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} القائد العام خالل لقاء قائد القيادة المركزية األمريكية.

الــشــيــخ خليفة  الـــركـــن  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
بــن أحــمــد آل خليفة الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
األربعاء  أمس  العامة صباح  بالقيادة  البحرين 
 Ronald P.  الفريق 2021م،  ــوبـــر  ــتـ أكـ  20
البرية  للقوات  المركزية  القيادة  Clark  قائد 
ــد الـــمـــرافـــق، وذلــــك بــحــضــور  ــوفـ األمــريــكــيــة والـ
رئيس  النعيمي  صقر  بــن  ذيــاب  الــركــن  الفريق 

هيئة األركان.
ورحـــب الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـــاع البحرين 
ــادة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة  ــيــ ــقــ بـــقـــائـــد الــ

األمــريــكــيــة والـــوفـــد الــمــرافــق، وأشــــاد بــعــالقــات 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــائـــمـــة بـ ــة الـــقـ ــداقــ الــــصــ
تعزيزها  وسبل  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
األصــعــدة  تــطــور على مختلف  مــن  تشهده  ومــا 
العسكري  بالتنسيق  مــنــهــا  يتعلق  مــا  خــاصــة 
الركن  اللواء  اللقاء  حضر  الدفاعي.  والتعاون 
حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، 
والـــلـــواء الــركــن بــحــري يــوســف أحــمــد مـــال اهلل 
مساعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. 

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي�����س��ت��ق��ب��ل ق���ائ���د ال��ق��ي��ادة 

ال���م���رك���زي���ة ل���ل���ق���وات ال���ب���ري���ة الأم��ري��ك��ي��ة

الشيخة  الــدكــتــورة  اســتــقــبــلــت 
نائبة  خليفة  آل  حسن  بنت  مــريــم 
ــلـــى لــلــمــرأة  رئــيــســة الــمــجــلــس األعـ
ــر الـــمـــجـــلـــس  ــقــ ــمــ صـــــبـــــاح أمــــــــس بــ
العربية  للدول  اإلقليمية  المديرة 
لدى  اإلنمائي  التنسيق  مكتب  في 
ــدة الــــســــيــــدة لــيــلــى  ــتـــحـ ــمـ األمـــــــم الـ
بــكــر، فــي لــقــاء اســتــهــلــتــه بــاإلشــادة 
بجهود ودعم هيئات ومكاتب األمم 

المتحدة.
ــم بــنــت  ــريـ وأكـــــــدت الــشــيــخــة مـ
المجلس  حــرص  خليفة  آل  حسن 
التعاون  تعزيز  على  للمرأة  األعلى 
لدى  اإلنمائي  التنسيق  مكتب  مع 
تفعيل  خــالل  مــن  المتحدة  األمـــم 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع مــكــتــب هيئة 
مملكة  في  للمرأة  المتحدة  األمــم 
البحرين والمكتب اإلقليمي للدول 
الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، مــشــيــرة إلــى 
أهــمــيــة اســتــمــرار هـــذا الــتــعــاون في 
كل المجاالت التنموية ذات الصلة 
ومختلف  الـــمـــرأة  وتـــقـــدم  بتمكين 
عبر  األممية  والمؤسسات  الهيئات 
المتحدة  األمم  هيئة  مع  التنسيق 
بشؤون  معني  أممي  كجهاز  للمرأة 
ــرأة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي  ــمــ الــ
في  للمجلس  استراتيجي  وشريك 

كــل مــا يــخــص شـــأن تمكين وتــقــدم 
ــرأة ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــحـــيـــاة  ــ ــمـ ــ الـ
ــــالل تــنــفــيــذ إطــــار  الـــعـــامـــة مــــن خــ
الـــتـــعـــاون اإلنـــمـــائـــي االســتــراتــيــجــي 
والمستدام 2021-2022 »شراكة من 
ــل الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة« الــذي  أجـ
تــــم تــوقــيــعــه بـــيـــن حـــكـــومـــة مــمــلــكــة 
المتحدة  األمـــم  ومكتب  البحرين 

في مملكة البحرين. 
دور  الــــــزائــــــر  ــلــــوفــــد  لــ ــنــــت  ــيــ وبــ
لـــلـــمـــرأة كجهة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
الوطنية  الــجــهــات  لــكــل  اســتــشــاريــة 
ــدم  ــقــ ــيـــن وتــ ــكـ ــمـ ــاالت تـ ــ ــجــ ــ حـــــــول مــ
الــمــرأة ودورهــــا فــي الــحــيــاة العامة 
واالســـتـــقـــرار الــمــجــتــمــعــي، مــشــيــرة 

إلــــى احـــتـــفـــاالت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
هذا العام بمرور عشرين عاما على 
للمرأة،  األعــلــى  المجلس  تأسيس 
ــن مــكــتــســبــات عــلــى  ومـــــا تــحــقــق مــ
المستوى  المرأة على  تقدم  صعيد 
وتعاونها  وزيــادة حضورها  الوطني، 
ــوكـــاالت  ــيـــات والـــبـــرامـــج والـ مـــع اآللـ

والمنظمات اإلقليمية والدولية. 
الزائر  الــوفــد  نــوه  مــن جانبهم 
بــجــهــود الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
ــم الـــــتـــــام لــلــتــنــســيــق  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
تنفيذ  فــي  المجلس  مــع  والــتــعــاون 
ــرامـــج تــنــمــويــة مــشــتــركــة لــضــمــان  بـ
وتقدمها  الــمــرأة  مشاركة  استدامة 

في الحياة العامة.

نائ���ب رئ�ي����سة »الأع���لى لل���مراأة« ت�ست�ق���بل المدي��رة 

الإقليمي�ة بمكت�ب التن�س�يق الإنمائ�ي ل�دى الأم�م المتح�دة

} د. ال�شيخة مريم آل خليفة تلتقي المديرة اإلقليمية.

} وزير العدل خالل لقاء السفير البريطاني.

وزيــر  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  استقبل 
الـــوزارة  واألوقــــاف، بمقر  والــشــؤون اإلسالمية  الــعــدل 
المتحدة  المملكة  دراموند سفير  رودي  السيد  أمس 
وبحضور  جــاك،  بــاوال  الــدولــيــة  والخبيرة  الصديقة، 

المستشار وائل بوعالي مساعد النائب العام.
ــة  ــداقـ وأشــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــمـــســـتـــوى عــــالقــــات الـــصـ
التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة والشعبين الصديقين، وما تشهده 

من نماء وتطور مستمر في المجاالت كافة.
ــه الــتــعــاون في  وجــــرى خـــالل الــلــقــاء، بــحــث أوجــ
مـــجـــال الـــمـــمـــارســـات الــفــضــلــى الـــدولـــيـــة فـــي تطبيق 

العدالة اإلصالحية لألطفال.
المناعي  ســامــي  عيسى  الــقــاضــي  الــلــقــاء  حــضــر 
واألســتــاذة  اإلسالمية،  والــشــؤون  للعدل  الـــوزارة  وكيل 
ــوزارة  ــ ــة خــمــيــس عــبــدالــرحــمــن الـــزيـــانـــي وكـــيـــل الــ ــ دانـ

للتخطيط والتوفيق األسري والنفقة. 

وزير العدل يبحث مع ال�سفير البريطاني   اأوجه التعاون

أحمد  علي  المهندس  استقبل 
الوطنية  الــمــؤســســة  رئــيــس  الـــــدرازي 
ــان الــســفــيــر عــبــداهلل  لــحــقــوق اإلنــــســ
بمناسبة  الــدوســري  جبر  فيصل  بــن 
الدبلوماسية  للبعثة  رئيًسا  تعيينه 
وذلــك في مقر  بلجيكا،  لــدى مملكة 

المؤسسة في ضاحية السيف.
الــدوســري  السفير  الـــدرازي  هنأ 
بتعيينه  الــســامــيــة  الــمــلــكــيــة  بــالــثــقــة 
مملكة  في  البحرين  لمملكة  سفيرا 
أداء  في  التوفيق  له  بلجيكا، متمنيًا 
أهمية  مــؤكــدا  الدبلوماسية،  مهامه 
دور البعثات الدبلوماسية البحرينية 
الحقيقية ألوضــاع  الــصــورة  نقل  فــي 
البحرين  مملكة  في  اإلنسان  حقوق 
بــشــكــل شـــفـــاف، وذلــــك بــالــتــعــاون مع 
الــمــعــنــيــة بحقوق  الــوطــنــيــة  اآللـــيـــات 
ــاع، بحث  ــتـــمـ ــــالل االجـ ــان. وخـ ــســ اإلنــ
الــجــانــبــان عـــددا مــن الــمــواضــيــع ذات 
ــتـــمـــام الـــمـــشـــتـــرك، وســـبـــل زيــــادة  االهـ
الــتــعــاون فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان 
لتحقيق األهداف الوطنية المشتركة 
نحو خــدمــة الــوطــن والــمــواطــن. من 
عن  الــدوســري  السفير  أعـــرب  جانبه 
بالغ شكره وتقديره لرئيس المؤسسة 
مثمنا جهود  االستقبال،  على حسن 
الــمــؤســســة فـــي تــعــزيــز ونـــشـــر ثــقــافــة 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

ال�����س��ورة ن��ق��ل  ف��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  دور  ت��اأك��ي��د 

ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة لأو�����س����اع ح���ق���وق الإن�������س���ان ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

} علي الدرازي وسفير البحرين لدى بلجيكا.

} جانب من تدشين الحملة الوطنية للتشجير.

كتبت: زينب إسماعيل 
تصوير: روي ماثيوس

بــمــنــاســبــة تــدشــيــن الــحــمــلــة 
شعار  تحت  للتشجير  الوطنية 
أكـــدت صاحبة  »ُدمــــِت خـــضـــراء«، 
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى رئــيــســة 
للمبادرة  االســتــشــاري  المجلس 
ــاع  ــقــــطــ ــنـــمـــيـــة الــ الــــوطــــنــــيــــة لـــتـ
الـــزراعـــي أن الــدعــم الــالمــحــدود 
من لدن حضرة صاحب الجاللة 
لسياسات  الشخصية  ومتابعته 
واستراتيجيات التنمية الزراعية 
ــورة  ــم بـــصـ ــهــ فــــي الــــبــــالد قــــد أســ
مــبــاشــرة وعــبــر مــشــاريــع متنوعة 
ومـــســـتـــدامـــة بـــارتـــفـــاع مــلــحــوظ 
لــلــمــســاحــات الـــزراعـــيـــة وبـــصـــورة 
ــات الــبــيــئــيــة  ــ ــويـ ــ ــــألولـ ــة لـ ــيــ ــراعــ مــ
ــتــــخــــدام األمـــثـــل لــلــمــوارد  واالســ
ــا يـــتـــســـق مــع  ــ ــمـ ــ ــة وبـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ
كــــأرض مثمرة  الــتــاريــخــي  إرثــهــا 
ــة خــضــراء وجب  ومــعــطــاءة وواحـ
ــي إحــيــائــهــا،  عــلــيــنــا أن نــســهــم فـ
بها  العهد  كما  البحرين  لتكون 

خضراء على الدوام.
وثــّمــنــت ســمــوهــا فــي الــوقــت 
الرسمية  المؤسسات  جهود  ذاته 
ــال  ــمــ ــة ودعــــمــــهــــا ألعــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ
ــة لــتــنــمــيــة  ــيــ ــنــ الـــــمـــــبـــــادرة الــــوطــ
ــن خـــالل  ــ ــاع الــــــزراعــــــي مـ ــطــ ــقــ الــ
وثــريــة  مــســاهــمــات قيمة  تــقــديــم 

تسهم في تحقيق أهدافها. 
 وأعربت سموها عن أملها أن 
تسهم هذه الحملة، التي ستركز 
دعــم  عــلــى  األولــــى  فــي مرحلتها 
المخصصة  الزراعية  المشاريع 
ــق  ــاطــ ــنــ لـــتـــشـــجـــيـــر شـــــــــــــوارع ومــ
المحافظات األربع، بالسعي نحو 
اســتــدامــتــهــا تــحــقــيــقــًا لــألهــداف 
مملكة  بها  تلتزم  الــتــي  البيئية 
البحرين دعمًا للجهود العالمية 
لتقليل  الــوطــنــيــة،  واألولــــويــــات 
والتغيرات  الــحــراري  االحــتــبــاس 
المناخية التي بات العالم يشهد 
مظاهرها بشكل متزايد ومربك، 
تصبو  ما  تحقيق  إلى  باإلضافة 

من  الوطنية  الحملة  هــذه  إلــيــه 
في  ستسهم  تجميلية،  أهــــداف 
زيــــــادة الــمــســطــحــات الــخــضــراء 
البحرين  مــنــاخ  مــع  المنسجمة 
بالتركيز على األشجار والنباتات 
الـــتـــي عــرفــتــهــا طــبــيــعــتــنــا وبــمــا 

ينسجم معها.
ــادت  ــ ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أشـ وبــ
وزارة  مــــن  كــــل  بـــجـــهـــود  ســـمـــوهـــا 
األشــــــغــــــال وشــــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والتخطيط العمراني والمجلس 
األربع  والبلديات  للبيئة  األعلى 
ــيــــن أســاســيــيــن  ــمــ كـــشـــركـــاء وداعــ
أهدافها  لتحقق  الحملة  لــهــذه 
المؤسسات  كل  داعية  المرجوة، 
دعم  في  المشاركة  إلى  الخاصة 
يعزز شراكتهم  بما  الحملة  هذه 
لتنمية  الــوطــنــيــة  الـــمـــبـــادرة  مـــع 
القطاع الزراعي ويؤكد التزامهم 
تجاه  االجتماعية  بالمسؤولية 

المجتمع البحريني.
ـــم تـــدشـــيـــن  ــ ــراســ ــ ــ  وجـــــــــــرت مـ
الــمــرحــلــة األولــــــى مـــن الــحــمــلــة 
ــة لـــلـــتـــشـــجـــيـــر »ُدمـــــــــِت  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
أمـــــس األربـــــعـــــاء )20  ــراء«  ــ ــــضـ خـ
المحافظات  فــي   )2021 أكــتــوبــر 
ــن الــعــاصــمــة  األربـــــــع ابـــــتـــــداًء مــ
مـــــــــرورًا بـــالـــمـــحـــرق والــشــمــالــيــة 
ــــك  ــة، وذلـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــالـــجـ ــاًء بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
بـــحـــضـــور كــــل مــــن ســـمـــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــلــــي  عــ بـــــن  خـــلـــيـــفـــة 
الجنوبية  المحافظة  مــحــافــظ 
والــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــداهلل 
ــؤون  ــ ــلـــف وزيـــــــر األشـــــغـــــال وشــ خـ
العمراني  والتخطيط  البلديات 
عبدالحسين  الــشــيــخ  بــن  وعــلــي 

المحافظة  مــحــافــظ  الــعــصــفــور 
المحافظين  ــواب  ــ ونـ الــشــمــالــيــة 
والدكتور نبيل محمد أبو الفتح 
البحرية،  والــثــروة  الــزراعــة  وكيل 
بلدية  لكل  العامين  والمديرين 
الداعمة  الجهات  وكبار مسؤولي 
ــاء  ــضــ ــن أعــ ــ ــلـــة وعـــــــــدد مــ لـــلـــحـــمـ
وأعضاء  ورؤســاء  النواب  مجلس 
الــمــجــالــس الــبــلــديــة وعـــــدد من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن، مــن 
الكشف عن موقع في كل  خــالل 
السبعة  الــمــواقــع  مــن  محافظة 
ــي تــســتــهــدفــهــا  ــتــ والــــعــــشــــريــــن الــ
الــعــام  مــن  مـــارس  الحملة حــتــى 
المقبل على مساحة تقدر بأكثر 
من 70 ألف متر مربع وأكثر من 
21 ألـــف مــتــر طــولــي لـــزراعـــة ما 

يفوق 50 ألف شجرة وشجيرة.
ــادرة،  ــبــ ــمــ ــالل تـــدشـــيـــن الــ ــ ــ وخـ
المحافظة  استمع سمو محافظ 
من  مفصل  شـــرح  إلـــى  الجنوبية 
الــشــيــخــة مــــــرام بـــنـــت عــيــســى آل 
خــلــيــفــة األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــبــادرة 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
استعرضت فيها الحملة وأهدافها 
ونــتــائــجــهــا، أعــقــب ذلـــك مــشــاركــة 
ســمــو الــمــحــافــظ فـــي ســقــي عــدد 
بانطالق  إيـــذانـــًا  الــشــجــيــرات  مــن 
الحملة في المحافظة الجنوبية.
وأشــــــــــــــــــاد ســــــمــــــو مــــحــــافــــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــحــرص 
الملكي  السمو  صاحبة  واهتمام 
آل  إبــراهــيــم  بنت  األمــيــرة سبيكة 
ــايــــة مختلف  ورعــ بـــدعـــم  خــلــيــفــة 
المجتمعية  واألنشطة  المبادرات 
ــدة، مـــثـــنـــيـــًا عـــلـــى تــشــجــيــع  ــ ــرائــ ــ الــ

المشاريع  استدامة  على  سموها 
ــدم عــمــوم  ــي تــــخــ ــتــ الـــمـــتـــمـــيـــزة الــ
بالغ  عن  معربًا سموه  المجتمع، 
لسعيها  الــمــبــادرة  لــهــذه  تــقــديــره 
ــة  ــعـ ــرقـ ــو زيــــــــــادة وتــــوســــعــــة الـ نــــحــ

الخضراء.
وأكـــــــــــــــــــد ســــــــمــــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
مشاركة  أن  الجنوبية  المحافظة 
الــمــحــافــظــة فـــي الـــمـــبـــادرة تــأتــي 
ــا نــحــو تعزيز  ــ انــطــالقــا مـــن دورهـ
وتشجيع  الــمــجــتــمــعــيــة  الــشــراكــة 
ــراء والــســعــي  ــادرات الـــخـــضـ ــبــ ــمــ الــ
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
والـــدفـــع نــحــو خــلــق وعـــي وثقافة 
معززة للمجتمع، وذلك من خالل 
الــتــعــاون والـــشـــراكـــة مـــع الــجــهــات 
بــالــمــبــادرة  الــعــالقــة، مــشــيــدًا  ذات 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  ــديــ ــلــ وبــ
لــدورهــمــا فـــي خــدمــة الــمــبــادرات 
ــززة لــلــغــطــاء  ــعــ ــمــ ــاريــــع الــ والــــمــــشــ

األخضر.
ــرام بنت  ــــدت الــشــيــخــة مــ وأكـ
العام  األمــيــن  خليفة  آل  عيسى 
ــيــــة لــتــنــمــيــة  ــنــ ــادرة الــــوطــ ــبــ ــمــ ــلــ لــ
الــحــمــلــة  أن  ــي  ــ ــزراعـ ــ الـ الـــقـــطـــاع 
في  مواقع   10 تشجير  تستهدف 
مواقع  و6  الجنوبية،  المحافظة 
فـــي الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، و6 
مواقع في محافظة المحرق، و5 
العاصمة،  محافظة  فــي  مــواقــع 
نصف  تــتــجــاوز  تــقــديــريــة  بكلفة 

مليون دينار بحريني.
وأضــــــافــــــت الـــشـــيـــخـــة مـــــرام 
ــيــــج« أنـــــــه بــعــد  ــلــ لــــــ»أخـــــبـــــار الــــخــ
االنـــتـــهـــاء مـــن مـــواقـــع الــمــرحــلــة 

األولى سيبدأ العمل على مواقع 
لعدد  الثانية مع رصد  المرحلة 
ونوعيتها  الــمــحــتــاجــة  األشـــجـــار 
بــحــســب كــل بــيــئــة تــنــاســبــهــا بناء 

على تغير درجة الحرارة.
وذكـــــــرت الـــشـــيـــخـــة مــــــرام أن 
الحملة ال حصر  األفــكــار ضمن 
ال  وهــي  وتتعدد،  تتنوع  وقــد  لها 
ــا، مبينة  تــنــحــصــر مـــع جــهــات مــ
بالحملة  سيتأثر  مواطن  أي  أن 
ســـتـــشـــارك الــــمــــبــــادرة االحـــتـــفـــاء 
بتأثره من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي.
الــحــمــلــة  أن  إلـــــــى  ــتــــت  ولــــفــ
خاطبت ما بين 20 و30 مؤسسة 
وجهة تعمل في نشاطات متعددة 
ــا فـــيـــهـــا الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي.  ــمـ بـ
وأضافت الشيخة مرام أن »فكرة 
الـــــمـــــبـــــادرة جــــــــاءت كــــهــــدف مــن 
أهداف المبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الــزراعــي، وهــي جــزء من 
آثار المشاريع التي أنجزت على 

مدى سنوات فائتة«.
الوطنية  الــمــبــادرة   وتشترك 
ــــي فــي  ــزراعـ ــ لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـ
عدد  مــع  الوطنية  الحملة  هــذه 
مـــــن الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والخاصة وذوي االختصاص من 
أن  وتــأمــل  بــالــزراعــة،  المهتمين 
الشراكات  من  المزيد  تستقطب 
التي  الحملة  ــداف  أهــ لتحقيق 
العالمية  الــجــهــود  مـــع  تــنــســجــم 
ــبــذل فــي سبيل  الــحــالــيــة الــتــي ُت
وتحقيق  الخضراء  الرقعة  زيادة 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
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} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

أكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة،  آل 
الـــعـــالقـــات  تـــنـــامـــي  أن  الـــــــــــوزراء، 
ما  يعكس  الــيــابــانــيــة  البحرينية 
وصــلــت إلــيــه تــلــك الــعــالقــات من 
مستوى متقدم، ويفتح في الوقت 
بين  للتعاون  آفاقًا جديدة  نفسه 
العديد  في  الصديقين  البلدين 
االهـــتـــمـــام  ذات  الــــمــــجــــاالت  ــن  مــ

