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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتب فاضل منسي:

نــفــى رئــيــس جــهــاز الــخــدمــة 
الــمــدنــيــة أحــمــد الـــزايـــد مـــا يتم 
بــعــض  أن  بــــخــــصــــوص  تــــــداولــــــه 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة قــد وظفت 
ــددا مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن دون  عــ
إعـــــــــان شـــــواغـــــر فـــــي الـــصـــحـــف 
الـــمـــحـــلـــيـــة والــــمــــواقــــع الــتــابــعــة 
لـــجـــهـــاز الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة فــي 

مواقع التواصل االجتماعي.
خاصة  تصريحات  قي  وقــال 
جــمــيــع  إن  ــلـــيـــج«  الـــخـ لـــــ»أخــــبــــار 
ــن  الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــــم ولـ
القانونية في  تتجاوز اإلجراءات 
عمليات التوظيف بما فيها وزارة 
جميع  وأن  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة 
الــجــهــات مــلــتــزمــة تــمــامــا بــقــرار 
الخدمة  وقانون  الــوزراء  مجلس 
ــوع إلــى  ــالـــرجـ الــمــدنــيــة وذلـــــك بـ
بحسب  المدنية  الخدمة  جــهــاز 

الــوزارة  لــدى  المتوافرة  الشواغر 
مع مراعاة توافر الميزانية.

ــة  ــدمـ ــخـ الـ جــــهــــاز  أن  وأكــــــــد 
بإرسال  ذلك  بعد  يقوم  المدنية 
جــمــيــع الــمــؤهــلــيــن الــمــســجــلــيــن 
الـــوزارة  إلــى  الخدمة  لــدى جهاز 

الـــمـــعـــنـــيـــة بـــحـــســـب الــتــخــصــص 
الــمــطــلــوب، وتـــقـــوم الـــــــوزارة بعد 
ذلـــك بــاالخــتــبــارات الـــازمـــة من 
مــقــابــات واخـــتـــبـــارات تــحــريــريــة 
ــن جـــهـــاز  ــ ــضــــور مـــمـــثـــل مـ ــع حــ ــ مـ
الخدمة المدنية للمقابات من 
االختيار  ويــكــون  الشفافية  بــاب 

بحسب الجدارة والمؤهل. 
أمـــــا بـــخـــصـــوص الــتــوظــيــف 
فأكد  والتعليم  التربية  وزارة  في 
فيها  التوظيف  أولوية  أن  الزايد 
مــــن خـــريـــجـــي كــلــيــة الــمــعــلــمــيــن 
وأن  مــــعــــهــــم،  الــــعــــقــــد  بــــحــــســــب 
تم توظيفهم هم من  جميع من 
جميع  أن  مــبــيــنــا  الــبــحــريــنــيــيــن، 
بجهود  تقوم  الحكومية  الجهات 
الحكومي  العمل  دعم  في  كبيرة 
وتعمل وفق القوانين واإلجراءات 
توظيف  قبل  الــازمــة  القانونية 
تقوم  ما  أي شخص، مثنيا على 
وعدالة  شفافية  من  الجهات  به 

في عمليات التوظيف.

األمــنــاء  بـــادر مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  واإلدارة 
بـــالـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــك ومــعــهــد 
ــب  ــدريــ ــتــ ــلــ الـــــبـــــحـــــريـــــن لــ
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة 
بــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــة الـــــخـــــطـــــة 
تتضمنه  ومــا  االنتقالية 
مــــن تـــدابـــيـــر وإجـــــــــراءات 
أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة وإداريـــــــــــــــــة 
ومــالــيــة، وذلــــك فــي إطــار 
 )46( رقـــــــــم  الــــــمــــــرســــــوم 
عن  الــصــادر   2022 لسنة 
الجالة  حــضــرة صــاحــب 
الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــبــاد  آل خــلــيــفــة مــلــك 
ــم، الـــــــذي يــنــص  ــعـــظـ ــمـ الـ
تــبــعــيــة معهد  نــقــل  عــلــى 
الــبــحــريــن لــلــتــدريــب إلــى 
التقنية  الــبــحــريــن  كــلــيــة 

)بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن(، 
االنــخــراط  تعزيز  بــهــدف 
بما  المهني  التعليم  فــي 
ــع احــتــيــاجــات  يـــتـــوافـــق مـ

سوق العمل.
مــــاجــــد  د.  وأشــــــــــــــــار 
الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة 
والتعليم إلى أن المبادرات 
الخاصة بتطوير التعليم 
العديد  تشمل  والتدريب 
بينها  المجاالت، من  من 
الفني  بالتعليم  االرتقاء 
والمهني، مؤكًدا أن هناك 
إقـــبـــاال مـــن الــطــلــبــة على 
االلتحاق بالتعليم الفني 
والمهني، األمر الذي أدى 
إلى التوسع في التطبيق 
الــعــمــلــي لــلــمــواد الــفــنــيــة 
والــمــهــنــيــة فـــي الـــمـــدارس 
الثانوية للبنين والبنات.

مــعــهــد  أن  وأوضـــــــــــح 
الــبــحــريــن لــلــتــدريــب قد 
ــوات  ــنــ ــهــــد خـــــــال الــــســ شــ
ــوًرا فــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة تـ ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
ــتـــي يــقــدمــهــا  بـــرامـــجـــه الـ
لـــــمـــــتـــــدربـــــيـــــه، وكـــــذلـــــك 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــرامـــج 
على  بــنــاًء  يقدمها  الــتــي 
مــن مؤسسات  عــدد  طلب 
مشيًرا  الــخــاص،  القطاع 
ــه قــــد تــــم تــكــلــيــف  ــ ــــى أنـ إلـ
الــجــهــات الــمــخــتــصــة في 
الــــــــوزارة لــتــنــفــيــذ مـــا ورد 
فــي الــمــرســوم، مــؤكــًدا أن 
الــتــنــســيــق مــســتــمــر بــيــن 
ــريـــن  ــبـــحـ ــنـــك الـ ــكـ ــتـ ــيـ ــولـ بـ
ــلــــى صــعــيــد  والـــــــــــــــوزارة عــ

المناهج والتدريب.

خ���ط���ة ان���ت���ق���ال���ي���ة ل��ن��ق��ل م��ع��ه��د 
البوليت�ك�ن�ك اإل�ى  لل�ت�دري�ب  الب�ح�ري�ن 

ال و�ساطات في التوظيف بالجهات الحكومية
التوظي�ف  اأولوي�ة  الخلي�ج«:  ل�»اأخب�ار  المدني�ة  الخدم�ة  رئي��س 
المعلم�ي��ن.. وجميع��هم بحريني�ون التربي�ة لخريج�ي كلي�ة  ف�ي 
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ص2 أخبار البحرين

} أحمد الزايد.

أكــــد أســـامـــة بـــن أحــمــد خــلــف الــعــصــفــور وزيـــر 
ــتــــزام مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة الــ
الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة  بقيادة  المستمر 
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصاحية  العدالة  بتعزيز 
مملكة  بحرص حكومة  منوها  المعاملة،  سوء  من 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــرئــاســة  البحرين 
سلمان بن حمد آل خيفة ولي العهد رئيس مجلس 
إقليميا  البحرينية  الـــريـــادة  تــرســيــخ  عــلــى  ــوزراء  ــ الـ

ودوليا في مجال رعاية الطفولة.
بــوال جــاك خبيرة  استقباله  ذلــك خــال  جــاء 
بالمملكة  نــايــكــو  فــي مــؤســســة  الــجــنــائــيــة  الــعــدالــة 

المتحدة.
التنمية  وزارة  وجــاهــزيــة  اســتــعــداد  إلـــى  ــار  وأشــ
لحماية  المتكاملة  الضمانات  لتوفير  االجتماعية 
آمـــنـــة وداعـــمـــة للتنمية  بــيــئــة  فـــي  الــطــفــل  حـــقـــوق 
اإلصاحية«،  »العدالة  قانون  ظل  في  المستدامة، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــال مــــــشــــــروع مــــجــــمــــع الــــرعــــايــــة 
االجــتــمــاعــيــة، وبــاالســتــعــانــة بــالــخــبــرات الــدولــيــة 

الشراكة مع  إلى جانب  الطفولة،  المعنية بحماية 
األحكام  بتنفيذ  العاقة  ذات  القطاعات  مختلف 
الــعــدالــة  الــقــانــون، لــتــطــويــر مــنــظــومــة  الــتــي كفلها 

ودورها في تعزيز حماية حقوق الطفل.
الجمعية  إدارة  مجلس  وافــق  ثانية،  جهة  مــن 
الــبــحــريــنــيــة لــتــنــمــيــة الــطــفــولــة عــلــى فــتــح مكتب 
ــتــــشــــاري بــمــقــر الــجــمــعــيــة لـــحـــمـــايـــة األطـــفـــال  اســ
مــن الــعــنــف وســـوء الــمــعــامــلــة، وســيــتــم الــعــمــل على 
القادمة،  الفترة  فــي  للمشروع  العمل  خطة  وضــع 
المجتمعي  بـــدورهـــا  الــجــمــعــيــة  مـــن  إيــمــانــا  وذلــــك 
فـــي تــبــنــي قــضــايــا الــطــفــولــة والــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
الجمعية  نـــشـــاط  لــهــا ضــمــن  الــمــنــاســبــة  الــحــلــول 
وتحقيق  استفساراتهم  على  والرد  األهالي  لتوعية 

االستفادة للمجتمع والمهتمين. 
جــاء ذلــك خــال االجــتــمــاع الـــدوري للجمعية 
برئاسة د. حسن عبداهلل فخرو رئيس مجلس إدارة 

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

مدعومًة  أمس  النفط  أسعار  ارتفعت 
أوبك  منظمة  بأن  السعودية  من  بإشارات 
قـــد تــخــفــض اإلنــــتــــاج، ولـــكـــن الــتــعــامــات 
المستثمرين  استيعاب  مع  متقّلبة  كانت 
وتجاهلهم في نهاية األمر تحذيرات رئيس 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي )الــبــنــك 
الــمــركــزي األمــريــكــي( مــن مــواجــهــة بعض 

المعاناة االقتصادية.
برنت  لــخــام  اآلجــلــة  العقود  وارتــفــعــت 
 100.99 التسوية  عند  لتبلغ  دوالر،   1.65
اآلجلة  العقود  وارتــفــعــت  للبرميل.  دوالر 

لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 54 
دوالرا   93.06 التسوية  عند  لتبلغ  سنتا، 

للبرميل.
وبــوجــه عــــام، ارتــفــع خـــام بــرنــت %4.4 
خال األسبوع، بينما من المقرر أن يرتفع 

خام غرب تكساس الوسيط %2.5.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــّطـــلـــع لــــرويــــتــــرز إن 
اإلمــارات أصبحت أحدث عضو في أوبك+ 
السعودية  نظر  وجهة  مع  يتفق  أنــه  يعلن 

بشأن أسواق الخام.
ــارت الــســعــوديــة يـــوم اإلثــنــيــن إلــى  ــ وأشـ

احــتــمــال إجـــــراء تــخــفــيــضــات فـــي اإلنــتــاج 
لتعويض عودة اإلنتاج اإليراني إلى أسواق 
النفط في حال أبرمت طهران اتفاقا نوويا 

مع الغرب.
»مازال  مذكرة:  في  كومرتسبنك  وقال 
لــيــســت على  الــســعــوديــة  االنــطــبــاع هـــو أن 
في  انخفاض  أي  عــن  للتغاضي  استعداد 
الــمــضــاربــون  دوالرا.   90 مــن  أقـــل  األســعــار 
ــوة  ــه دعـ يــمــكــن أن يــعــتــبــروا ذلــــك عــلــى أنــ
لــلــمــراهــنــة عــلــى ارتـــفـــاع األســـعـــار مــن دون 
ــى الــــخــــوف مــــن الـــمـــزيـــد مــن  ــ الـــحـــاجـــة إلـ

االنخفاضات الواضحة في األسعار«.
وانخفضت أسعار النفط فترة وجيزة 
بــعــد أن قـــال جــيــروم بـــاول رئــيــس مجلس 
االقتصاد  إن  أمــس  االتــحــادي  االحتياطي 
األمـــريـــكـــي ســيــحــتــاج إلــــى ســيــاســة نــقــديــة 
أن يصبح  قــبــل  ــوقــــت«  الــ »بـــعـــض  صـــارمـــة 
الــتــضــخــم تــحــت الــســيــطــرة، وهـــي حقيقة 
ــوق عــمــل أضــعــف  تــعــنــي تــبــاطــؤ الــنــمــو وســ
ــم« لــأُلســر والــشــركــات، منّوها  و»بــعــض األلـ
ــاع  ــفــ ــريــــع الرتــ ــــاج ســ ــدم وجـــــــود عــ ــ ــى عــ ــ إلــ

األسعار.

الــمــعــارك  أّدت  ــاالت:  الـــوكـ  – طــرابــلــس 
الـــتـــي انــدلــعــت لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت في 
العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات 
 13 مقتل  إلــى  السبت،  وتــتــواصــل  مسلحة 
شخصًا على األقل وإصابة 95 آخرين، مما 
انــدالع حــرب جديدة في  أثــار مخاوف من 
بلد يعيش أصا حالة من الفوضى في ظل 

وجود حكومتين متنافستين.
واندلع القتال بأسلحة ثقيلة وخفيفة 
الواقعة  المدينة  أحياء  من  عــدد  في  ليا 
في غرب ليبيا على خلفية فوضى سياسية 

مع حكومتين متنافستين. 
وُسمعت رشقات نارية ودوي انفجارات 
ــت الـــمـــعـــارك مــســتــمــرة  ــانـ طـــــوال الــلــيــل وكـ
ظهر أمس، كما أفادت وكالة فرانس برس.  
برئاسة  الليبية  الــوحــدة  حكومة  وحــّمــلــت 
عــبــدالــحــمــيــد الــدبــيــبــة ومــقــّرهــا طــرابــلــس 
الحكومة  لمعسكر  االشتباكات  مسؤولية 
المنافسة، »بعد أن كانت تخوض مفاوضات 
جاء  مــا  وفــق  الــدمــاء«،  العاصمة  لتجنيب 

في بيان.
ــال الــنــاطــق بــاســم جــهــاز اإلســعــاف  وقــ

والطوارئ أسامة علي لقناة »ليبيا األحرار«: 
»هناك إصابات في صفوف المدنيين جراء 

االشتباكات« من دون أن يذكر عددهم. 
وتحدثت وسائل اإلعام المحلية عن 
مــقــتــل مــدنــيــيــن أيــضــا لــكــن لـــم تــنــشــر أي 

حصيلة رسمية على الفور. 
ــة األنــــبــــاء الــلــيــبــيــة عــن  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الممثل  والــطــوارئ مقتل  اإلســعــاف  جــهــاز 
مصطفى بركة الذي كان في أحد األحياء 

التي تشهد معارك. 
ــار خــبــر مــقــتــلــه حـــزًنـــا كــبــيــًرا على  ــ وأثـ
ينشر  كــان  إذ  االجتماعي  التواصل  مواقع 

مقاطع فيديو بشكل منتظم. 
جسيمة  ــرارا  أضــ االشــتــبــاكــات  وخلفت 
في قلب العاصمة، كما أظهرت صور عديدة 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  ُنــشــرت 
ــار  ــبــــان تــحــمــل آثــ لـــســـيـــارات مــتــفــحــمــة ومــ
أيــًضــا نيرانا  الـــرصـــاص. وأظــهــرت الــصــور 

مشتعلة في مسجد وعيادة. 

م��ن ي���ع���ان���ون  ال��م��ع��ل��م��ي��ن  م����ن   %62

م����ت����ازم����ة »�����س����غ����ط ال���ع�������س���ب«
كتبت فاطمة علي:

تحدث  شائعة  مرضية  حالة  مــن  السيد  معصومة  طبيعي  عــاج  أخصائية  حــذرت 
بمتازمة  وتعرف علميا  باليد  وخــدرا  وخــزا  المعصم مسببة  نتيجة ضغط على عصب 
إصابة  األكثر  هم  المعلمين  أن  العصب«، موضحة  »ضغط  يسمى  ما  أو  الرسغي  النفق 
نشرت  التي  العلمية  والبحوث  الــدارســات  أحــدث  أكدته  ما  وهــو   %62 بنسبة  بالمتازمة 

مؤخرا.
وأشارت إلى آخر البحوث والدارسات العلمية التي أجريت بهذا الشأن والتي جاءت 
من جمهورية مصر العربية في عام 2020، إذ أوضحت أن متازمة النفق الرسغي »ضغط 
إذ بلغت  اليد وتنميل،  ألم في  أكدوا شكواهم من  الذين  المعلمين  العصب« تنتشر بين 
ارتفاعا شديدا  البحرين تؤكد  إلى أن اإلحصائية في مملكة  نسبة الشيوع 62%، مشيرة 

بالمتازمة بين المعلمين لوجود عامل خطر اإلصابة وهو الجهد اإلضافي على اليد.
وقالت إن المتازمة عبارة عن مجموعة من المشاكل العضلية والمفصلية الشائعة 
التي تحدث بسبب المجهود المبذول طوال العام مع فترات راحة قصيرة، وتحدث نتيجة 
بعض العادات كالتعامل مع األدوات التي تهتز أو العمل الذي يتطلب الثني فترات طويلة 
أو المتكررة من المعصم؛ مثل استخدام لوحة المفاتيح )الكيبورد( والماوس، موضحة 
الحصول  في حالة عدم  والعضات  األعصاب  في  دائــم  تلف  أن يحدث  الممكن  أنه من 
على عاج من الطبيب المختص، لذا فإن من شأن العاج الحد من خطر المضاعفات.

لقوة  العامة  القيادة  أعلنت 
دفاع البحرين فتح باب التطوع 
لــلــمــدنــيــيــن لــالــتــحــاق بــالــقــوة 
للمرحلة  استمرارا  االحتياطية 
األولــى، وذلــك ألقــارب العاملين 
ــاع  ــي قـــــوة دفــ والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فــ
ــرس الــوطــنــي  ــحــ الـــبـــحـــريـــن، والــ
ــيـــن والـــمـــدنـــيـــيـــن(،  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ )الـ
ــدم  ــقـ مـ فــــــي  ــر  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ تـ أن  ــى  ــلــ عــ
يكون  أن  منها  شــــروط؛  الــطــلــب 
يقل  وأال  الــجــنــســيــة،  بــحــريــنــي 
يزيد  وال  عــامــا،   )18( عــن  عمره 
من  ويستثنى  عــامــا،   )55( على 
الفنيون،  للعمر  األعــلــى  الــحــد 
بــحــســب  أو  واالخـــتـــصـــاصـــيـــون، 

متطلبات الواجب.
المساهمة  أن  إلــى  وأشــــارت 
والمحافظة  الوطن  حماية  في 
عــلــى أمــنــه واســـتـــقـــراره وســامــة 
أراضـــــــيـــــــه هــــــي واجــــــــــب وطـــنـــي 
مقدس وشرف للمواطنين، وقد 
االحتياطية  الــقــوة  قــانــون  نّظم 
رقم  بــقــانــون  بالمرسوم  الــصــادر 
واألنـــظـــمـــة  1987م  لــســنــة   )5)

بمقتضاه  الــصــادرة  والتعليمات 
جـــمـــيـــع الــــحــــقــــوق والــــواجــــبــــات 
الــخــاصــة بــالــقــوة االحــتــيــاطــيــة 
ــة( لــقــوة  ــفــ ــوة )رديــ بــاعــتــبــارهــا قــ
ــا تــضــمــن  دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن، كـــمـ
المزايا واالستحقاقات المترتبة 

على ذلك.
ــة  ــلــ ــرحــ ــمــ وســــيــــتــــم فــــــي )الــ
األولى( االقتصار على فتح باب 
الــتــطــوع لــلــمــواطــنــيــن )الـــذكـــور( 
فــــقــــط مــــــن أقــــــــــــارب مــنــتــســبــي 

قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن، والــحــرس 
والمدنيين  العسكريين  الوطني 
والمتقاعدين منهم، فيما سيتم 
فــي )الــمــرحــلــة الــثــانــيــة( إعــان 
فــتــح بـــاب الــتــطــوع لــبــاقــي فئات 
وذلك  وإناثا(،  )ذكــورا  المجتمع 

بعد استكمال المرحلة األولى.

وزير التنمية: البحرين ملتزمة بتعزيز العدالة االإ�ساحية لاأطفال

ارتف�اع اأ�س�عار النف�ط بع�د اإ�س�ارات اإلى احتم�ال خف�ض »اأوب�ك« لاإنتاج

مع�ارك دامي�ة بين ملي�س�يات م�س�لحة في العا�سم�ة الليبية

ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ط��وع ل��ل��م��دن��ي��ي��ن ل��ال��ت��ح��اق 
ب���ال���ق���وة االح���ت���ي���اط���ي���ة ل���ق���وة ال���دف���اع
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كتب أحمد عبداحلميد:

فترة  تمديد  إلــى  بحرينية  دراســـة  دعــت 
حظر صيد الكنعد من شهرين إلى 6 أشهر 
وأن يكون  عــام،  أكتوبر من كل  إلى  من مايو 
الحظر مقتصرا على الصيد بالمناصب، وال 
وذلك  األخــرى،  الكنعد  صيد  وسائل  يشمل 
لألحياء  تهديدا  األشـــد  هــي  المناصب  ألن 
البحرية الكبيرة »أسماك القرش، الساحف، 
أبقار البحر، الدالفين«. جاء ذلك في الدراسة 
التي أصدرتها جمعية سترة للصيادين حول 
مــصــايــد الــكــنــعــد الــخــلــيــجــيــة، مــن إعــــداد د. 
إبـــراهـــيـــم عــبــدالــرحــيــم عـــبـــداهلل عــبــدالــقــادر 
استشاري المصائد السمكية، بهدف تحفيز 
إدارة المصايد الخليجية للعمل على تطوير 
واعتماد خطة وطنية إلدارة مصايد الكنعد، 
تستند على أسس علمية، يراعى فيها حماية 
على  المصايد  وإدارة  اإليكولوجية  النظم 

المستويين المحلي واإلقليمي.
ــع الــحــد األدنـــى  ــة رفـ واقــتــرحــت الـــدراسـ
لــحــجــم فـــتـــحـــات عـــيـــون الـــمـــنـــاصـــب إلـــــى 4 
بـــوصـــات وتــحــديــد حــجــم الــخــطــاف األدنـــى 
ــائـــل صــيــد الــكــنــعــد الــتــي  ــى وسـ بــالــنــســبــة إلــ
البرنامج  دعت  كما  الخطافات،  تعتمد على 
الخليجي الموحد إلى معاينة إنزال الكنعد 
بـــأن يجمع  الــتــعــاون  دول مجلس  مــيــاه  فــي 
إحــصــائــيــات كــمــيــات وجــهــود الــصــيــد بحسب 
وسيلة الصيد وحجم السفن ومواقع اإلنزال 
فني  عمل  فــريــق  تشكيل  مــع  شــهــري،  بشكل 
مــعــنــي بــمــصــايــد الــكــنــعــد الــخــلــيــجــيــة، من 
المطلوبة  الــبــيــانــات  جــمــع  مــتــابــعــة  مــهــامــه 
هذه  تحليل  ومتابعة  الخليجي  للبرنامج 
توصياته  ورفــع  نتائجها،  ومناقشة  البيانات 

إلى الجهات المعنية.

غـــــّيـــــب الــــــمــــــوت الـــلـــيـــلـــة 
 27 )الــــــســــــبــــــت  الـــــمـــــاضـــــيـــــة 
الـــزمـــيـــل   )2022 أغـــســـطـــس 
اإلعـــامـــي الـــريـــاضـــي مــاجــد 
بــعــد معاناة  وذلـــك  ســلــطــان، 
ــل إلــى  ــ مـــع الـــمـــرض، إذ أدخـ
ــكــــري  ــعــــســ ــفــــى الــ ــتــــشــ ــمــــســ الــ

واختاره اهلل إلى جواره. 
والـــــــمـــــــرحـــــــوم الــــزمــــيــــل 
ــذي عمل  ــ مـــاجـــد ســلــطــان الـ
ــلــــة فـــــي الـــقـــســـم  فــــتــــرة طــــويــ
الـــريـــاضـــي بـــجـــريـــدة »أخـــبـــار 
ــيــــج« كـــــــان مـــــن نــخــبــة  ــلــ الــــخــ
في  الرياضيين  اإلعاميين 
تاريخ  عبر  البحرين  مملكة 
ــديـــد  ــعـ ــالـ ــل بـ ــ ــافــ ــ ــل وحــ ــ ــويـ ــ طـ
مــن الــمــحــطــات الــمــهــمــة في 
البحرينية  الــريــاضــة  تــاريــخ 

ــا لــلــمــرمــى فــي  ــارســ وكــــــان حــ
كـــــــرة الـــــقـــــدم والعـــــبـــــا لـــكـــرة 
ــرق،  ــحــ ــمــ ــادي الــ ــ ــنــ ــ ــة بــ ــلــ ــســ الــ

ثــــــم انــــــخــــــرط فــــــي اإلعــــــــام 
صحفيا  مـــحـــررا  ــاضـــي  ــريـ الـ
ــذ أواســــــــــط ســبــعــيــنــيــات  ــنــ مــ
اإلعام  الفائت فمثل  القرن 
ــنـــي فــي  ــبـــحـــريـ الــــريــــاضــــي الـ
ــل  ــافــ ــحــ ــمــ الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــ
الداخلية والخارجية مرافقا 
ــيــــة؛  ــنــ ــبــــات الــــوطــ ــتــــخــ ــنــ ــلــــمــ لــ
وامتازت كتاباته بالمصداقية 
والــمــتــابــعــة مــن قــبــل الــقــراء، 
وهــــو مـــن جــيــل اإلعــامــيــيــن 

الرياضيين المخضرمين.
الفقيد روحه  وعرف عن 
ــه الــخــيــرة  الــطــيــبــة، وأخــــاقــ
ــان  ــه وكــ ــع زمــــائــ وتـــعـــاونـــه مــ

بشوشا مبتسما دائما.

ص5 أخبار البحرين

درا����س���ة ب��ح��ري��ن��ي��ة ت���دع���و اإل�����ى ت��م��دي��د 
اأ���س��ه��ر  6 اإل����ى  ف��ت��رة ح��ظ��ر ���س��ي��د ال��ك��ن��ع��د 

االإعام�ي ماج�د �س�لطان ف�ي ذمة اهلل 

ص8 عربية ودولية

} دخان يتصاعد من حي بطرابلس يشهد اشتباكات دامية.      »رويترز«

} المرحوم ماجد سلطان.
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 يـــؤســـس انـــعـــقـــاد قــمــة 
فيها  شـــارك  الــتــي  العلمين 
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة 
ــــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
الــــمــــعــــظــــم  خـــــلـــــيـــــفـــــة  آل 
بــجــانــب قـــيـــادات جــمــهــوريــة 
ــيــــة )الـــــدولـــــة  مــــصــــر الــــعــــربــ
ــة لـــلـــقـــمـــة(  ــفــ ــيــ ــتــــضــ ــمــــســ الــ
والــعــراق  واالردن  واإلمــــارات 
ــيــــث ال  ــار جـــــديـــــد، حــ ــمــــســ لــ
اآلن  الــعــرب  الـــقـــادة  يلتقي 
إال وأمام أعينهم مشروعات 
ومــــــبــــــادرات، وهــــــذه الــحــالــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــدول الـ ــ ــلــ ــ أعـــــــــــادت لــ

مكانتها.
وقد جاءت قمة العلمين 
اســــتــــكــــمــــاال لـــاجـــتـــمـــاعـــات 
والعراق  فــاألردن  المصغرة، 

تجمعهما مــع مــصــر مــا ســمــي بـــ»مــشــروع الــشــام الــجــديــد«، حيث 
بــالــتــنــاوب بينها منذ  الــثــاث فــي ظله اجــتــمــاعــات  الـــدول  عــقــدت 
اللذان  البلدان  البحرين، وهما  اإلمــارات ومملكة  2019، كما ضم 
تجمعهما بمصر عاقة خاصة، وتجمعهما عاقات خاصة أخرى 
مع األردن والعراق، ولم يكن هذا أول اجتماع يضم الدول الخمس، 
عقدت  أن  فسبق  منها،  مجموعات  بين  اجتماعات  حدثت  وإنما 
مصر واألردن والعراق واإلمارات قمة في مدينة العقبة باألردن في 
الثاثية  القمة  انعقاد  الشيخ  شرم  مدينة  وشهدت   .2022 مــارس 

المصرية ـ األردنية ـ البحرينية في يونيو 2022. 
ما يهم في قمة العلمين أنها انعقدت وسط تداعيات االزمة 
غير  ومــســارات  خطوات  تبني  تتطلب  والتي  األوكــرانــيــة،  الروسية 
تقليدية فــي الــســيــاســات، تــواكــب مــســتــوى مــفــاجــآتــهــا، مــع الــتــزام 
سياسة الحياد اإليجابي التي تحول دون االستقطاب الحاد بين 

القوى الكبرى. 
كما تلوح في األفق حاليا أزمة بين الواليات المتحدة والصين 
بشأن تايوان، مما يستلزم من الدول العربية االنتباه األقصى إلى 

أهمية تعاونها وتقريب قراءاتها لمصالحها الوطنية.
العربية  فالدول  كثيرة  اإلقليم نفسه فهي  أزمــات  ناهيك عن 
تــشــهــد تــقــلــبــات ســيــاســة مــثــقــلــة أيــضــا بـــأزمـــات الــحــبــوب والـــغـــذاء 

وبالموازنات والديون.
كل تلك األزمات تواجهها دول الخليج بعين متيقظة وتسعى 
العربية،  الــدول  قــيــادات  حلفائها  مع  والتنسيق  التفاهمات  لمد 
مثل  هادفة  وتدريبات  شــراكــات  في  تدخل  أن  غريبا  ليس  ولذلك 
العربية  مصر  بجمهورية   )2 )هرقل  المشترك  التدريب  فعاليات 
بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية واإلمارات 
المتحدة  والواليات  األردن  واليونان وقبرص، مع مشاركة كل من 

والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.
وتوازيًا مع األهمية السياسية واألمنية القصوى النعقاد قمة 
العلمين، فإن مصر ومن خال هذه االستضافة ترسل إشارة قوية 
عن مدينة العلمين الجديدة، التي سوف تصبح من اآلن وصاعدًا 
مركزًا لنشاط عربي كبير يضاهي وينافس شرم الشيخ، ما يّمكن 
الساخنة  األجــــواء  عــن  بــعــيــدًا  القضايا  مــع  التعاطي  مــن  الــقــادة 

المعتادة بشكل تقليدي منذ عقود.

ما لم يقال عن
 العلمين ودور البحرين

بقلم:
د. وجدان فهد

محميد احملميد

مملكة  فــي  والــمــجــاالت  الــمــهــن  معظم 
ضمن  مؤسسي،  كيان  لها  يوجد  البحرين 
لعبة  حتى  الــمــدنــي..  المجتمع  مؤسسات 
»الـــبـــادل« أصــبــح لها كــيــان واتــحــاد ريــاضــي، 
على الرغم من حداثتها.. إال الصناعة على 

الرغم من أهميتها.
فـــــي ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان هــــنــــاك جــمــعــيــة 
اإلمـــارات  دولــة  وفــي  العمانية،  الصناعيين 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة هــنــاك جــمــعــيــة اتــحــاد 
ــي الــمــمــلــكــة  ــ الــصــنــاعــيــيــن اإلمــــاراتــــيــــة، وفـ
العربية السعودية هناك جمعية المصدرين 
الصناعيين، وكذلك في مصر ولبنان واألردن 
بل  للصناعيين،  جمعيات  هــنــاك  وغــيــرهــا، 
في  إال  الــصــنــاعــيــيــن..  المهندسين  وحــتــى 
مملكة البحرين، التي تعتبر رائدة الصناعة 

في المنطقة.
ترفا  ليس  الصناعيين  جمعية  إنــشــاء 
مدنيا، وال وجاهة اجتماعية، ولكنها ستدعم 
بخصوصيته،  وتــهــتــم  الــصــنــاعــي،  الــقــطــاع 
وتؤهل الشباب، وتدفعهم نحو التخصصات 
بالصناعة  االهــتــمــام  ظــل  فــي  الــصــنــاعــيــة، 
ــي علمي  ــ كــحــرفــة مــهــنــيــة، وتــخــصــص دراسـ
كالجمعية  كيان  وجــود  أن  كما  ومستقبلي، 
يــمــثــل الــقــطــاع الــصــنــاعــي، فــي بــلــد يسعى 
الوطني، وفي  جاهدا نحو تنويع االقتصاد 
وتسهيات  واستراتيجية،  رؤيـــة  وجـــود  ظــل 
وتشريعات في الشأن الصناعي، أصبح أمرا 

بالغ األهمية.
والصناعة  التجارة  غرفة  وحــدهــا  ربما 
من يحمل هموم القطاع الصناعي، ولديها 
وزارة  بــجــانــب  بــالــصــنــاعــة،  مختصة  لــجــنــة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــعــد فــصــل الــســيــاحــة 
عـــنـــهـــا، مــــن يـــهـــتـــم ويــــديــــر ويـــتـــابـــع شــــؤون 
الــصــنــاعــة، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود العديد 
ــركــــات والـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة  مــــن الــــشــ
بشكل  وتساهم  بل  الباد،  في  التخصصية 
الــوطــنــي، وعملية  كبير فــي دعــم االقــتــصــاد 
االستيراد والتصدير في المجال الصناعي، 
بتخصيص  مـــشـــكـــورة  الــــدولــــة  قـــامـــت  وقــــد 
الــعــديــد من  لــهــا  أراض صــنــاعــيــة، وقــدمــت 

التسهيات والمحفزات التي تنشط العمل 
الصناعي االستثماري والتنموي.

أليس من الغريب أنه توجد لجنة عليا 
لتنمية  التكاملية  الــصــنــاعــيــة  لـــ»الــشــراكــة 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة«، والــتــي تــضــم مصر 
توجد  وال  والــبــحــريــن،  واألردن  واإلمــــــارات 
لـــديـــنـــا جــمــعــيــة لــلــصــنــاعــيــيــن فــــي مــمــلــكــة 
البحرين تواكب المستجدات الحاصلة..؟؟

ــام مــمــلــكــة  ــمــ ــم إعـــــــان انــــضــ ــ حـــيـــنـــمـــا تـ
الــشــراكــة، وصــف األمــر  إلــى هــذه  البحرين 
بـــأنـــه: ))إضـــافـــة إيــجــابــيــة لــلــشــراكــة، نــظــرا 
ألهــمــيــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــي الــبــحــريــن، 
ومساهمته االقتصادية الفاعلة، وخصوصا 
والغاز،  النفط  صناعات  مثل  صناعات  في 
البتروكيماويات  صناعة  األلمنيوم،  صناعة 
ــة، وقـــطـــاع  ــ ــذيـ ــ والـــبـــاســـتـــيـــك، تــجــهــيــز األغـ
صــنــاعــة الــمــابــس الـــجـــاهـــزة، والــصــنــاعــات 
صعيد  على  تحتية  بنى  وتوفر  الهندسية، 
النقل،  وشبكات  والتكنولوجيا،  االتصاالت 
والــمــزايــا واإلعـــفـــاءات فــي هــذا الــقــطــاع((.. 

فلماذا ال نستثمر هذا الجانب..؟؟
ــأن الــلــجــنــة الــعــلــيــا أعـــدت  مـــع الــعــلــم بــ
))قائمة بـ87 مشروعا مقترحا في القطاعات 
مؤها  12 مشروعا  بينها  ومن  المستهدفة 
ــلـــدخـــول فــــي مـــرحـــلـــة دراســــــــات الـــجـــدوى  لـ
فــي قــطــاعــات الــزراعــة واألغــذيــة واألســمــدة 
واألدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية 
في  التركيز  مع  دوالر،  مليارات   3.4 قدرها 
المعادن  قــطــاعــات  على  الــقــادمــة  المرحلة 
والــكــيــمــاويــات والــبــاســتــيــك والــمــنــســوجــات 
والمابس((.. فلماذا ال نستكمل المنظومة 
»قمة  ملفات  مواكبة  في  أليس  الصناعية؟ 
العلمين« التي عقدت مؤخرا.. دافعا إلنشاء 
المزيد من الكيانات الصناعية في الباد؟ 

للجمعيات  حــصــل  مــــاذا  أخـــيـــر:  ســــؤال 
حتى نطالب بإنشاء جمعية مهنية جديدة؟ 
الــمــجــتــمــع  مـــؤســـســـات  دور  تــقــلــص  ــاذا  ــمــ لــ
ذلــك؟.. هذا  وتداعيات  أسباب  ما  المدني؟ 
مــا ســنــتــنــاولــه فــي مــقــال الــغــد إن شـــاء اهلل 

تعالى.

malmahmeed7@gmail.com

جمعية ال�صناعيين 
البحرينية.. ال توجد..!! الجمعية  إدارة  مجلس  عقد 

الــبــحــريــنــيــة لــتــنــمــيــة الــطــفــولــة 
ــــدوري عــن بــعــد عبر  اجــتــمــاعــه الـ
الــدكــتــور  بـــرئـــاســـة  زووم  بـــرنـــامـــج 
ــرو رئـــيـــس  ــ ــخـ ــ حــــســــن عـــــبـــــداهلل فـ
مجلس إدارة الجمعية البحرينية 
ــة وبـــحـــضـــور  ــولــ ــفــ لـــتـــنـــمـــيـــة الــــطــ
ــواج نــائــب  الــدكــتــور عـــبـــداهلل الـــحـ
وفـــوزيـــة  اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
والدكتور  السر  أمين  المحروس 
ــيــــم كــــمــــال األمـــيـــن  حـــســـن إبــــراهــ
المالي والسيدة بهيجة الديلمي 
حــيــث  اإلدارة،  ــلـــس  مـــجـ عــــضــــو 
تــــــدارس الــمــجــلــس عــــدة مــحــاور 
أساسية تتعلق بمسيرة الجمعية 
ــاقـــش الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع  ونـ
الــــتــــي ســـتـــقـــوم بـــهـــا الــجــمــعــيــة، 
وتــطــرق االجــتــمــاع إلـــى الــنــواحــي 

التالية: 
استمع المجلس إلى تطورات 
ــل فــــــي مــــــشــــــروع الـــمـــبـــنـــى  ــمــ ــعــ الــ
ــاري لــلــجــمــعــيــة، حــيــث  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
قدم الدكتور حسن إبراهيم كمال 
مــلــخــصــا لـــتـــطـــورات الـــعـــمـــل فــي 
االنجاز  نسبة  ووصـــول  الــمــشــروع 
والـــمـــؤمـــل   %45 إلـــــى  تـــصـــل  فـــيـــه 

إنجازه في الفترة القادمة. 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وانـــــــطـــــــاقـــــــا مــــــــن اهـ
الـــجـــمـــعـــيـــة بـــالـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي 
ــم األهـــــــداف  ــ ــد أهــ ــ واعــــتــــبــــاره أحــ
رسالتها،  تحقق  التي  الرئيسية 
التوجه فقد ناقش  وتعزيزًا لهذا 
الــمــجــلــس الــتــحــضــيــر واإلعــــــداد 
الـــمـــســـبـــق لـــمـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــــقـــــادم والـــــــــذي ســـيـــكـــون تــحــت 
والتكنولوجيا..  )الطفولة  عنوان 
والمقترح  والــتــحــديــات(  الــفــرص 
ــتــــوبــــر2022،  إقـــامـــتـــه فـــي شــهــر أكــ
القضايا  الجمعية  تــواكــب  حيث 
المستجدة والمتعلقة بالطفولة، 
لها.  المناسبة  الــحــلــول  وتــقــديــم 
وســـيـــتـــنـــاول الــمــؤتــمــر مــجــمــوعــة 
ــات وورش  ــدراســ الــبــحــوث والــ مـــن 
العمل المعنية بقضايا الطفولة 
األســاتــذة  مــن  مجموعة  يقدمها 
والمتخصصين من داخل مملكة 
ناقش  وقــد  وخــارجــهــا.  البحرين 
الجهات  مــع  الــتــواصــل  المجلس 
التي لديها رغبة واهتمام بتقديم 
للمشاركة  العمل  أوراق  البحوث 

في المؤتمر.
بدورها  الجمعية  من  إيمانا 
الــمــجــتــمــعــي فــــي تـــبـــنـــي قــضــايــا 
الــطــفــولــة والـــعـــمـــل عــلــى إيــجــاد 
الــحــلــول الــمــنــاســبــة لــهــا وضــمــن 
األهالي  لتوعية  الجمعية  نشاط 
والرد على استفساراتهم وتحقيق 
االستفادة للمجتمع والمهتمين، 
فــقــد وافــــق الــمــجــلــس عــلــى فتح 
الجمعية  بمقر  استشاري  مكتب 
لــحــمــايــة األطــــفــــال مــــن الــعــنــف 
العمل  الــمــعــامــلــة وســيــتــم  ــوء  وســ
على وضع خطة العمل للمشروع 

في الفترة القادمة.
الجمعية  ألهــــداف  تحقيقا 
فـــي الــمــجــتــمــع وتــطــبــيــقــا لــمــبــدأ 
الشراكة المجتمعية مع مختلف 
بالطفولة  تعنى  التي  القطاعات 
واألســـــــرة فــقــد نـــاقـــش الــمــجــلــس 
ــات مــخــتــلــفــة  ــهــ ــاون مــــع جــ ــعــ ــتــ الــ
ــال الــمــوهــوبــيــن  ــفــ لـــتـــدريـــب األطــ
على الخطابة باللغة االنجليزية 
التوست  بــرنــامــج  فــي  العربية  أو 
ــر. وجـــــــار الـــعـــمـــل لـــوضـــع  ــتــ ــاســ مــ

التصور وخطة العمل. 
ــة مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ـــبــ ــ ــواكـ ــ ومــ
ــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وآخـــــر  ــطـ ــتـ ــلـ لـ
الــمــســتــجــدات فـــي هــــذا الــمــجــال 
نــاقــش الــمــجــلــس وضـــع الــتــصــور 
وخـــطـــة الـــعـــمـــل لـــتـــوثـــيـــق تـــاريـــخ 
على  والعمل  الكترونيا  الجمعية 
تــطــويــر هـــذا الــجــانــب فــي العمل 
وتطوير  تحديث  مــع  بالجمعية 

الموقع االلكتروني للجمعية.
ــاء تـــقـــدم  ــقــ ــلــ وفــــــي نـــهـــايـــة الــ
ــور حـــســـن عــــبــــداهلل فــخــرو  ــتـ ــدكـ الـ
ــاء  بـــالـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر ألعــــضــ
المجلس لحضورهم ومشاركتهم 
الجمعية،  وفعاليات  أنشطة  فــي 
ــاء  ــضــ ــبــــهــــم أشـــــــــاد أعــ ــانــ ومــــــــن جــ
حسن  الــدكــتــور  بقيادة  المجلس 
عبداهلل فخرو الحثيثة في تعزيز 
تبني  خــال  من  الجمعية  مكانة 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــمــتــمــيــزة 
وتطوير  لتشجيع  والــمــســتــدامــة 
أدائها في خدمة قضايا الطفولة 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وخــارجــهــا 

تحت ظل قيادتها الرشيدة.

الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة ت�صعى لفتح مكتب
ا�صت�صاري لحماية االأطفال من العنف واإ�صاءة المعاملة
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رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــمــدنــيــة دعــــوى بــحــريــنــي طلب 
ــتـــه  ــالـ ــة عـــمـــلـــه بـــإحـ ــهــ إلــــــــــزام جــ
ــم  ــكــ ــتــــقــــاعــــد الــــطــــبــــي والــــحــ ــلــ لــ
لــصــالــحــه بــاســتــحــقــاق مــعــاشــه 
وفقا للتقاعد الطبي نظرا ألنه 
عــمــلــيــة جــراحــيــة تمنعه  ــرى  أجــ
ــن الـــعـــمـــل، حــيــث أشــــــارت الــى  عـ
اللجان  على  عــرض  المدعي  أن 
ــــدت تــقــاريــر  الــطــبــيــة مــرتــيــن وأكـ
المدعي  صاحية  على  اللجان 
ال  الصحية  حــالــتــه  وأن  للعمل 
التأمين  قــانــون  عليها  ينطبق 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاص بــحــاالت 

العجز قبل بلوع سن التقاعد.
ــي أشــــــــار فــي  ــدعــ ــمــ وكــــــــان الــ
دعواه الى أنه يعمل لدى احدى 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة ولـــم يكن 
أنه  إال  أمـــراض  ثمة  مــن  يعاني 
بعد مضي ثاث سنوات أجريت 
له عملية جراحية أسفل العمود 

ــم تــثــبــيــت الــفــقــرات  الــفــقــري وتــ
ــات مــعــدنــيــة،  ــامــ بـــاســـتـــخـــدام دعــ
تـــم تــحــويــلــه للجان  إنـــه  وحــيــث 
بأنه  منها  قـــرار  وصـــدر  الــطــبــيــة 
صالح للعمل، وحيث إن المدعي 
بالعمل،  لــه  حــالــة ال تسمح  فــي 
ــلــــب إحـــالـــتـــه  ــع دعـــــــــواه وطــ ــرفــ فــ

إلـــى الــتــقــاعــد الــطــبــي والــقــضــاء 
ــعــــاش وفـــًقـــا  ــمــ بـــاســـتـــحـــقـــاقـــه الــ
للتقاعد الطبي، وإلزام المدعى 
عــلــيــهــم بـــالـــرســـوم والــمــصــاريــف 

ومقابل أتعاب المحاماة.
مفاد  أن  المحكمة  وقــالــت   
قــانــون  فــقــرة 8 مـــن  الـــمـــادة )4( 

الــتــأمــيــن االجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــادر 
لسنة   24 رقم  بقانون  بالمرسوم 
الــمــهــنــي  غــيــر  الــعــجــز  أن   1976
هــو كــل عــجــز يــحــدث قــبــل بلوغ 
سنة  الستين  سن  عليه  المؤمن 
ــن عــلــيــهــا  ــؤمـ ــمـ الـ بـــلـــوغ  قـــبـــل  أو 
الخامسة والخمسين ويستحيل 
األعضاء  أحــد  بتر  بسبب  معـــه، 
بسبب  أو  بـــعـــاهـــة،  ــة  ــابــ اإلصــ أو 
الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة الـــمـــتـــأخـــرة 
جسدًيا أو عقلًيا أو نفسًيا، كسب 
المهنة  مــن  السابق  األجــر  ثلث 
مــهــنــة مــمــاثــلــة،  أو  االعـــتـــيـــاديـــة 
ويــنــتــظــر دوامــــــه ســتــة أشـــهـــر أو 
ــر، مـــع مـــراعـــاة اإلمــكــانــيــات  ــثـ أكـ
والعقلية  الــجــســديــة  والــمــلــكــات 
ويتم  والسن،  المهني  والتكوين 
ــــك حــــســــب تــــقــــديــــر الــلــجــنــة  ــ ذلـ
المنصوص  المختصة  الطبية 

عليها في القانون.
مــن  ــابـــت  ــثـ الـ أن  وأضــــافــــت   

على  ُعــرض  المدعى  أن  األوراق 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة الــعــامــة حيث 
قررت اللجنة عدم انطباق المادة 
التأمين  قانون  من   8 فقرة   )4(
االجــتــمــاعــي، عــلــى حــالــتــه وقــد 
اللجنة  هــذه  قـــرار  استئناف  تــم 
من قبل المدعي حيث اجتمعت 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة االســتــئــنــافــيــة 
مــجــددا وبــعــد مــعــايــنــة الــمــدعــي 
وتقارير عاجه قررت تأييد قرار 
سالف  الــعــامــة،  الطبية  اللجنة 
ــر الــــذي تــغــدو معه  الـــذكـــر، األمــ
الـــمـــاثـــلـــة - والـــحـــالـــة  الــــدعــــوى 
قــائــمــة عــلــى غــيــر سند  هــــذه - 
مـــن الـــقـــانـــون جـــديـــرة بــالــرفــض 
المصروفات،  إنه عن  ومن حيث 
فإن المحكمة تلزم بها المدعي 
 )2/1/192( الــمــادة  بحكم  عما 
مرافعات ولهذه األسباب حكمت 
ــوى،  ــ ــدعـ ــ الـــمـــحـــكـــمـــة بــــرفــــض الـ

وألزمت المدعي المصروفات.

م���وظ���ف ي���ط���ال���ب ب���اإح���ال���ت���ه اإل������ى ال���ت���ق���اع���د ال��ط��ب��ي
وال����ت����ق����اري����ر ال���ط���ب���ي���ة ت��ك�����ص��ف ����ص���اح���ي���ت���ه ل��ل��ع��م��ل 

كتب: محمد القصاص

قال رئيس جمعية النقل والمواصات أحمد ضيف إن 
المركزي  السوق  في  للشاحنات  العشوائي  اإليقاف  مشكلة 
ــــت مــســتــمــرة وبــحــاجــة الـــى تــســريــع وتــيــرة  بــالــعــاصــمــة الزالـ
وتشغيل  وصيانة  إلدارة  مسبقا  عنه  أعلن  الــذي  الــمــشــروع 

مواقف الشاحنات في البراحة الشمالية للسوق.
البحرين  أغلبها من خــارج  التي  الشاحنات  ان  وأضــاف 
تتكدس في محيط السوق المركزي بالمنامة ما يؤدي إلى 

شغل المساحة التي من المفترض أن تكون مواقف لسيارات 
السوق بشكل يومي  يرتادون  الذين  والمقيمين  المواطنين 

والذين تزداد ذروة تسوقهم في أيام العطل الرسمية.
عن  السابقة  ــوام  األعــ فــي  الــبــلــديــات  )خاطبنا  وأوضـــح 
وقالوا سيتم  المركزي  السوق  السيارات في  مشكلة مواقف 
التطوير للتخلص من زحام مواقف السيارات بسبب وقوف 
الشاحنات الطويلة كون بعضها يّفرغ السلع ويترك الشاحنة 
ألكثر من يوم ليشغل المواقف التي من المفترض أن تخدم 
الغير أثناء ارتياد السوق وخاصة في أيام الُجمع ومناسبات 

العطل األخرى(.
وأردف )استبشرنا خيرا حين اإلعان عن خطة مشروع 
العاصمة  بسوق  الشاحنات  مواقف  وتشغيل  وصيانة  إدارة 
المركزي الذي سيقع في الجهة الشمالية من عقار السوق 
تنفيذ  في  العاصمة  أمانة  بالمنامة مقدرا جهود  المركزي 
المشاريع التنموية والرامية لكل ما من شأنه أن يصب في 
الــمــطــروح متى  الــســؤال  ولــكــن  والــوطــن  المواطنين  خــدمــة 
المنامة  الهام في منطقة سوق  المشروع  سيتم تنفيذ هذا 

المركزي؟(.

»النقل« تت�صاءل عن موعد تنفيذ م�صروع »مواقف ال�صاحنات« في ال�صوق المركزي

عاقبت المحكمة الكبرى 
بالسجن  آســيــويــا  الــجــنــائــيــة 
لــمــدة 3 ســنــوات بــعــد إدانــتــه 
بتزوير رخصة قيادة بحرينية 
ادعى  بناًء على أخرى مزورة 
ــن الــمــمــلــكــة  أنـــهـــا صـــــــادرة مــ
إذ ثبت  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 
أمرت  كما  مــزّورة  األخيرة  أن 
عن  نهائًيا  بإبعاده  المحكمة 
مملكة البحرين عقب تنفيذ 
العقوبة، ومصادرة المحررين 

المزّوَرين.
وتــشــيــر وقـــائـــع الـــدعـــوى 
قــد  كـــــــان  الـــمـــتـــهـــم  أن  إلـــــــى 
الــعــامــة  اإلدارة  إلـــــى  تـــقـــدم 
للمرور برخصة قيادة خاصة 
العربية  المملكة  من  صــادرة 
تحويلها  طــالــًبــا  الــســعــوديــة، 
إلـــــى رخــــصــــه قــــيــــادة خــاصــة 
إصـــدار  تــم  وعــلــيــه  بحرينية، 
مملكة  مـــن  صــــــادرة  رخـــصـــة 
تلك  على  بــنــاًء  لــه  البحرين 

الرخصة.
وبحسب اإلجراء اإلداري 
فقد  الــحــاالت،  بهذه  المتبع 
ــم إرســــــــال رخـــــص الـــقـــيـــادة  تــ
الـــمـــســـتـــبـــدلـــة لــلــبــحــريــنــيــة 
ــه  أنـ إال  إصــــــدارهــــــا،  لـــمـــحـــل 

المرور  إدارة  مــن  خطاب  ورد 
السعودية، مفاده أن الرخصة 
مــوجــودة  ليست  المستبدلة 
بــالــســجــات مــمــا يــــدل على 

أنها مزّورة.
حيث أسندت إليه النيابة 
أنه ارتكب تزويًرا في المحرر 
ــة الـــتـــعـــلـــم  ــ ــــصـ الــــرســــمــــي رخـ
ورخــصــة الــقــيــادة الــصــادريــن 
لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  مــن 
ثــــانــــًيــــا: اســـتـــعـــمـــل الـــمـــحـــرر 
الـــمـــزور الـــمـــذكـــور فـــي الــبــنــد 
ــره،  ــزويــ ــتــ بــ ــلـــمـــه  عـ مـــــع  أواًل 
ــريـــق  ــا: اشــــــتــــــرك بـــطـ ــ ــ ــًث ــ ــالــ ــ ثــ

الــمــســاعــدة مـــع مــوظــف عــام 
ــي ارتـــكـــاب  -حـــســـن الـــنـــيـــة- فـ
تــزويــر فــي مــحــرر رســمــي هو 
رخــصــة ســـوق خــاصــة صـــادرة 
لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة  مــن 
وجعل واقعة مزورة على أنها 
صحيحة مع علمه بتزويرها 
بمعلومات  لــلــمــوظــف  بـــمـــّده 
ــــص الــتــعــلــيــم  ــارة رخـ ــتــــمــ واســ
للحقيقة،  مخالفة  والقيادة 
المعلومات  تلك  على  وبــنــاء 
تــم إصــــدار الــرخــصــة، رابــًعــا: 
استعمل المحرر المزّور وهو 

رخص السياقة المنسوب.

رخ�ص��ة ق��دم  الآ�ص��يوي  �ص��نوات   3 ال�ص��جن 
ببحريني�ة ال�ص�تبدالها  خليجي�ة  م�زورة  قي�ادة 

أيدت محكمة االستئناف العليا األحكام 
بــاإلتــجــار  أديــنــوا  4 متهمين  عــلــى  الـــصـــادرة 
بفتاة آسيوية وحجز حريتها وإجبارها على 
ممارسة الدعارة، بسجنهم 5 سنوات وتغريم 
وإبــعــادهــم عن  ديــنــار،  ألــفــي  كــل منهم مبلغ 

الباد عقب تنفيذ العقوبة.
المجني  أن  الى  الواقعة  وتعود تفاصيل 
عليها كانت في بلدها وشاهدت إعانا على 
فيسبوك مفاده وجود وظيفة مقدمة أطعمة، 
فتقدمت بطلب للحصول على الوظيفة عن 
طريق مستخدم الحساب والذي طلب منها 

نسخة من جواز السفر وصورة شخصية.
وتــــواصــــلــــت مـــعـــهـــا إحـــــــدى الــمــتــهــمــات 
وأبــلــغــتــهــا بــأنــه ســـوف يــتــم تــوفــيــر عــمــل لها 
وتذكرة  إقــامــة  إلــى  بــاإلضــافــة  البحرين  فــي 
مقابل 1200 دينار سيتم خصمها من راتبها 
شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة األولى 
وأخذتها إلى بناية وهناك التقت بالمتهمة 

الــثــانــيــة وأخــــــذت مــنــهــا جـــــواز ســفــرهــا ثم 
أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة.

من سفارة  باًغا  األمنية  اإلدارة  وتلقت 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا تــفــيــد عـــن تــعــرض إحـــدى 
ــا لـــحـــجـــز حــريــتــهــا  ــاهــ ــايــ ــيـــات مــــن رعــ ــتـ الـــفـ
بــإحــدى الــمــبــانــي وإجــبــارهــا عــلــى مــمــارســة 
البحرين،  مملكة  في  وجودها  إبان  الدعارة 
بالبشر  ــار  االتـــجـ مــكــافــحــة  إدارة  بـــــادرت  إذ 
ــراء الــتــحــريــات الــتــي تــوّصــلــت إلــى  ــ إلـــى إجـ
إلى  والــتــي حــضــرت  الضحية،  مــكــان وجـــود 
مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة 
من  استقبالها  تم  حيث  مجٍز،  براتب  عمل 
المباني  أحــد  إلــى  وأخــذهــا  المتهمين  قبل 
الــســكــنــيــة وحــجــز حــريــتــهــا وإجـــبـــارهـــا على 
مقابل  المتعة  راغبي  من  الــدعــارة  ممارسة 
وتمكنت  الــمــالــيــة،  المبالغ  على  تحّصلهم 
الشرطة من القبض على جميع المتهمين 

وتخليص المجني عليها.

اآ����ص���ي���وي���ي���ن   4 ع����ق����وب����ة  ت����اأي����ي����د 
���ص��ن��وات  5 ب��ال�����ص��ج��ن  ب��ف��ت��اة  ات����ج����روا 

ــظـــام ومــكــافــحــة  ــي إطــــــار حـــفـــظ الـــنـ فــ
شرطة  تمكنت  القانون،  وتطبيق  الجريمة 
وحــمــايــة  بــالــبــشــر  االتـــجـــار  مــكــافــحــة  إدارة 
للمباحث  الــعــامــة  بـــــاإلدارة  الــعــامــة  اآلداب 

واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة مـــن الــقــبــض عــلــى 23 
رجال  و3  مختلفة  جنسيات  يحملن  امــرأة 
آسيويين، لقيامهم بإدارة وتسهيل وممارسة 

أعمال منافية لآلداب العامة.

وفور تلقي اإلدارة معلومات بهذا الشأن 
والتحري  البحث  عمليات  الشرطة  باشرت 
وجمع المعلومات واألدلة والتي أسفرت عن 

تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.

لــلــمــبــاحــث  الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأضــــافــــت 
ـــاذ كــافــة  ــخـ ـــم اتــ واألدلـــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة أنـــــه تـ
ــة، تــمــهــيــدًا  ــازمــ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــ

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القب��ض عل�ى 26 �ص�خ�صا لقيامه�م بممار�ص�ة اأعم�ال منافي�ة ل�اآداب العام�ة
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 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بالتعاون مع »��ستثمار لإد�رة �ملعرفة« و»�لكوهجي للتدريب« و»كي بي �إم جي«

»بنك ال�شالم« يختتم برنامج التدريب ال�شيفي ال�شنوي ال�شاد�س ع�شر للخريجين
بنجاح  السالم  بنك  اختتم 
الـــنـــســـخـــة الـــــــــ16 مــــن بـــرنـــامـــج 
المخصص  الصيفي  الــتــدريــب 
لخريجي الجامعات، الذي ُيعد 
جزًءا من إطار الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 
مع  يــتــمــاشــى  مـــا  وهــــو   )ESG(
أهداف األمم المتحدة للتنمية 
الهدف  وبــاألخــص  المستدامة 
الـ4 التعليم الجيد والهدف الـ8 

العمل الالئق ونمو االقتصاد.
الــعــام  هـــذا  وهــدفــت نسخة 
المهني  التطور  رحلة  دعم  إلى 
على  ومساعدتهم  للخريجين 
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــرة واســ ــ ــبـ ــ اكــــتــــســــاب خـ
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، حــيــث وفــر 
البرنامج لحوالي 17 طالبا من 
المحلية  الــجــامــعــات  مختلف 
شاماًل،  مهنًيا  تدريًبا  والدولية 
وسُيمكنهم من اكتساب مهارات 
عــمــلــيــة عـــن طــريــق الــعــمــل في 

مختلف إدارات البنك.
وعلى مدى شهرين تم عقد 

جلسات إرشادية وتوجيهية قام 
تنفيذيون  مــديــرون  بتقديمها 
مع  بالتعاون  الخبرة  ذوي  مــن 
المعرفة  إلدارة  استثمار  شركة 
واالســـــــتـــــــشـــــــارات والــــكــــوهــــجــــي 
كي  وشــركــة  والتعليم  للتدريب 
البرنامج  وفــر  كما  جــي،  إم  بــي 
ــبــــرة تــدريــبــيــة  لــلــخــريــجــيــن خــ
مــتــمــيــزة تــتــضــمــن تــطــويــر أهــم 
الـــــمـــــهـــــارات األســــاســــيــــة مـــثـــل: 
التواصل والتعامل مع اآلخرين 

وإدارة الوقت وحل المشكالت.
أثناء  التدريب  تضمن  كما 
ــة فــعــلــيــة  ــالــ ــل دراســـــــــة حــ الـــعـــمـ
عمل  أتبعها  الــســالم،  بنك  عــن 
لتمكين  جماعي  بحث  مشروع 
ــيـــق  ــبـ الـــــخـــــريـــــجـــــيـــــن مــــــــن تـــطـ
ــســهــم بــتــعــزيــز  خـــبـــراتـــهـــم، مـــا ُي
العمل  وتــشــجــيــع  الــتــعــاون  روح 
الــجــمــاعــي فــيــمــا بــيــنــهــم. وفــي 
قــامــت لجنة  الــبــرنــامــج  نــهــايــة 
المشاريع  بتقييم  الخبراء  من 

ــة لـــتـــحـــديـــد الـــفـــريـــق  ــقـــدمـ الـــمـ
الفائز ومنحه جائزة قّيمة.

وصــــّرحــــت مـــنـــى الــبــلــوشــي 
ــريــــة  ــبــــشــ رئــــــيــــــس الـــــــــمـــــــــوارد الــ
والـــــشـــــؤون اإلداريــــــــــة فــــي بــنــك 
الـــســـالم قـــائـــلـــة: »بــالــنــظــر إلــى 
نجاح برنامج التدريب الصيفي 
هذا  نسخة  ضمت  السابق  فــي 
العام مزيًجا من تدريب داخلي 
ــة خـــارجـــيـــة  ــ ــواريــ ــ ــات حــ ــســ ــلــ وجــ
الموضوعات  من  عــدًدا  تناولت 

الــمــعــاصــرة فـــي الــقــطــاع مــثــل: 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
 ،)ESG( ــات  ــركــ ــشــ الــ وحــــوكــــمــــة 
واالســتــحــواذ،  الــدمــج  وعمليات 
ورؤوس  الـــنـــاشـــئـــة،  والـــشـــركـــات 
األمـــــــــــوال االســــتــــثــــمــــاريــــة. تــم 
تــكــلــيــف الــمــتــدربــيــن بــمــشــروع 
نــهــائــي ُيــنــاقــش تــوصــيــات بشأن 
ومن  ناجحة  اســتــحــواذ  عملية 
الفائزة  ثم تم منح المجموعة 

مكافأة نقدية«.

الذوادي يو�شف  النائب  ي�شتقبل  والبيئة«  النفط  »وزير 
دينه  بن  الدكتور محمد بن مبارك  استقبل 
لشؤون  الــخــاص  المبعوث  والبيئة  النفط  وزيــر 
الـــذوادي  الــنــائــب يــوســف أحــمــد  الــمــنــاخ بمكتبه 
ــنـــواب مــمــثــل الـــدائـــرة الــثــامــنــة  عــضــو مــجــلــس الـ

بمحافظة المحرق.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــــب الـــوزيـــر بــالــنــائــب 
المستمر  الحكومي  بالحرص  منوهًا  الـــذوادي، 
التشريعية  السلطة  مــع  الــتــعــاون  ــاق  آفـ لتعزيز 
الشاملة،  التنموية  الــمــســيــرة  أهــــداف  لتحقيق 
تعود  التي  التنموية  والمشاريع  البرامج  وإنجاز 

بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
االستفسارات  أهم  االجتماع  استعرض  وقد 
واالقــتــراحــات الــــواردة مــن أهــالــي دائـــرة النائب، 
إلى جانب عدد من المواضيع المرتبطة بقطاع 

النفط والغاز، والبتروكيماويات، والبيئة. 
ـــذوادي  مــن جــانــبــه، تــقــدم الــنــائــب يــوســف الـ
بالشكر إلى الوزير على حسن االستقبال، مشيًدا 
بــالــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي تــطــويــر ونــمــو الــقــطــاع 
ذات  الــقــطــاعــات  أهـــم  مــن  يعتبر  الـــذي  النفطي 

األولوية.

»وزير الموا�شالت« يلتقي نظيره ال�شعودي للبحث في الم�شاريع الم�شتركة
قام محمد بن ثامر الكعبي، 
وزيــر الــمــواصــالت واالتــصــاالت، 
بزيارة رسمية للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، حــيــث 
ــتــــقــــى الــــــوزيــــــر بـــالـــمـــهـــنـــدس  الــ
وزير  الجاسر،  ناصر  بن  صالح 
اللوجستية  والــخــدمــات  النقل 

بالمملكة العربية السعودية.
التأكيد  تم  اللقاء  وخــالل   
الوطيدة  الــعــالقــات  عمق  على 
الــتــي تــربــط الــمــمــلــكــتــيــن، مما 
للترابط  جعلها نموذجًا فريدًا 
والتالحم على كافة المستويات، 
وذلك بفضل رعاية واهتمام من 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  حـــمـــد 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــعــظــم وأخــيــه 
خــــــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن 
عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك 

آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية الشقيقة.

وتم البحث في سبل تقديم 
البلدين  بين  الثنائي  الــتــعــاون 
الشقيقين، وبيان حرص مملكة 
الخطط  تبني  عــلــى  الــبــحــريــن 
قطاع  تكامل  نحو  تهدف  التي 
والبحرية  )البرية  المواصالت 

ــة(، وتــنــمــيــتــهــا بــشــكــل  ــويــ ــجــ والــ
التنمية  دفع عجلة  يساهم في 
في هذا القطاع الحيوي في كال 

المملكتين. 
واجــتــمــع الـــوزيـــر بــاألســتــاذ 
الهيئة  محافظ  ابانمي  سهيل 
الــــعــــامــــة لــــلــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة 
مجلس  ــيـــس  رئـ  – والـــجـــمـــارك 

لجسر  العامة  المؤسسة  إدارة 
العربية  بالمملكة  فهد  الملك 
السعودية، حيث بحث الخطط 
والدراسات المستقبلية الالزمة 
المشتركة.  الــمــشــاريــع  لتنفيذ 
الـــى ذلـــك، تــم مناقشة  إضــافــة 
المشترك  الــعــمــل  تــعــزيــز  ســبــل 
وتــطــويــر الــخــدمــات والــمــرافــق 

لــتــســهــيــل تـــنـــقـــل الـــمـــســـافـــريـــن 
الشحن  عــبــور حــركــة  وتــســهــيــل 
الـــبـــري والــنــقــل بــالــشــكــل الـــذي 
ــادل  ــبــ ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ يـــســـهـــم فـــــي تــ

التجاري بين البلدين.
ــر الــمــواصــالت  والــتــقــي وزيــ
ــارة  ــ ــزيـ ــ واالتـــــــصـــــــاالت خــــــالل الـ
بــديــمــا الــيــحــيــى األمــيــن الــعــام 
ــاون الـــرقـــمـــي،  ــعــ ــتــ لــمــنــظــمــة الــ
تعزيز  تحقيق  ســبــل  ومــنــاقــشــة 
بــيــن وزارة  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 
الـــــــمـــــــواصـــــــالت واالتــــــــصــــــــاالت 
في  الــرقــمــي  الــتــعــاون  ومنظمة 
جــمــيــع الــــمــــجــــاالت الــمــنــوطــة 
بــالــمــنــظــمــة، مـــنـــوهـــا بـــضـــرورة 
توظيف التكنولوجيا في قطاع 
مستقبل  وتحقيق  االتــصــاالت 
رقــمــي مــتــطــور يــخــدم اقــتــصــاد 

مملكة البحرين. 

 »PLAYHERA MENA« من�شـة  تطلـق  »زين« 
لالألعـاب الإلكترونيـة في اأ�شـواق ال�شـرق الأو�شـط

ــة  ــي ــه ــي ــرف ــم رحــــلــــة ت ــظـ ــنـ »بــــنــــفــــت« تـ
لـــــالأطـــــفـــــال مــــحــــاربــــي الـــ�ـــشـــرطـــان

مل�ساعدتها على �لنمو وزيادة �لتناف�سية و�لربحية..

»�شيب« برنامج  من  لال�شتفادة  بحرينية  �شركة  لـ25  الم�شاركة  باب  تفتح  »تنمو« 

قامت شركة بنفت، الشركة 
المختصة مجال التكنولوجيا 
الــمــالــيــة وخـــدمـــة الــمــعــامــالت 
ــة فــي  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــيــــة اإللــ ــالــ الــــمــ
ــًرا  ــؤخــ ــبــــحــــريــــن، مــ مـــمـــلـــكـــة الــ
ــادرة بـــالـــشـــراكـــة  ــ ــبـ ــ بــتــنــظــيــم مـ
مــع نـــادي مــحــاربــي الــســرطــان 
طفل  أمــنــيــة  لجمعية  الــتــابــع 
ــم األطـــــــفـــــــال مـــحـــاربـــي  ــ ــدعـ ــ لـ
وذلـــك الصطحاب  الــســرطــان، 
األطفال من مرضى السرطان 
ومشاهدة  ممتع  يــوم  لقضاء 
ــلــــم فــــــي ســـيـــنـــمـــا مــجــمــع  ــيــ فــ
عــبــر  اذ  بـــالـــجـــفـــيـــر؛  الـــــواحـــــة 
وذووهــم  المشاركون  األطــفــال 

عن سعادتهم بهذه المبادرة اإلنسانية المتأصلة 
من قيم المجتمع البحريني المترابط.

وتــتــمــاشــى هــــذه الـــمـــبـــادرة مـــع قــيــم شــركــة 
بنفت الرئيسية ومسؤوليتها في دعم المجتمع 
رئــيــســيــة لتعزيز  تــعــد خــطــوة  كــمــا  الــبــحــريــنــي، 
الشركة لمساهماتها في المسؤولية االجتماعية 
مــــن خـــــالل مـــــبـــــادرات مـــؤســـســـيـــة هــــادفــــة تــعــزز 
الــمــجــتــمــع وتشجع  إلـــى  بــاالنــتــمــاء  اإلحـــســـاس 

ثقافة العمل الصحية.
الخطوة ضمن  تأتي هذه  ذلــك،  إلى  إضافة 
ــرى الــتــي أطلقتها  الــعــديــد مــن الــمــبــادرات األخـ

لمساعدة  سابًقا  بنفت  شركة 
ــلــــف فــــــئــــــات وشــــــرائــــــح  ــتــ ــخــ مــ
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، الــتــي 
ــة«  ــامـ ــتـــسـ شـــمـــلـــت مــــشــــروع »ابـ
المستقبل  لــجــمــعــيــة  الــتــابــع 
الــشــبــابــيــة الــمــعــنــي بــتــقــديــم 
واالجتماعي  النفسي  الــدعــم 
لــــــــأطــــــــفــــــــال الـــــمـــــصـــــابـــــيـــــن 
بالسرطان وأولياء أمورهم في 

مملكة البحرين. 
وصـــــرح عـــــادل الــكــوهــجــي 
الــعــامــة  الـــعـــالقـــات  أول  مــديــر 
واالتــــصــــاالت الــمــؤســســيــة في 
شــركــة بــنــفــت بـــالـــقـــول: »نــعــتــز 
ــادرات اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـــكـــل الـ
الــســرطــان، حيث  نــادي محاربي  دعــم  وال سيما 
يــتــمــاشــى ذلــــك مـــع قــيــم شــركــة بــنــفــت وسعيها 
الدؤوب لتقديم تجارب مؤثرة لأفراد من جميع 
هذه  تــأتــي  فــي جميع مساعيهم.  الــحــيــاة  أوجـــه 
المبادرة كجزء من رغبة شركة بنفت في توسيع 
جميع  لتشمل  االجتماعية  مسؤوليتها  نــطــاق 
هــذه  مــثــل  ودعــــم  الــبــحــريــنــي  شــرائــح مجتمعنا 
المزيد  دعــم  إلــى  ونتطلع  الهادفة.  المؤسسات 
وتحويل  مجتمعنا  فــي  المهمة  الــمــبــادرات  مــن 
ذلـــك كــجــزء مــن الــثــقــافــة الــســائــدة فــي محيط 

موظفينا كذلك«.

أطلقت مجموعة زين وشركة »زين السعودية« 
ــلــــريــــاضــــات  لــ  PLAYHERA MENA مــــنــــصــــة 
رسميا،  األوســط  الشرق  أســواق  في  اإللكترونية 
التي ستوفر من خاللها بيئة مواتية للمبدعين 
ــة  ــايــ والـــمـــصـــمـــمـــيـــن لـــلـــمـــحـــتـــوى، وتــــطــــويــــر ورعــ
ــب، وتـــعـــزيـــز قــــــدرات مــحــتــرفــي األلـــعـــاب  ــواهـ ــمـ الـ

اإللكترونية.
وكــشــفــت الــمــجــمــوعــة الـــرائـــدة فـــي مــجــاالت 
الــتــي ستكون  الــمــنــصــة  أن  الــرقــمــيــة  االبــتــكــارات 
مركزا النطالق المسابقات والبطوالت اإلقليمية 
الكبرى ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل 
لعملياتها،  الــمــتــطــورة  الرقمية  التحية  البنية 
وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب 
المعنية  والــشــركــات  ــراد  األفــ مــن  لمزيد  جــديــدة 

باأللعاب اإللكترونية.
منصة  إطـــالق  أن  زيــن  وأوضــحــت مجموعة 
لــلــريــاضــات  اإلقــلــيــمــيــة   PLAYHERA MENA
التجارية  عالمتها  دخــول  بعد  جــاء  اإللكترونية 
األلـــعـــاب  شـــركـــة  مـــع  تـــعـــاون  فـــي   Zain Esports
الناشئة PlayHera وزين السعودية إلطالق شركة 
PLAYHERA MENA )بالي هيرا الشرق األوسط 
ــوق األلـــعـــاب  ــال إفـــريـــقـــيـــا(، الســـتـــهـــداف ســ ــمـ وشـ

اإللكترونية في أسواق المنطقة، إذ وقعت اتفاقية 
التعاون المشترك في بدايات العام الجاري بين 
الــســعــوديــة، ومنصة  زيــن  زيـــن، وشــركــة  مجموعة 
العالمي   LEAP مؤتمر  فعاليات  PlayHera خالل 

التقني في العاصمة الرياض.
مــنــصــة  ــيـــف  ــتـــضـ ــسـ تـ أن  الــــمــــتــــوقــــع  ومــــــــن 
ــات  ــاضــ ــريــ الــ بـــــطـــــوالت   PLAYHERA MENA
اإللــكــتــرونــيــة الــخــاصــة والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
ــا األنــشــطــة  ــا ســـتـــدعـــم أيـــضـ ــهـ ــة، كـــمـــا أنـ ــيــ الــــدولــ
الــســحــابــيــة، استضافة  األلـــعـــاب  اإلضــافــيــة مــثــل 
البيع،  ونقاط  اإللكترونية،  التجارة  المحتوى، 
إذ ستوفر المنصة تجربة ال مثيل لها في أسواق 
في  الــمــنــافــســة  بــســاحــات  للمهتمين  الــمــنــطــقــة 
بفضل  وذلـــك  اإللكترونية،  الــريــاضــات  مــجــاالت 
البنية التحية الرقمية لشبكاتها الجيلين الرابع 

والخامس.
 Zain ستطلق  الــمــنــصــة  بــإطــالق  واحــتــفــاال 
 PUBG Mobile للعبة  إقليمية  بطولة   Esports
في الفترة من 29 أغسطس إلى 3 أكتوبر 2022، 
 7000 نحو  البطولة  تستقطب  أن  المتوقع  ومن 
مشترك للتصفيات النهائية على مستوى أسواق 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

} عادل الكوهجي.
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أول شــركــة  »تــنــمــو«؛  أعــلــنــت 
البحرين؛  في  مالئكي  استثمار 
فتح الباب مجددا أمام 25 شركة 
متناهية  الشركات  من  بحرينية 
والمتوسطة  والصغيرة  الصغر 
لــلــمــشــاركــة فــي بــرنــامــج اإلرشـــاد 
األمريكي »سيب«، الذي يتضمن 
ــركـــات على  تــلــك الـــشـ مـــســـاعـــدة 
التمويل  مــصــادر  إلـــى  الـــوصـــول 
ــنـــمـــو  ــيـــة والـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ ــز الـ ــزيــ ــعــ وتــ
واالســـتـــدامـــة والــربــحــيــة وخــلــق 
فــــرص الــعــمــل والــمــســاهــمــة في 
ــالــــي،  ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي اإلجــــمــ ــنــ الــ
التنمية  مــســارات  دعــم  وبالتالي 
االقتصادية واالزدهار في مملكة 

البحرين.
وأوضحت »تنمو« أن الشركات 
للمشاركة  المؤهلة  البحرينية 
في هذا البرنامج يجب أن تضم 

ما بين 1 و100 موظف، وتحقق 
إلـــى ثــالثــة ماليين  مـــن مــلــيــون 
سنوية،  مبيعات  بحريني  ديــنــار 
الــنــمــو  مـــرحـــلـــة  ــي  فــ تـــكـــون  وأن 
القائمون  يــكــون  وأن  والــتــوســع، 
لــاللــتــزام  اســتــعــداد  عــلــى  عليها 

بمفردات البرنامج.
وذكرت أن البرنامج يبدأ مع 
نــهــايــة شــهــر أغــســطــس الــجــاري 
الــقــادم،  ديسمبر  حتى  ويستمر 
وسيوفر لكل مشارك فيه مرشدا 
لـــتـــقـــديـــم الـــتـــوجـــيـــه واإلرشـــــــــاد 
الــــــفــــــردي عــــلــــى مــــــــدار األشــــهــــر 
الــثــالثــة، وفـــي نــهــايــة الــبــرنــامــج 
ــارك عــــــــدد مــــخــــتــــار مــن  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ سـ
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ــلــــة تــــقــــديــــم الـــــعـــــروض  ــيــ فــــــي لــ
المستثمرين،  أمـــام  التقديمية 
كــمــا ســيــتــم تــوجــيــه الــمــشــاركــيــن 

الــمــخــتــاريــن مــن قــبــل كــبــار قــادة 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ األعــــــمــــــال فــ

مجاالت تخصصهم.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

ــواف الــكــوهــجــي في  ــ لـــ»تــنــمــو« نـ
ــذه الــمــنــاســبــة:  ــهـ ــه بـ تـــصـــريـــح لــ
»يــــســــعــــدنــــا الــــتــــرحــــيــــب بـــدفـــعـــة 
جديدة من الشركات البحرينية 
نقدمه  الــذي  البرنامج  هذا  في 
المشروعات  مركز  مع  بالتعاون 
 ،CIPE الــدولــيــة الــخــاصــة ســيــب 
التزود  فرصة  أمامها  نتيح  وأن 
بــــاألدوات والــتــوجــيــهــات الــالزمــة 
ــا وزيـــــــــــادة انـــتـــاجـــيـــتـــهـــا  ــوهـ ــمـ ــنـ لـ
على  وقــدرتــهــا  تنافسيتها  ورفـــع 
ومنتجاتها  بخدماتها  الوصول 
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ إلــــــــــى األســـــــــــــــــواق اإلقــ

والدولية«.
وأوضح الكوهجي أن »تنمو« 
اختتمت مؤخرا تدريب 25 شركة 
ــاركـــت فـــي الــدفــعــة  بــحــريــنــيــة شـ
الذي  البرنامج  األولــى من هذا 
انـــطـــلـــق فــــي فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي، 

عــلــى  اآلن  ــمــــل  ــعــ »نــ وأضــــــــــــاف: 
السابقة  االستفادة من خبراتنا 
فــي االرتـــقـــاء أكــثــر فــي مــفــردات 
هـــذا الــبــرنــامــج، وتــوســعــة شبكة 
والبناء  والمرشدين،  المدربين 
تحققت،  التي  النجاحات  على 
وضمان فائدة أكبر للمشاركين«.
وبــــــــــإمــــــــــكــــــــــان الـــــــشـــــــركـــــــات 
للمشاركة  الــتــقــدم  الــبــحــريــنــيــة 
ــــج مــــــن خــــالل  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ بـــــهـــــذا الـ
ــق »تـــنـــمـــو«  ــريــ ــع فــ ــ الــــتــــواصــــل مـ
ــابـــعـــة إجــــــــراءات  ــتـ ــنـــي، ومـ ــعـ الـــمـ
ــول، وســيــتــم  ــبــ ــقــ الــتــســجــيــل والــ
ــات الـــمـــقـــبـــولـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ تـــــوزيـــــع الـ
عــلــى عــشــر مــجــمــوعــات بحسب 
ــتـــهـــم الــــتــــجــــاريــــة، وهــــي  أنـــشـــطـ
ــة والـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة  ــاضــ ــريــ الــ
ــا واألطــــعــــمــــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ

والمشروبات والتصنيع.

