
أكد الشيخ خالد بن حمود 
اإلسكان  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
أهمية تنسيق الرؤى والخطط 
ــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
فـــي مـــجـــال الــعــمــل اإلســكــانــي 
الــخــلــيــجــي وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
مــواجــهــة  أجـــل  مــن  الخليجية 
تداعيات جائحة كورونا، والعمل 
ــتـــدامـــة في  عــلــى تــحــقــيــق االسـ
اإلسكانية  والبرامج  المشاريع 

على المدى البعيد.
ــرؤس  ــ جــــــاء ذلــــــك خــــــال تـ
الوكاء  اجتماع  اإلسكان  وكيل 
الــمــعــنــيــيــن بــــشــــؤون اإلســـكـــان 
بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــــذي عقد 
ــال الــمــرئــي  عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـ
أمس األربعاء، حيث تم مناقشة 
اإلسكانية  المواضيع  من  عدد 
ــة عــلــى  ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ الـــمـــشـــتـــركـــة الـ
لرفع  تمهيدًا  األعــمــال،  جــدول 

مواضيع  مــن  مناقشته  تــم  مــا 
ومقترحات إلى اجتماع الوزراء 
في  اإلسكان  بشؤون  المعنيين 
دول مجلس التعاون الخليجي 
الذي سيعقد في 22 من الشهر 

الجاري.
ونــاقــش الــوكــاء فــي بداية 
العمل  استراتيجية  االجــتــمــاع 
اإلســكــانــي الــمــشــتــرك، وقــواعــد 
اإلســـكـــانـــيـــة، كما  الــمــعــلــومــات 
تــداعــيــات جائحة  تــم مــنــاقــشــة 
اإلسكان  وزارات  وجهود  كورونا 
وخـــــطـــــطـــــهـــــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــمــواجــهــة الــجــائــحــة لـــدى دول 
ــاون، وعــــــدد مــن  ــعــ ــتــ مــجــلــس الــ

المواضيع ذات الصلة.
ــوزارة خــال  ــ ــ وأكــــد وكــيــل الـ
وزارة اإلسكان في  أن  االجتماع 
مملكة البحرين اسهمت بشكل 
الجائحة،  أثر  كبير في تخطي 
ــن خــــــال تـــفـــعـــيـــل الــتــقــنــيــة  ــ مـ

ــي الـــتـــواصـــل  ــ ــيــــة فـ ــتــــرونــ ــكــ االلــ
وإنـــجـــاز الــمــعــامــات، والــتــوســع 
نــحــو إنـــجـــاز الـــمـــعـــامـــات عبر 
الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
ــا الـــــــــــوزارة، والــتــســهــيــل  ــرهـ ــوفـ تـ
عــلــى الــمــواطــنــيــن والــمــطــوريــن 
ــا، وفــتــح  ــهـ ــاتـ فــــي جــمــيــع خـــدمـ
التي  للتواصل  جــديــدة  قــنــوات 
إلكترونيا  تطبيقا  آخــرهــا  كــان 

متاحا عبر الهواتف الذكية.
كما جــرى خــال االجتماع 
لإلعداد  التنسيق  إلى  التطرق 
ــيــــمــــيــــة  ــلــ ــات اإلقــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاجـ لـ
والـــــــدولـــــــيـــــــة وإبـــــــــــــــراز الـــعـــمـــل 
اإلســـكـــانـــي الــخــلــيــجــي، ووضـــع 
لتفعيل  مــشــتــركــة  عــمــل  خــطــة 
مــقــتــرح األمـــانـــة الــعــامــة بشأن 
إقـــــامـــــة األســــــبــــــوع الــخــلــيــجــي 
اإلســـكـــانـــي، وبـــحـــث االجــتــمــاع 
الزمني  البرنامج  التحضيري 

المقترح لاجتماع القادم.
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محميد احملميد