المشترك.
االســتــفــادة من  بأهمية  ه  ونـــوَّ
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي والــتــطــور 
به  تتمتع  الـــذي  الــهــائــل  التقني 
لترقية  محليًا  وتوظيفه  اليابان، 
التحتية  البنية  مستوى  وتطوير 
مملكة  تشهدها  الــتــي  والــرقــمــيــة 

البحرين.
ــدى اســتــقــبــالــه  ــ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــر الــقــضــيــبــيــة  بــمــكــتــبــه فــــي قـــصـ
ــيــــامــــوتــــو مــــاســــايــــوكــــي، ســفــيــر  مــ
تعيينه  بمناسبة  وذلـــك  الــيــابــان، 
ســــفــــيــــرًا لـــــبـــــالده لـــــــدى مــمــلــكــة 
بالسفير  ـــب  رحَّ الــبــحــريــن، حــيــث 
الياباني، متمنيًا له طيب اإلقامة 
والنجاح  والتوفيق  المملكة،  في 
الــدبــلــومــاســيــة  مــهــامــه  أداء  فـــي 

الموكلة إليه.
مياموتو  أعــــرب  جــانــبــه،  مــن 
لــدى  الــيــابــان  مــاســايــوكــي، سفير 
ــــن شـــكـــره  ــبــــحــــريــــن، عـ مـــمـــلـــكـــة الــ
لــنــائــب رئــيــس مجلس  وتــقــديــره 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــرصــ الــــــــــــوزراء عـــلـــى فــ
مــــؤكــــدًا ســعــيــه لــلــعــمــل الــــــدؤوب 

البلدين  تــطــلــعــات  تحقيق  عــلــى 
فــيــه خــيــر وصــالــح الشعبين  لــمــا 
تشجيع  عبر  وذلـــك  الصديقين، 
الـــوفـــود االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــة لـــــــزيـــــــارة الـــمـــمـــلـــكـــة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
االستثمارية  الفرص  واستكشاف 

الواعدة المتاحة.
ــالــــد  ــخ خــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــا أكـــــــــد الـ ــ ــمـ ــ كـ
نــائــب  آل خـــلـــيـــفـــة،  ــداهلل  ــبــ عــ ــن  بــ
مسار  أن  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
بــيــن مملكة  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات 
التركية  والــجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن 
ــًا نــحــو  ــلـــحـــوظـ يـــشـــهـــد تـــــطـــــورًا مـ
الــمــنــجــزات  مــن  الــمــزيــد  تحقيق 
لــمــا فــيــه خــيــر وصـــالـــح الــبــلــديــن 

وشعبيهما الصديقين.
ــدى اســتــقــبــالــه  ــ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ

ــر الــقــضــيــبــيــة  بــمــكــتــبــه فــــي قـــصـ
السيدة إيسن تشاكيل،

التركية،  الجمهورية  سفيرة 
سفيرة  تعيينها  بمناسبة  وذلـــك 
البحرين،  مملكة  لـــدى  لــبــالدهــا 
ـــب بــالــســفــيــرة الــتــركــيــة،  حــيــث رحَّ
مــتــمــنــيــًا لــهــا طــيــب اإلقـــامـــة في 
الــمــمــلــكــة، والـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح 
الــدبــلــومــاســيــة  مــهــامــهــا  أداء  فـــي 

الموكلة إليها.
السيدة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
إيسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية 
البحرين،  مملكة  لـــدى  الــتــركــيــة 
عن شكرها لنائب رئيس مجلس 
ــة الـــلـــقـــاء،  ــرصــ الــــــــــــوزراء عـــلـــى فــ
ــد عــــالقــــات  ــيـ ــوطـ ــتـ ــه بـ ــامــ ــمــ ــتــ واهــ

الصداقة القائمة بين البلدين. 

ــالـــد بــن  ــد الـــشـــيـــخ خـ ــ كـــمـــا أكـ
رئيس  نــائــب  خليفة،  آل  عــبــداهلل 
الــــــوزراء، حـــرص مملكة  مــجــلــس 
الــبــحــريــن عــلــى الــبــنــاء عــلــى ما 
استراتيجية  شــراكــة  مــن  تــحــقــق 
بهدف  الــكــوريــة،  الجمهورية  مــع 
الشراكات  من  مزيد  في  الدخول 
على  والنماء  بالخير  تعود  التي 

الشعبين الصديقين.
ه بــالــتــعــاون الــقــائــم بين  ونــــوَّ
الــعــام ممثلة  الــقــطــاع  مــؤســســات 
في الوزارات والشركات الحكومية، 
وبين الشركات الكورية التي تهتم 
ــد فــي  ــ ــواجـ ــ تـ لـــهـــا  ــون  ــكــ يــ أن  ــي  ــ فـ
مملكة البحرين لتنفيذ مختلف 
البنية  قــطــاعــات  فـــي  الــمــشــاريــع 
والتقنية،  والــصــحــيــة،  التحتية، 

وغيرها.
ــدى اســتــقــبــالــه  ــ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــر الــقــضــيــبــيــة  بــمــكــتــبــه فــــي قـــصـ
سفير  تشونغ،  كــوان  هــاي  السيد 
ــا لـــــدى مــمــلــكــة  ــوريــ جـــمـــهـــوريـــة كــ
بالسفير  ـــب  رحَّ الــبــحــريــن، حــيــث 
االستقبال  الكوري، وجرى خالل 
ــاديـــث ذات االهــتــمــام  تــبــادل األحـ
ــبـــه، أعــــرب  ــانـ الـــمـــشـــتـــرك. مــــن جـ
سفير  تشونغ،  كــوان  هــاي  السيد 
ــا لـــــدى مــمــلــكــة  ــوريــ جـــمـــهـــوريـــة كــ
ــن، عـــــن شــــكــــره لــنــائــب  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــلــى  رئــــيــــس مـــجـ
ــؤكــــدًا اهــتــمــام  ــلـــقـــاء، مــ فـــرصـــة الـ
بالده بتوسيع نطاق الشراكة مع 
الــمــمــلــكــة لــمــا فــيــه خــيــر وصــالــح 

البلدين والشعبين الصديقين. 

خ����ال����د ب�����ن ع�����ب�����داهلل ي���ل���ت���ق���ي �����س����ف����راء ال���ي���اب���ان 
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} ويلتقي سفيرة تركيا لدى البحرين.} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل لقاء سفير اليابان.

والتنمية  العمل  وزيـــر  تــقــدم  المناسبة،  وبــهــذه 
االجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان 
ببالغ الشكر والثناء لجميع المنشآت التي أسهمت 
فـــي إدمــــــاج الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
اإلنتاجية بسوق العمل في مملكة البحرين وإتاحة 
الفرص الوظيفية لهم واكتسابهم المهارات المهنية 
الخيار  مبدأ البحريني  المنشآت  هــذه  ترجمت  إذ 
يعكس  ذلــك  أن  مؤكدا  واقــعــًا،  التوظيف  عند  األول 
كان  التي  االجتماعية  والمسؤولية  الوطني  الحس 
لها الدور البارز في إنجاح خطط وبرامج التوظيف 

وتأهيل الكوادر الوطنية البحرينية لسوق العمل.
ولفت حميدان إلى أن مبادرة الوزارة بنشر إعالن 

التي ساهمت  شكر في الصحف المحلية للمنشآت 
المذكورة هي  الفترة  المواطنين خالل  توظيف  في 
أبــداه  الــذي  الكبير  التعاون  لتقدير  وموقف  واجــب 
أصحاب العمل في إنجاح برامج ومبادرات التوظيف، 
حيث بلغ إجمالي تلك الشركات والمؤسسات 5.786، 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه بــاإلمــكــان إتــاحــة الــفــرصــة لجميع 
المهتمين لالطالع على قائمة أسماء هذه المنشآت 
توظيفها  تم  التي  لألعداد  ووفقًا  تفصيلية  بصورة 
وذلــك عبر موقع  المنشآت،  هــذه  في كل منشأة من 

.www.mlsd.gov.bh :الوزارة اإللكتروني
وأكد حميدان أن الوزارة تنشر عدد المتوظفين 
الفتًا  شفافية،  بكل  فيها  توظفوا  الــتــي  والمنشآت 

الــقــطــاع  فــي  البحرينيين  تــوظــيــف  بــيــانــات  أن  إلـــى 
والتنمية  العمل  وزارة  على  حــصــرًا  ليست  الــخــاص 
حكومية  جــهــات  بــأربــع  مرتبطة  وهــي  االجتماعية، 
دقة  في  تساهم  وآلــيــات محددة  إجـــراءات  منها  لكل 

احتساب األعداد، حيث تتحرك هذه البيانات وتوثق 
بشكل يومي عبر األنظمة اإللكترونية، ولها ارتباط 
إلكتروني مباشر بتمرير طلبات التأمين االجتماعي 
للمتوظفين لدى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 
للمواطنين  الشخصية  الــبــيــانــات  تــحــديــث  وكــذلــك 
لدى هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية، إضافة 
إلـــى حــســاب نــســب الــبــحــرنــة فــي الــمــنــشــآت وإصــــدار 
وهــي  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم  بهيئة  الــعــمــل  تــصــاريــح 
جهات تعمل بدقة وفقًا للربط والتكامل االلكتروني 
للتأكد من سالمة وصحة المعلومات الوطنية التي 
يتم اعتمادها لبناء الخطط المستقبلية في سوق 

العمل.
الــعــمــل والتنمية  أكـــد وزيــــر  وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
االجــتــمــاعــيــة اســـتـــمـــرار الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة لـــزيـــادة 
فــي ظل  إلــى ســابــق عهدها  التوظيف  وتــيــرة ســرعــة 
العمل  ســوق  واستمرار  االقتصادي  المؤشر  تحسن 
ــا تــقــدمــه  ــع مــ ــن الـــوظـــائـــف مــ ــي تـــولـــيـــد مـــزيـــد مــ فــ
الــحــكــومــة مـــن تــســهــيــالت ومـــحـــفـــزات ســاهــمــت في 
إلى أهمية تضافر كافة  العمل، الفتًا  استقرار سوق 
المواطنين  وتوظيف  الستقطاب  الوطنية  الجهود 
الشراكة  ودعـــم  اإلنــتــاجــيــة  الــقــطــاعــات  فــي مختلف 
ســوق  فــي  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  إلدمــــاج  المجتمعية 

العمل وجعله الخيار األفضل عند التوظيف.
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مشاركته  خـــالل  ذلـــك  ــاء  جـ
في فعالية »الطاولة المستديرة« 
»استشراف  عنوان  حملت  التي 
ــل« بـــمـــشـــاركـــة  ــمــ ــعــ مــســتــقــبــل الــ
ــالء  ــوكــ ــــالء والــ ــوكـ ــ ــن الـ نــخــبــة مــ
الــــمــــســــاعــــديــــن مــــــن مــخــتــلــف 

المؤسسات الحكومية.
وأشـــار د. بــن شمس إلــى أن 
الطاولة المستديرة التي حملت 
ــراف مــســتــقــبــل  ــشــ ــتــ ــوان »اســ ــنــ عــ
ــزت عــلــى مــفــهــوم  ــكــ الـــعـــمـــل« ارتــ
ــراف االســتــراتــيــجــي«  ــشــ ــتــ »االســ
الـــــذي يــعــمــل كــمــحــدد أســاســي 
يــمــكــنــه مـــســـاعـــدة الــمــســؤولــيــن 
ــي دوائـــــــر صـــنـــع الــــقــــرار عــلــى  فــ
المستقبلية  ــرارات  ــقــ الــ ــاذ  اّتـــخـ
ــورات  ــطــ ــع تــ ــ ــتـــمـــاشـــى مـ ــي تـ ــتــ الــ

الـــظـــروف الــراهــنــة والــتــحــديــات 
كــورونــا،  جــائــحــة  فرضتها  الــتــي 
منّوهًا إلى أن دول العالم اليوم 
كــبــرى متعلقة  تــواجــه تــحــديــات 
بمستقبل سوق العمل وماهيته، 
بما يحّتم علينا في منظومتي 
واإلداري  الـــحـــكـــومـــي  الـــعـــمـــل 
ــورات  ــطــ ــتــ الـــعـــمـــل لـــمـــواكـــبـــة الــ
ووسائل  التقنيات  في  السريعة 
النمو  تحقيق  أجــل  مــن  اإلدارة 
وتلبية الطلب المتنامي في هذا 

السوق المهم.
أن  شـــمـــس  ــن  بــ د.  وأوضــــــــح 
أحد  تعد  المستديرة«  »الطاولة 
ــة التي  ــدوريـ ــرز الــفــعــالــيــات الـ أبــ
يعقدها المعهد من أجل تقريب 
وجهات نظر قيادات المؤسسات 

السبل  أفــضــل  حــول  الحكومية 
مملكة  أهــــــداف  إلــــى  لـــلـــوصـــول 
البحرين الوطنية وتحقيق رؤية 
البحرين 2030 من خالل تطبيق 
فضلى الممارسات اإلدارية التي 
الخدمات  جــودة  رفــع  في  تسهم 
ــع الــحــكــومــيــة الــتــي  ــاريـ ــشـ ــمـ والـ
تــلــبــي طـــمـــوحـــات الــمــواطــنــيــن، 
المستديرة  الطاولة  أن  مضيفًا 
تـــهـــدف إلـــــى رصـــــد الــتــحــديــات 
واإلدارة  الخدمات  مجاالت  في 
والــســيــاســات مـــن أجــــل صــنــاعــة 
قصص  إلــى  وتحويلها  الــفــرص 
نـــجـــاح بــمــســاعــدة خـــبـــراء ومــن 
ثــم رفــعــهــا كــتــوصــيــات لــلــوصــول 
إلــــى مـــشـــاريـــع تــرتــقــي بــالــعــمــل 
الحكومي في مملكة البحرين. 

أقــيــم بــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن 
أكتوبر  األربــعــاء 20  أمــس  صباح 
من  عــــدد  تــخــريــج  حــفــل  2021م 
للضباط  المتخصصة  الـــدورات 
بــــــإحــــــدى وحــــــــــــدات قــــــــوة دفــــــاع 
اللواء  بحضور  وذلــك  البحرين، 
الــــركــــن الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن راشــــد 
هيئة  رئــيــس  مساعد  خليفة  آل 

األركان للقوى البشرية.
بتقديم  التخريج  حفل  بدأ 
إيجاز عن الــدورات وما تضمنته 
مــــن بــــرامــــج نـــظـــريـــة وعــمــلــيــة.. 
هيئة  رئيس  مساعد  قــام  بعدها 
بتوزيع  البشرية  للقوى  األركـــان 
ــادات عـــلـــى الــخــريــجــيــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ــقــــديــــريــــة عــلــى  ــتــ والـــــجـــــوائـــــز الــ

إلى  الشكر  مقدمًا  المتفوقين، 
ــن عــلــى  ــيـ ــدربـ ــمـ الــخــريــجــيــن والـ

الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــوهـــا خـــالل 
انعقاد الدورات.

شارك في الــدورات عدد من 
وقــد  ــلـــيـــة،  الـــداخـ وزارة  ــبـــاط  ضـ

من  عــدد  التخريج  حفل  حضر 
كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الـــزراعـــة والـــثـــروة البحرية  أكـــد وكــيــل 
الـــبـــلـــديـــات  وشــــــــؤون  ــال  ــ ــغـ ــ األشـ وزارة  ــي  فــ
ــور نــبــيــل  ــتـ ــدكـ والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي الـ
محمد أبو الفتح أن إدارة الرقابة البحرية 
ــارة تفتيشية  ـــ272 زيــ بــ فــي الــوكــالــة قــامــت 
الفترة  خالل  العامة  واألســواق  للسواحل 

من يناير إلى يونيو 2021. 
ــى أن الـــرقـــابـــة  ــ ــو الـــفـــتـــح إلـ ــ وأشـــــــار أبـ
الــبــحــريــة بــالــتــعــاون مـــع خــفــر الــســواحــل 
 99 الماضية  شهور  الستة  خــالل  ضبطت 
الــمــمــارســات  مــن  بــعــدد  مــخــالــفــة متعلقة 

الــتــي يــقــوم بــهــا الــبــعــض وتــنــعــكــس سلبا 
البحرية، منها )9( مخالفات  الثروة  على 
سفن،  ظهر  على  المسجلة  غير  العمالة 
)7(، ومخالفات  نايلون  ومخالفات شباك 
وبيع  عرض  ومخالفات   ،)4( هيال  شباك 
الربيان والقبقب )24(، ومخالفات شباك 
ومخالفات   ،)51( الــكــوفــة  الــقــاعــي  الــجــر 

شباك غير مطابقة للمواصفات )4(. 
وأكد أبو الفتح أن »االهتمام بالرقابة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن يــشــكــل 
مـــحـــورًا رئــيــســيــًا فــي عــمــل وزارة األشــغــال 

العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
إصـــدار مجموعة من  تــم   ،2018 عــام  ففي 
القرارات التنفيذية لتنظيم حركة الصيد 
الممارسات  من  البحرية  الــثــروة  وحماية 
الفوري  الوقف  أبــرزهــا  للصيد،  الخاطئة 
الجر  شباك  باستخدام  البحري  للصيد 
اإلقليمية  المياه  فــي  )الــكــراف(  القاعية 
»أن  الفتح  أبــو  وأكـــد  الــبــحــريــن«.  لمملكة 
الــرقــابــة  إلدارة  الــتــابــعــة  الــتــفــتــيــش  ــرق  فــ
بالتنسيق  جهودها  في  مستمرة  البحرية 
أجــل ضبط  العالقة من  ذات  الجهات  مع 

أية مخالفات من شأنها التأثير سلبًا على 
المخزون السمكي لمملكة البحرين«.

البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  ودعــا وكيل 
الــصــيــاديــن والــعــامــلــيــن فــي قــطــاع الصيد 
البحري إلى التعاون مع الوزارة لوقف أية 
وتضر  السمكي  المخزون  تهدد  ممارسات 
بالبيئة البحرية, مؤكدا أن »العاملين في 
هذا القطاع هم شركاء في طريق الحفاظ 
على هذا المورد الذي يشكل قيمة مهمة 
لمملكة  مستدام  غذائي  أمــن  تحقيق  في 

البحرين«.

ــا  ــهـ أّنـ اإلدارة  أكـــــــدت  اإلطــــــــار  هـــــذا  وفـــــي 
الطرق  أفضل  لتحديد  دراســـة  بــإعــداد  قامت 
الممكنة التي يمكن بموجبها تطوير حوافظ 
اســتــثــمــاريــة تــســاعــد عــلــى االســتــغــالل األمــثــل 
لريوع األوقــاف، حيث تم االستثمار في شراء 
الــصــكــوك الــســيــاديــة وجــمــيــعــهــا تـــم شـــراؤهـــا 
بــواســطــة أحـــد الــبــنــوك ذات الــمــركــز الــمــالــي 
الــمــتــمــيــز والـــمـــرخـــص فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والذي يتعامل وفقًا لألصول الشرعية، كما تم 
اإلسالمية  البنوك  لــدى  ودائــع  حسابات  فتح 
بعوائد  الشرعية  لــألصــول  وفــقــًا  تعمل  الــتــي 

مجزية.
وشددت اإلدارة على أنها ملتزمة بالقاعدة 
»الوقف على ما  الشرعية التي تنص على أن 
يكون  التصرف  أن  تعني  والــتــي  عليه«  أوقـــف 
في نطاق ما هو موقوف عليه، وال يجوز نقل 
أن  كما  آخر.  انتفاع مرفق  إلى مصلحة  ريعه 
العمل جاٍر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 
لدراسة سبل تطوير المساجد وتوفير الموارد 
المالية المتاحة وتفعيل الشراكة المجتمعية 

إلعمارها بما يحقق تطلعات المجتمع.

تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخ هــشــام 
خــلــيــفــة  آل  ــمــــن  ــبــــدالــــرحــ عــ بـــــن 
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
ــلـــقـــت الـــمـــحـــافـــظـــة فــعــالــيــات  أطـ
األعــمــال  لــريــادة  المنامة  أســبــوع 
شعار  تحت  السابعة  نسخته  في 
»ريــــــــادة األعــــمــــال - إعـــــــادة بــنــاء 
ــتــــدامــــة مــا  ــادات أكـــثـــر اســ ــصــ ــتــ اقــ
بــعــد الــجــائــحــة«، إذ مـــن الــمــقــرر 
 50 الــــفــــعــــالــــيــــات  تـــتـــضـــمـــن  أن 
خبيرًا   70 يقدمها  ونــــدوة  ورشـــة 
ومختصًا في مجال ريادة األعمال 
حيث  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن 
 7000 نحو  الفعاليات  تستهدف 
قدراتهم  تعزيز  أجل  من  مشارك 
وإمــكــانــاتــهــم وتــأهــيــلــهــم لــيــكــونــوا 
مشاريعهم  إطـــالق  عــلــى  قـــادريـــن 
الــخــاصــة وتــرجــمــة أفــكــارهــم إلــى 
رواد  وتـــمـــكـــيـــن  ــلــــمــــوس،  مــ واقـــــــع 
أعمال ناجحين يسهمون في بناء 

الوطن ونمائه وازدهاره.
فـــي كلمة  الــمــحــافــظ  وقـــــال 
افــتــتــاح أعـــمـــال أســـبـــوع الــمــنــامــة 
لــريــادة األعــمــال الـــذي أقــيــم عبر 
تقنية االتصال المرئي: »إن إقامة 
الــســابــع على  للعام  الــحــدث  هــذا 
محافظة  جهود  يترجم  التوالي 
العاصمة في استدامة مشاريعها 
احتياجات  بتلبيتها  تتميز  التي 
األعــــمــــال،  ورواد  الـــشـــبـــاب  ــة  ــئـ فـ
المحافظة  استشعار  وخاصة مع 
أهــمــيــة دعـــم ورعــايــة قــطــاع ريـــادة 
ــز االبــــتــــكــــار  ــيــ ــفــ األعـــــــمـــــــال وتــــحــ
واإلبداع، بما يظهر تقدير مملكة 
األعمال على  البحرين لمجتمع 
الــصــعــيــديــن الــمــحــلــي والـــدولـــي«، 
مشيرًا إلى دور الحدث في توفير 
ــام الــشــبــاب  ــهـ مــنــصــة مــثــالــيــة إللـ
ــار الـــصـــحـــيـــح  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــد الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
إلطـــــــالق مـــشـــاريـــعـــهـــم وتـــرجـــمـــة 
ظل  في  ملموس،  لواقع  أفكارهم 

التعافي االقتصادي بعد جائحة 
كورونا.