} نواف الكوهجي.

تــابــعــة  ــة  ــركــ شــ وهــــــي   K-Sof حـــصـــلـــت 
كانو،  أحمد  بــن  يوسف  شــركــات  لمجموعة 
لشركة  معتمد  محلي  شريك  اعتماد  على 
سيمكنها  ما   ،  SAP العالمية  التكنولوجيا 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــشــركــات  دعـــم  مــن 
خالل  من  القطاعات  مختلف  في  الحجم 
المؤسسات  مـــوارد  تخطيط  حــلــول  تقديم 

.)ERP( السحابية والمحلية
حــلــول  مـــن  مــجــمــوعــة   K-Soft وتـــقـــدم 
تــنــفــيــذ  عـــلـــى  الـــتـــي ســـتـــركـــز   SAP أعــــمــــال 
و   )SAP Business One )SAP B1 ودعـــــم 
 .)SAP Business by Design )SAP BYD
الــمــنــتــجــيــن حـــلـــول تخطيط  كـــال  ويــعــتــبــر 
موارد المؤسسات )ERP( المصممة للسوق 
احــتــيــاجــات  يــخــدمــان  ولكنهما  الــمــتــوســط 
ــى أولــــــويــــــات الـــشـــركـــة  ــلـ ــاًء عـ ــ ــنـ ــ مــخــتــلــفــة بـ
ومستوى تعقيدها وصناعتها وحجمها، مع 

اختالفات في الميزات وطرق التطبيق.
وصــــــــرح طــــــالل فــــــــوزي كــــانــــو الـــمـــديـــر 
شــركــة  »بــصــفــتــنــا   :K-Soft لــشــركــة  االداري 
أحمد  بن  يوسف  مجموعة  لشركات  تابعة 
تقنية  خـــبـــرة   K-Soft شـــركـــة  ورثـــــت  ــو،  ــانـ كـ

واســعــة فــي شــتــى الــقــطــاعــات الــتــي نطمح 
بكافة  األخــرى  الشركات  مع  إلى مشاركتها 
أحــجــامــهــا، وذلــــك لــتــقــديــم الـــدعـــم الــــالزم 
الــرقــمــي اآلمـــن.  الــتــحــول  لــهــا فــي عمليات 
التي  توسيع محفظة خدماتنا  ومن خالل 
مـــوارد  لتخطيط   SAP مــنــتــجــات  ستشمل 
حلول  تقديم  يمكننا   ،)ERP( المؤسسات 
الشركات  مــن  لعمالئنا  خصيصًا  مصممة 

لتبسيط  الــحــجــم  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 
أفضل  رؤى  وضــمــان  الرئيسية  اجــراءاتــهــم 
اتخاذ  عملية  تمكين  إلى  إضافًة  لأعمال، 
القرارات استنادًا إلى التحليالت في الوقت 

الفعلي لدفع عجلة النمو المربح«.
تــقــدم   ،SAP ERP حــلــول  إضـــافـــة  ومـــع 
من  شاملة  مجموعة  اآلن  الشركة   K-Soft
السيبراني  األمــــن  تتضمن  الــتــي  الــحــلــول 

وأتـــمـــتـــة الـــمـــخـــتـــبـــرات وأنـــظـــمـــة الــمــراقــبــة 
الــمــصــنــع  ــالــــة  حــ إدارة  ــج  ــ ــرامـ ــ وبـ األمـــنـــيـــة 
كما  اللوجستية.  والــخــدمــات  والتحليالت 
وتعتبر  K-Soft قاعدة عمالء كبيرة  تمتلك 
شركتها األم مجموعة يوسف بن أحمد كانو 
الرائدة  العائلية  الشركات  أكبر  من  واحــدة 
فـــي الـــشـــرق األوســـــط مـــع إرث يــمــتــد أكــثــر 
ــرح فــرانــك  مــن 130 عـــامـــًا. مــن جــانــبــه، صـ
بــيــردمــان نــائــب الــرئــيــس ألعــمــال الــشــركــاء 
إفريقيا  الــشــرق األوســـط وشــمــال   SAP فــي 
عــن هـــذه الــشــراكــة قـــائـــاًل: »تــتــمــتــع كــل من 
 K-Soft و  كانو  أحمد  بــن  يوسف  مجموعة 
بسمعة مميزة في تقديم خدمات استثنائية 
 K-Soft استوفت  وقــد  المحلي،  السوق  في 
لــلــحــصــول على  الــصــارمــة   SAP مــتــطــلــبــات 
سيتمكن  وبالتالي  الــشــراكــة.  هــذه  موافقة 
سيتم  حلولنا  بأن  االطمئنان  من  العمالء 
الوثوق  يمكنهم  منظمة  قبل  مــن  تمثيلها 
بها، وذلك بفضل خبرتهم العريقة وفهمهم 
الكافي الحتياجات السوق المحلي. ونحن 
نتطلع إلى العمل على توسيع هذه الشراكة 

أكثر في المستقبل«.

البحـرينيـة لل�شـركـات   »SAP« حلــول  لت�شمـل  محفظتهــا  تو�شـع   »K-Soft«
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كتبت: فاطمة علي
حــــــــــــذرت أخـــــصـــــائـــــيـــــة عـــــاج 
طبيعي معصومة السيد من حالة 
ــحـــدث نــتــيــجــة  مـــرضـــيـــة شـــائـــعـــة تـ
ــلــــى عــــصــــب الـــمـــعـــصـــم  ــغــــط عــ ضــ
مسببة وخزا وخدرا باليد وتعرف 
الرسغي  النفق  بمتازمة  علميا 
الــعــصــب«،  بـــ»ضــغــط  مــا يسمى  او 
موضحة بأن المعلمين هم األكثر 
 %62 بنسبة  بــالــمــتــازمــة  إصــابــة 
ــو مــا أكــدتــه أحــــدث الـــدراســـات  وهـ
والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة الـــتـــي نــشــرت 

مؤخرا.
ــى آخــــر  ــ ــ وأشـــــــــــارت الــــســــيــــد إلـ
التي  العلمية  والدراسات  البحوث 
ــاءت من  ــ أجـــريـــت بـــهـــذا الـــشـــأن جـ
عام  فــي  العربية  مصر  جمهورية 
متازمة  بـــأن  أوضــحــت  إذ   ،2020
العصب«  »ضــغــط  الرسغي  النفق 
تــنــتــشــر بـــيـــن الــمــعــلــمــيــن الـــذيـــن 
أكــــدوا شــكــواهــم مــن ألـــم فــي اليد 
وتــنــمــل، إذ بــلــغــت نــســبــة الــشــيــوع 
اإلحصائية  أن  إلى  مشيرة   ،%62
في مملكة البحرين تؤكد ارتفاعًا 
شديدًا بالمتازمة بين المدرسين 
وهو  اإلصابة  خطر  عامل  لوجود 

الجهد اإلضافي على اليد.
المتازمة  إن  الــســيــد  وقــالــت 
المشاكل  من  عبارة عن مجموعة 
الــعــضــلــيــة والــمــفــصــلــيــة الــشــائــعــة 
الــــتــــي تــــحــــدث بـــســـبـــب الــمــجــهــود 
الــمــبــذول طـــوال الــعــام مــع فترات 
ــيـــرة، وتــــحــــدث نــتــيــجــة  راحــــــة قـــصـ
ــادات كـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــعــ ــ ــعـــض الــ بـ

الــعــمــل  أو  تـــهـــتـــز  ــتــــي  الــ األدوات 
ــنـــي لـــفـــتـــرات  ــثـ الـــــــذي يــتــطــلــب الـ
المعصم  مــن  المتكررة  أو  طويلة 
المفاتيح  لوحة  استخدام  )مثل: 
والـــمـــاوس(، موضحة  )الــكــيــبــورد( 
أنـــه مــن الــمــمــكــن أن يــحــدث تلف 
دائم في األعصاب والعضات في 
حــالــة عـــدم الــحــصــول عــلــى عــاج 
فإن  لــذا  المختص،  الطبيب  مــن 
مــن شــأن الــعــاج الــحــد مــن خطر 

المضاعفات.
بـــأن مــتــازمــة النفق  ــادت  ــ وأفـ
الرسغي تحدث عندما يتم ضغط 
العصب المتوسط بسبب تورم في 
العصب أو األوتار أو كليهما ويأتي 
المتوسط  العصب  اإلحساس من 
إلى جانب اإلبهام االصبع الوسط، 

والنصف داخل طول البنصر.
بالعصب،  قوة  يعطي  أنه  كما 
كما أن العضات بين الساعد واليد 
والــقــدرة  الــحــركــة  لــتــزامــن  تسمح 
والسبابة  بــاإلبــهــام  التحكم  عــلــى 
ويــصــبــح هـــذا الــعــصــب )تــمــس، أو 
وأحيانا  ــز(،  ووخــ مــقــروص، خـــدر، 
ــــي األصـــــابـــــع الـــمـــتـــضـــررة،  ألــــــم فـ
مشيرة إلى أن الخيارات العاجية 
ــات  ــعــــاجــ الــــمــــتــــاحــــة تـــنـــقـــســـم لــ
للجراحة،  الحاجة  دون  تحفظية 
وعاج جراحي، مؤكدة أن عيادات 
ــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي الــبــحــريــن  الـ
تــعــايــن بــشــكــل مــســتــمــر عــــددا من 
للعملية  خضعت  الــتــي  الــحــاالت 
الجراحية إال أنها لم تكن الخيار 
العاجي المناسب كون أن طبيعة 
الـــعـــمـــل تـــحـــتـــم ضـــغـــطـــا مـــجـــددا 

للعصب، والتي تفوق نسبته %25 
ُنشرت  عالمية  إلحصائيات  وفقًا 

في عام 2012.
واخــتــتــمــت الــســيــد حــديــثــهــا 
الـــعـــاج  ــدى  ــ لـ بـــالـــتـــأكـــد عـــلـــى أن 
ــامــــج تــخــصــصــي  ــرنــ الـــطـــبـــيـــعـــي بــ
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ أثــــبــــتــــت نــــجــــاحــــه الــ
ــات الــعــلــمــيــة الــمــعــتــمــدة  ــ ــدراسـ ــ الـ
في  نشر  علمي  بحث  بينها  ومــن 
عام 2019 وتم من خاله تجميع 
ــن الـــــدراســـــات عــالــيــة  ــديـــد مــ ــعـ الـ
الجودة والتي اختبرت الكثير من 
أثبت  الــعــاجــيــة، فقد  األســالــيــب 
لــلــعــظــام  الــــيــــدوي  الــتــحــريــك  أن 
ــة األنـــســـجـــة  ــيــ ــرخــ والـــــعـــــصـــــب، تــ
الــمــحــيــطــة، الـــشـــريـــط الـــمـــلـــون، 
األجــــهــــزة الــعــاجــيــة، فــعــالــة في 
النفق  متازمة  أعــراض  تخفيف 
إضافة  مؤخرا  تم  فيما  الرسغي، 
الحراري  التردد  استخدام  تقنية 
الـــعـــمـــيـــق فــــي تــلــيــيــن األنـــســـجـــة 
الــمــحــيــطــة بــالــعــصــب وبــالــتــالــي 

تخفيف األعراض أيضًا. 

نعم للمتعة الآمنة.. 
ول لالنفالت الأخالقي

مؤخرا قام شخصان أحدهما طفل عمره 17 عاما بإهانة 
وتم  تــوك،  التيك  مــن خــال رصــد حساب على  دينية  رمــوز 
العدالة  إلــى  واآلخـــر  المحكمة،  إلــى  البالغ  المتهم  إحــالــة 
الجرائم  مكافحة  مــن  بــاغ  تلقي  بعد  وذلـــك  اإلصــاحــيــة، 
اإللكترونية عما بمبدأ حرية التعبير مكفولة بما ال ينال 

من الدين أو يثير الطائفية.
الــتــي يتم  الــحــاالت  تلك مــجــرد حــالــة مــن بين مايين 
فيها التجاوز الديني أو األخاقي على تلك المنصة، والتي 
أكثر مــن 102  إلــى  إزالـــة مقاطع وصلت  كشفت مــؤخــرا عــن 
بسبب   ،2022 لعام  األول  الــربــع  خــال  وذلــك  فيديو  مليون 
يمثل حوالي 1% من  ما  وهو  المجتمع،  إرشــادات  انتهاكها 

جميع المقاطع التي تم تحميلها في تلك الفترة.
هذا التقرير الذي أصدرته منصة تيك توك الرائدة في 
العالم إنما جاء لتنفيذ إرشادات المجتمع الذي يلقي الضوء 
على حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تم 
إزالتها خال األشهر الثاثة األولى من العام الجاري، وذلك 
في إطار حرص المنصة على إصدار التقارير الربع سنوية 
إلضفاء الشفافية على اإلجراءات التي تتخذها للمساعدة 

في الحفاظ على أن تكون آمنة لمستخدميها.
اليوم ولألسف الشديد أصبحت هذه المنصة التي يدعي 
وتعزز  المبدعين  وتدعم  وآمنة  ترفيهية  بأنها  أطلقوها  من 
المواهب الجديدة مسرحا للقيام بانتهاكات عديدة على كل 
المستويات، ناهيك عن انتهاكها لخصوصية المستخدمين 
كانت  إذا  يعلم  ال  المستخدم  إن  حيث  إذنهم،  دون  أنفسهم 
التي  تلك  أم ال، حتى  التطبيق  جميع صــوره موجودة على 

لم يشاركها.
لقد استطاع تطبيق تيك توك تحقيق انتشار كبير في 
دولنا العربية، وبات جسرا لكسر القواعد األخاقية والدينية 
أن  وجيزة  فترة  خــال  واستطاعت  بها،  وتربينا  نشأنا  التي 
تفضح الــواقــع األخــاقــي الــمــتــدنــي لـــدى الــكــثــيــريــن، األمــر 
تحمله  مــا  على  والرسمية  األبــويــة  الرقابة  يستدعي  الــذي 
بمجتمعاتنا  صلة  بــأي  تمت  ال  مغايرة  وأفــكــار  ثقافات  مــن 
نــرى هذا  الــمــخــزي بحق أن  بــل  الــمــحــزن  اإلســامــيــة، فمن 
التطبيق قد أخذ بقطاع كبير من المراهقين بصفة خاصة 

إلى حافة الهاوية، ونقف أمام ذلك مكتوفي األيدي.
فترة  بشدة خــال  ارتفعت  تــوك  تيك  أن شعبية  ال شك 
خال  الــعــالــم  فــي  تنزيا  األكــثــر  التطبيق  ليصبح  كــورونــا، 
عــدد مستخدميه  أن وصــل  بعد  عــام 2020،  األول من  الربع 
العالم،  حول  شهريا  شخص  المليار  حوالي  إلى  النشطين 
األمر الذي دفع بعض الدول إلى حظره منها الهند وباكستان 

بسبب المحتوى الفاضح له.
السعودية تم مؤخرا فرض عقوبة  العربية  المملكة  في 
عــلــى مــن يفتح بــثــا فــي الــتــيــك تـــوك ويــطــلــب هــدايــا بشكل 
أشــهــر وغــرامــة تقدر  مــبــاشــر بالسجن ســتــة  غــيــر  أو  مــبــاشــر 
بخمسين ألف ريال، كما تم اإلعان عن عقوبة وجود مقاطع 
إباحية في الهاتف النقال مدة خمس سنوات أو غرامة ثاثة 

مايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه اإلجراءات والعقوبات 
بكل  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  باستخدام  يتعلق  فيما 
بسرعة  التي حظيت  توك  التيك  منصة  وخاصة  منصاتها، 
الذين  والمراهقين  قبل األطفال  باهتمام شديد من  البرق 
المحتوى  كــان  إذا  عما  النظر  بغض  الــشــهــرة  عــن  يبحثون 

هادفا أم تافها أم فاضحا.
فنعم ألي متعة آمنة.. وألف ال لانفات األخاقي!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القراء األعزاء 
مـــــتـــــى تــــــكــــــون الــــــدولــــــة 
أكثر  السيادة  ذات  المستقلة 
قـــوة؟ الــســؤال مــطــروح لكم، 
في  عنه  فسأجيب  عني  أمــا 

سياق هذا المقال.
ــرة الـــــســـــؤال تــكــونــت  ــكــ فــ
لـــدي مــن خـــال الــكــثــيــر من 
ــي تــصــل  ــتــ الـــفـــيـــديـــوهـــات الــ
ــائـــل الــتــواصــل  ــّي عــبــر وسـ ــ إلـ
عبارة  وجميعها  االجتماعي 
عـــن أصـــــوات ألشـــخـــاص من 
جنسيات مختلفة، سأتطرق 
إلــــى نـــمـــاذج مــنــهــا، فــأحــدهــا 
لناشط بحريني قام بتصوير 
سائبة  أجنبية  عمالة  أوضاع 

مرافق  بــاســتــخــدام  قيامها  ووّثـــق  مسكن  بــا 
عامة للسكنى، واآلخر لشخص عربي تحدث 
بالمتاجرة  المتعلقة  الباهظة  األســعــار  عــن 
واإلقــامــة  البحرين  دخــول  وتصاريح  بالفيزا 
ــمـــدى إمــكــانــيــة  ــتــــه مـــقـــارنـــة بـ لـــمـــواطـــنـــي دولــ
الــحــصــول عــلــى عــمــل وبــــاألجــــور الــمــتــوقــعــة، 
واألخـــيـــر إلفــريــقــي يــؤكــد ألبــنــاء بــلــده أنـــه ال 
الــبــحــريــن، فالمحور  تــوجــد فـــرص عــمــل فــي 
المشترك بين جميع هذه الرسائل كان فكرة 
العمل في البحرين وبالتالي دور وأثر الفيزا 

المرنة على حق المواطن في العمل. 
ومتكاملة  مترابطة  االنسان  حقوق  وألن 
وغــيــر قــابــلــة لــلــتــجــزئــة، فـــإن مــن أهـــم حقوق 
االنــســان الــتــي تــنــاولــهــا الــعــهــد الــدولــي األول 
ــور مــمــلــكــة الــبــحــريــن هو  ــتـ ونــــص عــلــيــهــا دسـ
حرية  في  والحق  الشخصية،  الحرية  كفالة 
التنقل وعدم جواز تقييد حرية الشخص في 
القانون،  ألحكام  وفقا  إال  التنقل  أو  اإلقامة 
األساسية مكفولة  الحريات  أن  المعلوم  ومن 
القضائية  الدولة  لوالية  الخاضعين  لجميع 
لــذا تنظم  أو ســواهــم،  كــانــوا مواطنين  ســـواء 
إلــى اقليمها  الــدخــول  كل دولــة آلية وشــروط 
بــقــوانــيــن تــتــّســق مـــع ســيــاســتــهــا وعــاقــاتــهــا 
المعاملة  قاعدة  على  المتكئة  الدبلوماسية 

بالمثل.
وإن تقييد دخول األجانب إلى الباد حق 
لكل دولة، بهدف حماية النظام العام واألمن 
مــواطــنــيــهــا  ــوق  ــقـ وحـ الـــعـــامـــة  واآلداب  ــام  ــعـ الـ
ــن قــبــيــل الــتــنــظــيــم  وحـــريـــاتـــهـــم، وهــــو ُيـــعـــد مـ
والــرقــابــة على أصــعــدة كثيرة عــامــة وخــاصــة، 
نفسه،  الــمــواطــن  حقوق  حماية  منها  يهمنا 
ــول وإقــامــة  لـــذا فـــإن تــســهــيــل اشـــتـــراطـــات دخــ
أو  كمثال  المرنة  )الفيزا  األجنبية  العمالة 
عليه  يترتب  قد  كظاهرة(  فيزا  الفري  حتى 
السابق  كحديثنا  إيجابياته،  تفوق  سلبيات 
عـــن مــزاحــمــة الــعــمــالــة األجــنــبــيــة فـــي مهنة 
كثيرة  فاألمثلة  المهن،  مــن  وغيرها  الصيد 

باإلضافة إلى استنزاف موارد الدولة.
أمـــا إجــابــتــي عــن الـــســـؤال الـــذي طرحته 
فــي بــدايــة الــمــقــال فهي أنــه فــي رأيـــي أن قوة 
الداخلية  مـــواردهـــا  تــقــديــر  مــن  تنبع  الــدولــة 
ــارج واكــتــفــائــهــا  وتــقــلــيــص حــاجــتــهــا إلـــى الـــخـ
والوطنية،  الطبيعية  الذاتي بجميع مواردها 
مــن خــال االســتــغــال األمــثــل لهذه الــمــوارد، 

مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــمـــوارد 
ــا أهـــم  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــبـــشـــريـــة بـ الـ
ــوارد الـــمـــســـتـــدامـــة، ألن  ــ ــمـ ــ الـ
قابلة  الطبيعية  الثروات  كل 
فهو  اإلنـــســـان  إال  لــلــنــضــوب، 
لُيعّمر  ُوجد  الذي  المخلوق 
أن  إلــى  فيها  ويبقى  األرض 

تقوم الساعة.
تــنــمــيــة  أن  ــد  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ والــ
ــة كـــانـــت  ــريــ ــبــــشــ الـــــــمـــــــوارد الــ
ــًا مــن  ــمـ ــهـ دائـــــمـــــًا مـــــحـــــورًا مـ
ــاور الــخــطــط الــوطــنــيــة  ــحـ مـ
فــي مملكة  واالســتــراتــيــجــيــة 
ــم تــخــل  ــبـــحـــريـــن، حـــيـــث لــ الـ
الخطابات الملكية السامية 
ــادة  ــيــ ــقــ الــ ــات  ــحــ ــريــ ــصــ تــ وال 
والــحــكــومــة مــن تــأكــيــده، لـــذا بــاعــتــبــار أن من 
واالستثمار  الــمــواطــن  لبناء  المقومات  أهــم 
فيه هما الحق في التعليم والحق في العمل، 
وكفالة  الــعــلــوم  بــرعــايــة  الــدولــة  تكّفلت  فــقــد 
وجعلت  لــلــمــواطــنــيــن  التعليمية  الــخــدمــات 
التعليم إلزاميا ومجانيًا في المراحل األولى، 
كــل مواطن  واجــب على  العمل  أن  أّكـــدت  كما 
الــعــام،  الــخــيــر  ويستوجبه  الــكــرامــة  تقتضيه 
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الــــمــــواطــــن،  ــلــــى  عــ واجــــــــب  ــمــــل  ــعــ الــ إذن 
والــــواجــــب يــقــتــضــي االلــــتــــزام بــــأدائــــه، ولــكــن 
الـــواجـــب تتطلب من  لــهــذا  الــمــواطــن  تــأديــة 
عبر  أو  بمعرفتها  العمل  فرص  تهيئة  الدولة 
وتنمية  الــخــاصــة  لــاســتــثــمــارات  تــشــجــيــعــهــا 
إتاحة هذه الفرص  القطاع الخاص ومن ثم 
من  مزاحمة  دون  عليها  للحصول  للمواطن 
قــبــل األجــنــبــي، ذلـــك أن الـــتـــزام الــــدول التي 
انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة هو 
الحقوق  هذه  واحترام  وتعزيز  بكفالة  التزام 

لمواطنيها وليس سواهم.
الــضــرورة  أنــه مــن  أرى  والــخــاصــة فإنني 
في  النظر  إعــادة  أهمية  إلى  االلتفات  بمكان 
بــدخــول  المتعلقة  واالشـــتـــراطـــات  الــقــوانــيــن 
وإقـــامـــة األجـــانـــب لــغــرض الــعــمــل فــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن وضـــــــــرورة وضـــعـــهـــا تـــحـــت مــجــهــر 
المصلحة العامة للدولة والخاصة للمواطن، 
وتــعــديــلــهــا، بحصر  دراســتــهــا  إعــــادة  يــتــم  وأن 
مهنها بشكل ضيق، بحيث ُيتاح للمواطن أن 
حقه  على  يحصل  وأن  األجنبي  مــكــان  يحل 
في العمل لكي يستطيع أن يؤدي واجبه تجاه 
العامل  فــي  الثقة  بناء  يعاد  وأن  الــحــق،  هــذا 
البحريني، بما ُيسهم في خير وصالح الوطن 
للمواطن  المعيشي  المستوى  تحسين  وفــي 
ــد، فــالــدولــة تــكــون أقـــوى مــتــى ما  فــي آن واحــ
ُبــنــيــت بــســواعــد أبــنــائــهــا ألن الــحــب والــــوالء 

سيكونان قواعد وأساسات هذا البناء.
لـــذا نــأمــل أن تــكــون هــنــاك خــطــة وطنية 
زمــنــيــة قــصــيــرة الــمــدى يــكــون هــدفــهــا إحــال 
الــبــحــريــنــي فــي الــعــمــل مــحــل األجــنــبــي حتى 
تتحقق البحرنة الكاملة في القطاعين العام 
وإنجازها  تحقيقها  على  ويترتب  والــخــاص، 

انهاء ملف التعطل عن العمل.
Hanadi_aljowder@hotmail.com

الفيزا المرنة والحق في العمل

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

اأخ�صائية عالج طبيعي لـ »اأخبار الخليج«:

62% من المعلمين يعانون من متالزمة النفق 

الر�صغي »�صغط الع�صب« والإناث الأكثر اإ�صابة

} معصومة السيد.

كتب: أحمد عبداحلميد
تمديد  إلى  بحرينية  دراســة  دعت 
شهرين  من  الكنعد  صيد  حظر  فترة 
أكتوبر من  إلــى  إلــى 6 أشهر من مايو 
الــحــظــر مقتصرا  يــكــون  وأن  ــام،  عـ كــل 
بــالــمــنــاصــب، وال يشمل  الــصــيــد  عــلــى 
وذلــك  األخــــرى،  الكنعد  وســائــل صيد 
تــهــديــدا  الـــمـــنـــاصـــب هــــي األشــــــد  ألن 
لــألحــيــاء الــبــحــريــة الــكــبــيــرة »أســمــاك 
الــــقــــرش، الـــســـاحـــف، أبــــقــــار الــبــحــر، 
الـــدالفـــيـــن«.. جـــاء ذلـــك فــي الــدراســة 
ــتــــرة  ــيــــة ســ ــعــ ــمــ الــــــتــــــي أصــــــدرتــــــهــــــا جــ
للصيادين دراسة حول مصايد الكنعد 
الــخــلــيــجــيــة، مـــن إعــــــداد د. إبــراهــيــم 
ــداهلل عـــبـــدالـــقـــادر  ــ ــبـ ــ عـــبـــدالـــرحـــيـــم عـ
بهدف  السمكية،  المصائد  استشاري 
الــخــلــيــجــيــة  الــمــصــايــد  إدارة  تــحــفــيــز 
لــلــعــمــل عــلــى تــطــويــر واعـــتـــمـــاد خطة 
تستند  الكنعد،  مصايد  إلدارة  وطنية 
على أسس علمية، يراعى فيها حماية 
المصايد  وإدارة  اإلكــولــوجــيــة  الــنــظــم 

على المستويين المحلي واإلقليمي.
ــع الــحــد  ــ ــة رفـ ــ ــــدراسـ واقـــتـــرحـــت الـ
األدنى لحجم فتحات عيون المناصب 
إلى 4 بوصات وتحديد حجم الخطاف 
الكنعد  بالنسبة لوسائل صيد  األدنى 
التي تعتمد على الخطافات، كما دعت 
لمعاينة  الموحد  الخليجي  البرنامج 
الــكــنــعــد فــي مــيــاه دول مجلس  ــزال  إنــ
التعاون بأن يجمع احصائيات كميات 
الصيد  وسيلة  بحسب  الصيد  وجهود 
اإلنــزال بشكل  السفن ومواقع  وحجم 
فــريــق عــمــل فني  شــهــري، مــع تشكيل 

الخليجية،  الــكــنــعــد  بــمــصــايــد  مــعــنــي 
ومـــن مــهــامــه مــتــابــعــة جــمــع الــبــيــانــات 
الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الــخــلــيــجــي 
ومتابعة تحليل هذه البيانات ومناقشة 
الجهات  إلى  توصياته  ورفع  نتائجها، 
الــمــعــنــيــة، مـــع اقـــتـــراح تــكــلــيــف خبير 
متخصص في تقنيات الصيد بدراسة 
الخية،  بالشكة/  الكنعد  صيد  سفن 
وتحديد التهيئة المناسبة للعمل بها 
على  المطلوبة  الــتــحــويــرات  وإدخــــال 
بهذه  اخــتــبــاري  صيد  وإجــــراء  السفن 
التهيئة وتدريب الصيادين والمدربين 
عــلــيــهــا، كــمــا دعــــت إلــــى تــقــيــيــم تــأثــيــر 
القرش  أســمــاك  على  الكنعد  مصايد 
والساحف البحرية والدالفين وأبقار 

البحر في مياه دول مجلس التعاون.
إنــزال  أعــلــى  أن  الــدراســة  وكشفت 
سنوي للكنعد كان من دولــة اإلمــارات 
ثم  طــنــا   13742 الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة 4517  الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة 
طنا، ثم سلطنة عمان 4125 طنا، ثم 
الكويت 117 طنا، ثم  قطر، 1826، ثم 
البحرين 78 طنا على أساس متوسط 
إنـــــزال الــكــنــعــد الــســنــوي لــلــفــتــرة من 

2010 إلى 2019.
ــى مــصــايــد  ــ ــة إلـ ــ ــدراسـ ــ وأشــــــــارت الـ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  ــي  فــ الـــكـــنـــعـــد 
الــخــلــيــجــي فـــي الـــقـــطـــاع الــتــقــلــيــدي، 
ويبلغ أعدادها حاليا 5 مصايد، 2 منها 
تعتمد على الشباك الخيشومية، وهي 
»الــمــنــاصــب الــتــقــلــيــديــة« و»الــمــنــاصــب 
الهائمة«، أما المصايد الثاث الباقية 
إلى  الفــتــة  الــخــطــافــات،  على  فتعتمد 
ان فـــتـــرة بـــقـــاء الــكــنــعــد تـــقـــدر مـــن 9 

فــتــرة تبويض  إلـــى 14 ســنــة، وحــــددت 
الكنعد بخمسة أشهر في مياه الخليج 
أبريل  مــن  العمانية  والــمــيــاه  الــعــربــي 
يونيو  إلى  إلى أغسطس، ومن فبراير 

على التوالي.
أن جميع  إلــــى  ــة  الــــدراســ ولــفــتــت 
دراســـــــــات الــتــمــيــيــز بـــيـــن مــجــتــمــعــات 
الكنعد في مياه دول المجلس التعاون 
ــه ال يــمــكــن اســتــبــعــاد  اتــفــقــت عــلــى أنــ
في  الكنعد  انتماء مجتمعات  فرضية 
مياه دول المجلس لمخزون مشترك، 
مختلف  مــن  الكنعد  مجتمعات  وأن 
الــمــنــاطــق تــتــداخــل فــيــمــا بــيــنــهــا، وأن 
اإلدارة  أســلــوب  هــو  اإلقليمية  اإلدارة 

األفضل.
تقييم  دراســـات  نتائج  أشـــارت  كما 
مخزون الكنعد في مياه دول المجلس 
وجائر  مستدام  استغال  بين  ما  الــى 
إلى حد اإلفراط، وهذه النتيجة تضع 
إدارة المصايد على طرفي نقيض بين 
ــراءات  تــســاهــل وتــشــدد مــفــرط فــي إجــ
تداعيات  له  وكاهما  الصيد،  تنظيم 
ســلــبــيــة عــلــى الـــمـــخـــزون، فــالــتــســاهــل 
للمخزون  مــفــرط  بــاســتــغــال  يــســمــح 
ويــعــرضــه لــلــنــضــوب، والــتــشــدد يضيع 

عوائد اقتصادية بشكل غير مبرر.
إلــى أن مخزون  الــدراســة  ونــوهــت 
الــكــنــعــد بــمــيــاه دول مــجــلــس الــتــعــاون 
بقدر  ولكن  جائر،  الستغال  يتعرض 
ــذا يــســتــدعــي فــرض  ــ غــيــر مـــعـــلـــوم، وهـ
الكنعد  القيود على صيد  المزيد من 
ــاظ عـــلـــى عـــوائـــد  ــفـ ــحـ ــاة الـ ــ ــراعـ ــ ــع مـ مــ
الصيادين االقتصادية، مشيرة إلى أن 
أغلب دراسات تقييم المخزون اتفقت 

إلـــــى أن مـــخـــزون  عـــلـــى ذلــــــك، الفـــتـــة 
قــد  الـــمـــجـــلـــس  دول  ــاه  ــيـ ــمـ بـ الـــكـــنـــعـــد 
عقود   4 من  أكثر  فترة طويلة  تعرض 
مصايد  خالها  تــطــورت  لــاســتــغــال، 

الكنعد بأعدادها وكفاءة صيدها.
هــنــاك مصايد  أن  إلـــى  وتــطــرقــت 
لــلــكــنــعــد لــهــا تــأثــيــر بــيــن الــمــتــوســط 
ــــف  ــــاحـ ــسـ ــ ــــض عـــــلـــــى الـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــيـــر مــنــخــفــض عــلــى  ــأثـ الـــبـــحـــريـــن، وتـ
ــيــــن، كما  الـــطـــيـــور الــبــحــريــة والــــدالفــ
البحر  أبــقــار  نفوق  حــاالت  أن  يعتقد 
بالمناصب  الــكــنــعــد  صــيــد  مــصــدرهــا 
الهائمة، كما يعتقد أن هذه المناصب 
تهديدا  األكثر  هما  الخية  أو  والشكة 

ألسماك القرش.
اإلجــراءات  أن  الدراسة  وأوضحت 
إدارة  فـــي  الــمــطــبــقــة حــالــيــا  اإلداريـــــــة 
الكنعد في مياه دول مجلس  مصايد 
التعاون تشمل حظر استخدام شباك 
الكنعد  الهيالي، وحظر صيد وتداول 
أغسطس  منتصف  مــن  شهرين  فترة 
ــر، مـــع تــحــديــد  ــوبـ ــتـ إلــــى مــنــتــصــف أكـ
والدنيا  العليا  المناصب  مــواصــفــات 
وتــشــمــل طـــول وعــمــق شــبــاك الصيد 
وحـــجـــم فـــتـــحـــات هـــــذه الـــشـــبـــاك مــع 
تحديد طول الكنعد األدنى المسموح 

بصيده.
ــة الــمــعــلــومــات  ــ ــدراسـ ــ ورصـــــــدت الـ
مصايد  إدارة  في  الحالية  والفجوات 
ال  أنــه  إلــى  الفتة  الخليجية،  الكنعد 
تتوافر إحصائيات إنزال للكنعد لبعض 
كما  بالجملة،  مقدرة  تكون  أو  الــدول 
أنه غير معروف أعداد السفن بحسب 
من  كل مصيد  في  العاملة  أحجامها 

الكنعد وال تتوفر احصائيات  مصايد 
إنــزال بحسب هذه المصايد، كما  ال 
للكنعد  شهرية  أطــوال  بيانات  تتوافر 
ذات داللة إحصائية يستدل بها على 
فترة التجنيد ونسب مساهمات صغار 
الــكــنــعــد فــي الــصــيــود بــحــســب وســائــل 

صيد الكنعد المختلفة.
ــر الــصــيــد  ــرة حـــظـ ــتــ ــرت فــ ــبــ ــتــ واعــ
ـــي مــصــايــد  الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا حـــالـــيـــا فـ
الــكــنــعــد والـــتـــي تــمــتــد فــتــرة شــهــريــن، 
لمجندات  الكافية  الحماية  توفر  ال 
تـــزال كــمــيــات مــن صغار  الــكــنــعــد، وال 
ــال مـــوســـم صــيــد  ــ الــكــنــعــد تـــصـــاد خـ
إدارة  أن  ــــى  إلـ أشـــــــارت  كـــمـــا  الـــكـــنـــعـــد، 
في  تأخذ  ال  الحالية  الكنعد  مصايد 
من  إضافية  إداريـــة  تدابير  الحسبان 
مصايد  تأثيرات  من  التخفيف  أجــل 
البحر  وبــقــر  الساحف  على  الكنعد 
والدالفين والطيور البحرية وأسماك 

القرش.
ــتــــت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أنـــــــه ال  ــفــ ولــ
ــول  ــة حــ ــيـ ــمـ ــلـ ــات عـ ــومــ ــلــ ــعــ ــر مــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ تـ
نــمــط هـــجـــرة الــكــنــعــد فـــي مـــيـــاه دول 
دليل  يوجد  ال  كما  الــتــعــاون،  مجلس 
الحالية  اإلداريـــة  اإلجــــراءات  أن  على 
الكنعد  فــي حــمــايــة مــخــزون  تــســاهــم 
ــه، كما  وتــضــمــن اســتــغــال مــســتــدام لـ
تستثمر  ال  الــحــالــيــة  الــتــشــريــعــات  أن 
الـــفـــروقـــات بــيــن مــصــايــد الــكــنــعــد من 
حيث حجم األسطول ونسبة استغال 
والتأثير  واالنتقائية  الكنعد  مخزون 
البيئي على األحياء الفطرية الكبيرة 
الكنعد  مصايد  جميع  مــع  وتتعامل 

من مسافة واحدة.

