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الجديدة،  المؤسسية  رؤيــتــه  مــع  تماشًيا 
كشف بنك السالم مؤخًرا عن شعاره الجديد 
الذي ُيجسد اعتزازه بمدى عمق وقوة عالقاته 
مع عمالئه، هذه العالقة لتوفير حلول مالية 
مختلف  لتلبية  خصيًصا  مصممة  شخصية 
االحـــتـــيـــاجـــات. وفــــي شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي، 
في  تمثلت  جريئة  بخطوة  الــســالم  بنك  قــام 
ــوة الــفــنــانــيــن والــمــبــدعــيــن والــمــصــمــمــيــن  ــ دعـ
ــاء الــمــمــلــكــة  ــحــ ــن جــمــيــع أنــ الــمــحــتــرفــيــن مــ
شــعــار جديد  تــحــدي تصميم  فــي  لــلــمــشــاركــة 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــابــعــة 
للبنك، ليقع االختيار فيما بعد على الشعار 
الذي طرحته مصممة الجرافيك البحرينية 

معصومة ضيف.
ويــعــكــس الـــشـــعـــار الـــجـــديـــد مــكــانــة بنك 
عالقاته  بتعزيز  ــده  ووعــ الــســوق،  فــي  الــســالم 
ــق إثـــــــــراء تـــجـــاربـــهـــم  ــريــ ــــن طــ ــع عـــمـــالئـــه عـ ــ مـ
وتطويرها بما يتماشى مع رحلته نحو تفعيل 
على  المشتملة  الجديدة  المؤسسية  الــرؤيــة 
الــتــعــاونــي،  الــعــمــل  قــيــم داعــمــة لثقافة ورؤيــــة 
التالية:  التوجيهية  الــمــبــادئ  إلــى  بــاإلضــافــة 

ــار عـــمـــالئـــنـــا، ُنــلــهــم  ــهــ ــــدود إلبــ ــــحـ نــتــخــطــى الـ
أســاس  الرقمنة  ــز،  والــتــمــُيّ لــإبــداع  موظفينا 
عملنا، التعامل القويم منهاجنا، متضامنين 

مع مجتمعنا نمضي ُقدًما.
وبتاريخ 19 أكتوبر، ُأزيح الستار عن قطعة 
واجهة  في  الموجود  الشعار  رمز  تحمل  فنية 
كما  الــســالم.  لبنك  الجديد  الرئيسي  المقر 
للمسؤولية  السالم«  »أيدي  مبادرة  تدشين  تم 
االجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــرمــز إلـــى الــتــزام البنك 
ــدوره األصـــيـــل فـــي خــدمــة الــمــجــتــمــع. وقـــام  ــ بـ
القطعة  بتصميم  الــمــوســوي  عــبــاس  الــفــنــان 
الفنية التي ُأسُتلِهَم منها الشعار، في فعالية 
الرؤية  إعــالن  خاللها  تم  للموظفين  داخلية 
فعالية  إقــامــة  ذلــك  بعد  أعقبها  المؤسسية، 
ــروع بـــنـــك الــــســــالم الــرئــيــســة  ــ فــنــيــة شــمــلــت فــ
ومــجــمــع األفــنــيــوز وســيــتــي ســنــتــر الــبــحــريــن، 
حــيــث عــمــد الــبــنــك إلـــى الــتــبــرع بمبلغ قــدره 
دينار بحريني واحد مقابل كل مشاركة لصالح 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وبهذه المناسبة، قال السيد رفيق النايض 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة فـــي بنك 

لبنك  جديدة  حقبة  شعارنا  »يجسد  السالم: 
المتمحورة  المؤسسية  الرؤية  ترعاها  السالم 
مع  دائمة  لعالقة  مميزة  تجربة  توفير  حــول 
تواصلنا  من  مستوحى  كان  ما  وهو  العمالء. 
ــذا،  مـــع مــوظــفــيــنــا وعــمــالئــنــا والــمــجــتــمــع. لـ
الرحلة  هــذه  فــي  الجمهور  ُنــشــرك  أن  ارتــأيــنــا 
الــفــنــان  بــمــســاعــدة  للمجتمع  الــجــمــيــل  ونــــرد 
حيث  الموسوي،  عباس  الموهوب  التشكيلي 
ــراد  وأفـ وعــمــالئــنــا  مــشــاركــات موظفينا  صــبــت 

المجتمع ككل لصالح األعمال الخيرية«.
قّناطي  محمود  السيد  قــال  جانبه،  ومــن 
رئيس التسويق واالتصاالت لدى بنك السالم: 
»إن هـــذا الــشــعــار ُيــمــثــل هــويــة بــنــك الــســالم: 
أنيق وذو مضمون ومبتكر. لقد حافظنا على 
يرمز  كونه  السابق  لشعارنا  الخارجي  الشكل 
إلى التزامنا بالحفاظ على قيم بنك السالم 
الــتــراثــيــة واإلســـالمـــيـــة. كــمــا أنــنــا نــســعــى إلــى 
تقديم خدمات مميزة لزبائننا الكرام، والذي 
المجتمع،  مــع  لتعايشنا  تــعــزيــًزا  ُيــعــد  بـــدوره 

ورغبتنا في إحداث تغيير إيجابي عليه«.
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الملك يتلقى برقية تهنئة بالمولد النبوي 

الإ�سـالمية« لل�سوؤون  »الأعلى  رئي�س  من 
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك البالد المفدى، برقية تهنئة من الشيخ عبدالرحمن بن محمد 

بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
المقام  إلــى  اإلســالمــيــة  للشؤون  األعــلــى  المجلس  رئيس  ورفــع 
الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، أســمــى آيــات 
الشريف،  النبوي  المولد  ذكرى  بمناسبة  التبريكات  وأجمل  التهاني 
داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جاللته 
بموفور الصحة والعافية وطول العمر في ظل مسيرة الخير والتقدم 

والنماء بقيادة جاللته الحكيمة.

تهنئـة يتلقـى  الـوزراء  رئي�ـس  العهـد  ولـي 

مـن رئـيــ�س »الأعــلى للــ�سوؤون الإ�سـالمية«

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ عبدالرحمن 
للشؤون  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة،  آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لسموه  أعـــرب فيها عــن خــالــص  اإلســالمــيــة، 
القدير  العلي  اهلل  داعــيــًا  الشريف.  النبوي  المولد  ذكــرى  بمناسبة 
والعافية، وعلى  الصحة  المناسبة على سموه بموفور  يعيد هذه  أن 
بالتقدم  واإلســالمــيــة  العربية  واألمــتــيــن  وأبنائها  البحرين  مملكة 

واالزدهار.
سائاًل اهلل أن يسدد بالتوفيق جهود صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء لكل ما فيه خير ورفعة هذا الوطن.

ــر الــمــالــيــة  ــارك الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيــ   شــ
الدولي  البنك  الــوزاري لمجموعة  واالقتصاد الوطني في االجتماع 
الذي عقد أمس عبر تقنية االتصال المرئي بحضور السيد ديفيد 

ومحافظي  المالية  وزراء  بمشاركة  الــدولــي  البنك  رئيس  مالباس 
الدول العربية في البنك، وذلك لمناقشة آخر التطورات ذات الصلة 
اقتصادات  على  وتأثيرها   )19  - )كوفيد  كــورونــا  فيروس  بتداعيات 

الدول العربية.
ألقاها  التي  كلمته  فــي  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر  وأكــد 
خالل االجتماع أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا 
أساسيا  محورا  ليكون  البشري  العنصر  في  االستثمار  أهمية  أكدت 
لالستراتيجيات والخطط التنموية باعتباره ركيزة أساسية ومفتاح 
تنفيذًا  أن  إلــى  مــشــيــًرا  الجميع،  على  خــيــره  سيعود  الـــذي  الــنــجــاح 
لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المجال،  هــذا  فــي  الــمــبــادرات  مــن  العديد  البحرين  مملكة  أطلقت 
وخصوصًا تلك المرتبطة بتمكين الشباب وتعزيز إسهامهم الفاعل 
التي  البرامج  مــن  جملة  المملكة  تبنت  كما  التنمية،  مــســارات  فــي 
من  العديد  فــي  وتقدمها  البحرينية  الــمــرأة  مساهمات  مــن  عـــززت 

المجاالت.
وأكد الوزير أن مملكة البحرين أولت أهمية كبيرة لدعم وتنمية 
فــي مملكة  العاملة  الــقــوى  مــا جعل  لــألفــراد،  والــتــدريــب  الــمــهــارات 

البحرين أكثر تنوعًا وانخراطًا في سوق العمل، كما أنها باتت أحد 
والقدرات  االبتكار  روح  الجذب االستثماري لما تمتلكه من  عناصر 

والمهارات التي تؤهلها للنجاح في مختلف مجاالت العمل.
وأوضح أن ما تحقق من نتائج تؤشر لبدء التعافي االقتصادي 
جاءت بفضل نجاح الجهود الوطنية في التصدي لجائحة فيروس 
كورونا، منوهًا بأن مواجهة الفيروس ومرحلة التعافي تتطلبان بذل 
في  البلدان  دعــم  لضمان  الــدولــي  التعاون  فــي  الجهود  مــن  المزيد 

التغلب على آثار الجائحة.
به مجموعة  تضطلع  الــذي  والمهم  البارز  بالدور  الوزير  وأشــاد 
البنك الدولي، وما حققته من نتائج في التخفيف من التداعيات 
الــتــي سببتها جــائــحــة فــيــروس كــورونــا  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

)كوفيد-19( على العالم أجمع. 
كما شارك وزير المالية واالقتصاد الوطني في االجتماع السنوي 
كريستالينا  ُبــعــد بحضور  عــن  الــدولــي  النقد  عــقــده صــنــدوق  الـــذي 
ومحافظي  المالية  وزراء  وبمشاركة  الصندوق  عام  مدير  جورجيفا 
لمنطقة  اإلقليمية  المالية  المؤسسات  ورؤســـاء  المركزية  البنوك 
.)MENAP( الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

ــد ــدي ــج ــاره ال ــعـ ــسـ ــن �ـ ــ ــف ع ــس ــ� ــك ــالم ي ــسـ ــ�ـ بـــنـــك الـ

ل�ل�م��س��ؤول�ي��ة االجت�م�اع�ي��ة ال��س��ام«  »اأي��دي  ت�د�س�ي��ن م�ب��ادرة 

} رفيق النايض.} محمود قّناطي.

الطبيب  الــفــريــق  رعــايــة  تحت 
ــداهلل آل  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
خــلــيــفــة رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــلــى 
ــلـــوم  ــة الـــعـ ــ ــطـ ــ لـــلـــصـــحـــة تـــنـــظـــم رابـ
ــبــــاء  الــعــصــبــيــة فــــي جــمــعــيــة األطــ
ــع  ــابـ ــسـ ــة الــــمــــؤتــــمــــر الـ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
وشمال  األوســـط  الــشــرق  لمنطقة 
إفريقيا للجلطات الدماغية يومي 

5 و6 نوفمبر القادم.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــرابـــــطـــــة 
الــدكــتــورة فــاطــمــة عــبــداهلل إن هــذا 
المؤتمر الذي تستضيفه البحرين 
لــلــمــرة األولــــى يــقــام بــالــتــعــاون مع 
من  مــرمــوقــة،  دولــيــة  علمية  جهات 
الدماغية  السكتة  منظمة  بينها 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، ومنظمة السكتة الدماغية 
ــة، ومــــنــــظــــمــــة الـــســـكـــتـــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــة األوروبــــــيــــــة، وجــمــعــيــة  ــيـ ــاغـ ــدمـ الـ
القلب األمريكية، واالتحاد العربي 

لألمراض العصبية.
وأضافت د. عبد اهلل أن المؤتمر 

يقدمها  مــحــاضــرة   38 سيتضمن 
واالســتــشــاريــيــن  ــاء  ــبــ األطــ مـــن   38
والعالم،  والمنطقة  البحرين  مــن 
وأضافت إنه سيتحدث في المؤتمر 
ــريــــن كـــــل مــن  ــبــــحــ مـــــن مـــمـــلـــكـــة الــ
الدكتورة فاطمة عبداهلل، والدكتور 
هــانــي حــمــيــدان، والـــدكـــتـــور فـــراس 
خــلــيــفــة، والـــدكـــتـــور نــبــيــل حــمــيــد، 
أسكريبنيك،  كريستينا  والــدكــتــورة 
المتحدثين  من  نخبة  إلى  إضافة 
مــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي والـــدول 
العربية واألوروبية وكندا والواليات 

المتحدة األمريكية.
ولفتت إلى أن المؤتمر يشمل 
ــن بينها  مـ الـــمـــحـــاور  ــن  مـ الـــعـــديـــد 
الجلطات  لعالج  المستجدات  آخر 
الجراحي عن  والتدخل  الدماغية، 
طريق القسطرة وآخر المستجدات 
التقنية في هذا المجال، والتأهيل 
والوقاية  الدماغية،  الجلطات  بعد 
الدماغية،  الجلطات  من  الثانوية 
إضـــافـــة إلــــى تــطــرق الــمــؤتــمــر إلــى 

رحــلــة الــســكــتــة الــدمــاغــيــة وعــالجــا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افـــريـــقـــيـــا، وخــــطــــة عـــمـــل مــنــظــمــة 
 2030 العالمية  الدماغية  السكتة 

لعالج السكتات الدماغية.
ــورة فــاطــمــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأعـــــربـــــت الـ
ــا وفــخــرهــا  ــتــــزازهــ ــبــــداهلل عــــن اعــ عــ

المؤتمر  لهذا  البحرين  باحتضان 
ــى إنـــــجـــــازات  ــ ــ الــــــــذي ســـيـــضـــيـــف الـ
ــر  ــويـ الــــبــــحــــريــــن فــــــي مـــــجـــــال تـــطـ
ــات الــصــحــيــة  ــ ــــدمـ ــــخـ ــة الـ ــومـ ــظـ ــنـ مـ
التعاون  سبل  من  ويعزز  والطبية، 
اإلقليمية  الــــدول  الــمــنــظــمــات  مــع 

والدولية ذات الصلة.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يرعى موؤتمر ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا للجلطات الدماغية

خال االجتماع ال�زاري لمحافظي الدول العربية بمجم�عة البنك الدولي واجتماع �سندوق النقد الدولي

وزير المالية: ال�سـتثمار في العن�سر الب�سـري مفتاح النجاح الذي �سيعود خيره على الجميع 

} د. فاطمة عبداهلل.

} وزير المالية خالل مشاركته في االجتماع الوزاري لمحافظي الدول العربية بمجموعة البنك الدولي.

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

أطلقت هيئة تنظيم االتصاالت 
ــة الـــــبـــــحـــــريـــــن حـــمـــلـــتـــهـــا  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ بــ
الترويجية الهادفة للتعريف بآليات 
لمملكة  الـــنـــطـــاق  أســـمـــاء  تــســجــيــل 
وبيان  الــجــديــدة.   )bh.( البحرين 
مــــــدى أهـــمـــيـــة وفـــــوائـــــد اســـتـــخـــدام 
اســــم الـــنـــطـــاق لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
وتـــوضـــح الــمــراحــل الــقــادمــة والــتــي 
أسماء  إلتاحة  الهيئة  تتبعها  سوف 
بشكل  وللعموم  للمؤسسات  النطاق 

سهل وميسر.
ويــعــرف اســـم الــنــطــاق عــلــى أنــه 
اسم باألحرف اإلنجليزية أو العربية 
للموقع  عنوانًا  ليكون  اختياره  يتم 
له,  التابعة  والخدمات  اإللكتروني 
حيث تتولى هيئة تنظيم االتصاالت 
تــســجــيــل  خــــدمــــات  وتـــنـــظـــيـــم  إدارة 
البحرين  لمملكة  الــنــطــاق  أســمــاء 

باللغتين العربية واالنجليزية.
وستكون أسماء النطاق متاحة 
للتخصيص لدى شركات تكنولوجيا 
ــيـــهـــم شـــركـــات  الـــمـــعـــلـــومـــات بـــمـــا فـ
قبل  من  لهم  المرخص  االتــصــاالت 
فـــي تخصيص  والـــراغـــبـــيـــن  الــهــيــئــة 
الهيئة  عـــن  نــيــابــة  الــنــطــاق  أســـمـــاء 
بــحــيــث يـــكـــون الــتــخــصــيــص مــتــاًحــا 

لــلــعــمــالء الــمــحــلــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن. 
ــذه الـــخـــطـــوة لــــزيــــادة عــدد  ــأتـــي هــ وتـ
اإلنترنت  عبر  المقدمة  الــخــدمــات 
ــهــــل وتــــــســــــرع مــــــن وقــــت  الـــــتـــــي تــــســ
إلى دقائق.  كما  أيام  التسجيل من 
وتعزز هذه العملية المكانة الرقمي 
ــيـــة مــثــل  ــيـــسـ ــرئـ ــاعــــات الـ ــقــــطــ ــي الــ ــ فـ

السياحة والثقافة واالقتصاد.
وبــهــذا الــصــدد قــال مــديــر إدارة 
التقنية  والشؤون  السيبراني  األمــن 
بـــالـــهـــيـــئـــة الـــمـــهـــنـــدس مـــحـــمـــد بــن 
عـــبـــداهلل الــنــعــيــمــي »قـــامـــت الــهــيــئــة 

بــتــدشــيــن نـــظـــام إلــكــتــرونــي مــتــطــور 
أســمــاء  لتسجيل  عــالــمــيــا  ومــعــتــمــد 
الــنــطــاق، مــمــا ســيــســهــم فـــي تطوير 
ــة  ــهـــم مــــن جــــوانــــب الــــرؤيــ ــانــــب مـ جــ
على  الرقمية  للمكانة  المستقبلية 
أشار  كما  والخاص«.  العام  الصعيد 
اســـم  »تـــســـجـــيـــل  أن  إلـــــى  الــنــعــيــمــي 
البحرين  لمملكة  الــتــابــع  الــنــطــاق 
يــعــطــي هـــويـــة بــحــريــنــيــة لــلــعــالمــات 
ــلـــيـــة عــــلــــى وجــــه  ــة الـــمـــحـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الخصوص أو لألفراد بشكل عام من 
التكنولوجي  بــالــمــجــال  المهتمين 
والـــــذي يــمــّيــزهــم عـــن بــاقــي أســمــاء 
الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة األخــــرى في 
تسجيل  وسيصبح  االنــتــرنــت.  عالم 
األســــــمــــــاء فـــــي مــــتــــنــــاول الــجــمــيــع 
بالوضع  مــقــارنــة  مــيــســرة  وبــطــريــقــة 

السابق«.
ــتـــوضـــح هــــــذه الــحــمــلــة  ــا سـ ــمـ كـ
ــة لــتــســجــيــل  ــنـــوعـ ــتـ ــمـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
أسماء النطاق للمواقع اإللكترونية 
بــمــا فــيــهــا مـــواقـــع تــســجــيــل أســمــاء 
ــريـــف  ــعـ ــتـ ــيــــة، والـ الــــنــــطــــاق الــــعــــالــــمــ
إلــى  مــســجــل  مــن  االنــتــقــال  بعملية 
صاحب  أراد  حـــال  فــي  آخـــر  مسجل 
آليات  وبيان  االنتقال،  النطاق  اسم 

تــقــديــم الــشــكــاوى وحـــل الــمــنــازعــات 
فـــي حـــال وجــــود نــــزاع حـــول أحقية 
االســـتـــخـــدام بــيــن أصـــحـــاب أســمــاء 
كل  مستجدات  من  وغيرها  النطاق 
لمملكة  النطاق  بأسماء  يتعلق  مــا 

البحرين.
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى اســـم الــنــطــاق 
النطاق  اســم  تخصيص  تم   ،)bh.(
ــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة  ــدولــ الـــعـــلـــوي الــ
باستخدام  للراغبين  ).الــبــحــريــن( 
باللغة  اإللكترونية  مواقعهم  أسماء 
العربية.  وسيتم منح األولوية لمن 
وتوابع   )bh.( رقمي  تواجد  لديهم 
محلية )مثل edu.bh(، لحجز ما 
ستة  لــمــدة  العربية  باللغة  يــوازيــهــا 
أشــهــر مــن انــطــالق الــخــدمــة، وبعد 

ذلك سيتم إتاحتها للعموم.
وتود الهيئة التنويه بأنه خالل 
الربع األخير من عام 2021 سيفتح 
ــتـــســـجـــيـــل ألصــــحــــاب  ــلـ ــال لـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة والـــســـجـــالت  ــاريـ ــتـــجـ الــــعــــالمــــات الـ
الــجــهــات  يليها  مــبــدئــًيــا،  الــتــجــاريــة 
والـــمـــؤســـســـات الــمــحــلــيــة واألفـــــــراد، 
مــتــاًحــا  التسجيل  ســيــكــون  وبــعــدهــا 
البحرين  مملكة  خــارج  من  للعموم 

أيًضا. 

)bh.( النطـــاق  ا�ســـم  �ســـجل  تطلـــق  الت�ســـالت  تنظيـــم  هيئـــة 

} محمد بن عبداهلل النعيمي.



3العدد )15915( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 13 ربيع األول 1443هـ - 19 أكتوبر 2021م 

ــن فـــوزيـــة  ــوة رســـمـــيـــة مــ ــدعــ بــ
زينل رئيسة مجلس  بنت عبداهلل 
النواب، يصل إلى مملكة البحرين 
الثالثاء  الــيــوم  رسمية  زيـــارة  فــي 
وفــد  2021م  أكــتــوبــر   19 الــمــوافــق 
المستوى  رفيع  إماراتي  برلماني 
ــيـــس  ــاش رئـ ــ ــبـ ــ ــر غـ ــقــ بــــرئــــاســــة صــ
الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي االتــــحــــادي 
بدولة اإلمارات العربية الشقيقة.
المجلس  وفـــد  ــارة  ــ زيـ وتـــأتـــي 
الوطني االتحادي بدولة اإلمارات 
خطط  ضمن  الشقيقة،  العربية 
لتعزيز  الـــنـــواب  مــجــلــس  وبـــرامـــج 
وبحث  البرلمانية،  الدبلوماسية 
ــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  ســـبـــل الــ
البلدين الشقيقين، وما يربطهما 
ــة وتــاريــخــيــة  ــويــ مــــن عــــالقــــات أخــ
والدم  القرابة  تعتمد على  وثيقة 
ــنـــســـب، والـــتـــي تــــــزداد رســـوًخـــا  والـ
يخدم  بما  الــمــجــاالت  فــي جميع 
الــــمــــصــــالــــح الـــمـــشـــتـــركـــة ويـــلـــبـــي 
للشعبين  المستقبلية  التطلعات 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن بــــفــــضــــل الــــعــــالقــــة 
األخـــويـــة الــمــتــمــيــزة الــتــي تجمع 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البحرين المفدى، وأخيه صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
ــارات  ــ ــة اإلمـ آل نــهــيــان رئــيــس دولــ

العربية الشقيقة.
وتــشــهــد الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
تــطــوًرا  الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن 
ملحوًظا وتقدًما منقطع النظير، 
فــعــلــى الـــصـــعـــيـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
تــتــمــتــع الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين 
اإلمــارات  ودولــة  البحرين  مملكة 
ــة رفـــيـــعـــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ بــــعــــالقــــات دبــ

1971م،  عـــــــام  ــنــــذ  مــ ــتــــوى  ــمــــســ الــ
ــة  ــيـ ــارجـ ــة خـ ــاسـ ــيـ ــسـ وتـــبـــنـــيـــهـــمـــا لـ
ــة ومــعــتــدلــة،  ــوازنــ ــتــ عــقــالنــيــة ومــ
المتميزة  العالقات  هذه  وتحظى 
يتمتع  ما  ظل  في  كبرى  بأهمية 
ــرة  ــدائــ ــي إطــــــار الــ ــلــــدان فــ ــبــ ــه الــ بــ
ــرة الــعــربــيــة،  ــ ــدائـ ــ الــخــلــيــجــيــة والـ
ــي  ــرافــ ــغــ ــي وجــ ــاســ ــيــ ــل ســ ــقــ ــن ثــ ــ مــ
ــلـــى  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مــــتــــمــــيــــز عـ
والعالمي  اإلقــلــيــمــي  الصعيدين 

على جميع المستويات.