ــيـــات افـــتـــتـــاح  ــالـ ــعـ وشــــهــــدت فـ
األعــمــال  لــريــادة  المنامة  أســبــوع 
انـــعـــقـــدت  إذ  مـــتـــنـــوعـــة،  ــرات  ــ ــقـ ــ فـ
بعنوان  األولى  الحوارية  الجلسة 
»االقـــتـــصـــادات الــعــالــمــيــة مــا بعد 
الـــجـــائـــحـــة«، بـــمـــشـــاركـــة بــرنــامــج 
للمستوطنات  الــمــتــحــدة  األمــــم 
ــدو  ــيـ ــونـ ــيـ ــة، ومــــكــــتــــب الـ ــريــ ــشــ ــبــ الــ
لترويج االستثمار والتكنولوجيا، 
ــلـــمـــة لــمــديــر  ــة كـ ــلـــسـ وتــــلــــت الـــجـ
األعمال  لريادة  العالمية  الشبكة 
بــإنــدونــيــســيــا إيــفــان ســانــدجــاجــا، 
ــا قـــــدم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  كـــمـ
لـــــاللـــــتـــــزام بــــبــــورصــــة الـــعـــمـــالت 
النــوس،  خــوان  )ريبيو(  المشفرة 

كـــلـــمـــة عــــن مــســتــقــبــل الـــعـــمـــالت 
الرقمية في زمن االبتكار.

وتواصلت أعمال اليوم األول 
حـــول  ــة  ــوعـ ــنـ ــتـ مـ ورش   4 ــعـــقـــد  بـ
تــحــديــد أهــــداف ريــــادة األعــمــال، 
للمهارات  المهنية  واألســاســيــات 
الــســحــابــيــة، وتـــحـــديـــد األهـــــداف 
لــلــنــجــاح الــشــخــصــي والــمــهــنــي، 
المتحدثين  مــن  نخبة  بمشاركة 
الــمــحــلــيــيــن والـــعـــالـــمـــيـــن، ومـــن 
أسبوع  أعــمــال  تستمر  أن  المقرر 
لـــريـــادة األعـــمـــال لغاية  الــمــنــامــة 
وعـــلـــى  الــــــــجــــــــاري،  ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ  26
بالورش  المشاركة  فــي  الراغبين 
عبر  مجانًا  التسجيل  والــنــدوات 
www. اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــوقـــع 

 .manamaweek.com

ي�وم عي�دك عي�د الأر��ض والم�دن

هلل لألرض للتاريخ للوطِن
قصيدٌة من عروق القلب منبعها

تحكي بسلمان في شعٍر إلى لدِن    
تروي المكارم واألخالق أروعها

هو يوم عيدك عيُد األرض والُمُدن
يزهو بك الشعر واألبيات ُأبدعها

هو عيدنا وهو عيد الخير والِمنن
ويوم زهٍو بمن للناس أنفعها 

خمسون مرت كمّر الغيث والُمُزن
وكالَصبا إذ تهادى النخل أفرعها 

وكالصباح مع اإلشراق في الُهُتِن
وروعة الفجر حين الليل يجرعها 

مراقَي العزِ  نلتم عالي الَفَنن
وسؤدًدا من فخاٍر شال أشُرعها

سفينٌة في بحار الداِن والعدن
يجري بنا في ذرى األكوان صانعها

أنت الشموع التي نارت على الوطن 
وأنت أنت المحب للدار ترفعها 

ال�سمو  �ساحب  مقام  اإل��ى  مرفوعة  ق�سيدة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمير  الملكي 

رئي�س  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ول���ي 

ميالد  ع��ي��د  بمنا�سبة  ال������وزراء،  مجل�س 

.2021 اأكتوبر   21 اليوم  ي�سادف  الذي  �سموه 

الدكتورة الشاعرة لولوة بنت خليفة آل خليفة

تقديرا من وزارة العمل للموؤ�س�سات ال�سريكة..

ن�سر قوائم المن�ساآت التي اأ�سهمت في توظيف المواطنين بالقطاع الخا�ض

الجتماعية والم�سوؤولية  الوطني  الح�س  يعك�س  التوظيف  في  المن�ساآت  تعاون  حميدان: 

والمؤسسات  الشركات  بأسماء  قوائم  نشر  على  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  حرصت 
للتوظيف،  الوطني  البرنامج  من  الثانية  النسخة  ضمن  المواطنين  توظيف  في  شاركت  التي 
تقديرًا منها لدورها الفاعل في عملية توظيف المواطنين وكرسالة شكر وتقدير لها على ما 
والمؤسسات  الشركات  القوائم جميع  وتشمل هذه  ودور وطني مشهود،  رغبة صادقة  أبدته من 
التي أسهمت في توظيف نحو 17 ألف عامل وموظف بحريني وقد سبق إعالن ذلك في نهاية 
بلغ  إذ  الالحقة،  الفترات  خــالل  اإلضافيين  المتوظفين  إلــى  إضــافــة  الماضي،  سبتمبر  شهر 

إجمالي المتوظفين حتى 14 أكتوبر من العام الجاري 19.838 متوظفًا بحرينيًا.

} محافظ العاصمة.

} وزير العمل.

معهد الإدارة العامة ينظم فعالية الطاولة الم�ستديرة بم�ساركة عدد من الوكالء والوكالء الم�ساعدين

اإل����ى الإداري  ال���ت���ج���م���ع  ه������ذا  خ������ال  م����ن  ن�����س��ع��ى  ����س���م�������ض:  ب����ن  د. 

ا����س���ت�������س���راف ���س��ي��ا���س��ات ع���م���ل اإداري���������ة ت��ت��م��ا���س��ى م����ع م���رح���ل���ة ال��ت��ع��اف��ي

التعافي  مرحلة  أن  »بيبا«  العامة  اإلدارة  لمعهد  العام  المدير  شمس  بن  محمد  رائــد  الدكتور  أكــد 
من جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( والعودة إلى العمل اإلداري بما يتماشى مع متطلبات المرحلة 
سيواصل  العامة  اإلدارة  معهد  أن  موضًحا  األطــراف،  كل  وتكاتف  تعاون  تتطلب  والمستقبلية  الحالية 
الخطط  وضع  أجل  من  الحكومية  القيادات  كل  تجمع  التي  المشتركة  األرضية  توفير  أجل  من  عمله 
بتداعيات  المرتبطة  المستقبلية  والتغيرات  التحديات  لمواجهة  اإلداريــــة  والسياسات  المستقبلية 

الجائحة.

}  د. رائد بن شمس خالل مشاركته في الطاولة المستديرة.

ال���دف���اع ب���ق���وة  ل��ل�����س��ب��اط  م��ت��خ�����س�����س��ة  دورات  ب��ت��خ��ري��ج  الح���ت���ف���ال 

} حفل تخريج دورة متخصصة بقوة الدفاع.

م��ح��اف��ظ��ة ال���ع���ا����س���م���ة ت��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات

اأ�����س����ب����وع ال���م���ن���ام���ة ل����ري����ادة الأع����م����ال

تنفيذ 272 زيارة تفتي�س���ية للرقابة البحرية لل�س���واحل والأ�س���واق العامة

ب�����ال�����واج�����ب��ات  ت�����ق�����وم  الإدارة  ال�����ج�����ع�����ف�����ري�����ة:   الأوق���������اف 

ال��وق�����ف وت��ن�����م�����ي��ة  ال�����ع��ب�����ادة  دور  رع���اي���ة  ف���ي  ب��ه��ا  ال��م��ن��وط��ة 

الخارجي���ة تدي���ن اإط���اق الحوثيي���ن 

بال�سعودية جازان  تجاه  بالي�ستيا  �ساروخا 
مملكة  خــارجــيــة  وزارة  ــــت  أدانـ
الحوثي  مليشيا  إطــالق  البحرين 
تجاه  باليستيا  صاروًخا  اإلرهابية 
العربية  بالمملكة  ــازان  جــ مــديــنــة 
الــســعــوديــة، فــي عــمــل إرهـــابـــي آثــم 
يـــســـتـــهـــدف الـــمـــدنـــيـــيـــن واألعــــيــــان 
بــكــفــاءة ويقظة  الــمــدنــيــة، مــشــيــدة 
التي  السعودية  الجوية  الدفاعات 
ــاروخ  تــمــكــنــت مــــن اعــــتــــراض الــــصــ

وتدميره.

وقــوف  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
ــع الــمــمــلــكــة  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــ
ــة الــشــقــيــقــة  ــوديــ ــعــ ــســ الـــعـــربـــيـــة الــ
ــكـــل مــــا تــتــخــذه  ودعـــمـــهـــا الــــتــــام لـ
ــر أمـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ مـــــن إجـــــــــــــراءات وتـ
واستقرارها  أمنها  على  للحفاظ 
المجتمع  داعية  أراضيها،  وسالمة 
االنتهاكات  هــذه  إدانــة  إلــى  الدولي 
الحوثي  مليشيات  مــن  المستمرة 

اإلرهابية. 

ــاف الــجــعــفــريــة أنــهــا مــســتــمــرة فــي الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا وفـــي نطاق  ــ أوضــحــت إدارة األوقـ
القيام بدورها اآلخر والمتمثل في تنمية  إلى  العبادة، باإلضافة  صالحياتها في رعاية دور 
الوقف من خالل المشاركة في الفرص االستثمارية المواتية لتحقيق العائد األفضل وبما 

يعود بالنفع على الجهات الموقوفة عليها.
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ونوهت رئيسة مجلس النواب 
بـــمـــا يــــربــــط مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ودولـــة اإلمـــارات مــن وشــائــج قوية 
ــيــــة مـــتـــمـــيـــزة،  ــاريــــخــ وعــــــاقــــــات تــ
ومــــــــا يـــجـــمـــعـــهـــمـــا مــــــن امــــــتــــــداٍد 
حـــضـــارٍي عــريــق، يــمــثــل الــقــاعــدة 
ــتـــســـع يـــومـــا  ــة، الــــتــــي تـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
متسارعة،  لمنطلقات  يـــوم،  بــعــد 
وجــــهــــود مـــتـــســـعـــة، تــنــفــتــح أمــــام 
الــذي  للتعاون،  جــديــدة  تــصــورات 
تــفــرضــه الــمــتــغــيــرات الــمــســتــمــرة، 
ــات الـــمـــشـــتـــركـــة، ومـــا  ــديــ ــحــ ــتــ والــ
ــر لــلــجــهــود  ــافـ ــــن تـــضـ تــتــطــلــبــه مـ
إلى  الصعوبات  تحويل  أجــل  مــن 
ـــرٍص جــــديــــدة ومــكــتــســبــات فــي  ــ فـ
وبـــمـــا يحقق  الـــقـــطـــاعـــات،  شــتــى 
الــنــفــع والــخــيــر، ويــقــرب الــغــايــات 
وخــاصــة  الــمــرجــوة،  المستقبلية 
كورونا  جائحة  ألقته  ما  ظل  في 
مـــن ظـــــروف، تــحــتــم الــمــزيــد من 

التكاتف والتعاضد.

الـــتـــعـــاون  إطــــــــار  أن  وأكـــــــــدت 
البرلماني بين البحرين واإلمارات 
يـــــــزداد تـــوســـعـــًا، فــــي ظــــل حــــرٍص 
التشريعية  السلطة  بين  متبادل 
الوطني  والمجلس  المملكة،  في 
ــادي اإلمــــــاراتــــــي بـــرئـــاســـة  ــ ــحــ ــ االتــ
ذلك  انعكس  حيث  غــبــاش،  صقر 
التنسيق  بمستوى  االرتــقــاء  على 
بآليات  ــذ  الــــروى، واألخــ وتــوحــيــد 
التعاون الثنائي في مدار التطوير 
ــر، وتــفــعــيــل  ــتـــمـ والــــتــــقــــدم الـــمـــسـ
المشتركة،  واالتــفــاقــيــات  اللجان 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات، بما 
يــحــقــق الـــمـــزيـــد مـــن الــمــنــجــزات 
التنموية،  للمكتسبات  الــمــعــززة 
والـــمـــلـــبـــيـــة لــتــطــلــعــات الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــــت حـــــــــرص الـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
مع  التعاون  بمسيرة  الدفع  على 
مجالس الشورى والنواب الوطني 

واألمــــــة بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية من خال  الخليج  لــدول 
والتنسيق  والــمــســتــمــر  الــتــواصــل 
الــذي يسهم في  والتفاهم، األمــر 
االرتــقــاء بــاإلمــكــانــيــات والــقــدرات 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، وتــطــويــر 
الــنــظــم الــمــشــتــركــة، واســتــحــداث 
ــة،  ــالـ ــعـ ــفـ ــات الـــمـــبـــتـــكـــرة والـ ــ ــيـ ــ اآللـ
الواقع  متطلبات  مــع  المتناسبة 
الراهن، فضا عن مساندة جهود 
دول مجلس التعاون في مجاالت 
ــيـــة والــــتــــطــــويــــر لـــصـــالـــح  ــمـ الـــتـــنـ

شعوبها.
جاء ذلك على هامش جلسة 
المشتركة  البرلمانية  المباحثات 
الــتــي عــقــدت فــي مجلس الــنــواب 
عبداهلل  بنت  فوزية  برئاسة  أمس 
ــنــــل رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  زيــ
وصـــقـــر غـــبـــاش رئـــيـــس الــمــجــلــس 
الوطني االتحادي بدولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 

ــــي  ــاراتـ ــ ــد الـــبـــرلـــمـــانـــي اإلمـ ــ ــوفـ ــ والـ
الشقيق المرافق، بحضور النائب 
النائب  نــاصــر  سلمان  عبدالنبي 
الـــنـــواب،  مــجــلــس  لــرئــيــســة  األول 
النائب  زايــد  أحمد  علي  والنائب 

الــثــانــي لــرئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
وكـــل من  الـــشـــرف(،  )رئــيــس بعثة 
ــئـــة مـــكـــتـــب مــجــلــس  ــيـ ــضـــــاء هـ أعـــ
ــاء لــجــنــة األخـــوة  الـــنـــواب، وأعـــضـ
البحرينية اإلماراتية، والمستشار 

راشــــد مــحــمــد بـــو نــجــمــة األمــيــن 
العام لمجلس النواب.

ولفتت رئيسة مجلس النواب 
بــيــن  الـــتـــقـــارب  ــى أن مـــســـتـــوى  ــ إلـ
الــتــوافــق  يــقــاس بحجم  الــبــلــديــن 

الافت في القضايا ذات االهتمام 
والتوجه المشترك، ويتجسد في 
الــتــاحــم وتــوحــيــد الــمــواقــف إزاء 
كمكافحة  الــمــخــتــلــفــة  الــمــلــفــات 
ــاب والــتــطــرف وإشـــاعـــة روح  ــ اإلرهـ
ــســــام، والــتــضــامــن  الــتــعــايــش والــ
الــتــدخــل  ــــض  رفـ إزاء  الــمــســتــمــر 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة واحــتــرام 
الدائم  والتطابق  البلدين،  سيادة 
للمواقف تجاه القضايا اإلقليمية 
القضايا  ونصرة  ودعــم  والدولية، 
واإلسامية،  والعربية  الخليجية 
الثابت  الــبــحــريــن  مــوقــف  مــؤكــدة 
مــــن ســــيــــادة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة عــلــى جـــزرهـــا الــثــاث 
الكبرى  الــصــغــرى وطــنــب  )طــنــب 

وأبو موسى(.
ــيـــن  وتـــــــــنـــــــــاول الــــــحــــــديــــــث بـ
ونظيرها  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
ــبـــل تــطــويــر  اإلمــــــاراتــــــي بـــحـــث سـ
الـــعـــمـــل الـــبـــرلـــمـــانـــي الــمــشــتــرك، 
ــل بـــيـــن  ــمــ ــعــ ــلــ ووضــــــــــــع آلـــــــيـــــــات لــ
الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــتــيــن فــي 
ــن خـــــــال ابـــتـــكـــار  ــ الــــبــــلــــديــــن، مــ
أســالــيــب جـــديـــدة، ووضــــع تــدابــيــر 
مستحدثة، تضمن تطوير العمل 
والـــتـــشـــريـــعـــي، حيث  الــبــرلــمــانــي 
آلية  إيجاد  على  الطرفان  توافق 
عـــمـــل تـــتـــضـــمـــن مـــواصـــلـــة تـــبـــادل 

بـــرامـــج وورش  ــارات، وإقـــامـــة  ــزيــ الــ
تدريبية بين األمانتين العامتين، 
على  الــتــدريــب  منهجية  واعــتــمــاد 
رأس العمل للكوادر التابعة لهما.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أشــــــــــــاد صـــقـــر 
الوطني  المجلس  رئــيــس  غــبــاش 
االتـــحـــادي اإلمـــاراتـــي بــمــا تــحــرزه 
مملكة البحرين من تقدم تنموي 
ــادة حـــضـــرة  ــ ــيـ ــ ــل قـ ــ ــــي ظـ ــرد فـ ــطــ مــ
صاحب الجالة الملك المفدى، 
إنجازات متميزة  وما حققته من 
في التصدي لجائحة كورونا، من 
ــراءات  اإلجــ أفــضــل  خــال تطبيق 
لها  كان  التي  والوقائية  الصحية 
أثــرهــا الــبــالــغ فــي الــحــفــاظ على 

صحة وسامة المجتمع.
ــعــــاقــــات  الــ أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
ــة تــمــثــل  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة اإلمـ
به على مستوى  نموذجًا يحتذى 
وتكامل  تعاون  من  المنطقة  دول 
وتطابق وتنسيق متميز ومستمر، 
مــــعــــربــــًا عـــــن حـــــــرص الــمــجــلــس 
ــي االتـــــحـــــادي اإلمــــاراتــــي  ــنـ ــوطـ الـ
البرلماني  الــتــعــاون  تــعــزيــز  عــلــى 
فـــي مملكة  الـــنـــواب  مـــع مــجــلــس 
المجاالت،  البحرين في مختلف 
ومـــســـانـــدة الــمــمــلــكــة بــشــكــل دائـــم 
منها  الداخلية  القضايا  كل  إزاء 

والخارجية.

الصالح،  بن صالح  أكد علي 
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، أن  ــيـ ــ رئـ
الــعــاقــات الــراســخــة بــيــن مملكة 
العربية  البحرين ودولة اإلمارات 
على  ترتكز  الشقيقة،  المتحدة 
أســــٍس تــاريــخــيــة مــتــيــنــة، وروابــــط 
ــّذرة ومـــمـــتـــدة منذ  ــتـــجـ أخـــويـــة مـ
ــــى أنَّ  عـــقـــود طـــويـــلـــة، مـــشـــيـــًرا إلـ
اإلمــاراتــيــة  البحرينية  الــعــاقــات 
ــُر وتـــنـــمـــو، وتـــشـــهـــُد تـــطـــوًرا  ــزدهــ تــ
واهــتــمــاٍم  دعـــٍم  مــســتــداًمــا بفضل 
مــــشــــتــــرك مـــــن حــــضــــرة صـــاحـــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
الــشــيــخ خليفة  الــســمــو  وصــاحــب 
ــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان  ــ بـــن زايـ
رئـــيـــس دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة.
وأشار رئيس مجلس الشورى 
بــيــن  الـــــروابـــــط  أنَّ صـــابـــة  إلـــــى 
ــر  ــ ــلـــديـــن تـــتـــجـــّســـد فــــي أواصــ ــبـ الـ
المودة والمحبة، ووشائج القربى 
معرًبا  الشقيقين،  الشعبين  بين 
بالمواقف  واالعــتــزاز  الفخر  عــن 
المشّرفة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والتعاون والتكامل مع 
الــمــجــاالت  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
ــي تحقيق  فـ يــســهــم  وبـــمـــا  ــة،  ــافـ كـ
الـــــنـــــمـــــاء والــــــتــــــقــــــدم لـــلـــبـــلـــديـــن 

وشعبيهما الشقيقين.
جــاء ذلــك خــال لقاء رئيس 
الــشــورى، أمــس صقر بن  مجلس 
الوطني  المجلس  رئــيــس  غــبــاش 
االتحادي بدولة اإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة، والـــوفـــد الــمــرافــق لــه، 
يقوم  رسمية  زيـــارة  ضمن  وذلـــك 

حيث  البحرين،  مملكة  إلــى  بها 
نّوه رئيس مجلس الشورى بالرؤى 
ــي الــــــــدؤوب  ــعــ ــســ الـــــمـــــوّحـــــدة، والــ
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــاقــــات والـــــروابـــــط 
المتينة بين البحرين واإلمارات، 
والنجاحات  بــاإلنــجــازات  ورفــدهــا 
أن  على جميع األصــعــدة، مــؤكــدا 
االتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن فــي 
والتعليمية  الصحية  المجاالت 
والــثــقــافــيــة والــتــجــاريــة، وغــيــرهــا 
من المجاالت الحيوية والمهمة، 
تـــأتـــي انـــعـــكـــاًســـا لـــعـــاقـــات ثــابــتــة 
وأصــيــلــة، وحـــرص مــشــتــرك على 

جعلها متميزة ومثمرة.
الـــشـــورى  مــجــلــس  أنَّ  وذكــــــر 
يــفــخــر بــالــعــاقــات الــوطــيــدة مع 
الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي االتــــحــــادي 
ــحـــرص عــلــيــه  ــا يـ ــ اإلمــــــاراتــــــي، ومـ
المجلسان من تعاون بّناء، وعمل 

مـــشـــتـــرك، وتـــأكـــيـــٍد عــلــى تــوحــيــد 
الـــرؤى والــمــواقــف تــجــاه مختلف 
في  وخصوًصا  العربية،  القضايا 
الــمــحــافــل الــبــرلــمــانــيــة الــعــربــيــة 

واإلقليمية.
الــذي يضطلع  بالدور  وأشــاد 
بـــه صــقــر بـــن غـــبـــاش فـــي تــعــزيــز 
ــتــــعــــاون بـــيـــن الــمــجــالــس  أطـــــر الــ
العربية،  الــــدول  فــي  التشريعية 
وذلك من خال رئاسته لاتحاد 
الــبــرلــمــانــي الـــعـــربـــي، ومــــا يــولــيــه 
مــن اهــتــمــام مــتــواصــل فــي الدفع 
العربية  الــبــرلــمــانــيــة  بــالــعــاقــات 
والعطاء  العمل  مــن  مــزيــٍد  نحو 

لرفعة وتقدم الدول العربية.
ـــــَن رئـــيـــس  مـــــن جــــانــــبــــه، ثـــــمَّ
الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي االتــــحــــادي 
بها  يقوم  التي  الجهود  اإلماراتي 
رئــيــس مجلس الــشــورى وأعــضــاء 
ــن أجـــــل الــنــهــوض  الـــمـــجـــلـــس، مــ

بــالــعــمــل الــبــرلــمــانــي الــخــلــيــجــي 
والـــعـــربـــي، مـــن خــــال الــمــشــاركــة 
في  المستمر  والحضور  الفاعلة، 
وتقديم  واللقاءات،  االجتماعات 
االقــتــراحــات الــبــّنــاءة الــتــي تصب 
التشريعي  الــعــمــل  مــصــلــحــة  فـــي 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الــخــلــيــجــي 

والعربي.
ــلـــس  ــمـــجـ ــــس الـ ــيــ ــ ــت رئــ ــ ــفــ ــ ولــ
ــادي اإلمــــاراتــــي  ــ ــحـ ــ ــنـــي االتـ الـــوطـ
لمملكة  المتميزة  المشاركة  إلى 
الــبــحــريــن ضــمــن مــعــرض إكسبو 
الــعــاقــات  أن  مــؤكــدا   ،2020 دبـــي 
بين البلدين هي نموذج للعاقات 
ــلـــغـــت مــســتــويــات  ــيـــزة، وبـ ــتـــمـ الـــمـ
وفق  وتسير  ومــشــهــودة،  متقدمة 
ــة، وتـــطـــلـــعـــات  ــركــ ــتــ أهــــــــــداف مــــشــ
وازدهــار  تقدم  تساند  وطموحات 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، فــــي ظــل 

قيادتيهما الحكيمتين. 