78 طنا متو�صط اإنزال البحرين منه �صنويا

درا�صة بحرينية تدعو اإلى تمديد فترة حظر �صيد الكنعد اإلى 6 اأ�صهر
م�صايـد الكنعـد تهـدد اأ�صـماك القر�ـش وال�صـالحف واأبقـار البحـر والدالفيـن فـي ميـاه الخليـج

كتب: محمد القصاص
جـــدد ذوو الــهــمــم وعــوائــلــهــم مــنــاشــداتــهــم لـــوزارة 
بشريحتهم(  المعنية  )الجهة  االجتماعية  التنمية 
مؤكدين  لهم  ُأقـــرت  التي  رغباتهم  لتلبية  بالتحرك 
على أنهم أصحاب حقوق كاملة ويحتاجون إلى وقفة 
المواكبة لتحقيق  جادة بإياء األهمية لمتطلباتهم 
أهداف التنمية المستدامة التي كفلها دستور مملكة 

البحرين.
ــرت بـــزيـــادة  ــ ــادة الـــتـــي ُأقــ ــزيــ وطـــالـــبـــوا بـــضـــرورة الــ
ضوء  في  دينار   200 إلــى  الشهرية  اإلعاقة  مخصص 
التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية 
ــوازن الــمــالــي،  ــتــ لــلــشــئــون الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــ
الفتين إلى أن 100 دينار ال تغطي كلفة مصروفاتهم 
من  العاجية  احتياجاتهم  على  تنفق  التي  اليومية 
المساعدة  واألجــهــزة  والتعويضية  الطبية  األجــهــزة 
على التنقل عاوة على الحاجة في حاالت كثيرة إلى 
من  الشخص  اليها  يحتاج  التي  المباشرة  الــرعــايــة 

للقيام  شخص  توظيف  تتطلب  والتي  اإلعــاقــة  ذوي 
بهذا الدور وإن قام أحد أفراد األسرة بهذه المسؤولية 
المهمة  لهذه  جزئيا  أو  كليا  تفرغا  ذلــك  فسيتطلب 

فضا عن تأثر دخل األسرة بشكل عام.
وبحسب أحد أصحاب الهمم فإن العكاكيز وقطع 
ــة الــمــشــي )اإلكـــســـســـوارات( والــكــراســي  ــ مــكــافــحــة إزالـ
واإلطــــــارات لــلــكــراســي الــمــســاعــدة لــهــم عــلــى الحركة 
بسرعة تتلف فضا عن األدوية المعالجة والتخفيض 
على هذه األدوات ال نحصل عليه في كل الصيدليات 
مما يضطرنا إلى زيادة المبالغ المرهقة من جيوبنا 
الخاصة كون ان المائة دينار غير كافية إلنفاقها في 

التداوي ومتطلبات الحياة اليومية.
وناشد أصحاب الهمم من يهمهم األمر بتحقيق 
وتخفف  أمورهم  تيسير  في  ستسهم  التي  مطالبهم 
في  االقتصادية  وتأثيراتها  اإلعــاقــة  أعباء  وطــأة  من 
أثــر بشكل مباشر  الــذي  التضخم  ارتــفــاع معدل  ظل 
في ميزانيات أسرهم المتوسطة والمحدودة الدخل.

ذوو الهمم يجددون مطالبهم ب�صرف »مخ�ص�ص الإعاقة«
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

العولمة تكن�سل دور الرجل

العولمة هي أن يكون كل شيء خاضعا لشروط »العالم األول« 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــا، وفـــي أهـــم تجلياتها تعني  الـــواليـــات  الـــذي هــو 
يباع وُيشترى، دون  أن  أن كل شيء له قيمة مادية، يمكن  العولمة 
واالجــتــمــاعــيــة، وحتى  والدينية  األخــاقــيــة  لــاعــتــبــارات  االلــتــفــات 
الــطــبــيــة، وهــكــذا وبــعــد إعـــان أطــبــاء اســتــرالــيــيــن ان حــمــل الــرجــل 
صار ممكنا جاء إعان العالمة البريطانية سوزي ليذر انتهاء دور 
الزوج و»األب« في عملية الحمل واإلنجاب، وهذا ما ينسجم وفقه 
العولمة للتجارة الحرة )على اآلخر(، وسوزي هذه هي رئيسة هيئة 
الخصوبة وعلم األجنة البشري في بريطانيا، وقد أعلنت قبل أيام 
أن القول إن وجود أب لألطفال ضرورة تربوية وأخاقية »كام فارغ«، 
والسحاقيات/ المتزوجات  غير  للنساء  بالسماح  ثم  من  وطالبت 
المثليات الجنس بالحصول على حيوانات منوية من بنوك تديرها 
الدولة، يودع فيها بعض الحيوانات التي تمشي على اثنتين بعض 
تلك  بويضاتهن بشراء  ماء أصابهم، حتى يتسنى لهن تخصيب 
السلعة، أو الحصول عليها كتبرع، إلرضاء غريزة األمومة من دون 
حاجة إلى رجال، ولو كانت سوزي ليذر تجيد العربية لقالت بكل 
وضوح: قطيعة تقطع الرجالة وسنين الرجالة... مش ضروري تنام 
الست في حضن زوجها عشان تجيب عيال، طالما أننا نقدر نشتري 

أغراض الحمل المجمدة والفريش من أي بنك.
متدينة  امـــرأة  البريطانية  الصحف  تقول  فيما  هــذه  وســـوزي 
اســـم حــركــة المسيحيين  تــحــمــل  فـــي جــمــاعــة  ــعـــم(، وعــضــو  ــّنـ )والـ
االشتراكيين، )ربما االشتراكية عندها أن يتشارك الناس البويضات 
ووسائل تخصيبها( وتحمل درجة جامعية في العلوم السياسية من 
التخصيب  للحديث عن  »مؤهلة جــدًا«  ما يجعلها  إكستر،  جامعة 
السياسية(، وما تريده  العلوم  االصطناعي )مرة أخرى تخصصها 
ــواًل إلــى  هـــذه الــســوزوكــي الــتــي تــريــد تخطي مــطــبــات الــرجــال وصــ
الحمل با زواج أو حتى عشيق أو مجرد عابر سبيل. ما تريده هو 
أن يكون من حق أي امرأه أن تذهب إلى بنك الحيوانات المنوية 
ــام إحــــدى نـــوافـــذه وتـــقـــول: لـــو ســمــحــت أعــطــنــي كــتــالــوج  لــتــقــف أمــ
تريدين  هل  أدب:  بكل  الموظف  فيسألها  عندكم،  التي  البضاعة 
أصناف إفريقية أم أوروبية أم من أمريكا الاتينية؟ )بالمناسبة فإن 
الخواجات يكرهون اآلسيويين وخاصة الهنود والباكستانيين أكثر 
من كرههم للسود والعرب، وبالتالي ال أتوقع أن يحتفظ أي بنك 
غربي بحيوانات منوية ذات منشأ آسيوي(، وتتناول المرأة الكتالوج 
ألمانيا  الــذاتــيــة للبضاعة: هــذا مــصــدره رجــل مــن  الــســيــرة  وتــقــرأ 
طوله ستة أقدام وثاث بوصات، وتلك من رجل كندي وزنه ثمانون 
كيلوجراما ويبلغ من العمر 35 سنة؛ وتحتار المرأة أمام العروض 
المغرية وتقول لموظف البنك: ما شاء اهلل عندكم أصناف تجنن، 
ممكن آخذ نسخة من الكتالوج إلى البيت ألدرس محتوياته جيدًا 
وأتشاور مع ماما حول الصنف المرغوب، ألنني من عائلة محافظة 

وال أقدم على مثل تلك الخطوة دون استشارة عائلتي.
مـــن الـــمـــعـــروف أن هــنــاك الـــيـــوم بــنــوكــا لــلــحــيــوانــات الــمــنــويــة 
فــي العديد مــن الــمــدن األمــريــكــيــة، وهــي بــنــوك »مــحــتــرمــة«، تقنع 
لتتولى  المنوية  حيواناتهم  لها  يبيعوا  بــأن  والعباقرة  المشاهير 
بدورها بيعها لزبائنها الذين يريدون ما يسمى »ِدزاينر بيبي«، أي 
طفل بالتفصيل بحسب الطلب، فهذه تريد حيوانًا منويًا من رجل 
بارع في الرياضيات، وتلك تريد طفًا يكون أبوه الممثل توم كروز! 
وفي كل البنوك على اختاف تخصصاتها فإن الخطأ وارد، يعني 
قد يكون في حسابك مائة دوالر وفجأة تكتشف أن موظفًا جعلها 
أوروبــيــة  امـــرأة  ألــف دوالر، وقــد يحدث العكس، ومــن ثــم فــإن  مائة 
وتتم  النرويج  أو  السويد  مــن  رجــل  مــن  الحمل  تطلب  قــد  شــقــراء 
يشبه  طفًا  تلد  أشهر  تسعة  وبعد  الحمل  وينجح  رغبتها  تلبية 
جعفر عباس من حيث اللون البيج والشعر الحرير واألنف الرقيق 

المدبب!
ال حوالينا وال علينا يا رب... ألنه إذا صار الذي تريده سوزي 
فلن تكون هناك بنا حاجة إلى أغنية مثل بابا أوبح، بل »بابا بح«، 
مافي...  كلش  مفيش...  مــاكــو...  تعني  األطــفــال  قاموس  في  وبــح 

غير موجود!

نيكولز  نيشيل  الراحلة  الممثلة  ستصبح 
التي اشتهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا 
في مسلسل »ستار تريك« أحدث نجوم الدراما 
يتم  الستينيات  لفترة  تعود  التي  التلفزيونية 
تكريمها بإرسال بعض من رمادها الى الفضاء.

توفيت  الــتــي  نيكولز  الـــى  الــفــضــل  ينسب 
الــمــســاعــدة  يــولــيــو عـــن 89 عـــامـــا فـــي  فـــي 30 
في تحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة 
في  الــســود  للممثلين  هــولــيــوود  أدوار  تحديد 
كونها  االمريكية  المدنية  الحقوق  ذروة حركة 
الاتي صورن  السود  النساء  أوائــل  واحــدة من 
شاشة  على  المرأة  تمكين  عن  تعبر  شخصية 

التلفزيون.
بيان  الى  واآلن بعد وفاتها تمت اضافتها 
المقرر  من  حقيقية  فضائية  لسفينة  الركاب 
أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوي على 
رماد وعينات حمض نووي لعشرات من محبي 
الــفــضــاء الــذيــن رحــلــوا عــن الــحــيــاة فــي رحلة 
للقائمين  وفقا  الشمس  حــول  وأبــديــة  نهائية 

على هذا التكريم.
ولم يتم بعد تحديد موعد االطاق.

وفـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي أوكــلــت 
نــاســا  االمـــريـــكـــيـــة  ــاء  ــفـــضـ والـ ــران  ــيـ ــطـ الـ ادارة 

المزيد  تعيين  فــي  المساعدة  مهمة  لنيكولز 
وكالة  في  والنساء  المهمشة  المجموعات  من 
الفضاء؛ اذ كان لها تأثير في جذب مثل تلك 

المواهب منها أول رائدة فضاء أمريكية سالي 
رايــد وأول رائــدة فضاء ســوداء مــاي جيمسون 

وأول رئيس أسود لناسا تشارلي بولدن.

ورش  مجمع  صاعقة  ضربت 
فـــي مــديــنــة فــايــنــجــارتــن بــجــنــوب 
ما  الجمعة/السبت،  ليلة  ألمانيا 
بمايين  تقدر  خسائر  في  تسبب 

اليوروهات. 
 وذكرت الشرطة صباح أمس 
ــه بــحــســب شــهــود عــيــان ضــربــت  أنـ
الـــــذي يضم  الــصــاعــقــة الــمــبــنــى 
كــورش لصناعة  ُتستخدم  صــاالت 
الــــســــيــــارات وأعـــــمـــــال الـــدهـــانـــات 

وكمستودعات. 
 وعندما وصلت فرق اإلطفاء 
كانت إحدى الصاالت قد اشتعلت 
وبحسب  بالكامل.  الــنــيــران  فيها 
ــران  ــيــ ــنــ ــلــــت الــ ــتــــعــ الـــــشـــــرطـــــة، اشــ
أكــثــر عــنــدمــا انــتــشــرت فــي إحــدى 
انــفــجــرت  كــمــا  ــانــــات.  الــــدهــ ورش 
صاالت  وتضررت  غــاز،  اسطوانات 
اإلطفاء  أعمال  واستمرت  أخرى، 

حتى صباح أمس. 
 وتم إخاء المنازل المحيطة 
بالمبنى كإجراء احترازي. ومكث 

السكان لدى أصدقاء أو أقارب أو 
لــدى مــراكــز اإلطــفــاء. ولــم يصب 

أحد جراء الحادث. 

وتـــواجـــدت فـــرق اإلطــفــاء في 
الموقع بحوالي 300 شخص من 
المحيطة،  المناطق  من  أفرادها 

ــا انــــتــــشــــرت فـــــــرق اإلســــعــــاف  ــمــ كــ
ــة  والــــشــــرطــ فـــــــــردا   50 بــــحــــوالــــي 

بحوالي 20 شخصا. 

الخليجي  الــصــحــة  مــجــلــس  قـــال 
الرسمية  حساباته  عبر  السبت  أمــس 
ــل الــــتــــواصــــل االجــتــمــاعــي  ــائــ ــي وســ فــ
وكيفية  الصحية  الجلوس  آلية  حول 
لــيــس من  إنــــه  الــظــهــر  تــخــفــيــف آالم 
مستقيما  الظهر  يكون  أن  الــضــروري 
الجلوس  عند  دائـــم  بشكل  ومتصلبا 
إن  بل  الظهر،  آالم  تخفيف  أجــل  من 
يسبب  قــد  مستقيم  بشكل  الــجــلــوس 

تيبسا في الظهر.
أنـــه ال توجد  الــمــجــلــس   وأضــــاف 
أن  فاألفضل  100%؛  صحيحة  جلسة 
يــتــم تــغــيــيــر الــجــلــســة كـــل 30 دقــيــقــة، 
وذلك حرصًا على تجنب آالم الجلسة 

الطويلة.
الخليجي  الصحة  مجلس  ونــوه   
إلى كيفية تجنب آالم الظهر الناتجة 
تمارين  بممارسة  وذلك  الجلوس  عن 
الــمــقــاومــة أو االســتــطــالــة أســبــوعــيــًا، 
ــدام وســــــادة عند  ــتـــخـ إضـــافـــة إلــــى اسـ
أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم 

الظهر عند الجلوس فترات طويلة.

جورج  اللبناني  الفنان  م�سرع 
�سير مروع الرا�سي في حادث 

جراء  أمس  فجر  الراسي مصرعه  جــورج  اللبناني  المغني  لقي 
حادث مروري في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، 
على ما أفادت معلومات صحفية تحدثت أيضًا عن وفاة امرأة كانت 
اللبنانية  لــإعــام«  الوطنية  »الــوكــالــة  وذكـــرت  الــســيــارة.  فــي  برفقته 
إثــر اصــطــدام سيارته  »تــوفــي  عــامــا  الــبــالــغ 39  الــراســي  أن  الرسمية 
بين  مــا  الفاصلة  النقطة  فــي  المصنع  محلة  فــي  وســطــي  بحاجز 
الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية«. 
ولفت الدفاع المدني اللبناني في تغريدة عبر تويتر كشف فيها عن 
الحادث من دون تحديد هوية الضحيتين إلى أن عناصره استعانوا 
»بمعدات اإلنقاذ الهيدروليكية« نظرا إلى »تضرر هيكل السيارة بشدة 
بلدة  المستشفى في  إلى  الجثتين  نقلوا  وقد  الحادث«.  قوة  نتيجة 

تعنايل المجاورة. 
ســوداء  سيارة  لبنانية  إلكترونية  مواقع  نشرتها  صــور  وأظــهــرت 

متضررة بشكل كبير جراء االصطدام بفاصل اسمنتي. 
وفـــي رصــيــد المغني الــشــاب ألــبــومــات عـــدة مــنــذ انــطــاقــتــه في 
أواسط تسعينيات القرن الماضي، وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة 
البلدان  في  انتشارًا  بعضها  حقق  والمصرية،  اللبنانية  وخصوصا 
الموسيقيين،  والــنــقــاد  الــجــمــهــور  انــتــبــاه  الـــراســـي  ولــفــت  الــعــربــيــة. 
الشهير  الــســوري  المغني  خامة  مــع  صوته  تشابه  بفعل  وخصوصًا 
ــوف. وتـــعـــاون الـــراســـي الــمــتــحــدر مــن شــمــال لــبــنــان خــال  جـــورج وســ
والشعر  الموسيقي  التأليف  مجال  في  معروفة  أسماء  مع  مسيرته 

الغنائي العربي في العقدين الماضيين. 
ــان اســمــه مـــتـــداوال فـــي الــصــحــافــة الــفــنــيــة الــعــربــيــة على  كــمــا كـ
خلفية حياته الشخصية، بما يشمل أخبار طاقه أو تقلبات عاقته 

بشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي. 
إذ عّبر  التواصل االجتماعي،  وفاته حزنًا عبر شبكات  نبأ  وأثــار 
المغني  لموت  أسفهم  تويتر، عن  كثر، وخصوصا على  مستخدمون 

الشاب في سن مبكرة. 

بريطانيا تواجه اأهدافا �سعبة ب�سبب 
التلوث الناجم عن ال�سرف ال�سحي 
يتعلق  فيما  األصعب  األهـــداف  بريطانيا  في  المياه  شركات  تواجه 
بموجب  وذلــك  الصحي،  الــصــرف  مياه  تسرب  عــن  الناجم  بالتلوث 
ــوزراء اســتــجــابــوا  ــ خــطــة جــديــدة أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة.   ويــبــدو أن الــ
لــلــضــغــوط وســـط دعــــوات مــتــنــامــيــة لــفــرض قــيــود صــارمــة عــلــى من 

يتسببون في تلوث المياه. 
بشأن  التحذيرات  من  العشرات  صــدور  بعد  التطور  هــذا  ويأتي 
األسبوع  وويلز  إنجلترا  في  السباحة  وأماكن  الشواطئ  في  التلوث 
الماضي في أعقاب األمطار الغزيرة التي فاقت قدرة نظام الصرف 
الصحي.   ونقلت وكالة األنباء البريطانية )بي ايه ميديا( عن وزارة 
البيئة والغذاء والشؤون الريفية قولها إنها ستطلق ما تسميه »أكبر 
مياه  تسريبات  لوقف  المياه  شركة  تــاريــخ  فــي  تحتية  بنية  برنامج 
الــصــرف الصحي وإنــهــاء الــتــلــوث«.  ومــن أجــل هــذا الــغــرض ستقوم 

الوزارة باستثمار 56 مليار جنيه استرليني على مدى 25 عاما. 

ميلتـ�سـبـرج  خورخـي  المو�سيقي  وفاة 

با�سا«  »اإل كوندور  المعروف بمقطوعة 
توفي الموسيقي والملحن خورخي ميلتشبيرج الذي اشتهر باقتباسه 
باسا«  كوندور  »إل  مقطوعة  الماضي  القرن  ستينيات  في  وتسجيله 
الشهيرة، في باريس عن 93 عاما، على ما أعلنت السفارة األرجنتينية 
يوم الجمعة. ميلتشبيرغ مولود في بوينس آيرس عام 1928 لوالدين 

بولنديين، وكان يعيش في فرنسا منذ عام 1955. 
وقد توفي في 20 أغسطس، لكن وفاته لم ُتعلن حتى الجمعة من 
الكاسيكي،  البيانو  ميلتشبيرغ على عزف  وتــدّرب  والسفارة.  أسرته 
اآلالت  إحــدى  »تشارانجو«،  لجيتار  عالميًا  مشهورًا  عــازفــًا  كــان  كما 
فرقة  ميلتشبيرج  أسس  كما  األنديس.  جبال  منطقة  في  المعروفة 
خمسينيات  فــي  »أوروبــامــبــا«،  باسم  أيضا  المعروفة  إنــكــاس«،  »لــوس 
القرن الماضي. وأعاد مع الفرقة توزيع وتسجيل األغنية الكاسيكية 
باللغة  بنسخة  الحــًقــا  اشُتهرت  التي   ،1963 عــام  بــاســا«  كــونــدور  »إل 
اإلنكليزية أداها ثنائي الفولك روك الشهير سايمن أند غارفنكل في 
انتشار  وأعطى   .1970 عام   »Bridge over Troubled Water« ألبومهما 
هذه النسخة باإلنكليزية شهرة كبيرة لـ»إل كوندور باسا« التي ُأنتجت 
أمريكا  بموسيقى  االهــتــمــام  تــجــدد  إلــى  أدى  مــا  كــثــيــرة،  نسخ  منها 

الاتينية. 

الف�ساء اإلى  تريك«  »�ستار  نجمة  نيكولز  ني�سيل  رماد  اإر�سال 

ــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــاألـ ــع ور�ـــــــــش بـ ــمـ ــجـ ــرب مـ ــ ــس ــ ــ� ــ �ـــســـاعـــقـــة ت
ــات ــ ــوروه ــ ــي ــ ــيـــن ال ــائـــر بـــمـــايـ ــسـ ــ�ـ وتـــتـــ�ـــســـبـــب فــــي خـ
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�سيني  ــاي«  ــسـ »�ـ ــار  ــط ق اأول 
ــى مــو�ــســكــو ــ ــه اإلـ ــق ــري ــي ط فـ

ووهان  مدينة  بالشاي  حاوية محملة   50 قطار حاما  أول  غــادر 
المشروع  إطار  الروسية موسكو، في  العاصمة  إلى  الصينية متوجها 

ــارات تــصــديــر الــشــاي  ــطــ الــجــديــد »قــ
الخاصة إلى روسيا«. 

وأشــــــــارت الــمــمــثــلــيــة الــتــجــاريــة 
نقلت  بيان،  في  الصين  في  الروسية 
مقتطفات منه أمس وكالة نوفوستي، 
إلى أنه من المقرر أن تتوجه قطارات 
»الشاي« من ووهان إلى روسيا بشكل 

منتظم. 
وأضاف البيان: »في 26 أغسطس 
انطلق أول قطار مكون من 50 حاوية 
)حــوالــي 1000 طــن( مــن ووهـــان إلى 
الجديد  المشروع  من  كجزء  موسكو 
قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى 

روسيا«. 
كبار  مــن  أن مجموعة  إلــى  يشار 
الصينيين  المحليين  الــمــســؤولــيــن 
وكـــذلـــك مــمــثــلــي الـــبـــزنـــس الــمــحــلــي 
حضروا االحتفال بانطاق أول قطار 

»شاي« نحو روسيا. 
من جانبه، أكد الممثل التجاري 
»ووهـــــــان  أن  الـــصـــيـــن  ــي  ــ فـ الـــــروســـــي 
اسهمت بشكل كبير في ظهور تقاليد 
في منتصف  روسيا  في  الشاي  شرب 
القرن الثامن عشر، حيث كانت هذه 
الــمــديــنــة مـــركـــز تـــجـــارة الـــشـــاي بين 

روسيا والصين«. 

او«  بــي  »اتــش  أعلنت شبكة 
يوم الجمعة أن مسلسل »هاوس 
في  ســيــعــود  دراجـــــــن«  ذي  أوف 
استقطب  بــعــدمــا  ثــــاٍن،  مــوســم 
ــبـــط بــمــســلــســل  ــرتـ ــمـ ــل الـ ــمـ ــعـ الـ
»جايم أوف ثرونز« خال عرضه 
ألول مــرة أخــيــرًا حــوالــي عشرة 
مــايــيــن مــشــاهــد فــي الــواليــات 

المتحدة. 
وقالت نائبة رئيس البرامج 
فرانشيسكا  او«  بـــي  »اتــــش  فـــي 
أورسي في بيان: »نحن فخورون 
أوف  )هـــاوس  فــريــق  بما حققه 
ذي دراجن( بأكمله في الموسم 
الحماسة«  غاية  في  إننا  األول 
إلكمال العمل »في موسم ثان«. 
وكــــــــــــان مــــحــــبــــو مـــســـلـــســـل 
الـــــذي  ثــــــرونــــــز«  أوف  »جـــــايـــــم 
ثــاث ســنــوات، على  قبل  انتهى 

الــمــوعــد إلطــــاق »هــــاوس أوف 
ذي دراجـــن« الـــذي تـــدور قصته 
ــام تــقــريــبــا مــن  ــ قـــبـــل مـــائـــتـــي عـ
الــمــســلــســل األســــاســــي، والــــذي 
تارجاريين  ســالــة  قصة  يـــروي 

وتنانينها  لــلــدمــاء  المتعطشة 
السبعة عشر. 

واستقطبت الحلقة األولى 
عــنــد  مـــشـــاهـــد  مـــايـــيـــن   9.98
الواليات  بثها مساء األحد في 

بي  »اتش  قنوات  المتحدة على 
ومنصة  التقليدية  )القناة  او« 
مـــــاكـــــس«(،  او  بـــــي  »اتــــــــش  بـــــث 
محققة »أكبر جمهور لمسلسل 
أصــلــي جــديــد فـــي تـــاريـــخ اتــش 
بي او«، وفق ما ذكرت مجموعة 
لـــ»اتــش  المالكة  ميديا«  »وارنـــر 

بي او« في بيان. 
وحتى يوم الجمعة، »شاهد 
ــثـــر مـــن 20 مــلــيــون مــشــاهــد  أكـ
الــحــلــقــة األولــــى عــلــى منصات 
و»اتــش  الطلب  حسب  الفيديو 
ــات  ــواليــ الــ ــي  فــ ــاكــــس«  مــ او  ــي  بــ

المتحدة«، وفق الشركة. 
ويــــمــــكــــن لـــمـــنـــصـــة »وارنــــــــر 
براذرز ديسكوفري«، التي نشأت 
»وارنـــر ميديا«  بين  الــدمــج  مــن 
تــتــبــاهــى  أن  ــــري«،  ــوفـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ و»ديـ
بنجاح أول حلقة في ظل سعي 

هذا العماق الجديد في قطاع 
الــتــرفــيــه إلــــى إيـــجـــاد مــكــان له 
البث  بـ»حروب  ُوصــف  ما  وسط 

التدفقي«. 
تـــوقـــع  يـــمـــكـــن  اآلن،  ومــــــن 
ــاوس أوف  ـــ»هــ مــنــافــســة قـــويـــة لــ
ذي دراغـــــن«، مــع اقـــتـــراب طــرح 
»رينجز  مسلسل  حلقات  أولـــى 
بــعــالــم  الـــمـــرتـــبـــط  بــــــــاور«  أوف 
ــد الـــــخـــــواتـــــم«، الــســلــســلــة  ــيــ »ســ
ابتكرها  التي  الخيالية  األدبية 
الثاني من  ج.ر.ر. تولكيين، في 

سبتمبر. 
ــازون برايم  واســتــحــوذت »أمـ
ــبـــل حــــوالــــي خــمــس  فـــيـــديـــو« قـ
»لورد  سنوات على حقوق عالم 
أوف ذي رينجز« في مقابل 250 

مليون دوالر. 

دراجـن« ذي  اأوف  »هاو�ـش  مـن  ثانيـا  مو�سـما  تعلـن  اأو«  بـي  »اإت�ـش 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�ستمراًرا للمرحلة الأوىل.. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين:

فتح باب التطوع للمدنيني لاللتحاق بالقوة الحتياطية

خالل ا�ستقباله الباحث وليد ال�سيخ حل�سوله على املاج�ستري.. البنخليل:

 ت�سجيع البحوث العلمية والدرا�سات الأكادميية التي ترفع اأداء العمل احلكومي

بعملية يف الأنف ا�ستمرت 3 �ساعات..

فريق بـ»حمد اجلامعي« ينجح يف عالج حالة نادرة

البحرين ت�ست�سيف اأول اجتماع خارجي للمجموعة العربية للتعاون الف�سائي

للمدنيني  التطوع  باب  فتح  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

لأقارب  وذلك  الأوىل،  للمرحلة  ا�ستمراًرا  الحتياطية  بالقوة  لاللتحاق 

الوطني  واحلر�س  البحرين،  دفاع  قوة  يف  واملتقاعدين  العاملني 

التطوع  بطلب  التقدم  الراغبني  على  لذا  واملدنيني(،  )الع�سكريني 

البحرين  الإلكرتوين اخلا�س بقوة دفاع  املوقع  بالت�سجيل يف  القيام 

مقدم  يف  تتوافر  اأن  على   ،)www.bdf.bh / /:https( الرابط  على 

الطلب ال�سروط الآتية:

1. اأن يكون بحريني اجلن�سية.

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

ح�سب  اأو  والخت�سا�سيون،  الفنيون،  للعمر،  الأعلى  احلد  من  وي�ستثنى 

الواجب. متطلبات 

3. اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، وغري حمكوم عليه بجناية، اأو جنحة خملة 

بال�سرف، اأو الأمانة.

4. اأن يكون لئًقا �سحًيا للخدمة الع�سكرية يف القوة الحتياطية، ويجتاز بنجاح 

الفح�س الطبي املقرر ح�سب نظام اللجان الطبية الع�سكرية يف قوة دفاع 

البحرين.

باملوقع  اخلا�س  النموذج  على  للتطوع  طلًبا  يقدم  اأن   .5

الإ�سهام  اأن  البحرين  العامة لقوة دفاع  القيادة  الإلكرتوين. واأكدت 

يف حماية الوطن واملحافظة على اأمنه وا�ستقراره و�سالمة اأرا�سيه 

هو واجب وطني مقد�س و�سرف للمواطنني، وقد نّظم قانون القوة 

 ،1987 ل�سنة   )5( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  الحتياطية 

والواجبات  ال�سادرة مبقت�ساه جميع احلقوق  والتعليمات  والأنظمة 

اخلا�سة بالقوة الحتياطية باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، 

كما ت�سمن املزايا وال�ستحقاقات املرتتبة على ذلك. واأ�سارت اىل اأنه �سيتم يف 

)املرحلة الأوىل( القت�سار على فتح باب التطوع للمواطنني )الذكور( فقط من اأقارب 

واملتقاعدين  واملدنيني  الع�سكريني  الوطني  واحلر�س  البحرين،  دفاع  قوة  منت�سبي 

فئات  لباقي  التطوع  باب  فتح  عن  الإعالن  الثانية(  )املرحلة  �سيتم يف  بينما  منهم، 

املجتمع من )ذكور واإناث(، وذلك بعد ا�ستكمال املرحلة الأوىل.

الرئي�س  البنخليل  يو�سف حممد  اأكد 

اأن  الوطني  الت�سال  ملركز  التنفيذي 

رفد  على  حري�سة  البحرين  مملكة 

باملوؤهالت  ال�سابة  الوطنية  الكوادر 

من  وتطويرها  ــالزمــة  ال ـــرات  واخل

ي�سهم  ما  والعملية،  العلمية  الناحية 

يف بناء اقت�ساد متني قائم على املهارات 

الب�سري،  املال  راأ�س  واأ�سا�سه  واملعرفة 

من  النخبة  هذه  م�ساركة  ُيعزز  ومبا 

والتنمية  التطوير  الطموحة يف  الكوادر 

الرثوة  باعتبارها  اململكة  ت�سهدها  التي 

للوطن. احلقيقية 

الرئي�س  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

الوطني،  الت�سال  ملركز  التنفيذي 

نائب  العريفي  خالد  اأحمد  بح�سور 

الت�سال  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

م�ست�سار  ال�سيخ  خالد  وليد  الوطني، 

رئي�س  نائب  ب مكتب  الإعالمية  ال�سوؤون 

التحتية،  البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س 

التي  الدرا�سة  وذلك لت�سليمه ن�سخة من 

اأعدها لنيل درجة املاج�ستري من جامعة 

احلكومي  »الت�سال  بعنوان  البحرين 

التنموية  امل�ساريع  ــراز  اإب يف  ودوره 

احلكومة  بــرنــامــج  �سمن  ــة  ــدرج امل

)2019-2022( مبملكة البحرين«.

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ــرب  واأع

واعتزازه  فخره  عن  الوطني  الت�سال 

ال�سابة  الوطنية  ــوادر  ــك ال بجهود 

العلمي،  البحث  تطوير  يف  واإ�سهاماتها 

العلمية  البحوث  ت�سجيع  اأهمية  موؤكًدا 

اأداء  ترفع  التي  الأكادميية  والدرا�سات 

التطلعات  وحتقق  احلكومي  العمل 

التي  الطيبة  باجلهود  م�سيًدا  املن�سودة، 

بذلها ال�سيخ يف اإعداد هذه الر�سالة التي 

�ستكون اإ�سافة اإيجابية، متمنًيا له دوام 

التوفيق يف حياته العلمية واملهنية.

عن  ال�سيخ  وليد  عر  جانبه،  من 

ملركز  التنفيذي  للرئي�س  وتقديره  �سكره 

امل�سوؤولني  وجميع  الوطني  الت�سال 

يف  له  وم�ساندتهم  دعمهم  على  باملركز 

اأن  �ساأنها  من  التي  الدرا�سة  هذه  اإجناز 

اآليات الت�سال  ت�سهم يف تعزيز توظيف 

احلكومي الديناميكي واحليوي يف اإبراز 

املنجزات احل�سارية ململكة البحرين.

م�ست�سفى  يف  الطبي  الفريق  جنح 

العميد  باإ�سراف  اجلامعي  حمد  امللك 

ري�س  اآل  علي  يو�سف  ه�سام  بروفي�سور 

الأنــف  وجراحة  اأمــرا�ــس  ا�ست�ساري 

والأذن واحلنجرة يف عالج حالة نادرة 

تعاين  عاًما   36 العمر  من  تبلغ  ل�سابة 

من اإفرازات �سوداء تخرج من الأنف ملدة 

ال�سداع  لها  �سبب  مما  متتاليني  عامني 

التنف�س  يف  و�سعوبة  وال�سديد  املزمن 

من  امل�ستمر  قلقها  اإىل  اأدى  الأنــف  من 

وعدم  تدريجًيا  ال�سحية  حالتها  تدهور 

ال�سيطرة على املر�س بالرغم من ترددها 

على العديد من املراكز املتخ�س�سة.

مبراجعة  املري�سة  قامت  حيث 

واحلنجرة  والأذن  الأنف  اأمرا�س  عيادة 

يف  اجلامعي  حمد  امللك  م�ست�سفى  يف 

يونيو املا�سي وعليه قام الفريق الطبي 

الفحو�سات  باإجراءات  امل�ست�سفى  يف 

على  الدقيق  والت�سخي�س  الإكلينكية 

ال�سابة،  املري�سة  حلالة  ال�سرعة  وجه 

يف  حاد  التهاب  وجــود  اأثبتت  والتي 

جميع اجليوب الأنفية على الفك العلوي 

الوتدية  واجلــيــوب  والأي�سر  ــن  الأمي

اجلمجمة  قاعدة  يف  عظمي  تاآكل  مع 

الرتكي  وال�سرج  الب�سري  والع�سب 

للغدة النخامية مما قد ينتج عنه التهاب 

يف ال�سحايا وفقدان الب�سر.

الري�س  اآل  ه�سام  ــام  ق وعليه 

الأنفية  اجليوب  منظار  با�ستخدام 

الثالثينية واإجراء  املري�سة  لعالج حالة 

املتاأثرة  املناطق  عملية تنظيف تامة لكل 

األترينرييا  نوع  من  الفطريات  بامتداد 

.»Alternaria«

ثالث  يقارب  ما  العملية  ا�ستغرقت 

دون  من  بالنجاح  تكللت  وقد  �ساعات 

املري�سة  غــادرت  وقد  م�ساعفات،  اأي 

امل�ست�سفى بعد يومني من اإجراء العملية 

كل  من  تام  وبتعاف  ب�سحة جيدة  وهي 

الأعرا�س ال�سالفة الذكر.

اأمرا�س  عيادة  اأن  بالذكر  يجدر 

خدمات  تقدم  واحلنجرة  والأذن  الأنف 

الكثري  يف  متميزة  وعالجية  ت�سخ�سية 

وذلك  الأعــمــار،  وجلميع  احلــالت  من 

الطبية  الأجــهــزة  اأحــدث  با�ستخدام 

الأنظمة  �سمنها  من  والتي  املتطورة 

الأنفية  املناظري  تنقية  يف  املتقدمة 

 Intra-surgical« اجلراحية  واملالحة 

ذوي  ــراف  ــس ــاإ� وب  ،»navigation
ا�ست�ساريني  من  املجال  هذا  يف  اخلرة 

واأخ�سائيني، مما نال املركز ثقة املر�سى 

على مّر ال�سنني.

للمجموعة  اجتماع  اأول  البحرين  مملكة  ت�ست�سيف 

الإمارات  دولة  خارج  يعقد  الف�سائي  للتعاون  العربية 

ال�سقيقة يف 8 من نوفمر للعام اجلاري،  العربية املتحدة 

وذلك على هام�س معر�س البحرين الدويل للطريان 2022.

املجموعة  يف  الأع�ساء  العربية  الدول  دعوة  ومت 

و�سيتم  وامل�ساركة،  للح�سور  الف�سائي  للتعاون  العربية 

الأع�ساء  الدول  جلميع  موحدة  خا�سة  من�سة  تخ�سي�س 

من وكالت وهيئات ف�ساء لعر�س اإجنازاتهم وم�ساريعهم 

ا لإجنازات  احلالية وامل�ستقبلية، كما �ست�سمل املن�سة عر�سً

املجموعة. وم�ساريع 

اإبراهيم  حممد  الدكتور  قال  املبادرة،  هذه  وحول 

لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الع�سريي 

للتعاون  العربية  املجموعة  اجتماع  عقد  »اإن  الف�ساء: 

الف�سائي يف مملكة البحرين ُيعتر خطوًة مهمة يف م�سرية 

ا�سم  اإبراز  يف  وم�ساهمتها  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 

العربي  امل�ستويني  على  الف�ساء  قطاع  يف  البحرين  مملكة 

والدويل، كما اأنه ُيعد فر�سة ثمينة لقيادات قطاع الف�ساء 

البحرين  معر�س  حل�سور  الأع�ساء  العربية  الدول  يف 

الدويل للطريان 2022 والذي ي�سارك فيه عدد من وكالت 

يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  وكريات  العريقة  الف�ساء 

الف�ساء«.  �سناعات 

واأكد اأن وجود من�سة موحدة للدول الأع�ساء �ستف�سح 

العامل  دول  خمتلف  من  املعر�س  يف  للم�ساركني  املجال 

الأع�ساء  العربية  الدول  منجزات  على  كثب  عن  لالطالع 

احلالية  م�ساريعها  اأبرز  على  والتعرف  املجموعة  يف 

�سراكات  بناء  يف  ي�سهم  قد  الذي  الأمر  وامل�ستقبلية، 

يف  الف�ساء  قطاع  تنمية  جهود  تخدم  جديدة  ا�سرتاتيجية 

الدول العربية. 

العام  هذا  للطريان  الدويل  البحرين  و�سي�سهد معر�س 

الف�ساء يف مملكة  اأول منتدى متخ�س�س يف جمال  اإطالق 

الف�ساء  وكالت  عن  ممثلون  فيه  و�سي�سارك  البحرين، 

العربية والأجنبية، حيث �ستناق�س املنتدى موا�سيع تتعلق 

بتطور قطاع الف�ساء على امل�ستويني العام واخلا�س.

وزير النفط والبيئة

 ي�ستقبل النائب يو�سف الذوادي

وزير النفط والبيئة: اأهمية التعاون 

بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية

جم�سري ت�ستقبل رئي�س

 بعثة املنظمة الدولية للهجرة

ا�ستقبل الدكتور حممد بن مبارك بن دينة وزير النفط 

النائب  مبكتبه،  املناخ،  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  والبيئة 

الدائرة  النواب ممثل  الذوادي ع�سو جمل�س  اأحمد  يو�سف 

الثامنة مبحافظة املحرق.

الذوادي،  بالنائب  الوزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

التعاون  اآفاق  لتعزيز  امل�ستمر  احلكومي  باحلر�س  منوًها 

التنموية  امل�سرية  اأهداف  لتحقيق  الت�سريعية  ال�سلطة  مع 

التي تعود  التنموية  الرامج وامل�ساريع  واإجناز  ال�ساملة، 

بالنفع واخلري على الوطن واملواطن.