أعلنت  الــتــي  الــوطــنــيــة  بالحملة  وطــنــيــة  فــعــالــيــات  أشــــادت 
للتشجير  إطالقها  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
السمو  »ُدمِت خضراء« برعاية كريمة من صاحبة  تحت عنوان 
عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
بهدف  للمبادرة،  االستشاري  المجلس  رئيسة  المفدى  البالد 
القطاعين  مع  التنسيق  خالل  من  الدولة  استراتيجيات  دعم 
في  الزراعي  القطاع  وتنمية  تطوير  الستدامة  والخاص  العام 
مملكة البحرين وإبراز السمات الجمالية للمملكة واهتمامها 
زيــادة  والسعي نحو  األزمــنــة،  مــر  تاريخي على  كــإرث  بــالــزراعــة 
وتوسعة الرقعة الخضراء، مؤكدين أن هذه الحملة سوف تعيد 
تعزيز  فــي  تسهم  وســـوف  للبحرين،  الجميل  األخــضــر  الــوجــه 

األمن الغذائي للمملكة.
ونـــوه المهندس عــصــام بــن عــبــداهلل خــلــف، وزيـــر األشــغــال 
المستمر  بــالــدعــم  الــعــمــرانــي،  والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
ــذي تــقــدمــه صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت  الــ
في  الزراعي  القطاع  تطوير  على  وحرصها  آل خليفة  إبراهيم 
البالد واهتمامها بالمشاريع التنموية وإبراز الطابع الجمالي 

للمملكة البحرين. 
وقـــال إن الـــــوزارة لــن تــألــوا جــهــدا فــي دعـــم هـــذه الــمــبــادرة 
مختلف  بين  المستمر  وتنسيقها  الميداني  عملها  خــالل  من 
الجهات المعنية بمبادرة زراعــة  أكثر من خمسين ألف شجرة 
وشجيرة على مساحة تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع وأكثر 

من 21 ألف متر طولي خالل المرحلة األولى.
وأكد الوزير أن االهتمام البالغ من صاحبة السمو الملكي 
تشجير  عملية  فــي  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمــيــرة 
البيئة  على  الــحــفــاظ  شــأنــه  مــن  الرئيسية  الــشــوارع  وتجميل 
التنمية  فــي  مــمــا سيسهم  الــخــضــراء  الــرقــعــة  مــســاحــة  وزيــــادة 
المستدامة للمملكة. وأكد أهمية هذه المبادرة مشيرًا إلى أن 
االعتناء بالمسطحات الخضراء بات من أحد أهم المتطلبات 
االهتمام  يقدمه  ما  على  عــالوة  توازنها،  للبيئة  تحفظ  التي 

بالتشجير والتجميل من انطباع إيجابي لدى زوار المملكة.
ــا أكـــــدت الـــنـــائـــب فــاطــمــة الـــقـــطـــري الــــــدور الــمــهــم  بــــدورهــ
الــتــوازن  فــي عملية  الــزراعــي  القطاع  الـــذي يحتله  واألســاســي 
للمملكة  حضارية  وقيمة  تاريخي  إرث  من  يمثله  وما  البيئي، 
الــغــذائــي  والــمــهــمــة عــلــى دعـــم األمـــن  الــكــبــيــرة  انعكاساتها  لــهــا 
وإبراز السمات الجمالية للبلدان، والتأثير إيجابًا على الصحة 
التي  الوطنية  الحملة  إن  القطري  وقــالــت  والــمــنــاخ.  والبيئة 
تعكس  الــزراعــي،  القطاع  لتنمية  الوطنية  الــمــبــادرة  أطلقتها 
القطاع  وتنمية  تطوير  استدامة  على  الشديد  سموها  حرص 
الزراعي في مملكة البحرين واستمرارا إلسهاماتها البارزة في 
األفــراد  لجميع  ومشجعا  حافزا  تمثل  كما  القطاع،  هــذا  دعــم 
من  المزيد  وإطــالق  دعــم  نحو  والخاصة  العامة  والمؤسسات 

البرامج الداعمة لهذا القطاع.
من جانبه أكد النائب أحمد العامر أن إطالق حملة »ُدمِت 

خضراء« يعد خطوة إيجابية وداعمة لألمن الغذائي والصحي 
إلى  مشيرا  الــزراعــة  على  ويشجع  الــخــضــراء  الرقعة  وتوسعة 
آل  إبــراهــيــم  بــنــت  األمــيــرة سبيكة  الملكي  الــســمــو  أن صــاحــبــة 
خليفة قرينة عاهل البالد المفدى حريصة على المضي قدمًا 
بمباركة  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  تنفيذ  في 
سامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
لتوحيد  سموها  مــن  وبــقــرار  المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
من  الزراعي  بالقطاع  والمعنية  المهتمة  الجهات  ودعم جهود 
االقــتــصــاديــة  أهـــدافـــه  تحقيق  مــن  وتمكينه  بــه  االرتـــقـــاء  أجـــل 
واالجتماعية والبيئية. وأكد رئيس الشؤون الخارجية والدفاع 
السيسي  محمد  المهندس  الــنــواب  بمجلس  الوطني  واألمـــن 
البوعينين أن الحملة وطنية للتشجير بعنوان »ُدمِت خضراء«، 
مشيرا إلى »أن هذه الحملة ستسهم في زيادة الرقعة الخضراء 
االستغالل  خــالل  من  المملكة  في  النباتي  الــتــوازن  واستعادة 
األمثل للموارد البيئية والظروف المناخية، األمر الذي يضفي 
طابعًا بيئيًا حيويًا«. وأكد  »الدعم النيابي الكامل لهده الحملة 
النيابية  ــدؤوب  ــ الـ الــنــيــابــي  الــعــمــل  خــــالل   مــن  وذلــــك  البيئية 
الخضراء  الرقعة  لزيادة  التي نسعى من خاللها  والمقترحات 
وتحقيقا لمشروع الحزام األخضر للتقليل من مخاطر التلوث 

البيئي على المناطق السكنية التي تعاني من انبعاث الغازات 
معها  يستدعي  الذي  األمر  والشركات،  المصانع  من  والسموم 
تكثيف الجهود الوطنية للتشجير وذلك لتشكيل حزام أخضر 
لمكافحة  الجو  األوكسجين في  ويزيد من تشبع  الهواء  ينقي 
لتعزيز  بحاجة  البحرين  مملكة  »أن  وأوضــح  البيئي«.  التلوث 
سيتحقق  مــا  وذلـــك  النباتية،  رقعتها  وزيــــادة  البيئي  غطائها 
بقيادة  الــوطــنــيــة  لــلــمــبــادرة  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  ــإذن اهلل بفضل  بـ
للمبادرة  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  عيسى  بنت  مـــرام  الشيخة 
وكافة العاملين في المبادرة، من خالل زراعة أكثر من خمسين 
ألف شجرة وشجيرة على مساحة 7 آالف متر مربع و21 ألف 
النوع  هذا  من  األضخم  الحملة  هي  بذلك  لتكون  متر طولي 
وذلك بسبب إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره كداعم رئيس 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليمارس دوره كشريك في 
تعزيز الجهود الحكومية«. من جانبها أكدت د. جهاد الفاضل 
الوطنية  الحملة  أن  الشورى  بمجلس  الخدمات  لجنة  رئيسة 
للتشجير برعاية قرينة العاهل المفدى ستعيد الوجه األخضر 
ألنها  الدعم  تستحق  استراتيجية  ومبادرة  للبحرين،  الجميل 
تعزز من أمننا الغذائي. وأشاد جمعة الكعبي نائب رئيس لجنة 
الــمــبــادرة  بــإطــالق  الــشــورى  والبيئة بمجلس  الــعــامــة  الــمــرافــق 
إطالقها  الــزراعــي  القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  الوطنية 
كــريــمــة من  بــرعــايــة  »ُدمـــــِت خـــضـــراء«  عـــنـــوان  تــحــت  للتشجير 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاهل البالد المفدى، مؤكدا أن هذه المبادرة المتميزة 
كما  البحرين،  مملكة  في  الخضراء  الرقعة  توسعة  في  تسهم 
تؤدي إلى تعزيز األمن الغذائي للمملكة، من خالل التشجيع 
والخاصة  الحكومية  المؤسسات  الكعبي  وحــث  الــزراعــة.  على 
وذوي االختصاص من المهتمين بالزراعة، على االنضمام إلى 
هذه الحملة لدعم مشروعات زيادة الرقعة الخضراء لما له من 
المستدامة وتعزز من  التنمية  إيجابية تسهم في تحقيق  آثار 
والمقيمين  المواطنين  جانب حث  إلى  الحياة  جــودة  مستوى 
وطالبات  طلبة  وتوعية  الــمــنــازل،  فــي  بــالــزراعــة  االهتمام  على 
المدارس والجامعات بالزراعة كجزء ال يتجزأ من استراتيجية 
األمن الغذائي والصحي ورافد هام من روافد االقتصاد الوطني 
والبيئة  الــعــامــة  الــمــرافــق  لجنة  رئــيــس  نــائــب  ــار  وأشـ للمملكة. 
بمجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين تاريخيا كانت تعرف 
اإلرث  المبادرة تعكس  أن هذه  إلى  المليون نخلة، منوها  ببلد 
البيئة  عــلــى  المحافظة  قــيــم  تــعــزيــز  فــي  للمملكة  الــحــضــاري 
التنمية  أهــــداف  لتحقيق  الــدولــيــة  الــمــبــادرات  مــع  والــتــفــاعــل 
منوها  األرض،  كــوكــب  على  المحافظة  أجــل  مــن  المستدامة 
بدور صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة 
العاهل المفدى ودور المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
بالقطاع  والمعنية  المهتمة  الجهات  جهود  ودعــم  توحيد  في 
أهــدافــه  بــه وتمكينه مــن تحقيق  االرتـــقـــاء  أجـــل  مــن  الـــزراعـــي 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

فعالي��ات وطني��ة ت�ض��يد بالحمل��ة الوطني��ة »دم��ت خ�ض��راء«
اأكدوا اأن المبادرة تعيد الوجه الأخ�صر للمملكة وتعزز الأمن الغذائي وال�صحي

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وف�د برلمان�ي اإم��اراتي برئ��ا�ضة رئ�ي���س الم��جل�س

ال��وط��ن��ي االت���ح���ادي ي����زور ال��ب��ح��ري��ن ال��ي��وم 

} صقر غباش. } فوزية زينل.

شـــــــاركـــــــت األمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
ورش  فــي  للمرأة  األعــلــى  للمجلس 
عـــمـــل تـــدريـــبـــيـــة وتــقــنــيــة نــظــمــتــهــا 
االقتصادية  المتحدة  األمــم  لجنة 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
بالشراكة مع جامعة الدول العربية 
وهــيــئــة األمــــم الــمــتــحــدة لــلــمــســاواة 
بــيــن الــجــنــســيــن وتــمــكــيــن الـــمـــرأة، 

وذلــــك تــحــت عــنــوان »تــعــزيــز وبــنــاء 
ــول  ــرعـــيـــة حـ ــفـ قـــــــــدرات الـــلـــجـــنـــة الـ
الجنسين في مجال  بين  المساواة 
تــطــويــر وإصــــالح ســيــاســات الــرعــايــة 
لتمكين  االجــتــمــاعــيــة  والــحــمــايــة 
مشاركتها  وتعزيز  اقتصاديًا  المرأة 
في سوق العمل« على مدى خمسة 
ــار، استعرض  ــ ــام. وفـــي هـــذا اإلطـ أيــ

الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لــــلــــمــــرأة مــن 
خـــالل مــحــاور وجــلــســات الــبــرنــامــج 
جــهــود مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي دعــم 
بين  الــتــوازن  وتحقيق  المرأة  تقدم 
اســتــدامــة  ذلـــك  فــي  بــمــا  الجنسين 
الوطني،  االقــتــصــاد  فــي  مشاركتها 
ــــك اإلشـــــــــــارة إلــــــى ســـيـــاســـات  ــذلـ ــ وكـ
ومـــبـــادرات داعــمــة لــلــتــوازن األســري 
ــا فـــيـــهـــا الـــخـــطـــوات  والـــمـــهـــنـــي، بـــمـ
مملكة  بها  قامت  التي  االستباقية 
االحتياجات  متابعة  عبر  البحرين 
الملحة والطارئة للمرأة البحرينية 
في ظل  وأسرتها  والعاملة  المعيلة 
الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة لــجــائــحــة 
كــــوفــــيــــد-19 لــلــحــد والــتــقــلــيــل مــن 
أضـــرارهـــا عــلــى االســتــقــرار األســـري 
ــورش  ــزت الــ ــ ــد ركـ والــمــجــتــمــعــي. وقــ
ــامــــج عــلــى  ــرنــ ــبــ الــــتــــي تــضــمــنــهــا الــ
ــة مــن  ــعــ ــرابــ ــايـــة الــ ــغـ ــالـ ــعـــريـــف بـ ــتـ الـ
ــن أهـــــــداف  ــ ــــدف الــــخــــامــــس مــ ــهــ ــ الــ
يهدف  والذي  المستدامة،  التنمية 
إلـــــى تــشــجــيــع الــــــــدول عـــلـــى وضـــع 
ســـيـــاســـات الـــحـــمـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
وتــعــزيــز تــقــاســم الــمــســؤولــيــة داخــل 
األسرة المعيشية والعائلة، حسبما 
يــكــون ذلـــك مــنــاســبــًا عــلــى الصعيد 
خاص  وبشكل  بلد  كل  في  الوطني 
كيفية تحديد المؤشرات المرتبطة 
بها في أجندة التنمية المستدامة، 
وكذلك كيفية تبني مفاهيم اقتصاد 
ــا مـــــن خـــالل  ــهـ ــنـ ــيـ ــوطـ الــــرعــــايــــة وتـ
وصالته  ومكوناته  ماهيته  تعريف 
بــســيــاســات الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
واألثر المتوقع من تنفيذه، إضافة 
التمكين  تــعــزيــز  فـــي  أهــمــيــتــه  إلــــى 

واالستقرار االقتصادي للمرأة. 

»االأعلى للمراأة« ي�ضارك في برنامج تدريبي في مجال تطوير

�ضيا�ض�ات الحماي�ة االجت�م�اع�ي��ة لت�م��كين الم�راأة اقت�ضادي�ا

عناية  البحرين  مملكة  أولـــت 
كــبــيــرة بــتــنــشــئــة الـــطـــفـــل، ذلــــك أن 
الطفولة تعد من أهم المراحل في 
الطفل  نمو  أن  كما  اإلنسان،  حياة 
تحقيق  وعوامل  مقومات  أهــم  من 
التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
حيث تم إصدار قانون الطفل رقم 
يكفل  ــذي  ــ والـ 2012م  لــســنــة   )37(
حــق الــطــفــل فــي كــاّفــة الــمــجــاالت، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

واالجتماعية والتعليم.
ومــع تــزايــد االهــتــمــام الوطني 
ــة الـــطـــفـــولـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــي بـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
فقد  المبكر  بالتعليم  والــنــهــوض 
جهودها  البحرين  مملكة  سخرت 
لتطوير هذه المرحلة الهامة، وقد 
أثـــمـــرت هــــذه الــجــهــود عـــن إطـــالق 
ــادرة هــدفــهــا االرتــــقــــاء بــقــطــاع  ــبــ مــ
التعليم المبكر وهي مدرجة ضمن 
المؤسسي  الهيكل  تطوير  مــشــروع 
لوزارة التربية والتعليم في مملكة 
المجلس  عليه  ويشرف  البحرين، 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب.
ــة  ــطـ ــخـ وقــــــــد تــــــم اعـــــتـــــمـــــاد الـ
الــمــبــكــر،  للتعليم  االســتــراتــيــجــيــة 
وهي خطة واعدة تقوم على خمس 

اســتــراتــيــجــيــة، وهـــي تطوير  ركــائــز 
وتوحيد اإلطار التنظيمي للتعليم 
ــع وضــــــع إطـــــــار شـــامـــل  ــ الـــمـــبـــكـــر مـ
لمناهجه، ورفع كفاءة العاملين في 
عملية  وتطوير  وتأهيلهم،  القطاع 
الـــمـــراجـــعـــات والــــجــــودة، وتــشــجــيــع 
االســتــثــمــار ونــســب الــمــشــاركــة فيه، 
التشريعات  إلى مراجعة  باإلضافة 
والقوانين بحيث تواكب المتطلبات 
يمكن  بما  العالمية،  قبل  الوطنية 
تبوء مكانتها  البحرين من  مملكة 
في  المتقدمة  الــــدول  مــصــاف  فــي 

هذا الشأن.
ولــقــد تــفــّضــل حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــمــفــّدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
رقــم )23(  بــإصــدار مــرســوم بقانون 
أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة 
ــادر بــالــقــانــون  قـــانـــون الــطــفــل الـــصـ
ــــك  وذلـ  ،2012 لـــســـنـــة   )37( رقــــــم 
ــي لـــمـــا يـــحـــظـــى بــه  ــ ــافـ ــ تـــأكـــيـــد إضـ
المبّكرة  الطفولة  وقــطــاع  الطفل 
المملكة.  فــي  اهــتــمــام ورعــايــة  مــن 
لــلــحــديــث أكـــثـــر حــــول الـــغـــايـــة من 
المنتظرة  والنتائج  المرسوم  هــذا 
منه، التقينا األستاذة لولوة غسان 

تــراخــيــص  إدارة  ــرة  ــديــ مــ الـــمـــهـــّنـــا 
ــوزارة  ومــتــابــعــة الــتــعــلــيــم الــمــبــّكــر بــ

التربية والتعليم.
تراخيص  إدارة  مــديــرة  وقــالــت 
ومــتــابــعــة الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر لــولــوة 
لبعض  الــتــعــديــل  هــــذا  إن  الــمــهــنــا 
ــون الــطــفــل رقــــم )37(  ــانـ ــام قـ ــكـ أحـ
مــن  كــــجــــزء  جـــــــاء  2012م  ــة  ــنـ ــسـ لـ
القطاع,  لـــهـــذا  الــتــطــويــر  عــمــلــيــة 
حــيــث يـــهـــدف هــــذا الــتــعــديــل إلــى 
تـــوحـــيـــد قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر 

واحــدة،  منظمة  جهة  تحت  ليكون 
التعليم  مؤسسات  جميع  ولتكون 
أطفال(  ورياض  )حضانات  المبكر 
التربية  وزارة  ورقابة  إشــراف  تحت 
والــتــعــلــيــم، وتـــكـــون الـــــــوزارة بــذلــك 
مـــســـئـــولـــة عـــــن إصــــــــــدار األحــــكــــام 
بها,  الخاصة  التنفيذية  والقرارات 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى دورهـــــا فـــي إصــــدار 
لجميع  والــتــســجــيــل  الــتــراخــيــص 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر، وهــو 
مـــا ســيــســاهــم فـــي تــيــســيــر وتــوحــيــد 
واإلجــــراءات  التنظيمية  المعايير 
لــجــمــيــع الــمــؤســســات، بــحــيــث يتم 
ــز االســتــراتــيــجــيــة  ــائـ ــركـ تــحــقــيــق الـ
بشكل  المبكرة  الطفولة  لمرحلة 
سليم وسلس، باإلضافة إلى مواكبة 

المتطلبات النمائية العالمية.
وأضافت أن التعديل سيساهم 
التعليم  مــنــاهــج  إطــــار  تــطــويــر  فــي 
ــبــــكــــر، والــــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن  الــــمــ
من  األطفال  انتقال  عملية  يسهل 
مــرحــلــة إلــــى أخــــــرى، حــيــث يــطــور 
الــنــمــائــيــة بشكل  الــطــفــل مــهــاراتــه 
إلــى  تــراكــمــي يمكنه مــن االنــتــقــال 
بكل  الــتــالــيــة  التعليمية  الــمــرحــلــة 
أن  المؤمل  ومــن  وســالســة.  سهولة 

تــزيــد نــســبــة تــمــكــيــن األطـــفـــال من 
يحتاجونها  التي  المهارات  تطوير 
لــاللــتــحــاق بــالــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
والــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق الــطــفــل 
لــلــمــســتــوى الــمــطــلــوب فــي مــهــارات 
ــدار  ــقــ ــمــ الـــــــــقـــــــــراءة والــــــحــــــســــــاب بــ
الضعفين، مقارنة باألطفال الذين 
ــواع  ــوع مـــن أنــ ــأي نــ لـــم يــلــتــحــقــوا بــ
الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر، وذلــــك فــي حــال 
المبكر.  بالتعليم  آباؤهم  ألحقهم 
ــم  وقـــــد نـــقـــل مـــوقـــع مــنــظــمــة األمــ
)اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة 
عن المديرة التنفيذية لليونيسف، 
ــور قــولــهــا: »إن  الــســيــدة هــنــريــيــتــا فـ
التعليم قبل االبتدائي هو األساس 
– وكل مرحلة  التعليمي ألطفالنا 
تــعــلــيــمــيــة تــعــقــبــهــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
نجاحها«. وأشارت إلى أن من شأن 
المبكر  الــتــعــلــيــم  مــؤســســات  وضـــع 
واحــدة  إشــراف جهة منظمة  تحت 
المساهمة في خلق أرضية مالئمة 
ومـــشـــجـــعـــة لــلــمــســتــثــمــريــن لــفــتــح 
مـــؤســـســـات تــعــلــيــم مــبــكــر شــامــلــة، 
حيث أن اإلجراءات ستكون واضحة 
ومـــنـــشـــورة، حــتــى يــتــســنــى االطـــالع 

عليها بكل شفافية.

مديرة اإدارة تراخي�ص ومتابعة التعليم المبكر:

و�ضع الح�ضانات والريا�س تحت مظلة واحدة ي�ضهم في تطوير �ضيا�ضات القطاع

} لولوة غسان المهّنا.

البحرين  تستضيف مملكة 
شــهــر  ــن  مــ  17-16 ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــي  فــ
بـــإذن اهلل تعالى  الــقــادم  فــبــرايــر 
الخليجي  الــمــلــتــقــى  فــعــالــيــات 
الـــــســـــابـــــع لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــمـــــــوارد 
البشرية، الذي تنظمه الجمعية 
الــبــحــريــنــيــة لــمــعــاهــد الــتــدريــب 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع أكـــت 
ســـمـــارت الســـتـــشـــارات الــعــالقــات 
)اإلدارة  ــوان  ــنـ عـ تــحــت  الـــعـــامـــة 
الـــرقـــمـــيـــة لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
ــدريـــب(. وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة  ــتـ والـ
األســتــاذ  الجمعية  رئــيــس  صــرح 
ــائــــال: »نـــظـــرا  نــــــواف الـــجـــشـــي قــ
كمية  في  المطردة  الــزيــادة  إلــى 
إلـــى إدارات  تـــرد  الــبــيــانــات الــتــي 
يومي  بشكل  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 
توفير  الصعب جــدا  مــن  أصــبــح 
الموظفين  مــن  الــكــافــي  الــعــدد 
إهــمــالــهــا  أن  كـــمـــا  لــتــحــلــيــلــهــا. 
ــلـــف الــــجــــهــــات الــكــثــيــر  ــكـ قـــــد يـ
مـــن الـــفـــرص غــيــر الــمــســتــغــلــة، 
ــان  ــ ــاء كـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وســــيــــعــــرضــــهــــا ألخـ
ــاف  ــ ــا«. وأضـ ــهـ ــاديـ ــفـ بـــاإلمـــكـــان تـ
رئيس الجمعية: »لذا فقد أجمع 
خـــبـــراء الـــمـــوارد الــبــشــريــة على 

ضرورة االستعانة ببرامج رقمية 
ذكية للمساعدة في إدارة الموارد 
نقصد  ال  هنا  ونحن  البشرية. 
المسؤولة  التقليدية  الــبــرامــج 
عــــــن الـــــحـــــضـــــور واالنـــــــصـــــــراف 
الــمــالــيــة، حيث  والــمــســتــحــقــات 
ـــد بــــاتــــت هــــنــــاك بـــرامـــج  إنــــــه قــ
على  قــادرة  تقدما،  أكثر  حديثة 
مــالمــســة الــجــانــبــيــن الــعــاطــفــي 
واإلنـــســـانـــي لــلــمــوظــفــيــن، وهــو 
الــصــورة  تغيير  فــي  سيسهم  مــا 
الـــمـــوارد  إدارات  عـــن  الــنــمــطــيــة 

ــة فـــي  ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ ــمــ ــة، الــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ الــ
كــونــهــم الــمــراقــب الــحــريــص في 
المنطلق  هــذا  ومــن  المؤسسة. 
فــقــد ارتــأيــنــا أن نــخــصــص هــذه 
الخليجي  الملتقى  من  الـــدورة 
لــتــنــمــيــة الـــمـــوارد الــبــشــريــة من 
تسخير  كــيــفــيــة  مــنــاقــشــة  أجــــل 
ما  آخر  البشرية  الموارد  إدارات 
في  الحديث  العلم  إليه  توصل 
هـــذا الــمــجــال«. مــن جــانــبــه ذكــر 
أمين عام الملتقى الدكتور فهد 
الــشــهــابــي أن جــائــحــة  إبـــراهـــيـــم 
ــد بــاغــتــتــنــا لــتــكــشــف  كــــورونــــا قــ
بعض نواحي القصور في قطاع 
الموارد والتدريب، هذا القصور 
في  نــتــفــاداه  أن  استطعنا  الــذي 
أن  إال  قـــصـــيـــرة.  ــيـــة  ــنـ زمـ فــــتــــرة 
ــن الـــجـــوانـــب  هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ
تطويرها  بإمكاننا  مـــازال  التي 
ــي هـــــذا الــــقــــطــــاع، وذلــــــك مــن  فــ
ـــالل رقــمــنــتــهــا، تــخــفــيــفــا من  خـ
البشري  العامل  على  االعتماد 
في هذا الجانب. وهو ما سيقوم 
الملتقى  هذا  ومدربو  متحدثو 
جلسات  خــالل  من  باستعراضه 

عمله وورشه التدريبية.

ــادت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أنـــه فــي ضــوء  أفــ
التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، سيتم تفعيل 
الـــدراســـة عــن بــعــد فــي مــدرســة نسيبة بنت  نــظــام 
إلى  نظًرا  الطلبة  لجميع  للبنات  االبتدائية  كعب 
تسجيل عدد من الحاالت القائمة بفيروس كورونا 
احترازية  لفترة  وذلــك  المدرسة،  في  )كوفيد-19( 

مــحــدودة، ابــتــداء مــن الــيــوم الــثــالثــاء الــمــوافــق 19 
أكتوبر 2021 حتى يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 

.2021
وســيــتــم الـــعـــودة إلــــى تــطــبــيــق نـــظـــام الـــدراســـة 
الــســابــق بـــدًءا مــن يــوم األحـــد الــمــوافــق 31 أكتوبر 

.2021

ال����ب����ح����ري����ن ت�������ض���ت�������ض���ي���ف ال���م���ل�������ت�������ق���ى 

ال��خ��ل�����ي�����ج��ي ل��ت�����ن��م�����ي��ة ال�������م���وارد ال��ب��������ض�����ري��ة

بعد ر�صد حالت »كورونا«

تحويل طلبة »ن�ضيبة بنت كعب« اإلى »التعلم عن بعد«

} وزير العمل.