القاهرة- سيد عبدالقادر
ــتــــور أحـــمـــد عــبــيــد  ـــن الــــدكــ ثـــمَّ
ــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى  ــر رئـ ــ بــــن دغـ
ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــود حــ ــهــ ــنـــي جــ ــيـــمـ الـ
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة 
لدعم السلطة الشرعية في اليمن، 
مــشــيــرًا إلــــى أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كانت من أوائل الدول التي انضمت 
اليمنية  الشرعية  إلى تحالف دعم 
ــقـــاب مــلــيــشــيــا الــحــوثــي  ــاء انـ ــهـ إلنـ
اإلرهــــابــــيــــة واســــتــــعــــادة مـــؤســـســـات 

الدولة الشرعية.
ــلـــســـة  جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــال جـ
عقدها  التي  الرسمية  المباحثات 
العسومي  عــبــدالــرحــمــن  بــن  ــادل  عــ
رئيس البرلمان العربي مع الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس 
الشورى اليمني، والتي أكد خالها 
ــر أن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ال  ــ بــــن دغـ
الشرعية  عــن  الـــدفـــاع  عــن  تــتــوانــى 
الــــيــــمــــنــــيــــة فــــــي كـــــافـــــة الـــمـــحـــافـــل 
اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، فـــضـــًا عن 
تـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة 
والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

الشورى  رئيس مجلس  وأعــرب 
الــيــمــنــي عـــن تــقــديــره لــلــدعــم غير 
الـــمـــحـــدود الــــــذي تـــقـــدمـــه مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  آل 
ــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  ــاحـ وصـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، لليمن 
على كافة المستويات، مشددًا على 
البحرين  مملكة  دأب  هــو  ذلــك  أن 
والمساندة  العون  يد  مد  في  دائمًا 

ألشقائها في اليمن.

ــر الـــجـــهـــود  ــ ــمـــن بــــن دغــ ــا ثـ ــمـ كـ
الــمــخــلــصــة لـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن 
العربي  الــتــحــالــف  فــي  ومــشــاركــتــهــا 
ــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ومـــا  ــدعـ لـ
خال  كبيرة  تضحيات  مــن  قدمته 
ــت تـــســـاهـــم فــي  ــ ــازالـ ــ مــشــاركــتــهــا ومـ
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ ــائـــم األمـ ــاء دعـ ــ إرســ
تقديره  عــن  أعـــرب  كما  اليمن,  فــي 
ــود الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا ســمــو  ــهـ ــلـــجـ لـ
خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ 
ــلـــك لـــأعـــمـــال  ــمـ ــة الـ مـــمـــثـــل جــــالــ
ــؤون الـــشـــبـــاب رئــيــس  ــ الــخــيــريــة وشــ
الخيرية  المؤسسة  أمــنــاء  مجلس 

ــل مــســاعــدة أبــنــاء  الــمــلــكــيــة مــن أجـ
عـــدد من  وتنفيذ  الــيــمــنــي،  الــشــعــب 
والتنموية  اإلنسانية  الــمــشــروعــات 
في المحافظات اليمنية المحررة. 
رئيس  قــدم  ذاتـــه،  السياق  وفــي 
الشكر  الــعــربــي خــالــص  الــبــرلــمــان 
والـــتـــقـــديـــر لــجــالــة الــمــلــك حمد 
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
وحرصه على دعم األمن واالستقرار 
ودعم الحكومة الشرعية في اليمن 
اللحظة  منذ  المملكة  ومساهمة 
األولى من أجل أشقائنا في اليمن.

وجدد »العسومي« التأكيد على 
موقف البرلمان العربي الثابت تجاه 
اليمن وشعبه الداعم للشرعية بما 
يكفل عـــودة األمـــن واالســتــقــرار له، 
العربي  البرلمان  دعــم  على  مــؤكــدًا 
واإلقليمية  العربية  الجهود  لكافة 
ــة لــحــل األزمــــة  والـــدولـــيـــة الـــداعـــمـ
المرجعيات  وفق  سياسيًا،  اليمنية 
عــلــيــهــا محليًا  الــمــتــوافــق  ــثـــاث،  الـ
ــدة دولـــيـــًا، وهــــي: الــمــبــادرة  ــؤَيـ ــُمـ والـ
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  ومخرجات 

وقرار مجلس األمن 2216.

في جل�سة مباحثات مع الوفد البرلماني الإماراتي

رئي�ض���ة مجل����س الن���واب: تن�ض���يق رفي���ع الم�ض���توى ف���ي مختل���ف الق�ضاي���ا
رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الإم����ارات����ي ي�����س��ي��د ب��اإن��ج��از ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ال��ت�����س��دي ل��ك��ورون��ا

مملكة  بين  الراسخة  األخــويــة  العاقات  أن  الــنــواب  مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  أكــدت 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة تمثل نموذجًا فريدًا واستثنائيًا في مستوى التقارب 
الوطن  بــروِح  العمل  على  يقوم  متناٍم،  تقارٍب  مساِر  انتهاج  وفي  وشعبين شقيقين،  دولتين  بين  الوثيق 
الواحد، والمصير المشترك، استنارة برؤى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، وأخيِه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

} رئيسة مجلس النواب خال لقاء رئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي.

رئ����ي���������س ال�������������ض������ورى: ال�����ع�����اق�����ات ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة  

متينة  ت��اري��خ��ي��ة  اأ����ض�������سٍ  ع��ل��ى  ت���رت���ك���ُز  الإم����ارات����ي����ة 

} رئيس مجلس الشورى خال لقاء رئيس المجلس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات.

رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال���������ض����ورى ال���ي���م���ن���ي ي��ث��م��ن ج��ه��ود

ج��ال��ة ال��م��ل��ك ل��دع��م ال�����ض��ل��ط��ة ال�����ض��رع��ي��ة ف���ي ال��ي��م��ن

} رئيس مجلس الشورى اليمني خال لقاء عادل العسومي.

ــنــــة الـــــــشـــــــؤون الـــمـــالـــيـــة  أعــــــربــــــت لــــجــ
واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الـــشـــورى بــرئــاســة 
خـــالـــد حــســيــن الــمــســقــطــي عـــن تــرحــيــبــهــا 
المالية  وزراء  بين  عقد  الــذي  باالجتماع 
الكويت  ودولة  السعودية  العربية  للمملكة 
ودولــــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مع 
لمملكة  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر 
البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن 
اللجنة  مؤكدة  البحرين،  لمملكة  المالي 
أهم  أحــد  يعد  البرنامج  هــدف  تحقيق  أن 
عليها  تعمل  الــتــي  االقــتــصــاديــة  األهــــداف 
والتي  والتنفيذية  التشريعية  السلطتان 
ستسعى اللجنة لدعمه خال دور االنعقاد 
الـــحـــالـــي الــــرابــــع مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي 

الخامس.
وأشارت اللجنة إلى أن توجيهات حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، لدى تفضله 
بــافــتــتــاح دور االنــعــقــاد الــعــادي الــرابــع من 
أهمية  أكدت  الخامس،  التشريعي  الفصل 
ــبــــادرات الـــتـــي قـــامـــت بها  اإلنــــجــــازات والــــمــ
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، خال الفترة 
السلطة  عــكــســت جــديــة  الــتــي  الــمــاضــيــة، 
التنفيذية في التقدم نحو تحقيق التوازن 
ــو مــا تــبــيــن للجنة مــن خــال  الــمــالــي، وهـ
بعد  للدولة  العامة  الميزانية  أداء  متابعة 
تبني البرنامج، مثمنة اللجنة في السياق 
ذاته دعم األشقاء الخليجيين ومساندتهم 
روابــط األخــوة  للمملكة، وهــو ما يعزز من 
والتعاون والعمل المشترك ضمن منظومة 
العربية،  الخليج  ــدول  لـ الــتــعــاون  مجلس 

ويدعم االقتصاد الخليجي بصورة عامة.
الــذي  الــتــقــدم  أن  إلــى  اللجنة  ولفتت 
تحرزه مملكة البحرين على سبيل التعافي 
جائحة  انــتــشــار  على  المترتبة  اآلثـــار  مــن 

ــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، والــتــحــســن  كـــورونـ
الملحوظ في أسعار النفط، تعد مؤشرات 
الوصول  المملكة على  قدرة  إيجابية على 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن الــــمــــالــــي خــــال 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي تــم الــتــوافــق عليها 

اللجنة  مــؤكــدة  الخليجيين،  األشــقــاء  مــع 
انفتاحها على أي مبادرات أو إجراءات من 
التوازن  هذا  تحقيق  في  المساهمة  شأنها 
ــد األهــــــداف االســتــراتــيــجــيــة  بــاعــتــبــاره أحــ

المهمة للمملكة في هذه المرحلة.

»مالية ال�ضورى«: تحقيق التوازن المالي اأحد اأهم الأهداف القت�ضادية 

والتنفيذي�ة الت�ض�ريعية  ال�ض�لطتان  عليه�ا  تعم�ل  الت�ي  ال�ض�تراتيجية 

مشاريع  إدارة  مــديــر  صــرح 
وصيانة الطرق بوزارة األشغال 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
ــي الـــمـــهـــنـــدس ســيــد  ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
بـــدر عــلــوي بـــأن الـــــوزارة انتهت 
مـــن أعـــمـــال الــمــرحــلــة األولــــى 
لـــمـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل شـــارع 
من  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ 
تـــقـــاطـــع 2 شــــمــــااًل إلـــــى شــــارع 
ــًا، وذلـــــك ضمن  ــنـــوبـ الــــــزالق جـ
برنامج الوزارة لصيانة الطرق. 
وأوضح أن المشروع اشتمل 
عــلــى صــيــانــة الـــشـــارع بــطــول 3 
كــيــلــومــتــرات بـــواقـــع 3 مــســارات 
فــــــي كــــــل اتــــــجــــــاه فــــــي الــــجــــزء 
 18 دوار  تقاطع  بين  المحصور 
أعمال  وتضمن  الــزالق،  وجسر 
مــعــالــجــة الــطــبــقــة الــمــتــضــررة 
الـــشـــارع بطبقة  وإعـــــادة رصـــف 
جــديــدة مــن األســفــلــت وتركيب 
التنظيمية  المرورية  العامات 
لتحقيق  الــازمــة  والتحذيرية 
ــة عــلــى  ــوبــ ــلــ ــطــ ــمــ ــة الــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ

الشارع.

الجدير بالذكر أن المشروع 
يندرج في إطار الخطة الشاملة 
التي تقوم بها الــوزارة من أجل 

ــول والــمــحــافــظــة  ــ حــمــايــة األصـ
عــلــى مــســتــوى الــخــدمــة الـــذي 
يستلزم القيام بأعمال الصيانة 

للطريق والمبني على مؤشرات 
عالميًا،  معتمدة  هندسية  أداء 

وذلك لضمان استدامتها.

الن����ت����ه����اء م�����ن اأع�����م�����ال اإع����������ادة ت����اأه����ي����ل ����ض���ارع 

ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ���ض��ل��م��ان )ال���م���رح���ل���ة الأول�������ى(
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»لولو« تقدم ماأكوالت املائدة امل�شرية

�شعبان  يا�شر حممد  البحرين  �شفري م�شر يف  افتتح 

مهرجان لولو نكهات م�شر يف لولو هايرب ماركت احلد، 

وي�شم املهرجان جمموعة مذهلة من املكونات امل�شرية – 

اخل�شروات، والفواكه، والأ�شماك، واللحوم، واخل�شروات 

امل�شرية  الزراعية  املنتجات  اأف�شل  جتلب  التي  املجمدة 

اأنواع  من  العديد  ا  اأي�شً هناك  البحرين.  يف  للم�شتهلكني 

والقري�س  الفيتا  التي ترتاوح من جنب  امل�شرية  الأجبان 

املليئة  اللذيذة  الكرمية  الرومي وجبنة  اإىل جنب  ال�شهري 

بالبذور.

ح�شر الفتتاح مدير جمموعة اللولو جوزر روباوال 

والإدارة العليا ل�شل�شلة الهايرب ماركت.

عريقة  بتقاليد  م�شر  "تتمتع  �شعبان:  ال�شفري  وقال 

يف الزراعة وقد مت تعزيز ذلك يف ال�شنوات الأخرية من 

هذا  و�شيوفر  الأغذية،  وجتهيز  احلديثة  التقنيات  خالل 

املهرجان يف اللولو العديد من املكونات امل�شرية اللذيذة 

للمت�شوقني البحرينيني".

وت�شتمر العرو�س الرتويجية حتى 25 اأكتوبر.

"تلعب  وقال جوزر روباوال، مدير جمموعة اللولو: 

م�شر دوًرا مهًما يف ا�شتدامة الغذاء ولدى جمموعة اللولو 

ال�شرق  الإمكانات يف منطقة  خمطًطا لال�شتفادة من هذه 

اإىل  جلبها  على  اللولو  وقدرة  اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 

املت�شوقني يف جميع اأنحاء العامل والبحرين".

»ن�شيج« ترعى فعالية التوعية 

ب�شرطان الثدي يف جزيرة دملونيا

املجتمع  جتاه  الجتماعية  م�شوؤوليتها  من  انطالقا 

ال�شركات  اإحدى  ن�شيج،  �شركة  اأعلنت  املحلي، 

املتخ�ش�شة يف التطوير العقاري مبملكة البحرين، عن 

اأقيمت  والتي  الثدي  ب�شرطان  التوعية  فعالية  رعايتها 

موقع  يف  2021م  اكتوبر   16 املوافق  اجلمعة  يوم 

م�شروع "كنال فيو" الكائن بجزيرة دملونيا.

�شركة  ممثلو  التوعوي  احلدث  هذا  يف  و�شارك 

اأفراد  من  املحلية  والفعاليات  الرعاة  من  وعدد  ن�شيج 

الأعمال  وجمتمع  الأهلية  واجلمعيات  املدين  املجتمع 

التوعية  لزيادة  وذلك  واملقيمني،  املواطنني  من  وعدد 

ب�شرطان الثدي والتعّرف على خماطره و�شبل الوقاية 

منه و�شرورة الك�شف املبكر عنه، مع جمع مبالغ عينية 

ب�شرطان  للتوعية  الهادفة  املجتمعية  اجلهود  لدعم 

الثدي. 

عام  مدير  احلمادي  اأحمد  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

"ي�شعدنا امل�شاركة يف رعاية ودعم هذه  �شركة ن�شيج: 

م�شامينها  يف  حتمل  والتي  الأهمية  بالغة  الفعالية 

ال�شحة  على  للحفاظ  نبيلة  واإن�شانية  �شحية  ر�شائل 

ال�شركة  حر�س  مدى  الرعاية  هذه  وترتجم  العامة. 

امل�شوؤولية  منظومة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  نكون  اأن  على 

الجتماعية يف اململكة، وتبني منظور اأو�شع يف دعم كل 

ما يخدم املجتمع املحلي واجلمعيات الأهلية واخلريية 

املجتمعي،  الن�شيج  اأفراد  لكل  ال�شحية  الرعاية  ويعزز 

امل�شوؤولية  يف  ال�شتثمار  اأهمية  متاًما  ندرك  لأننا 

على  كبري  واأثر  اإيجابيات  من  متلكه  وما  الجتماعية 

خمتلف �شرائح املجتمع".

بال�شراكة مع اجتاه لال�شت�شارات واالإر�شاد

»stc البحرين« تختم برنامج التدريب ال�شيفي االفرتا�شي

الرائدة يف  البحرين،   stc ختمت 

عامل التكنولوجيا الرقمية، برناجمها 

الفرتا�شي  ال�شيفي  التدريبي 

مت  والذي  التوايل  على  الثاين  للعام 

لال�شت�شارات  اجتاه  مع  بال�شراكة 

 13 تدريب  مت  حيث  والر�شاد، 

�شهرين من  طالبا وطالبة على مدى 

يف  العملية  مهاراتهم  تطوير  خالل 

جزءا  ال�شراكة  هذه  ومتثل  ال�شركة. 

ل�شركة  الجتماعية  امل�شوؤولية  من 

stc البحرين لتطوير وتنمية املواهب 
املحلية يف البحرين. 

رئي�س  خنجي،  �شارة  وعلقت   

 stc يف  الب�شرية  املوارد  قطاع 

با�شتقبالنا  �شعداء  "نحن  البحرين: 

هذا  من  الثانية  الدفعة  لطالب 

ال�شيفي ونفتخر  التدريبي  الربنامج 

مدى  على  اكت�شبوها  التي  باملهارات 

�شهرين من العمل وامل�شاركة الفعالة 

كما  موظفينا.  مع  جنب  اإىل  جنبا 

�شركة  من  املبذولة  اجلهود  نثمن 

واإثراء  الطالب  تدريب  يف  اجتاه 

البحرين   stc يف  العملية.  خرباتهم 

نعمل دوما على ال�شتثمار يف عملية 

تدريب واإر�شاد الطالب خ�شو�شا يف 

�شت�شاعدهم  التي  الرئي�شية  املجالت 

لبناء  مميزة  وظائف  اختيار  يف 

م�شتقبلهم الوظيفي".

�شبيب،  دينا  قالت  جهتها  من 

اجتاه  ل�شركة  الإداري  املدير 

"خالل  والإر�شاد:  لال�شت�شارات 

الربنامج،  هذا  يف  التدريب  فرتة 

تدريبي  جدول  اىل  الطالب  خ�شع 

على  لالإ�شراف  عمل  وخطة  مكثف 

املتدربون  متكن  حيث  م�شاريعهم 

من  العمل  بيئة  جتربة  خو�س  من 

وخرباتهم.  مهاراتهم  تطوير  اأجل 

التدريب  برنامج  اأتاح  كما 

اكت�شاب  فر�شة  للطالب  الفرتا�شي 

من  جمموعة  وتطوير  املعلومات 

مثل  متعددة  جمالت  يف  املهارات 

واملوارد  والتجارة  التكنولوجيا 

واملبيعات  املالية  والإدارة  الب�شرية 

�شاعاتهم  على  للح�شول  وذلك 

املطلوبة". اجلامعية 

جامعة البحرين الطبية ترحب بالربوفي�شور 

ريبيكا ج�شرت رئي�ًشا جديًدا لكلية التمري�ض والقبالة

للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  رّحب 

الطبية  البحرين  جامعة   - اإيرلندا  يف 

�شمري  الربوفي�شور   ،)RCSI Bahrain(

يف  ج�شرت،  ريبيكا  بالربوفي�شور  العتوم، 

والقبالة  التمري�س  كلية  كرئي�شة  من�شبها 

العام،  هذا  �شيف  من  بدًءا  اجلامعة  يف 

اإطار حت�شريات اجلامعة لل�شنة  وذلك يف 

الأكادميية اجلديدة 2022-2021.

الربوفي�شور  م�شوؤوليات  �شت�شمل 

على  الإ�شراف  اجلديد  من�شبها  يف  ج�شرت 

وال�شريرية،  الأكادميية  التمري�س  برامج 

بكلية  اخلا�شة  اخلطط  وو�شع  ودعم 

اخلطة  ورفد  والقبالة،  التمري�س 

ع�شًوا  وب�شفتها  للجامعة  ال�شرتاتيجية 

جديًدا يف اللجنة التنفيذية للجامعة �شتدعم 

الربوفي�شور جي�شرت اخلطة الإ�شرتاتيجية 

للجامعة.