البيانات الصادرة عن المركز  باألمس نشرت الوسائل اإلعامية تقرير 
ــار إلـــى أن أســعــار  اإلحــصــائــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الــــذي أشــ
مستوى  في  ارتفاًعا  شهدت  الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول  المستهلكين 
أسعارها بنسبة 4.1% في شهر يونيو 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق.
يأتي هذا التقرير مع ما يؤكده الشارع المحلي من ارتفاع األسعار في 
اإلنشائية  المواد  في  قبلها  ومــن  المطاعم،  في  والوجبات  الغذائية  المواد 
ــان الــحــديــث الــمــطــمــئــن الـــدائـــم مــن الــجــهــات  والــحــديــد وغــيــرهــا، ولــربــمــا كـ
ولكن  لــلــخــوف..  داعـــي  وال  مــتــوافــرة  السلع  كــل  أن  هــو  والــتــجــاريــة  الرسمية 
المسألة هنا ليست في توافر السلع من عدمه، ولكن في أسعارها تحديدا..! 
لذلك، فإن دعوة النائب د. هشام العشيري إلى »وجود حاجة ماسة إلى إيجاد 
وصناعة  تجارة  وغرفة  والحكومة  النواب  مجلس  بين  مشتركة  عمل  قاعدة 
أن  قبل  حلحلتها،  على  والعمل  المشكلة،  على  الوقوف  أجل  من  البحرين، 
تستفحل، ووضع آليات تكفل استقرار الوضع المعيشي لألسرة البحرينية، 
تقوم  التي  العظيمة  الجهود  الجهود ضمن سياق  تلك  والعمل على إضافة 
المهم  مــن  أمــر  كــورونــا«..  جائحة  ألزمــة  التصدي  فــي  البحرين  مملكة  بها 
جدا أن تكون له أولوية قصوى في الوقت الراهن. فما دعا إليه د. العشيري 
أكده التقرير الخليجي الرسمي، وال يمكن تجاهل الدعوة هنا، كما ال يمكن 
تهميش التقرير هناك، وخاصة أن ارتفاع األسعار شمل قطاع النقل، والتبغ، 
المنزلي  واألثــاث  والمشروبات،  واألغذية  والفنادق،  والمطاعم  واالتصاالت، 
مقابل  فــي  الــصــحــة،  بجانب  المتنوعة،  والــخــدمــات  والــســلــع  والــتــجــهــيــزات، 

انخفاض في أسعار مجموعة التعليم والسكن.
أســبــاب  تفاصيل  يــعــرف  ال  الــمــخــتــص،  غــيــر  الخليجي  الــمــواطــن  ربــمــا 
الــدولــيــة  بــالــتــجــارة  يــتــوقــف عــنــدهــا، وال يعنيه عــاقــتــهــا  االرتـــفـــاع هــنــا، وال 
حاجة  لديه  المطاف  نهاية  فــي  ألنــه  والنقل،  الشحن  وتكاليف  وأســعــارهــا، 
لشراء سلعة رئيسية وخدمة أساسية، يدرك أنه ارتفعت أسعارها، تماما كما 
يدرك أن هناك ضريبة للقيمة المضافة لعدد من السلع والخدمات، وهناك 
أسعار مبالغ فيها، إذا ما قارنها بدول أخرى، ما يدعوه ويضطره إلى شرائها 
ولكن  لجلبها،  المسافرين  أحد  توصية  أو  االلكترونية،  التجارة  وسائل  عبر 

ليس هذا هو الحل المناسب والدائم.
لها،  االنــتــبــاه  ينبغي  حــمــراء،  إشـــارة  أضـــاء  المستهلكين  أســعــار  تقرير 
والتوقف عندها، وسرعة احتوائها ومعالجتها، ووضع الحلول المناسبة لها، 
واستراتيجية  منهجية  وضــع  أو  الخليجي،  الشراء  توحيد  خــال  من  ســواء 
استهاكية خليجية، أو من خال تكثيف دور الثقافة االستهاكية والبدائل 
بحماية  المعنية  الجهات  أن  وخــاصــة  المناسبة،  الــجــودة  ذات  المطروحة، 
الوضع  أن  على  تراهن  وربما  بعد،  ساكنا  تحرك  لم  الخليجي  المستهلك 
وأن  أسعارها،  ارتفاع  المواد سيحد من  توافر  وأن مضاعفة  طبيعي ومعتاد، 
أن مسألة  المواد سيجبر على تخفيض أسعارها، وخاصة  عدم شراء بعض 
مواطني  عند  الخليجي  السوق  في  نفعا  تجد  لم  السلع  لبعض  المقاطعة 

دول مجلس التعاون.

malmahmeed7@gmail.com

تقرير اأ�سعار الم�ستهلكين.. 