ــــس أعــــمــــال الــلــقــاء  ــاء أمـ انــطــلــقــت مـــسـ
التشاوري الدوري بين وزراء التجارة ورؤساء 
اللقاء  وتــرأس  األعضاء،  والغرف  االتــحــادات 
ــبـــداهلل نــــاس رئـــيـــس اتـــحـــاد الــغــرف  ســمــيــر عـ
ــارة وصــنــاعــة  الــخــلــيــجــيــة، رئـــيـــس غـــرفـــة تـــجـ
التعاون  تعزيز  إلــى  يــهــدف  الـــذي  البحرين، 
التجاري بين دول المجلس والدول األخرى، 
دول  غرف  اتحاد  مسيرة  تعزيز  إلى  والسعي 
بالنفع  والــعــود  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
ــــي دول  ــنـ ــ ــواطـ ــ الـــــخـــــاص ومـ الــــقــــطــــاع  ــلــــى  عــ

المجلس.
ــدور الــفــاعــل الــذي  وقــد نــاقــش الــلــقــاء الـ
لعبته حكومات دول الخليج في دعم القطاع 
الـــخـــاص الــخــلــيــجــي لـــتـــجـــاوز آثـــــار جــائــحــة 
على  بقوة  بظاللها  ألقت  التي   »19 »كوفيد 
الــتــعــاون  دول مجلس  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع 
جميع  على  سلبية  آثـــاًرا  وتــركــت  الخليجي، 
الــعــامــلــيــن أفـــــراًدا ومــؤســســات، وكــغــيــرهــا من 
الخليجية  الحكومات  اتــخــذت  الــعــالــم،  دول 
سلسلة من اإلجــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية للحد من انتشار الوباء ومحاصرته، 
بهدف تقليل أعداد المصابين ووضع األمور 
الــخــاص  الـــقـــطـــاع  أن  إال  الـــســـيـــطـــرة،  تــحــت 
دول  حــكــومــات  لــمــواصــلــة  يتطلع  الخليجي 
التعاون دعمها بكل األشكال المباشرة وغير 
المباشرة للقطاع الخاص في الوقت الراهن، 
القطاع  لــهــذا  الرئيسي  المكون  أن  وخــاصــة 
التي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  هــو 
بــالــجــائــحــة، وخــصــوًصــا  تــأثــرا  تعتبر األشـــد 
االقتصادي  في شقها  الجائحة  تداعيات  أن 

أطول أمدا وأقوى تأثيرا.
الخليجي  الـــغـــرف  اتـــحـــاد  رئـــيـــس  ــد  ــ وأكـ
رئيس غرفة البحرين أهمية األمن الغذائي، 
ــاء  ــــذي لـــم يــكــن بــعــيــًدا عـــن مــنــاقــشــة رؤســ الـ
ــرف واالتــــــحــــــادات الــخــلــيــجــيــة، والـــــذي  ــغــ الــ
يــعــد مـــن أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات االســتــراتــيــجــيــة 

الــتــي تــواجــهــهــا دول الــمــجــلــس مــنــذ ســنــوات 
وقــــد بـــذلـــت جـــهـــود ووضـــعـــت بـــرامـــج عــديــدة 
كــورونــا  جــائــحــة  وقـــد سلطت  مــعــه،  للتعامل 
الحيوية  القضية  األضواء مجددا على هذه 
الجائحة حيث  وخصوصا عند بداية نشوب 
الــدول  اإلمــداد مع  وتعطلت سالسل  توقفت 
المصدرة للمواد الغذائية ما أثر في األسعار 
المحلية،  األســــواق  فــي  المستهلكين  وثــقــة 
ــي الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة  ــع فـ ــوضـ لــــذا يــتــطــلــب الـ
الغذائي الخليجي تحت  وضع تأمين األمن 
مــخــتــلــف الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات وذلـــــك بــمــشــاركــة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــــذي يـــبـــدي اســـتـــعـــداده 
الكامل في المساهمة فيها وضخ المزيد من 

االستثمارات لتنفيذ المبادرات المطلوبة.
وأشار ناس إلى أن جائحة كورونا ساهمت 
اإللكترونية  بالتجارة  العالمي  النهوض  في 
وإطالق الخدمات الرقمية حيث إن الخليج 

لــيــس بــبــعــيــد عـــن هــــذا الــتــطــور الــمــلــحــوظ، 
مستوى  على  مهًما  اقتصادًيا  رقًما  يعد  بل 
المنطقة والعالم، لذى تتمحور أهمية تطوير 
البنية التحتية والبيئة التشريعية والتقنية 
يحتاج  إذ  الخليج،  مستوى  على  والبشرية 
في  التوسع  إلــى  الخليجي  الخاص  القطاع 
التجارة اإللكترونية ومواكبة هذه االتجاهات 
إقليميا وعالميا عبر إنشاء منصات خليجية 
مــشــتــركــة لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة والــخــدمــات 
ــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الــبــيــنــي وتــنــقــل رؤوس األمــــوال  واالســتــثــمــار 
المصالح  من  وغيرها  المشتركة  والمشاريع 
العالم  أن  المشتركة، وخصوًصا  االقتصادية 
يشهد، ومعه دول مجلس التعاون الخليجي، 
الخدمات  كبيرا ومتسارعا في تقديم  تطورا 
الــرقــمــيــة  الــقــنــوات  عــبــر  أشــكــالــهــا  بمختلف 
جائحة  بعد  وخاصة  اإللكترونية،  والتجارة 

كورونا.
غرفة  لرئيس  األول  النائب  أشــار  بـــدوره 
ــد مــحــمــد  ــالـ ــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن خـ ــارة وصـ تــــجــ
اللقاءات  أهمية عقد مثل هذه  إلى  نجيبي، 
التعاون  وتعزز  التي تخدم وتدعم  التشاورية 
المشترك بين القطاع العام والخاص بهدف 
تــحــقــيــق الــنــمــو االقـــتـــصـــادي بــــدول مجلس 
ــود  ــدا أهــمــيــة وجـ ــؤكـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، مـ
الــتــجــاري،  لــالمــتــيــاز  قــانــون خليجي مــوحــد 
االمــتــيــاز  أنــشــطــة  تشجيع  فــي  ألنـــه سيسهم 
التجاري من خالل وضع إطار نظامي ينظم 
الــعــالقــة بــيــن صــاحــب االمــتــيــاز ومــانــح هــذا 
ويوفر  الــتــجــاريــة«،  العالمة  »مــالــك  االمــتــيــاز 
لــكــل منهما،  ــة  الـــالزمـ الــقــانــونــيــة  الــحــمــايــة 
ــاز حــريــة  ــيـ ــتـ وســيــســهــم فـــي مــنــح مـــانـــح االمـ
التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وسيسهم هذا القانون أيًضا في رفع 
معدل العالمات التجارية العاملة في السوق 

الخليجية.
الــعــمــل على  إلـــى ضــــرورة  وأشــــار نجيبي 
ــة لــمــعــامــلــة مــنــتــجــات الــمــصــانــع  ــيـ ــع آلـ ــ وضـ
بــدول  االقــتــصــاديــة  التجمعات  فــي  المقامة 
أطر  ووضع  خليجية،  باستثمارات  المجلس 
الــمــوضــوع،  لــهــذا  مــوحــدة  تشريعية  ومــظــلــة 
التجارة  مناطق  نمو  تــســارع  مــع  وخــصــوًصــا 
االقتصادية  المناطق  مفهوم  وظهور  الحرة 
الخاصة في 2019 لتنشيط التبادل التجاري 
وتــشــجــيــع الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، بــاإلضــافــة 
ــن الــمــنــاطــق  ــدة مـ ــديـ ــال جـ ــكـ ــى ابـــتـــكـــار أشـ إلــ
الريادة  مجال  في  المتخصصة  االقتصادية 
قطاعيا  المتخصصة  المناطق  أو  واالبتكار، 
مــثــل قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، البحث 
والــتــطــويــر، الــخــدمــات الــمــالــيــة، الــخــدمــات 
الخضراء،  والتكنولوجيا  البيئة  السياحية، 

وقطاع التجديد الحضري. 

انطالق اللقاء الت�صاوري بين وزراء التجارة وروؤ�صاء الغرف التجارية الخليجية

االإ�ضادة بدور حكومات الخليج في دعم القطاع الخا�س اأثناء جائحة كورونا

} سمير ناس يترأس اللقاء التشاوري.



دائـــمـــا نــتــحــدث عـــن أهــمــيــة الــتــعــرض لــضــوء الــشــمــس 
فيتامين  مع  عالقته  في  ولــو حصرناها  المتعددة  وفــوائــده 
)د( لنكون قد نظرنا إلى جانب واحد فقط وجزء صغير من 
جهاز  تقوية  على  القدرة  له  الشمس  فضوء  الضوء،  طيف 

المناعة لإلنسان وله تأثير كبير في الحالة المزاجية.
الـــضـــوء هـــو عــنــصــر أســـاســـي لــصــحــة اإلنـــســـان والـــدمـــاغ 
البشري يحتاج إلى 500 لكس )وحدة قياس الضوء( للعمل 
بشكل طبيعي بينما في الحقيقة الكمية التي نحصل عليها 
بشكل يومي تكون أقل، إذ إننا نمضي الكثير من الوقت داخل 

األماكن المغلقة.
الطبيعي  الشمس  إلــى ضــوء  الــتــعــرض  أن  إلــى  ونــظــرا 
يختلف من ناحية الشدة وليس عمليا في أوقات كثيرة من 
السنة في مناخات معينة فيجري استخدام العالج الضوئي.

وهـــو لــيــس مــن الــعــالجــات الــحــديــثــة بــل يــعــود إلـــى عــام 
الطبيب  فــإن  الحديث  عصرنا  فــي  أمــا  الميالد،  قبل   1500
مصدر  أول  بابتكار  قام  من  هو  فينسن(  )نيلس  الدنماركي 
ضوئي صناعي واستخدمه لعالج مرض الذئبة، ونال جائزة 
االبتكار حجر  هــذا  وقــد شكل  ابتكاره  على   1903 عــام  نوبل 
عديدة  أجهزة  العلماء الختراع  منه  انطلق  الــذي  األســاس 

أثبتت فعاليتها.
العالج الضوئي الذي يتمثل بالتعرض ألشعة الشمس 
أو لضوء اصطناعي باستخدام الليزر أو الصمامات الثنائية 
الباعثة للضوء أو مصابيح خاصة لعالج بعض االضطرابات 
الصحية والنفسية، ويعد بديال صحيا يعوض قلة التعرض 
إلـــى مستويات  الـــتـــوازن  فــهــو يعيد  الــشــمــس وعــلــيــه  ألشــعــة 
هرمونات الميالتونين التي تجعل اإلنسان يشعر بالنعاس، 
له  أن  كما  باالكتئاب،  المرتبطة  السيروتونين  وهــرمــونــات 

تأثيرا عالجيا في بعض األمراض الجلدية.
أطباء  أيــدي  على  متخصصة  عيادات  في  العالج  ويتم 
الــحــمــراء  األشــعــة  تتضمن  مــحــددة  وبــأجــهــزة  متخصصين 
والضوء المرئي واألشعة فوق البنفسجية وعند االستخدام 
تتحول األشعة الضوئية إلى طاقة في المكان الذي تمتص 

فيه.
يسعها  وال  مــتــنــوعــة  اســتــخــدامــاتــه  الـــضـــوئـــي  ــعـــالج  الـ
المقال، ورزقنا اهلل الضوء الطبيعي الشافي والطقس اآلن 
الحدائق واألماكن  الجلوس فترات طويلة في  يساعد على 

العامة فهذه الفترة من السنة فرصة حقيقية فلنغتنمها. 

العالج ال�ضوئي 

العدد )15915( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 13 ربيع األول 1443هـ - 19 أكتوبر 2021م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

�ضرطان الثدي واأهمية الفح�ص الدوري
بمستشفى  العائلة  استشاري طب  غفران جاسم  الدكتورة  أكدت 
الــســرطــانــات  ــواع  أنــ أكــثــر  الــثــدي هــو  الــســالم التخصصي أن ســرطــان 
انــتــشــاًرا بين الــنــســاء فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم وفــي الــبــحــريــن. يبدأ 
ســرطــان الــثــدي عــنــدمــا تــبــدأ خــاليــا الــثــدي فــي الــنــمــو بطريقة غير 

منضبطة وتتراكم لتشكل كتلة فحص الماموجرام. 
السينية مصمم لتصوير  والماموجرام هو جهاز خاص باألشعة 
الثدي، عند إجراء تصوير الثدي باألشعة السينية، يتم ضغط الثدي 
فترة وجيزة بين لوحين متصلتين بجهاز التصوير الشعاعي للثدي، 
من الضروري أن تخبر السيدة طبيبها أي تغييرات في حجم أو ملمس 

وشكل الثدي.
وأيًضا من الضروري الوعي بالتغيرات الطبيعية التي قد تحدث 
الــدورة  قبل  أو  الطبيعية  الرضاعة  أثــنــاء  المثال  سبيل  على  للثدي 

الشهرية. 

فعندما تعرفي كيف تبدو بشكل طبيعي، فمن السهل أن تكتشفي 
أي تغييرات غير عادية في الثدي 

*ما التغييرات التي تستدعي القلق؟
- أوال المظهر: تغيرات في حجم وشكل الثدي أي تجعد أو تنقر 

في الجلد.
الطبيعي،  عن  يختلف  الثديين  أحد  في  ألم  أو  انزعاج  إحساس 

خاصة إذا كان هذا اإلحساس جديًدا ومستمًرا.
أي كتل أو مناطق متكتلة أو منتفخة في أحد الثدي أو اإلبط.

تغيير الحلمة. إفرازات من الحلمة أو تغيير في وضعية الحلمة 
*متى وأين يمكن الفحص؟

- يمكن للسيدات إجراء الفحص عندما تبلغ 40 عاًما، وإذا كنت 
تعانين من أعراض الثدي، أو تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي أو 

أنواع أخرى من السرطان، فقد يتم فحصك في وقت مبكر.
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مـــرض الــزهــايــمــر هــو فــقــدان تــدريــجــي لــلــذاكــرة واخـــتـــالل في 
وغيرها،  والتركيز  كاالستيعاب  الــدمــاغ،  بها  يقوم  التي  الوظائف 
ورتم الحياة السريع وضغوط الحياة قد تخوننا ذاكرتنا في بعض 
األحيان فما مدى خطورة ذلك؟ وهل يستدعي األمر زيارة الطبيب 
أسئلة كثير تجيب عليها الدكتورة فرزانة السيد استشاري أمراض 
المخ واألعصاب بمركز الخليج الطبي والسكر في الحوار التالي: 

 *ما الزهايمر وهل له عالقة بالخرف؟
عبارة  وهو  للخرف،  األكثر شيوعا  السبب  هو  الزهايمر  يعد   -
عن ضمور في خاليا المخ السليمة ما يؤدي إلى تراجع مستمر في 

الذاكرة والقدرات العقلية والذهنية. 
 *ما أسبابه؟

نــاجــم عــن مــزيــج من  الــزهــايــمــر  أن مـــرض  الــعــلــمــاء  - يعتقد 
الخاليا  تتضرر  وفيه  األخــرى،  البيئية  والعوامل  الوراثية  العوامل 
امايلويد  البيتا  بروتين  يدعى  بروتين  تراكم  طريق  عن  العصبية 
)Beta Amyloid( والذي يتسبب في تلف وضمور في عملية االتصال 
في  تغيرات  الزهايمر  مرضى  عند  تحدث  كما  الــدمــاغ  خاليا  بين 
ألياف بروتين )تاو( ما يؤدي إلى التوائها والتفافها مسببة ضعف 

في أداء الدماغ.
 *إًذا ما األعراض؟

المبكرة  المرحلة  وفي  الزهايمر  لمرض  مراحل  عدة  هناك   -
منه يظهر فقدان طفيف في الذاكرة والتركيز، ويجب اإلشارة إلى 
أنه من الطبيعي أن ننسى بعض األمور الروتينية في حياتنا مثل 
ما  نــادرا  أشخاص  أسماء  ننسى  أن  أو  سيارتنا  مفتاح  وضعنا  أيــن 
تشتد  الزهايمر  مرضى  لــدى  الــذاكــرة  مشكالت  ولكن  بهم  نلتقي 
الجمل  تكرار  الثانية مثل  األعــراض  وتظهر عندهم هذه  وتتفاقم 
مكانها  غير  في  األشياء  وضع  مهمة،  مواعيد  نسيان  والمواضيع، 
أو  األبــنــاء  أســمــاء  نسيان  غير منطقية،  أمــاكــن  وفــي  بــل  الصحيح 
األحفاد، صعوبة إدارة أموالهم وقد تتعقد بالتدريج بعدم إدراكهم 
األرقام والتعامل معها، ضعف القدرة على القراءة والكتابة، تدني 
القدرة على الحكم واتخاذ القرارات الصائبة، الصعوبة البالغة في 
تنفيذ أعمال ومهمات تطلب تخطيطا دقيقا، مشكالت في القدرة 
على تحديد المكان والزمان والوقت، كما تحدث لديهم تغيرات في 

الشخصية مثل المزاج المتقلب، انعدام الثقة باآلخرين، االنطواء 
االجتماعي، العدوانية واالكتئاب.

*هل هناك سن معين لبداية ظهور المرض؟ 
ولكن يمكن  فــوق سن 65 عاما  عــادة  الزهايمر يظهر  - مــرض 
انتشار  نسبة  األربعين عاما،  قبل سن  أن يظهر في حــاالت معينة 
المرض بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 65 إلى 74 عاما 
هي أقل من 5% أما بين الذين في سن 85 عاما وما فوق فإن نسبة 

انتشار المرض تبلغ نحو %50.
*هل هو وراثي؟

- يــــزداد احــتــمــال إصــابــة الــشــخــص بــالــزهــايــمــر إذا كـــان هناك 
مصاب من العائلة من الدرجة األولى كما أن هناك بضع طفرات 
جينية تزيد من خطر اإلصابة في عائالت معينة. ويجدر بالذكر أن 

النساء أكثر عرضة من الرجال باإلصابة بهذا المرض.
*ما العوامل التي تزيد من فرص اإلصابة بمرض الزهايمر؟

- هناك عوامل كارتفاع ضغط الدم وفرط الكوليسترول وعدم 
انتظام السكر كلها تؤدي إلى قلة تروية الدم إلى الدماغ ما يزيد 
من فرص مشاكل الذاكرة والتركيز، كما أن وجود عامل وراثي قوي 

في العائلة يزيد من فرص اإلصابة بهذا المرض.
*هل النسيان الزائد بداية الطريق لإلصابة بالزهايمر؟

الزائد ألسباب صحية أخــرى، مثل نقص  النسيان  - قد يكون 
فيتامين b12 أو اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية وقد يكون من 
األعراض المصاحبة لالكتئاب، فيجب التوضيح أن النسيان ال يعد 

سببا مؤكدا لإلصابة بمرض الزهايمر.
*كيف يكون التشخيص؟

- نبدأ بسرد التاريخ المرضي للحالة، والتاريخ العائلي كما أن 
الفحص السريري وإجراء اختبارات الذاكرة والتركيز هي فحوصات 
المغناطيسي  الرنين  أشعة  ويتبعها  الحالة،  لتشخيص  أساسية 

للدماغ للتأكد من عدم وجود سبب آخر لمشاكل فقدان الذاكرة.
 *ما العالج؟

الزهايمر ولكن هناك عالجات  - ال يوجد عالج شاٍف لمرض 
ــا، ومــن  تــبــطــئ مـــن تـــطـــور الـــمـــرض وتــحــســن الــتــركــيــز إلــــى حـــد مــ
اضطرابات  مثل  للزهايمر  المصاحبة  األعـــراض  عــالج  الــضــروري 

النوم واألرق، واالكتئاب والهلوسات البصرية.
 *هل هناك طرق للوقاية؟

- للوقاية من أمراض الذاكرة عموما يجب التحكم في بعض 
المسببات مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والسكر في الدم. 
والمواظبة على النشاط البدني والعقلي واالجتماعي من شأنهم 

اإلقالل من مرض الزهايمر ودمتم في صحة وسالمة.

الخمسة  المسببات  من  الظهر  ألــم  يعدُّ 
عاجزا  الشخص  تجعل  التي  عالميا  األولــى 
التي  اإلنــتــاج  وقــلــة  اليومية  مهامه  أداء  عــن 
المقال  وهــذا  والمجتمع،  األفـــراد  على  تؤثر 
الطبيعي ضياء  العالج  أخصائي  فيه  يوضح 

زيدان أسباب آالم الظهر وكيفية تجنبها:
أسباب ألم الظهر:

إلى  المزمنة  الظهر  ألــم  أســبــاب  تنقسم 
بمعنى  مــيــكــانــيــكــي  األول  رئــيــســيــن:  ســبــبــيــن 
الـــقـــوة والــوظــيــفــة للجهاز  ســلــوك يــؤثــر فـــي 
العضلي قد يتعلق بعمل الشخص أو سلوكه 
واإلطــالــة  الحركة  قلة  فــي  وتتمثل  المنزلي 
والسبب اآلخر هو عادات  ثابتة  في وضعيات 
ــواء عــــادات غــذائــيــة أو  أثـــرت فــي أجــســامــنــا سـ
قلة الحركة أو عدم انتظام النوم ما يؤثر في 
والــمــعــادن  والفيتامينات  الــجــســم  هــرمــونــات 

وتسبب في النهاية آالم عضلية.
خــمــســة عــنــاصــر رئــيــســة تــمــنــع عــنــك ألــم 

الظهر أو اآلالم العضلية والمفصلية:
المستطاع  بــالــقــدر  الــنــوم  انــتــظــام  أوال: 
يــحــافــظ عــلــى تـــــوازن إفـــــراز الــهــرمــونــات من 
الغدد وطبيعة عملها كما خلقها اهلل سبحانه 
ــى اســتــشــفــاء الــجــســم  وتـــعـــالـــى بـــاإلضـــافـــة إلــ
فترة  خــالل  الحيوية  الــعــالمــات  كــل  وتنظيم 

النوم.
ثــانــيــا: الــنــظــام الــغــذائــي الــصــحــي الــذي 
يوفر العناصر األساسية لعمل أجهزة الجسم 
ــذ حــاجــتــه مـــن الــفــيــتــامــيــنــات والــمــعــادن  وأخــ
شرب  وقلة  الصحي  غير  الطعام  من  والحد 
فــي جفاف  يتسبب  مــا  كـــاٍف  الــســوائــل بشكل 
الجسم ونــقــص االحــتــيــاجــات األســاســيــة من 

الفيتامينات والمعادن.
أي  ــى  ــلـ عـ يـــخـــفـــى  وال  الــــحــــركــــة  ــا:  ــثــ ــالــ ثــ

ــوائـــد الـــريـــاضـــة بــمــا يــتــنــاســب مع  شــخــص فـ
تكون  حتى  وعملك  يومك  وطبيعة  جسمك 
عــلــيــك بصحة  تــرجــع  فـــائـــدة  ذات  الـــريـــاضـــة 
جسدية وعقلية، فمن فوائد الرياضة تنظيم 
العمليات الحيوية وخفض الضغط النفسي 
وارتفاع نسبة هرمون السعادة وتقوية المناعة 
الحديث  العصر  أمراض  والوقاية من أخطر 

مثل السكري وضغط الدم.
فالبعض  النفسية  بصحتك  اهتم  رابعا: 
ــرة  بــســبــب ضــغــوطــات الــحــيــاة والــعــمــل واألســ
يجعل من نفسه ضحية للسلبيات والنفسيات 
السلبية التي تؤثر على جسدك وعقلك فمن 
المهم التركيز على اإليجابيات ووضع بعض 

الخطط للراحة واالهتمام بالنفس.
خامسا: الفحوصات الدائمة سنويا مثل 
فحوصات الدم الشاملة واللجوء إلى الطاقم 
الطبي المختص من الطبيب العام والعظام 
والـــعـــالج الــطــبــيــعــي فـــي حـــالـــة الــشــعــور بــأي 
أعراض بدائية مثل بعض النغزات في الظهر 
والتعب  المتكرر  العضلي  والشد  والعضالت 
واإلجـــهـــاد الــســريــع أو غــيــر الــمــبــرر والــشــعــور 
الــفــحــوصــات  األحـــيـــان  مــن  بــالــضــعــف فكثير 
ــة تــغــنــي عـــن كــثــيــر من  ــيـ واالســـتـــشـــارات األولـ

العالجات في الحاالت المتأخرة.
وأخيرا تذكر أنه ال يمكن ألحد جمع كل 
بكل  ويطبقها  ذكــرنــاهــا  الــتــي  العناصر  تلك 
طبيعي  األمــور  هذه  في  فالقصور  تفاصيلها 
ولــكــن الــمــهــم عـــدم الــتــمــادي والـــتـــراخـــي في 
عليها  وتصبر  غير طبيعية  بأعراض  الشعور 

وتظن أنها سوف تذهب من تلقاء نفسها.
العناصر مرجعا لك لتعديل  اجعل هذه 
أي قــصــور وكــدلــيــل إرشـــــادي مـــن وقـــت آلخــر 

للحفاظ على جسمك.

الــعــلــوم  الــســمــعــيــات مــــن  إن عـــلـــم 
تــدرس  الــتــي  نسبيا  الــحــديــثــة  الطبية 
الجهاز السمعي لدى اإلنسان وأمراضه 
السمعية؛  اإلعــاقــة  مــن  الــوقــايــة  وسبل 
وتقييم مستوى ضعف السمع وتحديد 
والتوازن من خالل  السمع  اضطرابات 

اختبارات تشخيصية خاصة.
الهدف من علم السمعيات

ــرد عــلــى ســمــاع  ــفـ ــدرة الـ ــ تــحــديــد قـ
األصوات ضمن التردد الطبيعي.

فقدان  مشاكل  ومعالجة  كشف   *
السمع.

* الــتــأهــيــل الــســمــعــي لــأشــخــاص 
يــعــانــون مــن الــضــعــف السمعي  الــذيــن 
مــثــل حــــاالت الــطــنــيــن، مــرضــى زراعــــة 
القوقعة أو األدوات المساعدة للسمع.

* مشاكل التوازن والدوار.
* االضطرابات ذات الصلة.

- ما أنواع ضعف السمع؟ ودرجاته؟
ــواع مـــن ضعف  ــ أنــ - هـــنـــاك ثـــالثـــة 

السمع: 
* ضعف سمع توصيلي.

* ضعف سمع حسي.
* ضعف سمع مختلط.

فتنقسم  درجاته  إلــى  بالنسبة  أمــا 
السمع  ضعف  الطبيعي،  السمع  إلــى 
ــتـــوســـط، ضـــعـــف الــســمــع  ــمـ بـــســـيـــط، الـ

الشديد، والشديد جدا.
- ما أسباب فقدان السمع؟

- هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن األســـبـــاب 
ــى الــصــمــم، بعضها  ــؤدي إلـ الــتــي قـــد تــ
وراثــــــــي واآلخــــــــر مـــكـــتـــســـب، ومـــــن أهـــم 

األسباب:
لــهــا عــالقــة  أســـبـــاب خــلــقــيــة:  أوال 
وأخــرى  والــوراثــيــة،  الجينية  بالعوامل 
ــاء الــحــمــل  ــنــ لـــهـــا عـــالقـــة بـــمـــشـــاكـــل أثــ

والوالدة مثل:
1. اختناق الوالدة.

2. العدوى أثناء الحمل.
3. الحصبة األلمانية.

4. مرض الزهري.
5. استخدام بعض األدوية السامة 
لأذن استخداما غير سليم خالل فترة 

الحمل.
بمرض  الـــوالدة  إصــابــة حديثي   .6

اليرقان.
المكتسبة:  الــصــمــم  أســبــاب  ثــانــيــا 
الــعــمــر،  ــن  ــي أي مـــرحـــلـــة مــ تـــحـــدث فــ

لمجموعة من األسباب منها:
1. التهاب األذن المزمن.