"ي�شرين  العتوم:  الربوفي�شور  قال 

ج�شرت  الربوفي�شور  بان�شمام  الرتحيب 

اإىل جامعة البحرين الطبية. واأنا على ثقة 

باأن خربتها الأكادميية واملهنية العميقة يف 

جمال التمري�س �شتكون اإ�شافة قّيمة لكلية 

ونتطلع  واجلامعة  والقبالة  التمري�س 

للتعاون مع الربفي�شور ج�شرت ونتمنى لها 

كل التوفيق يف من�شبها اجلديد".

ريبيكا ج�سرت

 لطلبة العمارة يف جامعة البحرين

بنك االإ�شكان يطلق الن�شخة التا�شعة من جائزة االإبداع

بن  با�شم  املهند�س  من  وتوجيه  رعاية  حتت 

يعقوب احلمر، وزير الإ�شكان رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

اأجل  ومن  البحرين،  جامعة  مع  وبالتعاون  الإ�شكان، 

اجلامعة؛  لدى طلبة  واملوهبة  الإبداع  واإظهار  ت�شجيع 

التا�شعة من جائزته  الدورة  باإطالق  الإ�شكان  بنك  قام 

 2021 الأكادميي  للعام  الهند�شي  لالإبداع  ال�شنوية 

نظراً  املبا�شر  النقل  تقنية  خالل  من  وذلك   ،2022-

التباعد  بقواعد  والتزاًما  احلالية  ال�شتثنائية  للظروف 

الجتماعي.

خالد  الدكتور  الإ�شكان  بنك  عام  مدير  عرب  وقد 

جامعة  يف  العمارة  طلبة  باإبداعات  فخره  عن  عبداهلل، 

الدورات  خالل  م�شاركتهم  يف  جتلت  والتي  البحرين، 

الإ�شكان  بنك  يف  نفخر  اإننا  وقال:  ال�شابقة،  الثماين 

كما  الإ�شكاين،  التطور  جتاه  الجتماعية  مب�شوؤوليتنا 

ل�شرتاتيجية  الرئي�شيني  الداعمني  اأحد  باأننا  ونفخر 

امل�شكن  ليكون  �شعيها  يف  الإ�شكان  وزارة  وخطط 

بيًتا  بل  جدران،  جمرد  من  اأكرث  البحرينية  للعائلة 

يوؤمن متطلبات احلياة املريحة.

بجامعة  الهند�شة  كلية  عميد  ثّمن  وبدوره، 

بنك  اهتمام  الأن�شاري،  حممد  فوؤاد  الدكتور  البحرين 

اأجل  الإ�شكان بتبني �شعار �شنوي جلائزة العمارة من 

هذه  "اإن  وقال:  املجال،  هذا  يف  الطالب  مهارات  �شقل 

ممتازة،  نتائج  ال�شابقة  دوراتها  يف  حققت  امل�شابقة 

وخلقت مناف�شة خالقة بني الطلبة، ظهرت بو�شوح يف 

امل�شاريع التي قدمت للم�شابقة".

عقارات  ل�شركة  العام  املدير  قال  جانبه  ومن 

اإن البنك اختار مو�شوع  اإياد عبيد:  الإ�شكان، املهند�س 

اجلائزة لهذا العام لتتنا�شب مع التوجه احلايل لإقامة 

امل�شاريع العمودية التي تتنا�شب مع اإمكانات اأ�شحاب 

املتو�شطة. الدخول 

انطالق الن�شخة االأوىل من اأ�شبوع املو�شة من

 باري�ض اإىل املنامة االأحد القادم من 24 اإىل 30 اأكتوبر

ال�شفارة  �شتنظم  البحرين،  يف  مرة  لأول 

الفرن�شية بال�شراكة مع اجلامعة امللكية للبنات 

ا للمو�شة  والليان�س فران�شيز اأ�شبوًعا خم�ش�شً

يف الفرتة من 24 اإىل 30 اأكتوبر 2021.

اجلامعة  هي  للبنات  امللكية  اجلامعة 

برناجما  تقدم  التي  البحرين  يف  الوحيدة 

لت�شميم الأزياء. �شيكون اأ�شبوع املو�شة فر�شة 

فرن�شا  بني  الكبري  احلايل  التعاون  لتو�شيح 

والبحرين يف هذا املجال منذ عقود.

التجارية  العالمات  من  العديد  كانت 

الفرن�شية الكربى، والعالمات التجارية الفاخرة 

ب�شكل رئي�س، موجودة يف اململكة لعدة �شنوات.

كذلك  فر�شة  الأوىل  الن�شخة  هذه  �شتكون 

املعا�شرة  الأزياء  على  جديدة  نظرة  لأخذ 

خالل  من  املناخ،  تغري  زمن  يف  و�شناعتها 

الأزياء  �شناعات  حول  وحوارات  املناق�شات 

امل�شتدامة واإعادة تدوير املالب�س.

ومعار�س  موؤمترات  يت�شمن  احلدث 

وعرو�س  بحرينيني  م�شممني  مع  وحوارات 

من  والكثري  الأزياء،  مبادلة  وم�شابقة  الأفالم 

الأن�شطة جلعله حدًثا ثقافًيا رئي�ًشا ل ين�شى من 

العام.

يف  املحليني  املمثلني  من  العديد  �شي�شارك 

عائ�شة  ال�شاكر،  نوف  علوي،  )ندى  البحرين 

اأ�شبوع املو�شة هذا، وهو مفتوح  عبدامللك( يف 

للجمهور عند الت�شجيل.

املو�شة  يف  الفرن�شيون  اخلرباء  �شيقوم 

اإينا�س  مثل  البحرين،  اىل  برحلة خا�شة  ا  اأي�شً

املو�شة  وم�شت�شارة  التمثيل  مدير  جودر 

باري�س  يف  املو�شة  اأ�شبوع  يف  موؤخًرا  )عملت 

مع فالنتينو(، وفالرييان فان دير نوردا مدير 

 14 )عملت  والت�شالت  ال�شحفية  العالقات 

مدر�س  خل�شر  بن  وخمي�س   ،)Dior مع  عاًما 

املرموق  الفرن�شي  املعهد  يف  املو�شة  تاريخ 

للمو�شة بباري�س، اإذ �شيلقي حما�شرة عن تاأثري 

العامل العربي يف الأزياء الراقية الباري�شية.

العديد  �شيعر�س  اأكتوبر،   25 الإثنني  يوم 

روؤيتهم  البحرينيني  الأزياء  م�شممي  من 

للمو�شة من خالل اإبداعاتهم ال�شخ�شية.

�شيعر�س  اأكتوبر،   26 الثالثاء  يوم  ويف 

األين�س فران�شيز يف مقرها مبدينة عي�شى فيلم 

»هي Elle«، وهو فيلم وثائقي عن تاريخ هذه 

ال�شحيفة ذات ال�شهرة العاملية.

ويوم الأربعاء 27 اأكتوبر، �شتتاح الفر�شة 

حل�شور حما�شرة تركز على املو�شة امل�شتدامة 

يف اجلامعة امللكية للبنات مع خرباء فرن�شيني.

اأكتوبر، �شينتهي احلدث  ويوم ال�شبت 30 

امللكية  اجلامعة  يف  رائع  اأزياء  عر�س  مع 

للن�شاء، والذي �شيكون مفتوًحا للجمهور.



أظهرت دراس��ة حديثة أن مخاط��ر الجلوس لفترات 
طويل��ة ق��د ال تقل ع��ن مخاطر التدخين وتس��بب 
الكثي��ر م��ن المش��اكل الصحية ب��دءًا م��ن البدانة 
ومش��اكل التمثي��ل الغذائ��ي، وصواًل إل��ى أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
صدق م��ن قال »ف��ي الحركة بركة«، فق��د تعتقد 
بأن��ك تتمتع بصحة جيدة البتع��ادك عن التدخين 
واتباع��ك حمي��ة غذائي��ة صحية، أو ألن��ك تمارس 
التمارين الرياضي��ة يوميًا، غير أن جهودك هذه قد 
تذهب في مهب الريح إذا كنت من األشخاص الذين 

يجلسون لفترات طويلة.
فق��د أظهرت دراس��ة جديدة تحذي��رات هائلة من 
مخاط��ر كث��رة الجل��وس، ربما لم تك��ن من ضمن 
الحسابات سابقًا. فحسب هذه الدراسة، فإن الجلوس 
لفترات طويلة يتس��بب في أمراض ومشاكل صحية 
عدي��دة، إذ إن طبيع��ة الجس��م غير مهي��أة لكثرة 
الجل��وس،  لذلك أصبح يطلق عل��ى الجلوس لفترة 

طويلة »التدخي��ن الجديد«، وذلك لم��ا يحمله من 
أخطار قد تطال أعضاء الجس��م كافة وبشكل خاص 

القلب واألوعية الدموية. 
غير أن الخبر الس��ار يتمحور حول الحلول البس��يطة 
التي من شأنها أن تخفف من هذه المخاطر، أهمها 
التحرك كل نصف س��اعة. وللتحفيز على ذلك ينصح 
بضبط المنبه للتذكير بالمش��ي كل 30 دقيقة، أو 
تن��اول وجبة واحدة على األقل يومي��ًا وقوفًا، وإنجاز 
بع��ض المه��ام، كتصف��ح اإلنترنت وغيره��ا أثناء 
المش��ي. كما يمك��ن اتباع طريقة أخ��رى، وفقًا لما 
نصحت به ميشيل كادي المدربة الصحية في موقع 
)فيت فيستا دوت كوم(، وهي القيام بخدعة بسيطة 
عبر ش��رب الكثير من المياه، وبذلك تكون الفائدة 
مضاعف��ة، باإلضاف��ة إل��ى أهمية المياه للجس��م، 
س��يدفعك للتح��رك والتوج��ه إل��ى الحم��ام كثيرًا. 
وذلك بحس��ب ما نش��ره موقع ) مايند بودي غرين( 

األمريكي.

أضرار كثرة الجلوس تعادل مخاطر التدخين

كيف يتجنب الرجل ترهل الجلد بعد خسارة الوزن؟
هن��اك بعض العواقب لعملية فقدان الوزن، 
تحدي��دًا إن لم تكن تس��ير بخط��وات صحية 
ومدروس��ة، ربم��ا أكثرها ش��يوعًا هو ظهور 
تره��ات الجلد، بع��د فقدان الده��ون، ما 

يترك مظهرًا بالطبع ال ترغب به.
ولكي تتجن��ب تلك المش��كلة أثناء عملية 
فق��دان ال��وزن، نق��دم إلي��ك مجموعة من 
النصائح والمعلوم��ات، لتفادي ترهل الجلد 

بعد خسارة الوزن.

لماذا يحدث ترهل الجلد؟
وجدت بعض الدراس��ات أن األشخاص الذين 
خضع��وا لجراح��ة الس��منة لفق��دان ال��وزن 
بش��كل كبير )أكثر من 100 رط��ل(، عادة ما 
تتراك��م لديه��م الده��ون، حي��ث إن فقدان 
الوزن بس��رعة ال يمنح بشرتنا الوقت الكافي 
 ، للتقلص تدريجيًا وهذا يؤدي إلى جلد متدلٍّ
لهذا فإن فقدان الوزن بشكل تدريجي سوف 

يؤهل الجسم لمنع ترهل الجلد.
الجل��د المترهل بعد فقدان ال��وزن هو أيضًا 

نت��اج لزيادة الوزن نفس��ه، ويوضح جوش��وا 
 Zuckerman زوكرم��ان، مدير الجراحة ف��ي
Plastic Surgery ف��ي مدين��ة نيويورك، أن 
البش��رة تتمتع بمرون��ة مح��دودة، وإذا تم 
دفعها إلى ما هو أبعد من تلك المرونة عند 
زيادة الوزن، فلن يتمكن الجلد من االنقباض 

تمامًا عند فقدان الوزن الحقًا.

كيف تتخلص من الترهل؟
فق��دان ال��وزن التدريج��ي ه��و األفضل على 
الرغ��م من من��ع الجلد المترهل ف��ي المقام 
األول، فمن الممكن خس��ارة من نصف كيلو 
إل��ى 2 كيل��و أس��بوعيًا، لك��ي تمنح الجس��م 
المرون��ة الكافية للتأقلم على قوام الجس��م 

الجديد، دون ترهل الجلد.
دائم��ًا م��ا يكون بن��اء العضات ع��ن طريق 
نظام تمرين ق��وي مع تدري��ب القوة، فكرة 
جيدة، تمنحك بشرة مش��دودة، وتعتبر هي 
الحل األمثل مع الحميات الغذائية الس��ليمة 

لمنع ترهل الجسم.

الكوالجي��ن يعال��ج الخاي��ا واألنس��جة ف��ي 
الجس��م، وال تأثير وقائيًا عل��ى عملية ترهل 
الجلد، ولهذا يمكنك تناوله كمكمات غذائية 
أو عن طريق األطعمة الطبيعية والخضراوات 

مثل األفوكادو، وشوربة العظام.

 بعض العناصر
 الغذائية المفيدة

هن��اك بع��ض العناص��ر الغذائي��ة المهمة 
لصحة الجس��م، وتس��اعد كذلك عل��ى إنتاج 
الكوالجين ومكونات أخرى للبش��رة الصحية، 
مثل البروتي��ن الذي يعزز إنت��اج الكوالجين 
في الجس��م، وفيتامين ج لحماية البشرة من 
أضرار أش��عة الش��مس التي ُتضع��ف الجلد، 

وبالتالي تجعله ُعرضة للترهل.
كذل��ك، تس��اعد أحماض أوميغ��ا 3 الدهنية 
في الحف��اظ عل��ى مرونة الجل��د، فضًا عن 
الماء ال��ذي يعتبر العام��ل األكثر أهمية في 
الحفاظ على رطوبة الجسم، وتحسين مظهر 

بشرت��ك.

خطوات لتنظيم مواعيد نوم طفلِك
ع��ادة ما تج��د األم صعوبة في تنظي��م مواعيد نوم 
أطفاله��ا، خاص��ة بعد معان��اة كبيرة في الش��هور 
األول��ى من والدة الطف��ل، إذ يصعب في هذا الوقت 
حصول األم على قس��ط كاٍف من النوم، بينما يمكن 
بداية عمل جدول لتنظيم نوم الطفل بعد مرور ال�6 
أشهر األولى على األقل، وذلك ألنه في تلك المرحلة 

يبدأ إيقاع نومهم الطبيعي في التطور.
وهناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدِك على 
تنظيم مواعيد ن��وم طفلِك، من أجل ترتيب حياتِك، 
وتمكين نفسِك أيضًا من الحصول على عدد ساعات 
ن��وم جيدة قدر اإلمكان، وإلي��ِك كيفية تحديد جدول 

نوم طفلِك.

تهيئة األجواء
لتشجيع طفلِك على النوم، فيجب أن يحصل على أجواء 
هادئة عند النوم، لهذا أحضريه إلى غرفته الُمظلمة 
والب��اردة، بعد تغيير الحفاض ل��ه، ويمكن أن يفيد 

بعض الغناء له من أجل الشعور بالطمأنينة.
ومن المهم أن يكون ميعاد الذهاب إلى غرفته ثابتًا 

كل يوم، حتى يتعّود طفلِك على هذا الجدول.

االستيقاظ في الصباح
يميل األطف��ال إلى الحص��ول على قيلولة ف��ي الصباح، 

رغم اس��تيقاظهم من النوم، خاصة األطفال المرهقون، 
وفي ه��ذه الحالة من الممكن أن تتركيهم لمدة حوالي 
45 دقيقة، من أجل اس��تعادة نشاطهم، وال بأس أيضًا 
م��ن قيلولة بعد الظه��ر، فاألطفال دائمًا ما يش��عرون 
باإلرهاق بس��بب كثرة اللعب، ولهذا هم بحاجة لقيلولة 
في بعض األوقات، ولكن انتبهي أن تكون تلك القيلولة 

في أوقات قريبة من المساء، ألنه في هذه الحالة سيكون 
من المستحيل ضبط مواعيد النوم مساًء.

الوقت المناسب
ع��ادًة ما يحتاج الطفل الذي يبلغ من العمر 4-6 أش��هر 
إل��ى 3 قيلوالت في اليوم، واحدة في الصباح، وواحدة في 

فت��رة ما بعد الظهر، وقيلولة ف��ي وقت متأخر من بعد 
الظهر.

وبحل��ول 7 أو 8 أش��هر، ع��ادة ما تختفي تل��ك القيلولة 
ويك��ون األطفال قادرين على أخذ قيلولة طويلة لطيفة، 
حوالي س��اعة أو س��اعة ونصف في الصباح وبعد الظهر، 
ويقت��رح األطب��اء أن يذهب األطفال الصغ��ار للنوم بين 
الس��اعة 5:30 و6:30 مساًء، واالستيقاظ بين الساعة 6 
و7 صباحًا، وأخذ القيلولة األولى في حوالي الساعة 8 إلى 

9 صباحًا.

امنحي طفلِك فرصة
الحص��ول عل��ى القيلولة من أج��ل تنظي��م مواعيد نوم 
طفل��ِك، ربما هي مه��ارة صعبة العل��م، وتحتاج لوقت 
للتحك��م بها، وهو أم��ر طبيعي علي��ِك تفهمه، حتى ال 
تش��عري باإلحباط ف��ي األيام األولى عندم��ا يبدأ طفلِك 
في مخالفة تلك المواعيد، ومن المهم أال تقارني طفلِك 
باآلخرين، ف��كل طفل له طبيعة خاص��ة، حتى إن كانوا 

بنفس األعمار.
على س��بيل المثال، قد يكون ال�12 ش��هرًا متوسط عمر 
الطف��ل الذي يمش��ي فيه، لكنن��ا ال نتوق��ع أن يتمكنوا 
جميع��ًا م��ن القيام بذل��ك بحلول هذا الوق��ت، وبنفس 
الطريقة س��يحدد طفلك متى يك��ون جاهزًا لفترات نوم 

أطول، ومواعيد ثابتة.

 طرق تمنحك
لياقة بدنية أفضل

ليس لديك وقت 
للرياضة.. 

عندما يصبح جدولك الزمني مش��غواًل 
للغاي��ة، ربما يصعب عليك ممارس��ة 
الرياضة رغ��م أهميتها وأولويتها في 
حياتك، من أجل الحفاظ على صحتك، 

والتمتع باللياقة البدنية المثالية.
ولحس��ن الحظ، ما زالت هناك فرصة 
لممارس��ة الرياض��ة والتمت��ع بصحة 
أفضل رغم انش��غالك الدائ��م، وذلك 
م��ن خال اتب��اع بعض الط��رق فيما 

يلي: 

 مدة قصيرة 
لممارسة الرياضة

ال يتعين عليك تخصيص ساعة من 
يومك لتتمكن من الحركة، حتى 15 
دقيقة فقط ف��ي كل مرة على مدار 
اليوم يمكن أن تساعدك على تحقيق 

أهدافك م��ن اللياقة البدنية 
أو فقدان الوزن، فقد وجدت 
األبح��اث أنه حت��ى إذا كنت 
بانتظام،  الرياض��ة  تمارس 

فإن الجل��وس لفترات طويلة 
م��ن الوق��ت يمك��ن أن يض��ر 

بصحت��ك ويمك��ن أن يزي��د من 
خطر إصابتك بأمراض مزمنة، مثل 
أم��راض القلب، فما بالك إن كنت ال 
تتح��رك نهائيًا! باإلضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يس��اعدك تحريك جسمك 
عل��ى الخ��روج م��ن فت��رة الخم��ول 
وقت ما بع��د الظهي��رة ويمكن أن 
يع��زز طاقت��ك لبقية الي��وم، فقط 
حاول االس��تيقاظ مبكرًا 15 دقيقة 
أو  قصي��رة  نزه��ة  ف��ي  والذه��اب 
المش��ي مع كلبك قبل بدء يومك أو 
القي��ام بذلك في وقت الغداء عندما 

تكون لديك استراحة في اليوم.
أو اركب الدراج��ة في مكان ما كنت 
ع��ادة تق��ود في��ه، وال تقل��ل أيضًا 
من ش��أن بضع دقائق من تمارين 
الجس��م في منزل��ك، مث��ل تمارين 
الجل��وس أو الضغ��ط أو البان��ك، 
فه��ي لطيفة عندما تكون في حيرة 

من أمرك.

جدولة 
مواعيدك

إن أفضل طريقة لكي تجد 
التمارين  لممارس��ة  الوقت 
الرياضية و أن تتعامل معها 
مثلما تتعامل م��ع اجتماعاتك، 
أو موعد مهم، ف��كل ما عليك فعله 
ه��و تحدي��د موع��د واالهتم��ام به، 
وسيس��اعدك في ذلك جدولة مواعيد، 

والتخطيط مستقبًا لذلك.
ومن الممكن أن يكون ذلك في أوقات 
عدي��دة، ربما قب��ل أن تذهب للعمل 
فقط بنصف س��اعة، أو بع��د االنتهاء 
من العمل بس��اعتين، كذلك يمكنك 
مضاعفة التمري��ن في أيام العطات 

الستفادة أفضل للجسم.

كم��ا علي��ك معرف��ة أن الدخ��ول في 
روتي��ن بتحديد موع��د وااللتزام بها، 
س��يقلل بشكل ال تتخيله من الضغط 
النفسي الناتج عن المحاولة من إيجاد 
والتخلص  الرياضة  لممارس��ة  الوقت 

من الشعور بالذنب.

 استفد من
 تعدد المهام

ربما لدي��ك الكثير م��ن المهام التي 
تقوم به��ا في منطقة العمل الخاصة 
ب��ك، حاول االس��تفادة م��ن ذلك عن 
طريق التح��رك كثيرًا، فه��ذه الحركة 
والنش��اط م��ن الممك��ن أن يس��اعدا 
بشكل كبير في التمتع بنشاط أفضل.

كذلك ح��اول االنتب��اه والوع��ي جيدًا 
لتلك الح��ركات العفوي��ة التي تقوم 

به��ا، وكأن��ك ُتنب��ه خاي��ا جس��مِك، 
بأن��ك تتعمد التحرك من أجل اللياقة 
البدني��ة، إذ يق��ول األطب��اء إن ه��ذه 
الطريقة تأتي بنتيجة مشابهة لشعور 

السعادة بعد ممارسة الرياضة.