اإ�سارة حمراء

} محافظ الجنوبية خالل اللقاء.

} وكيل الإ�سكان خالل اجتماع وكالء مجل�س التعاون.

الــشــيــخ خليفة  الــتــقــى ســمــو 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
أمـــيـــن أحـــمـــد الــعــريــض الــرئــيــس 
ــيـــذي لـــشـــركـــة الـــبـــحـــريـــن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
لاستثمار العقاري »إدامة«، وذلك 
لــلــعــمــل عــلــى الــتــنــســيــق وتــعــزيــز 
التعاون المشترك بين الجانبين 
الــرائــدة في  المشاريع  أبــرز  حــول 
بحضور  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر الـــدوســـري 
ــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة  ــافـ ــ ــحـ ــ ــب مـ ــ ــائــ ــ نــ
المسؤولين  من  وعــدد  الجنوبية، 

في المحافظة والشركة.
واطلع سمو المحافظ خال 
ــاء عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات عــمــل  ــقـ ــلـ الـ
حزمة من المشاريع االستثمارية 

التي من  أو  المنفذة  والتطويرية 
بالمحافظة،  تــنــفــيــذهــا  الــمــزمــع 
ــــدور الــفــاعــل  ــالـ ــ ــًا ســـمـــوه بـ ــوهـ ــنـ مـ
الـــذي تــقــوم بــه »إدامـــــة« فــي إدارة 
في  التنموية  المشاريع  وتطوير 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، مــشــيــرًا 
سموه إلى أن المحافظة تشهد في 
السنوات األخيرة تطورًا ملحوظًا 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت الــتــنــمــيــة 
الشاملة التي تتماشى مع الرؤى 

والتطلعات المستقبلية.
الشراكة  دور  ســمــوه  أكــد  كما 
والتعاون مع القطاع الخاص في 
تطوير المرافق والخدمات العامة 
واشــتــراطــات  عــالــيــة  معايير  وفـــق 
لمرتاديها  والسامة  األمــن  توفر 
واحـــتـــيـــاجـــات  رؤى  يــــخــــدم  بـــمـــا 

بوصف  والمقيمين،  المواطنين 
ــز الــتــنــمــيــة  ــائـ ــيـــزة مـــن ركـ ذلــــك ركـ
أثــرًا  ذلــك  وانــعــكــاس  المستدامة 
عــلــى ديــمــومــة الــوجــه الــحــضــاري 
ــهــــده  والــــــعــــــمــــــرانــــــي الــــــــــــذي تــــشــ

المحافظة الجنوبية.
ــه، أشــــــــــاد أمـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الـــعـــريـــض الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة الـــبـــحـــريـــن لــاســتــثــمــار 
الــعــقــاري )إدامــــــة( بــحــرص سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
ــابــــعــــة  ــتــ ــة عـــــلـــــى الــــمــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الــمــســتــمــرة لـــمـــراحـــل الــمــشــاريــع 
واالستفادة من الماحظات التي 
من شأنها تقديم أفضل الخدمات 

للمحافظة الجنوبية.

محاف��ظ الجنوبي��ة يّطل��ع عل��ى م�س��تجدات

وك��ي��ل االإ���س��ك��ان ي��ت��راأ���س اج��ت��م��اع وك��اء م�����س��اري��ع »اإدام���������ة« اال���س��ت��ث��م��اري��ة

االإ����س���ك���ان ب�����دول م��ج��ل�����س ال��ت��ع��اون 

} وزير التربية يكرم الفائزات.

ــامــــت الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة  أقــ
التمهيدي  الــيــوم  فعالية  للبنات 
ــي حـــرمـــهـــا الـــجـــامـــعـــي الــكــائــن  فــ
ــمــــن إطـــــار  بـــــالـــــرفـــــاع، وذلـــــــــك ضــ
ينظمه  ــــذي  الـ الــتــهــيــئــة  بــرنــامــج 
مكتب شؤون الطالبات بالجامعة 
األولى  السنة  طالبات  الستقبال 
 2022/2021 األكاديمي  العام  من 
الجامعية،  للمرحلة  وتهيئتهن 
األخضر  المستوى  لمعايير  وفًقا 
ــة  ــيـ ــوئـ مــــــن آلـــــيـــــة اإلشـــــــــــــارة الـــضـ
كورونا.  فيروس  انتشار  لمستوى 
الجامعة  رئــيــســة  بــحــضــور  وذلـــك 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات الــبــروفــيــســورة 
يسرى المزوغي، والقائمة بأعمال 
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
وعــدد  مــديــنــة حمياني  الــدكــتــورة 