المعدية  ــراض  ــاألمـ بـ اإلصـــابـــة   .2
مثل مرض النكاف، الحصبة والسحايا.

3. إصابة في الرأس أو األذن.
الصاخبة  لـــأصـــوات  الــتــعــرض   .4

بشكل مستمر.
بــعــض األدويـــــة مثل  5. اســتــخــدام 
تلك المستخدمة في حاالت المالريا، 

مرض السل والسرطانات.

6. الشيخوخة.
أو  بالشمع  األذن  قــنــاة  انــســداد   .7

المواد الغريبة.
- ماذا عن السمع عند األطفال؟

كبيرة  أهــمــيــة  لــهــا  الــســمــع  نعمة   -
لـــإلنـــســـان، والــســمــع مــرتــبــط بــالــنــطــق 

والكالم.
ــمـــع   لــــــــذا بـــــرنـــــامـــــج فــــحــــص الـــسـ
للمواليد مهم ألنه يهدف إلى الكشف 
الـــمـــبـــكـــر عــــن حـــــــاالت ضـــعـــف الــســمــع 
باستخدام  الــــوالدة  حــديــثــي  لــأطــفــال 
أجـــهـــزة مــتــخــصــصــة لــفــحــص الــســمــع، 

وبرامج تأهيلية مبكرة لأطفال.
السمع  أسباب ضعف  عن  ومــاذا   -

عند األطفال؟
هناك عدة أسباب نذكر منها:

أقل  المولود  وزن  ونقص  الخدج   *
من 1500 جرام.

.jaundice مرض اليرقان *
األذن  الـــرأس،  فــي  * عيوب خلقية 

أو الوجه.
* عامل وراثي في العائلة.

.meningitis التهاب السحايا *
* التهابات لأم في فترة الحمل.

الــــوســــطــــى  األذن  ــات  ــ ــابـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ  *
المتكررة.

ــتـــخـــدام أدويــــــة ســـامـــة لـــأذن  * اسـ
والسمع أثناء فترة الحمل.

- كيف يكون التشخيص؟

عــدة  السمعيات  عــلــم  يستخدم   -
استراتيجيات لفحص السمع:

.PTA قياس السمع
الـــوســـطـــى  األذن  ضـــغـــط  قــــيــــاس 

.Tympanometry
.OAEs قياس االنبعاث الصوتي

)جذع  الدماغي  السمع   استجابة 
.BERA )الدماغ

االختبارات الكهربائية.
إذا تم تشخيص المريض بفقدان 
السمع فيتم توجيه توصيات له حسب 
حالته ودرجة فقدان السمع لديه مثل:

)الــــمــــســــاعــــدات(  الـــمـــعـــيـــنـــات   -1
السمعية.

2- زراعة القوقعة.
3- العالج الجراحي.

قياس سمع النغمة النقية
Pure tone audiometry

PTA
ــبـــار الـــســـمـــع الــرئــيــســي،  ــو اخـــتـ ــ وهـ
السمع،  ذاتي عتبة  قياس سلوكي  وهو 
المريض  استجابات  على  يعتمد  ألنه 
ــة. لــذلــك  ــيـ ــقـ ــنـ لـــمـــنـــبـــهـــات الـــنـــغـــمـــة الـ
واألطـــفـــال  لــلــبــالــغــيــن  يــســتــخــدم   PTA
التعاون إلجراء  الناضجين بما يكفي 

الفحص.
ــوع  كـــمـــا يــتــيــح تـــحـــديـــد درجــــــة ونــ
أساس  توفير  وبالتالي  السمع  فقدان 

للتشخيص واإلدارة.

الدكتورة فرزانة السيد لـ»الخليج الطبي«:

 الن�ضيان ال يعد �ضببا موؤكدا لالإ�ضابة بمر�ص الزهايمر 

العالج يعمل على اإبطاء تطور المر�ض ويحد من الأعرا�ض الم�صاحبة 

الدكتورة أماني السني: 

ال�صمع مرتبط بالنطق والكالم 

فح�ص ال�سمع للمواليد يهدف اإىل الك�سف املبكر عن �سعف ال�سمع 

ضعف السمع يعد من المشاكل التي يتعرض لها 
المؤدية  المختلفة  األسباب  العديد من  ولها  البعض، 
إليها وأهم ما أثبتته الدراسات أن ضعف السمع يؤدي 
إلـــى تــغــيــر فـــي طــريــقــة عــمــل الـــدمـــاغ، وخــــالل لقائنا 
مــع الــدكــتــورة أمــانــي أحــمــد الــســنــي أخــصــائــي أمـــراض 
األنف واألذن والحنجرة ماجستير طب السمع واالتزان 
كيفية  على  نتعرف  الطبي  تمام  نبيل  الدكتور  بمركز 
الحد من التعرض لإلصابة وأحدث طرق التشخيص 

والعالج.
- مــع الــتــطــور الــعــلــمــي الــمــســتــمــر مــا أهــمــيــة طب 

السمعيات وكيف يفيد المريض؟ 
- يعد علم السمعيات من العلوم الطبية الحديثة 
نسبيا؛ حيث يدرس جهاز السمع والتوازن عند اإلنسان 
الطبية  والـــوســـائـــل  بــهــمــا؛  الــمــرتــبــطــة  ــات  ــرابـ واالضـــطـ
فقد  عــالج  فــي  تساعد  الــتــي  الحديثة  والتكنولوجيا 

السمع واضطرابات التوازن.

يك�صف عن خم�صة اأفعال 

تجنبك اآلم الظهر 

وتخل�صك من اآلم 

المفا�صل والع�صالت

�ضياء زيدان 
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ت�شت�شيفه البحرين يف فرباير ويبحث موا�شع الق�شور باملوارد الب�شرية 

»الإدارة الرقمية للموارد الب�شرية« حموًرا رئي�شًيا للملتقى اخلليجي ال�شابع

البحرين  مملكة  ت�ضت�ضيف 

 17 ولغاية   16 من  الفرتة  يف 

باإذن  القادم  فرباير  �ضهر  من 

امللتقى  فعاليات  تعاىل،  اهلل 

لتنمية  ال�ضابع  اخلليجي 

تنظمه  والذي  الب�ضرية،  املوارد 

ملعاهد  البحرينية  اجلمعية 

وبالتعاون  اخلا�ضة  التدريب 

ل�ضت�ضارات  �ضمارت  اأكت  مع 

عنوان  حتت  العامة  العالقات 

للموارد  الرقمية  »الإدارة 

الب�ضرية والتدريب«. 

قال رئي�س  املنا�ضبة،  وبهذه 

»نظًرا  اجل�ضي:  نواف  اجلمعية 

كمية  يف  ــردة  ــط امل لــلــزيــادة 

اإدارات  اإىل  ترد  التي  البيانات 

يومي،  ب�ضكل  الب�ضرية  املوارد 

توفري  جًدا  ال�ضعب  من  اأ�ضبح 

املوظفني  مــن  الــكــايف  الــعــدد 

قد  اإهمالها  واأن  كما  لتحليلها. 

يكلف اجلهات الكثري من الفر�س 

و�ضيعر�ضها  امل�ضتغلة،  غري 

لأخطاء كان بالإمكان تفاديها«.

اجلمعية:  رئي�س  واأ�ضاف 

املوارد  خرباء  اأجمع  فقد  »لذا 

الب�ضرية على �ضرورة ال�ضتعانة 

للم�ضاعدة  ذكية  رقمية  بربامج 

الب�ضرية.  ـــوارد  امل اإدارة  يف 

الربامج  نق�ضد  ل  هنا  ونحن 

التقليدية امل�ضئولة عن احل�ضور 

والن�ضراف وامل�ضتحقات املالية، 

برامج  هنالك  بات  قد  اإنه  حيث 

على  قادرة  تقدًما،  اأكرث  حديثة 

العاطفي  اجلانبني  مالم�ضة 

ما  وهو  للموظفني.  والإن�ضاين 

ال�ضورة  تغيري  يف  �ضي�ضاهم 

ــوارد  امل اإدارات  عن  النمطية 

كونهم  يف  واملتمثلة  الب�ضرية، 

املوؤ�ض�ضة.  يف  احلري�س  املراقب 

ومن هذا املنطلق، فقد ارتاأينا اأن 

نخ�ض�س هذه الدورة من امللتقى 

اخلليجي لتنمية املوارد الب�ضرية 

ت�ضخري  كيفية  مناق�ضة  اأجل  من 

الب�ضرية لآخر ما  اإدارات املوارد 

يف  احلديث  العلم  اإليه  تو�ضل 

هذا املجال«.

اأمني  ذكر  فقد  جانبه  ومن 

عام امللتقى الدكتور فهد اإبراهيم 

كورونا  جائحة  باأن  ال�ضهابي 

بع�س  لتك�ضف  باغتتنا  قــد 

نواحي الق�ضور يف قطاع املوارد 

الذي  الق�ضور  هذا  والتدريب، 

فرتة  يف  نتفاداه  اأن  ا�ضتطعنا 

هنالك  اأن  اإل  ق�ضرية.  زمنية 

الكثري من اجلوانب، التي مازال 

باإمكاننا تطويرها يف هذا القطاع، 

وذلك من خالل رقمنتها، تخفيًفا 

من العتماد على العامل الب�ضري 

يف هذا اجلانب. وهو ما �ضيقوم 

امللتقى  هذا  ومدربو  متحدثو 

جل�ضات  خالل  من  با�ضتعرا�ضه 

عمله وور�ضه التدريبية.

امللتقى،  عام  اأمني  دعا  وقد 

بح�ضور  واملهتمني  الراغبني 

على  التوا�ضل  اإىل  امللتقى 

www. الإلــكــرتوين  املــوقــع 

على  اأو   actsmartpr.com
 ،+97317123500 هاتف 

على  امللتقى  اأخبار  متابعة  اأو 

مبيًنا   ،GHRDF7# و�ضم 

�ضيتاح  والذي  امللتقى،  هذا  باأن 

بني  الختيار  فيه  للم�ضاركني 

املتابعة  اأو  الفعلي  احل�ضور 

العاملني  �ضيخدم  بعد،  عــن 

الب�ضرية  ـــوارد  امل قطاع  يف 

جانب  اإىل  التخطيط،  وقطاع 

هذا  الأق�ضام،  وروؤ�ضاء  املدراء 

امل�ضت�ضارين  كذلك  وي�ضتهدف 

ــني  ــرف ــض ــ� ـــــــــني وامل الإداري

والعاملني  والأخــ�ــضــائــيــني 

املوظفني  ــوؤون  ــض � قــطــاع  يف 

التدريب  قطاع  يف  والعاملني 

العامة  العالقات  قطاع  ويف 

الوقت  يف  مــوؤكــًدا  الداخلية. 

ا  عرو�ضً هنالك  اأن  على  نف�ضه 

الراغبة يف  للمجموعات  خا�ضة 

اجلامعات،  ولطلبة  امل�ضاركة، 

وللباحثني عن عمل.

واجلدير بالذكر اأن فعاليات 

هذا امللتقى �ضتت�ضمن كذلك حفل 

بجائزة  الفائزين  عن  الإعــالن 

التميز اخلليجية يف جمال تنمية 

املوارد الب�ضرية للعام 2022م، 

وهي اجلائزة املخ�ض�ضة لإدارات 

الب�ضرية املتميزة يف كال  املوارد 

يف  واخلا�س،  العام  القطاعني 

التعاون  جمل�س  دول  جميع 

باب  بـــاأن  علًما  اخلليجية، 

الرت�ضح للجائزة �ضيقفل بتاريخ 

16 يناير القادم.

فهد ال�شهابي نواف اجل�شي وزير العمل

»الأعلى للمراأة« ي�شارك يف برنامج تدريبي

عن �شيا�شات الرعاية الجتماعية لتمكني املراأة اقت�شادًيا

الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  �ضاركت 

للمراأة يف ور�س عمل تدريبية وتقنية نظمتها 

والجتماعية  القت�ضادية  املتحدة  الأمم  جلنة 

مع جامعة  بال�ضراكة  )الإ�ضكوا(  اآ�ضيا  لغربي 

الدول العربية وهيئة الأمم املتحدة للم�ضاواة 

عنوان  حتت  ــراأة،  امل ومتكني  اجلن�ضني  بني 

حول  الفرعية  اللجنة  قدرات  وبناء  »تعزيز 

تطوير  جمــال  يف  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة 

واحلماية  الرعاية  �ضيا�ضات  ــالح  واإ�ــض

وتعزيز  اقت�ضادًيا  املراأة  لتمكني  الجتماعية 

م�ضاركتها يف �ضوق العمل« على مدى خم�ضة 

اأيام.

املجل�س  ا�ضتعر�س  الإطـــار،  هــذا  ويف 

وجل�ضات  حماور  خالل  من  للمراأة  الأعلى 

الربنامج جهود مملكة البحرين يف دعم تقدم 

املراأة وحتقيق التوازن بني اجلن�ضني، مبا يف 

ذلك ا�ضتدامة م�ضاركتها يف القت�ضاد الوطني، 

ومبادرات  �ضيا�ضات  اإىل  الإ�ــضــارة  وكذلك 

داعمة للتوازن الأ�ضري واملهني، مبا فيها ذلك 

مملكة  بها  قامت  التي  ال�ضتباقية  اخلطوات 

امللحة  الحتياجات  متابعة  عرب  البحرين 

والعاملة  املعيلة  البحرينية  للمراأة  والطارئة 

واأ�ضرتها يف ظل الظروف ال�ضتثنائية جلائحة 

على  اأ�ضرارها  من  والتقليل  للحد  كورونا 

ال�ضتقرار الأ�ضري واملجتمعي.

الربنامج  ت�ضمنها  التي  الور�س  وركزت 

التعريف بالغاية الرابعة من الهدف اخلام�س 

من اأهداف التنمية امل�ضتدامة والذي يهدف اإىل 

احلماية  �ضيا�ضات  و�ضع  على  الدول  ت�ضجيع 

داخل  امل�ضوؤولية  تقا�ضم  وتعزيز  الجتماعية 

الأ�ضرة املعي�ضية والعائلة، ح�ضبما يكون ذلك 

منا�ضًبا على ال�ضعيد الوطني يف كل بلد وب�ضكل 

خا�س كيفية حتديد املوؤ�ضرات املرتبطة بها يف 

تبني  كيفية  وكذلك  امل�ضتدامة،  التنمية  اأجندة 

خالل  من  وتوطينها  الرعاية  اقت�ضاد  مفاهيم 

تعريف ماهيته ومكوناته و�ضالته ب�ضيا�ضات 

احلماية الجتماعية والأثر املتوقع من تنفيذه، 

اإ�ضافة اإىل اأهميته يف تعزيز التمكني وال�ضتقرار 

القت�ضادي للمراأة.

موؤمتر ال�شكتات الدماغية يبحث

م�شتجدات عالج اجللطات الدماغية

تنظم رابطة العلوم الع�ضبية يف جمعية 

ملنطقة  ال�ضابع  املوؤمتر  البحرينية  الأطباء 

للجلطات  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

الدماغية يف اخلام�س وال�ضاد�س من نوفمرب 

الطبيب  الفريق  رعاية  حتت  وذلك  املقبل، 

رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ 

املجل�س الأعلى لل�ضحة.

الدكتورة  الرابطة  رئي�ضة  وقالت   

الذي  املوؤمتر  هذا  »يقام  عبداهلل:  فاطمة 

بالتعاون  الأوىل  للمرة  البحرين  ت�ضت�ضيفه 

بينها  من  مرموقة،  دولية  علمية  جهات  مع 

ال�ضرق  منطقة  يف  الدماغية  ال�ضكتة  منظمة 

ال�ضكتة  ومنظمة  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 

الدماغية العاملية، ومنظمة ال�ضكتة الدماغية 

الأمريكية،  القلب  وجمعية  ــة،  ــي الأوروب

والحتاد العربي لالأمرا�س الع�ضبية«.

 واأ�ضافت د.عبداهلل اأن املوؤمتر �ضيت�ضمن 

الأطباء  من   38 يقدمها  حما�ضرة   38

واملنطقة  البحرين  من  وال�ضت�ضاريني 

البحرين  مملكة  من  و�ضيتحدث  والعامل، 

والدكتور  عبداهلل،  فاطمة  الدكتورة  من  كل 

خليفة،  فرا�س  والدكتور  حميدان،  هاين 

والدكتور نبيل حميد، والدكتورة كري�ضتينا 

املتحدثني  من  نخبة  اإىل  اإ�ضافة  اأ�ضكريبنيك، 

العربية  والــدول  العربي  اخلليج  دول  من 

املتحدة  ــات  ــولي وال وكندا  ــة  ــي والأوروب

الأمريكية.

 ولفتت اإىل اأن املوؤمتر ي�ضمل العديد من 

لعالج  امل�ضتجدات  اآخر  بينها  من  املحاور 

عن  اجلراحي  والتدخل  الدماغية،  اجللطات 

طريق الق�ضطرة واآخر امل�ضتجدات التقنية يف 

هذا املجال، والتاأهيل بعد اجللطات الدماغية، 

الدماغية،  اجللطات  من  الثانوية  والوقاية 

ال�ضكتة  لرحلة  املوؤمتر  تطرق  اإىل  اإ�ضافة 

الدماغية وعالجها يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا، وخطة عمل منظمة ال�ضكتة 

ال�ضكتات  لعالج   2030 العاملية  الدماغية 

الدماغية.

اعتزازها  عن  الرابطة  رئي�ضة  واأعربت 

املوؤمتر  لهذا  البحرين  باحت�ضان  وفخرها 

والذي �ضي�ضيف لإجنازات البحرين يف جمال 

تطوير منظومة اخلدمات ال�ضحية والطبية، 

ويعزز من �ضبل التعاون مع املنظمات الدول 

الإقليمية والدولية ذات ال�ضلة.

د. فاطمة عبداهلل ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

لإ�شراره بربنامج التوازن املايل واآثاره ال�شلبية.. احلكومة:

ل اإعفاء للجمعيات اخلريية من الر�شوم احلكومية

ال�ضاخوري: م�ضطفى 

نيابًيا  مقرتًحا  احلكومة  رف�ضت 

الر�ضوم  من  اخلريية  اجلمعيات  با�ضتثناء 

احلكومية.

ا�ضتثناء  اأن  من  احلكومة  ــّذرت  وح

ودفع  احلكومية  الر�ضوم  من  اجلمعيات 

البلدية  ور�ضوم  واملــاء  الكهرباء  فواتري 

عليه  �ضيرتتب  النيابي-  املقرتح  -وفق 

عنا�ضر  باأحد  الإ�ضرار  اأبرزها  �ضلبية  اآثار 

يتطلب  والــذي  للحكومة  املــايل  التوازن 

لتحقيق  واملاء  الكهرباء  هيئة  كفاءة  زيادة 

وم�ضروفاتها،  اإيراداتها  بني  الــتــوازن 

بهذا  �ضيخل  املقرتح  تطبيق  اأن  اإىل  م�ضرية 

الربنامج ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة 

للم�ضتهلكني،  اأف�ضل  خدمات  وتقدمي  الأداء 

على  الهيئة  ــدرة  ق عــدم  اإىل  ــوؤدي  ي مما 

الوفاء بالتزاماتها جتاه املنتجني اخلا�ضني 

واملاء. للكهرباء 

القــرتاح  ــاأن  ب احلكومة  اأفــادت  كما 

كبري  بقدر  الهيئة  ـــرادات  اإي �ضيخف�س 

ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء.

الهيئة  حت�ضله  ما  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

التو�ضيل  خدمات  نظري  امل�ضرتكني  من 

مقابل  هو  ــاء  وامل بالكهرباء  والتزويد 

التكلفة اأو الثمن الذي تدفعه الهيئة ل�ضداد 

واملنتجني  للمقاولني  اخلدمات  هذه  قيمة 

املــواد  الهيئة  ت�ضرتي  حيث  اخلا�ضني 

القطاع  من  اخلدمات  لتو�ضيل  الالزمة 

املحليني  للمقاولني  ت�ضدد  كما  اخلا�س 

اخلدمات  هذه  وتو�ضيل  تركيب  تكلفة 

كل  قيمة  بدفع  ملزمة  وهي  للم�ضرتكني، 

ول  يوًما   42 اأق�ضاها  مدة  خالل  ذكر  ما 

ما  خالل  من  اإل  النفقات  تلك  �ضداد  ميكنها 

الدعم  اإن  حيث  امل�ضرتكني،  من  حت�ضله 

البحريني  ل�ضتهالك  خم�ض�س  احلكومي 

يف م�ضكنه الأول فقط.

البلدية  للر�ضوم  بالن�ضبة  اأنه  واأكدت 

اخلريية  اجلمعيات  واأرا�ضي  مباين  فاإن 

الإن�ضائية  الأغــرا�ــس  ذات  واجلمعيات 

من  معفاة  القانون  لأحكام  وفًقا  امل�ضجلة 

اأداء الر�ضوم البلدية.

يجري حالًيا درا�شة اآلية تطبيقه.. احلكومة:

�شمول »اأطفال الأنابيب« يف ال�شمان ال�شحي الإلزامي

املحلية: ال�ضوؤون  حمرر 

عمليات  اإجــراء  اإن  احلكومة  قالت 

يتم  اأن  املزمع  من  الأنابيب«  »اأطفال 

اإدراجه �ضمن م�ضروع »ال�ضمان ال�ضحي 

و�ضروط  �ضوابط  وفق  وذلك  الإلزامي«، 

حمددة �ضيتم الإعالن عنها يف حينها.

واأفادت يف رد لها على مقرتح برملاين 

باأنها تقوم يف الوقت احلايل بدرا�ضة اآلية 

والتاأهيلية  العالجية  اخلدمات  تقدمي 

الأنابيب  اأطفال  عملية  باإجراء  املتعلقة 

من  يعانون  ممــن  للمواطنني  جمــاًنــا 

م�ضاكل يف الإجناب وتعدت مدة زواجهم 

5 �ضنوات فاأكرث.

على  حر�ضها  احلكومة  ـــدت  واأك

الأنابيب«  اأطفال  »عمليات  خدمة  تقدمي 

والذي  ال�ضحي  ال�ضمان  نظام  �ضمن 

ال�ضحية  املنافع  جمموع  على  ن�س 

ال�ضمان  يف  املواطن  عليها  يح�ضل  التي 

الوقائية  اخلدمات  من  الإلزامي  ال�ضحي 

والفحو�س  والتاأهيلية  والعالجية 

وفًقا  الأنابيب  اأطفال  لت�ضمل  الطبية 

اآلية  درا�ضة  و�ضيتم  حمددة،  ل�ضوابط 

�ضراء  ذلك  يف  مبا  اخلدمة  هذه  توفري 

هذا  يف  املتخ�ض�ضة  املراكز  من  اخلدمة 

املجال.

لقاءات مع وفود ر�شمية من الأردن وباك�شتان وعر�ض لـ»�شادرات البحرين«

5 اآلف زائر جلناح البحرين بـ»جيتك�ض« خالل يومني 
يف  البحريني  الوطني  اجلناح  ا�ضتقطب 

خم�ضة  قرابة   2021 دبي  جيتك�س  معر�س 

اآلف زائر خالل اأول يومني من اإطالق اإعماله، 

وجتول الزوار بني اأروقة اجلناح الذي ي�ضم 

20 �ضركة بحرينية �ضغرية ومتو�ضطة تعمل 

يف جمال تقنية املعلومات والت�ضالت، وثالث 

التنمية  وجمل�س  »بنفت«،  و�ضركة  جامعات، 

القت�ضادية.

عن  ممثلون  اجلناح،  زوار  بني  ومن 

التقنية  جمال  يف  وعاملية  اإقليمية  �ضركات 

عقود  توقيع  عن  وباحثون  وم�ضتثمرون 

البحرينية  ال�ضركات  مع  تفاهم  ومذكرات 

امل�ضاركة، اإ�ضافة اإىل زيارة ر�ضمية ملمثلني عن 

الباك�ضتاين، وزيارة م�ضابهة  الوطني  اجلناح 

ملمثلني عن اجلناح الوطني الأردين.

للجناح  الثاين  اليوم  فعاليات  وت�ضمنت 

عر�ضا  ا  اأي�ضً جيتك�س  يف  البحريني  الوطني 

البحرين  �ضادرات  مركز  على  القائمون  قدمه 

لل�ضركات البحرينية امل�ضاركة للجناح ت�ضمن 

ت�ضجيع  اإىل  الرامية  املركز  بخدمات  تعريفا 

ال�ضركات على ت�ضدير خدماتها ومنتجاتها اإىل 

الأ�ضواق الدولية.

الوطني  اجلناح  فعاليات  اإطار  ويف 

بقاعة  يقام  الذي  جيتك�س  يف  البحريني 

بدبي،  العاملي  التجارة  مركز  يف   »3 »زعبيل 

ا عدد من رواد الأعمال البحرينيني  ي�ضارك اأي�ضً

اإىل جوار  النا�ضئة  التقنية  ال�ضركات  اأ�ضحاب 

خا�ضة  قاعة  يف  العامل  حول  من  نظرائهم 

جتمع املبتكرين ال�ضباب يف املجال التقني من 

�ضتى اأنحاء العامل.

وعقد عدد من ال�ضركات البحرينية �ضمن 

اجلناح لقاءات عمل مع نظرائهم جرى خاللها 

التجاري  والتمثيل  امل�ضرتك  التعاون  بحث 

ال�ضركات  وخدمات  مبنتجات  واخلروج 

اإىل  اإ�ضافة  خارجية،  لأ�ضواق  البحرينية 

ا�ضتقطاب �ضركات خارجية للعمل وال�ضتثمار 

يف ال�ضوق البحريني.



جمعية وطني البحرين تقيم ندوة افرتا�شية من مكتبة »ك�شكول الأيام«

ت�شوير: ح�شن قربان

من�صة  عرب  افرتا�صية  ندوة  البحرين  وطني  جمعية  ا�صت�صافت 

منطقة  يف  الإعالمي  الأيام  مبركز  الأيام  ك�صكول  مكتبة  من  )زوم(، 

عا�صق  الكويتية  ال�صلة  كرة  اأ�صطورة  الندوة  يف  وحتدث  اجلنبية. 

البحرين ال�صاعر في�صل بور�صلي عن ذكرياته اجلميلة ما بني البحرين 

البحرين، كما  ال�صائقة عن طفولته و�صبابه يف  والكويت، والأحاديث 

واأدار  البحرين.  حب  يف  اجلميلة  ال�صعرية  الق�صائد  من  عدًدا  األقى 

احلوار الإعالمي الكاتب ال�صحفي املخ�صرم نا�صر حممد.

