالل

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/514414030002.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5144/columns/783477.html