من أعضاء إدارة الجامعة.
الجامعة  رئيسة  رحبت  وقــد 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات الــبــروفــيــســورة 
السنة  بطالبات  المزوغي  يسرى 
األولــى وأولــيــاء أمــورهــن، وأعربت 
ــاة  ــيـ ــا بـــــعـــــودة الـــحـ ــهــ ــعــــادتــ عـــــن ســ
الجامعي.  الــحــرم  فــي  الــطــابــيــة 
مـــواصـــلـــة  أن  ــمــــزوغــــي  الــ وبـــيـــنـــت 
التعليم العالي هو بمثابة امتياز 
الطالبات  أن  مــن  والبـــد  ــرف،  وشــ
ــر عـــمـــلـــهـــن  ــ ــبـ ــ ــكــــســــن ذلـــــــــك عـ ــعــ يــ
الـــجـــاد فـــي الــتــحــصــيــل الـــدراســـي 

ــــن فــــــي الــــصــــفــــوف  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
ــة ووضـــــــع مــشــاريــعــهــن  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الـ
كما  أعينهن.  نصب  المستقبلية 
أشارت المزوغي إلى أهمية إثراء 
واالستمتاع  الجامعية  تجربتهن 
بــهــا عــبــر الــمــشــاركــة فـــي الــلــجــان 
والمسابقات  واألنــديــة  الطابية 
واألنــشــطــة الــريــاضــيــة واســتــغــال 
فرص التطوع التي تسهم في بناء 

شخصياتهن وبناء مجتمعاتهن.
عاوة على ذلك، أكدت رئيسة 
ضرورة  للبنات  الملكية  الجامعة 

بــالــثــقــة ليكن  الــطــالــبــات  تــحــلــي 
وذلــك  مجتمعاتهن،  فــي  قــــدوات 
بدًءا من التحلي بالفخر بكونهن 
بأهمية  يــؤمــن  بــلــد  إلـــى  ينتمين 
دور المرأة في دفع عجلة التنمية 
ويعزز من مشاركتها وتقدمها في 
كــل الــمــجــاالت، والنــتــمــائــهــن إلــى 
تمكين  فـــي  مــتــخــصــصــة  جــامــعــة 
ــرأة وتــقــدمــهــا عــبــر الــتــعــلــيــم  ــمــ الــ
الـــعـــالـــي، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــا  ــن مــحــلــّيً ــهـ ــازاتـ ــجـ جـــهـــودهـــن وإنـ

ا. ودولّيً

ال��ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات ت��ن��ظ��م ب��رن��ام��ج 

ال��ت��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ف���ي ح��رم��ه��ا ال��ج��ام��ع��ي 

} البروفيسورة يسرى المزوغي.

} برنامج تدريبي لمجل�س طلبة جامعة البحرين للتكنولوجيا.

ــمــت جــامــعــُة الــبــحــريــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا ورشـــًة  نــظَّ
انتخابه  تم  الــذي  الجديد  الطلبة  لمجلس  تدريبية 
سبتمبر   14-12 مـــن  الـــفـــتـــرة  خــــال  وذلـــــك  ــًرا  ــؤخــ مــ
الــجــاري بــالــتــعــاون مــع مؤسسة طــمــوح لــاســتــشــارات، 
الما  علي  حسن  الدكتور  قــام  الــورشــة  افتتاحه  وفــي 
أعضاء  بتهنئة  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  رئيس 
مــجــلــس الــطــلــبــة عــلــى انــتــخــابــهــم لـــلـــدورة الــجــديــدة 
متمنًيا لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة 
مؤكدا  ومــســؤولــيــة،  اقــتــدار  بكل  الطلبة  وتمثيل  لهم 
ألعضاء المجلس حرصه الشديد على توفير كل سبل 
تحقيق  على  المجلس  لمساعدة  والمساندة  الــدعــم 
أهدافه وإيصال أصوات الطلبة إلى مختلف مؤسسات 
توجهات  مــع  تماشًيا  واإلداريــــة  األكــاديــمــيــة  الجامعة 
بأن  للجامعة  الجديدة  الهوية  الجديدة تحت  اإلدارة 
التعليمية وأساسها،  العملية  الطلبة هم محور  يكون 
المناسبة لنجاح  الفرص  أكد حرصه على توفير  كما 
استعدادا  الورشة  تنظيم هذه  المجلس ومنها  أعمال 
الــذي   2022-2021 الــدراســي  الــعــام  مــن  األول  للفصل 