�صليمان  فواز  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ل  تف�صّ الندوة،  نهاية  ويف 

بتكرمي كل من في�صل بور�صلي ونا�صر حممد، ومكتبة الك�صكول ممثلة 

بح�صن يو�صف، و�صارك يف التكرمي كل من حممد البنخليل نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة، ورا�صد الأن�صاري رئي�س جلنة الإعالم الوطني ومواقع 

التوا�صل الجتماعي.

طارق  والر�صام  الفنان  قام  النبيلة،  امل�صاعر  عن  تعرّب  لفتة  ويف 

تقديره  عن  فيها  عرّب  مببادرة  التكرمي  حفل  هام�س  على  اإ�صماعيل 

وعرفانه لفي�صل بور�صلي، اإذ اأهداه عدًدا من اللوحات التي قام بر�صمها 

ل�صخ�صه.

الإعالن عن الفائزين يف

 �شحب حملة اإطارات »مي�شالن«

اأعلنت �صركة اإبراهيم خليل كانو، ال�صركة 

الرائدة يف قطاع ال�صيارات ويف جمال توفري 

خدمات العناية بال�صيارات يف البحرين، ا�صم 

لإطارات  ال�صيفية  احلملة  �صحب  يف  الفائز 

)مي�صالن(.

وقد اأقيم ال�صحب الإلكرتوين للحملة يف 

فرع تايربال�س يف �صلماباد، بح�صور عي�صى 

حممد كانو ع�صو جمل�س اإدارة �صركة اإبراهيم 

خليل كانو وم�صوؤولني من ق�صم الإطارات يف 

ال�صركة، وعدد من كبار املديرين، اإذ مت ت�صليم 

الفائز بنجامني �صو �صو �صزي جائزة احلملة 

.)2021 Corolla( وهي �صيارة تويوتا

وتعليًقا على هذه املنا�صبة، �صرح املدير 

اإبراهيم  �صركة  يف  الإطارات  لق�صم  الأول 

بوثول،  ديباك  كري�صنا  �صاي  كانو،  خليل 

يوؤثر  ال�صيف  اأن ف�صل  املعروف  قائالً: »من 

ب�صكل كبري على اإطارات املركبات وي�صعف 

املعروفة  مي�صالن  اإطارات  وتوفر  اأداءها، 

عالية  م�صتويات  العالية ومتانتها  بجودتها 

من احلماية وال�صالمة على الطريق«.
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اجلامعة امللكية للبنات توقع مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين اخلريية

مع  تفاهم  مذكرة  للبنات  امللكية  اجلامعة  وقعت 

الطالبات  دعم  يف  للم�صاهمة  اخلريية  البحرين  جمعية 

املتفوقات اللواتي يحتجن اإىل الدعم املايل من خالل برنامج 

اجلمعية.  تقدمه  الذي  اجلامعي  الطالب  �صندوق  دعم 

للمرحلة  الدعم  هذا  تقدمي  على  التفاقية  هذه  ن�صت  وقد 

الدرا�صي  العام  من  بدًءا  )البكالوريو�س(  اجلامعية 

اجلامعي 2021–2022 ولل�صنوات املقبلة.

اجلامعة  رئي�صة  قبل  من  التفاهم  مذكرة  توقيع  ومت 

والدكتور  املزوغي  ي�صرى  الربوفي�صورة  للبنات  امللكية 

البحرين  جمعية  رئي�س  نائب  املوؤيد  عبدالرحمن  توفيق 

املالية  لق�صم  اأول  مدير  ال�صيد  �صمية  بح�صور  اخلريية، 

باجلامعة و�صامي دغ�س مدير القبول والت�صجيل باجلامعة 

والدكتور جيان بيري الأ�صمر عميد كلية الفنون والت�صميم، 

من  كمال  اإبراهيم  ح�صن  والدكتور  �صيار  وائل  جانب  اإىل 

جلنة  رئي�س  ال�صاعي  �صالح  ريا�س  والدكتور  اجلمعية 

العيد  عبداملنعم  وامل�صت�صار  باجلمعية  اجلامعي  الطالب 

اجلامعة  مقر  يف  اجلامعي،  الطالب  جلنة  رئي�س  نائب 

امللكية للبنات مبنطقة الرفاع. 

واأ�صارت رئي�صة اجلامعة امللكية للبنات الربوفي�صورة 

املزوغي اإىل اأن توقيع مذكرة التفاهم ياأتي يف اإطار جت�صيد 

القطاعات املختلفة بهدف توفري فر�س  التكامل بني  �صفة 

والتحديات  الحتياجات  و�صد  للطالبات  العلمي  التمكني 

التي يواجهنها وتعزيًزا لدور اجلامعة كموؤ�ص�صة تعليمية 

العايل ودور  التعليم  املراأة وتقدمها عرب  رائدة يف متكني 

والطالبات  للطلبة  الداعمة  اخلريية  البحرين  جمعية 

بني  امل�صرتكة  الأهداف  يحقق  مبا  املجتمع،  وخدمة 

املوؤ�ص�صتني. ومن جانبه اأعرب الدكتور توفيق عبدالرحمن 

�صكره  عن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املوؤيد 

وتقديره للجامعة امللكية للبنات للدور الكبري الذي تقوم 

انطالًقا  بالبحرين  التعليم  م�صرية  دعم  يف  اجلامعة  به 

العملية  وجتويد  بدعم  الر�صيدة  القيادة  توجيهات  من 

التعليمية مبا يحقق تطلعات وطموحات �صعب البحرين 

هذه  بتوقيع  اخلطوة  هذه  وما  امل�صتدامة  التنمية  يف 

هذه  مع  تتما�صى  التي  الأ�صا�صية  الركائز  اإحدى  التفاقية 

التوجيهات لقيادتنا الر�صيدة. 

جمل�س  ع�صو  ال�صاعي  �صالح  ريا�س  الدكتور  واأكد 

جمعية  يف  اجلامعي  الطالب  جلنة  ورئي�س  الإدارة 

البحرين اخلريية اأن اجلمعية قد اأخذت على عاتقها التنوع 

والتطور يف تقدمي اخلدمات الإن�صانية للمجتمع البحريني 

ومن اأبرزها امل�صاهمة يف ان�صاء �صندوق الطالب اجلامعي.

»الإ�شكان« تنظم حما�شرة تفاعلية مبنا�شبة �شهر التوعية ب�شرطان الثدي

ــكــان  الإ�ــص وزارة  ــت  ــام اق

ال�صحة  وزارة  مــع  بالتعاون 

�صهر  مبنا�صبة  تفاعلية  حما�صرة 

قدمتها  الثدي  ب�صرطان  التوعية 

ا�صت�صاري  �صرب  خاتون  الدكتورة 

طب العائلة بوزارة ال�صحة، حيث 

الفعاليات  هذه  مثل  اإقامة  تاأتي 

ب�صرطان  الــوعــي  ن�صر  بهدف 

اجلهود  اإطــار  يف  وذلــك  الثدي، 

لتعزيز  »الإ�صكان«  تبذلها  التي 

الوعي ال�صحي داخل بيئة العمل.

تنفيًذا  اجلهود  هــذه  وتاأتي 

بن  با�صم  املهند�س  لتوجيهات 

الإ�صكان  ــر  وزي احلمر  يعقوب 

يف  امل�صاركة  على  احلر�س  يف 

بن�صر  ال�صلة  ذات  الفعاليات 

الثدي  �صرطان  مبر�س  الوعي 

على  العاملة  ــراأة  امل اأو�صاط  يف 

جهود  ودعم  اأعمارهن،  اختالف 

ووزارة  لل�صحة  الأعلى  املجل�س 

والتثقيف  التوعية  يف  ال�صحة 

العمل  بيئة  بالنفع على  مبا يعود 

ب�صكل عام.

الدكتورة  اأثنت  جانبها  ومن 

الوزارة  اهتمام  على  �صرب  خاتون 

التوعوية  املحا�صرات  باإقامة 

باملوا�صيع  املتعلقة  والتثقيفية 

وعيها  يعك�س  ما  وهو  املختلفة 

العاملة  بكوادرها  واهتمامها 

بالوزارة، موؤكدة على اأهمية اإقامة 

مع  بال�صراكة  الفعاليات  هذه  مثل 

وزارة ال�صحة. 

قام  املحا�صرة  ختام  ويف 

اآل  اإبــراهــيــم  بــن  حممد  ال�صيخ 

خليفة مدير اإدارة املوارد الب�صرية 

بتكرمي  الإ�صكان  بوزارة  واملالية 

من  قدمته  مبا  م�صيًدا  املحا�صرة، 

مفيدة  وحمــاور  قيمة  معلومات 

التوعية  �صهر  من  الهدف  حتقق 

ب�صرطان الثدي.



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
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امل�شاريع  من  زايد  ال�شيخ  �شارع  تطوير 

اال�شغال  وزارة  بها  تقوم  التي  اال�شرتاتيجية 

ا بعد ارتفاع ن�شبة الكثافة ال�شكانية يف هذه  خ�شو�شً

املنطقة.

�شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء االأمري #�شلمان_

بن_حمد: يف ذكرى #املولد_النبوي_ال�شريف ن�شتذكر القيم 

االأ�شيلة وال�شرية العطرة لنبينا حممد.. ن�شاأل اهلل املوىل القدير 

اأن يعم اخلري والنماء على االأمة االإ�شالمية والعامل كافة.
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الأمريكيني  اأمام  ينهزم�ن  الربيطاني�ن   -  1781

بقيادة ج�رج وا�شنطن يف معركة ي�ركتاون.

م��شك�  عن  ب�نابرت  نابلي�ن  تراجع   -  1812  

بعدما تعذر عليه احتاللها.

 1917 - الربيطاني�ن بقيادة اجلرنال اإدم�ند األنبي 

يحتل�ن القد�ص.

اقت�شادية  عق�بات  تفر�ص  الأمم  ع�شبة   -  1935  

على اإيطاليا، وذلك ب�شبب قيامها بغزو اإثي�بيا.

اتفاقية  على  ي�قع  عبدالنا�شر  جمال   -  1954  

اجلالء الربيطاين عن م�شر خالل 20 �شهًرا.

�شحب  على  �ش�ريا  يحث  الأمن  جمل�ص   -  2004  

ق�اتها واملقدرة بـ14 األف جندي من لبنان.

 2005 - بدء حماكمة رئي�ص العراق الأ�شبق �شدام 

ح�شني يف ق�شية الدجيل.

الأ�شبق  الأمريكي  اخلارجية  وزير   -  2008  

اجلمه�ري ك�لن باول يعلن دعمه لباراك اأوباما مر�شح 

احلزب الدميقراطي يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية.

جا�شنت  ِبقيادة  الكندي،  الأحرار  حزب   -  2015  

اأن ح�شل  بعد  الربملان  املقاعد يف  بغالبَيّة  يف�ز  ترودو 

على ن�شبة 68.5% من الأ�ش�ات يف النتخابات الفدرالَيّة.

 2020 - انتخاب ل�ي�ص اآر�شي رئي�ًشا لب�ليفيا يف 

النتخابات العامة الب�ليفية 2020.

دب غيور يهاجم مدربته

 احلامل خالل العر�ض

خالل  احلامل  مدربته  رو�شي  �شريك  دب  هاجم 

العر�ص مما فزع الأطفال واآباءهم، واأ�شار تقرير من�ش�ر 

�شبب  اأن  اإىل  الربيطانية  ميل«  »ديلي  �شحيفة  مب�قع 

هج�م الدب على مدربته ه� �شع�ره بالغرية من جنينها.

العر�ص  خالل  املدربة  نح�  البني  الدب  واندفع 

وقالت  فقط  وكدمات  بجروح  اإ�شابتها  عنه  نتج  والذي 

اإن جنينها مل ي�شب باأذى، وعن �شبب هج�م الدب عليها 

قالت املدربة: »رمبا كانت الغرية اإىل حد ما، واأنا حامل، 

و�شاأتعامل  �شاقي،  يف  طفيفة  وكدمة  خدو�ص  ولدي 

بالطبع مع هذا احلادث مع زمالئي الأكرث خربة«.

وحتدثت عن معاملة الدب معها بعد احلادث، حيث 

قالت: »يف ال�قت احلايل، يت�شرف الدب معي بطريقته 

املعتادة، مب�دة وحنان وكاأن �شيًئا مل يحدث«.

ومبجرد اأن بداأ الدب البني يهاجم املدربة التي كانت 

من  لتحريرها  رجالن  اندفع  فاحت،  اأزرق  ث�ًبا  مرتدية 

قب�شته، ومع ذلك، قال اأحد اأفراد اجلمه�ر اإن الدب الذكر 

مل يرتاجع رغم »ال�شرب بال�ش�ط«.

حملت اإطاللة دوقة 

كامربيدج »كايت 

ميدلتون« يف حفل 

توزيع جوائز 

 Earthshot Prize
Awards يف لندن 
م�شاء االأحد ر�شالة 

حملتها در�ًشا يف 

جمال اال�شتدامة 

ملاليني الن�شاء حول 

العامل، حيث بدت 

الدوقة يف منتهى 

االأناقة واجلمال خالل 

م�شاركتها زوجها 

االأمري ويليام يف 

حفل توزيع اجلوائز. 

وقد متيزت باإطاللة 

ع�شرية الفتة رغم 

اأنها اختارت من 

خزانتها ثوًبا عمره 

10 اأعوام، �شبق اأن 
ارتدته يف حفل توزيع 

جوائز »البافتا« يف 

لو�س اأجنلو�س خالل 

العام 2011.

�صالح يبتعد عن امللعب ويلجاأ للبالط امللكي

دوق  ويليام،  الأمري  ا�شتقبل 

امل�شري  املنتخب  جنم  كامربيدج، 

�شالح،  حممد  الإجنليزي  وليفرب�ل 

�ش�ت«  »اإيرث  جائزة  حفل  مبنا�شبة 

للمرة  لندن  العا�شمة  يف  اأقيم  الذي 

اإن�شاء  ومت  الأحد.  م�شاء  الأوىل، 

دوق  قبل  من  ال�شن�ية  اجل�ائز 

الذين  الأ�شخا�ص  ملكافاأة  كامربيدج 

يحاول�ن اإنقاذ الك�كب ب�شتى الطرق 

املختلفة.

و�شيتم منح جائزة قدرها ملي�ن 

جنيه اإ�شرتليني لكل 5 م�شاريع تعمل 

البيئية  للم�شاكل  حل�ل  اإيجاد  على 

على ك�كب الأر�ص كل عام، على مدى 

العقد املقبل. ويت�ىل كل �شخ�ص مدع� 

جائزة  تقدمي  م�ش�ؤولية  احلفل  لذلك 

قدم  حيث  املخ�ش�شة،  اجل�ائز  من 

اأوىل  �شالح،  حممد  ليفرب�ل،  مهاجم 

اإحياء  فئة  يف  �ش�ت«  »اإيرث  جائزة 

املحيطات.

رفقة  احلفل  يف  �شالح  وح�شر 

و�ش�هد  عبا�ص،  رامي  اأعماله،  وكيل 

ويليام  الأمري  مع  يتحدث  وه� 

وزوجته كيت، دوقة كامربيدج.

اخلر�صانة ال�صفافة.. اخرتاع  جديد يقلب املوازين يف عامل البناء

ت�شميم  يف  باإ�شبانيا،  فالن�شيا«  دي  »ب�ليتكنيكا  جامعة  من  باحثان  جنح 

قطاع  يف  بث�رة  َيِعد  ال�شفافة،  اخلر�شانة  من  جديد  ن�ع  اخرتاع  براءة  وت�شجيل 

البناء والت�شييد، لأن اخلر�شانة ال�شفافة اجلديدة تتميز بتكلفة اأقل بـ80% من تكلفة 

نظريتها التقليدية، وكذلك اإنتاج مبعدلت �شريعة جًدا.

واأطلق الباحثان خ�زيه األبي�ل وميغيل ل�بيز ا�شم »هرتان�ص« على ابتكارهم 

اجلديد، اإذ تتيح اخلر�شانة ال�شفافة اجلديدة ت�شميمات مطب�عة ثالثية الأبعاد، يتم 

دجمها بداخلها، وبالتايل اإن�شاء واجهات واأر�شفة وغريها من اأعمال الإن�شاءات.

ب�شبب  ال�ش�ء،  انتقال  بخ�شائ�ص  تتميز  بناء  م�اد  هي  ال�شفافة  واخلر�شانة 

العنا�شر الب�شرية ال�ش�ئية املدجمة داخلها، وهي الألياف ال�ش�ئية يف العادة.

وعن طريقها يتم مرور ال�ش�ء من عرب كتلة اخلر�شانة من طرف اإىل اآخر، وينتج 

»هرتان�ص«،  اجلديدة  اخلر�شانة  وعن  ال�شطح.  على  معني  �ش�ء  العملية  هذه  عن 

دي  ب�ليتكنيكا  جامعة  يف  البناء  هند�شة  بكلية  الأ�شتاذ  األبي�ل،  خ��شيه  يق�ل 

فالن�شيا: »ميكننا طباعة اأي ت�شميم ُمتخيل بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد واإدراجه 

يف عملية اإن�شاء ال�اجهة«.

رحيل اأحد اأبرز خرباء الأدب ال�صعبي يف م�صر

رحل اأم�ص الأول اأحد اأهم خرباء الأدب ال�شعبي 

و�ش��شي�ل�جيا الف�لكل�ر، الدكت�ر �شالح الراوي، 

الفن�ن  باأكادميية  ال�شعبي  الأدب  ق�شم  رئي�ص 

التقديرية  الدولة  جائزة  على  واحلا�شل  امل�شرية، 

عام 2015.

يذكر اأن الراوي من م�اليد حمافظة قنا امل�شرية 

املاج�شتري  درجتي  على  وح�شل   ،1946 عام 

القاهرة،  من جامعة  ال�شعبي  الأدب  والدكت�راه يف 

وكان ي�شغل من�شب اأمني ال�شندوق يف احتاد كتاب 

م�شر. وقد �شدر للراحل عدد من الدرا�شات النقدية 

ال�شعبية  »الثقافة  اأبرزها  ال�شعبي  الأدب  ح�ل 

واأوهام ال�شف�ة«، و»ال�شعر البدوي يف م�شر«، ومن 

الدواوين ال�شعرية دي�ان »بعدين«.

جائزة  منها  ج�ائز  عدة  على  الراوي  وح�شل 

بحث  لأف�شل  الأول(  )املركز  الأه�اين  عبدالعزيز 

للماج�شتري عام 1982 من جامعة القاهرة، وجائزة 

اأحد  ب��شفه   ،2015 للعام  التقديرية  الدولة 

واملعتقدات  ال�شعبي  الأدب  يف  املبدعني  الدار�شني 

ويف  الف�لكل�ر،  و�ش��شي�ل�جيا  وعلم  البحثية 

جمال الفن�ن احلركية ال�شعبية.

ال�صحة: 70 حالة

 م�صابة بكورونا ول وفيات

التي  الفحو�شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

بلغ عددها 14546 يف يوم 18 اأكتوبر 2021، 

اأظهرت ت�شجيل 70 حالة قائمة جديدة منها 12 

حالة لعمالة وافدة، و53 حالة ملخالطني حلاالت 

كما  اخلارج،  من  قادمة  حاالت  و5  قائمة، 

تعافت 84 حالة اإ�شافية لي�شل العدد االإجمايل 

للحاالت املتعافية اإىل 274160.
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 فائقة الصالح ُتكرم عاملين بالصحة
 العامة لجهودهم في مواجهة »كورونا«

تقدم��ت وزيرة الصح��ة فائقة بنت س��عيد الصالح 
بجزيل الش��كر والتقدير إلى محافظة العاصمة على 
تعاونها الدائم مع إدارة الصحة العامة في مختلف 
المشاريع الصحية المش��تركة الهادفة إلى االرتقاء 
بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في المملكة.
وكانت الصالح قد تلقت خطاب شكر وتقدير موجه 
من محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن 
آل خليفة، نتيجة جهود وزارة الصحة التي أس��همت 
ف��ي إنج��اح مش��روع محافظ��ة العاصم��ة لتخفيف 
الكثافة العددية للس��كن الجماعي أو المشترك في 

مدينة المنامة ومحافظة العاصمة عامة.
كما أش��ادت بمنتس��بي وزارة الصح��ة الذين عملوا 
ضم��ن فري��ق التفتي��ش عل��ى الس��كن الجماعي 
المش��ترك المتعاون مع محافظ��ة العاصمة خالل 
جائح��ة »كورون��ا«، والمك��ون من فاض��ل الجوري، 
ومحمد كرم، على تعاونهم الكبير في تحقيق الهدف 
المنش��ود في دع��م فري��ق البحرين، والمس��اهمة 
الفاعل��ة ف��ي الجه��ود الرامي��ة لمكافحة انتش��ار 
فيروس كورونا »كوفيد19«، حيث أنهم ضربوا أروع 
مث��ل للتفان��ي والتضحية من أجل صحة وس��المة 
الناس ضمن الش��راكة والتع��اون مع كافة الجهات 
المشاركة في المش��روع الذي حقق هدفه بتخفيف 

الكثافة العددية في مباني السكن الجماعي.
الموظفي��ن  بتكري��م  الصح��ة  وزي��رة  وقام��ت 
المتعاوني��ن م��ع محافظة العاصم��ة ضمن فريق 

التفتي��ش على الس��كن الجماعي المش��ترك، كل 
م��ن فاض��ل الج��وري ومحمد ك��رم، وذل��ك عرفانًا 
بتفانيهم��ا وإخالصهم��ا ف��ي العمل، كم��ا قامت 
س��عادتها بتكريم فريق متابعة مساكن العمال، 
وهم كل من حس��ين الريس رئي��س فريق متابعة 
مس��اكن العمال، وس��لمان ش��راعي نائ��ب رئيس 
فريق متابعة مساكن العمال، وأمين يوسف عضو 
فريق متابعة مس��اكن العمال، تقديرًا لجهودهم 
جائح��ة  مواجه��ة  ف��ي  ومبادرته��م  وعطائه��م 
»كورونا«، وتضحيتهم بأنفسهم دون خوف أو تردد 

في سبيل وطنهم وسالمة المجتمع، وذلك بحضور 
الوكيلة المس��اعدة للصحة العامة الدكتورة مريم 
الهاج��ري، ومدي��ر إدارة الصحة العام��ة الدكتورة 
نجاة أبو الفتح، ورئيسة قسم صحة البيئة األستاذة 

رجاء السلوم.
وثمن��ت الوزي��رة الدور الكبي��ر والجهد ال��ذي بذله 
الجمي��ع خالل جائح��ة »كورون��ا«، وتقدمت بجزيل 
الش��كر والتقدير على كل ما قدم��وه لصالح الوطن 
والمواطنين، وتمنت لهم كل التوفيق والس��داد في 

خدمة وطنهم الغالي البحرين.

تنظمه رابطة العلوم العصبية بجمعية األطباء

 محمد بن عبد اهلل يرعى 
مؤتمر السكتات الدماغية 5 نوفمبر

تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصحة الفريق الطبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة تنظ��م رابطة 
العلوم العصبية ف��ي جمعية األطباء 
البحريني��ة المؤتمر الس��ابع لمنطقة 
إفريقي��ا  وش��مال  األوس��ط  الش��رق 
للجلط��ات الدماغية في الفترة بين 5 

إلى 6 نوفمبر المقبل.
وقال��ت رئيس��ة الرابط��ة الدكت��ورة 
فاطمة عبداهلل إن هذا المؤتمر الذي 
تس��تضيفه البحري��ن للم��رة األولى 
يق��ام بالتع��اون م��ع جه��ات علمية 
دولي��ة مرموق��ة، من بينه��ا منظمة 
الس��كتة الدماغية في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا، ومنظمة 
السكتة الدماغية العالمية، ومنظمة 
السكتة الدماغية األوروبية، وجمعية 
العربي  واالتح��اد  األمريكية،  القل��ب 

لألمراض العصبية.
المؤتم��ر  أن  عب��د اهلل  د.  وأضاف��ت 

يقدمه��ا  محاض��رة   38 س��يتضمن 
38 م��ن األطب��اء واالستش��اريين من 
البحرين والمنطقة والعالم، مبينة أنه 
س��يتحدث في المؤتمر م��ن البحرين 
كل م��ن الدكت��ورة فاطم��ة عبداهلل، 
والدكت��ور هاني حمي��دان، والدكتور 

فراس خليفة، والدكت��ور نبيل حميد، 
والدكت��ورة كريس��تينا أس��كريبنيك، 
إضافة إل��ى نخبة من المتحدثين من 
دول الخلي��ج العربي وال��دول العربية 
واألوروبية وكن��دا والواليات المتحدة 

األمريكية.