عالم أفضل
أحيانًا يكون تخصيص وقت لممارسة 
الرياض��ة أم��رًا صعبًا، خاص��ة إن كّنا 
نق��وم بذلك في بمفردن��ا، لهذا ربما 
سيساعدك االشتراك في دروس اليوجا 
أو الرق��ص، أو المش��ي م��ع األصدقاء 
ح��ول المن��زل، أو القي��ام بتمرين��ات 
وعن��د  الن��وم  قب��ل  يومي��ًا  التم��دد 
االس��تيقاظ، فلي��س ش��رطًا أن تقوم 
بممارس��ة الرياضة بالشكل المعتاد، 

فهناك العديد من الطرق الملهمة.
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معلومة في كبسولة

زيادة الطاقة االستيعابية للتقييم وبرنامج زمني لـ5 سنوات مقبلة

 مريم الجالهمة: 27 عنصرًا بمعايير
 االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية

أّك��دت  الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«، د. مري��م عذبي 
برنام��ج  »تطوي��ر  أن  الجالهم��ة، 
للمؤسس��ات  الوطن��ي  االعتم��اد 
الصحية الحكومية والخاصة يش��مل 
االمتث��ال إل��ى معايي��ر 27 عنصرًا، 
مقّس��مًا  إلى 3 فئ��ات، الفئة األولى 
هي المعايير الرئيس��ة وتشمل 11 
معيارًا، والفئة الثانية هي المعايير 
المس��اندة، وتش��مل 3 معايير، أما 
الفئة الثالثة فهي المعايير الخاصة 
بالمؤسس��ة الصحي��ة وتش��مل 13 

معيارًا«.
ح��وار  ف��ي  الجالهم��ة  وأضاف��ت 
خّصت به  »الوط��ن« أنه »في ضوء 
توجيه��ات مجل��س ال��وزراء الموقر 
بتطوي��ر برنام��ج االعتم��اد وزيادة 
الطاقة االس��تيعابية للتقييم ودعم 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
الالزمة  والخدمات الصحية بالموارد 
لتنفيذ ذل��ك، فقد وضع��ت الهيئة 
الخمس  للس��نوات  زمني��ًا  برنامج��ًا 
القادمة يش��مل رفع القوى العاملة 
المدققين  وزي��ادة ع��دد  بالقس��م، 
والتن��وع في تخصصاته��م، وكذلك 
رفع الطاقة االستيعابية لتقييم عدد 

6 مؤسسات بالشهر الواحد 
ب��داًل م��ن 3 وتمديد 

صالحي�����ة  م����دة 
ش��هادة االعتماد 

م����ن 3 إل��ى 4  
سنوات«.

وذك�������رت 

أن »الفئ��ات المس��تهدفة ببرنامج 
االعتماد هي المستشفيات الخاصة 
والحكومية والمراكز الطبية الخاصة 
والحكومية، أما بالنسبة للمؤسسات 
العس��كرية فس��يكون اختياريًا، وقد 
تم اعتمادها بالفعل، وستدخل اآلن 
الدورة الثانية م��ن االعتماد«. وإلى 

نص الحوار:
 م��ا أهمي��ة تطوير إج��راءات تقييم 
واعتماد المؤسسات الصحية العامة 
والخاص��ة لتعزي��ز ج��ودة الخدمات 
الصحي��ة وف��ق أفضل الممارس��ات 

الدولية؟
- بن��اء على توجيهات مجلس الوزراء 
الموق��ر بتطوي��ر برنام��ج االعتماد 
االس��تيعابية  الطاقة  وزي��ادة 
الهيئ��ة  ودع��م  للتقيي��م 
بالموارد الالزمة لتنفيذ 
الهيئة  وضعت  ذلك، 
زمني��ًا  برنامج��ًا 
الخمس  للس��نوات 
القادمة شمل رفع 
العامل��ة  الق��وى 
وزيادة  بالقس��م، 
ع��دد المدققي��ن 
ف��ي  والتن�������وع 

تخصصاته��م، وكذلك رف��ع الطاقة 
االستيعابية لتقييم عدد 6 مؤسسات 
بالش��هر الواحد بداًل من 3 وتمديد 
مدة صالحية شهادة االعتماد من 3 
إلى 4 س��نوات. ويعتبر االعتماد هو 
التقيي��م الذاتي والتقيي��م الخارجي 
وعملية المراجعة المس��تخدمة من 
ِقب��ل مؤسس��ات الرعاي��ة الصحي��ة 
إلجراء تقييم دقيق لمس��توى أدائها 
فيم��ا يتعل��ق بالمعايي��ر المعمول 
التحس��ين  س��بل  وتنفي��ذ  به��ا، 
المس��تمر لنظ��ام الرعاي��ة الصحية 
وهو التعريف المعتمد من الجمعية 
الدولية للجودة في الرعاية الصحية. 
 ووفق��ًا لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
يمك��ن أن يكون االعتم��اد هو أهم 
الرعاي��ة  نوعي��ة  لتحس��ين  نه��ج 
الصحية المقدم��ة، واالعتماد ليس 
غاي��ة في ح��د ذاته، بل هو وس��يلة 
برنامج  ويأت��ي  الج��ودة.  لتحس��ين 
للمؤسس��ات  الوطن��ي  االعتم��اد 
الصحي��ة ف��ي إط��ار ح��رص مملكة 
البحرين على تعزيز منظومة الرقابة 
بالمملكة  الصحية  المؤسسات  على 

وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
ما هي أب��رز أهداف إج��راءات تقييم 

واعتماد المؤسسات الصحية؟ 
- توجد أهداف عدي��دة ولعّل أبرز 5 
أهداف يمكن ذكرها هي، رفع جودة 
وكفاءة الخدمات الصحية، ورفع ثقة 
المواطنين والمقيمين في الخدمات 
الصحي��ة، وتعزي��ز التنافس��ية بين 
المؤسسات، وتنفيذ مبادرات الخطة 
الوطنية للصحة، وجذب االستثمارات 

الصحية.
م��ا الفئ��ات المس��تهدفة بإجراءات 

التقييم واالعتماد؟  
- الفئات المس��تهدفة من البرنامج 
الخاص��ة  المستش��فيات  ه��ي 
الطبي��ة  والمراك��ز  والحكومي��ة 
الخاص��ة والحكومي��ة، أما بالنس��بة 
للمؤسس��ات العس��كرية فس��يكون 

اختياريًا وقد ت��م اعتمادها بالفعل 
وس��تدخل اآلن ال��دورة الثاني��ة من 
االعتماد. أما اإلجراءات فتشمل عدة 
خطوات تتمثل ف��ي تقديم الطلب، 
ومراجعة استمارة الطلب والوثائق، 
بحس��ب  التقيي��م  فري��ق  وتحدي��د 
الخدم��ات والتخصص��ات المقدم��ة 
في المؤسسة ومن ثم إجراء الزيارة 
االس��تقصائية ورفع تقري��ر التقييم 
لمراجعت��ه  االعتم��اد  لجن��ة  إل��ى 
واعتماده، حتى يتم بعد ذلك إخطار 

المؤسسة بالقرار النهائي.
كشفت معايير اعتماد المستشفيات 
ع��ن العديد من مجاالت التحس��ين، 
نري��د أن  نلق��ي الض��وء عل��ى تلك 

المعايير؟
- وضع��ت الهيئة معايي��ر لكل نوع 
الصحية،  الرعاي��ة  م��ن مؤسس��ات 
وهي مصممة لتيسير توفير الرعاية 
اآلمن��ة عل��ى نح��و فع��ال، والهدف 
م��ن ه��ذه المعايير هو أنه��ا قابلة 
المؤسس��ات  جمي��ع  م��ع  للتكي��ف 
مملك��ة  ف��ي  المرخص��ة  الصحي��ة 
البحري��ن، بغض النظ��ر عن حجمها 
الحوكم��ة به��ا. وتحدد  وترتيب��ات 
التي  المعايي��ر العناصر األساس��ية 
تنطب��ق عل��ى جمي��ع المؤسس��ات 
الصحية، باإلضافة إلى عناصر الدعم 
والعناصر المحددة للمؤسسة. ويتم 
المؤسس��ات مقابل  تقيي��م جمي��ع 
كاف��ة العناصر األساس��ية للمعيار، 
ويتم تقيي��م العناصر المحددة على 
أنه��ا قابل��ة للتطبيق أو غي��ر قابلة 
للتطبي��ق وتقييمه��ا وفق��ًا لذل��ك، 
كم��ا يتم تقيي��م العناص��ر الخاصة 
بالمؤسس��ة فقط في المرافق التي 
توفر الخدم��ة أو الخدمات المحددة 
في كل نوع من المرافق، س��واء كان 

مستشفى، مركزًا صحيًا، أو عيادة. 
ه��ل يمكن تس��ليط الضوء بش��كل 

تفصيلي على المعايير المذكورة؟
عنص��رًا،   27 المعايي��ر  تش��مل   -

ُتقس��م إل��ى 3 فئات م��ن المعايير، 
الفئة األولى هي المعايير الرئيس��ة 
وتش��مل 11 معيارًا، والفئة الثانية 
ه��ي المعايير المس��اندة وتش��مل 
3 معايي��ر، أم��ا الفئ��ة الثالثة فهي 
بالمؤسس��ة  الخاص��ة  المعايي��ر 

الصحية وتشمل 13 معيارًا.
 ويمكن التفصيل في هذه المعايير، 
فالمعايير الرئيسة تشمل: الحوكمة 
واإلدارة والقيادة، والموارد البشرية، 
وحق��وق المري��ض واألس��رة، وإدارة 
الج��ودة وس��المة المرض��ى، وإدارة 
الطبي��ة،  والس��جالت  المعلوم��ات 
ومكافح��ة الع��دوى، وإدارة المرافق 
والسالمة، وتعزيز الصحة والتثقيف 
الصح��ي، وتوفير الرعاي��ة الصحية، 
والتمري��ض.  الطبي��ة،  والخدم��ات 
والمعايير المساندة تشمل األشعة 
بالنس��بة  أما  والصيدلية.  والمختبر 
بالمؤسس��ة  الخاص��ة  للمعايي��ر 
الصحية فهي تعتمد على الخدمات 
الت��ي تقدمها المؤسس��ة الصحية 
وتش��مل  عمله��ا  نط��اق  بحس��ب 
خدم��ات الطوارئ، وغ��رف العمليات 
والتخدي��ر،  الجراح��ة،  وخدم��ات 
وال��والدة،  القص��وى،  والعناي��ة 
والخدم��ات  الخارجي��ة،  والعي��ادات 
االصطناعي  واإلخصاب  المس��اندة، 
وعالج العقم، واألسنان، والبصريات، 
وغس��يل الكل��ى، والح��روق، والطب 

النفسي.
 كي��ف تتم عملي��ة خصخصة تقييم 

المستشفيات؟ 

- الخصخص��ة س��تطبق على بعض 
المؤسس��ات ذات التخصص الواحد 
وستشمل المختبرات الطبية كبداية 
بحي��ث س��يطلب منه��ا أن تحص��ل 
عل��ى االعتماد الدول��ي المتخصص 
للمختب��رات. أما بقية المؤسس��ات 
فس��يتم تقيي��م م��دى الحاج��ة مع 
يتعّل��ق  وفيم��ا  الخط��ة.  تطبي��ق 
بالمقيمي��ن، فيت��م اختياره��م بناء 
على خبراتهم ومؤهالتهم، حيث تم 
تش��كيل فريقين رئيسين لالعتماد 
م��ن مختل��ف التخصص��ات الطبية 
والتمريضي��ة والصيدل��ة والمه��ن 
المعاون��ة ومهندس��ين ومختصين 
والج��ودة  الع��دوى  مكافح��ة  ف��ي 

وسالمة المرضى.
المؤسس��ات  إدراج  س��يتم  كي��ف 

الحكومية في االعتماد؟
- لق��د بدأن��ا بالفعل في التنس��يق 
مع مجمع الس��لمانية الطبي ومراكز 
الرعاية األولية، وتم عقد ورش عمل 
لش��رح المعايي��ر وكيفي��ة التقييم، 
وبعد االنتهاء من مجمع السلمانية 
الطبي س��يتم الب��دء بجميع المراكز 
العسكرية  المؤسس��ات  أما  الطبية 
العس��كري  المستش��فى  وه��ي 
ومستش��فى الملك حم��د الجامعي 
فس��يتم االنته��اء م��ن تقييمهم��ا 
ف��ي الرب��ع األول من الع��ام 2022، 
وكما ذك��رت فقد تم طلب االعتماد 
اختياريًا منهما، وتشمل المستشفى 
العس��كري ومستش��فى الملك حمد 

الجامعي.

معايير االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية

 تقييم 6 مؤسسات3 فئات27 عنصرًا
بداًل من 3 في الشهر الواحد

ورش عمل لشرح معايير االعتماد 
بـ»السلمانية« ومراكز الرعاية األولية

 تمديد صالحية شهادة
االعتماد إلى 4 سنوات

 االنتهاء من تقييم المؤسسات
 الصحية العسكرية بالربع األول من 2022

 االعتماد أهم نهج لتحسين
نوعية الرعاية الصحية المقدمة

 اختيار المقيمين بناء
على الخبرات والمؤهالت

اصين الذين يس��تخدمون أجهزة التنفس تحت الماء، بس��بب ارتفاع نس��بة غاز النيتروجين مع ظهور فقاعات منه في الدم  َش��َلل الُغوَّاص: هو ألم ينجم عن التغير الس��ريع في الضغط الجوي، كالذي يتعرض له أحيانًا بعض الَغوَّ
عندما يقومون بصعود سريع، وهي حالة مؤلمة ولكنها خطرة وقد تكون مميتة في بعض األحيان، لذلك تسمى بَشَلل الُغوَّاص، وتظهر عالمات داء الغواص عند االنتهاء من الغوص وخاصًة خالل 2 - 3 ساعات األولى من انتهاء 

الغوص في أغلب الحاالت، ومع ذلك هنالك بعض الحاالت التي من الممكن أن تظهر فيها العالمات واألعراض بعد 12 ساعة من االنتهاء من الغوص.
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د. مريم الجالهمة

 الفئة الثالثة 
المعايير الخاصة بالمؤسسات 

 الصحية:
 13  معيارًا

الفئة األولى 
 المعايير الرئيسة:

 11 معيارًا

الفئة الثانية 
 المعايير المساندة:

  
3   معايير

 ريبيكا جستر رئيسًا لكلية 
التمريض والقبالة بـ»البحرين الطبية«

الملكي��ة  الكلي��ة  رئي��س  رّح��ب 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - جامعة 
 RCSI« الطبي��ة  البحري��ن 
س��مير  البروفيس��ور   ،»Bahrain
ريبي��كا  بالبروفيس��ور  العت��وم، 
جس��تر، في منصبها كرئيسة كلية 
التمري��ض والقبالة ف��ي الجامعة 
بدءًا م��ن صيف هذا الع��ام، وذلك 
في إطار تحضيرات الجامعة للسنة 
األكاديمية الجديدة 2022-2021.

وستشمل مس��ؤوليات البروفيسور 
جستر في منصبها الجديد اإلشراف 
األكاديمية  التمري��ض  برامج  على 
الخطط  والس��ريرية، ودعم ووضع 
الخاصة بكلية التمريض والقبالة، 
االس��تراتيجية  الخط��ة  ورف��د 
للجامع��ة وبصفتها عض��وًا جديدًا 
للجامعة  التنفيذي��ة  اللجن��ة  ف��ي 
ستدعم البروفيسور جيستر الخطة 

اإلستراتيجية للجامعة.
وقال البروفيسور العتوم: »يسرني 
الترحي��ب بانضم��ام البروفيس��ور 
البحري��ن  جامع��ة  إل��ى  جس��تر 
الطبي��ة. وأنا على ثقة بأن خبرتها 
األكاديمي��ة والمهنية العميقة في 
مج��ال التمريض س��تكون إضافة 
قّيم��ة لكلي��ة التمري��ض والقبالة 
والجامع��ة ونتطل��ع للتع��اون مع 
البرفيسور جس��تر ونتمنى لها كل 

التوفيق في منصبها الجديد«.
الحافل��ة  بداي��ة مس��يرتها  وف��ي 
باإلنج��ازات، حصل��ت البروفيس��ور 
جستر على ش��هادة التمريض من 
المملكة المتحدة مع تخصص في 
تمريض العظ��ام، لتحصل بعدها 
على درج��ة الدكتوراه ف��ي العلوم 
برمنغهام،  جامع��ة  م��ن  الصحية 
وزمالة ش��ركة س��ميث آن��د نيفيو 

الوطنية. وعززت جس��تر مسيرتها 
المهنية عن طريق التعليم والبحث 
والممارسة الس��ريرية. وعلى مدار 
أكث��ر م��ن عش��رين عامًا، ش��غلت 
المناص��ب  م��ن  العدي��د  جس��تر 
األكاديمي��ة العلي��ا، بم��ا في ذلك 
منصب رئي��س كلية التمريض في 
أبو ظبي - جامعة جريفيث، ورئيس 
ف��ي  والقبال��ة  التمري��ض  كلي��ة 
جامعة كيل، ورئيس إدارة تمريض 
البالغين والقبالة في جامعة لندن 
س��اوث بان��ك، وأس��تاذ تمري��ض 
ف��ي جامعة ولفرهامبت��ون. وأثناء 
شغل معظم مناصبها األكاديمية، 
حرصت جستر على مواصلة عملها 
الطبي السريري، حيث عملت بدوام 
جزئي كممرضة ممارسة متقدمة 

في جراحة العظام.
كرس��ي  عل��ى  جس��تر  وحصل��ت 

االس��تاذية ف��ي تمري��ض العظام 
م��ن جامع��ة كي��ل. وهي أس��تاذ 
تعم��ل ب��دوام جزئ��ي ف��ي أبحاث 
تمريض العظام في جامعة جنوب 
الدنمارك، ومستش��ار فخري لكلية 

العظام.  لتمري��ض  هون��غ كون��غ 
أّلفت البروفيس��ور  جس��تر العديد 
من الكت��ب الدراس��ية الرائدة في 
وإعادة  العظ��ام  مج��ال تمري��ض 
التأهي��ل، ولديه��ا أكث��ر م��ن 40 
بحثًا منش��ورًا في مجالت أكاديمية 
ومتخصص��ة مرموق��ة، وهي أيضًا 
محرر مش��ارك في المجل��ة الدولية 
العظ��ام  وتمري��ض  للرض��وح 
 Journal of Trauma and
وعل��ى   .Orthopaedic Nursing
مر السنين، كان للبروفيسور جستر 
دور فعال في اإلرتقاء بمجال تعليم 
الممرض الممارس المتقدم وبناء 
قدرات وكف��اءات أبحاث التمريض 
داخل المملك��ة المتحدة وخارجها. 
ومؤخرًا، حصلت جس��تر على زمالة 
أكاديمي��ة هونغ  التمري��ض م��ن 
لمس��اهمتها  للتمري��ض  كون��غ 

التمري��ض والنهوض  البارزة ف��ي 
بممارسته.

م��ن خ��الل منصبه��ا الجدي��د في 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة، تهدف 
زي��ادة  إل��ى  جس��تر  البروفيس��ور 
وإنش��اء  المجتمعي��ة  المش��اركة 
الصحي��ة  للتوعي��ة  مش��اريع 
باإلضاف��ة إل��ى خل��ق المزي��د من 
الفرص للط��الب لاللتحاق بدورات 
اختيارية دولية. كما تخطط جستر 
لتطوير برام��ج القبالة للممرضات 
المس��جالت والعم��ل م��ع ش��ركاء 
جامعة البحري��ن الطبية في مجال 
الرعاية الصحية لضمان اس��تعداد 
الط��الب بع��د التخ��رج للعمل في 
بيئ��ة رعاي��ة صحي��ة ديناميكي��ة 
القوى  احتياج��ات  بتلبية  والقي��ام 
العامل��ة للممرضين ف��ي  مملكة 

البحرين.