سوف يبدأ في 19 من الشهر الجاري.
مجلس  تعريف  إلــى  التدريبي  البرنامج  ويهدف 
الطلبة المنتخب باألنظمة المتعلقة بعمل المجلس 
البرنامج  يوفر  كما  الطابية،  الحياة  إثــراء  في  ودوره 
العمل  مهارات  على  المجلس  أعضاء  لتدريب  فرصة 
الطابية،  الفعاليات  تخطيط  والتواصل،  الجماعي 
الفعاليات  تقييم  الــمــوازنــات،  إعــداد  العرض،  مهارات 
الفعالية  نهاية  وفــي  هــذا  التقارير،  وإعـــداد  الطابية 
قام أعضاء مجلس الطلبة الجدد وعددهم 13 عضًوا 
بتوزيع المناصب اإلدارية حيث فاز برئاسة المجلس 
ــة  ــ الــطــالــب عـــبـــداهلل مــحــمــد مـــن كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريـ
نائبين  غازي  وأسامة  عمار شريف  وكل من  والمالية، 
ولقمان  المجلس،  لسر  أميًنا  مصعب  ونــور  للرئيس، 
مستشار  األنــصــاري  ووفــاء  للصندوق،  أميًنا  المبارك 
طــابــي، وكــل مــن دانـــة الــكــردي ويــوســف حبيب وتنزا 
مغير كمسؤولين للعاقات عامة، وكًا من عبدالرحمن 
الماس ونوراء عقيل وعباس علي وسيد أحمد عباس 

كأعضاء في المجلس ورؤساء لألندية الطابية.

في البرنامج التدريبي لمجل�س الطلبة المنتخب

ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  ال���ت���زام  ي���وؤك���د  ال��م��ا  ح�����س��ن  د. 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب���دع���م وم�������س���ان���دة ال��م��ج��ل�����س
أكــــد الـــبـــروفـــيـــســـور عــبــداهلل 
ــيــــس الـــمـــؤســـس  ــرئــ الــــــحــــــواج الــ
الجامعة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
البحرين  مملكة  بـــذل  األهــلــيــة 
الــثــورات  لمواكبة  كبيرة  جــهــودا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وولــــــــــوج مــــجــــاالت 
ــاء  ــ ــذكـ ــ االقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي والـ
بالجهود  مــنــوهــا  االصــطــنــاعــي، 
ــادة  ــيــ ــا قــ ــهــ ــــي اضـــطـــلـــعـــت بــ ــتـ ــ الـ
وهو  االتــجــاه،  هــذا  المملكة في 
نــجــاح المملكة  مــا ســاعــد عــلــى 
لــجــائــحــة كوفيد  الــتــصــدي  فـــي 
مساحة  عــلــى  والــمــحــافــظــة   19
االقتصادي  النشاط  واسعة من 

في أحلك ظروف الجائحة.
ــا الــبــروفــيــســور الــحــواج  ودعــ
إلى المزيد من االهتمام العلمي 
الصناعية  بــالــثــورات  والــبــحــثــي 
ــاد الــرقــمــي  ــتـــصـ ــاالت االقـ ــجــ ومــ
والذكاء االصطناعي لما تحمله 
مـــن أبــلــغ األثــــر فـــي بــنــاء حــيــاة 
أفضل للجميع ومواكبة التقدم 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي واالقــــتــــصــــادي، 
ــاء  ــة الــــذكــ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــــدًدا عـ مـــــشـ
االصطناعي للتمويل المستدام 
ــا الـــمـــســـتـــدامـــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـ
الرقمي  حيث يتسارع االقتصاد 
بشكل ملحوظ معززا بالظروف 
االســتــثــنــائــيــة فـــي الــعــالــم الــتــي 

فرضتها الجائحة.