وقد ا�ستعر�س الجتماع اأهم ال�ستف�سارات والقرتاحات 

الواردة من اأهايل دائرة النائب، اإىل جانب عدد من املوا�سيع 

املرتبطة بقطاع النفط والغاز، والبرتوكيماويات، والبيئة. 

ا�ستقبل الدكتور حممد بن مبارك بن دينة وزير النفط 

النائب  مبكتبه  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  والبيئة 

يو�سف زينل ع�سو جمل�س النواب ممثل الدائرة الثامنة يف 

املحافظة ال�سمالية. 

ويف بداية اللقاء رحب الوزير بالنائب زينل، موؤكًدا اأهمية 

التعاون والتن�سيق بني ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية من 

اأجل الرتقاء بالرامج وامل�ساريع التنموية واخلدمات التي 

اطلع  واملواطنني، حيث  الوطن  على  واخلري  بالنفع  تعود 

الوزير على عدد من ال�ستف�سارات والقرتاحات الواردة من 

اأهايل دائرته، كما بحثا عدًدا من املوا�سيع املرتبطة بقطاع 

النفط، والغاز، والبرتوكيماويات، والبيئة. 

العمل  �سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  بحثت 

للهجرة  الدولية  املنظمة  مع  جم�سري،  عبدالرحمن  نوف 

بالأمم املتحدة تعزيز جمالت التعاون والتن�سيق امل�ستمر، 

وحماية  العمل  بيئة  تطوير  جمال  يف  اخلرات  وتبادل 

الإقليمي  املركز  عمل  تطوير  جانب  اإىل  الأطراف،  حقوق 

للتدريب وبناء القدرات ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س.

بعثة  رئي�س  الهيئة،  مبقر  ا�ستقبالها  خالل  ذلك  جاء 

حممد  البحرين،  مملكة  لدى  للهجرة  الدولية  املنظمة 

الزرقاين، حيث تطرق - الجتماع - اإىل الدور الذي ميكن اأن 

تلعبه املنظمات الدولية املتخ�س�سة التابعة لالأمم املتحدة، 

امل�ساهمة  للهجرة، يف  الدولية  املنظمة  ال�سلة، ومنها  ذات 

يف و�سع اخلطط والرامج يف جمال حوكمة الهجرة.

الربوفي�سور ه�سام يو�سف

الع�سريي اإبراهيم 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

اجلغرافيا اخلليفية )2(

اخلام�س  ال�صف  يف  انه  املدار�س  ذكريات  ومن 

البتدائي يدر�س الطالب كتاب اجلغرافيا اخلليفية )2(، 

انه  اإل  الرابع البتدائي،  وهو مكمل ملا �صبقه يف ال�صف 

يخرج من الطابع املحلي اإىل الطابع العاملي، حيث يدر�س 

الطالب مناطق البيئات املختلفة من حيث املناخ وال�صكان 

على  الدول  من  اأمثلة حية  ويعطي  والتقاليد  والعادات 

هذه البيئة، فيدر�س الطالب البيئات ال�صحراوية الباردة 

واملعتدلة واحلارة، كما يدر�س املناطق الباردة واملعتدلة 

تلك  يف  ال�صائدة  املناخات  اإىل  بالإ�صافة  واحلارة، 

واأ�صجارها  ونباتاتها  بحرفها  ال�صعوب  وحياة  املناطق، 

اإذ ي�صتطيع الطالب من خالل هذا  وحياة الن�صان فيها، 

الكتاب اأن يفرق بني احلياة يف جميع البيئات، فيكت�صب 

الطالب معلومات عن املناطق املتجمدة واملناطق الباردة 

احلمر  والهنود  والأقزام  والزنوج  القطبية  واملناطق 

وغريها من ال�صعوب يف الغابات املطرية، بالإ�صافة اإىل 

البدو واحل�صر يف املناطق ال�صحراوية مع اإعطاء اأمثلة 

على ذلك يف الدول التي يقطنها هوؤلء ال�صعوب.

وقد ُيالزم هذا الكتاب كتاب اآخر ي�صمى »كتاب اأطل�س 

بداية كل ح�صة  الطالب يف  ُيوزع على  الذي  البحرين« 

لال�صتفادة منه مع ا�صتخدام اخلرائط وال�صور التي ترثي 

هذه احل�صة، وا�صتخدام الطالب لكتاب الأطل�س ي�صاعده 

ال�صحاري واملناطق احلارة واملناطق  يف حتديد مواقع 

املدارية كدول خط ال�صتواء ومداري اجلدي وال�صرطان، 

ال�صتوائية  النباتات  يحدد  اأن  ي�صتطيع  الطالب  اأن  كما 

كال�صفانا وال�صتب�س ونباتات املناطق الباردة واملناطق 

مثل  من  املناطق  تلك  حيوانات  اإىل  بالإ�صافة  املعتدلة، 

التي  واحليوانات  الباردة،  املناطق  يف  الرنة  حيوانات 

تعود  خالل  من  هذا  كل  الغابات،  اأطراف  على  تعي�س 

الطالب على درا�صة الألوان املوجودة يف كتاب الأطل�س 

من خالل مفاتيح اخلرائط.

ويعمد بع�س املعلمني يف حتويل احل�صة اإىل �صورة 

الذي ُيدر�س، وهناك  حوارية بني الطالب حول الطالب 

من يتفنن من املعلمني يف اإح�صار �صور لهذه البيئات مع 

الطالب  من  ُيطلب  واأحياًنا  ال�صف،  على حائط  تعليقها 

ملختلف  امل�صتطاع  قدر  ال�صور  من  ي�صاوؤون  ما  اإح�صار 

البيئات.

هو  املدار�س  بع�س  والغالبة يف  املهمة  الأمور  ومن 

الجتماعية  للمواد  غرفة  اأو  مكان  تخ�صي�س  حماولة 

ُتار�س  اإذ  املواد،  تلك  معلمي  م�صوؤولية  حتت  ويكون 

اخلرائط  مثل  من  املو�صوع  يف  املتعلقة  الأن�صطة  فيها 

واملج�صمات والبيئات وغريها.

للطاب  ُتعطى  التي  املعلومات  اأن  بالذكر  واجلدير 

تاأخذ العمق والت�صاع كلما ارتقى الطالب اإىل �صف اأعلى 

ما  وهذا  املنطقي،  والت�صل�صل  والتكامل  الرتابط  جلهة 

واإىل   ،)3( اخلليفية  اجلغرافيا  عر�س  يف  نراه  �صوف 

ذاكرة اأخرى.

 ثبات يف منتجات البناء املحلية

والأ�ــــســــبــــاغ ــــــــاء  وامل الـــكـــهـــربـــاء  اأدوات  اأ�ــــســــعــــار  ارتـــــفـــــاع 
م�صطفى ال�صاخوري

�صجلت مواد البناء ارتفاعا وا�صحا يف 

املا�صية،  القليلة  الأ�صهر  خالل  اأ�صعارها 

الإن�صائية  املواد  اأ�صعار  �صجلت  حيث 

وم�صتلزمات  الكهربائية  الدوات  وكذلك 

يف  قفزة  املختلفة  وقطعه  واملاء  الكهرباء 

ا�صعارها بن�صب تفاوتت بني 25% وو�صلت 

اىل 100% يف بع�صها.

�صجلت  التي  املواد  اكرث  بني  ومن 

ال�صباغ  ا�صعارها  يف  جدا  كبريا  ارتفاعا 

�صعر  �صجل  حيث  املختلفة،  بانواعه 

غالون ال�صبغ الكبري من بع�س ال�صركات 

الـ %100  فاقت  بن�صبة  ارتفاعا  املعروفة 

ك�صرت  حيث  املا�صية،  بال�صنوات  مقارنة 

كان  فيما  دينارا،   42 الـ  حاجز  ال�صباغ 

يباع يف ال�صنوات املا�صية بني 17 اىل 20 

حجم  ال�صغري  ال�صبغ  غالون  اما  دينارا، 

 %300 الـ  فاقت  بن�صبة  قفز  فقد  لرت   1

حيث كان يباع بـدينار واحد اما الآن فبلغ 

�صعره قرابة الـ4 دنانري بحرينية.

ا�صعار  ارتفعت  مت�صل  �صياق  ويف 

تفاوتت  بن�صب  باأنواعها  ال�صاءة  ليتات 

بني 15 اىل 30%، حيث ارتفع �صعر ليت 

ا�صتخدامه  وال�صائع  العادي  دي«  اي  »ال 

اىل 0.650  فل�صا  من 0.500  املنازل  يف 

فل�صا لليت الواحد.

فيما ارتفعت ا�صعار الدوات الكهرائية 

الكهرباء  ت�صليك  ادوات  وكذلك  الخرى 

واملاء بن�صب متفاوتة قدرها احد ا�صحاب 

ان  ال  اغلبها،  يف   %25 بـ  بيعها  حمالت 

بن�صب  ارتفعت  الخرى  النواع  بع�س 

–على  ارتفع  حيث  ال�صعف،  اىل  ت�صل 

بيب  »الوولف  �صعر  املثال-  �صبيل 

 6 اىل  دينارين  من  العادي«  الر�صا�صي 

دنانري بحرينية.

بع�س  ا�صعار  بقيت  اخر  جانب  من 

حمليا  امل�صنعة  ال�صا�صية  البناء  مواد 

الخرى  املحلية  املواد  وبع�س  كالطابوق 

على حالها تقريبا او �صجلت ارتفاعا طفيفا 

من  قطعة   100 �صعر  بلغ  حيث  جدا، 

الطابوق املخ�ص�س للبناء 31 دينارا، فيما 

كان يباع �صابقا بـ30 دينارا اي انه حافظ 

على �صعره تقريبا.

ال�صوق  يف  املبيعات  و�صع  وحول 

ا�صار �صاحب حمل بيع مواد بناء بحريني 

يف �صوق واقف مبدينة حمد اىل ان ال�صوق 

 %90 بن�صبة  وا�صح  ركود  من  يعاين 

مقارنة بال�صنوات املا�صية، مادعى كثري من 

ا�صحاب املحالت اما لغالقها او لتاأجريها 

بالباطن على اآ�صيويني وذلك نظرا للركود 

مابعد  الأخرية  ال�صنوات  خالل  الوا�صح 

ازمة كورونا، وحول الأ�صباب قال التاجر: 

»القدرة ال�صرائية للنا�س ا�صبعت �صعيفة 

اق�صاط  ا�صتقطاع  عودة  بعد  خ�صو�صا 

القرو�س، فال�صوق يف ال�صهر املا�صية كان 

ال�صهرين  هذين  خالل  ال�صوق  من  اف�صل 

العودة  ان  كما  ال�صتقطاعات،  عودة  بعد 

للمدار�س تاخذ من ميزانية النا�س الكثري.. 

البناء  �صوق  يف  عاما   25 منذ  اعمل  انا 

وهذه الفرتة هي الأ�صواأ فيها جميعا ولكن 

ان �صاء اهلل يكون امل�صتقبل اف�صل«.

حظيا بفر�سة تدريبية يف �سركة برو درايف اإنرتنا�سونال بالتعاون مع »متكني« و»ممتلكات« 

طالبان من جامعة البحرين ي�ساركان يف برنامج عاملي لهند�سة ال�سيارات

اجللو�س بظهر م�ستقيم ومت�سلب قد ي�سبب تيب�ًسا.. جمل�س ال�سحة اخلليجي:

  ل توجد جل�سة �سحيحة 100% ومتارين املقاومة اأو ال�ستطالة جتنبك اآلم الظهر

بح�سب ت�سويت اجلمهور ملجلة »اأولله«

»البحرين التخ�س�سي« يفوز بجائزة اأف�سل م�ست�سفى

م�صت�صفى  اأف�صل  بجائزة  التخ�ص�صي  البحرين  م�صت�صفى  فاز 

من حيث اخلدمات العالجية الطبية املقدمة وفق املعايري الدولية، 

.)OHLALA( وذلك بح�صب ت�صويت اجلمهور جملة اأولله

يف  خا�س  م�صت�صفى  اأف�صل  جائزة  على  امل�صت�صفى  وح�صل 

مملكة البحرين للعام 2022/ 2023 بتوقيت اجلمهور من جملة 

Ohlala Spa & Wellness 2022، ت�صلمها منهم ماجد عرداتي 
مدير اإدارة م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي. 

بدوره، قال ماجد عرداتي اإنه بح�صولنا على هذا التكرمي املهم، 

املتميز يف  ولفريقنا  للمنظمني  والتقدير  بال�صكر  نتوجه  اأن  ي�صرنا 

اخلدمات  جميع  يف  املعايري  مب�صتوى  بالرتقاء  التزامهم  �صوء 

والأق�صام الطبية املقدمة.

التي  اجلائزة  هذه  لتلقي  بالفخر  ن�صعر  »نحن  قائالً:  واأ�صاف 

التطور  مواكبة  يف  للم�صت�صفى  الإيجابية  الإ�صرتاتيجية  تعك�س 

العالجي �صعًيا لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية والرتقاء مب�صتوى 

املر�صى  من  اأو�صع  �صريحة  مع  التوا�صل  ول�صمان  اخلدمات،  هذه 

داخل اململكة وخارجها«.

�صارك طالبان من جامعة البحرين يف 

التدريب العملي العاملي يف �صركة  برنامج 

�صيارات  ب�صناعة  املخت�صة  برودرايف 

�صباق الرايل يف بريطانيا. 

الهند�صة  ق�صم  من  الطالبان  وقام 

الع�صفور  عبدالكرمي  ح�صن  امليكانيكية، 

)�صنة  علي  نادر  وحممد  ثالثة(،  )�صنة 

اأربعة  ملدة  بريطانيا  اإىل  برحلة  رابعة(، 

العمل  �صندوق  مع  بالتعاون  اأ�صابيع، 

)تكني(، للم�صاركة يف الربنامج التدريبي 

خالل �صهر يوليو 2022م، بعد اجتيازهم 

�صركة  عقدتها  التي  الختبارات  من  لعدد 

)ممتلكات(،  القاب�صة  البحرين  ممتلكات 

وبرو درايف اإنرتنا�صونال - اإحدى �صركات 

حمفظة »ممتلكات« ال�صتثمارية. 

بجامعة  الهند�صة  كلية  عميدة  واأكدت 

بنت  هيفاء  ال�صيخة  الدكتورة  البحرين 

جلهود  الكلية  دعم  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

التي  التدريبية  الربامج  خالل  من  طلبتها 

والبداعية،  القيادية  مهاراتهم  من  تعزز 

وت�صاهم يف التنمية الوطنية. 

واأ�صار رئي�س ق�صم الهند�صة امليكانيكية 

البحرين،  بجامعة  الهند�صة  كلية  يف 

اأن  اإىل  العبا�صي،  عبدالعزيز  عمر  الدكتور 

الطلبة،  مهارات  يعزز  التدريبي  الربنامج 

وجعلهم  املهني،  تطورهم  يف  وي�صاهم 

العمل.  �صوق  يف  للتوظيف  الأول  اخليار 

كيفية  على  الطالع  من  الطالبان  وتكن 

ريد  البحرين  فريق  �صيارة  اإدارة وت�صنيع 

والتقنيات  هانرت«،  »برودرايف  اإك�صرتمي 

الفريق،  قبل  من  امل�صتخدمة  التكنولوجية 

داكار«.  »رايل  ال�صيارات  ل�صباق  ا�صتعداًدا 

كما �صاهموا يف �صناعة هيكل �صيارة الرايل، 

الذي �صي�صتخدم يف بطولة العامل للراليات 

اإ�صبانيا،  يف  اإقامتها  املقرر  ال�صحراوية، 

واملغرب، واململكة العربية ال�صعودية. 

ح�صن  الطالب  اأ�صار  جانبه،  من 

فريدة  بتجربة  ا�صتمتع  اأنه  اإىل  الع�صفور 

الأول  الأ�صبوع  خالل  عمل  اإذ  ال�صركة،  يف 

 Powertrain« املحركات  مركز  يف 

Developement Centre«، ثم قام بزيارة 
مثل  الثاين،  الأ�صبوع  يف  الفروع  خمتلف 

مركز املواد املركبة »composites«، بعدها 

املعني  املركز  وهو   »UTAC« اإىل  انتقل 

للبيع،  طرحها  قبل  ال�صيارة  اأداء  باختبار 

ور�س  ق�صم  يف  عمل  الثالث  الأ�صبوع  ويف 

خمتلف  تركيب  كيفية  تعلم  حيث  العمل، 

وتركيب  املقا�صات،  و�صبط  ال�صيارة،  قطع 

 Suspension« ال�صيارة  تعليق  نظام 

قام  الأخري  الأ�صبوع  ويف   ،»System
ال�صيارة  هيكل  ت�صميم  ق�صم  بزيارة 

»chassis design department«، لتعلم 
ت�صميم بع�س القطع با�صتخدام الكمبيوتر. 

واأ�صاف: »اأعجبني اأن التقنيني واملهند�صني 

مل يبخلوا علينا باملعلومات، وبالإجابة عن 

التي  الدرو�س  اأن بع�س  كما  ا�صتف�صاراتنا، 

تلقينها يف املقررات اجلامعية اأ�صبحت اأكرث 

الواقع،  اأر�س  على  تطبيقها  بعد  و�صوًحا 

كما ا�صتخدمنا برنامج ت�صميم م�صابًها للذي 

تدربنا عليه يف اجلامعة«. 

وو�صف الطالب حممد نادر علي، هذه 

الفر�صة باأنها فريدة من نوعها، حيث تت 

للراليات،  البحرين  فريق  مع  بالتن�صيق 

ذوي  املهند�صني  على  التعرف  من  مكنته 

وطوروا  �صمموا  الذين  العالية،  الكفاءة 

�صاملة  نظرة  له  وكونت  الفريق،  �صيارة 

�صناعة  يف  الكوالي�س  خلف  يحدث  عما 

ال�صيارات الريا�صية. 

الر�صميه يف و�صائل  ال�صبت عرب ح�صاباته  اأم�س  قال جمل�س ال�صحة اخلليجي 

باأن  الظهر  اآلم  ال�صحية وكيفية تخفيف  اآلية اجللو�س  الجتماعي حول  التوا�صل 

لي�س من ال�صروري اأن يكون الظهر م�صتقيما ومت�صلبا ب�صكل دائم عند اجللو�س من 

اأجل تخفيف اآلم الظهر، بل اأن اجللو�س ب�صكل م�صتقيم قد ي�صبب تيب�صا يف الظهر.

 واأ�صاف املجل�س باأنه ل توجد جل�صة �صحيحة 100% فالأف�صل اأن يتم تغيري 

اجلل�صة كل 30 دقيقة، وذلك حر�صاً على جتنب اآلم اجلل�صة الطويلة.

عن  الناجتة  الظهر  اآلم  جتنب  كيفية  اإىل  اخلليجي  ال�صحة  جمل�س  ونوه   

اإىل  اإ�صافة  اأ�صبوعياً،  ال�صتطالة  اأو  املقاومة  تارين  مبمار�صة  وذلك  اجللو�س 

اجللو�س  عند  الظهر  ودعم  بالتح�صن  لل�صعور  الظهر  اأ�صفل  عند  و�صادة  ا�صتخدام 

لفرتات طويلة.

البوليتكنك و»الرتبية« تناق�سان

 اخلطة النتقالية ملعهد البحرين للتدريب

عن  ال�صادر   2022 ل�صنة   )46( رقم  املر�صوم  اإطار  يف 

ملك  اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ح�صرة �صاحب 

البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، والذي ين�س على نقل تبعية 

معهد البحرين للتدريب اإىل كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

مبا  املهني  التعليم  يف  النخراط  تعزيز  بهدف  البحرين(، 

الأمناء  جمل�س  بادر  العمل،  �صوق  احتياجات  مع  يتوافق 

للتدريب  البحرين  ومعهد  بالبوليتكنك  التنفيذية  والإدارة 

ملناق�صة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

اخلطة النتقالية وما تت�صمنه من تدابري واإجراءات اأكادميية 

واإدارية ومالية.

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  �صّرح  املنا�صبة،  بهذه 

وزير الرتبية والتعليم، الوزير املعني بالإ�صراف والرقابة على 

اأعمال كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، اأن �صدور 

املر�صوم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب اإىل كلية البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين( ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية تطوير 

التعليمية  امل�صرية  به  حتظى  مبا  م�صيًدا  والتدريب،  التعليم 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من  واهتمام  رعاية  من 

من  وم�صاندة  ودعم  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأن املبادرات اخلا�صة بتطوير التعليم  اإىل  واأ�صار الوزير 

الرتقاء  بينها  ومن  املجالت،  من  العديد  ت�صمل  والتدريب 

بالتعليم الفني واملهني، موؤكًدا اأن هناك اإقبالً من الطلبة على 

اللتحاق بالتعليم الفني واملهني، الأمر الذي اأدى اإىل التو�صع 

يف التطبيق العملي للمواد الفنية واملهنية يف املدار�س الثانوية 

للبنني والبنات.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12195/pdf/INAF_20220828003502665.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975951/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975943/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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املدر�شة الربيطانية يف البحرين

»GCSE« حتتفل بنجاح �شهادة الثانوية العامة
الربيطانية  املدر�سة  حتتفل 

بنتائج  اأخرى  مرة  البحرين  يف 

العامة  ال�سهادة  امتحانات 

بعد   )GCSE( الثانوي  للتعليم 

املتميزة   A Level نتائج  اإعالن 

الأ�سبوع  ن�سرها  مت  والتي 

 GCSE طالب  اأظهر  املا�سي. 

ملحوًظا  ت�سميًما   2022 لعام 

على  الرتكيز  يف  ال�ستمرار  على 

الفرتة  الأكادميية طوال  درا�ستهم 

ا�سطراًبا  �سهدت  والتي  املا�سية 

كبرًيا نتيجة للوباء العاملي، حيث 

املدر�سة  املدمج يف  التعليم  �سمن 

الربيطانية باأن كل طالب م�ستعد 

واملدر�سة  باإتقان،  المتحان  لأداء 

املتميزة  بالإجنازات  فخورة 

لطلبتها يف جميع اأنحاء املدر�سة.

الربيطانية  املدر�سة  ت�ستمر 

كمركز  النمو  يف  البحرين  يف 

املدير  علق  وقد  للغات.  امتياز 

ماجواير  جون  ال�سيد  التنفيذي، 

 A Level نتائج  »بعد  قائالً: 

املا�سي،  الأ�سبوع  املتميزة 

باإجنازات  نحتفل  اأن  ي�سعدنا 

اأخرى«، حيث  طلبة املدر�سة مرة 

رائعة  نتائج  املدر�سة  حققت 

والفرن�سية  العربية  اللغات  يف 

ن�سف  من  يقرب  ما  والإ�سبانية، 

جميع نتائج اللغة العربية كانت 

 ،*A بدرجة  م�ستوى  اأعلى  يف 

الطالب  من   %83 ح�سل  بينما 

الإ�سبانية  اللغة  يدر�سون  الذين 

على درجات A*. ت�ستمر املدر�سة 

اللغوي  للتميز  منارة  كونها  يف 

يف مملكة البحرين.

الربيطانية  املدر�سة  تفتخر 

طالبها  باإجنازات  البحرين  يف 

املتميزة، حيث ح�سل ثلث الطالب 

اأعلى م�ستوى بدرجة  تقريًبا على 

A* يف اللغة الإجنليزية، وح�سل 
على  الطالب  ن�سف  من  يقرب  ما 

وح�سلت  اأعلى.  اأو   A درجة 

 2022 لعام   GCSE جمموعة 

جمموعة  يف  رائعة  نتائج  على 

كبرية من املواد. كجزء من ركائز 

التعليمية،  ان�سبايرد  جمموعة 

مت�ساوية  اأهمية  نويل  فاإننا 

الأكادمييات،  يف  لالإجنازات 

الإبداعية«.  والفنون  الريا�سة 

ال�سيد  التنفيذي،  املدير  واأ�ساف 

الحتفال  »يتم  ماجواير:  جون 

اللغة  يف  املتميزة  الطلبة  بنتائج 

جنًبا  والريا�سيات  الإجنليزية 

يف  املمتازة  النتائج  مع  جنب  اإىل 

اللغات والفنون الإبداعية«.

الربيطانية يف  املدر�سة  تفخر 

تعليم  اأف�سل  بتقدميها  البحرين 

لعمر  البحرين  مملكة  يف  �سامل 

3-18 عاًما. تنعك�س هذه الروح 

يف النتائج الأكادميية لهذا العام، 

يف اللغة الإجنليزية، والريا�سيات 

الإبداعية.  الفنون  اإىل  بالإ�سافة 

طلبة  جلميع  احلارة  تهانينا 

البحرين  يف  الربيطانية  املدر�سة 

وت�سميمهم.  اجلاد  عملهم  على 

نحن نفتخر بهم دوًما.

»Empower« القاب�شة للنفط والغاز« تختتم برنامج التدريب املهني«

اأعلنت ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز وال�سركات التابعة لها، عن اختتام 

فريق  ح�سرها  فعالية  خالل  بنجاح   »Empower«املهني التدريب  برنامج 

الإدارة والطلبة.

خربات  اكت�ساب  فر�سة  اجلامعيني  الطلبة   »Empower« برنامج  ومنح 

من  وعدد  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة  لدى  قّيمة  مهنية  وجتارب  عملية 

التابعة ملحفظتها من �سمنها: �سركة نفط البحرين )بابكو( و�سركة  ال�سركات 

واإ�سالح  لبناء  العربية  وال�سركة  )بافكو(،  الطائرات  وقود  لتزويد  البحرين 

الوطنية  البحرين  غاز  و�سركة  للبرتول،  تطوير  و�سركة  )اأ�سري(،  ال�سفن 

)بناغاز(، و�سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات )جيبك(.

وتعليًقا على هذا الربنامج، �سرح مارك توما�س الرئي�س التنفيذي للمجموعة 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  كان  »لطاملا  قائالً:  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة  يف 

رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

ال�سباب،  لتمكني  الأكرب  الداعم  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 

القت�سادية.  التنمية  طليعة  ال�سبابية يف  الطاقات  بو�سع  روؤيته  تعنى  حيث 

فر�س  طرح  طريق  عن  الروؤية  هذه  بتحقيق  ملتزمون  املجموعة  يف  ونحن 

تدريبية وتطورية مثل: برنامج Empower، وذلك كاإحدى العنا�سر الأ�سا�سية 

لعملياتنا. واإننا فخورون بجميع الطلبة ونتطلع لدخولهم �سوق العمل وروؤية 

اإجنازاتهم م�ستقبالً«.

�شفقات ا�شتبدال مذهلة ومبالغ نقدية جمانية مع ال�شيارة

اإقبال كبري على عرو�س العودة للمدار�س من »مونرتيال« مع ت�شهيالت لطالب اجلامعات 

من  كبرًيا  اإقبالً  لل�سيارات  مونرتيال  �سركة  �سهدت 

جميع عمالئها على عرو�س العودة، �سواًء ب�سراء �سيارة 

تلك  ما مييز  اأكرث  وكان  ا�ستبدالها،  من خالل  اأو  جديدة 

العرو�س املبالغ النقدية امل�ستلمة مع ال�سيارات، اإ�سافة 

العمالء. التي ح�سل عليها  التناف�سية  الأ�سعار  اإىل 

تلك  ا�ستمرار  مونرتيال  �سركة  اإدارة  اأعلنت  وقد 

طالب  اىل  اإ�سافية  خدمات  تقدمي  جانب  اإىل  العرو�س 

طالب  ح�سور  عــودة  منطلق  من  وذلــك  اجلامعات، 

العديد  تقدمي  خالل  من  جامعاتهم،  اىل  الآن  اجلامعات 

لهم. التمويلية والأ�سعار اخلا�سة  من احللول 

�سيارتهم  �سراء  اجلامعات  لطالب  ال�سركة  وتتيح 

اىل  الأول  الق�سط  تاأجيل  اإىل  اإ�سافة  اأوىل،  دفعة  دون 

العام القادم 2023، مع موافقات مرنة وفورية جلميع 

الفئات وجميع الأعمار، مع اإمكانية ا�ستالم مبالغ نقدية 

ال�سيارات.  اأنواع متعددة من  اإ�سافية مع 

ومتنوعة  كبرية  بت�سكيلة  مونرتيال  �سركة  وتتميز 

ال�سيارات، خا�سة مع و�سول موديل  اأنواع  من خمتلف 

ال�سيارات  من  كبري  خمزون  توافر  جانب  اإىل   ،2023

جانب  اىل  املمتازة  بحالتها  تتميز  التي  امل�ستعملة 

التناف�سية. اأ�سعارها 

وت�ستمر ال�سركة باأ�سعارها املميزة لعمالء ال�سراء 

الدفع،  خالل  من  مميزة  ت�سهيالت  جانب  اىل  النقدي 

البنكي  التحويل  اأو  النقدي  الدفع  طريق  عن  �سواًء 

ي�ستطيع  اإذ  الئتمانية،  بالبطاقة  الدفع  طريق  عن  اأو 

بالبطاقة  الدفع  كامالً من خالل  �سيارته  �سراء  العميل 

البنكية.

امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي يعلن عن 

ان�شمام اأحد اأبرز خرباء جراحة التجميل الدوليني

اخلليجي  امل�ست�سفى  ــن  اأعــل

امل�ست�سفيات  اأحـــد  ــي،  ــك ــري الأم

الــرائــدة  التخ�س�سات  متعددة 

ان�سمام  عن  البحرين،  مملكة  يف 

اأحد  �ساليفارا�س،  مايكل  الدكتور 

جراحة  يف  الدوليني  اخلــرباء  اأبــرز 

�سهادة  على  واحلا�سل  التجميل 

اإىل  ــي،  والأوروب الربازيلي  البورد 

ال�ست�ساريني  مــن  املميز  فريقه 

والأخ�سائيني.

�ساليفارا�س  الدكتور  وُيعد  هذا 

والرتميم  التجميل  جراحي  اأهم  اأحد 

 25 بخربة  ويتمتع  املنطقة  يف 

التجميلية  اجلراحة  جمال  يف  �سنة 

باأ�سلوبه  وي�ستهر  والرتميمية، 

تقنيات  با�ستخدام  العالج  يف  املميز 

قدر  باأقل  اأماًنا  والأكرث  متقدمة  فنية 

نتائج  لتبدو  اجلراحي،  التدخل  من 

وغري  طبيعية  التجميلية  عملياته 

م�سطنعة. 

�ساليفارا�س  الدكتور  وي�ستهر 

بعالج العديد من الأ�سماء البارزة يف 

والأزياء  والتلفزيون  ال�سينما  عامل 

يف  الفاعلة  ومب�ساركته  واملو�سة، 

القنوات  يف  الــربامــج  من  العديد 

يف  ال�سهرية  واملجالت  التلفزيونية 

والعامل.  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

بانتظام  �سارك  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

على  ال�سهري  »جويل«  برنامج  يف 

قناة MBC  حلوايل 10 �سنوات، مما 

اأك�سبه �سعبية وا�سعة و�سلط ال�سوء 

واأ�سلوبه  ومهاراته  مواهبه  على 

الفريد يف العالج.

على  �ساليفارا�س  الدكتور  حاز 

اأثينا  جامعة  من  الطبية  �سهادته 

و�سهادة   ،1998 عــام  الوطنية 

اجلامعة  مــن  العليا  الــدرا�ــســات 

البابوية الكاثوليكية ومعهد كارلو�س 

�ساغا�س للدرا�سات الطبية العليا يف 

ونال  الربازيل.  جانريو-  دي  ريو 

التخ�س�سي  للقب  ال�سرف  مرتبة 

يف  والرتميمية  التجميلية  للجراحة 

عام 2007 من معهد اإيفو بيتانغوي 

يف مدينة ريو دي جانريو بالربازيل. 

كما ح�سل على تدريب تخ�س�سي يف 

مدينة �ساو باولو بالربازيل واملركز 

جامعة  يف  الغربي  اجلنوبي  الطبي 

تك�سا�س يف مدينة دال�س بالوليات 

املتحدة الأمريكية.

الدكتور مايكل �ساليفارا�س

حمليات 06www.alayam.com
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

اجلغرافيا اخلليفية )2(

اخلام�س  ال�صف  يف  انه  املدار�س  ذكريات  ومن 

البتدائي يدر�س الطالب كتاب اجلغرافيا اخلليفية )2(، 

انه  اإل  الرابع البتدائي،  وهو مكمل ملا �صبقه يف ال�صف 

يخرج من الطابع املحلي اإىل الطابع العاملي، حيث يدر�س 

الطالب مناطق البيئات املختلفة من حيث املناخ وال�صكان 

على  الدول  من  اأمثلة حية  ويعطي  والتقاليد  والعادات 

هذه البيئة، فيدر�س الطالب البيئات ال�صحراوية الباردة 

واملعتدلة واحلارة، كما يدر�س املناطق الباردة واملعتدلة 

تلك  يف  ال�صائدة  املناخات  اإىل  بالإ�صافة  واحلارة، 

واأ�صجارها  ونباتاتها  بحرفها  ال�صعوب  وحياة  املناطق، 

اإذ ي�صتطيع الطالب من خالل هذا  وحياة الن�صان فيها، 

الكتاب اأن يفرق بني احلياة يف جميع البيئات، فيكت�صب 

الطالب معلومات عن املناطق املتجمدة واملناطق الباردة 

احلمر  والهنود  والأقزام  والزنوج  القطبية  واملناطق 

وغريها من ال�صعوب يف الغابات املطرية، بالإ�صافة اإىل 

البدو واحل�صر يف املناطق ال�صحراوية مع اإعطاء اأمثلة 

على ذلك يف الدول التي يقطنها هوؤلء ال�صعوب.

وقد ُيالزم هذا الكتاب كتاب اآخر ي�صمى »كتاب اأطل�س 

بداية كل ح�صة  الطالب يف  ُيوزع على  الذي  البحرين« 

لال�صتفادة منه مع ا�صتخدام اخلرائط وال�صور التي ترثي 

هذه احل�صة، وا�صتخدام الطالب لكتاب الأطل�س ي�صاعده 

ال�صحاري واملناطق احلارة واملناطق  يف حتديد مواقع 

املدارية كدول خط ال�صتواء ومداري اجلدي وال�صرطان، 

ال�صتوائية  النباتات  يحدد  اأن  ي�صتطيع  الطالب  اأن  كما 

كال�صفانا وال�صتب�س ونباتات املناطق الباردة واملناطق 

مثل  من  املناطق  تلك  حيوانات  اإىل  بالإ�صافة  املعتدلة، 

التي  واحليوانات  الباردة،  املناطق  يف  الرنة  حيوانات 

تعود  خالل  من  هذا  كل  الغابات،  اأطراف  على  تعي�س 

الطالب على درا�صة الألوان املوجودة يف كتاب الأطل�س 

من خالل مفاتيح اخلرائط.

ويعمد بع�س املعلمني يف حتويل احل�صة اإىل �صورة 

الذي ُيدر�س، وهناك  حوارية بني الطالب حول الطالب 

من يتفنن من املعلمني يف اإح�صار �صور لهذه البيئات مع 

الطالب  من  ُيطلب  واأحياًنا  ال�صف،  على حائط  تعليقها 

ملختلف  امل�صتطاع  قدر  ال�صور  من  ي�صاوؤون  ما  اإح�صار 

البيئات.

هو  املدار�س  بع�س  والغالبة يف  املهمة  الأمور  ومن 

الجتماعية  للمواد  غرفة  اأو  مكان  تخ�صي�س  حماولة 

ُتار�س  اإذ  املواد،  تلك  معلمي  م�صوؤولية  حتت  ويكون 

اخلرائط  مثل  من  املو�صوع  يف  املتعلقة  الأن�صطة  فيها 

واملج�صمات والبيئات وغريها.

للطاب  ُتعطى  التي  املعلومات  اأن  بالذكر  واجلدير 

تاأخذ العمق والت�صاع كلما ارتقى الطالب اإىل �صف اأعلى 

ما  وهذا  املنطقي،  والت�صل�صل  والتكامل  الرتابط  جلهة 

واإىل   ،)3( اخلليفية  اجلغرافيا  عر�س  يف  نراه  �صوف 

ذاكرة اأخرى.

 ثبات يف منتجات البناء املحلية

والأ�ــــســــبــــاغ ــــــــاء  وامل الـــكـــهـــربـــاء  اأدوات  اأ�ــــســــعــــار  ارتـــــفـــــاع 
م�صطفى ال�صاخوري

�صجلت مواد البناء ارتفاعا وا�صحا يف 

املا�صية،  القليلة  الأ�صهر  خالل  اأ�صعارها 

الإن�صائية  املواد  اأ�صعار  �صجلت  حيث 

وم�صتلزمات  الكهربائية  الدوات  وكذلك 

يف  قفزة  املختلفة  وقطعه  واملاء  الكهرباء 

ا�صعارها بن�صب تفاوتت بني 25% وو�صلت 

اىل 100% يف بع�صها.

�صجلت  التي  املواد  اكرث  بني  ومن 

ال�صباغ  ا�صعارها  يف  جدا  كبريا  ارتفاعا 

�صعر  �صجل  حيث  املختلفة،  بانواعه 

غالون ال�صبغ الكبري من بع�س ال�صركات 

الـ %100  فاقت  بن�صبة  ارتفاعا  املعروفة 

ك�صرت  حيث  املا�صية،  بال�صنوات  مقارنة 

كان  فيما  دينارا،   42 الـ  حاجز  ال�صباغ 

يباع يف ال�صنوات املا�صية بني 17 اىل 20 

حجم  ال�صغري  ال�صبغ  غالون  اما  دينارا، 

 %300 الـ  فاقت  بن�صبة  قفز  فقد  لرت   1

حيث كان يباع بـدينار واحد اما الآن فبلغ 

�صعره قرابة الـ4 دنانري بحرينية.

ا�صعار  ارتفعت  مت�صل  �صياق  ويف 

تفاوتت  بن�صب  باأنواعها  ال�صاءة  ليتات 

بني 15 اىل 30%، حيث ارتفع �صعر ليت 

ا�صتخدامه  وال�صائع  العادي  دي«  اي  »ال 

اىل 0.650  فل�صا  من 0.500  املنازل  يف 

فل�صا لليت الواحد.

فيما ارتفعت ا�صعار الدوات الكهرائية 

الكهرباء  ت�صليك  ادوات  وكذلك  الخرى 

واملاء بن�صب متفاوتة قدرها احد ا�صحاب 

ان  ال  اغلبها،  يف   %25 بـ  بيعها  حمالت 

بن�صب  ارتفعت  الخرى  النواع  بع�س 

–على  ارتفع  حيث  ال�صعف،  اىل  ت�صل 

بيب  »الوولف  �صعر  املثال-  �صبيل 

 6 اىل  دينارين  من  العادي«  الر�صا�صي 

دنانري بحرينية.

بع�س  ا�صعار  بقيت  اخر  جانب  من 

حمليا  امل�صنعة  ال�صا�صية  البناء  مواد 

الخرى  املحلية  املواد  وبع�س  كالطابوق 

على حالها تقريبا او �صجلت ارتفاعا طفيفا 

من  قطعة   100 �صعر  بلغ  حيث  جدا، 

الطابوق املخ�ص�س للبناء 31 دينارا، فيما 

كان يباع �صابقا بـ30 دينارا اي انه حافظ 

على �صعره تقريبا.