ريبيكا جستر



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer
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#معلقات_ينتظرن_اإلنصاف »6«
كتب الزميل حس��ين التتان مقااًل بعنوان »معلقات بين تكس��ير العظام 
وكس��ر القانون« ناش��د فيه الدول��ة التدخل لحماية ه��ؤالء الضحايا من 
النس��اء الحائرات س��نوات بين أروقة المحاكم، التدخل س��واء بمؤسسات 
الدولة أو التدخل بقياداتها، وناشد تحديدًا صاحبة السمو األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة 
إنق��اذ هؤالء النس��وة، وما ذل��ك إال ألن المعاناة تفاقم��ت وال أحد قابل 

التدخل، والسبب هو حماية الخصوصية االجتماعية.
لم يقف التحرك عند الكتاب، بل أقام مركز »تفوق االستش��اري للتنمية« 
لقاًء جمع فيه عددًا من النس��اء »المعلقات« ومعهن عدد من المحامين، 
وأتاح لهن فرصة الحديث والتعبير عن معاناتهن في المحاكم الجعفرية.
ثم أنشأ لهن حسابًا على اإلنستغرام باسم bh.moaalkat ولمن أراد من 
المس��ؤولين والمعنيين بحقوق المرأة متابعة قصص النس��اء المعلقات 
أن يدخل على هذا الحس��اب ويس��مع بأذنه كيف تبقى المرأة التي تطلب 
الخل��ع أو الط��الق بضرر س��نوات دون أن يب��ّت في طلبه��ا، وكيف ال يقبل 
القضاة كل األدلة التي تقدمها المرأة حتى وإن كانت ش��هادات ش��هود 
أو ش��هادات طبية أو دعاوى مراكز الش��رطة؛ فكل هذه األدلة ال يعتد بها 
قض��اة المحاك��م الجعفرية وفقًا ألق��وال هؤالء الس��يدات الالتي تتراوح 

سنوات دعواهن بين خمس سنوات وعشر في أروقة المحاكم.
وأكدت إحدى الس��يدات أنها ال تعارض الشرع وال القانون بل إن المشكلة 
ف��ي التطبيق والتنفيذ، إذ حتى حين أتت بفت��وى دينية من المرجع الذي 
تقلده بجواز طالقها، وخاصة أنها لم تر زوجها طيلة أربع س��نوات، رفض 

القاضي األخذ بالفتوى الدينية.
ف��ال قانون وال فتاوى يمكن أن تقنع القاضي باس��تحالة اس��تمرار الحياة 

الزوجية، وال حتى استمرار الوضع على ما هو عليه سنوات!!
بداية أش��د على يد هذا المركز ورئيس��ته الس��يدة مري��م الرويعي وهي 
الغنية عن التعريف ألخذه زمام المبادرة والتصدي لهذه القضية، وننتظر 
من بقية المؤسس��ات المدنية أن تب��ادر هي األخرى في تبني هذا الملف، 
وخاصة جمعية المحامين أو جمعيات المرأة أو االتحاد النس��ائي؛ ألن هذا 
هو الحراك المدني الذي ننشده ونطالب به؛ فهذا هو الحراك الذي يساعد 

الدولة على حل اإلشكاليات ورفع المعاناة عن أصحابها.
»جماعات الضغط« تعمل على تهيئة الرأي العام، وتعمل في ذات الوقت 
على الضغط على أصحاب القرار للنظر في الملف المطروح، وتتصدى من 
خالل مساحة الحرية المتاحة لها والتي أمنها لها دستور مملكة البحرين 
أن تحدث فارقًا، وتس��تطيع أن تقيم فعاليات، وتستخدم وسائل التواصل 
االجتماعي، وتقوم بجمع أصحاب المعاناة ومن يمثلهم كي يش��كلوا معًا 
جبهة تس��اعد الدولة على تخط��ي أّي عقبات اجتماعية يمكن أن تعيقها 
كم��ا هو الحال في ملف »المعلقات« حيث تجنبت الدولة أن تتدخل بحجة 
»الخصوصي��ة المذهبية« للمحاك��م الجعفرية، فيأتي مث��ل هذا الحراك 
المدن��ي كي يزيل الحرج ويعي��ن الدولة على أن تتدخ��ل باعتبار تدخلها 

مطلبًا شعبيًا ال فرضًا من الدولة.
خالصة المشكلة لدينا مشكلة قضاة أكثر مما هي مشكلة قانون، مشكلة 

تطبيق أكثر مما هي مشكلة نصوص.

 المعلمة كوثر الجردابي تعزز 
شغـف الرياضيات لطلبة 21 مدرسة

النجاح قمة ال يرتقيها 
الهم��م  أصح��اب  إال 
ومعلم��ة  العالي��ة، 
كوث��ر  الرياضي��ات 
عب��اس علي الجردابي 
م��ن مدرس��ة ال��زالق 
االبتدائي��ة اإلعدادية 
للبن��ات، تعد نموذجًا 
مش��رفًا لتميز الكوادر 
الوطنية،  التدريس��ية 
ف��ي  أس��همت  فق��د 
العدي��د  تحقي��ق 
م��ن النجاح��ات عل��ى 

مس��توى المدرس��ة وخارجها، بم��ا في ذل��ك مبادرته��ا بتنفيذ 
مس��ابقة في مهارات التفكي��ر العليا للرياضيات، بمش��اركة 21 

مدرسة ابتدائية وإعدادية، وبتفاعل طالبي واسع.
ولم يقتص��ر نجاح الجردابي على ذلك فحس��ب، وإنما تميزت في 
حرصها على أن تكون حصصها أكثر فاعلية من خالل استخدامها 
النموذجي الفع��ال ألدوات التمكين الرقمي، بما في ذلك قيامها 
برصد وتوثيق أعمال الطالبات في صفحة رقمية بعنوان »لوحتنا 
حصادن��ا«، حي��ث خصصت نش��اطًا ختاميًا ل��كل درس تجمع فيه 
حصاد الطالبات على مدار الفصل الدراس��ي، وذلك ليس��هل تتبع 

مستوى فهمهن، ومالحظة مدى تطورهن األكاديمي.
كما بادرت المعلمة بتنفيذ المس��ابقة األس��بوعية »الخوارزمية 
الصغيرة«، والتي تختص بقس��م الرياضيات بالمدرسة، وشاركت 
أيض��ًا خ��الل جائحة كورونا ف��ي إعداد دروس نموذجية مس��جلة 

للمدرسة وغيرها.
ونظ��رًا لتميز المعلم��ة الملفت، فق��د كانت النتيج��ة الموحدة 
للزي��ارات الصفية لتقيي��م أدائها هي: يتج��اوز التوقعات بكثير. 
ويأت��ي ذلك ضم��ن ح��رص وزارة التربية والتعلي��م على تطوير 

الكادر التعليمي وتشجيعه على اإلبداع واالبتكار.

 البحرين الثانية عربيًا والثامنة عالميًا 
كأفضل الوجهات للعيش والعمل

حلت مملك��ة البحري��ن في المرتب��ة الثامن��ة عالميًا، 
والثانية عربيًا كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، 

وفق ما كشفت دراسة استقصائية عالمية.
ويعد تقرير »أتش أس بي س��ي إكس��بات إكس��بلورر« 
دراس��ة اس��تقصائية عالمي��ة آلراء أكث��ر م��ن 20 ألف 
ش��خص يعيش��ون ويعملون خارج بلدانه��م األصلية. 
وج��اءت اإلمارات في المرتب��ة األولى عربي��ًا، والرابعة 
عالميًا. وتعد سويسرا أفضل األماكن في العالم للعمل 
والعي��ش لع��ام 2021، وفًقا للدراس��ة االس��تقصائية 
الس��نوية ال���14 الت��ي يجريه��ا »إتش إس بي س��ي«، 
وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة، يقدر األجانب 
جودة الحياة في سويس��را، مما يجعلها الوجهة األولى 
للمغتربين للعام الثالث على التوالي. وتعتمد الدراسة 

على اس��تطالع آراء أكثر من 20 ألف ش��خص يعيش��ون 
ويعمل��ون ف��ي الخارج ف��ي 46 دولة خ��الل الفترة من 
م��ارس وحتى مايو من هذا العام، وتس��تند على ثالث 
فئات منفصل��ة: نوعية الحياة، والتطلعات، والتوقعات 
المستقبلية. ويشعر ما يقرب من ثلثي الوافدين )%65( 
بالتفاؤل بش��أن العام المقبل على الرغم من التقلبات 
التي شهدتها األشهر الثمانية عشر الماضية، والسبب 
الرئيس��ي وراء ذل��ك التف��اؤل ه��و أملهم ف��ي العيش 
بش��كل طبيعي مرة أخرى. ولم تتضاءل رغبة الوافدين 
في العيش والعمل في الخارج بس��بب الوباء، إذ يعتزم 
80% من المشاركين في الدراسة االستمرار في العيش 
ف��ي البلد المضيف للعام المقبل على األقل، و7% فقط 

يخططون لالنتقال.

تهنئ صحيفة »الوطن« وجميع منتسبيها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ميالد سموه التي توافق 21  أكتوبر، 
فكل عام وسموكم بخير. 

 إلزام سيدة حصلت على معاش
دون حق  برّد 15 ألف دينار لـ»التأمينات« 

أيمن شكل «

عل��ى الرغ��م م��ن إثب��ات حصوله��ا على 31 
ألف دين��ار بغير وجه حق ع��ن معاش تقاعد 
ابنها المتوفَّى، إال أن المحكمة االس��تئنافية 
العلي��ا اإلدارية ألزمت س��يدة بأن ترد لهيئة 
التأمين��ات 15 أل��ف دينار فق��ط وبما يمثل 
نصف ما تحصل��ت عليه على م��دار 8 أعوام، 
بحس��ب خط��اب البنك الذي كش��ف حصولها 
عل��ى 31 أل��ف دين��ار، وقال��ت المحكمة في 
حيثي��ات الحك��م إنها التزم��ت بالقيمة التي 

طلبتها الهيئة.

وكانت الهيئة العامة للتأمينات رفعت دعوى 
ضد س��يدة وقالت فيه��ا إن »المدعى عليها 
استحقت المعاش التقاعدي البنها المتوّفى 
بحسب الفريضة الشرعية باعتبارها والدته، 
إال أن��ه وبعد ما يقرب من 8 أعوام تبين أنها 
كانت متزوجة ولم تفصح بواقعة زواجها ولم 
تكن مس��تحقة للمعاش التقاعدي عن ابنها 

وقامت بصرف المعاش لمدة 8 أعوام«.
وأخطرت الهيئة الس��يدة بما استلمته دون 
وج��ه حق وطالبته��ا بس��داد 14923 دينارًا، 
لك��ن محكم��ة أول درج��ة رفض��ت الدعوى، 
فطعن��ت الهيئة عل��ى الحكم باالس��تئناف، 

وطلبت مخاطبة البنك لالستعالم عن إجمالي 
ما صرفته خالل الس��نوات الثمانية، ليكشف 
خطاب البنك أن إجمالي المعاشات المودعة 
في حساب المستأنف ضدها من قبل الهيئة 

هو 31463.700 دينار.
 وقال��ت المحكم��ة إنه��ا »التزم��ت بطل��ب 
ب��أن  ضده��ا  المس��تأنف  بإل��زام  الهيئ��ة 
ت��ؤدي 14923.300 دين��ار، رغ��م أن��ه أقل 
م��ن المبلغ الثاب��ت بخطاب البن��ك، وقضت 
المحكمة بإلغاء الحكم المس��تأنف والقضاء 
مجددًا بإلزام المس��تأنف ضده��ا بأن تؤدي 

للمستأنفة مبلغ 14923.300 دينار«.

 َبَرد بحجم البرتقال
يروع مناطق في أستراليا

ش��هدت مناطق الساحل الشرقي من أس��تراليا، عاصفة هوجاء من الَبَرد، 
مم��ا أدى إل��ى إلح��اق أضرار فادح��ة بالمباني، ال س��يما أن الحب��ات التي 

تساقطت كانت بحجم كبير يناهز فاكهة البرتقال.
وبحس��ب بيانات األرصاد، فإن حبات البرد التي تس��اقطت في أس��تراليا، 
مؤخرًا، هي األضخم في تاريخ البالد، بعدما سجلت منطقة كوينزالند حبة 

يصل قطرها إلى 16 سنتيمترًا.
ويوم األربعاء، انهارت أس��قف محالت تجارية في مقاطعة نيو ساوث ويلز، 

من جراء تساقط حبات برد ضخمة، وسط حالة من الذهول.
وكان نحو 400 ش��خص يحتمون من البرد داخ��ل مركز تجاري، عندما بدأ 

الماء يتسرب من السقف، بسبب شدة العاصفة.
واكتست األرض بالبياض في مناطق أستراليا، كما لو أن عاصفة ثلجية قد 
مرت من المكان، بينما انتشرت الصور على منصات التواصل االجتماعي.
وقالت الس��لطات األس��ترالية إنها تلقت عددًا كبيرًا م��ن االتصاالت التي 

تطلب المساعدة، في ظل العاصفة المباغتة والشديدة.
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تحت رعاية محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة، أطلقت المحافظة فعاليات أســبوع المنامة لريادة 
األعمال في نســخته الســابعة تحت شــعار “ريادة األعمال - إعادة بناء اقتصادات أكثر اســتدامة ما بعد الجائحة”، إذ من 
المقرر أن تتضمن الفعاليات 50 ورشة وندوة يقدمها 70 خبيًرا ومختًصا في مجال ريادة األعمال من مختلف دول العالم، 
حيث تســتهدف الفعاليات نحو 7000 مشــارك؛ من أجل تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على إطالق 
مشــروعاتهم الخاصة وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، وتمكين رواد أعمال ناجحين يســهمون في بناء الوطن ونمائه 

وازدهاره.

وبهذه المناسبة، قال المحافظ في 
كلمة افتتاح أعمال أسبوع المنامة 
لريـــادة األعمـــال الـــذي أقيـــم عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي “إن إقامة 
هـــذا الحـــدث للعـــام الســـابع علـــى 
التوالـــي يترجـــم جهـــود محافظـــة 
العاصمة في اســـتدامة مشروعاتها 
التـــي تتميـــز بتلبيتهـــا احتياجـــات 
األعمـــال،  ورواد  الشـــباب  فئـــة 
خصوصـــا مع استشـــعار المحافظة 
أهميـــة دعـــم ورعاية قطـــاع ريادة 
األعمال وتحفيز االبتكار واإلبداع، 
بمـــا يظهـــر تقديـــر مملكـــة البحرين 
لمجتمـــع األعمـــال علـــى الصعيدين 
المحلي والدولي”، مشـــيًرا إلى دور 
الحـــدث في توفيـــر منصـــة مثالية 
المســـار  وتحديـــد  الشـــباب  إللهـــام 

مشـــروعاتهم  إلطـــاق  الصحيـــح 
وترجمـــة أفكارهم لواقـــع ملموس، 
فـــي ظـــل التعافي االقتصـــادي بعد 

جائحة كورونا.
افتتـــاح  فعاليـــات  وشـــهدت 
االعمـــال  لريـــادة  المنامـــة  أســـبوع 
انعقـــدت  إذ  متنوعـــة،  فقـــرات 
الجلســـة الحواريـــة األولـــى بعنوان 
بعـــد  مـــا  العالميـــة  “االقتصـــادات 
برنامـــج  بمشـــاركة  الجائحـــة”، 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  األمـــم 
اليونيـــدو  ومكتـــب  البشـــرية، 
لترويـــج االســـتثمار والتكنولوجيا، 
وتلت الجلســـة كلمة لمدير الشـــبكة 
العالمية لريادة األعمال بإندونيسيا 
إيفان ساندجاجا، كما قدم الرئيس 
التنفيذي لالتزام ببورصة العمات 

المشـــفرة )ريبيـــو( خـــوان النـــوس، 
كلمة عن مستقبل العمات الرقمية 

في زمن االبتكار.
األول  اليـــوم  أعمـــال  وتواصلـــت 
حـــول  متنوعـــة  ورش   4 بعقـــد 
األعمـــال،  ريـــادة  أهـــداف  تحديـــد 
للمهـــارات  المهنيـــة  واألساســـيات 
األهـــداف  وتحديـــد  الســـحابية، 
والمهنـــي،  الشـــخصي  للنجـــاح 
المتحدثيـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
المحليين والعالمين، ومن المقرر أن 
تستمر أعمال أسبوع المنامة لريادة 
األعمـــال لغاية 26 أكتوبـــر الجاري، 
المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن  وعلـــى 
بالورش والندوات التسجيل مجاًنا 
www.( اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 

.)manamaweek.com

أكدت اختصاصية التغذية العاجية أريج السعد 
عدم وجود نظام غذائي يســـاهم في الوقاية من 
اإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 100 %، في وقت 
يمكـــن أن تلعـــب فيـــه التغذية دورا فـــي التقليل 
مـــن احتماليـــة اإلصابة بالمرض، كمـــا أن لها دورا 
في مختلف مراحـــل المرض الوقائية والعاجية 

واالستشفاء.
ولفتـــت فـــي لقـــاء افتراضـــي عبر حســـاب لجنة 
الشـــباب التابعـــة للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة علـــى 
منصة “انســـتغرام” إلى وجود دراســـات تثبت أن 
اتباع أنظمة غذائية محفزة لالتهاب )ســـكريات، 
مصنعـــة،  أغذيـــة  ومتحولـــة،  مشـــبعة  دهـــون 
منتجـــات الطحيـــن األبيـــض( قد ترفـــع احتمالية 
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي بنســـبة 12 % مقارنة 

بالنساء الاتي يتبعن نظاما غذائيا صحيا.
وأشارت إلى أن اتباع نمط غذائي صحي يشمل 
التغذية الصحية وممارســـة الرياضة والمحافظة 
على الوزن، من شـــأنه أن يقلل من نسبة اإلصابة 

بسرطان الثدي بنسبة 25 إلى 30 %.
وقالـــت إن العاقة بين اإلصابة بســـرطان الثدي 
وزيـــادة الوزن ما زالت في طور الدراســـة، إال أن 
هناك دراسات تشير إلى أن زيادة الوزن من شأنه 
أن يزيـــد احتمـــال إصابـــة النســـاء الاتـــي انقطع 

عنهن الطمث بالمرض بنسبة 10 إلى 30 %.
 4 إلـــى   2 بمقـــدار  الـــوزن  تقليـــل  أن  وبينـــت 
كليوجرامات يساهم في تقليل احتمالية اإلصابة 
بالمرض بنســـبة 13 %، كما أن نزول الوزن ألكثر 
من 9  كيلوجرامات يســـاهم في تقليل احتمالية 

اإلصابة بالمرض بنسبة 26 %.
وأشـــارت إلى أن زيادة تناول الســـكريات يساهم 
في رفع هرمون األنسولين في الدم، الذي بدوره 
يرفـــع احتمالية اإلصابة بســـرطان الثدي بنســـبة 
40 %، كمـــا أن االعتماد على المشـــروبات الغنية 
بالسكر تؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة بنسبة 

.% 22
وقالت الســـعد إن التركيـــز على األغذية المضادة 

بأنواعهـــا(  والفواكـــه  )الخضـــروات  لالتهابـــات 
يســـاعد على تقليل احتمالية اإلصابة بنســـبة 43 

.%
وقالـــت إن انخفـــاض نســـبة فيتاميـــن دال فـــي 
الجســـم قد يـــؤدي إلى اإلصابة بســـرطان الثدي؛ 
نظرًا لكون وجود نسب طبيعية من فيتامين دال 
في الجســـم يســـاهم في التحكم بالنمو الطبيعي 
لخايـــا الثدي، كما أنها تســـاهم في تثبيط حجم 

الورم.
وأكدت أنـــه ال ينصح بتخفيف الوزن في مرحلة 
العـــاج لكـــون نـــزول الوزن بنســـبة أكثـــر من 10 
% يتســـبب في تقليل اســـتجابة الجسم للعاج، 
حيث يبـــدأ برنامج خفض الوزن بعد العاج؛ من 
أجـــل التحكم في األعـــراض العاجيـــة الجانبية 
التي تتطلب المتابعة الطبية الغذائية )اإلســـهال، 

الغثيان القيء، فقدان حاسة التذوق(.
ولفـــت إلى أهميـــة التغذية الصحيـــة في مرحلة 
العاج؛ لكونها تســـاهم مـــن التقليل من احتمالية 

اإلصابـــة بااللتهابـــات فـــي مرحلة العـــاج بحيث 
ترفع من كفاءة الجهاز المناعي للجســـم وسرعة 

االستشفاء.
وذكـــرت أن بعض النســـاء بعد العـــاج الكيماوي 
والكورتيزون قد يحدث لديهن زيادة في الوزن؛ 
ولذا يعـــد تخفيف الوزن بعد العاج أمر ضروري 
جـــدًا لتقليـــل احتماليـــة اإلصابـــة بالمـــرض مـــن 
جديـــد، إذ إن زيادة الـــوزن ترفع احتمالية رجوع 

المرض من جديد بنسبة الثلث.
الكورتيزونيـــة  العاجـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والهرمونية تسبب حالة من إقبال المريضة على 
تنـــاول الحلويـــات والســـكريات، وبالتالـــي ترتفع 
نسبة اإلصابة بالسكر لديهن بنسبة تصل 2.5 %.
وذكـــرت أن بعض الدراســـات أثبتـــت أن االلتزام 
بنظـــام غذائـــي بعد اإلصابـــة يقلل مـــن احتمالية 
رجوع المرض بنسبة 55 %، ويقلل من احتمالية 

الوفاة بنسبة 68 %.

أكــد الباحــث األكاديمي في عالج الســرطان ســعيد الجــارودي من المملكة 
الخاليــا  عــالج  فــي  الذهــب  مركبــات  اســتخدام  أن  الســعودية  العربيــة 

السرطانية أفضل بـ 600 مرة من العالج الكيماوي.

بحثـــه  فكـــرة  انبثقـــت  الجـــارودي 
اآلالم  مـــن  التخفيـــف  فـــي  لســـعيه 
المصاحبـــة للعاج الكيماوي لمرضى 
السرطان، لينقل ذلك السعي واألمل 
عبر سلسلة أكتوبر الوردي الذي بثته 
صحيفـــة “البـــاد” عبـــر منصتها يوم 
الثاثـــاء )19 أكتوبـــر 2021(، والتـــي 
محمـــد،  ســـعيد  الصحافـــي  أدارهـــا 
بمـــرض  التوعيـــة  مـــع شـــهر  تزامًنـــا 

سرطان الثدي.
وقـــال الجـــارودي “إن فكـــرة انطاق 
البحـــث انبثقـــت مـــن فكـــرة تخفيف 
العـــاج  المصاحبـــة لجلســـات  اآلالم 
اســـتخدام  حاولنـــا  لـــذا  الكيمـــاوي؛ 
معـــدن  أن  ولكـــون  آمنـــة،  مركبـــات 
الذهـــب مـــن المركبـــات اآلمنـــة على 
جســـم اإلنســـان، فقـــد بدأنـــا تصنيـــع 
القيـــام  تـــم  كمـــا  الذهـــب،  مركبـــات 
كانـــت  والتـــي  االختبـــارات  ببعـــض 

نتائجها مرضية”.
وأضاف أن “الذهب يمتاز بكونه من 
المركبات اآلمنة، وليس له ســـمومية 
على الجسم، وهذه المركبات أثبتت 
أن الخايـــا الســـرطانية ال تســـتطيع 
العـــاج  بعكـــس  معهـــا،  تتأقلـــم  أن 
الخايـــا  تســـتطيع  فقـــد  الكيمـــاوي، 
السرطانية أن تتأقلم مع هذا العاج 
ممـــن يجعلهـــا تقـــاوم العـــاج، إال أن 
التأقلـــم  تســـتطيع  ال  الخايـــا  هـــذه 
والتكييـــف مـــع مركبـــات الذهب، ما 

يساهم في نجاح العاج”.
وتابـــع “لكـــون أن مركبـــات الذهب ال 
تســـتطيع أن تتكيـــف معهـــا الخايـــا 
الســـرطانية، فهي أفضل بـ 600 مرة 

أفضل من العاج الكيماوي”.
وأكـــد أن هـــذه المركبـــات آمنـــة وتم 
تجربتها على الفئران؛ للتأكد مما إذا 
كانت سامة أم ال، مشيًرا إلى النتائج 

كانـــت مرضيـــة، الفتـــا إلـــى أنـــه في 
الفترة المقبلة سيتم إقامة التجارب 

على الحيوانات.
الجـــارودي حصـــل علـــى 14 شـــهادة 
كانـــت  13 شـــهادة  اختـــراع،  بـــراءة 
تتعلـــق باســـتخدام المركبـــات لعاج 
وقـــود  فـــي  وشـــهادة  الســـرطان، 

الطائرات، 
المكتـــب  فـــي  مســـجله  وجميعهـــا 
األميركـــي لبـــراءة االختـــراع، مؤكًدا 
الشـــهادة  هـــذه  علـــى  للحصـــول  أن 

يجب أن يكون المقدم لها قد توصل 
إلى اختراع جديد.