ــال كــلــمــتــه  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
االفتتاحية في المؤتمر الدولي 
حــــــول الــــــثــــــورات االقـــتـــصـــاديـــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة: »عــــصــــر االقـــتـــصـــاد 
الرقمي« الذي نظمته الجامعة 
باحثين  بمشاركة  أمس  األهلية 
ومتخصصين من 40 دولة ونحو 
بحثية،  ومــؤســســة  جــامــعــة   120

المشاركين  مــجــمــوع  بــلــغ  حــيــث 
نحو 300 مشارك.

ومن جهته أشاد البروفيسور 
الجامعة  رئيس  العالي  منصور 
األهـــلـــيـــة بــنــجــاح الــمــؤتــمــر في 
المشاركين  مــن  الــعــديــد  جـــذب 
اقتصاديين  وخــبــراء  علماء  من 
وأكــاديــمــيــيــن وبــاحــثــيــن لــتــبــادل 
ــات حـــــــول مــخــتــلــف  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
القضايا التي تتعلق باالقتصاد 
يشكان  كونهما  والتكنولوجيا 
وشــدد  واحــــدة«،  لعملة  »وجهين 
الخبرات  على ضــرورة نقل هذه 
ــارب إلـــى  ــتــــجــ والـــمـــعـــلـــومـــات والــ
بالغ  موجها  الاحقة،  األجيال 
الـــشـــكـــر إلــــــى جـــمـــيـــع الـــعـــلـــمـــاء 
والــبــاحــثــيــن على  والــمــفــكــريــن 
مشاركتهم في فعاليات المؤتمر 
ــم الــعــلــمــيــة  ــ ــهـ ــ ــأوراقـ ــ وإثــــــرائــــــه بـ
الــرصــيــنــة، كــمــا وجـــه شــكــره إلــى 
العليا لتنظيم المؤتمر  اللجنة 
بــقــيــادة الـــدكـــتـــور عــبــدالــمــطــلــب 

ــم  ــسـ الــــــــســــــــرطــــــــاوي رئـــــــيـــــــس قـ
المحاسبة واالقتصاد بالجامعة 
الكبيرة  جهودهم  على  األهلية 

في تنظيم المؤتمر.
المؤتمر  فعاليات  وتضمنت 
فــيــهــا  ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ ــات  ــســ ــلــ جــ  4
ــثـــون أوراقـــــهـــــم الــعــلــمــيــة  ــاحـ ــبـ الـ
الــتــي تــنــاولــت عــمــلــيــة الــتــحــول 
الـــشـــامـــل لــلــنــظــم االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
التي تهدف إلى زيادة االستدامة 
االجتماعية،  والمساواة  البيئية 
لعب  االصطناعي  الــذكــاء  إن  إذ 
شــكــل  تــغــيــيــر  فــــي  ــا  ــًمـ ــهـ مـ دوًرا 
التكنولوجيا واألعمال من حيث 
اإلنــتــاجــيــة الــعــالــمــيــة والــتــنــوع 
وتكافؤ الفرص على المستويين 
ــي وعـــلـــى  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــبـــيـــئـــي واالجــ
الــمــديــيــن الــقــصــيــر والـــطـــويـــل، 
ــي انــــعــــكــــس إيــــجــــاًبــــا  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
التنمية  ــداف  ــ أهـ تــحــقــيــق  عــلــى 

المستدامة لألمم المتحدة.

البحرين تحت�سن موؤتمر الثورات االقت�سادية بم�ساركة 300 باحث من 40 دولة

} منصور العالي. } عبداهلل الحواج.

والتدريب  للتأهيل  ناصر  مركز  وقــع 
الــمــهــنــي عــقــد اســتــشــارة إلعــــداد الخطة 
الموارد  وأنظمة  الجديدة  االستراتيجية 
الــبــشــريــة لــلــمــركــز مـــع مــعــهــد الــبــحــريــن 
لـــــإلدارة الــعــامــة )بــيــبــا(، وذلــــك انــطــاقــا 
مـــن تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة الــمــلــك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
لتوجيهات  تنفيًذا  المركز  أمناء  مجلس 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــالــ ــ ــجــ ــ حــــــضــــــرة صــــــاحــــــب الــ
النجاحات  مــســيــرة  بــاســتــكــمــال  الــمــفــدى 
ــذ تــأســيــســه  ــنـ ــتــــي حــقــقــهــا الــــمــــركــــز مـ الــ
بـــــرؤى جـــديـــدة وطـــمـــوحـــة نــحــو تــحــويــل 
إلـــى مدينة  الــمــهــم  العلمي  الــصــرح  هـــذا 
البوصلة  بمثابة  تــكــون  مــتــطــورة،  علمية 
لــجــمــيــع الــمــهــتــمــيــن بــمــجــال الــصــنــاعــة 
وتوظيف  وتبني  الحديثة،  والتكنولوجيا 