ال�صوق  يف  املبيعات  و�صع  وحول 

ا�صار �صاحب حمل بيع مواد بناء بحريني 

يف �صوق واقف مبدينة حمد اىل ان ال�صوق 

 %90 بن�صبة  وا�صح  ركود  من  يعاين 

مقارنة بال�صنوات املا�صية، مادعى كثري من 

ا�صحاب املحالت اما لغالقها او لتاأجريها 

بالباطن على اآ�صيويني وذلك نظرا للركود 

مابعد  الأخرية  ال�صنوات  خالل  الوا�صح 

ازمة كورونا، وحول الأ�صباب قال التاجر: 

»القدرة ال�صرائية للنا�س ا�صبعت �صعيفة 

اق�صاط  ا�صتقطاع  عودة  بعد  خ�صو�صا 

القرو�س، فال�صوق يف ال�صهر املا�صية كان 

ال�صهرين  هذين  خالل  ال�صوق  من  اف�صل 

العودة  ان  كما  ال�صتقطاعات،  عودة  بعد 

للمدار�س تاخذ من ميزانية النا�س الكثري.. 

البناء  �صوق  يف  عاما   25 منذ  اعمل  انا 

وهذه الفرتة هي الأ�صواأ فيها جميعا ولكن 

ان �صاء اهلل يكون امل�صتقبل اف�صل«.

حظيا بفر�سة تدريبية يف �سركة برو درايف اإنرتنا�سونال بالتعاون مع »متكني« و»ممتلكات« 

طالبان من جامعة البحرين ي�ساركان يف برنامج عاملي لهند�سة ال�سيارات

اجللو�س بظهر م�ستقيم ومت�سلب قد ي�سبب تيب�ًسا.. جمل�س ال�سحة اخلليجي:

  ل توجد جل�سة �سحيحة 100% ومتارين املقاومة اأو ال�ستطالة جتنبك اآلم الظهر

بح�سب ت�سويت اجلمهور ملجلة »اأولله«

»البحرين التخ�س�سي« يفوز بجائزة اأف�سل م�ست�سفى

م�صت�صفى  اأف�صل  بجائزة  التخ�ص�صي  البحرين  م�صت�صفى  فاز 

من حيث اخلدمات العالجية الطبية املقدمة وفق املعايري الدولية، 

.)OHLALA( وذلك بح�صب ت�صويت اجلمهور جملة اأولله

يف  خا�س  م�صت�صفى  اأف�صل  جائزة  على  امل�صت�صفى  وح�صل 

مملكة البحرين للعام 2022/ 2023 بتوقيت اجلمهور من جملة 

Ohlala Spa & Wellness 2022، ت�صلمها منهم ماجد عرداتي 
مدير اإدارة م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي. 

بدوره، قال ماجد عرداتي اإنه بح�صولنا على هذا التكرمي املهم، 

املتميز يف  ولفريقنا  للمنظمني  والتقدير  بال�صكر  نتوجه  اأن  ي�صرنا 

اخلدمات  جميع  يف  املعايري  مب�صتوى  بالرتقاء  التزامهم  �صوء 

والأق�صام الطبية املقدمة.

التي  اجلائزة  هذه  لتلقي  بالفخر  ن�صعر  »نحن  قائالً:  واأ�صاف 

التطور  مواكبة  يف  للم�صت�صفى  الإيجابية  الإ�صرتاتيجية  تعك�س 

العالجي �صعًيا لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية والرتقاء مب�صتوى 

املر�صى  من  اأو�صع  �صريحة  مع  التوا�صل  ول�صمان  اخلدمات،  هذه 

داخل اململكة وخارجها«.

�صارك طالبان من جامعة البحرين يف 

التدريب العملي العاملي يف �صركة  برنامج 

�صيارات  ب�صناعة  املخت�صة  برودرايف 

�صباق الرايل يف بريطانيا. 

الهند�صة  ق�صم  من  الطالبان  وقام 

الع�صفور  عبدالكرمي  ح�صن  امليكانيكية، 

)�صنة  علي  نادر  وحممد  ثالثة(،  )�صنة 

اأربعة  ملدة  بريطانيا  اإىل  برحلة  رابعة(، 

العمل  �صندوق  مع  بالتعاون  اأ�صابيع، 

)تكني(، للم�صاركة يف الربنامج التدريبي 

خالل �صهر يوليو 2022م، بعد اجتيازهم 

�صركة  عقدتها  التي  الختبارات  من  لعدد 

)ممتلكات(،  القاب�صة  البحرين  ممتلكات 

وبرو درايف اإنرتنا�صونال - اإحدى �صركات 

حمفظة »ممتلكات« ال�صتثمارية. 

بجامعة  الهند�صة  كلية  عميدة  واأكدت 

بنت  هيفاء  ال�صيخة  الدكتورة  البحرين 

جلهود  الكلية  دعم  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

التي  التدريبية  الربامج  خالل  من  طلبتها 

والبداعية،  القيادية  مهاراتهم  من  تعزز 

وت�صاهم يف التنمية الوطنية. 

واأ�صار رئي�س ق�صم الهند�صة امليكانيكية 

البحرين،  بجامعة  الهند�صة  كلية  يف 

اأن  اإىل  العبا�صي،  عبدالعزيز  عمر  الدكتور 

الطلبة،  مهارات  يعزز  التدريبي  الربنامج 

وجعلهم  املهني،  تطورهم  يف  وي�صاهم 

العمل.  �صوق  يف  للتوظيف  الأول  اخليار 

كيفية  على  الطالع  من  الطالبان  وتكن 

ريد  البحرين  فريق  �صيارة  اإدارة وت�صنيع 

والتقنيات  هانرت«،  »برودرايف  اإك�صرتمي 

الفريق،  قبل  من  امل�صتخدمة  التكنولوجية 

داكار«.  »رايل  ال�صيارات  ل�صباق  ا�صتعداًدا 

كما �صاهموا يف �صناعة هيكل �صيارة الرايل، 

الذي �صي�صتخدم يف بطولة العامل للراليات 

اإ�صبانيا،  يف  اإقامتها  املقرر  ال�صحراوية، 

واملغرب، واململكة العربية ال�صعودية. 

ح�صن  الطالب  اأ�صار  جانبه،  من 

فريدة  بتجربة  ا�صتمتع  اأنه  اإىل  الع�صفور 

الأول  الأ�صبوع  خالل  عمل  اإذ  ال�صركة،  يف 

 Powertrain« املحركات  مركز  يف 

Developement Centre«، ثم قام بزيارة 
مثل  الثاين،  الأ�صبوع  يف  الفروع  خمتلف 

مركز املواد املركبة »composites«، بعدها 

املعني  املركز  وهو   »UTAC« اإىل  انتقل 

للبيع،  طرحها  قبل  ال�صيارة  اأداء  باختبار 

ور�س  ق�صم  يف  عمل  الثالث  الأ�صبوع  ويف 

خمتلف  تركيب  كيفية  تعلم  حيث  العمل، 

وتركيب  املقا�صات،  و�صبط  ال�صيارة،  قطع 

 Suspension« ال�صيارة  تعليق  نظام 

قام  الأخري  الأ�صبوع  ويف   ،»System
ال�صيارة  هيكل  ت�صميم  ق�صم  بزيارة 

»chassis design department«، لتعلم 
ت�صميم بع�س القطع با�صتخدام الكمبيوتر. 

واأ�صاف: »اأعجبني اأن التقنيني واملهند�صني 

مل يبخلوا علينا باملعلومات، وبالإجابة عن 

التي  الدرو�س  اأن بع�س  كما  ا�صتف�صاراتنا، 

تلقينها يف املقررات اجلامعية اأ�صبحت اأكرث 

الواقع،  اأر�س  على  تطبيقها  بعد  و�صوًحا 

كما ا�صتخدمنا برنامج ت�صميم م�صابًها للذي 

تدربنا عليه يف اجلامعة«. 

وو�صف الطالب حممد نادر علي، هذه 

الفر�صة باأنها فريدة من نوعها، حيث تت 

للراليات،  البحرين  فريق  مع  بالتن�صيق 

ذوي  املهند�صني  على  التعرف  من  مكنته 

وطوروا  �صمموا  الذين  العالية،  الكفاءة 

�صاملة  نظرة  له  وكونت  الفريق،  �صيارة 

�صناعة  يف  الكوالي�س  خلف  يحدث  عما 

ال�صيارات الريا�صية. 

الر�صميه يف و�صائل  ال�صبت عرب ح�صاباته  اأم�س  قال جمل�س ال�صحة اخلليجي 

باأن  الظهر  اآلم  ال�صحية وكيفية تخفيف  اآلية اجللو�س  الجتماعي حول  التوا�صل 

لي�س من ال�صروري اأن يكون الظهر م�صتقيما ومت�صلبا ب�صكل دائم عند اجللو�س من 

اأجل تخفيف اآلم الظهر، بل اأن اجللو�س ب�صكل م�صتقيم قد ي�صبب تيب�صا يف الظهر.

 واأ�صاف املجل�س باأنه ل توجد جل�صة �صحيحة 100% فالأف�صل اأن يتم تغيري 

اجلل�صة كل 30 دقيقة، وذلك حر�صاً على جتنب اآلم اجلل�صة الطويلة.

عن  الناجتة  الظهر  اآلم  جتنب  كيفية  اإىل  اخلليجي  ال�صحة  جمل�س  ونوه   

اإىل  اإ�صافة  اأ�صبوعياً،  ال�صتطالة  اأو  املقاومة  تارين  مبمار�صة  وذلك  اجللو�س 

اجللو�س  عند  الظهر  ودعم  بالتح�صن  لل�صعور  الظهر  اأ�صفل  عند  و�صادة  ا�صتخدام 

لفرتات طويلة.

البوليتكنك و»الرتبية« تناق�سان

 اخلطة النتقالية ملعهد البحرين للتدريب

عن  ال�صادر   2022 ل�صنة   )46( رقم  املر�صوم  اإطار  يف 

ملك  اآل خليفة  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ح�صرة �صاحب 

البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، والذي ين�س على نقل تبعية 

معهد البحرين للتدريب اإىل كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

مبا  املهني  التعليم  يف  النخراط  تعزيز  بهدف  البحرين(، 

الأمناء  جمل�س  بادر  العمل،  �صوق  احتياجات  مع  يتوافق 

للتدريب  البحرين  ومعهد  بالبوليتكنك  التنفيذية  والإدارة 

ملناق�صة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 

اخلطة النتقالية وما تت�صمنه من تدابري واإجراءات اأكادميية 

واإدارية ومالية.

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  �صّرح  املنا�صبة،  بهذه 

وزير الرتبية والتعليم، الوزير املعني بالإ�صراف والرقابة على 

اأعمال كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، اأن �صدور 

املر�صوم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب اإىل كلية البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين( ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية تطوير 

التعليمية  امل�صرية  به  حتظى  مبا  م�صيًدا  والتدريب،  التعليم 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من  واهتمام  رعاية  من 

من  وم�صاندة  ودعم  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأن املبادرات اخلا�صة بتطوير التعليم  اإىل  واأ�صار الوزير 

الرتقاء  بينها  ومن  املجالت،  من  العديد  ت�صمل  والتدريب 

بالتعليم الفني واملهني، موؤكًدا اأن هناك اإقبالً من الطلبة على 

اللتحاق بالتعليم الفني واملهني، الأمر الذي اأدى اإىل التو�صع 

يف التطبيق العملي للمواد الفنية واملهنية يف املدار�س الثانوية 

للبنني والبنات.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/975913/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975952/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12195/pdf/INAF_20220828003502665.pdf
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األولى بحرينيًا
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 جامعة الخليج العربي تعقد 
امتحانات القبول بكلية الطب لـ220  طالبًا

تفق��د نائب رئيس جامعة الخليج 
العرب��ي للش��ؤون اإلدارية، عميد 
الطلب��ة د. عبدالرحم��ن  ش��ؤون 
إس��ماعيل س��ير امتحانات القبول 
للدراس��ة  المتقدمي��ن  للطلب��ة 
بكلي��ة الط��ب والعل��وم الطبية، 
حيث تق��دم لتقدي��م االمتحانات 
التحريرية 220 طالبًا وطالبة من 

أبناء دول الخليج.
وق��دم الطلب��ة الج��دد امتحانات 
المواد العلمي��ة )الكيمياء، األحياء 
الفترة  والفيزياء والرياضيات( في 
األول��ى فيم��ا خضع��وا المتح��ان 
الفت��رة  ف��ي  اإلنجليزي��ة  اللغ��ة 
الثانية، ليخض��ع الناجحون منهم 
يوم��ي الثالثاء واألربعاء المقبلين 
للمقابالت الشخصية التي تهدف 
إلى التعرف على شخصية الطلبة، 
وقياس ثقافته��م العامة، ومدى 
األعب��اء  تحم��ل  عل��ى  قدرته��م 
الط��ب، إضافًة  لدراس��ة  الذهنية 

إلى إلمامهم بطبيعة المهنة.
وأك��د د. إس��ماعيل ل��دى تفقده 
س��ير امتحانات القبول التحريرية 
إن اإلقبال لاللتح��اق بكلية الطب 
دول  مختل��ف  م��ن  كبي��رًا  كان 
مجل��س التع��اون مم��ا يعك��س 
الس��معة الجي��دة التي كرس��تها 
كلية طب جامع��ة الخليج العربي 
ط��وال العق��ود الماض��ي. معربًا 
عن ثقت��ه بالطالب��ة المتقدمين 
دوره��م الفاع��ل في المس��تقبل 
القري��ب كونهم س��فراء ل� 6 دول 
النخب��ة م��ن  خليجي��ة اصطف��ت 
أبنائها للدراسة في جامعة الخليج 

العربي.

وقال »إن تط��ور معدالت التنمية 
ونمو الوعي الصحي لدى مواطني 
دول الخليج العربية زاد الطلب على 
الخدمات الصحية، وأن الحاجة إلى 
نمو العدد اإلجمال��ي لألطباء في 
دول المجل��س، يدفع الجامعة إلى 
تركيز ج��ل اهتمامها على تخريج 
كوادر مدربة تستجيب لمتطلبات 
النهوض بالقط��اع الطبي، وتلبي 
احتياجات��ه، في س��ياق رس��التها 
االس��تراتيجية الرامي��ة إلى إمداد 
السوق الخليجية بكوادر طبية ذات 

كفاءة عالية«.

وأض��اف قائاًل: » إن جامعة الخليج 
العربي ومنذ تأسيسها في مطلع 
الثمانيني��ات من الق��رن الماضي 
وضعت عل��ى عاتقها مس��ؤولية 
المؤهلة  الخليجية  الكوادر  تخريج 
في مجال الط��ب والعلوم الطبية، 
عل��ى  بالفع��ل  حققت��ه  وهوم��ا 
م��دى أكثر م��ن 40 عام��ًا مضت، 
حي��ث تأسس��ت كلي��ة الطب في 
وق��ت لم يك��ن هناك س��واها في 
الخلي��ج العرب��ي، مش��يرًا إل��ى أن 
تنتهج  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 
سياسة متميزة مبنية على اختيار 

نخب��ة طلب��ة الخلي��ج المتفوقين 
والمبدعي��ن وامتحانهم ومن ثم 
ليكونوا  منه��م  األفض��ل  اختي��ار 
الخلي��ج  ف��ي  المس��تقبل  أطب��اء 

العربي.
وأش��اد أولي��اء األم��ور بمس��توى 
التنظي��م وحس����ن عم��ل لج��ان 
التنظيم واالستقبال، مؤكدين أن 
السمعة األكاديمية التي حققتها 
عل��ى  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 
الصعيدي��ن الخليجي والدولي هي 
التي دفعه��م إلى االطمئنان على 

مستقبل أبنائهم.

 »البوليتكنك« و»التربية« تبحثان 
الخطة االنتقالية لمعهد البحرين للتدريب

في إطار المرس��وم رقم )46( لسنة 
2022 الص��ادر ع��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، 
وال��ذي ين��ص عل��ى نق��ل تبعي��ة 
إل��ى  للتدري��ب  البحري��ن  معه��د 
كلي��ة البحرين التقني��ة )بوليتكنك 
البحري��ن(، بهدف تعزي��ز االنخراط 
في التعلي��م المهني بم��ا يتوافق 
م��ع احتياجات س��وق العم��ل، بادر 
مجل��س األمن��اء واإلدارة التنفيذية 
البحري��ن  ومعه��د  بالبوليتكن��ك 
للتدري��ب بالتعاون والتنس��يق مع 
وزارة التربي��ة والتعليم لمناقش��ة 
الخطة االنتقالية وما تتضمنه من 
تدابير وإج��راءات أكاديمية وإدارية 

ومالية.
وبهذه المناسبة، صّرح وزير التربية 
والتعليم الوزير المعني باإلش��راف 
والرقاب��ة على أعمال كلية البحرين 

التقنية »بوليتكنك البحرين« ماجد 
النعيمي، بأن صدور المرسوم بنقل 
تبعية معهد البحرين للتدريب إلى 
كلي��ة البحرين التقني��ة )بوليتكنك 
البحرين( يأتي ضمن اس��تراتيجية 
والتدري��ب،  التعلي��م  تطوي��ر 
مش��يدًا بم��ا تحظ��ى به المس��يرة 
التعليمي��ة م��ن رعاي��ة واهتم��ام 
م��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
ومس��اندة  ودعم  المعظم،  الب��الد 
من صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى أن المب��ادرات 
الخاصة بتطوير التعليم والتدريب 
تش��مل العديد من المجاالت، ومن 
بينه��ا االرتق��اء بالتعلي��م الفن��ي 
والمهن��ي، مؤكدًا أن هن��اك إقبااًل 
من الطلبة على االلتحاق بالتعليم 

الفني والمهني، األمر الذي أدى إلى 
التوسع في التطبيق العملي للمواد 
الفني��ة والمهني��ة ف��ي الم��دارس 

الثانوية للبنين والبنات.
وأوضح أن معهد البحرين للتدريب 
قد ش��هد خالل الس��نوات الماضية 

تط��ورًا ف��ي برامجه الت��ي يقدمها 
لمتدربي��ه، وكذل��ك بالنس��بة إلى 
البرام��ج الت��ي يقدمه��ا بن��اًء على 
طلب ع��دد من مؤسس��ات القطاع 
الخ��اص، مش��يرًا إل��ى أن��ه قد تم 
ف��ي  المختص��ة  الجه��ات  تكلي��ف 
الوزارة لتنفيذ ما ورد في المرسوم، 
ومؤكدًا أن التنس��يق مس��تمر بين 
البحرين وال��وزارة على  بوليتكن��ك 

صعيد المناهج والتدريب.
م��ن جهت��ه أش��اد وزي��ر ش��ؤون 
البلدي��ات والزراع��ة رئيس مجلس 
أمن��اء بوليتكن��ك البحري��ن وائ��ل 
المبارك بالمرسوم رقم )46( لسنة 
2022 الص��ادر ع��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة مل��ك البالد المعظم، والذي 
ين��ص عل��ى نق��ل تبعي��ة معه��د 
البحرين للتدريب إلى كلية البحرين 
البحري��ن(  )بوليتكن��ك  التقني��ة 

مش��يرًا إلى أن رؤية جالل��ة الملك 
العظم في تطوير التعليم المهني 
واالس��تثمار ف��ي العنصر البش��ري 
بما يتناس��ب م��ع متطلبات وحاجة 
الس��وق يس��ير بالمخرج��ات وفق��ًا 
للتطور العلم��ي والمعرفي ويجعل 
من هذه المخرج��ات مؤهلة علميًا 
وتقنيًا ومعرفيًا على مس��توى عاٍل 

من التأهيل .
الرئيس��ية  المهمة  وقال: »تتمثل 
لبوليتكن��ك البحري��ن ف��ي تنمي��ة 
رأس المال البش��ري، حيث ستسمح 
بمعالج��ة  الكلي��ة  ف��ي  الم��وارد 
المجاالت الرئيس��ية مثل المسارات 
المرن��ة م��ن خ��الل تقدي��م برامج 
تت��راوح بين مس��توى الدبلوم إلى 
مس��توى الدراس��ات العليا، لتلبية 
احتياجات سوق العمل. وهذا يسمح 
لخريجي الكلية بالمساهمة بصورة 
أكبر في عجل��ة االقتصاد مع تعزيز 

سوق العمل المحلي«.
وأضاف »إن تعليم وتدريب العنصر 
بدعم  يحظ��ى  البحرين��ي  البش��ري 
ومس��اندة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
وتوجيه��ات س��موه ودعم��ه لهذه 
البرامج بم��ا يحقق االس��تثمار في 
العنص��ر البش��ري لتحقيق األهداف 

الوطنية المنشودة«.
إلى ذلك، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
كي��ران  البحري��ن  لبوليتكن��ك 
أوكوه��ان: »نح��ن ننظ��ر إلى هذه 
الخطوة االنتقالية كخطوة إيجابية 
للبحري��ن م��ن حيث تعزي��ز فرص 
الخريجي��ن، واالس��تعداد  توظي��ف 
للعمل، وتحس��ين وإعادة تش��كيل 
المهارات، وتقديم خيارات التعليم 
مثل المس��ارات المرنة، والدراسات 

بدوام جزئي، والتحويل«.

إنجاز 45٪ من المبنى االستثماري للجمعية 

 »البحرينية لتنمية الطفولة«: 
فتح مكتب استشاري لحماية األطفال من العنف

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية 
الطفولة اجتماعه الدوري عن ُبعد برئاس��ة 
رئي��س مجل��س إدارة الجمعية حس��ن فخرو 
وبحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل 
الحواج وأمين السر فوزية المحروس واألمين 
المال��ي حس��ن كمال وعضو مجل��س اإلدارة 
بهيجة الديلمي، حيث تدارس المجلس عدة 
محاور أساس��ية تتعل��ق بمس��يرة الجمعية 
وناقش العديد من المش��اريع التي ستقوم 

بها الجمعية.
واس��تمع المجلس إلى تط��ورات العمل في 
مشروع المبنى االس��تثماري للجمعية، حيث 
قدم حس��ن كمال ملخصًا لتط��ورات العمل 
في المشروع مشيرًا إلى وصول نسبة اإلنجاز 
في��ه إلى 45% ومن المؤمل االنتهاء منه في 

الفترة القادمة.
كم��ا ناق��ش المجل��س التحضي��ر واإلعداد 
المس��بق لمؤتم��ر الجمعية الق��ادم والذي 
سيكون تحت عنوان ) الطفولة والتكنولوجيا.. 
الف��رص والتحديات( والمقت��رح إقامته في 
أكتوبر2022. حيث تواكب الجمعية القضايا 
المس��تجدة و المتعلقة بالطفولة، وتقديم 
الحلول المناس��بة لها. وس��يتناول المؤتمر 
مجموع��ة م��ن البح��وث والدراس��ات وورش 
العمل المعني��ة بقضاي��ا الطفولة يقدمها 

مجموع��ة من األس��اتذة والمتخصصين من 
داخ��ل مملكة البحري��ن وخارجه��ا. وناقش 
المجل��س التواصل مع الجه��ات التي لديها 
رغبة واهتم��ام بتقديم البحوث أوراق العمل 

للمشاركة في المؤتمر.
وواف��ق المجلس على فتح مكتب استش��اري 
بمق��ر الجمعية لحماية األطف��ال من العنف 
وس��وء المعاملة وس��يتم العم��ل على وضع 

خطة العمل للمشروع في الفترة القادمة.
وناقش المجلس التعاون مع جهات مختلفة 
لتدريب األطفال الموهوبي��ن على الخطابة 
باللغ��ة اإلنجليزي��ة أو العربية ف��ي برنامج 
التوست ماس��تر. والعمل جاٍر لوضع التصور 

وخطة العمل.
كم��ا ناق��ش المجلس وضع التص��ور وخطة 
العم��ل لتوثيق تاري��خ الجمعي��ة إلكترونيًا 
والعمل على تطوي��ر هذا الجانب في العمل 
بالجمعي��ة م��ع تحدي��ث وتطوي��ر الموق��ع 

اإللكتروني للجمعية.
وفي نهاي��ة اللقاء تقدم رئيس مجلس إدارة 
الجمعي��ة حس��ن فخ��رو بالش��كر والتقدير 
ألعضاء المجل��س لحضورهم ومش��اركتهم 
في أنش��طة وفعاليات الجمعية، فيما أش��اد 
أعضاء المجل��س بقيادته الحثيثة في تعزيز 
مكان��ة الجمعي��ة من خالل تبني المش��اريع 
التنموي��ة المتميزة والمس��تدامة لتش��جيع 
وتطوي��ر أدائها في خدم��ة قضايا الطفولة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وخارجه��ا تحت ظل 

القيادة الرشيدة.

 القبض على 23 امرأة 
 و3 آسيويين لممارسة 
أعمال منافية لآلداب

تمكنت شرطة إدارة مكافحة اإلتجار بالبشر وحماية 
اآلداب العام��ة ب��اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة 
الجنائية من القبض على 23 امرأة يحملن جنس��يات 
مختلفة و 3 رجال آسيويين، لقيامهم بإدارة وتسهيل 

وممارسة أعمال منافية لآلداب العامة.
وفور تلقي اإلدارة معلومات بهذا الش��أن، باش��رت 
الش��رطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات 
واألدلة والتي أس��فرت عن تحديد هوية المذكورين 

والقبض عليهم.
وأضاف��ت اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية 
أن��ه تم اتخ��اذ كافة اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

 أطباء السلمانية 
ينقذون حياة مريض تعرض 
إلصابة بليغة في مشاجرة

تمكن فريق جراحي بمجمع السلمانية الطبي بقيادة 
استش��اري الجراحة العامة وجراح��ة المناظير هاني 
الس��اعاتي، واستش��اري الجراحة العامة واإلصابات 
البليغة محمد عرفة، من إنقاذ حياة مريض تعرض 
إلصابة بليغ��ة في البنكرياس والطحال كادت تودي 

بحياته.
وأف��اد الس��اعاتي ب��أن المري��ض ُأدخل إل��ى دائرة 
الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بعد أن 
تعرض إلصابة بليغة في مش��اجرة، وبعد المعاينة 
الطبي��ة وإج��راء الفحوص��ات الالزمة، تبي��ن اختراق 
اإلصابة للحج��اب الحاجز، وتضرر البنكرياس وأوعية 

الطحال.
 وعلي��ه تم��ت إحالة المريض بص��ورٍة عاجلة إلجراء 
العملية الجراحية عن طريق المنظار الجراحي، حيث 
تمكن الفري��ق الجراحي م��ن وقف النزي��ف وترميم 
الحج��اب الحاج��ز، باإلضافة إلى اس��تئصال الطحال 

وجزء من البنكرياس. 
وأض��اف أن التدخ��ل الجراحي باس��تعمال المناظير 
الجراحي��ة ف��ي مثل ه��ذه الح��االت يحت��اج لمهارة 
جراحي��ة عالية لضمان نج��اح النتائ��ج، وقد تكللت 
العملية الجراحية بالنجاح، وحالة المريض مستقرة 

وهلل الحمد.

وزير التربية
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 جامعة الخليج العربي تعقد 
امتحانات القبول بكلية الطب لـ220  طالبًا

تفق��د نائب رئيس جامعة الخليج 
العرب��ي للش��ؤون اإلدارية، عميد 
الطلب��ة د. عبدالرحم��ن  ش��ؤون 
إس��ماعيل س��ير امتحانات القبول 
للدراس��ة  المتقدمي��ن  للطلب��ة 
بكلي��ة الط��ب والعل��وم الطبية، 
حيث تق��دم لتقدي��م االمتحانات 
التحريرية 220 طالبًا وطالبة من 

أبناء دول الخليج.
وق��دم الطلب��ة الج��دد امتحانات 
المواد العلمي��ة )الكيمياء، األحياء 
الفترة  والفيزياء والرياضيات( في 
األول��ى فيم��ا خضع��وا المتح��ان 
الفت��رة  ف��ي  اإلنجليزي��ة  اللغ��ة 
الثانية، ليخض��ع الناجحون منهم 
يوم��ي الثالثاء واألربعاء المقبلين 
للمقابالت الشخصية التي تهدف 
إلى التعرف على شخصية الطلبة، 
وقياس ثقافته��م العامة، ومدى 
األعب��اء  تحم��ل  عل��ى  قدرته��م 
الط��ب، إضافًة  لدراس��ة  الذهنية 

إلى إلمامهم بطبيعة المهنة.
وأك��د د. إس��ماعيل ل��دى تفقده 
س��ير امتحانات القبول التحريرية 
إن اإلقبال لاللتح��اق بكلية الطب 
دول  مختل��ف  م��ن  كبي��رًا  كان 
مجل��س التع��اون مم��ا يعك��س 
الس��معة الجي��دة التي كرس��تها 
كلية طب جامع��ة الخليج العربي 
ط��وال العق��ود الماض��ي. معربًا 
عن ثقت��ه بالطالب��ة المتقدمين 
دوره��م الفاع��ل في المس��تقبل 
القري��ب كونهم س��فراء ل� 6 دول 
النخب��ة م��ن  خليجي��ة اصطف��ت 
أبنائها للدراسة في جامعة الخليج 

العربي.

وقال »إن تط��ور معدالت التنمية 
ونمو الوعي الصحي لدى مواطني 
دول الخليج العربية زاد الطلب على 
الخدمات الصحية، وأن الحاجة إلى 
نمو العدد اإلجمال��ي لألطباء في 
دول المجل��س، يدفع الجامعة إلى 
تركيز ج��ل اهتمامها على تخريج 
كوادر مدربة تستجيب لمتطلبات 
النهوض بالقط��اع الطبي، وتلبي 
احتياجات��ه، في س��ياق رس��التها 
االس��تراتيجية الرامي��ة إلى إمداد 
السوق الخليجية بكوادر طبية ذات 

كفاءة عالية«.

وأض��اف قائاًل: » إن جامعة الخليج 
العربي ومنذ تأسيسها في مطلع 
الثمانيني��ات من الق��رن الماضي 
وضعت عل��ى عاتقها مس��ؤولية 
المؤهلة  الخليجية  الكوادر  تخريج 
في مجال الط��ب والعلوم الطبية، 
عل��ى  بالفع��ل  حققت��ه  وهوم��ا 
م��دى أكثر م��ن 40 عام��ًا مضت، 
حي��ث تأسس��ت كلي��ة الطب في 
وق��ت لم يك��ن هناك س��واها في 
الخلي��ج العرب��ي، مش��يرًا إل��ى أن 
تنتهج  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 
سياسة متميزة مبنية على اختيار 

نخب��ة طلب��ة الخلي��ج المتفوقين 
والمبدعي��ن وامتحانهم ومن ثم 
ليكونوا  منه��م  األفض��ل  اختي��ار 
الخلي��ج  ف��ي  المس��تقبل  أطب��اء 

العربي.
وأش��اد أولي��اء األم��ور بمس��توى 
التنظي��م وحس����ن عم��ل لج��ان 
التنظيم واالستقبال، مؤكدين أن 
السمعة األكاديمية التي حققتها 
عل��ى  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 
الصعيدي��ن الخليجي والدولي هي 
التي دفعه��م إلى االطمئنان على 

مستقبل أبنائهم.

 »البوليتكنك« و»التربية« تبحثان 
الخطة االنتقالية لمعهد البحرين للتدريب

في إطار المرس��وم رقم )46( لسنة 
2022 الص��ادر ع��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م، 
وال��ذي ين��ص عل��ى نق��ل تبعي��ة 
إل��ى  للتدري��ب  البحري��ن  معه��د 
كلي��ة البحرين التقني��ة )بوليتكنك 
البحري��ن(، بهدف تعزي��ز االنخراط 
في التعلي��م المهني بم��ا يتوافق 
م��ع احتياجات س��وق العم��ل، بادر 
مجل��س األمن��اء واإلدارة التنفيذية 
البحري��ن  ومعه��د  بالبوليتكن��ك 
للتدري��ب بالتعاون والتنس��يق مع 
وزارة التربي��ة والتعليم لمناقش��ة 
الخطة االنتقالية وما تتضمنه من 
تدابير وإج��راءات أكاديمية وإدارية 

ومالية.
وبهذه المناسبة، صّرح وزير التربية 
والتعليم الوزير المعني باإلش��راف 
والرقاب��ة على أعمال كلية البحرين 

التقنية »بوليتكنك البحرين« ماجد 
النعيمي، بأن صدور المرسوم بنقل 
تبعية معهد البحرين للتدريب إلى 
كلي��ة البحرين التقني��ة )بوليتكنك 
البحرين( يأتي ضمن اس��تراتيجية 
والتدري��ب،  التعلي��م  تطوي��ر 
مش��يدًا بم��ا تحظ��ى به المس��يرة 
التعليمي��ة م��ن رعاي��ة واهتم��ام 
م��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
ومس��اندة  ودعم  المعظم،  الب��الد 
من صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى أن المب��ادرات 
الخاصة بتطوير التعليم والتدريب 
تش��مل العديد من المجاالت، ومن 
بينه��ا االرتق��اء بالتعلي��م الفن��ي 
والمهن��ي، مؤكدًا أن هن��اك إقبااًل 
من الطلبة على االلتحاق بالتعليم 

الفني والمهني، األمر الذي أدى إلى 
التوسع في التطبيق العملي للمواد 
الفني��ة والمهني��ة ف��ي الم��دارس 

الثانوية للبنين والبنات.
وأوضح أن معهد البحرين للتدريب 
قد ش��هد خالل الس��نوات الماضية 

تط��ورًا ف��ي برامجه الت��ي يقدمها 
لمتدربي��ه، وكذل��ك بالنس��بة إلى 
البرام��ج الت��ي يقدمه��ا بن��اًء على 
طلب ع��دد من مؤسس��ات القطاع 
الخ��اص، مش��يرًا إل��ى أن��ه قد تم 
ف��ي  المختص��ة  الجه��ات  تكلي��ف 
الوزارة لتنفيذ ما ورد في المرسوم، 
ومؤكدًا أن التنس��يق مس��تمر بين 
البحرين وال��وزارة على  بوليتكن��ك 

صعيد المناهج والتدريب.
م��ن جهت��ه أش��اد وزي��ر ش��ؤون 
البلدي��ات والزراع��ة رئيس مجلس 
أمن��اء بوليتكن��ك البحري��ن وائ��ل 
المبارك بالمرسوم رقم )46( لسنة 
2022 الص��ادر ع��ن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة مل��ك البالد المعظم، والذي 
ين��ص عل��ى نق��ل تبعي��ة معه��د 
البحرين للتدريب إلى كلية البحرين 
البحري��ن(  )بوليتكن��ك  التقني��ة 

مش��يرًا إلى أن رؤية جالل��ة الملك 
العظم في تطوير التعليم المهني 
واالس��تثمار ف��ي العنصر البش��ري 
بما يتناس��ب م��ع متطلبات وحاجة 
الس��وق يس��ير بالمخرج��ات وفق��ًا 
للتطور العلم��ي والمعرفي ويجعل 
من هذه المخرج��ات مؤهلة علميًا 
وتقنيًا ومعرفيًا على مس��توى عاٍل 

من التأهيل .
الرئيس��ية  المهمة  وقال: »تتمثل 
لبوليتكن��ك البحري��ن ف��ي تنمي��ة 
رأس المال البش��ري، حيث ستسمح 
بمعالج��ة  الكلي��ة  ف��ي  الم��وارد 
المجاالت الرئيس��ية مثل المسارات 
المرن��ة م��ن خ��الل تقدي��م برامج 
تت��راوح بين مس��توى الدبلوم إلى 
مس��توى الدراس��ات العليا، لتلبية 
احتياجات سوق العمل. وهذا يسمح 
لخريجي الكلية بالمساهمة بصورة 
أكبر في عجل��ة االقتصاد مع تعزيز 

سوق العمل المحلي«.
وأضاف »إن تعليم وتدريب العنصر 
بدعم  يحظ��ى  البحرين��ي  البش��ري 
ومس��اندة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
وتوجيه��ات س��موه ودعم��ه لهذه 
البرامج بم��ا يحقق االس��تثمار في 
العنص��ر البش��ري لتحقيق األهداف 

الوطنية المنشودة«.
إلى ذلك، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
كي��ران  البحري��ن  لبوليتكن��ك 
أوكوه��ان: »نح��ن ننظ��ر إلى هذه 
الخطوة االنتقالية كخطوة إيجابية 
للبحري��ن م��ن حيث تعزي��ز فرص 
الخريجي��ن، واالس��تعداد  توظي��ف 
للعمل، وتحس��ين وإعادة تش��كيل 
المهارات، وتقديم خيارات التعليم 
مثل المس��ارات المرنة، والدراسات 

بدوام جزئي، والتحويل«.

إنجاز 45٪ من المبنى االستثماري للجمعية 

 »البحرينية لتنمية الطفولة«: 
فتح مكتب استشاري لحماية األطفال من العنف

عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية 
الطفولة اجتماعه الدوري عن ُبعد برئاس��ة 
رئي��س مجل��س إدارة الجمعية حس��ن فخرو 
وبحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل 
الحواج وأمين السر فوزية المحروس واألمين 
المال��ي حس��ن كمال وعضو مجل��س اإلدارة 
بهيجة الديلمي، حيث تدارس المجلس عدة 
محاور أساس��ية تتعل��ق بمس��يرة الجمعية 
وناقش العديد من المش��اريع التي ستقوم 

بها الجمعية.
واس��تمع المجلس إلى تط��ورات العمل في 
مشروع المبنى االس��تثماري للجمعية، حيث 
قدم حس��ن كمال ملخصًا لتط��ورات العمل 
في المشروع مشيرًا إلى وصول نسبة اإلنجاز 
في��ه إلى 45% ومن المؤمل االنتهاء منه في 

الفترة القادمة.
كم��ا ناق��ش المجل��س التحضي��ر واإلعداد 
المس��بق لمؤتم��ر الجمعية الق��ادم والذي 
سيكون تحت عنوان ) الطفولة والتكنولوجيا.. 
الف��رص والتحديات( والمقت��رح إقامته في 
أكتوبر2022. حيث تواكب الجمعية القضايا 
المس��تجدة و المتعلقة بالطفولة، وتقديم 
الحلول المناس��بة لها. وس��يتناول المؤتمر 
مجموع��ة م��ن البح��وث والدراس��ات وورش 
العمل المعني��ة بقضاي��ا الطفولة يقدمها 

مجموع��ة من األس��اتذة والمتخصصين من 
داخ��ل مملكة البحري��ن وخارجه��ا. وناقش 
المجل��س التواصل مع الجه��ات التي لديها 
رغبة واهتم��ام بتقديم البحوث أوراق العمل 

للمشاركة في المؤتمر.
وواف��ق المجلس على فتح مكتب استش��اري 
بمق��ر الجمعية لحماية األطف��ال من العنف 
وس��وء المعاملة وس��يتم العم��ل على وضع 

خطة العمل للمشروع في الفترة القادمة.
وناقش المجلس التعاون مع جهات مختلفة 
لتدريب األطفال الموهوبي��ن على الخطابة 
باللغ��ة اإلنجليزي��ة أو العربية ف��ي برنامج 
التوست ماس��تر. والعمل جاٍر لوضع التصور 

وخطة العمل.
كم��ا ناق��ش المجلس وضع التص��ور وخطة 
العم��ل لتوثيق تاري��خ الجمعي��ة إلكترونيًا 
والعمل على تطوي��ر هذا الجانب في العمل 
بالجمعي��ة م��ع تحدي��ث وتطوي��ر الموق��ع 

اإللكتروني للجمعية.
وفي نهاي��ة اللقاء تقدم رئيس مجلس إدارة 
الجمعي��ة حس��ن فخ��رو بالش��كر والتقدير 
ألعضاء المجل��س لحضورهم ومش��اركتهم 
في أنش��طة وفعاليات الجمعية، فيما أش��اد 
أعضاء المجل��س بقيادته الحثيثة في تعزيز 
مكان��ة الجمعي��ة من خالل تبني المش��اريع 
التنموي��ة المتميزة والمس��تدامة لتش��جيع 
وتطوي��ر أدائها في خدم��ة قضايا الطفولة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن وخارجه��ا تحت ظل 

القيادة الرشيدة.