ولفتت إلى أن المؤتمر يشمل العديد 
من المحاور من بينها آخر المستجدات 
لع��الج الجلطات الدماغي��ة، والتدخل 
القس��طرة  طري��ق  ع��ن  الجراح��ي 
وآخ��ر المس��تجدات التقني��ة في هذا 
المج��ال، والتأهي��ل بع��د الجلط��ات 
الدماغي��ة، والوقاي��ة الثانوي��ة م��ن 
الجلطات الدماغية، إضافة إلى تطرق 
المؤتم��ر لرحل��ة الس��كتة الدماغية 
وعالجها في منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال إفريقيا، وخطة عمل منظمة 
الس��كتة الدماغي��ة العالمي��ة 2030 
لعالج الس��كتات الدماغي��ة. وأعربت 
الدكتورة فاطمة عبداهلل عن اعتزازها 
وفخره��ا باحتض��ان البحري��ن له��ذا 
المؤتم��ر وال��ذي س��يضيف إلنجازات 
البحري��ن في مجال تطوي��ر منظومة 
الخدمات الصحية والطبية، ويعزز من 
س��بل التعاون مع المنظم��ات الدول 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

د. فاطمة عبد اهللرئيس األعلى للصحة 

البحرين تشارك العالم االحتفال 
بيوم »التهاب المفاصل«

تش��ارك البحرين العالم ف��ي االحتفال بالي��وم العالمي اللتهاب 
المفاصل، س��عيا نحو رفع الوعي، والتش��جيع على الكشف المبكر 
عن ح��االت التهاب المفاص��ل، والحث على تخفي��ف عبء أولئك 

الذين يعانون من التهاب المفاصل. 
وتنّظم المملكة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تس��ليط 
الضوء على معاناة مرضى الروماتيزم من أجل تشجيع المختصين 
ف��ي الرعاية الصحية والجمه��ور على بذل المزي��د من االهتمام 
به��ؤالء المرضى، كما تهدف لمس��اعدة المرضى أنفس��هم من 
خ��الل تعزيز األنش��طة واألف��كار والبرام��ج التثقيفي��ة والصحية 

الهادفة التي تساعدهم على التغلب على آالمهم. 
وقالت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح إن »ماليين الناس في جميع 
أنح��اء العالم ُيعانون اإلصابة بالته��اب المفاصل؛ حيث ُيعد من 
أكثر األمراض شيوعا على مستوى العالم، وأحد األمراض المسببة 
لإلعاق��ة الحركي��ة، ول��ه تأثيرات عل��ى الفرد صحي��ا، واجتماعيا 
واقتصادي��ا، إذ ُيصي��ب المرض��ى بأنواع��ه المختلف��ة كالتهاب 
المفاصل الروماتويدي، والته��اب المفاصل الصدفي، والنقرس، 
وغيره��ا من أم��راض المفاصل التي ُتصيب الرجال والنس��اء من 
جمي��ع األعمار، باإلضافة إل��ى األطفال«. وُتش��ارك البحرين دول 
العالم االحتف��ال باليوم العالمي لاللته��اب المفاصل الذي يتم 
من خالله زيادة الوعي العالمي حول جميع جوانب المرض، وإبراز 
أهمية التشخيص المبكر للوصول إلى العالج الطبي المناسب في 
أقرب وقت ممكن، حيث تهتم وزارة الصحة بالتركيز على الوقاية 
من عوامل خط��ر اإلصابة بالتهاب المفاصل، متمثلة في أنماط 
الحياة غير الصحية، كزيادة الوزن، والتدخين، والمهن التي تؤدي 

إلى اإلفراط في استخدام المفاصل.

 »دبي للصحافة« ينّظم
ملتقى اإلعالم اإلماراتي 

البحريني غدًا
أعل��ن نادي دب��ي للصحاف��ة بالتعاون م��ع جمعي��ة الصحفيين 
البحريني��ة عن تنظيم »ملتقى اإلع��الم اإلماراتي البحريني«، عن 
ُبع��د عبر تقنية االتصال المرئي يوم 20 أكتوبر الجاري، ويناقش 
واقع اإلعالم العربي ومس��تقبله، وما استدعته المرحلة الماضية 
من تغيرات ف��ي مفاهيم وقواعد العمل ف��ي مختلف القطاعات، 
بم��ا في ذلك القطاع اإلعالمي، باإلضافة إلى مناقش��ة نجاح رواد 
التواص��ل االجتماعي العرب، ودورهم في صناعة وتقديم محتوى 
عرب��ي هادف، والتأثي��ر اإليجابي للمنصات الرقمي��ة في الترويج 
للقصص العربي��ة الملهمة. ويلقي الكلمات الرئيس��ة للملتقى 
وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي، ومدير عام المكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المري.
كم��ا يش��ارك ف��ي الملتق��ى عيس��ى الش��ايجي، رئي��س جمعية 
الصحفيي��ن البحريني��ة، وميث��اء بوحمي��د، مدي��رة ن��ادي دب��ي 
��اب والقيادات  للصحاف��ة، وبحض��ور نخبة من اإلعالميي��ن والُكتَّ

اإلعالمية وممثلي وسائل اإلعالم العربية.
وأعربت رئيس��ة ن��ادي دبي للصحافة منى غان��م المّري، عن بالغ 
ترحيبها بالمشاركين في الملتقى وفي مقدمتهم علي بن محمد 
الرميحي وزير اإلعالم، وقالت: »إنه من دواعي سرورنا أن يشاركنا 
في هذا النقاش المهم قامة عربية لها مكانتها في ساحة العمل 
اإلعالمي، بكل ما يحمله علي بن محمد الرميحي من خبرات ورؤى 
في هذا القطاع المؤثر، كما يس��عدنا مش��اركة هذه المجموعة 

المتميزة من اإلعالميين في اإلمارات والبحرين«.

وفد المجلس الوطني االتحادي 
اإلماراتي يزور البحرين اليوم

بدعوة كريمة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد اهلل زينل، 
يص��ل إلى البحرين ظه��ر اليوم الثالثاء رئي��س المجلس الوطني 
االتح��ادي اإلماراتي صقر غباش، والوف��د البرلماني المرافق، في 
زيارة رس��مية إلى البحري��ن. وتأتي زيارة وف��د المجلس الوطني 
االتحادي بدولة اإلمارات العربي��ة المتحدة ضمن خطط وبرامج 
مجل��س الن��واب لتعزي��ز الدبلوماس��ية البرلمانية، وبحث س��بل 
التعاون المشترك بين البلدين، وما يربطهما من عالقات وثيقة، 
وإب��راز المنج��زات الحضارية لمملكة البحرين، في ظل المس��يرة 
التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه. ومن المقرر أن 
تش��هد الزيارة عقد عدد م��ن اللقاءات مع كبار المس��ؤولين في 
المملك��ة، إضافة إلج��راء مباحثات بهدف تطوير مس��ار التعاون 
البرلماني الثنائي، بالبناء على ما يجمع السلطتين التشريعيتين 
في البلدين من نهج يقوم على التقارب المتنامي، وتعزيز فاعلية 
االتفاقيات المبرمة بهدف مأسس��ة التعاون البرلماني، وتوحيد 

الرؤى المشتركة في مختلف القضايا.

كوثر العيد: 1000 مستفيد و30 
ألف متابع لـ»السمنة ال تليق بي«

في الوقت الذي يعاني فيه 40% من سكان العالم من مشاكل 
ف��ي تحمل كلفة نمط غذائي صحي، تأتي حملة »الس��منة ال 
تليق بي« لتع��زز من النمط الغذائي الصحي للجميع وببرامج 
مجانية تق��دم بدائل صحية وبتجربة اس��تفاد منها أكثر من 
1000 ش��خص في التنفيذ والتطبيق، وأكث��ر من 30 ألفًا في 

المتابعة واالهتمام.
وفي هذا اإلطار تقول رئيسة جمعية أصدقاء الصحة الدكتورة 
كوث��ر العي��د: »تبلورت رؤيتن��ا التي تقوم على تثبيت ش��عار 
س��كان أصحاء في مجتمع صح��ي، لتكون رس��التنا هي الهام 
المجتمع والمس��اهمة في الصح��ة والرفاهية من خالل توفير 
الوعي وتعميم الس��لوك الصحي لدى جميع السكان والوصول 

اليهم من خالل اإلسهامات المجتمعية التطوعية«.
 وأضافت: »مس��تمرون بأداء الرسالة للوصول للغاية والرؤية 
عل��ى صعيدين، األول نش��ر الوعي المجتمع��ي لتبني النمط 
الغذائ��ي الصح��ي والرياض��ي اليوم��ي عبر وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ضم��ن برام��ج علمي��ة مدروس��ة وحس��ب األدلة 
اإلرش��ادية داخل وخ��ارج مملكة البحرين فال ح��دود جغرافية 
لحملتنا، والصعيد اآلخر مس��تمرون في طرح مس��ابقة الرابح 
األكبر ف��ي جميع مناطق ومحافظات مملك��ة البحرين ونرحب 
بالش��راكات المجتمعية الفاعلية والتي من شأنها أن تساهم 

في مكافحة السمنة من خالل التعاون المشترك«.

 »تنظيم االتصاالت« تطلق الحملة 
»bh.« الترويجية لسجل اسم النطاق

االتص��االت  تنظي��م  هيئ��ة  أطلق��ت 
حملته��ا الترويجية الهادفة للتعريف 
النط��اق  أس��ماء  تس��جيل  بآلي��ات 
للبحري��ن ).bh( الجدي��دة وبيان مدى 
أهمية وفوائد اس��تخدام اسم النطاق 
المراح��ل  وتوض��ح  كم��ا  للمملك��ة، 
القادمة والتي س��وف تتبعها الهيئة 
إلتاح��ة أس��ماء النطاق للمؤسس��ات 

وللعموم بشكل سهل وميسر.
ويع��رف اس��م النطاق على أنه اس��م 
العربي��ة  أو  اإلنجليزي��ة  باألح��رف 
يت��م اختياره ليك��ون عنوان��ًا للموقع 
اإللكترون��ي والخدم��ات التابع��ة له 
حيث تتولى هيئ��ة تنظيم االتصاالت 
إدارة وتنظيم خدمات تس��جيل أسماء 
النط��اق للمملكة باللغتي��ن العربية 
واإلنجليزية. وس��تكون أسماء النطاق 
ل��دى ش��ركات  متاح��ة للتخصي��ص 

تكنولوجي��ا المعلوم��ات بم��ا فيه��ا 
ش��ركات االتص��االت المرخ��ص لهم 
ف��ي  والراغبي��ن  الهيئ��ة  قب��ل  م��ن 
تخصيص أس��ماء النط��اق نيابة عن 
الهيئة بحيث يكون التخصيص متاحا 

للعم��الء المحليين والدوليين. وتأتي 
هذه الخطوة لزي��ادة عدد الخدماتها 
المقدم��ة عبر اإلنترنت التي تس��هل 
وتس��رع من وقت التس��جيل من أيام 
إل��ى دقائق. كما تعزز ه��ذه العملية 
القطاع��ات  ف��ي  الرقمي��ة  المكان��ة 
والثقافة  الس��ياحة  مث��ل  الرئيس��ية 

واالقتصاد.
وق��ال مدي��ر إدارة األمن الس��يبراني 
والشؤون التقنية بالهيئة المهندس 
محم��د بن عب��داهلل النعيمي: »قامت 
الهيئ��ة بتدش��ين نظ��ام إلكترون��ي 
متط��ور ومعتم��د عالمي��ا لتس��جيل 
أس��ماء النط��اق، مم��ا سيس��هم في 
تطوير جانب مهم من جوانب الرؤية 
المس��تقبلية للمكان��ة الرقمية على 
الصعي��د الع��ام والخاص. كما أش��ار 
النعيمي إلى أن »تسجيل اسم النطاق 

التاب��ع لمملكة البحرين يعطي هوية 
بحرينية للعالم��ات التجارية المحلية 
لألف��راد  أو  الخص��وص  وج��ه  عل��ى 
بش��كل عام من المهتمي��ن بالمجال 
التكنولوجي والذي يمّيزهم عن باقي 
األخرى  اإللكتروني��ة  المواقع  أس��ماء 
في عالم اإلنترنت. وس��يصبح تسجيل 
األسماء في متناول الجميع وبطريقة 

ميسرة مقارنة بالوضع السابق«.
كما س��توضح هذه الحمل��ة الخيارات 
المتنوع��ة لتس��جيل أس��ماء النطاق 
للمواق��ع اإللكترونية بما فيها مواقع 
تس��جيل أس��ماء النط��اق العالمي��ة، 
م��ن  االنتق��ال  بعملي��ة  والتعري��ف 
مس��جل إلى مس��جل آخر في حال أراد 
صاحب اس��م النطاق االنتقال، وبيان 
آليات تقديم الشكاوى وحل المنازعات 

في حال وجود نزاع.

محمد النعيمي

 »األعلى للمرأة« يستعرض جهود 
البحرين في ورش تدريبية لـ»اإلسكوا«

ش��اركت األمان��ة العام��ة للمجلس 
األعلى للمرأة في ورش عمل تدريبية 
وتقنية نظمتها لجنة األمم المتحدة 
لغرب��ي  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
آسيا »اإلسكوا« بالشراكة مع جامعة 
الدول العربية وهيئة األمم المتحدة 
للمس��اواة بي��ن الجنس��ين وتمكين 
الم��رأة، وذلك تحت عن��وان »تعزيز 
وبن��اء ق��درات اللجن��ة الفرعية حول 
المس��اواة بي��ن الجنس��ين في مجال 
تطوي��ر وإص��الح سياس��ات الرعاية 
والحماية االجتماعية لتمكين المرأة 
اقتصادي��ًا وتعزي��ز مش��اركتها في 
سوق العمل« على مدى خمسة أيام.

للمرأة  المجلس األعلى  واس��تعرض 
من خ��الل محاور وجلس��ات البرنامج 
جهود البحرين في دعم تقدم المرأة 

وتحقي��ق التوازن بين الجنس��ين بما 
في ذل��ك اس��تدامة مش��اركتها في 
االقتص��اد الوطني، وكذلك اإلش��ارة 
داعم��ة  ومب��ادرات  سياس��ات  إل��ى 
للتوازن األس��ري والمهني، بما فيها 
ذلك الخطوات االستباقية التي قامت 
به��ا مملك��ة البحرين عب��ر متابعة 

االحتياج��ات الملحة والطارئة للمرأة 
البحرينية المعيلة والعاملة وأسرتها 
في ظل الظروف االستثنائية لجائحة 
كورون��ا للحد والتقلي��ل من أضرارها 

على االستقرار األسري والمجتمعي.
تضمنه��ا  الت��ي  ال��ورش  ورك��زت 
البرنام��ج التعريف بالغاي��ة الرابعة 

م��ن اله��دف الخام��س م��ن أهداف 
وال��ذي يهدف  المس��تدامة  التنمية 
إلى تشجيع الدول على وضع سياسات 
الحماية االجتماعية وتعزيز تقاس��م 
المس��ؤولية داخل األسرة المعيشية 
ذل��ك  يك��ون  حس��بما  والعائل��ة، 
مناس��بًا عل��ى الصعي��د الوطني في 
كل بلد وبشكل خاص كيفية تحديد 
المؤش��رات المرتبطة بها في أجندة 
التنمية المس��تدامة، وكذلك كيفية 
الرعاي��ة  اقتص��اد  مفاهي��م  تبن��ي 
وتوطينها م��ن خالل تعريف ماهيته 
بسياس��ات  وصالت��ه  ومكونات��ه 
الحماية االجتماعي��ة واألثر المتوقع 
م��ن تنفي��ذه، إضاف��ة إل��ى أهميته 
واالس��تقرار  التمكي��ن  تعزي��ز  ف��ي 

االقتصادي للمرأة.



المجلس  رئــيــس  تــحــت رعــايــة 
الطبيب  الفريق  للصحة  األعلى 
بــن عــبــدهللا آل  الــشــيــخ محمد 
خــلــيــفــة تــنــظــم رابـــطـــة الــعــلــوم 
األطــبــاء  جمعية  فــي  العصبية 
ــمــؤتــمــر الــســابــع  الــبــحــريــنــيــة ال
لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
الــدمــاغــيــة  للجلطات  إفــريــقــيــا 
في الفترة بين 5 إلى 6 نوفمبر 

المقبل.
فاطمة  الرابطة  رئيسة  وقالت 
الــذي  المؤتمر  هــذا  إن  عبدهللا 
تــســتــضــيــفــه الـــبـــحـــريـــن لــلــمــرة 
األولى يقام بالتعاون مع جهات 

علمية دولية مرموقة، من بينها 
في  الدماغية  السكتة  منظمة 
منطقة الشرق االوسط وشمال 
إفـــريـــقـــيـــا، ومــنــظــمــة الــســكــتــة 
ومنظمة  الــعــالــمــيــة،  الــدمــاغــيــة 
ــيــة،  األوروب الدماغية  السكتة 
ــقــلــب األمــريــكــيــة،  وجــمــعــيــة ال
ــاد الــعــربــي لـــأمـــراض  ــحــ ــ واالت

العصبية.
المؤتمر  أن  عــبــدهللا  وأضــافــت 
سيتضمن 38 محاضرة يقدمها 
38 من األطباء واالستشاريين 
من البحرين والمنطقة والعالم، 
ــه ســيــتــحــدث في  وأضـــافـــت أنـ

البحرين  مملكة  مــن  الــمــؤتــمــر 
كل من فاطمة عبدهللا، وهاني 
حـــمـــيـــدان، وفـــــــراس خــلــيــفــة، 
ونـــبـــيـــل حـــمـــيـــد، وكــريــســتــيــنــا 
نخبة  إلى  إضافة  أسكريبنيك، 
مــــن دول  الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن  مــــن 
الخليج العربي والدول العربية 
واألوروبـــيـــة وكــنــدا والــواليــات 

المتحدة األمريكية.
يشمل  المؤتمر  أن  إلــى  ولفتت 
بينها  مــن  المحاور  مــن  العديد 
ــتــــجــــدات لـــعـــاج  ــمــــســ ــ آخـــــــر ال
والتدخل  الدماغية،  الجلطات 
القسطرة  طريق  عن  الجراحي 

التقنية  ــمــســتــجــدات  ال ــر  ــ وآخـ
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، والــتــأهــيــل 
ــيـــة،  ــاغـ ــلـــطـــات الـــدمـ ــعـــد الـــجـ بـ

والوقاية الثانوية من الجلطات 
الــدمــاغــيــة، إضــافــة إلــى تطرق 
المؤتمر لرحلة السكتة الدماغية 

الــشــرق  منطقة  فــي  وعــاجــهــا 
ــال إفــريــقــيــا،  ــمــ األوســـــــط وشــ
السكتة  منظمة  عــمــل  وخــطــة 
2030 لعاج  العالمية  الدماغية 

السكتات الدماغية.
وأعــربــت رئــيــســة الــرابــطــة عن 
باحتضان  وفــخــرهــا  اعــتــزازهــا 
والــذي  المؤتمر  لــهــذا  البحرين 
البحرين  إلنــجــازات  سيضيف 
فـــي مـــجـــال تــطــويــر مــنــظــومــة 
والطبية،  الصحية  الــخــدمــات 
ــتــعــاون مع  ــعــزز مــن ســبــل ال وي
اإلقليمية  ــدول  ــ الـ الــمــنــظــمــات 

والدولية ذات الصلة.

تقدمــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح بالشــكر والتقدير إلى محافظــة العاصمة على تعاونها الدائم مع إدارة الصحة العامة في مختلف المشــاريع 
الصحية المشتركة الهادفة إلى االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في مملكة البحرين.

شـــكر  خطـــاب  الصحـــة  وزيـــرة  وتلقـــت 
العاصمـــة  محافـــظ  مـــن  موجـــه  وتقديـــر 
الشـــيخ هشـــام بن عبد الرحمن آل خليفة، 
نتيجة جهود وزارة الصحة التي أســـهمت 
فـــي إنجـــاح مشـــروع محافظـــة العاصمـــة 
لتخفيف الكثافة العددية للسكن الجماعي 
أو المشـــترك في مدينة المنامة ومحافظة 

العاصمة عامة. 
وأشـــادت بمنتســـبي وزارة الصحـــة الذين 
علـــى  التفتيـــش  فريـــق  ضمـــن  عملـــوا 
الســـكن الجماعـــي المشـــترك المتعاون مع 
محافظة العاصمة خال جائحة “كورونا”، 
والمكـــون مـــن فاضـــل الجـــوري، ومحمـــد 
كـــرم، علـــى تعاونهـــم الكبيـــر فـــي تحقيق 
الهدف المنشـــود في دعـــم فريق البحرين، 

والمســـاهمة الفاعلـــة في الجهـــود الرامية 
لمكافحة انتشـــار فيروس کورونا “كوفيد 
19”، إذ إنهم ضربوا أروع مثل في التفاني 
والتضحية من أجل صحة وسامة الناس 
ضمن الشـــراكة والتعاون مع كافة الجهات 
المشاركة في المشـــروع الذي حقق هدفه 
مبانـــي  فـــي  العدديـــة  الكثافـــة  بتخفيـــف 

السكن الجماعي.
وبهـــذه المناســـبة، كرمـــت وزيـــرة الصحة 
محافظـــة  مـــع  المتعاونيـــن  الموظفيـــن 
علـــى  التفتيـــش  فريـــق  ضمـــن  العاصمـــة 
الســـكن الجماعي المشـــترك كل من فاضل 
الجـــوري ومحمـــد كـــرم، عرفاًنـــا بتفانيهما 
وإخاصهمـــا في العمل، كمـــا كرمت فريق 
متابعة مساكن العمال، هم: حسين الريس 

العمـــال،  مســـاكن  متابعـــة  فريـــق  رئيـــس 
ونائب رئيس فريق متابعة مساكن العمال 
ســـلمان شـــراعي، وأميـــن يوســـف عضـــو 
تقديـــًرا  العمـــال،  متابعـــة مســـاكن  فريـــق 
فـــي  ومبادرتهـــم  وعطائهـــم  لجهودهـــم 
مواجهـــة جائحـــة “كورونـــا”، وتضحيتهـــم 
بأنفســـهم دون خـــوف أو تردد في ســـبيل 
وطنهم وسامة المجتمع، بحضور الوكيل 
المســـاعد للصحـــة العامة مريـــم الهاجري، 
ومديـــر إدارة الصحـــة العامـــة نجـــاة أبـــو 
الفتح، ورئيســـة قســـم صحة البيئة رجاء 

السلوم.
الكبيـــر والجهـــد  الـــدور  الوزيـــرة  وثمّنـــت 
الـــذي بذله الجميع خال جائحة “كورونا”، 
كل  علـــى  والتقديـــر  بالشـــكر  وتقدمـــت 

مـــا قدمـــوه لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن، 
وتمنـــت لهـــم كل التوفيـــق والســـداد فـــي 

خدمة وطنهم الغالي مملكة البحرين.
مـــن جانبهم، عّبـــر المكرمون عن شـــكرهم 

وامتنانهم لوزيرة الصحة على هذه اللفتة 
إلـــى أن هـــذا التكريـــم  الكريمـــة، الفتيـــن 
ُيمثـــل تكريًمـــا لجميـــع الكـــوادر البحرينية 
التـــي عملت بـــكل جهد واجتهـــاد، وتثميًنا 

فـــي  الكبيـــرة  وإســـهاماتهم  لجهودهـــم 
التخفيـــف مـــن تداعيـــات وآثـــار الجائحة 
بـــذل  علـــى  ويحثهـــم  البحريـــن،  بمملكـــة 

المزيد من الجهد والعطاء.

شـــارك وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة  في 
االجتماع الوزاري لمجموعة البنك الدولي 
الـــذي عقـــد أمـــس عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي بحضـــور رئيـــس البنـــك الدولـــي  
ديفيد مالبـــاس وبمشـــاركة وزراء المالية 
ومحافظـــي الـــدول العربيـــة فـــي البنـــك، 
وذلك لمناقشة آخر التطورات ذات الصلة 
بتداعيات فيـــروس كورونا )كوفيد - 19( 

وتأثيرها على اقتصادات الدول العربية.
وأكـــد  وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
فـــي كلمتـــه التي ألقاهـــا خـــال االجتماع 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  التحديـــات  أن 
فيـــروس كورونا أكدت أهمية االســـتثمار 
في العنصر البشري ليكون محورًا أساسيًا 
التنمويـــة  والخطـــط  لاســـتراتيجيات 
باعتبـــاره ركيزة أساســـية ومفتاح النجاح 
الذي ســـيعود خيره على الجميع، مشـــيًرا 

إلـــى أن تنفيـــذًا لتوجيهـــات عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة أطلقت مملكة البحرين العديد 
مـــن المبادرات في هـــذا المجال خصوصًا 
تلـــك المرتبطـــة بتمكيـــن الشـــباب وتعزيز 
إســـهامهم الفاعـــل فـــي مســـارات التنمية، 
كمـــا تبنت المملكة جملة من البرامج التي 
عـــززت مـــن مســـاهمات المـــرأة البحرينية 

وتقدمها في العديد من المجاالت.
وأكـــد  الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن أولت 
المهـــارات  أهميـــة كبيـــرة لدعـــم وتنميـــة 
القـــوى  جعـــل  ممـــا  لأفـــراد،  والتدريـــب 
العاملـــة فـــي مملكـــة البحرين أكثـــر تنوعًا 
وانخراطـــًا فـــي ســـوق العمـــل، كمـــا أنهـــا 
باتـــت أحـــد عناصر الجـــذب االســـتثماري 
لمـــا تمتلكـــه مـــن روح االبتـــكار والقدرات 

فـــي  للنجـــاح  تؤهلهـــا  التـــي  والمهـــارات 
مختلف مجاالت العمل.

وأوضـــح  أن مـــا تحقـــق من نتائج تؤشـــر 
لبـــدء التعافي االقتصادي جـــاءت بفضل 
التصـــدي  فـــي  الوطنيـــة  الجهـــود  نجـــاح 
بـــأن  فيـــروس كورونـــا، منوهـــًا  لجائحـــة 
التعافـــي  ومرحلـــة  الفيـــروس  مواجهـــة 
تتطلبـــان بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي 

التعـــاون الدولي لضمان دعـــم البلدان في 
التغلب على آثار الجائحة.

وأشـــاد  الوزير بالدور البـــارز والمهم الذي 
تضطلـــع به مجموعـــة البنـــك الدولي، وما 
حققتـــه مـــن نتائـــج فـــي التخفيـــف مـــن 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التداعيـــات 
التـــي ســـببتها جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد19-( على العالم أجمع.

كما شارك  وزير المالية واالقتصاد الوطني 
في االجتماع السنوي الذي عقده صندوق 
النقد الدولي عن ُبعد بحضور كريســـتالينا 
جورجيفا مدير عام الصندوق وبمشـــاركة 
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 
ورؤســـاء المؤسســـات الماليـــة اإلقليميـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 

.) MENAP( وأفغانستان وباكستان

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

يضم 38 محاضرة يقدمها 38 من األطباء واالستشاريين

تقديًرا لجهودهم وعطائهم ومبادرتهم في مواجهة جائحة “كورونا”

وزير المالية: االستثمار في العنصر البشري مفتاح النجاح

محمد بن عبداهلل يرعــى مؤتمــر السكتــات الدماغيــة

وزيرة الصحة تكرم عددا من العاملين بإدارة الصحة العامة

بدء التعافي بفضل نجاح الجهود الوطنية في التصدي للجائحة

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 

الثالثاء 19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع األول 1443 - العدد 4753

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة من رئيس “األعلى اإلسالمي”
تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة 
مـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية الشـــيخ 

عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة. 
ورفع رئيس المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية إلى المقام 
الســـامي لصاحـــب الجالـــة الملـــك وصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، أســـمى آيـــات التهاني 
وأجمـــل التبريـــكات بمناســـبة ذكرى المولد النبوي الشـــريف، 
داعًيـــا المولـــى عز وجل أن يعيـــد المناســـبة المباركة عليهما 
بموفور الصحة والعافية وطول العمر في ظل مسيرة الخير 

والتقدم والنماء بقيادة جالته الحكيمة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

فاطمة عبدالله الشيخ محمد بن عبدالله
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اســتقبل وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
فــي مكتبــه بشــؤون البلديــات، مديــر عــام بلديــة المنطقــة الجنوبيــة عاصــم 
عبداللطيف، يرافقه رئيس قســم المنتزهات والحدائق آالء الشــمالن، ومروة 
الحمادي وحســين الطواش من قســم الحدائق والمتنزهات؛ بمناسبة تدشين 
مبــادرة تشــغيل نظــام الــري الذكــي باســتخدام الطاقــة الشمســية في شــارع 

القدس بمدينة عيسى.