ــي الـــقـــطـــاعـــات  ــورة فــ ــتـــطـ ــمـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
اإلنتاجية والخدمية، واالرتقاء باألجيال 

القادمة نحو مستويات عالية في مجال 
بالمخرجات  العمل  سوق  ورفــد  االبتكار، 

الــمــؤهــلــة والــمــدربــة تــدريــًبــا عــلــمــًيــا على 
أعــلــى الــــدرجــــات وفــــق أحــــدث مـــا تــوصــل 
والمؤهلة  والمهني،  الفني  التعليم  إليه 
المركز  خريج  مــن  يجعل  مميًزا  تأهيا 
العلمي  التحصيل  مــواصــلــة  عــلــى  قــــادًرا 
العالي بكل سهولة  التعليم  في منظومة 
ويــســر مــن جــهــة، أو االنــخــراط فــي سوق 

العمل بكفاءة و تميز من جهة أخرى. 
ــار واســتــكــمــااًل للورش  وفــي هــذا اإلطـ
المركز  أقــام  سابقًا،  المركز  أقامها  التي 
ورشــة  الــمــوافــق 11 سبتمبر  الــســبــت  يـــوم 
االستراتيجية  إعداد  للجنة  عمل خاصة 
المركز في منطقة جو، حيث قدم  بمقر 
الــجــودر مــن معهد  رائــد  الــورشــة الدكتور 
بمشاركة  )بيبا(  العامة  لــإلدارة  البحرين 
جـــمـــيـــع أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة مــــن إداريــــيــــن 

وأكاديميين.
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} خطة ا�ستراتيجية جديدة لمركز نا�سر للتاأهيل والتدريب.

وزير التربية يكرم الفائزات بجائزة اأحمد بن علي كانو للتميز في العمل الخيري
لتشجيع  بــجــهــود  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  تــقــوم 
الطلبة والطالبات الموهوبين من المدارس الحكومية 
والفعاليات  المسابقات  فــي  المشاركة  على  والخاصة 
الــمــحــلــيــة والــخــارجــيــة، وذلــــك مــن خـــال مــركــز رعــايــة 
أكثر من 30  العام  يقدم هذا  الــذي  الموهوبين  الطلبة 
برنامجا إثرائيا تندرج تحته أكثر من 450 ورشة ودورة 
واألدائــيــة،  األكاديمية  المجاالت  مختلف  في  تدريبية 
 3500 مــن  أكــثــر  األنــشــطــة  تــلــك  تستقطب  أن  ويــتــوقــع 
طالب وطالبة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 150 مسابقة 

وفعالية. 
وبــمــنــاســبــة حــصــول عـــدد مــن الــطــلــبــة عــلــى جــائــزة 
التي  الخيري،  العمل  في  للتميز  كانو  علي  بن  أحمد 

الدكتور  استقبل  الخيرية،  البحرين  جمعية  تقدمها 
الطلبة  والتعليم  التربية  وزير  النعيمي  ماجد بن علي 
الفائزين بالمراكز المتقدمة في فئات الجائزة، هي فئة 
الكريم، وفئة الحديث الشريف، وفئة القصيدة  القرآن 
حيث  التطوعي،  للعمل  المؤثر  الفيلم  وفئة  الخيرية، 
هنأهم الوزير بالفوز في هذه المسابقة، مشيدًا بالجهود 
التي يبذلها مركز رعاية الطلبة الموهوبين من خال 
بــالــمــواهــب الطابية،  الــعــنــايــة  بــرامــجــه وأنــشــطــتــه فــي 
وإبــــــراز طــاقــاتــهــم وإبـــداعـــاتـــهـــم فـــي مــخــتــلــف مــجــاالت 

الموهبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح. 
حــضــر الــلــقــاء كــفــايــة الـــعـــنـــزور الــوكــيــل الــمــســاعــد 

للخدمات التعليمية وعدد من المسؤولين.