المملكـــة  بـــدور  الجـــارودي  وأشـــاد 
دعـــم  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
الباحثين، واالهتمام بالبحث العلمي 
واالســـتثمار فـــي الطاقات البشـــرية، 
مؤكـــًدا أن المملكة تمثل بيئة خصبة 

للباحثين.
وتطـــرق الجـــارودي فـــي اللقـــاء إلى 
أصعـــب مراحـــل البحـــث والمتمثلـــة 
فـــي نتائج الفحص بعد 3 أشـــهر من 
بدء التجربة، قائـــًا ”لم تكن النتائج 
فـــي البدايـــة مرضيـــة؛ لـــذا واصلـــت 
رحلـــة البحـــث واإلصـــرار للحصـــول 
المناســـبة  الذهـــب  مركبـــات  علـــى 
للعـــاج، على الرغم من اســـتخدامي 
لما يقـــارب 25 غراما من الذهب في 

بداية التجربة”.
وأضاف أن “البحوث تؤكد أن معدن 
الذهـــب له مفعول كبيـــر في القضاء 
على الخايا الســـرطانية؛ لذا أعددنا 
خطـــة وقريًبـــا ســـنبدأ بالتجارب في 
األوســـاط الحيوانيـــة وقد تســـتغرق 

وقتـــا ربمـــا قـــد يكـــون فـــي حـــدود 
العاميـــن، وفـــي حـــال كانـــت النتائج 
علـــى  بالتجـــارب  ســـنبدأ  مبشـــرة 
اإلنســـان وذلـــك وفًقـــا البرتوكـــوالت 

الصحية المعتمدة”.
وعلى صعيد متصل، شدد الجارودي 
علـــى أهمية الفحص المبكر، مشـــيًرا 
إلى أن شـــهر سرطان الثدي هو شهر 
المبكـــر،  الفحـــص  بأهميـــة  التوعيـــة 
مبيًنـــا أن هـــذا الفحـــص يســـاهم في 
نجـــاح عـــاج العديـــد مـــن الحـــاالت 
التي يتم اكتشـــافها بشـــكل مبكر، إذ 
تصل نسبة نجاح عاجها ما بين 90 

إلى 95 %.
وقـــال “الفحـــص المبكـــر جـــًدا مهـــم 
الســـرطان  الحـــاالت، إذا إن  لجميـــع 
يحتـــاج  ســـم   2 طولـــه  يبلـــغ  الـــذي 
مـــن ســـنتين إلـــى 3 ســـنوات قبل أن 
يســـتفحل وينتشر؛ لذا فإن في حال 
الكشـــف عنه مبكًرا قد يكون العاج 

سهًا”.
وذكر بعض األســـباب التي قد تؤدي 
إلـــى اإلصابة بســـرطان الثدي والتي 

من أهمهـــا البلوغ مبكًرا عنـــد الفتاة، 
تأخـــر انقطاع الطمـــث، اإلنجاب بعد 
ســـنوات طويلة وبعـــد عمر الثاثين، 
عـــدم اإلنجـــاب، والتاريـــخ الوراثي، 
مؤكًدا أن هذا النوع من السرطانات 
ال يقتصـــر علـــى النســـاء فقـــط، فقد 
يصـــاب رجل بنســـبة 1 % بســـرطان 

الثدي.
أهميـــة  علـــى  الجـــارودي  وشـــدد 
الفحص المبكر والذي سيســـاهم في 
الحد من انتشار الســـرطان، فالتأخر 
عـــن كشـــفه قـــد يـــؤدي إلـــى انتقالـــه 

للعظم أو الرئة.
وذكـــر الجـــارودي أن ســـرطان الثدي 
يعـــد ثالـــث نـــوع أكثـــر انتشـــاًرا فـــي 
العالـــم، إال أنـــه على الرغـــم من ذلك، 
فـــإن التوعيـــة أصبحت تلعـــب دورا 
في أهمية الكشـــف المبكر واالهتمام 
الحـــاالت  أن  مبيًنـــا  بالفحوصـــات، 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
قلت بنســـبة اإلصابة 50 %، بســـبب 

التوعية والكشف المبكر.

المنامة - وزارة الداخلية

إطالق أسبوع المنامة لريادة األعمال في نسخته السابعة

ال نظــام غـذائيا يمنع اإلصــابــة بسرطــان الثــدي

استخدام مركبات الذهب لعالج السرطان أفضل بـ 600 مرة من الكيماوي

50 ورشة وندوة يقدمها 70 خبيرا وتستهدف 7 آالف مشارك

اختصاصية التغذية أريج السعد: الخضروات والفواكه تقلل احتمال اإلصابة بنسبة 43 %

الباحث األكاديمي سعيد الجارودي: إقامة التجارب على الحيوانات بالمرحلة المقبلة

سيدعلي المحافظة

فاطمة عبداهلل

سعيد الجارودي
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شــهد اجتمــاع المجلــس البلــدي للمنطقــة الجنوبيــة رقــم “4” لــدور االنعقــاد الرابع مــن الفصل 
الخامــس الــذي عقــد صبــاح أمــس في مقــر المجلــس، وكان أول اجتمــاع يعقــد حضوريا بعد 
انحســار جائحــة كورونــا، وترأســه رئيــس المجلس البلدي بــدر التميمي، بحضــور نائب رئيس 
المجلــس عبداللطيــف المجيــرن، والمدير العــام لبلدية المنطقة الجنوبيــة عاصم عبداللطيف، 

حضورا كامال من جميع أعضاء المجلس البلدي.

وناقـــش المجلس جميع البنـــود المدرجة على 
جـــدول األعمـــال والتـــي تجـــاوزت الــــ 6 بنود، 
باإلضافـــة إلى ما اســـتجد من أعمال والتي تم 

الموافقة عليها باإلجماع.

معاملة غرف الحراسة كالشقق السكنية

وقـــرر المجلـــس الموافقـــة باإلجمـــاع على رفع 
توصيـــة للوزيـــر المختـــص باالقتـــراح الـــوارد 
مـــن رئيـــس المجلـــس بمعاملـــة قاطنـــي غرف 
الحراسة في أســـطح المباني السكنية معاملة 
الشـــقق الســـكنية بما يخص تســـعيرة الكهرباء 
فـــي  وتثبيتهـــا  العناويـــن  وتســـجيل  والمـــاء 
البطاقـــة الســـكانية، وتعديـــل البنـــود باقتصار 
مرافـــق الســـطح 30 % علـــى االســـتخدامات 
التي تخدم المبنى كالمخازن وغرف الغســـيل، 
ونقـــل ملحق الحارس الى الدور األرضي فقط 
وبمســـاحة 30 متـــرا، ولتفادي مشـــكلة الوضع 

القائم وتكرارها بالمباني الجديدة مستقبال.
وأوصـــت اللجنة باإلجماع على تغيير تصنيف 
العقار رقم “12011088” الواقع في منطقة أم 
العوسج في مدينة خليفة من تصنيف مناطق 

الســـكن  مناطـــق  تصنيـــف  إلـــى  المشـــروعات 
الخاص ومناطق الخدمات والمرافق العامة.

تطوير الطرق المؤدية إلى دوار الساعة

علـــى  بتوصيـــة  باإلجمـــاع  الموافقـــة  وتمـــت 
اقتراح مقدم من عضو المجلس عبدهللا أحمد 
بوبشـــيت بتوســـعة شـــارع ولي العهد بإضافة 
مســـار ثالث باتجاه دوار شـــارع الشيخ خليفة 

بن سلمان بالمحافظة الجنوبية.
وأوصـــت اللجنة على مخاطبة وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم 
الممانعـــة علـــى االقتـــراح برغبة بشـــأن تطوير 
الطـــرق المؤدية إلى دوار الســـاعة، مع توصية 
لجنة الخدمات والمرافق باالجماع على إنشاء 
جسر أو نفق على دوار الساعة بالرفاع الغربي.

1000 جولة من “الصحة”

وبناء على طلب من رئيس المجلس واألعضاء 
واالستفســـار  المواطنيـــن  شـــكاوى  لمتابعـــة 
علـــى العديد من طلبـــات المواطنيـــن الخاصة 

بـــوزارة الصحـــة، اجتمـــع المجلـــس البلـــدي مع 
المختصيـــن مـــن إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة بشأن اآللية المتبعة في قانون الصحة 
العامة والخاص بتربية الحيوانات في المنازل 
وخطـــة الـــوزارة للقضـــاء على الحشـــرات في 
وادي البحيـــر ودور الصحـــة العامة في مدينة 
زايـــد، حيث تكثر الحشـــرات لكونها من المدن 

األكثر زراعة وساحات خضراء.
المالريـــا  مكافحـــة  بأعمـــال  القائـــم  ورد 
والحشـــرات فـــي إدارة الصحـــة العامة ووزارة 
الصحـــة، حســـين شـــعيب، ومشـــرف مكافحة 
المالريـــا والحشـــرات فاطمة جعفـــر، بأن إدارة 
الصحـــة العامة تقوم بعملهـــا على أفضل وجه 

وتتبع الطرق الحديثة في هذا الجانب.

وأشـــار إلـــى أن موظفـــي الصحـــة، فـــي حـــال 
وجود شـــكاوى عن وجود حظائر أو حيوانات 
في داخل البيوت الســـكنية، فهي ال تســـتطيع 
دخول منـــزل دون وجود إذن نيابة، حتى في 
حـــال وجـــود حيوانـــات مضـــرة أو تؤثـــر على 
الصحـــة، ولكـــن الصحـــة تقـــوم بزيـــارة البيـــت 
والتفتيش بعد وصول بالغ من مركز الشرطة. 
وذكـــر أن الصحة قامت بأكثر من 1000 جولة 
في العام الماضي للقضاء على الحشـــرات في 
مختلف مناطق البحرين، مشـــيرا إلى أن إدارة 
الصحـــة العامة تقـــوم بثالث زيـــارات، وإذا لم 
يتم تعديل الوضع بفترة السماح ترفع القضية 
للنيابة التي تتخذ اإلجراءات المطلوبة وترفع 

القضية إلى محكمة التنفيذ. 

وأكـــد أن “دور الـــوزارة رقابـــي، فنحـــن ليـــس 
ســـلطة تنفيذية وليس مخولين باإلزالة، وإنما 

دور البلديات والجهات المختصة اإلزالة”. 

خط ساخن للقضاء على القوارض

وطالـــب رئيـــس المجلس واألعضـــاء بضرورة 
قيـــام الوزارة بوضـــع خط ســـاخن للمواطنين؛ 
لإلبـــالغ غـــن القـــوارض والحشـــرات بـــدال من 
المركـــز الحالـــي، بينمـــا أكد شـــعيب أن الوزارة 
تقـــوم من خالل المركز بعمل ناجح، وأن هناك 
تواصال وســـرعة استجابة للمواطنين، وتوجد 
لدى الـــوزارة خطة تطويرية فـــي هذا الجانب 

للعام المقبل.

مدينة زايد مرتع الحشرات 

الصحـــة  إدارة  مـــن  فاطمـــة جعفـــر  وأشـــارت 
العامـــة إلى أن الـــوزارة تقوم بجـــوالت دورية 
ومســـتمرة للقضاء على الحشرات، ومن طاقم 
متخصـــص، وكذلـــك القضـــاء على الحشـــرات 
أو القـــوارض الناتجة عن البرك والمســـتنقعات 
الموجـــودة بالمنطقـــة، مؤكـــدة أن مـــن يتابـــع 
منطقـــة البحير ومـــا قامت به الصحة من عمل 
ومتابعة ســـيجد الفرق واضحا وبارزا وعاكسا 
بصورة إيجابية عمل الصحة في هذا الجانب، 
وأن إغـــالق بعـــض األماكن قـــد يعرقل القضاء 

على الحشرات.

“الصحــة”: 1000 جولــة للقضــاء علــى الحشــرات
أول جلسة لـ “بلدي الجنوبية” بعد انحسار الجائحة... والحضور 100 %

اجتماع بلدي الجنوبية

الرفاع - مجلس بلدي المنطقة الجنوبية

أشـــاد رئيس المجلس البلـــدي بالمنطقة 
الجنوبية بـــدر التميمي بإطالق المبادرة 
الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي حملة 
وطنيـــة للتشـــجير تحـــت عنـــوان “ُدمِت 
خضراء” برعاية كريمة من قرينة عاهل 
االستشـــاري  المجلـــس  رئيســـة  البـــالد 
للمبادرة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وأثنـــى علـــى الـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم 
بـــه الســـتدامة تطويـــر وتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن وإبـــراز 
الســـمات الجماليـــة للمملكـــة واهتمامهـــا 
بالزراعة كإرث تاريخي على مر األزمنة، 
والســـعي نحـــو زيـــادة وتوســـعة الرقعة 

الخضراء.
الســـمو  صاحبـــة  دور  التميمـــي  وأكـــد 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

آل خليفـــة، وعنايتهـــا وتوجيههـــا الدائم 
لتطويـــر القطـــاع الزراعـــي للمملكـــة في 
جميـــع المحافظـــات، واهتمـــام ســـموها 
بالمـــزارع  باالهتمـــام  وتوجيهاتهـــا 
البحرينـــي وتوفيـــر البيئـــة المناســـبة له 
وكذلـــك الـــدور المهـــم والبـــارز إلنجـــاح 
إن  إذ  المزارعيـــن،  ســـوق  واســـتمرارية 
ســـموها تولـــي أي مبـــادرة تعمـــل علـــى 
تطويـــر القطـــاع الزراعـــي اهتمـــام بالـــغ 

ودعم ال محدود.
الســـمو  صاحبـــة  أن  التميمـــي  وبيـــن 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة كان لهـــا دور كبير في المحافظة 
الجنوبية من خالل التشجيع على عملية 
التشـــجير وزيادة الرقعـــة الخضراء، كما 
أن المجلـــس البلـــدي بالمنطقة الجنوبية 
وفـــق تلـــك التوجيهـــات وتحـــت رعايـــة 
صاحبـــة الســـمو أقـــام بعض المبـــادرات 
التـــي تمثـــل ترجمـــة للمبـــادرة الوطنيـــة 

لتنمية القطاع الزراعي وذلك من خالل 
مســـابقة أجمـــل حديقة منزليـــة وأجمل 
حكوميـــة  مؤسســـة  وأجمـــل  واجهـــة 
تنمـــي القطـــاع الزراعي فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، وكان ذلك برعاية وتشـــجيع 
ودعـــم مـــن ســـموها وبحضـــور األميـــن 
العام للمبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي الشـــيخة مرام بنت عيســـى آل 
خليفة لجائزة أجمل حديقة منزلية قبل 

أعوام.
وأكد التميمـــي أن تلك المبادرات والتي 
تهدف إلى إطالق مشـــروعات للتشجير 
فـــي المحافظات األربع من خالل زراعة 
أكثر من 50 ألف شـــجرة وشـــجيرة على 
مساحة تقدر بأكثر من 70 ألف متر مربع 
وأكثـــر مـــن 21 ألـــف يعد مـــن المبادرات 
التـــي تعمل على زيادة الرقعة الخضراء 
تســـهم في تحقيـــق التنمية المســـتدامة 

وتعزز من مستوى جودة الحياة.

أشاد بمبادرة “دمت خضراء” بتعزيز مستوى جودة الحياة

التميمي: دور كبير لسمو قرينة العاهل في استدامة القطاع الزراعي
المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية رئيس الجمارك الشيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، أقامت 
تكريـــم  حفـــل  الجمـــارك  شـــؤون 
ورشـــة  فـــي  المشـــاركة  للشـــركات 
عمل “اإلجـــراءات الجمركية لعملية 
انتقـــال الشـــحنات التجاريـــة”، التي 
أقيمت بالتعاون مع مجلس التنمية 
15 شـــركة  بمشـــاركة  االقتصاديـــة، 
ووكالء  اللوجســـتية  للخدمـــات 
الشـــحن البحري من خالل االتصال 

المرئي.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد في 
كلمـــة ألقاهـــا، أهمية هـــذا النوع من 
فـــي  لهـــا دور  العمـــل والتـــي  ورش 
تعزيـــز حركة النقـــل الدولية لمملكة 
مـــع  التعـــاون  وإثـــراء  البحريـــن، 
القطـــاع الخاص؛ بهدف االســـتفادة 
من الخبرات بين الجهات المشاركة، 

يخـــدم مصلحـــة  مـــا  وتحقيـــق كل 
مملكة البحرين.

تؤهـــل  الورشـــة  هـــذه  أن  يذكـــر 
للحصـــول علـــى شـــهادة  الشـــركات 
“المشغل المعتمدة لخدمة الشحن”، 
البضائـــع  انتقـــال  تتيـــح  والتـــي 
التجاريـــة “الشـــاحنات” بيـــن مينـــاء 

خليفة بن ســـلمان ومطـــار البحرين 
الدولي خالل ساعتين فقط.

حضر الحفل المدير العام للتخليص 
والخدمـــات الجمركيـــة وعـــدد مـــن 
التنميـــة  مجلـــس  مـــن  المديريـــن 
وشـــؤون  البحريـــن  االقتصاديـــة 

الجمارك.

تكريم المشاركين بورشة “اإلجراءات 
الجمركية لعملية انتقال الشحنات التجارية”

بدور المالكي من الرفاع   |   تصوير: رسول الحجيري

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس وحـــدة جرائم التهـــرب الضريبـــي بالنيابة 
العامـــة بأن المحكمة الصغـــرى الجنائية أصدرت حكمها 
أمـــس بمعاقبة متهمين بالحبس 6 أشـــهر مـــع النفاذ لكل 
منهمـــا وبتغريم الثالث مبلغ 500 دينار ومصادرة طائرة 
تحكم عن بعد )الدرون(؛ لما نسب إليهم من تهمة إدخال 
وحيـــازة بضاعـــة ممنوعـــة بالمخالفـــة للقانـــون الموحد 

للجمارك.
وتعـــود تفاصيـــل القضية إلى ورود بالغ لـــإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة من شـــؤون الجمـــارك يفيد 
بقيـــام المتهمين بتهريب طائرة تحكم عن بعد )الدرون( 
بإدخالهـــا إلـــى البـــالد بصـــورة غيـــر نظاميـــة بالمخالفـــة 
للقانـــون الموحـــد للجمـــارك، وتـــم إخطار وحـــدة جرائم 
التهـــرب الضريبـــي والتـــي بدورهـــا بـــادرت بإجـــراءات 
التحقيـــق في الواقعة بإصدارها إذنا بالقبض والتفتيش 
والذي أسفر عنه القبض على المتهمين الثالثة وضبطت 

عند أحدهم طائرة تحكم عن بعد )الدرون(.
وباســـتجواب المتهمين أقروا بما نســـب إليهم من تهمة 
تهريـــب وحيـــازة بضائـــع ممنوعـــة دون تقديم مـــا يفيد 
اســـتيرادها بصـــورة نظاميـــة، وأمرت بحبـــس المتهمين 
احتياطـــا علـــى ذمـــة التحقيـــق والتحفظ علـــى الطائرة 
المضبوطـــة وأمرت بإحالة المتهميـــن للمحكمة الصغرى 

الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العاصمـــة بـــأن النيابة العامـــة تلقت 
شـــرطة  مديريـــة  مـــن  بالغـــات 
محافظة العاصمة بقيام شـــخصين 
بســـرقة  اإلفريقيـــة  الجنســـية  مـــن 
مـــن  لعـــدد  شـــخصية  مقتنيـــات 

المركبات.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة إجراءات 
البالغـــات،  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
حيـــث  المتهميـــن،  واســـتجوبت 
اعترفـــا بمـــا نســـب إليهما مـــن اتهام 
وقررا بأنهما قاما بسرقة المنقوالت 
مـــن المركبـــات ومن ثم قامـــا ببيعها 
ومـــن  التجاريـــة.  المحـــالت  علـــى 
خـــالل إجراءات التحقيـــق تبين أن 

أصحـــاب المحـــالت التجاريـــة على 
علم بأن المضبوطات مسروقة، كما 
تـــم اســـتجواب أصحـــاب المحالت 
التجاريـــة وتبيـــن بأنهـــم علـــى علـــم 
بأن المنقوالت متحصلة من جريمة 
الســـرقة، وقـــد تـــم مواجهـــة جميـــع 
المتهميـــن بالمضبوطات المســـروقة 

التـــي تـــم العثـــور عليها في مســـكن 
أحد المتهمين والمحالت التجارية، 
بحبـــس  القـــرار  اتخـــاذ  تـــم  وعليـــه 
المتهميـــن جميعا؛ تمهيـــدا إلحالتهم 
إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة المختصة، 
وتســـليم المنقوالت المســـروقة إلى 

مالكيها.

استجواب أصحاب محالت تجارية لشرائهم المسروقاتأحدهم أدخل طائرة “درون” بطريقة غير مشروعة

سجن لَصي مقتنيات السيارات تمهيدا لمحاكمتهماالحبس وغرامة لـ 3 متهمين بحيازة بضاعة ممنوعة
المنامة - النيابة العامة
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