وأشـــاد الوزير بالجهود التـــي تبذلها بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة لالرتقـــاء بالخدمـــات 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، وتبنيها 
األفـــكار المميزة التي توفر الوقت والجهد 
وتحقق األهداف المرجوة لتوسيع الرقعة 

الخضراء في الشوارع والحدائق العامة.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة تعميـــم مثـــل هـــذه 
التجارب الناجحة التي تسهم في الحفاظ 
علـــى البيئـــة، وترتكـــز فـــي مفهومهـــا على 
االســـتعانة بالطاقـــة النظيفـــة المســـتدامة 
فـــي تشـــغيل أنظمـــة الـــري فـــي الشـــوارع 
العامة، من دون الحاجة إلى تدخل بشري 
مباشـــر، منوهـــا إلـــى الجهـــود التـــي بذلتها 
بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة لتطبيـــق هـــذا 
النظام ومتطلعا إلى تعميمه على مختلف 

الشوارع والساحات.
وأكد الوزير أهمية التنمية المستدامة من 
خالل أعمال الصيانة التي تضمن الحفاظ 

على مستوى جودة الخدمة.
وبهذه المناســـبة، قام الوزير بتكريم مدير 
عام بلدية المنطقة الجنوبية والمسؤولين 
المتنزهـــات  قســـم  فـــي  والمهندســـين 
الشـــهادات  بمنحهـــم  بالبلديـــة  والحدائـــق 
التقديريـــة نظيـــر هـــذه المبـــادرة المميزة، 
شـــاكرًا ومثنيـــًا ســـعادته علـــى جهودهـــم 
المبتكـــرة  األفـــكار  طـــرح  فـــي  وتميزهـــم 
التي تدعم جهود الـــوزارة لجعل البحرين 

خضراء.
وأعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 
عـــن اعتزازه بهذا التكريم، مبينا أن الدعم 

والمساندة التي تتلقاها البلدية والعاملين 
فيهـــا مـــن الوزيـــر قـــد أســـهم فـــي تحويل 
هـــذه المبادرات واألفـــكار إلى واقع عملي، 
مؤكـــدا االســـتمرار فـــي تقديـــم المبادرات 

النوعية التي تخدم العمل البلدي.
وأعرب المهندســـون والمختصـــون ببلدية 
للفتـــة  عـــن شـــكرهم  الجنوبيـــة  المنطقـــة 

الجهـــود  اســـتمرار  مؤكديـــن  والتكريـــم، 
لالرتقاء بمستوى العمل من خالل األفكار 

المبنية على التكنولوجيا الحديثة.
قـــد  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  وكانـــت 
أطلقت مبادرة جديدة لتشغيل نظام الري 
باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية في شـــارع 
القـــدس بمدينـــة عيســـى، عن طريـــق آلية 

التحكم الذكي في عملية التشـــغيل لنظام 
ري المزروعات.

وهـــذه المبـــادرة هـــي عبـــارة عـــن تركيـــب 
األلـــواح الشمســـية وربطها تلقائيًا بشـــبكة 
الـــري بشـــارع القـــدس، حيث يتم تشـــغيل 
مضخـــات الري والتحكم في عمليات فتح 
وغلـــق النظـــام عن بعد عـــن طريق محطة 

االستقالل.
وتأتـــي المبـــادرة لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة لتوفير الطاقة والحفاظ على 
الميـــاه، والتـــي هـــي مـــن ضمـــن أولويـــات 
الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  إســـتراتيجية 
الهادفـــة إلـــى االســـتغالل األمثـــل للموارد 
الطبيعية والطاقة والتي نتجت منها هذه 

المبادرة.
وتهـــدف المبـــادرة، إلى ترشـــيد اســـتهالك 
إنتـــاج  وتشـــجيع  والطاقـــة  المـــوارد 
واســـتخدام الطاقة المتجددة واالستثمار 
فيها، إلى جانب االستخدام األمثل للمياه 

والمحافظة على الموارد المائية.
كمـــا تهدف للحفاظ على جودة المضخات 
ودقة االنتظام في توقيت ري المزروعات 
عـــن طريـــق شـــبكات الـــري الموزعـــة فـــي 
يصعـــب  التـــي  تلـــك  خصوصـــا  المواقـــع، 
وصول الكهرباء إليها، حيث يمكن للبلدية 
من خالل التحكم بالري عن بعد االستفادة 

من األيدي العاملة إلنجاز أعمال أخرى.

استخدام الطاقة الشمسية لري المزروعات في شارع القدس
وزير األشغال يكرم البلدية الجنوبية على فكرتها المميزة

تضمنت اســـتمارة جديدة لـــوزارة الصحة 
الموجوديـــن  للمتطوعيـــن  تعليمـــات 
أعمالهـــم  مختلـــف  علـــى  بالمحاجـــر 
فتـــرة  فـــي  المطالبـــة  بعـــدم  ومؤهالتهـــم 
بـــدل أو أجـــر عـــن  بـــأي  التطـــوع وبعـــده 
مـــن  تتطلـــب  التـــي  واألعمـــال  المهمـــات 

المتطوع القيام بها.
جاء ذلك في اســـتمارة طلبت الوزارة من 
المتطوعين التوقيـــع عليها كأصل لبقائهم 

متطوعين.
وجاء في االســـتمارة أنه يلتـــزم المتطوع 
بعـــدم اإلدالء أو التصريـــح بـــأي معلومات 
لوســـائل اإلعـــالم والتواصـــل االجتماعي، 
وأن يتـــم االلتزام بالتعليمات الصادرة عن 
الوزارة تبعا للقوانين المرعية واإلجراءات 

المتعلقة بالوظيفة العامة.
وفرضـــت الوزارة تعهًدا علـــى المتطوعين 

بالمحافظـــة علـــى كامل المعـــدات والمواد 
واآلليـــات الخاصـــة بالـــوزارة والموجـــودة 
في الموقع الذي يتم العمل فيه، وااللتزام 
بالصـــدق واألمانـــة وعـــدم إفشـــاء أســـرار 

العمل المكلف به.
بالســـلوك واآلداب  أكـــدت االلتـــزام  وكمـــا 
العامة واحترام الرؤســـاء الزمالء بالعمل، 
المتطوعيـــن  جميـــع  الـــوزارة  وطالبـــت 
بالتوقيـــع علـــى االســـتمارة ورفدهـــا بـــكل 
والرقـــم  كاالســـم  الشـــخصية  المعلومـــات 
الشـــخصي والحالة االجتماعيـــة والعنوان 

وغيرها.
ويأتي التوقيع على االستمارة في الوقت 
الـــذي يطالـــب فيـــه عـــدد مـــن المتطوعين 
بضـــرورة صـــرف المكافـــآت التـــي أقرهـــا 
ســـمو ولي العهد رئيس الـــوزراء لهم نظير 
تضحياتهـــم وعملهم فـــي مواجهة جائحة 

كورونا “كوفيد 19”.
هذا وأعلنت الوزير فائقة الصالح في لقاء 

مـــع عـــدد مـــن النـــواب أن الوزارة ســـتقوم 
بتوظيـــف جميـــع الممرضـــات والممرضين 
المتطوعين وعدد من التخصصات الطبية 
من الصيدالنيين والمختبرات وتخصيص 
مكافآت لعدد آخر ويصل عدده الموظفين 
والمســـتحقين للمكافآت إلى نحو 561 من 

أصل 1550 متطوعا.
الممرضـــات  عـــدد  أن  إلـــى  ولفتـــت 
والممرضيـــن الذين ســـيتم توظيفهم فوًرا 
مـــن المتطوعين يبلغ 87 و41 متطوعا من 
قطـــاع التخصصـــات الطبيـــة األخرى مثل 
الصيدليـــة والمختبـــرات، مشـــيرة إلـــى أن 
هنالـــك اهتمامـــا كبيـــرا من قبـــل الحكومة 

للمتطوعين كافة.
الخرجيـــن  جميـــع  الوزيـــرة  وطالبـــت 
والخريجات من قطاع التمريض بضرورة 
مراجعـــة الـــوزارة قســـم الموارد البشـــرية 
علـــى الفور من أجـــل توظيفهم في أقصى 
ســـرعة، مشـــيرة إلى أن هنالـــك اتفاقا بين 

الـــوزارة وبين جهـــاز الخدمـــة المدنية في 
هذا الشأن.

وأكـــدت اهتمام الحكومـــة البالغ لموضوع 
المتطوعيـــن، مؤكـــدة أنـــه ألول مـــرة فـــي 
تاريـــخ الـــوزارة يتـــم توظيـــف نحـــو 250 
ممرضـــا وممرضـــة خـــالل العاميـــن 2019 

ا لتوظيف  و2020، وأن هنـــاك مســـعى جادًّ
جميع خريجي التمريض.

وكشـــفت عـــن أن الـــوزارة رفعـــت قوائـــم 
تحتـــوي على أســـماء وتخصصـــات جميع 
المتطوعيـــن إلى ســـمو ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مؤكًدا أن هذا 
الملف يحظى باهتمام سموه شخصًيا.

وأفـــادت بأن الـــوزارة قامـــت بالتحرك من 
المتطوعيـــن  لتوظيـــف  الماضـــي  أبريـــل 
ومكافأتهم، مشـــيرة إلى أن الوزارة فرزت 
قوائم المتطوعين إلى نوعين المتطوعين 
طبيـــة،  تخصصـــات  فـــي  المتخرجيـــن 
والمتطوعيـــن المتخرجين في تخصصات 
غيـــر طبيـــة وذلك مـــن أجل التســـهيل في 

عمليات توظيفهم وتدريبهم ومكافأتهم.
وبينت أن الوزارة تتواصل بشـــكل مباشر 
للحصـــول علـــى قوائـــم المتخرجيـــن فـــي 
قطـــاع التمريـــض مـــن جميـــع الجامعـــات 
الطبية في المملكة، ويشرف قسم الموارد 
البشـــرية علـــى عمليـــة التواصل مـــع كلية 
اإليرلنديـــة  والجامعـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
وذلك في مسعى جاد لتوظيف الخريجين 

في أقصى سرعة ممكنة.

متطوعو “الصحة” يوقعون على استمارة جديدة: ال تصرحوا لـ “السوشال ميديا”
تضمنت تعهًدا بالمحافظة على المعدات والمواد واآلليات الخاصة بالوزارة

محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي

أول ممرضة بحرينية وخليجية تحصل على الدكتوراه في الصحة المدرسية
تقـــول فاتـــن حســـاني، ممرضـــة الصحة 
المدرســـية التـــي حصلـــت علـــى شـــهادة 
الدكتوراه بتفوق من الجامعة األيرلندية 
ونشـــرت بحوثهـــا فـــي مجـــاالت علميـــة 
عالمية متخصصة، إن اإلصرار والعزيمة 

والتحدي والمثابرة كانت شعارها.
وتضيـــف: العلـــم كان غايتي وطموحي، 
أحببـــت مهنتـــي ممرضـــة فـــي الصحـــة 
المدرســـية وعشت ســـنوات طويلة بين 
الطـــالب والطالبات أحببتهـــم وأحبوني 
وكنت ســـعيدة جـــدا بعملي معهـــم، لكن 
فحـــب  وحققتـــه،  أكبـــر  كان  طموحـــي 
فـــي  وإخالصـــه  هللا  رحمـــه  والـــدي 
عملـــه كمديـــر مدرســـة كان رســـالة لـــي 
“بـــأن الطمـــوح الحقيقـــي ال تقـــف أمامه 
التحديـــات”، وتؤكد أن المرأة البحرينية 
محظوظـــة جـــدا، فدعـــم قرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة صاحبة 
بنـــت  األميـــرة ســـبيكة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفة مكننا من خالل دعم 

مسيرتنا وريادتنا في المنطقة والعالم.

بهـــذه الكلمات تـــروي الطبيبة “الممرضة 
فاتـــن حســـاني قصـــة ســـنوات  ســـابقا” 
طويلـــة من الجـــد واالجتهـــاد لتحقق ما 

تريده.
وتردف: لقد ســـاهم جميع أفراد عائلتي 
فـــي دعمي ماديا ومعنويا؛ ألني درســـت 
الماجســـتير والدكتـــوراه علـــى حســـابي 
الخـــاص، مع المســـاعدة من مســـؤولتي 
مـــن  تمانـــع  ال  كانـــت  والتـــي  بالعمـــل 
منحـــي “اإلجازات” لتقديـــم االمتحانات 
بالخـــارج، وأخـــذ إجازات طويلة نســـبيا 
مـــن  الدراســـية  المتطلبـــات  الســـتكمال 
إشـــراف  تحـــت  كانـــت  والتـــي  عمـــل، 
أو  التعليميـــة  للمؤسســـات  الجامعـــات 
المستشـــفيات خـــالل عملـــي ودراســـتي 
في مستشفى سيك كيد لألطفال خالل 
دراســـتي للدكتـــوراه كمتطلـــب دراســـي 

والعمل في 3 مدارس بأيرلندا.
وتمضـــي بالقول: ولعل دراســـة أخواتي 
الطـــب وحبهـــن لـــه كان دافعـــا ومحفـــزا 
أمـــل  فأختـــي  بمشـــروعي،  للمضـــي 
استشـــارية فـــي علـــم األجنـــة ورئيـــس 
قســـم النســـاء والـــوالدة في مستشـــفى 

أشـــواق  وأختـــي  الطبـــي،  الســـلمانية 
ورئيـــس  طبيعـــي  عـــالج  اختصاصيـــة 
قســـم العـــالج الطبيعـــي في مستشـــفى 
الســـلمانية الطبـــي، وإلهـــام اختصاصية 

عالج طبيعي.
أثنـــاء  حياتـــي  عـــن  أمـــا  وتســـتكمل: 
الدراســـة، فعملي ودراســـتي كانا محور 
أيامي واهتمامي وال شيء آخر غيرهما، 
كنت أقضي فترة الصبح والظهر بالعمل 
لتبدأ دراســـتي بعد ذلك طوال اليوم من 

المساء وحتى ساعات الصباح األولى.
علـــي  مـــنَّ  الـــذي  هللا  أشـــكر  وتقـــول 
حيـــث  الدكتـــوراه،  علـــى  بالحصـــول 
تخصصـــت فـــي حقل لـــم يســـبق إن تم 

التمريضـــي  المســـتوى  علـــى  دراســـته 
بالبحريـــن والخليـــج والوطـــن العربـــي، 
فأصبحـــت أول ممرضـــة حاصلـــة علـــى 
الصحـــة  علـــوم  فـــي  الدكتـــوراه  درجـــة 
قســـم  فـــي  حاليـــا  وأعمـــل  المدرســـية، 
الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة.

وتقـــول: طموحـــي ما يزال كبيـــرا، لذلك 
كانـــت لـــي مشـــاركات فعالـــة فـــي كثيـــر 
مـــن المؤتمـــرات خـــارج البحريـــن، منهـــا 
اإلمارات، عمان، أســـتراليا، أميركا، كندا، 
أيرلنـــدا، وتـــم لحـــد اآلن نشـــر 4 أوراق 

علميـــة لـــي علـــى مســـتوى العالـــم فـــي 
مجالت علمية معتمدة عالميا، باإلضافة 
إلـــى أنـــي أصـــدرت كتابيـــن يتـــم بيعهما 
على موقع أمازون، وهما “دور ممرضات 
المـــدارس  فـــي  المدرســـية  الصحـــة 
الثانوية”، والثاني بعنوان “دور ومالمح 
ممرضات الصحة المدرســـة في مدارس 
البحرين”، مضيفة: حصلت على الدبلوم 
 1996 العـــام  التمريـــض  فـــي  المشـــارك 
مـــن كليـــة العلـــوم الصحية، ثم تجســـير 
بكالوريـــوس تمريـــض العـــام 2012 مـــن 

كليـــة العلـــوم الصحيـــة، وكنـــت ممرضة 
مـــن العام ١٩٩٦ وعملت فـــي قوة دفاع 
البحرين لمدة سنتين ثم في العام ١٩٩٩ 
انضممـــت إلى وزارة الصحـــة 2006، ثم 

عملت في قسم الصحة المدرسية.
الدكتـــوراه  أطروحـــة  كانـــت  وتوضـــح: 
فـــي علـــوم التمريـــض وعنوان الدراســـة 
الوظيفـــي  الرضـــا  بيـــن  “العالقـــة 
واالســـتقالل الذاتـــي والفعاليـــة الذاتية 
بيـــن ممرضـــات الصحـــة المدرســـية في 
مملكة البحرين - دراسة طرق مختلطة” 
مـــن الجامعـــة الملكيـــة األيرلنديـــة فرع 
وقـــد حصلـــت  مردفـــة،   ،2019 إيرلنـــدا 
علـــى مرتبـــة الشـــرف فـــي الماجســـتير 

والدكتوراه. 
بالشـــكر  حســـاني  توجهـــت  وختاًمـــا، 
الجزيل إلى جميـــع ممرضي وممرضات 
المـــدارس  فـــي  المدرســـية  الصحـــة 
الحكوميـــة والمـــدارس الخاصة؛ لدعهم 
لـــي أثنـــاء عمـــل الدراســـتين، مـــع شـــكر 
خـــاص لوزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
لدعمهـــا لكل الكـــوادر الطبيـــة والصحية 

المتميزة في الوزارة.

حساني لـ “البالد”: 
دعم سمو قرينة 

العاهل حافز 
لتفوقنا وريادتنا

خالل استقبال الوزيرة الصالح لحساني

بدور المالكي



طـــوارئ  مـــن  تحويـــل  لـــدي   ^
مستشـــفى خـــاص لمستشـــفى حكومي. 
معي تقاريري وأشعتي. أخذت التحويل 
ومباشـــرة توجهـــت للمستشـــفى، وفـــي 
التقريـــر لدي حصى بالمرارة وترســـبات 
في جهـــة الكلية اليســـار، وألـــم الحصى 

متعب وال يطاق.
الطـــوارئ حولونـــي للعيـــادة الخارجية، 
وهنـــاك تقـــول لـــي الممرضـــة “دام األلـــم 
لديك من شهرين يعني تتحملين وليس 
شـــيئا طارئا، فتعالي في اليـــوم الثاني”. 
قلـــت لها “األلم قاتـــل”، قالت “إذن تعالي 
مـــع  تتعامـــل  أن  يعقـــل  هـــل  العصـــر”. 

المريضة بهذه الطريقة؟
رجعـــت العصـــر، وطلبوا منـــي في اليوم 
الثانـــي تحليـــل دم، وبعدهـــا أخذ موعد 

الجراحـــة، والجراحة مملوءة، وال بد أن 
أنتظـــر اللجنة التي تعقد مرة باألســـبوع 
تحويـــات  كل  يـــرى  واحـــد  وطبيـــب 
الطـــب الخاص للمستشـــفى، وهـــو يقرر 
فـــي موعدي وحالتي هذه، حســـب كام 
الموظفـــة. يعني هـــل من المعقـــول مرة 
باألســـبوع وطبيب واحد يتابع الحاالت 

وألم المرارة قاتل؟ إذن ما الحل؟
لكـــي  الخـــاص  بالطـــب  أخـــذت موعـــدا 
يتابـــع حالتي ويدخلني بســـرعة، وأيضا 

أعطيت موعدا بعد األسبوع.
ليتهم يجدون لي حا؛ ألني متعبة جدا، 
وأرجـــو تعزيز طريقـــة تعامل الموظفين 

المعنيين بمباشرة المراجعين المرضى.

خولة حسن

^ الكثيـــر مـــن أقســـام المـــوارد 
البشرية بالشركات يديرها األجانب 
تـــم  البحرينـــي  توظيـــف  تـــم  وإذا 
التوظيف بعقد لمدة سنة حتى يتم 
االســـتفادة من دعـــم “تمكين”، وبعد 
الســـنة ال يتـــم تجديـــد العقـــد ويتم 
توظيـــف آخـــر ويتم معـــه كما حدث 

مع السابق.

وكل ما تتمنى مـــن الجهات المعنية 
أن تقصـــر توظيـــف البحرينيين في 
بعض المواقـــع، مثل إدارات الموارد 
البشـــرية؛ مـــن أجل ضمـــان توظيف 
البحريني بشـــكل دائـــم دون تاعب 

من الشركات.

منصور حسن

باإلشـــارة إلـــى الماحظـــة المنشـــورة 
فـــي صحيفتكـــم الغـــراء يوم الســـبت 
2021م،  أكتوبـــر   ٩ تاريـــخ  الموافـــق 
تحـــت عنـــوان “نقلـــت ابني لمدرســـة 
حكوميـــة فنزلوه مـــن الثالث إعدادي 
إلـــى الثانـــي” والتي ورد فيهـــا  تنزيل 
الطالب مـــن الصف الثالـــث اإلعدادي 
إلـــى الثاني اإلعـــدادي، نفيدكـــم علمًا 
المعنيـــة  الجهـــة  مـــع  تواصلنـــا  بأننـــا 

بالوزارة، وأفادتنا بالتالي:
أوال: “إن الطالـــب أنهـــى الصف األول 
اإلعـــدادي فقـــط فـــي العام الدراســـي 
يمكـــن  - 2021م، وال   2020 الســـابق 
تلبية طلب ولي األمر بمعادلة شهادة 
التقييـــم األول للعام الدراســـي 2021 
- 2022م الـــذي بـــدأ فـــي شـــهر أبريل 
المـــدارس  نظـــام  )بحســـب  2021م 
المطبقـــة للنظـــام الهنـــدي( علـــى أنهـــا 

شـــهادة عام دراســـي كامل، ولذلك تّم 
قبول التحاق الطالـــب بالصف الثاني 

اإلعدادي، وليس الثالث اإلعدادي.
ثانيـــًا: لـــم يتم ترفيـــع أي طالـــب بعد 
دراســـته فصـــا دراســـيا واحـــدا فـــي 
العـــام  يبـــدأ  حيـــث  الهنـــدي،  النظـــام 
الدراســـي في النظام الهندي في شهر 
أبريـــل، وهذا ال يعني بأن الطالب يتم 
رفعـــه إلى صف أعلى عند انتقاله إلى 
مدرسة يبدأ عامها الدراسي في شهر 
ســـبتمبر 2021م، وعليـــه فـــإن طلـــب 

ولي األمر مرفوض.
للتعليـــم  المســـاعد  الوكيـــل  ثالثـــًا: 
قـــد التقـــت مـــع صاحـــب الماحظـــة 
شخصيًا مطلع العام الدراسي الجاري 

وشرحت له التفاصيل كلها.

إدارة االتصال بوزارة التربية والتعليم

طبيب واحد لحاالت التحويل من “الخاص”

يجب بحرنة “HR” الشركات

شهادة التقييم األول بمدارس 
النظام الهندي ال تساوي عاما دراسيا
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بحريني خمسيني يناشد الحصول على بيت العمر
^ أناشــد النظــر إلــى طلبــي فــي وزارة اإلســكان الــذي مضى عليه أكثــر من 30 عاما منــذ تقديمه ألول مرة فــي العام 1991 
ترميم وتم استبداله إلى بناء بالعام 1992 ومن ثم تحويله إلى شراء في نفس العام )1992( ولم أوفق في تلك الطلبات بسبب 
عدم كفاية المبلغ ألي قسيمة أو عقار ولم أتمكن آنذاك من الحصول على سكن مناسب بالمبلغ الذي قدمته لي وزارة اإلسكان 

وهو 18000 دينار، وقد توقف الموضوع على أمل أن يتم تغيير بعض الشروط الموضوعة.

مـــن  ســـافرت   1997 العـــام  ومنـــذ 
البحريـــن إلى دولة خليجيـــة للعمل. 
المتكـــررة  الزيـــارات  خـــال  ومـــن 
للـــوزاره وفـــي العـــام 2001 تحديدا 
طلبت مقابلة مسؤول خدمة العماء 
فـــي الـــوزاره آنـــذاك، وقد أشـــار عليَّ 
بتغييـــر الطلـــب إلـــى وحدة ســـكنية 

وقمت على إثرها بعمل التغيير.
وعدت إلى البحرين في العام 2005، 
ثم ســـافرت مجددا إلـــى العام 2006 
للعمـــل بدولـــة خليجيـــة أخـــرى، أي 
أننـــي أمضيت مـــا مجموعه 25 عاما 
فـــي العمل خـــارج البحريـــن، وخال 

إجازاتـــي الســـنوية أعـــود للبحريـــن 
وأراجع وزارة اإلســـكان للســـؤال عن 
الطلـــب كلمـــا ســـنحت لـــي الفرصـــة 

وتحديث البيانات.
وكتبـــت وأرســـلت عـــدة رســـائل إلى 
وزارة اإلســـكان – إلى الوزير السابق 
وإلى وكيل الوزارة السابق والحالي- 
أو  مباشـــرة  منـــي  الرســـائل  وتلـــك 
عـــن طريـــق النائب الســـابق للمنطقة 
والنائـــب الحالـــي والذي بـــدوره قدم 
مناشـــدة للوزيـــر، ولكـــن لألســـف لـــم 

يجد أي حل لموضوعي المتعثر.
وقدمت رســـائل عبر رئيس المجلس 

البلـــدي الســـابق وفي كل مـــرة يأتي 
الـــرد )باالنتظـــار( و)حســـب مـــا تـــراه 
الوزارة( ولألسف أمضيت كل حياتي 
فـــي انتظار فرج هللا وموافقة وزارة 

اإلسكان.
بـــأن  للجميـــع  معـــروف  هـــو  وكمـــا 
الوزارة تضع شـــروطًا للحصول على 
الوحدة الســـكنية، ولكن دون مراعاة 
للظـــروف التي تحيط بالعائلة وُتلزم 
رب العائلـــة بالخيـــار األصعـــب، ففي 
مثـــل ظروفي التي أمر بها شـــخصيا 
وعائلتـــي، فأنـــا بين أمريـــن أحاهما 
اإلســـكان  ببيـــت  القبـــول  إمـــا  مـــر، 

والـــذي يشـــترط المكـــوث بالبحرين 
مـــدة 6 أشـــهر متتالية لـــألب أو لألم، 
وهـــذا صعـــب جـــدا بســـبب ظـــروف 
العمـــل لألب، وظـــروف األم الصحية 
الخطيرة والتي ال يســـمح لها العيش 
بعيـــدا عـــن المراقبـــة من أحـــد أفراد 
العائلـــة وارتبـــاط األبنـــاء بالدراســـة 
فـــي المراحل المتقدمـــة من المرحلة 

الجامعية.
شـــرحت ظروفي مرات عدة لإلخوة 

في الوزارة ومن خال كتاب النائب 
الحالـــي للمنطقـــة )بطلـــب التمـــاس( 
كل  لـــه  شـــرحت  حيـــث  للوزيـــر، 
الظـــروف الصعبـــة للغايـــة خصوصـــا 
أننـــي قـــد بلغـــت ســـن )55( عاما من 
العمر وفي الســـنوات القليلة المقبلة 
بلـــدي  الـــى  وأرجـــع  أتقاعـــد  ســـوف 

ومقـــري، ولكـــن لألســـف إلـــى وقـــت 
كتابـــة هـــذا الخطـــاب ال أملك ســـكنا 
وال مـــأوى يمكـــن أن يجعلني أشـــعر 
باالســـتقرار بعـــد معانـــاة تكبدتها أنا 

وعائلتي بالتنقل من مكان آلخر.