 القبض على 23 امرأة 
 و3 آسيويين لممارسة 
أعمال منافية لآلداب

تمكنت شرطة إدارة مكافحة اإلتجار بالبشر وحماية 
اآلداب العام��ة ب��اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة 
الجنائية من القبض على 23 امرأة يحملن جنس��يات 
مختلفة و 3 رجال آسيويين، لقيامهم بإدارة وتسهيل 

وممارسة أعمال منافية لآلداب العامة.
وفور تلقي اإلدارة معلومات بهذا الش��أن، باش��رت 
الش��رطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات 
واألدلة والتي أس��فرت عن تحديد هوية المذكورين 

والقبض عليهم.
وأضاف��ت اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية 
أن��ه تم اتخ��اذ كافة اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

 أطباء السلمانية 
ينقذون حياة مريض تعرض 
إلصابة بليغة في مشاجرة

تمكن فريق جراحي بمجمع السلمانية الطبي بقيادة 
استش��اري الجراحة العامة وجراح��ة المناظير هاني 
الس��اعاتي، واستش��اري الجراحة العامة واإلصابات 
البليغة محمد عرفة، من إنقاذ حياة مريض تعرض 
إلصابة بليغ��ة في البنكرياس والطحال كادت تودي 

بحياته.
وأف��اد الس��اعاتي ب��أن المري��ض ُأدخل إل��ى دائرة 
الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بعد أن 
تعرض إلصابة بليغة في مش��اجرة، وبعد المعاينة 
الطبي��ة وإج��راء الفحوص��ات الالزمة، تبي��ن اختراق 
اإلصابة للحج��اب الحاجز، وتضرر البنكرياس وأوعية 

الطحال.
 وعلي��ه تم��ت إحالة المريض بص��ورٍة عاجلة إلجراء 
العملية الجراحية عن طريق المنظار الجراحي، حيث 
تمكن الفري��ق الجراحي م��ن وقف النزي��ف وترميم 
الحج��اب الحاج��ز، باإلضافة إلى اس��تئصال الطحال 

وجزء من البنكرياس. 
وأض��اف أن التدخ��ل الجراحي باس��تعمال المناظير 
الجراحي��ة ف��ي مثل ه��ذه الح��االت يحت��اج لمهارة 
جراحي��ة عالية لضمان نج��اح النتائ��ج، وقد تكللت 
العملية الجراحية بالنجاح، وحالة المريض مستقرة 

وهلل الحمد.

وزير التربية

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/28/watan-20220828.pdf?1661659537
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1023037
https://alwatannews.net/article/1023019
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 تخريج دورة 
» تحقيقات وسائل التواصل االجتماعي«

أقام��ت إدارة التدريب ب��وزارة الداخلية بحضور 
مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني العميد بس��ام 
المع��راج حفل تخريج دورة »تحقيقات وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي« والت��ي نظمته��ا إدارة 
المش��ترك  المرك��ز  التدري��ب بالتنس��يق م��ع 
لمكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع سفارة الواليات 
المتحدة األمريكية، بمشاركة عدد من منتسبي 

وزارة الداخلية .
وبهذه المناس��بة، أكد المعراج أن تنظيم هذه 
البرام��ج وال��دورات يأتي في إطار اس��تراتيجية 
التطوير والتحديث الت��ي يتبناها وزير الداخلية 
وبمتابع��ة مس��تمرة م��ن قبل رئي��س األمن 
الع��ام، به��دف االرتقاء بأداء منتس��بي الوزارة، 
مؤكدًا عل��ى أهمية تنظيم مثل ه��ذه الدورات 
لما لها من أهداف وغايات إيجابية تس��هم في 
أداء المهام والواجبات بكفاءة، معربًا عن شكره 

وتقدي��ره لممثل��ي س��فارة الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، وللقائمين على تنظيم هذه الدورة.

ومواضي��ع  برام��ج  عل��ى  ال��دورة  واش��تملت 

من ش��أنها صق��ل مه��ارات موظفين ال��وزارة 
وإكس��ابهم ق��درات جدي��دة تؤهله��م لخوض 

تجارب واقع العمل.

خالل تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية

 جواهر المضحكي: التصدي للملوثات 
العضوية الثابتة أمر ال يقبل التسويف

قالت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضحكي إن 
الجامع��ة أج��رت مجموعة الدراس��ات والتقارير عن 
الملوث��ات العضوية الثابتة، ف��ي مجاالٍت متنوعة، 
ش��كلت فيم��ا بعد ن��واة مش��روع الخط��ة الوطنية 
 ،)POPs( للملوث��ات الكيميائية العضوي��ة الثابتة
وأك��دت أن ذل��ك يأت��ي انطالق��ًا م��ن دور جامعة 

البحرين في خدمة المجتمع.
وأوضح��ت خ��الل كلم��ة ألقته��ا في حفل تدش��ين 
الخط��ة الوطنية للملوث��ات الكيميائي��ة العضوية 
الثابت��ة، بحض��ور وزير النف��ط والبيئ��ة المبعوث 
الخ��اص لش��ؤون المناخ محم��د بن دين��ه، ووزيرة 
الصح��ة جليلة الس��يد: »إن نخبة م��ن األكاديميين 
في كليتي العلوم والهندس��ة بالجامعة شرعت منذ 
عام 2019 بالعمل على إعداد مجموعة من األبحاث 
التطبيقي��ة، الفتة إلى أن ه��ذه األبحاث انتهت إلى 

مشروع خطة التنفيذ الوطنية الحالية«.
وش��ددت عل��ى أن موض��وع الملوث��ات العضوي��ة 
الثابت��ة، هو من القضايا الجوهرية الرئيس��ة، وأن 
التصدي للملوثات العضوية الثابتة بات أمرًا ُمِلحًا 
ال يقبل التس��ويف، من أجل الحد من اآلثار الصحية 
الخطيرة التي قد تنجم عن التعرض للملوثات، بما 

في ذلك بعض أنواع الس��رطان، والعيوب الخلقية، 
واختالل وظائف الجه��از المناعي، واإلنجاب، وزيادة 
التعرض لألمراض وتلف الجهاز العصبي المركزي.

وأكدت خالل الحفل الذي أقيم، بحضور ممّثل برنامج 
األمم المتحدة للبيئة المدير اإلقليمي لمكتب غرب 
آسيا سامي ديماسي، وعدد من الوكالء ومسؤولين 
ف��ي مختل��ف القطاع��ات الحكومي��ة والخاصة ذات 
العالق��ة بالم��واد الكيميائية »أن تع��اون جامعة 
البحرين مع المجلس األعلى للبيئة ليس حديَث عهد 
وإنما هو قائم وراس��خ منذ سنوات«، مضيفة »كان 
للجامعة في الس��نوات العش��ر الماضي��ة عديد من 

صنوف التعاون العلمي واألكاديمي مع المجلس«.
وذك��رت أن التع��اون ترجمت��ه مراجعة مس��ودات 
المعاه��دات الدولي��ة والمش��اريع الوطني��ة الت��ي 
كان��ت تح��ال م��ن المجلس إل��ى الجامع��ة، وإبداء 
الرأي العلمي بش��أنها من ِقبل أقس��ام علوم الحياة 
والكيمي��اء في كلي��ة العلوم، مع��ددة: إعداد البالغ 
الوطني الثاني والثالث لمملك��ة البحرين التفاقية 
األم��م المتح��دة اإلطارية لتغير المن��اخ، ومعاهدة 
المحافظ��ة على األن��واع المهاجرة م��ن الحيوانات 
الفطرية أو ما يعرف ب�«معاهدة بون«، وبروتوكول 

ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم 
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
ومش��روع تحدي��ث اإلس��تراتيجية وخط��ة العم��ل 
الوطنية للتنوع الحيوي، باإلضافة إلى قانون البيئة 
ال��ذي صدر في ش��هر مارس الماضي وس��ُيعمل به 

ابتداًء من منتصف شهر سبتمبر المقبل.
يذك��ر أن الخط��ة الوطني��ة للتعامل م��ع الملوثات 
العضوي��ة الثابت��ة، تهدف إل��ى تحقيق ع��دٍد من 
أه��داف التنمية المس��تدامة الص��ادرة عن منظمة 
األمم المتح��دة التي تعُد إح��دى الركائز المعتبرة 

لبرامج عمل الحكومة في مملكة البحرين.
وكان��ت مملك��ة البحرين ق��د وقعت عل��ى اتفاقية 
اس��تكهولم للملوث��ات العضوية الثابت��ة منذ عام 
2005، وصادق��ت عل��ى 12 م��ادة م��ن الملوث��ات 
العضوي��ة الثابت��ة، وهي م��واد كيميائية عضوية 
متفق عليها دوليًا، كونها تش��كل تهدي��دًا عالميًا 

خطيرًا على صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية.

مركز كانو الثقافي ينظم »ذكريات وصور«
 نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي 
مؤخ��رًا محاض��رة بعن��وان »ذكريات 
وص��ور« قدمها مهدي عب��داهلل وأدار 
الح��وار عبداهلل عمران الذي س��رد في 
بداي��ة حديث��ه ذكرياته ح��ول بداية 
مرك��ز كان��و الثقافي وال��ذي بدأ في 
غرفة صغيرة في النادي األهلي تحت 
ليتغير  الثقافي«،  »الملتقى  مس��مى 
بع��د ذل��ك م��كان الملتق��ى وينتقل 
إلى منطقة الصالحية ليتغير مس��مى 

المركز إلى مركز كانو الثقافي. 
وأش��ار عمران إلى تميز المركز بالجو 
العائلي المفعم بالود والصداقة بين 
رواده وأعضائ��ه، م��ا يميزه عن باقي 

المراكز الثقافية.
من جانبه قال المحاضر مهدي عبداهلل 
إن فكرة هذه المحاضرة جاءت عندما 
عثر عل��ى عدد كبير م��ن الصور التي 
تعود إلى منتصف وأواخر التسعينيات 
وبداي��ة األلفية الثالث��ة، وهي تحكي 
مراحل من مس��يرة مركز عبدالرحمن 
كان��و الثقافي، وتحمل معها ذكريات 
ش��خصية وعامة حول الملتقى. وفي 
خضم حديثه أش��ار مهدي إلى بداية 
عالقته بالمركز ف��ي عام 1996 بعد 
ع��ام واحد على تأسيس��ه حيث كانت 

تربط��ه عالقة صداقة بالش��اعر علي 
عبداهلل خليفة وال��ذي أخبره أن لديه 
منتدى أدبي��ًا وثقافيًا أس��بوعيًا يقام 
في النادي األهلي بالمنامة مساء كل 

ثالثاء ودعاه لحضور الملتقى.
وفي س��رده ذكرياته ذكر أن الملتقى 
طويل��ة  صال��ة  ع��ن  عب��ارة  كان 
الن��ادي  بي��ن  المس��احة  متوس��طة 
األهلي وبالتحديد ف��ي المقر القديم 
لمدرس��ة عبدالرحمن كان��و الرئيس 
الن��ادي  رئي��س  للملتق��ى  الفخ��ري 

األهل��ي، وكان اس��م الملتقى في أول 
األم��ر »ديوانية بوراش��د« وهي كنية 
المرح��وم عبدالرحم��ن كان��و، وكان 
جمهور الملتقى يتك��ون من مختلف 
الجنسيات فهناك أعضاء من البحرين، 
ومصر، ولبنان، والسعودية، والمغرب 
التق��اء  الملتق��ى  ليمث��ل  وغيره��م 
لمختل��ف الثقاف��ات ويزخ��ر بالتن��وع 
الملتق��ى  فق��دم  الممي��ز،  األدب��ي 
ندوات ثقافية مختلفة باإلضافة إلى 
مساهمات ش��عرية وموس��يقية من 

الحضور. 
وع��رض مه��دي العديد م��ن الصور 
عل��ى  الثقاف��ي  للملتق��ى  القديم��ة 
الحض��ور وأش��ار فيه��ا إل��ى أعض��اء 
الملتقى األوائل والندوات واألمسيات 
الت��ي كان��ت تق��ام من��ذ  الثقافي��ة 
بداي��ات المرك��ز. وفي خت��ام حديثه 
أش��ار مهدي إل��ى عدد م��ن المراحل 
التي م��ر بها الملتق��ى الثقافي ليتم 
تس��جيله بعد عدد من السنوات على 
تأسيسه ليمثل مؤسسة تحت مظلة 
وزارة اإلعالم، ليتم بعد ذلك تش��كيل 
عدد م��ن اللجان، أما ف��ي عام 2001 
فت��م االنتق��ال التدريج��ي إل��ى مقر 
الملتقى في منطقة الس��هلة، وتبعه 
في ع��ام 2002 إصدار مجل��ة ثقافية 
دورية برئاس��ة تحرير الدكتور حسن 
مدن ليص��در الع��دد األول من مجلة 
»الملتقى« كملحق ألخبار الخليج، وقد 
توقف��ت المجل��ة لمواجهتها العديد 
من الصعوبات على أن تصدر بش��كل 
أفضل في المستقبل. وقد أكد مهدي 
أهمي��ة االهتم��ام بتدوي��ن التجارب 
والذكري��ات حول مرك��ز كانو الثقافي 
لم��ا يمثل��ه ه��ذا الص��رح القيم من 

أهمية في تاريخ البحرين الحديث.

»تطوير للبترول« تقيم حفل 
 تكريم للطلبة المتفوقين 

من أبناء الموظفين

نظم��ت ش��ركة تطوي��ر للبترول بالتع��اون م��ع نقابة عمال 
الش��ركة حفل تكريم طلبة المدارس المتفوقين من خريجي 
الثانوية العام��ة من أبناء الموظفين بالش��ركة، وذلك تحت 
رعاية القائم بأعمال العضو المنتدب لمجلس إدارة الش��ركة 
غس��ان المهنا، بمقر الش��ركة بحقل البحرين بحضور أعضاء 
اإلدارة التنفيذي��ة للش��ركة ومجل��س إدارة النقاب��ة والطلبة 

المكرمون وأولياء أمورهم.
وبهذه المناس��بة، هن��أ المهنا الطلب��ة المتفوقي��ن وأولياء 
أمورهم، مش��يدًا بتفوق ونجاح أبناء وبنات موظفي الش��ركة 
وحصولهم على أعلى الدرجات رغم الظروف االستثنائية التي 
يمر بها العالم بس��بب جائحة كورونا وابتعادهم عن مقاعد 
الدارس��ة ومواصل��ة تلقيهم للتعليم عن بع��د عبر المنصات 
اإللكتروني��ة، فجاءت ثم��رة جدهم واجتهادهم ه��ذا التميز، 
متمنيًا لهم مواصلة التفوق في حياتهم بعد التخرج، ش��اكرًا 
ألولياء أمور الطلبة حرصهم على تفوق أبنائهم بتوفير كافة 
سبل النجاح والتفوق ، مؤكدًا على أهمية التسلح بسالح العلم 
والمعرفة اللذان تنهض بهما األمم وتقوى بهما الش��عوب، 
مبين��ًا أن الدولة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، وفرت البنائها الطلبة 
جمي��ع س��بل التعلم والتعلي��م والتدريب، مم��ا يعينهم على 
تلقي العلوم المختلفة بكل يس��ر وسهولة، لتحقيق تطلعات 

القيادة الرشيدة في تطور وتقدم الوطن ورقيه ونماءه.
من جانبه، ثمن رئيس النقابة علي سالمين االهتمام الكبير 
الذي توليه القيادة الرش��يدة، بتعليم أبناء البحرين واالرتقاء 
بمس��تواهم العلم��ي وتوفير كافة الس��بل التي تس��هم في 
تقدمه��م العلمي والعمل��ي، وتمكنهم من التف��وق والنجاح 
في تحصيلهم الدراس��ي بجميع مراحلها س��واء المدرس��ية أو 

الجامعية.

»زين« تطلق رسميًا منصة 
 لأللعاب اإللكترونية 

في أسواق الشرق األوسط

أطلق��ت مجموع��ة زين وش��ركة »زي��ن الس��عودية« منصة 
PLAYHERA MENA للرياض��ات اإللكتروني��ة ف��ي أس��واق 
الشرق األوسط رس��ميا، التي ستوفر من خاللها بيئة مواتية 
للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، 

وتعزيز قدرات محترفي األلعاب اإللكترونية.
وكشفت المجموعة الرائدة في مجاالت االبتكارات الرقمية أن 
المنصة التي س��تكون مركزًا النطالق المسابقات والبطوالت 
اإلقليمية الكبرى، س��تعمل على دم��ج أحدث التقنيات بفضل 
البني��ة التحية الرقمي��ة المتطورة لعملياته��ا، وهي الخطوة 
التي س��تقدم س��احات مناطق جذب جديدة لمزيد من األفراد 

والشركات المعنية باأللعاب اإللكترونية.
 PLAYHERAوأوضح��ت مجموع��ة زي��ن أن إط��الق منص��ة
MENA اإلقليمي��ة للرياض��ات اإللكترونية ج��اءت بعد دخول 
عالمته��ا التجاري��ة Zain Esports ف��ي تع��اون مع ش��ركة 
األلعاب الناش��ئة PlayHera وزين الس��عودية إلطالق شركة 
PLAYHERA MENA  )بالي هيرا الش��رق األوس��ط وشمال 
أفريقيا(، الس��تهداف س��وق األلعاب اإللكترونية في أس��واق 
المنطقة، إذ وقع��ت اتفاقية التعاون المش��ترك في بدايات 
الع��ام الج��اري بين مجموعة زين، وش��ركة زين الس��عودية، 
ومنص��ةPlayHera خ��الل فعاليات مؤتم��ر LEAP العالمي 

التقني في العاصمة الرياض.
 PLAYHERA MENA وم��ن المتوقع أن تس��تضيف منص��ة
بطوالت الرياضات اإللكترونية الخاصة والفعاليات الرياضية 
الدولي��ة، كما أنها س��تدعم أيض��ًا األنش��طة اإلضافية مثل 
األلعاب الس��حابية، استضافة المحتوى، التجارة اإللكترونية، 
ونقاط البيع، إذ ستوفر المنصة تجربة ال مثيل لها في أسواق 
المنطقة للمهتمين بساحات المنافسة في مجاالت الرياضات 
اإللكتروني��ة، وذلك بفضل البنية التحية الرقمية لش��بكاتها 

الجيلين الرابع والخامس.
واحتف��اال بإطالق المنص��ة، س��تطلق Zain Esports بطولة 
إقليمية للعبة  PUBG Mobile في الفترة من 29 أغس��طس 
- 3 أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن تس��تقطب البطولة نحو 
7000 مش��ترك للتصفي��ات النهائية على مس��توى أس��واق 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
 Zain Esportsوتجدر اإلش��ارة إلى أن نجاح العالمة التجارية
في ج��ذب الالعبي��ن وإش��راكهم س��يعزز من أعم��ال منصة 
الالعبي��ن  قاع��دة  م��ن  لالس��تفادة   PLAYHERA MENA
العالميين الحالية البالغ عددها 150 ألف العب، كما سيساعد 
في إثراء بيئة األلعاب، وتحقيق المزيد من التشارك والتقارب 
مع أكثر من 50 رياضة إلكترونية ش��هيرة وألعاب تنافس��ية 
أخرى، بم��ا في ذلك قائمة م��ن الخيارات لأللعاب الش��هيرة 
 ،PuBG ؛ لعبة Fortnite مثل: لعبة االستكش��اف والمغامرة
 Rocket للشغوفين بكرة القدم، لعبة اإلثارة FIFA22 لعبة

.Call of Duty Warzone و ،League

طالب المواط��ن محمود ميرزا ف��ردان بإدراج 
مش��روع تطوي��ر مدين��ة جدحف��ص ضم��ن 
األولوي��ات الحكومية في مش��روعات التطوير 

والتجديد والتنمية الحضرية في البالد.  
وأشار إلى أن األهالي يتطلعون إلى تنفيذ هذا 
المش��روع منذ أكثر م��ن 13 عامًا ظل يتدحرج 
فيها المش��روع ويس��قط من الموازنات سنًة 
تلو األخ��رى على الرغم من الوع��ود المتكررة 
م��ن المس��ؤولين، وعلى الرغم م��ن أن جميع 

المخططات جاهزة. 
وقال ف��ردان: »إن جدحفص إحدى أهم وأعرق 
وأكبر الم��دن الحيوي��ة والتاريخية في مملكة 
البحري��ن عموم��ًا، وف��ي محافظ��ة العاصمة 
خصوصًا، وتمتد خدماتها للكثير من المناطق 
حولها، إال أنها مع األسف الشديد قد عانت من 
اإلهم��ال كثيرًا، وباتت تفتق��ر إلى الكثير من 

الخدمات الضرورية«. 

ولفت إلى أن أهالي جدحفص يتطلعون بتفاؤٍل 
وأمٍل إلى المرحلة المقبلة من العمل الحكومي 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وبعزيمة الكف��اءات القيادية 
الش��ابة الجديدة، وبروح التح��دي واإلنجاز التي 

يتسم بها فريق البحرين. 
وأض��اف: »نأمل حّقًا أن نرى قريبًا هذه المدينة 
تظهر بالمظهر الالئق بها وبأهلها وبتاريخها 
العري��ق، وبما يلبي تطلعات القيادة الرش��يدة 
لم��دن البحرين وقراها، وذل��ك بإعادة تأهيلها 
بنيوّيًا وخدمّيًا واجتماعّيًا بتوفير مظلة ش��املة 
من الخدمات العامة والبرامج التنموية تش��مل 
الصح��ة والتعليم واإلس��كان إلى جانب خدمات 
التحتي��ة والص��رف الصح��ي  الط��رق والبني��ة 

والخدمات البلدية والشبابية األخرى«.

إشراف: حسن الستـري

لمالحظاتكم 
واستفساراتكم
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أهالي جدحفص لـ                  : مشاريعنا عالقة منذ سنوات

تساءل عن سبب إغالق مركز البيئة واقترح توفير سيارة إسعاف وقسم للعالج الطبيعي

الخياط: االستثمار في الصحة العامة للوطن ومستقبله

أكد النائب السابق محمد حسين 
الخي��اط ض��رورة إعادة تش��غيل 
لل��والدة  جدحف��ص  مستش��فى 
والعي��ادات الملحق��ة ب��ه بكامل 
طاقتها االستيعابية، بل والعمل 
الحثيث على زيادة طاقتها أيضًا، 
وذل��ك لتخفي��ف الضغ��ط عل��ى 
السلمانية، ولتوفير خيارات أقرب 

للمرضى.
وتس��اءل عن س��بب إغالق مركز 
البيئ��ة ال��ذي كان موج��ودًا ف��ي 
المرك��ز الصحي، مؤك��دًا أن مثل 
ه��ذه المراك��ز النوعي��ة ينبغ��ي 
أن يتع��زز دوره��ا وعمله��ا ف��ي 
المجتم��ع، خصوص��ًا م��ع تنامي 
البيئ��ة،  تلح��ق  الت��ي  األض��رار 
وتماشيًا مع اهتمام العالم اليوم 

بحمايتها.
واقت��رح الخي��اط توفير س��يارات 
المراك��ز  بع��ض  ف��ي  إس��عاف 
الصحية لنق��ل الحاالت الضرورية 

المستشفيات، ولتكون  إلى  منها 
جاه��زة لتلبي��ة الن��داء ف��ي حال 
انش��غال س��يارات اإلس��عاف في 
مستش��فى الس��لمانية الطب��ي، 
مش��يرًا إل��ى أن بع��ض الحاالت 
تدهورت حالتها الصحية بس��بب 
انشغال جميع س��يارات اإلسعاف 
بالس��لمانية وعدم وجود إسعاف 
المرك��ز  م��ن  المرض��ى  لنق��ل 

الصحي. 
بوض��ع  المس��ؤولين  وطال��ب 
خطة ش��املة لتوفير أوسع مظلة 
ممكنة م��ن الخدمات الطبية في 
للتخفيف  وذلك  الصحية،  المراكز 
من ضغط العمل على مستشفى 
السلمانية أواًل، ولتكون الخدمات 
الطبية أقرب وأيسر على المرضى، 
مم��ا يصب ف��ي ج��ودة الخدمات 
الطبي��ة بالنتيج��ة.  وأوض��ح أن 
م��ن ذلك مثاًل فتح قس��م للعالج 
الطبيع��ي ف��ي المرك��ز لتوفي��ر 

العالج��ات األولي��ة عل��ى األق��ل، 
باإلضافة إل��ى تحديد أيام لزيارة 
أطب��اء الجراح��ات البس��يطة جّدًا 
التي ال تس��تلزم التخدي��ر العام 
إلجرائها ومداواته��ا في المراكز 
في أي��ام محددة من األس��بوع أو 
م��ن الش��هر، إلى جانب توس��يع 
خدم��ات الرعاية المنزلي��ة لكبار 
الس��ن بتوفيره��ا ف��ي ع��دد من 

المراكز الصحية. 
جمي��ع  بتوفي��ر  طال��ب  كم��ا 
لألطف��ال  الرعاي��ة  مس��تلزمات 
وكب��ار الس��ن ف��ي المراك��ز بداًل 
م��ن توفي��ر بعضها ف��ي المركز 
البعض  المحتاجين ألخذ  وإرسال 
اآلخر م��ن صيدليات أخرى بعيدة 
كالشراش��ف والحفاض��ات لكب��ار 
السن.  ولفت إلى أن المستشفى 
م��ن  يقدمان��ه  وم��ا  والمرك��ز 
م��ن  ويس��تهدفانه  خدم��ات 
إل��ى خطوط  ش��ريحة يحتاج��ان 

س��ير س��الكة ومناف��ذ مباش��رة 
عل��ى الش��ارع الرئيس��ي، لتوفير 
السرعة المطلوبة لنقل المرضى 
اإلس��عاف.   س��يارات  وحرك��ة 
واختتم حديثه بالقول: إذا كانت 

الكلفة التش��غيلية لتحقيق هذه 
االقتراحات وغيرها هي المانع من 
تنفيذها فنرجو من المس��ؤولين 
األولوي��ات  س��لم  عل��ى  جعله��ا 
للفترة المقبلة ودراستها دراسة 

علمي��ة دقيق��ة ألنه��ا تصب في 
مصلح��ة الجمي��ع ف��ي النهاي��ة، 
مؤكدًا أن االس��تثمار في الصحة 
العام��ة هو اس��تثمار في الوطن 

ومستقبله.

المنطقة تعاني اإلهمال وتفتقر للخدمات الضرورية

فردان: مشروع »تطوير جدحفص« معلق منذ 13 عامًا

 مطالبة بإعادة تشغيل مستشفى 
جدحفص للوالدة وتوسعة الخدمات بالمراكز الصحية

حسن الستري «

ش��كا أهال��ي جدحفص م��ن كثير من 
العالق��ة  والمش��روعات  المش��كالت 
منذ س��نوات طويل��ة، أبرزها مش��روع 
التطوي��ر الحضري، وس��وق جدحفص، 
والمركز الصحي، ومستشفى جدحفص 
ونادي  الخارجي��ة،  لل��والدة وعيادات��ه 
الش��باب الرياض��ي، وخدم��ات الط��رق 
والص��رف الصح��ي والبني��ة التحتي��ة، 
والمكتب��ة العام��ة، ومبن��ى البلدي��ة، 
وجمعي��ة جدحفص الخيرية، والحدائق 

والمالعب.
األهال��ي أك��دوا ل�»الوط��ن« أن ه��ذه 
الملفات هي ش��واهد حي��ة على عراقة 
جدحف��ص »مدين��ة العل��م والعلماء« 
وحيويتها، كما أنها باتت ش��واهد في 
الوقت نفسه على إهمال يتدحرج حاماًل 

هموم أهالي المنطقة منذ سنوات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/28/watan-20220828.pdf?1661659537
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1023110
https://alwatannews.net/article/1023006
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  10

Link

طالب المواط��ن محمود ميرزا ف��ردان بإدراج 
مش��روع تطوي��ر مدين��ة جدحف��ص ضم��ن 
األولوي��ات الحكومية في مش��روعات التطوير 

والتجديد والتنمية الحضرية في البالد.  
وأشار إلى أن األهالي يتطلعون إلى تنفيذ هذا 
المش��روع منذ أكثر م��ن 13 عامًا ظل يتدحرج 
فيها المش��روع ويس��قط من الموازنات سنًة 
تلو األخ��رى على الرغم من الوع��ود المتكررة 
م��ن المس��ؤولين، وعلى الرغم م��ن أن جميع 

المخططات جاهزة. 
وقال ف��ردان: »إن جدحفص إحدى أهم وأعرق 
وأكبر الم��دن الحيوي��ة والتاريخية في مملكة 
البحري��ن عموم��ًا، وف��ي محافظ��ة العاصمة 
خصوصًا، وتمتد خدماتها للكثير من المناطق 
حولها، إال أنها مع األسف الشديد قد عانت من 
اإلهم��ال كثيرًا، وباتت تفتق��ر إلى الكثير من 

الخدمات الضرورية«. 

ولفت إلى أن أهالي جدحفص يتطلعون بتفاؤٍل 
وأمٍل إلى المرحلة المقبلة من العمل الحكومي 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وبعزيمة الكف��اءات القيادية 
الش��ابة الجديدة، وبروح التح��دي واإلنجاز التي 

يتسم بها فريق البحرين. 
وأض��اف: »نأمل حّقًا أن نرى قريبًا هذه المدينة 
تظهر بالمظهر الالئق بها وبأهلها وبتاريخها 
العري��ق، وبما يلبي تطلعات القيادة الرش��يدة 
لم��دن البحرين وقراها، وذل��ك بإعادة تأهيلها 
بنيوّيًا وخدمّيًا واجتماعّيًا بتوفير مظلة ش��املة 
من الخدمات العامة والبرامج التنموية تش��مل 
الصح��ة والتعليم واإلس��كان إلى جانب خدمات 
التحتي��ة والص��رف الصح��ي  الط��رق والبني��ة 

والخدمات البلدية والشبابية األخرى«.

إشراف: حسن الستـري

لمالحظاتكم 
واستفساراتكم

1 7 4 9 6 6 3 2
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أهالي جدحفص لـ                  : مشاريعنا عالقة منذ سنوات

تساءل عن سبب إغالق مركز البيئة واقترح توفير سيارة إسعاف وقسم للعالج الطبيعي

الخياط: االستثمار في الصحة العامة للوطن ومستقبله

أكد النائب السابق محمد حسين 
الخي��اط ض��رورة إعادة تش��غيل 
لل��والدة  جدحف��ص  مستش��فى 
والعي��ادات الملحق��ة ب��ه بكامل 
طاقتها االستيعابية، بل والعمل 
الحثيث على زيادة طاقتها أيضًا، 
وذل��ك لتخفي��ف الضغ��ط عل��ى 
السلمانية، ولتوفير خيارات أقرب 

للمرضى.
وتس��اءل عن س��بب إغالق مركز 
البيئ��ة ال��ذي كان موج��ودًا ف��ي 
المرك��ز الصحي، مؤك��دًا أن مثل 
ه��ذه المراك��ز النوعي��ة ينبغ��ي 
أن يتع��زز دوره��ا وعمله��ا ف��ي 
المجتم��ع، خصوص��ًا م��ع تنامي 
البيئ��ة،  تلح��ق  الت��ي  األض��رار 
وتماشيًا مع اهتمام العالم اليوم 

بحمايتها.
واقت��رح الخي��اط توفير س��يارات 
المراك��ز  بع��ض  ف��ي  إس��عاف 
الصحية لنق��ل الحاالت الضرورية 

المستشفيات، ولتكون  إلى  منها 
جاه��زة لتلبي��ة الن��داء ف��ي حال 
انش��غال س��يارات اإلس��عاف في 
مستش��فى الس��لمانية الطب��ي، 
مش��يرًا إل��ى أن بع��ض الحاالت 
تدهورت حالتها الصحية بس��بب 
انشغال جميع س��يارات اإلسعاف 
بالس��لمانية وعدم وجود إسعاف 
المرك��ز  م��ن  المرض��ى  لنق��ل 

الصحي. 
بوض��ع  المس��ؤولين  وطال��ب 
خطة ش��املة لتوفير أوسع مظلة 
ممكنة م��ن الخدمات الطبية في 
للتخفيف  وذلك  الصحية،  المراكز 
من ضغط العمل على مستشفى 
السلمانية أواًل، ولتكون الخدمات 
الطبية أقرب وأيسر على المرضى، 
مم��ا يصب ف��ي ج��ودة الخدمات 
الطبي��ة بالنتيج��ة.  وأوض��ح أن 
م��ن ذلك مثاًل فتح قس��م للعالج 
الطبيع��ي ف��ي المرك��ز لتوفي��ر 

العالج��ات األولي��ة عل��ى األق��ل، 
باإلضافة إل��ى تحديد أيام لزيارة 
أطب��اء الجراح��ات البس��يطة جّدًا 
التي ال تس��تلزم التخدي��ر العام 
إلجرائها ومداواته��ا في المراكز 
في أي��ام محددة من األس��بوع أو 
م��ن الش��هر، إلى جانب توس��يع 
خدم��ات الرعاية المنزلي��ة لكبار 
الس��ن بتوفيره��ا ف��ي ع��دد من 

المراكز الصحية. 
جمي��ع  بتوفي��ر  طال��ب  كم��ا 
لألطف��ال  الرعاي��ة  مس��تلزمات 
وكب��ار الس��ن ف��ي المراك��ز بداًل 
م��ن توفي��ر بعضها ف��ي المركز 
البعض  المحتاجين ألخذ  وإرسال 
اآلخر م��ن صيدليات أخرى بعيدة 
كالشراش��ف والحفاض��ات لكب��ار 
السن.  ولفت إلى أن المستشفى 
م��ن  يقدمان��ه  وم��ا  والمرك��ز 
م��ن  ويس��تهدفانه  خدم��ات 
إل��ى خطوط  ش��ريحة يحتاج��ان 

س��ير س��الكة ومناف��ذ مباش��رة 
عل��ى الش��ارع الرئيس��ي، لتوفير 
السرعة المطلوبة لنقل المرضى 
اإلس��عاف.   س��يارات  وحرك��ة 
واختتم حديثه بالقول: إذا كانت 

الكلفة التش��غيلية لتحقيق هذه 
االقتراحات وغيرها هي المانع من 
تنفيذها فنرجو من المس��ؤولين 
األولوي��ات  س��لم  عل��ى  جعله��ا 
للفترة المقبلة ودراستها دراسة 

علمي��ة دقيق��ة ألنه��ا تصب في 
مصلح��ة الجمي��ع ف��ي النهاي��ة، 
مؤكدًا أن االس��تثمار في الصحة 
العام��ة هو اس��تثمار في الوطن 

ومستقبله.

المنطقة تعاني اإلهمال وتفتقر للخدمات الضرورية

فردان: مشروع »تطوير جدحفص« معلق منذ 13 عامًا

 مطالبة بإعادة تشغيل مستشفى 
جدحفص للوالدة وتوسعة الخدمات بالمراكز الصحية

حسن الستري «

ش��كا أهال��ي جدحفص م��ن كثير من 
العالق��ة  والمش��روعات  المش��كالت 
منذ س��نوات طويل��ة، أبرزها مش��روع 
التطوي��ر الحضري، وس��وق جدحفص، 
والمركز الصحي، ومستشفى جدحفص 
ونادي  الخارجي��ة،  لل��والدة وعيادات��ه 
الش��باب الرياض��ي، وخدم��ات الط��رق 
والص��رف الصح��ي والبني��ة التحتي��ة، 
والمكتب��ة العام��ة، ومبن��ى البلدي��ة، 
وجمعي��ة جدحفص الخيرية، والحدائق 

والمالعب.
األهال��ي أك��دوا ل�»الوط��ن« أن ه��ذه 
الملفات هي ش��واهد حي��ة على عراقة 
جدحف��ص »مدين��ة العل��م والعلماء« 
وحيويتها، كما أنها باتت ش��واهد في 
الوقت نفسه على إهمال يتدحرج حاماًل 

هموم أهالي المنطقة منذ سنوات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/28/watan-20220828.pdf?1661659537
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1023112
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
البحريـــن عن فتح باب التطـــوع للمدنيين 
لاللتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة اســـتمرارًا 
للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقـــارب العاملين 
والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
والحرس الوطني )العسكريين والمدنيين(، 
لـــذا علـــى الراغبين التقـــدم بطلب التطوع 
القيام بالتســـجيل في الموقـــع اإللكتروني 
الخـــاص بقوة دفاع البحريـــن على الرابط 
اآلتـــي: )https://www.bdf.bh( علـــى أن 

تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عامـــًا، وال 

يزيـــد على )55( عامًا، ويســـتثنى من الحد 
األعلـــى للعمر، الفنيـــون، واالختصاصيون، 

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

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

5. أن يقـــدم طلبـــًا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 

والمحافظة على أمنه واستقراره وسالمة 
أراضيه هو واجب وطني مقدس وشـــرف 
القـــوة  قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن، 
االحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
والتعليمـــات  واألنظمـــة   ،1987 لســـنة   )5(

الحقـــوق  جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة 
والواجبـــات الخاصـــة بالقـــوة االحتياطية 
باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، 
واالســـتحقاقات  المزايـــا  تضمـــن  كمـــا 
المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أنه سيتم 
فـــي )المرحلة األولـــى( االقتصار على فتح 
بـــاب التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقط 
مـــن أقارب منتســـبي قوة دفـــاع البحرين، 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــالن عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرس الوطني

النعيمي: “التنسيق مستمر بالمناهج والتدريب” والمبارك: “االستثمار في العنصر البشري”

اليافعون أكثر المترددين... مسؤول مكتبة لــ “^”:

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية

“البوليتكنك” و”التربية” تناقشان الخطة االنتقالية لمعهد البحرين

85 % اإلقبال على كتب تطوير الذات والصحة النفسية

في إطار المرســـوم رقم )46( لســـنة 2022 
الصـــادر عن صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
معهـــد  تبعيـــة  نقـــل  علـــى  ينـــص  والـــذي 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنية )بوليتكنك البحرين(، بهدف تعزيز 
االنخراط في التعليـــم المهني بما يتوافق 
مع احتياجات ســـوق العمـــل، بادر مجلس 
األمنـــاء واإلدارة التنفيذيـــة بالبوليتكنـــك 
بالتعـــاون  للتدريـــب  البحريـــن  ومعهـــد 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
لمناقشـــة الخطـــة االنتقالية ومـــا تتضمنه 
من تدابيـــر وإجراءات أكاديميـــة وإدارية 

ومالية.
التربيـــة  وزيـــر  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي الوزيـــر المعني 
كليـــة  أعمـــال  علـــى  والرقابـــة  باإلشـــراف 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن(، 
أن صـــدور المرســـوم بنقـــل تبعيـــة معهـــد 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنيـــة )بوليتكنك البحريـــن( يأتي ضمن 
إســـتراتيجية تطويـــر التعليـــم والتدريب، 
مشـــيدًا بما تحظى به المســـيرة التعليمية 
من رعاية واهتمام من ملك البالد المعظم، 
ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن المبـــادرات الخاصة 
بتطويـــر التعليم والتدريب تشـــمل العديد 
من المجاالت، ومن بينها االرتقاء بالتعليم 
الفنـــي والمهنـــي، مؤكـــدًا أن هنـــاك إقبـــاالً 
من الطلبـــة على االلتحـــاق بالتعليم الفني 
والمهني، األمر الذي أدى إلى التوســـع في 
التطبيـــق العملي للمـــواد الفنيـــة والمهنية 

في المدارس الثانوية للبنين والبنات.
البحريـــن  معهـــد  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
للتدريـــب شـــهد فـــي الســـنوات الماضيـــة 
تطورًا في برامجه التي يقدمها لمتدربيه، 
وكذلك بالنســـبة إلى البرامج التي يقدمها 
بناًء على طلب عدد من مؤسسات القطاع 
الخـــاص، مشـــيرًا إلـــى أنـــه قد تـــم تكليف 

الجهـــات المختصة في الـــوزارة لتنفيذ ما 
ورد فـــي المرســـوم، ومؤكـــدًا أن التنســـيق 
مســـتمر بين بوليتكنـــك البحرين والوزارة 

على صعيد المناهج والتدريب.
مـــن جهتـــه، أشـــاد وزيـــر شـــؤون البلديات 
والزراعـــة رئيس مجلس أمنـــاء بوليتكنك 
البحريـــن وائـــل المبـــارك بالمرســـوم رقـــم 
)46( لســـنة 2022 الصـــادر عـــن ملك البالد 
المعظـــم، والـــذي ينـــص علـــى نقـــل تبعيـــة 
معهد البحرين للتدريب إلى كلية البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحرين( مشـــيرًا إلى 
أن رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم في تطوير 
التعليـــم المهنـــي واالســـتثمار فـــي العنصر 
البشري بما يتناسب مع متطلبات وحاجة 
الســـوق يســـير بالمخرجـــات وفقـــًا للتطور 

هـــذه  مـــن  ويجعـــل  والمعرفـــي  العلمـــي 
المخرجات مؤهلة علميـــًا وتقنيًا ومعرفيًا 
على مســـتوى عاٍل. وقال الوزيـــر المبارك: 
لبوليتكنـــك  الرئيســـية  المهمـــة  “تتمثـــل 
البحريـــن في تنميـــة رأس المال البشـــري، 
حيث ستسمح الموارد في الكلية بمعالجة 
المجاالت الرئيســـية مثل المسارات المرنة 
مـــن خـــالل تقديـــم برامـــج تتـــراوح بيـــن 
مســـتوى الدبلوم إلى مســـتوى الدراســـات 
العليـــا، لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل. 
وهذا يســـمح لخريجي الكلية بالمســـاهمة 
بصـــورة أكبـــر فـــي عجلـــة االقتصـــاد مـــع 
تعزيز ســـوق العمـــل المحلي”. وأضاف “إن 
تعليم وتدريب العنصر البشـــري البحريني 
يحظـــى بدعـــم ومســـاندة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتوجيهـــات ســـموه ودعمه لهـــذه البرامج 
بما يحقق االســـتثمار في العنصر البشـــري 

لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة”.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك 
البحريـــن كيران أوكوهان: “نحن ننظر إلى 
هـــذه الخطوة االنتقاليـــة كخطوة إيجابية 
للبحريـــن من حيث تعزيـــز فرص توظيف 
الخريجين، واالســـتعداد للعمل، وتحسين 
وإعادة تشكيل المهارات، وتقديم خيارات 
التعليم مثل المسارات المرنة، والدراسات 

بدوام جزئي، والتحويل”.