البيانات لدى المحرر

ال ردود إيجابية من 
“اإلسكان”.. وال 

فائدة من توصيات 
النواب والبلديين

ترحب “^” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

باإلشـــارة إلـــى مـــا ُنشـــر فـــي صفحـــة رســـائل 
بصحيفة الباد في العدد المؤرخ في 9 أكتوبر 
2021 تحت عنوان “صراخ وكلمات غير الئقة 
من إداري بمدرســـة حكوميـــة”، وبعد الرجوع 
إلـــى اإلدارة المختصـــة أفادتنا بأنهـــا قد تلّقت 
هـــذه الشـــكوى ســـابقًا مطلـــع العـــام الدراســـي 

وتم التحقيق فيهـــا، وتوّصلت إلى أن الوقائع 
المذكـــورة لم تقـــع أبدًا بالصورة المشـــار إليها، 
وهـــذا مـــا أّكدته إفـــادات مـــن شـــهد الموقف، 
وأكدت التقارير الخاصة باإلداري المشار إليه 
فـــي الشـــكوى كفاءتـــه وحرصه علـــى متابعة 

مهامه الوظيفية دون تجاوز.

إدارة االتصال بوزارة التربية والتعليم

“التربية”: التحقيق بواقعة مدرسة حكومية.. واإلداري كفء

مكتب تخليص يحبس جواز مقيم ويرفض تسليم 380 دينارا

تطلقت.. وقروضي تمنعني من شراء بيت “مزايا”

بالشرطة ــاغ  بـ ــر  وتــحــري ــة..  ــال ــف ــك ال ــل  ــق ون تــمــديــد  ــي  ف فــشــل 

السكن بـــدل  ــن  م لتستفيدان  البــنــتــيَّ  الــطــلــب  تــحــويــل  ــد  ــاش أن

فــي اليــوم الخامــس عشــر من يوليــو توجهت إلــى أحد مكاتــب تخليص 
المعامالت الحكومية؛ لعمل تمديد ونقل كفالة داخل مملكة البحرين.

وبعـــد أن أخـــذ مني الجـــواز ومبلغا 
ماليا قدره 380 دينارا وبعد انقضاء 
المدة المحـــددة المتفق عليها بيني 
وبين مديـــر المكتب تواصلت معه؛ 
لمعرفه إن تم االنتهاء من المعاملة 
المطلوبـــة منـــه، فكان الـــرد لم تنته 

المعاملة المطلوبة.
وبعد أن تم االتفاق على موعد آخر 
لتخليـــص المعاملـــة، ولكن لـــم تتم 
المعاملـــة، وبعـــد التواصل المباشـــر 
اب”  “الواتـــس  عبـــر  والتواصـــل 

الخـــاص بـــه لمعرفـــة هل تـــم تخليص 
المعاملة، كان الرد بأنه لم تتم المعاملة 

مرة أخرى.
طلبـــت منه الجـــواز والمبلـــغ المدفوع، 
اســـتردادي جـــوازي، وقمـــت  فرفـــض 
بتحرير باغ في مركز الشرطه الكائن 

بنفس منطقة المكتب.
وأناشـــد الجهات المعنية الوقوف على 

هذه المشكلة وحلها بأسرع وقت.

شنودة سمير شاكر

^ تزوجت في سن العشرين عاما، 
وقـــد خلف هـــذا الـــزواج ابنتيـــن، ولكن 
وبعـــد مـــرور 4 ســـنوات تـــم االنفصال، 

ألجد نفسي المعيل الوحيد لهما.
ســـعيت كثيـــرا من أجـــل الحصول على 
عمل مناسب لتأمين احتياجات ابنتين 
وتوفير ُســـبل العيش الكريـــم لهما. في 
البدايـــة عملـــت لـــدى مستشـــفى خاص 
علـــى  حصلـــت  ثـــم  ســـنوات،   4 لمـــدة 
وظيفة أفضل بشـــركة صناعيـــة بالعام 

.2007
فـــي ســـنة 2008 تقدمـــت بطلب وحدة 
ســـكنية فئة )األرامـــل والمطلقـــات(، إال 
أنـــه فـــي العـــام 2014 تلقيـــت اتصـــاالً 

مـــن وزارة اإلســـكان يطلبـــون حضوري 
لتجديـــد بياناتـــي وقـــد علمـــت حينهـــا 
وحسب الئحة المعايير الموجودة لدى 
الوزارة بأني ال أســـتحق الحصول على 
وحدة ســـكنية، بل ســـيتم إدراج اسمي 
وألن  أرض  قســـيمة  علـــى  للحصـــول 
ليـــس لدي حـــل، وافقـــت واعتبر طلبي 
والسنوات التي انتظرتها كأنها لم تكن.

راجعـــت الوزارة في شـــهر أبريل 2017 
للحصـــول على قـــرض لشـــراء أرض أو 
قســـيمة ســـكنية، وحصلت على شهادة 
القـــروض  وبســـبب  أننـــي  إال  مزايـــا، 
الكثيرة لم أتمكن من شـــراء منزل وفق 

المواصفات والمعايير المطلوبة.

وفـــي تاريخ 20 ســـبتمبر 2021 وردني 
اتصال من وزارة اإلســـكان وكلي أسف 
وخيبة أمل بأن طلبي قد تم إلغاؤه بعد 

طول انتظار ومتابعة.
علمـــا أن المنـــزل لبناتي وكثرة الســـعي 
للحصـــول علـــى المكان المناســـب، علما 

أنه ليس لهما أحد من بعدي.
وأناشد الجهات المعنية باآلتي:

- االســـتفادة من إضافة عدد الســـنوات 
الســـابقة لطلبـــي الحالـــي، حيـــث إنـــي 
وكمـــا أوضحـــت أعاه كنت فـــي قائمة 

االنتظار لما يقارب الـ 9 سنوات. 
- تحويـــل طلبي اإلســـكاني إلـــى ابنتي 

وذلك لتستفيدان من بدل السكن.
- الحصول على وحدة ســـكنية أو شقة 

ملك للبنات.

مريم س.

^ بســـبب وضـــع أحـــد عاجات الشـــعر 
المعروفة بـ “تريتمنت” في أحد الصالونات، 
بمنطقـــة الزنـــج، يزعم أنـــه يســـتخدم مواد 
تلـــف شـــعري  فـــي  ذلـــك  طبيعيـــة، تســـبب 

وتقصفه وخسارة أكثر من نصف طوله.
وتســـبب فـــي وصـــول طـــول شـــعري إلـــى 
كتفـــي بعد أن كان طوياً، فقد اســـتخدمت 
لتفكيـــك  والمقـــص  الســـكين  الموظفـــات 
التشـــابك الناتج عن العاج المســـتخدم بعد 
أن فشلت المحاولة باستخدام بلسم الشعر.

وفـــي أثناء غســـله حاولـــت الموظفة، وهي 
خائفـــة، تهدئتـــي وكأن الموضـــوع طبيعي. 

واســـتغرق العمـــل فـــي شـــعري أكثـــر مـــن 4 
ساعات في محاولة تفكيك التشابك. 

وســـؤالي: هل المواد المســـتخدمة طبيعية 
كما يزعمون؟

أرجو من الجهـــات المعنية متابعة موضوع 
هذه الشكوى، وأخص بالذكر وزارة الصحة 
وإدارة التفتيـــش وإدارة حماية المســـتهلك 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
وغيرهـــم؛ التخـــاذ اإلجـــراء المناســـب مـــع 
هـــذا الصالون؛ حتـــى ال تتكرر المشـــكلة مع 

شخص آخر.

البيانات لدى المحرر

ــص.. ومــنــاشــدة “الــصــحــة” و“الـــتـــجـــارة” ــق ــم ــال ــك ب ــاب ــش ــت فـــك ال

صالون بالزنج يتسبب في تلف شعر مواطنة

جواز سفر مصري
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المعلمون بال عالوة!
اإلخـــاص والتفانـــي فـــي أداء الرســـالة النبيلة ســـمة المعلميـــن البحرينيين منذ 
عقـــود، فقـــد كانوا على الدوام على أهبة االســـتعداد للنهـــوض بالمهمات الموكلة 
إليهـــم دون تـــردد، وال أدل علـــى تفانيهـــم وعطاءاتهـــم مـــا يفاجئنـــا بـــه طلبتهم 
بإحرازهم الجوائز والمراكز األولى في المسابقات الخليجية والدولية، لذا مهما 
كانت المكافآت نظير كل هذه العطاءات فإنها تعد ضئيلة إذا ما قيســـت بحجم 

المهمة التي ينهضون بها.
لعـــل األغلبية منا يتذكرون إعان وزارة التربيـــة والتعليم ضمن خطتها الرامية 
إلـــى االرتقـــاء بالتعليم، والتـــي كانت تحت عنوان “تحســـين الزمن المدرســـّي”، 
وجاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلســـته المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 
2011م اســـتجابة لطلـــب الـــوزارة بتمديـــد الزمـــن المدرســـّي للمرحلـــة الثانوية 
بـــدءا مـــن الفصل الدراســـّي الثانّي للعـــام 2011 - 2012م، و”تمت الموافقة على 
تخصيص ميزانية للبرنامج” المذكور، ومن ثم تم عرضه على المجلس الوطنّي، 
وفي العام التالي تم التأكيد على التزام الحكومة الموقرة باستراتيجية تطوير 
التعليـــم مـــن خال االســـتمرار فـــي تنفيذ مبـــادرات المشـــروع الوطنـــّي لتطوير 

التعليم والتدريب والبرامج المتفرعة عنها.
إّن طلـــب وزارة التربيـــة والتعليـــم تمديـــد اليـــوم المدرســـّي كان نتيجة دراســـة 
قامـــت بهـــا بيوت الخبرة العالميـــة، وتنفيذا لتوصيات لجنـــة التطوير والتدريب 
بهدف تطوير جودة التعليم وتحســـين مخرجاته، حيث أكدت الدراسة ضرورة 
توفيـــر الوقـــت اإلضافـــي للمعلم لمتابعة أعمـــال الطلبة وتقييمهـــا خال الحصة 
وتحقيـــق جميـــع هذه األهـــداف مرهون بزيادة الزمن المدرســـّي. وقد ســـاهمت 
النتائـــج اإليجابيـــة التـــي حققهـــا التطبيق فـــي اتخاذ قـــرار تعميمـــه على جميع 
المـــدارس اإلعداديـــة فـــي العـــام الدراســـّي 2014 - 2015م، وانعكســـت النتائج 
اإليجابيـــة لتمديـــد الزمن المدرســـي فـــي تقارير هيئة ضمان الجودة إذ شـــهدت 
تطورا ملحوظا في أداء المدارس ومن ثم تطوير التحصيل المدرسّي للطلبة. 

غيـــر أّن المفاجـــأة غيـــر المتوقعـــة أن تتوقـــف عـــاوة تمديـــد الزمـــن المدرســـي 
للمعلميـــن!! وبالطبـــع غيـــر منطقـــّي أن يحـــرم المعلمـــون من العاوة فـــي الوقت 
الـــذي يقومـــون فيـــه بالـــدوام اإلضافـــي يوميـــا، لـــذا إننا نوجـــه ســـؤالنا لديوان 
الخدمـــة المدنيـــة، هل تم إلغاء “الميزانية”؟ وفي حال إلغائها لماذا مازال يطلب 
مـــن المعلميـــن الـــدوام بزمن إضافـــي يوميا؟ فمن هـــذا المنطلق البـــد من إعادة 
العـــاوة للمعلميـــن نظيـــر عملهـــم إلـــى ما بعد الـــدوام، وغيـــر خاف الـــدور الكبير 
للهيئـــات التعليميـــة في كل الظـــروف، وجميعنا كان شـــاهدا على مدى جهودهم 
اّبـــان الجائحـــة، وما كان للعمليـــة التعليمية أن تحقق كل هـــذا النجاح إال بفضل 

جهودهم وتفانيهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تصرفات مسيئة لبعض المراجعين في المراكز الصحية!
مثلمـــا نكتـــب وننتقـــد تصرفـــات وســـلوك بعـــض الموظفين فـــي الدوائر 
الحكوميـــة مـــع المراجعيـــن، وضـــرورة معاملتهـــم باحتـــرام وابتســـامة 
وخدمتهـــم علـــى أحســـن مـــا يكون، وحتـــى ال يكـــون االنتقـــاد فقط لهم 
وترديـــد هـــذا الموشـــح، ننتقـــد أيضـــا المواطـــن ونضعـــه علـــى مســـاحة 
مصبوغـــة من اللوم، فالذي يرتكب الخطأ يكـــون قد أعطى إذنا بارتفاع 

الستارة عن مسرح العتاب، وال يتخيل نفسه أنه أصبح منزها.
يـــوم الجمعـــة الماضـــي 15 أكتوبـــر، وتحديـــدا عنـــد الســـاعة العاشـــرة 
والنصـــف ليا، كنـــت في مركز انجنيـــر الصحي الستشـــارة طبية، وكان 
موعـــد دخولي على الطبيب في العاشـــرة والنصف ليا، ولحظات حتى 
اســـتدعاني الطبيب إلى غرفة رقم 6 وكانـــت بجانبي امرأة مع والدتها، 
ومـــا إن فتحـــت البـــاب ودخلـــت، حتى لحقت بـــي المـــرأة وصاحت في 
الدكتـــور بغضـــب.. “نحـــن قبلـــه، وكان الزم كـــذا وكـــذا”، أجابهـــا الدكتور 
بلطـــف.. “المريـــض موعده اآلن، وكان عنـــدي حالة طوارئ ومن فضلكم 
انتظـــروا قليا ٍوســـأنادي عليكم، لو تكرمتم”، وبـــدل الخروج واالنتظار، 
بـــدأت المرأة رفع صوتها بكل “قلة أدب” على الدكتور حتى لفظ غضبها 

آخر أنفاسه ثم خرجت.
قـــد تكـــون هـــذه مـــن الظواهـــر الفرديـــة والقصـــص العارضـــة، وليســـت 
موضوعا شـــائعا ومكررا، لكنها تحتاج إلى بعض التفصيات لمعالجتها، 
فاحترام الطبيب والموظف الحكومي واجب، فمثلما نريد من الموظف 
العمـــل بإخاص ومعاملـــة المراجعين بأدب وبعيدا عـــن الصراخ، ينبغي 
علينا نحن أيضا المعاملة بالمثل، وأال نخرج عن إطار االحترام المتبادل، 
وقواعـــد الســـلوك، مثلمـــا نطلـــب مـــن الموظـــف أن يعمل بأمانـــة وتجرد 
وحياد ومســـؤولية، علينا نحن أيضا احترام آلية سير العمل والواجبات 

الوظيفية والسياسات واللوائح.
لندخـــل أيـــة جهة أو مؤسســـة حكوميـــة بقلب مفتوح وصـــدر رحب مع 
االرتقـــاء بتعاملنـــا مـــع الموظفين، وكما يقـــال عامل النـــاس بأخاقك ال 
بأخاقهـــم، وتحدث عن أخطائك قبل انتقاد الشـــخص اآلخر، وبدال من 
أن تثـــور غيضـــا وغضبـــا على طبيب أو موظف فـــي أي مكان تذكر هذه 
الحكمـــة “امســـك المظلة واترك االنتقـــاد ينزلق عليها بـــدال من أن ينزلق 

داخل عنقك”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أكـــدت نتائـــج المرحلـــة التمهيديـــة للبرنامـــج الوطنـــي للتدريـــب لانتخابات 
النيابية والبلدية، والذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياســـية خال شـــهر 
ديســـمبر مـــن العام 2020، حرًصـــا كبيًرا من قبـــل المواطنين نحو المشـــاركة 
السياســـية، حيـــث تضمن البرنامـــج في حزمته التي حضرها “266 مشـــاركا” 
أربع دورات تدريبية مخصصة للراغبين في الترشـــح لانتخابات المقبلة مع 
مديري حماتهم وفرق عملهم، قدمها نخبة من المتخصصين واألكاديميين.

وإذ كنـــُت من الحضور والمتابعين حينها لمجريات األمور في تلك المرحلة، 
والتـــي عكســـت فعلًيـــا التوجهـــات اإليجابية لـــدى المواطنين نحـــو المرحلة 
المقبلـــة لانتخابـــات، إذ متوقـــع دخـــول شـــخصيات جديدة لها مـــن الخبرة 
العملية والكفاءة المتميزة ما يؤهلها لدخول المعترك السياسي بكل اقتدار، 
والشـــاهد علـــى ذلك مســـتوى النقاشـــات التي تضمنتهـــا جلســـات البرنامج، 
هذا وستشـــهد البحرين بعد أيام قليلة انطاقة رائدة للمرحلة الشـــاملة من 
البرنامج الوطني ذاته في إطار االستعدادات المبكرة التي يقوم بها المعهد 
لدعم العملية االنتخابية بمختلف جوانبها السياسية والقانونية واإلعامية 
والميدانية، بهدف المســـاهمة في إعداد مرشحين مؤهلين للعمل االنتخابي 
وإدارة الحمـــات االنتخابيـــة، باإلضافـــة إلى توعية وحـــث المواطنين على 

المشـــاركة االنتخابيـــة والمســـاهمة فـــي صناعـــة القـــرار السياســـي بمهنيـــة 
واحترافية تامة.

رسالتي هنا أكتبها من واقع مسؤولية، لكل من يتطلع إلى الترشح لانتخابات 
المقبلة باالســـتفادة القصوى من فرص التدريب المجانية التي يقدمها معهد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية، باعتبارهـــا خطـــوة اســـتباقية وفرصـــة مميزة 
لتمكين المرشحين ومديري الحمات االنتخابية من قيادة العملية االنتخابية 
بجـــدارة عاليـــة وتزويدهـــم بالمهارات الازمة لممارســـة العمل السياســـي، إذ 
يتميـــز هذا البرنامـــج بعدة خيارات تلبـــي احتياجات المرشـــح والناخب في 
آن واحد في مختلف الجوانب الدســـتورية والقانونية، والمهارات السياسية 

إلدارة الحملة وتأهيل المرشح بأهم المهارات االتصالية والبروتوكولية.
إن برنامـــج “دّرب 2” مســـتمر عبر مراحله التدريبيـــة والتوجيهية حتى العام 
المقبـــل، للمســـاهمة مـــع الجمهور في رفع مســـتوى الوعي السياســـي، وحتًما 
سيسجل التاريخ عبق المرحلة الجديدة من مسيرة العمل الديمقراطي الذي 
تشـــهده البحرين في ظـــل المســـيرة التنموية المباركة للمشـــروع اإلصاحي 
لجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه.

د. حورية الديري

البرنامج الوطني “دّرب 2”

نواصل مسيرة رواد التنمية البشرية بالمحرق “أم المدن”، بتسليط الضوء 
علـــى الرائـــد الســـادس وهو األســـتاذ حســـن نصف موســـى جاســـم الغيص 
“بوحافـــظ”، حيث أشـــرنا في مقاالتنا الســـابقة إلى إلى خمســـة رواد، وهم 
األســـاتذة أحمد العمران، وعبدالرحمن المعاودة “شاعر الشباب”، وإبراهيم 

محرم، وعبدالرحيم روزبه، وسكينة القحطاني، رحمهم هللا جميعًا.
ولد األســـتاذ الغيص في محافظة المحرق فـــي عام )1930م( وفقًا للكتاب 
الثانـــي لنـــادي المحرق – “رواد ومبدعـــون” )2000م(، و”هاجـــر الجد األكبر 
لعائلـــة الغيـــص – من الكويت - إلى البحرين قبـــل حوالي ٢٥٠ عاما، حيث 
عمل الكثير من أبناء العائلة كمجادمة وغاصة، ومن هنا جاءت التســـمية، 
ـــارة، وهو الذي يشـــرف علـــى عمـــل البحارة،  والمجدمـــي هـــو رئيـــس البحَّ
وجميع السفن الكبيرة يكون فيها مجادمة، أما الغيص، فهو الشخص الذي 
يغوص إلى قاع البحر لجمع المحار، وله ثاثة أسهم من المحصول. كانت 
هذه المهنة التي مارســـها الكثير من أهل الكويت تتطلب الكثير من القوة 

والشجاعة لما يتخللها من مخاطر وصعوبات” كما ورد في موقع العائلة.

وبالعودة إلى األســـتاذ الغيص، فقد درس في مدرســـة الهداية الخليفية 
فـــي الفتـــرة مـــن )1941م( إلـــى )1947م(، ثـــم التحـــق بمدرســـة المنامـــة 
الثانويـــة، حيـــث حصـــل على الشـــهادة الثانويـــة فـــي )1951م(، وواصل 
تعليمـــه التكميلـــي في الفترة المســـائية للحصول على إجـــازة التدريس، 
عام )1951م(، وانضم للدراسات في مجال اإلدارة التربوية لمدة عامين 
وأتمهـــا في )1976م(. وعمـــل معلمًا في مـــدارس وزارة التربية والتعليم 
بمملكـــة البحرين في الفترة )1951 - 1959م(، ثم أصبح مديرًا مســـاعدا 
لمـــدة عاميـــن حتـــى )1961م(، وعمـــل مديـــر مدرســـة لثاثيـــن عامًا في 

)1961 - 1991م(.
ومن إسهاماته االجتماعية والتطوعية انتظامه في إعطاء دروس التقوية 
للطلبـــة الضعـــاف في بعض المواد الدراســـية، وتطوعـــه للتعليم في مراكز 

محو األمية، وكان بوحافظ من األعضاء المؤسسين لنادي المحرق.
وتوفي األســـتاذ حســـن نصف موســـى الغيص رحمه هللا عن 81 عامًا في 

عام )2011م(.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي
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صبر وإيمان وسيرة نقية
احتفلـــت الدول العربية واإلســـامية بمولد “النبي العربـــي محمد بن عبدهللا بن 
ــــ صلـــى هللا عليه وآله وســـلم في يوم الثاني عشـــر من شـــهر ربيع  عبدالمطلـــبـ 
األول”، حيـــث ولـــد بمكة التي كرمها هللا من بين ُمـــدن العالم، ومن عائلة أعزها 
هللا وشـــرفها من بين العوائل العربية أًبا وأًما، وأضاء بمولده الكون، وخبت نار 
المجـــوس، وتصدع إيوان ُملكهم، ُودحرت الشـــياطين، والزمتـــه الُمعجزات من 

صغره إلى أن ُبعث رسواًل إلى قومه والعالمين.
وعـــاش بيـــن قومه في قبيلة قريش منيًعا عزيًزا، شـــاركهم في حروبهم، وُعرف 
بينهـــم بالرفـــق والصـــدق، فلقبوه بـ “الصـــادق األمين”، ولم يؤمـــن بعبادتهم ونفر 
منهـــا، فعمـــل بالرعي وفوضتـــه “أم المؤمنين” )خديجة بنـــت خويلد ــ رضي هللا 
عنهـــا( بأمـــور تجارتهـــا، ثـــم اتخذهـــا زوجًة لـــه، وقد ســـاندته عندمـــا أخبرها أن 
“جبرائيل” هبط عليه على جبل ِحراء أثناء تعبده وأبلغه رسالة السماء، فوفرت 
له اإلمكانيات المادية والمعنوية لتبليغ رسالته السماوية بعد أن آمنت به رسواًل 

ونبًيا، حتى جاء فجر الدعوة ونشر الدين اإلسامي.
ومـــع بدايـــة الدعوة واجهتـــه العديد مـــن الصعوبات من بعض أهلـــه ومن قومه 
الذيـــن رفضـــوا دعوته، وذلك خوًفا على تجارتهم ومـــا يعبدون، وعلى زعامتهم 
القرشـــية التـــي ســـتتأثر كثيـــًرا لـــو آمنـــوا بدعوته، فغضبـــوا عليه وســـخروا منه 
ومـــن دعوته، واضطهـــدوه وحاربوه وهـــددوه بالقتل وعذبـــوا أصحابه، ودارت 
بينـــه وبينهـــم معارك تجلت في النهاية بانتصاره وأثمـــرت فتح مكة، وقبل ذلك 
توجه هو ومن اســـتطاع من أصحابه إلى المدينة المنورة حيث اســـتقبله أهلها 
“األنصار” أفضل استقبال، ومكث فيها وبنى فيها مسجده المبارك ونظم شؤون 

الدين وأقام مداميك دولته.
إن التحديـــات التـــي واجههـــا “النبـــي” لـــم ُتقلل عزمه هـــو وأصحابه، بـــل زادتهم 
إيماًنا واستبســـااًل، ومكنته من أن يصل بدعوته إلى الناس في كل مكان، وكان 
ُيقابل األذى والتعذيب بالصبر واإليمان، وأخذ يلتقي بالناس بمواسم الحج في 
كل عام، فيجتمع إليه الناس، ويســـتمعون إليه ويبايعونه، فعظم شـــأنه وانتشـــر 
اإلســـام، وبفضـــل ســـيرته النقية وفضائله الكريمة وعزيمته الشـــديدة وُحســـن 
صبره وحزم ثباته انتشـــر اإلسام بين شـــعوب األرض، ومازال تعداد المسلمين 

في ازدياد إلى يومنا هذا، فطابت ذكرى مولدك الُمعطر بنور هللا.
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