بنا

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

القـــراءة لها فوائد جمـــة، وجمهورها دائما 
مـــا ينقســـم إلى شـــقين وربما ثالثة، شـــق 
يفضـــل قـــراءة الكتـــب واآلخـــر الروايات 

بجانب من يفضل الدمج مابين االثنين.
وفـــي جولـــة قامـــت بهـــا “البـــالد”، أوضح 
مســـؤول المكتبـــة بإحـــدى القرطاســـيات 
بأحد المجمعـــات التجارية أحمد إبراهيم 
أن هناك أنواع عديدة للكتب ومن أبرزها 
تطويـــر الـــذات، التنميـــة البشـــرية، األدب 
العالمـــي  األدب  النفـــس،  علـــم  العربـــي، 

المترجم والصحة النفسية. 
وأكد أن اإلقبـــال على كتب تطوير الذات 

والصحة النفسية يقدر بنسبة 85 %.

أشار إبراهيم إلى أن اسعار الكتب عمومًا 
تتراوح ما بين 3.300 دينار و8 دنانير.

إبراهيـــم  بيـــن  الروايـــات،  عـــن  أمـــا 
ومنهـــا  لهـــا  عـــدة  تصنيفـــات  هنـــاك  أن 
الرعـــب والجريمـــة، الفنتازيـــا، القصيـــرة، 
التاريخيـــة  البوليســـية،  الكالســـيكية، 

والتشويق.
علـــى  متزايـــد  اإلقبـــال  أن  علـــى  وشـــدد 

روايات الرعب والجريمة. 
ولفـــت إلـــى أن االســـعار تبـــدأ مـــن 3.300 

دينار وتصل إلى 8 دينار.
واختتـــم “اليافعيـــن هـــم أكثـــر المترددين 

على المكتبة لشراء الكتب والروايات”.
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عام جديد... برامج جديدة
العــام الدراســي الجديد ليــس علي ما يبدو مثــل بقية األعوام، 
العــام الجامعــي المقبــل الــذي ســيبدأ ســيناريوهاته فــي شــهر 
ســبتمبر 2022 ســوف يشــهد مــا لــم يكــن فــي الحســبان، مــا لم 
تســتعد لــه المنظومــة جيــدًا، هكذا يبصــر البعض ما لــم تأِت به 
أيام العام الدراسي الجديد بعد، رغم ذلك أرى أنه من الصواب 
الحديث بواقعية أكثر، بوصف تفضيلي أدق لما نحن فيه، وما 

قد يصادفنا في عام مقبل جديد: 
أواًل: نحن لســنا مثلما كنا قبل الجائحة التي فاجأتنا على حين 

غرة، واقتحمت حياتنا، بل وهددت هذه الحياة. 
ثانيــًا: إننــا نعيــش فــي هــذه الســنة األيــام األولــى مــن الخروج 
الكبير، اللحظات التاريخية للتصرف بحرية بعيدًا عن تداعيات 
الجائحــة، فــال االحتــراز الواجــب ســيظل واجبــًا، وال المخاطــر 
ســتظل جاثمــة علــى الصــدور، وال التبعــات ســتواصل تفاقمهــا 
وتدفعنــا إلــى بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل درء المخاطــر 

ومكافحة الوباء. 
ثالثــًا: إن العــام الدراســي الجديــد يأتــي إلينــا حامــاًل معــه أكثر 
مــن بشــرة خيــر، وأكبــر مــن أمــل كبيــر، فهــذا العــام يعيــد إلــى 
التعليــم حضــوره المهيــب، مــع عــدم إســقاط تقنيــة األوناليــن 
التــي احترفناهــا، ومارســناها وتفوقنــا فيهــا علــى أنفســنا، هذا 
الوضع ســوف يفرض تشــجيعًا أكبر على االلتحاق بالمؤسسات 
التعليميــة رغــم مــا يحاصرهــا مــن تحديــات، ومــا تواجهــه من 
منافســات غيــر متكافئــة ومــن إجــراءات قــد تكــون جائرة في 
كثير من األحيان، بعضها يأتي إلينا من اإلقليم المجاور برفض 
االعتــراف الخليجي باالعتمادات االكاديمية الوطنية، والبعض 
اآلخر يأتي إلينا من الداخل حيث التجاهل لحاجات الجامعات 
الخاصة فيما يتعلق بأعداد الطلبة المسموح بقبولهم في بعض 
البرامج وفي فتح القبول على مصراعيه بالجامعات الحكومية 
دون مراعاة المكانياتها المتاحة أو إلمكانات الجامعات األهلية 

المتوافرة والتي تضاهي أرقى الجامعات العالمية. 
رابعًا: الدور المشهود الذي يلعبه مجلس التعليم العالي بدمائه 
الجديــدة فــي منحنــا كجامعة أهليــة مثاًل برامج غير مســبوقة 
فــي مرحلة الماجســتير والتــي يأتي في طليعتهــا للمرة األولى 
بالبحريــن والمنطقــة برنامــج المحاســبة الجنائيــة إلــى جانــب 
برامــج تكنولوجيا المعلومــات وتلك المرتبطة بالعلوم الصحية 
والعــالج الطبيعي وإنترنت األشــياء وغيرها مــن البرامج التي 
تواكب احتياجات المرحلة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية 

الهائلة. 
خامســًا: دخــول كل هذه البرامج على الخط الســاخن لحصول 
الجامعــة األهليــة على االعتــراف األكاديمي مــن لجنة أميركية 
عليــا فــي برنامــج بكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومــات ومنــح 
كليتهــا المعتبــرة المتخصصة ذلك االعتــراف واالعتماد الدولي 
الــذي ســيضع الجامعة االهلية فــي مصاف الجامعــات العالمية 
المهمــة، ويدفــع باتجــاه وضــع التعليــم العالــي فــي بالدنــا فــي 
المكانة التي يســتحقها، والمقام الذي ترعى تألقه في مضامير 
جــودة التعليــم والتدريــب واســتحداث كل مــا هــو جديــد. هذا 
كله يضعنا أمام عام دراسي جديد بجميع المعاني والمقاييس، 
ة االســتعداد، والجاهزيــة بمواجهة  مــا يضعنــا مجددًا علــى أهبَّ
مرحلــة نحــن جديــرون بها، وقادرون بعــون هللا على تجاوزها، 

وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

وائل المباركماجد النعيمي

منال الشيخ
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قامت شـــركة بنفت، الشـــركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة 
المعامالت المالية اإللكترونية في مملكة البحرين، أخيًرا بتنظيم مبادرة بالشراكة مع 
نادي محاربي الســـرطان التابع لجمعية أمنية طفل لدعم األطفال محاربي الســـرطان، 
وذلك الصطحاب األطفال من مرضى السرطان لقضاء يوم ممتع ومشاهدة فيلم في 
ســـينما مجمع الواحة بالجفير، إذ عبر األطفال المشاركون وذويهم عن سعادتهم بهذه 

المبادرة .
وتتماشى هذه المبادرة مع قيم شركة بنفت الرئيسية ومسؤوليتها في دعم المجتمع 
البحرينـــي. كمـــا تعـــد خطـــوة رئيســـية لتعزيـــز الشـــركة لمســـاهماتها فـــي المســـؤولية 
االجتماعيـــة. إضافة إلى ذلك، تأتي هـــذه الخطوة ضمن العديد من المبادرات األخرى 
التي أطلقتها شـــركة بنفت سابًقا لمساعدة مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، 
والتي شـــملت مشروع “ابتسامة” التابع لجمعية المســـتقبل الشبابية والمعنية بتقديم 
الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في مملكة 
البحرين، من خالل التبرعات عبر تطبيق “بنفت بي”، فضاًل عن تبرع الشـــركة لألفراد 

الذين تأثروا جّراء تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19-”.
وبهذه المناســـبة، صرح مدير أول  العالقات العامة واالتصاالت المؤسســـية في شركة 
بنفت عادل الكوهجي: “نعتز بالمبادرات اإلنســـانية كافة ال ســـيما دعم  نادي محاربي 

السرطان، حيث يتماشى ذلك مع قيم شركة بنفت ”.

“بنفت” تنظم رحلة ترفيهية إلى 
السينما لألطفال محاربي السرطان

17 خريجا من جامعات محلية ودولية شاركوا في البرنامج

بنك السالم يختتم برنامج التدريب 
الصيفي السنوي الـ 16 للخريجين

اختتم بنك السالم بنجاح النسخة 16 من برنامج التدريب الصيفي المخصص لخريجي الجامعات، والذي ُيعد جزًءا من إطار الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات )ESG( وهــو مــا يتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وباألخص الهــدف 4 التعليــم الجيد 
والهــدف 8 العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد. وهدفــت نســخة هــذا العــام لدعــم رحلــة التطور المهنــي للخريجيــن ومســاعدتهم على اكتســاب خبرة 
ا شــاماًل، وســُيمكنهم  واســعة فــي القطــاع المصرفــي، حيــث وفر البرنامج لحوالي 17 طالبــًا من مختلف الجامعات المحلية والدولية تدريًبا مهنيًّ
مــن اكتســاب مهــارات عمليــة عن طريق العمل في مختلف إدارات البنك. على مدى شــهرين، تم عقد جلســات إرشــادية وتوجيهيــة قام بتقديمها 
مــدراء تنفيذييــن مــن ذوي الخبــرة بالتعاون مع شــركة اســتثمار إلدارة المعرفة واالستشــارات والكوهجي للتدريب والتعليم وشــركة كي بي إم 
جــي. كمــا وفــر البرنامــج للخريجين خبرة تدريبية متميزة تتضمن تطوير أهم المهارات األساســية مثل: التواصــل والتعامل مع اآلخرين وإدارة 

الوقت وحل المشكالت.

كما تضمـــن التدريب أثنـــاء العمل 
بنـــك  عـــن  فعليـــة  حالـــة  دراســـة 
مشـــروع  عمـــل  أتبعهـــا  الســـالم، 
بحث جماعـــي لتمكين الخريجين 
مـــن تطبيق خبراتهم، مما ُيســـاهم 
وتشـــجيع  التعـــاون  روح  بتعزيـــز 
العمـــل الجماعي فيما بينهم. وفي 
نهايـــة البرنامـــج، قامـــت لجنة من 
الخبراء بتقييم المشاريع المقدمة 
ومنحـــه  الفائـــز  الفريـــق  لتحديـــد 

جائزة قّيمة.
وبهـــذه المناســـبة، صّرحت رئيس 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 
فـــي بنك الســـالم منـــى البلوشـــي 
قائلـــة: “بالنظر إلى نجـــاح برنامج 

التدريـــب الصيفـــي فـــي الســـابق، 
ضّمـــت نســـخة هـــذا العـــام مزيًجا 
وجلســـات  داخلـــي  تدريـــب  مـــن 
حواريـــة خارجيـــة تناولـــت عـــدًدا 
مـــن الموضوعـــات المعاصـــرة في 
القطـــاع مثـــل: الحوكمـــة البيئيـــة 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات 
الدمـــج  وعمليـــات   ،)ESG(
واالســـتحواذ، والشركات الناشئة، 
ورؤوس األموال االستثمارية. تم 
تكليف المتدربين بمشـــروع نهائي 
ُيناقـــش توصيـــات بشـــأن عمليـــة 
استحواذ ناجحة ومن ثم تم منح 
المجموعة الفائزة مكافأة نقدية”.

وأضافت بقولها: “ُيسلط برنامجنا 

الســـنوي الضـــوء على التـــزام بنك 
الســـالم بأهـــداف األمـــم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة، حيـــث نركز 
وتهيئتهـــم  الطـــالب  إعـــداد  علـــى 
عبـــر تبـــادل المعرفـــة وإخضاعهم 
مـــن  لتمكينهـــم  مكثـــف  لتدريـــب 
الحصول على مسار وظيفي واعد 
وناجح. ونحن نلتزم أيًضا بتعزيز 
بيئـــة ريـــادة األعمـــال المحلية عن 
طريق االستثمار في تعليم الجيل 
المالييـــن  الالعبيـــن  مـــن  القـــادم 
الذيـــن سيســـاهمون بتعزيز مكانة 
مملكـــة البحريـــن كمركـــز إقليمـــي 
رائد في قطاع التمويل اإلسالمي 

والمصرفي”. 

ومنـــذ تدشـــينه عـــام 2007، قـــام 
فـــي  الصيفـــي  التدريـــب  برنامـــج 
بنـــك الســـالم بتدريـــب أكثـــر مـــن 
500 طالـــب، وقدم فرًصـــا عديدة 
مهاراتهـــم  لصقـــل  للخريجيـــن 
وإثراء معارفهم. ويتألف البرنامج 
مـــن دورات تدريبية يتم إجراؤها 
عبـــر مختلـــف إدارات البنك وهي: 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، وااللتزام 
اإلســـالمية،  الشـــريعة  بأحـــكام 
والرقابـــة  الشـــركات،  وتمويـــل 
الداخلية، والعمليـــات، والخدمات 
المصرفيـــة لألفـــراد، والمعامـــالت 
وإدارة  الدوليـــة،  المصرفيـــة 

المخاطر.

“Zain Esports” تطلق منصة “PLAYHERA MENA” لأللعاب اإللكترونية
ثمرة تحالف مشترك لدعم األلعاب السحابية واستضافة المحتوى والتجارة اإللكترونية

منصة إقليمية جديدة تستهدف سوق األلعاب المربحة واإلقبال الهائل عليها في أسواق المنطقة

أطلقت مجموعة زين وشــركة “زين الســعودية” منصة “PLAYHERA MENA” للرياضات اإللكترونية في أســواق الشــرق األوســط رســمًيا، التي ســتوفر من 
خاللها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي األلعاب اإللكترونية. وكشفت المجموعة الرائدة في 
مجاالت االبتكارات الرقمية أن المنصة التي ستكون مركًزا النطالق المسابقات والبطوالت اإلقليمية الكبرى، ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل البنية 

التحية الرقمية المتطورة لعملياتها، وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب جديدة لمزيد من األفراد والشركات المعنية باأللعاب اإللكترونية.

وأوضحـــت مجموعـــة زين أن إطالق 
 ”PLAYHERA MENA“ منصـــة 
اإللكترونيـــة  للرياضـــات  اإلقليميـــة 
جاءت بعـــد دخول عالمتها التجارية 
“Zain Esports” في تعاون مع شركة 
األلعـــاب الناشـــئة “PlayHera” وزيـــن 
PLAY- “الســـعودية إلطـــالق شـــركة 
HERA MENA” )بـــالي هيـــرا الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا(، الستهداف 
سوق األلعاب اإللكترونية في أسواق 
المنطقـــة، إذ وقعـــت اتفاقية التعاون 
المشـــترك فـــي بدايات العـــام الجاري 
بيـــن مجموعـــة زيـــن، وشـــركة زيـــن 
  ”PlayHera“ ومنصـــة  الســـعودية، 
 ”LEAP“ مؤتمـــر  فعاليـــات  خـــالل 
العالمي التقني في العاصمة الرياض.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتضيف منصة 
بطـــوالت   ”PLAYHERA MENA“
الخاصـــة  اإللكترونيـــة  الرياضـــات 
والفعاليـــات الرياضيـــة الدوليـــة، كما 
أنها ستدعم أيًضا األنشطة اإلضافية 
مثـــل األلعاب الســـحابية، اســـتضافة 
اإللكترونيـــة،  التجـــارة  المحتـــوى، 
المنصـــة  ســـتوفر  إذ  البيـــع،  ونقـــاط 

أســـواق  فـــي  لهـــا  مثيـــل  ال  تجربـــة 
المنطقة للمهتمين بساحات المنافسة 
في مجاالت الرياضـــات اإللكترونية، 
وذلك بفضـــل البنية التحيـــة الرقمية 

لشبكاتها الجيلين الرابع والخامس.
واحتفـــااًل بإطـــالق المنصة، ســـتطلق 
“Zain Esports” بطولة إقليمية للعبة 
“PUBG Mobile” فـــي الفترة من 29 
2022، ومـــن  3 أكتوبـــر   - أغســـطس 
المتوقـــع أن تســـتقطب البطولة نحو 
النهائيـــة  للتصفيـــات  7000 مشـــترك 
على مستوى أسواق الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
يشـــار إلى أن نجاح العالمة التجارية 
“Zain Esports” فـــي جذب الالعبين 
وإشـــراكهم ســـيعزز من أعمال منصة 
PLAYHERA MENA لالستفادة من 
قاعـــدة الالعبيـــن العالمييـــن الحالية 
البالـــغ عددهـــا 150 ألـــف العـــب، كمـــا 
سيســـاعد فـــي إثـــراء بيئـــة األلعـــاب، 
وتحقيق مزيد من التشارك والتقارب 
مـــع أكثـــر مـــن 50 رياضـــة إلكترونية 
شـــهيرة وألعاب تنافســـية أخـــرى، بما 
في ذلك قائمة من الخيارات لأللعاب 

االستكشـــاف  لعبـــة  مثـــل:  الشـــهيرة 
 ،”PuBG“ ؛ لعبـــةFortnite والمغامـــرة
بكـــرة  للشـــغوفين   ”FIFA22“ لعبـــة 
 Rocket“ اإلثـــارة  لعبـــة  القـــدم، 
Call of Duty War-” و   ،”League

.”zone
وقـــال الرئيـــس التنفيذي في شـــركة 
زين الســـعودية سلطان بن عبدالعزيز 
الدغيثـــر في هـــذه المناســـبة “تصنف 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
إفريقيا كواحدة من األسواق األسرع 
نمًوا في انتشار األلعاب اإللكترونية، 
نمـــو  بتعزيـــز  ملتزمـــون  نحـــن  لـــذا 
النظـــام البيئي الداعم لتطور منصات 
األلعاب اإللكترونيـــة، وإطالق العنان 
للفرص العديدة التي ستنشـــأ لجميع 

المشاركين في هذا المجال”.
وأضـــاف الدغيثـــر قائـــاًل “نســـتهدف 
مزيـــدا مـــن النمـــو في ســـوق األلعاب 
اإللكترونيـــة المربحـــة فـــي المنطقة، 
وفـــي الوقت نفســـه نحن علـــى يقين 
PLAY- “أن أطالق المنصة اإلقليمية 
HERA MENA” لأللعاب اإللكترونية 
سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع 

بالشـــكل الذي يخدم رغبات شـــريحة 
واسعة من المهتمين”.

ومن ناحيته، قـــال الرئيس التنفيذي 
لالســـتثمار والخدمـــات الرقميـــة في 
مجموعـــة زين مالك حمود “مع تطور 
Zain Es- “أعمـــال عالمتنا التجاريـــة 

ports”، فإننـــا أصبحنـــا نملـــك نظاًمـــا 
بيئًيـــا مثيـــًرا، ونتوقـــع أن يتطور هذا 
النشاط وينمو بشكل كبير مع تمكين 
 PLAYHERA“ منصـــة  طموحـــات 
عـــل  األلعـــاب  ســـوق  فـــي   ”MENA

مستوى المنطقة”.
وأوضـــح حمـــود قائاًل “ســـيمّكننا هذا 
المشروع المشـــترك من دعم عمليات 
زين، بتعزيز قنوات التواصل بكفاءة 
مـــع مجتمـــع الالعبيـــن والمطوريـــن، 
حيث الهدف تقديم أفضل المنتجات 
المســـار  تخـــدم  التـــي  والخدمـــات 

المتسارع لنمو األلعاب اإللكترونية”.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشركة “PLAYHERA Global” نايف 
مالعب “نحن فخورون بكوننا عالمة 
المنشـــأ توســـعت  تجاريـــة ســـعودية 
في جميع أنحاء المنطقة مع شـــريك 

 ”Zain Esports“ ســـريع النمـــو مثـــل
وشـــركة “زين الســـعودية” يشـــاركونا  
لأللعـــاب  والحمـــاس  الشـــغف  نفـــس 

اإللكترونية”.
 PLAYHERA“ منصـــة  أن  يذكـــر 
قبـــل  مـــن  تطويرهـــا  تـــم   ”MENA
العبين شـــغوفين بتطويـــر المحتوى، 
حيث توفر فرًصا ال حصر لها لتنظيم 
وزيـــادة  والبطـــوالت،  المســـابقات 
المشـــاركة، والتواصل االجتماعي مع 
األفراد ذوي التفكير المماثل، وتتطلع 
منصـــة “PLAYHERA MENA” إلـــى 
أن تحقـــق مســـتويات مذهلة تواكب 
اإلقليمييـــن  الالعبيـــن  طموحـــات 
بأفضـــل تجربـــة ممكنـــة عبـــر نظـــام 

الرياضات اإللكترونية.
 Zain“ التجاريـــة  العالمـــة  وكانـــت 
فئـــة  بجائـــزة  فـــازت   ”Esports
االبتكاريـــة  والشـــراكات  التحالفـــات 
 YaLLa“ تكريًمـــا لتعاونهـــا مع شـــركة
الكيانـــات  مـــن  وغيرهـــا   ”Esports
فـــي المنطقـــة مثـــل “Playhera” فـــي 
الســـعودية و”AlHub” فـــي الكويـــت، 
ويقـــدم التحالـــف االخيـــر مع شـــركة 
الرئيســـي  مقرهـــا   -  ”PLAYHERA“
الســـعودية - إلطـــالق منصـــات  فـــي 
التـــي  إلكترونيـــة،  ألعـــاب  مســـابقات 
تستهدف ســـوق األلعاب اإللكترونية 
في المنطقة الذي يشمل 100 مليون 

العـــب، ومـــن خـــالل هـــذا المشـــروع 
المشـــترك، تتطلـــع العالمـــة التجارية 
الرياضـــات  قطـــاع  فـــي  الثوريـــة 
اإللكترونيـــة إلى تحقيـــق المزيد في 

عالم األلعاب اإللكترونية.
Zain Es- عالمـــة  إطـــالق  “وجـــاء 

ports” إيذاًنـــا ببداية منافســـات غير 
محـــدودة مـــن البطـــوالت اإلقليميـــة 
اإلنترنـــت  عبـــر  والمثيـــرة  الكبيـــرة 
المنتظمـــة،  المجتمعيـــة  واألنشـــطة 
أكثـــر   ”Zain Esports“ أقامـــت  إذ 
مـــن 16 بطولـــة خـــالل العـــام األخير، 
واستقطبت  خاللها أكثر من 18,000 
مشارك منذ إنشـــائها، مع أكثر من 50 
مليـــون انطباع عبر وســـائل التواصل 
مشـــاركة  مالييـــن  و6  االجتماعـــي، 
You-و Twitch  تفاعلية عبر منصتي
Tube وقنـــوات التواصل االجتماعي 
مواســـم  بـــدأت  حيـــث  األخـــرى، 

منافساتها خالل هذه الفترة.
 ”PLAYHERA MENA“ وتعد منصـــة
متاحـــة لجميـــع الالعبيـــن فـــي جميع 
حيـــث  المنطقـــة،  أســـواق  أنحـــاء 
تجمـــع هـــواة الرياضـــات اإللكترونية 
والمشـــجعين  والفـــرق  والمحترفيـــن 
والمنظميـــن والجهـــات الراعية تحت 
playhera. / /:https( واحـــد.  ســـقف 

.) /tournaments /com

األحد 28 أغسطس 2022 - 30 محرم 1444 - العدد 5066

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/506628014648.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5066#pdf55042
https://alwatannews.net/article/1023018
https://www.albiladpress.com/news/2022/5066/bahrain/772869.html


العدد:  5066
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

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

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
البحريـــن عن فتح باب التطـــوع للمدنيين 
لاللتحـــاق بالقـــوة االحتياطيـــة اســـتمرارًا 
للمرحلـــة األولـــى، وذلك ألقـــارب العاملين 
والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن، 
والحرس الوطني )العسكريين والمدنيين(، 
لـــذا علـــى الراغبين التقـــدم بطلب التطوع 
القيام بالتســـجيل في الموقـــع اإللكتروني 
الخـــاص بقوة دفاع البحريـــن على الرابط 
اآلتـــي: )https://www.bdf.bh( علـــى أن 

تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.

2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن )18( عامـــًا، وال 

يزيـــد على )55( عامًا، ويســـتثنى من الحد 
األعلـــى للعمر، الفنيـــون، واالختصاصيون، 

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

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

5. أن يقـــدم طلبـــًا للتطـــوع علـــى النموذج 
الخاص بالموقع اإللكتروني.

دفـــاع  لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  وأكـــدت 
البحرين أن المســـاهمة في حماية الوطن، 

والمحافظة على أمنه واستقراره وسالمة 
أراضيه هو واجب وطني مقدس وشـــرف 
القـــوة  قانـــون  نّظـــم  وقـــد  للمواطنيـــن، 
االحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
والتعليمـــات  واألنظمـــة   ،1987 لســـنة   )5(

الحقـــوق  جميـــع  بمقتضـــاه  الصـــادرة 
والواجبـــات الخاصـــة بالقـــوة االحتياطية 
باعتبارها قوة )رديفة( لقوة دفاع البحرين، 
واالســـتحقاقات  المزايـــا  تضمـــن  كمـــا 
المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أنه سيتم 
فـــي )المرحلة األولـــى( االقتصار على فتح 
بـــاب التطـــوع للمواطنيـــن )الذكـــور( فقط 
مـــن أقارب منتســـبي قوة دفـــاع البحرين، 
والحرس الوطني العســـكريين والمدنيين 
فـــي  ســـيتم  فيمـــا  منهـــم،  والمتقاعديـــن 
)المرحلـــة الثانيـــة( اإلعـــالن عـــن فتح باب 
التطـــوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال المرحلـــة 

األولى.

ألقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرس الوطني

النعيمي: “التنسيق مستمر بالمناهج والتدريب” والمبارك: “االستثمار في العنصر البشري”

اليافعون أكثر المترددين... مسؤول مكتبة لــ “^”:

فتح باب التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية

“البوليتكنك” و”التربية” تناقشان الخطة االنتقالية لمعهد البحرين

85 % اإلقبال على كتب تطوير الذات والصحة النفسية

في إطار المرســـوم رقم )46( لســـنة 2022 
الصـــادر عن صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
معهـــد  تبعيـــة  نقـــل  علـــى  ينـــص  والـــذي 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنية )بوليتكنك البحرين(، بهدف تعزيز 
االنخراط في التعليـــم المهني بما يتوافق 
مع احتياجات ســـوق العمـــل، بادر مجلس 
األمنـــاء واإلدارة التنفيذيـــة بالبوليتكنـــك 
بالتعـــاون  للتدريـــب  البحريـــن  ومعهـــد 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
لمناقشـــة الخطـــة االنتقالية ومـــا تتضمنه 
من تدابيـــر وإجراءات أكاديميـــة وإدارية 

ومالية.
التربيـــة  وزيـــر  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي الوزيـــر المعني 
كليـــة  أعمـــال  علـــى  والرقابـــة  باإلشـــراف 
البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنـــك البحريـــن(، 
أن صـــدور المرســـوم بنقـــل تبعيـــة معهـــد 
البحريـــن  كليـــة  إلـــى  للتدريـــب  البحريـــن 
التقنيـــة )بوليتكنك البحريـــن( يأتي ضمن 
إســـتراتيجية تطويـــر التعليـــم والتدريب، 
مشـــيدًا بما تحظى به المســـيرة التعليمية 
من رعاية واهتمام من ملك البالد المعظم، 
ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن المبـــادرات الخاصة 
بتطويـــر التعليم والتدريب تشـــمل العديد 
من المجاالت، ومن بينها االرتقاء بالتعليم 
الفنـــي والمهنـــي، مؤكـــدًا أن هنـــاك إقبـــاالً 
من الطلبـــة على االلتحـــاق بالتعليم الفني 
والمهني، األمر الذي أدى إلى التوســـع في 
التطبيـــق العملي للمـــواد الفنيـــة والمهنية 

في المدارس الثانوية للبنين والبنات.
البحريـــن  معهـــد  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
للتدريـــب شـــهد فـــي الســـنوات الماضيـــة 
تطورًا في برامجه التي يقدمها لمتدربيه، 
وكذلك بالنســـبة إلى البرامج التي يقدمها 
بناًء على طلب عدد من مؤسسات القطاع 
الخـــاص، مشـــيرًا إلـــى أنـــه قد تـــم تكليف 

الجهـــات المختصة في الـــوزارة لتنفيذ ما 
ورد فـــي المرســـوم، ومؤكـــدًا أن التنســـيق 
مســـتمر بين بوليتكنـــك البحرين والوزارة 

على صعيد المناهج والتدريب.
مـــن جهتـــه، أشـــاد وزيـــر شـــؤون البلديات 
والزراعـــة رئيس مجلس أمنـــاء بوليتكنك 
البحريـــن وائـــل المبـــارك بالمرســـوم رقـــم 
)46( لســـنة 2022 الصـــادر عـــن ملك البالد 
المعظـــم، والـــذي ينـــص علـــى نقـــل تبعيـــة 
معهد البحرين للتدريب إلى كلية البحرين 
التقنيـــة )بوليتكنـــك البحرين( مشـــيرًا إلى 
أن رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم في تطوير 
التعليـــم المهنـــي واالســـتثمار فـــي العنصر 
البشري بما يتناسب مع متطلبات وحاجة 
الســـوق يســـير بالمخرجـــات وفقـــًا للتطور 

هـــذه  مـــن  ويجعـــل  والمعرفـــي  العلمـــي 
المخرجات مؤهلة علميـــًا وتقنيًا ومعرفيًا 
على مســـتوى عاٍل. وقال الوزيـــر المبارك: 
لبوليتكنـــك  الرئيســـية  المهمـــة  “تتمثـــل 
البحريـــن في تنميـــة رأس المال البشـــري، 
حيث ستسمح الموارد في الكلية بمعالجة 
المجاالت الرئيســـية مثل المسارات المرنة 
مـــن خـــالل تقديـــم برامـــج تتـــراوح بيـــن 
مســـتوى الدبلوم إلى مســـتوى الدراســـات 
العليـــا، لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل. 
وهذا يســـمح لخريجي الكلية بالمســـاهمة 
بصـــورة أكبـــر فـــي عجلـــة االقتصـــاد مـــع 
تعزيز ســـوق العمـــل المحلي”. وأضاف “إن 
تعليم وتدريب العنصر البشـــري البحريني 
يحظـــى بدعـــم ومســـاندة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وتوجيهـــات ســـموه ودعمه لهـــذه البرامج 
بما يحقق االســـتثمار في العنصر البشـــري 

لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة”.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك 
البحريـــن كيران أوكوهان: “نحن ننظر إلى 
هـــذه الخطوة االنتقاليـــة كخطوة إيجابية 
للبحريـــن من حيث تعزيـــز فرص توظيف 
الخريجين، واالســـتعداد للعمل، وتحسين 
وإعادة تشكيل المهارات، وتقديم خيارات 
التعليم مثل المسارات المرنة، والدراسات 

بدوام جزئي، والتحويل”.

بنا

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

القـــراءة لها فوائد جمـــة، وجمهورها دائما 
مـــا ينقســـم إلى شـــقين وربما ثالثة، شـــق 
يفضـــل قـــراءة الكتـــب واآلخـــر الروايات 

بجانب من يفضل الدمج مابين االثنين.
وفـــي جولـــة قامـــت بهـــا “البـــالد”، أوضح 
مســـؤول المكتبـــة بإحـــدى القرطاســـيات 
بأحد المجمعـــات التجارية أحمد إبراهيم 
أن هناك أنواع عديدة للكتب ومن أبرزها 
تطويـــر الـــذات، التنميـــة البشـــرية، األدب 
العالمـــي  األدب  النفـــس،  علـــم  العربـــي، 

المترجم والصحة النفسية. 
وأكد أن اإلقبـــال على كتب تطوير الذات 

والصحة النفسية يقدر بنسبة 85 %.

أشار إبراهيم إلى أن اسعار الكتب عمومًا 
تتراوح ما بين 3.300 دينار و8 دنانير.

إبراهيـــم  بيـــن  الروايـــات،  عـــن  أمـــا 
ومنهـــا  لهـــا  عـــدة  تصنيفـــات  هنـــاك  أن 
الرعـــب والجريمـــة، الفنتازيـــا، القصيـــرة، 
التاريخيـــة  البوليســـية،  الكالســـيكية، 

والتشويق.
علـــى  متزايـــد  اإلقبـــال  أن  علـــى  وشـــدد 

روايات الرعب والجريمة. 
ولفـــت إلـــى أن االســـعار تبـــدأ مـــن 3.300 

دينار وتصل إلى 8 دينار.
واختتـــم “اليافعيـــن هـــم أكثـــر المترددين 

على المكتبة لشراء الكتب والروايات”.
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عام جديد... برامج جديدة
العــام الدراســي الجديد ليــس علي ما يبدو مثــل بقية األعوام، 
العــام الجامعــي المقبــل الــذي ســيبدأ ســيناريوهاته فــي شــهر 
ســبتمبر 2022 ســوف يشــهد مــا لــم يكــن فــي الحســبان، مــا لم 
تســتعد لــه المنظومــة جيــدًا، هكذا يبصــر البعض ما لــم تأِت به 
أيام العام الدراسي الجديد بعد، رغم ذلك أرى أنه من الصواب 
الحديث بواقعية أكثر، بوصف تفضيلي أدق لما نحن فيه، وما 

قد يصادفنا في عام مقبل جديد: 
أواًل: نحن لســنا مثلما كنا قبل الجائحة التي فاجأتنا على حين 

غرة، واقتحمت حياتنا، بل وهددت هذه الحياة. 
ثانيــًا: إننــا نعيــش فــي هــذه الســنة األيــام األولــى مــن الخروج 
الكبير، اللحظات التاريخية للتصرف بحرية بعيدًا عن تداعيات 
الجائحــة، فــال االحتــراز الواجــب ســيظل واجبــًا، وال المخاطــر 
ســتظل جاثمــة علــى الصــدور، وال التبعــات ســتواصل تفاقمهــا 
وتدفعنــا إلــى بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل درء المخاطــر 

ومكافحة الوباء. 
ثالثــًا: إن العــام الدراســي الجديــد يأتــي إلينــا حامــاًل معــه أكثر 
مــن بشــرة خيــر، وأكبــر مــن أمــل كبيــر، فهــذا العــام يعيــد إلــى 
التعليــم حضــوره المهيــب، مــع عــدم إســقاط تقنيــة األوناليــن 
التــي احترفناهــا، ومارســناها وتفوقنــا فيهــا علــى أنفســنا، هذا 
الوضع ســوف يفرض تشــجيعًا أكبر على االلتحاق بالمؤسسات 
التعليميــة رغــم مــا يحاصرهــا مــن تحديــات، ومــا تواجهــه من 
منافســات غيــر متكافئــة ومــن إجــراءات قــد تكــون جائرة في 
كثير من األحيان، بعضها يأتي إلينا من اإلقليم المجاور برفض 
االعتــراف الخليجي باالعتمادات االكاديمية الوطنية، والبعض 
اآلخر يأتي إلينا من الداخل حيث التجاهل لحاجات الجامعات 
الخاصة فيما يتعلق بأعداد الطلبة المسموح بقبولهم في بعض 
البرامج وفي فتح القبول على مصراعيه بالجامعات الحكومية 
دون مراعاة المكانياتها المتاحة أو إلمكانات الجامعات األهلية 

المتوافرة والتي تضاهي أرقى الجامعات العالمية. 
رابعًا: الدور المشهود الذي يلعبه مجلس التعليم العالي بدمائه 
الجديــدة فــي منحنــا كجامعة أهليــة مثاًل برامج غير مســبوقة 
فــي مرحلة الماجســتير والتــي يأتي في طليعتهــا للمرة األولى 
بالبحريــن والمنطقــة برنامــج المحاســبة الجنائيــة إلــى جانــب 
برامــج تكنولوجيا المعلومــات وتلك المرتبطة بالعلوم الصحية 
والعــالج الطبيعي وإنترنت األشــياء وغيرها مــن البرامج التي 
تواكب احتياجات المرحلة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية 

الهائلة. 
خامســًا: دخــول كل هذه البرامج على الخط الســاخن لحصول 
الجامعــة األهليــة على االعتــراف األكاديمي مــن لجنة أميركية 
عليــا فــي برنامــج بكالوريــوس تكنولوجيــا المعلومــات ومنــح 
كليتهــا المعتبــرة المتخصصة ذلك االعتــراف واالعتماد الدولي 
الــذي ســيضع الجامعة االهلية فــي مصاف الجامعــات العالمية 
المهمــة، ويدفــع باتجــاه وضــع التعليــم العالــي فــي بالدنــا فــي 
المكانة التي يســتحقها، والمقام الذي ترعى تألقه في مضامير 
جــودة التعليــم والتدريــب واســتحداث كل مــا هــو جديــد. هذا 
كله يضعنا أمام عام دراسي جديد بجميع المعاني والمقاييس، 
ة االســتعداد، والجاهزيــة بمواجهة  مــا يضعنــا مجددًا علــى أهبَّ
مرحلــة نحــن جديــرون بها، وقادرون بعــون هللا على تجاوزها، 

وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

وائل المباركماجد النعيمي
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