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قــــــــــبــــــــــل عــــــــــــــــــــام مـــــضـــــى 
 2022 مــارس  فــي  وبالتحديد 
تــــشــــرفــــت بــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر 
صحفي عقده رئيسا مجلسي 
ــــول  الــــــــنــــــــواب والـــــــــشـــــــــورى حـ
البحرين  مملكة  اســتــضــافــة 
الجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــاتــحــاد  الــــ 146  الــعــمــومــيــة 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي الــمــقــرر 
 ،2023 مــــــــــارس  فــــــي  عـــــقـــــده 
انقضى  أن  الــعــام  يــلــبــث  ولـــم 
وحـــقـــقـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي اتــمــام  نـــجـــاحـــًا مـــشـــهـــودًا فـ
بحرفية  االســتــضــافــة  مــهــمــة 
ومكانتها  إمكانياتها  عكست 
ــة فـــــي الــمــجــتــمــع  ــوقــ ــرمــ ــمــ الــ

للبحرين حكومة وشعبًا هذا  الدولي، فمبارك 
النجاح.

بـــاًء حسنًا  المنظمة  الــجــهــات  أبــلــت  وقــد 
البحرين  مملكة  بــاســم  يليق  مــا  تحقيق  فــي 
المعلوم  أنه من  رغم  وأداء متميز،  تنظيم  من 
ــيـــة بـــهـــذا الــحــجــم  ــأن اســتــضــافــة فــعــالــيــة دولـ بــ
بالتأكيد  ولكنه  الهّين،  باألمر  ليس  واألهمية 
النهج  ليس بالعسير على توجهات وطموحات 
المعظم  الملك  الجالة  لصاحب  اإلصاحي 
أبــنــاء  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة وال عــلــى  حــمــد 
الجمعية  اتخاذ  أن  بل  المخلصين،  البحرين 
ــن الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي عـــنـــوانـــًا  الـــعـــمـــومـــيـــة مــ
الجتماعها  الموسوم )تعزيز التعايش السلمي 
التعصب(،  مكافحة  الــشــامــلــة:  والمجتمعات 
التوجهات  مع  الدولي  التوافق  لُيبرز  جــاء  قد 
الملكية السامية الوطنية نحو تعزيز التسامح 
الديني والتعايش السلمي في مملكة البحرين، 
والذي تمتد جذوره التاريخية في هذا الصدد، 
ــارات الـــتـــي تــعــاقــبــت على  ــحـــضـ ــاق الـ ــمـ إلــــى أعـ
الملك  مركز  بإنشاء  ُتــّوجــت  والــتــي  البحرين، 
ـــذي  حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والــ
التسامح  ثــقــافــة  نــشــر  فــي  هـــام  بـــدور  يضطلع 
والتعايش السلمي وطنيًا ودوليًا، بل أن جالته 
قـــد ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن نــشــر الــثــقــافــة، تــجــاه 
وذلك  الثقافة  هــذه  في  األكاديمي  التخصص 
للحوار  حمد  الملك  كرسي  بتدشين  قــام  بــأن 
ــان والــتــعــايــش الــســلــمــي فــي جامعة  ــ بــيــن األديـ

سابينزا اإليطالية.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه 
لاتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  عقد 
فإن  البحرين،  مملكة  فــي  الــدولــي  البرلماني 
مكاسب البحرين من عقد هذا االجتماع على 
الوطني  االقتصاد  بإنعاش  تبدأ  عديدة  أرضها 
من  والمتابعون  الضيوف  لمسه  ما  خــال  من 

كــفــاءة واســتــقــرار وامــكــانــيــات، 
السياحي،  القطاع  تعزيز  مع 
واألهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه وعــلــى 
فإن  ذاتها،  البرلمانات  صعيد 
حـــضـــور مــمــثــلــي الــبــرلــمــانــات 
ــلـــفـــة إلــــى  ــتـ الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــخـ
ومشاهدتهم  البحرين  أرض 
الــواقــع،  أرض  على  أوضــاعــهــا 
سيسهم في رسم صورة ذهنية 
حقيقية لها من منطلق علم 
ومعرفة مباشرة، ال عن تقارير 
أو ادعاءات مغلوطة، وسيجعل 
مــن بــعــض الــبــرلــمــانــات التي 
االنسان  حقوق  قضايا  تضع 
في البحرين ضمن أجنداتها 
الدفاع  اتــخــاذ  عــن  تتراجع  والــدولــيــة  الوطنية 
للتدخل في  ذريــعــة منها  االنــســان  عــن حــقــوق 

الشأن البحريني الداخلي.
وبالتأكيد أن اللقاءات اليومية بين أعضاء 
الــبــرلــمــانــات الــدولــيــة، ســـواء فــي االجــتــمــاعــات 
التي تقام على هامشها،  اللقاءات  أو  الرسمية 
ــنـــواب  ــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الـ ــهـــم فــــي رفـ قــــد أسـ
الجدد بالمزيد من المعرفة بالعمل البرلماني 
مــن خـــال نــقــل وتـــبـــادل الــخــبــرات مــع أعــضــاء 
أعــمــار  اخــتــاف  عــلــى  المختلفة  الــبــرلــمــانــات 
ــأن أثـــره  تــجــاربــهــم الــديــمــقــراطــيــة، وأعــتــقــد بــ
عمل  مـــن  الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  عــلــى  سينعكس 

البرلمان الحالي.
وعليه فإن االجتماع يكون قد حقق أهدافه 
المرسومة وأضاف لها هدفًا ضمنيًا بأن أصبح 
الديني  التسامح  البحرين للعالم حول  رسالة 
الــســلــمــي وتــعــزيــز واحـــتـــرام وكفالة  والــتــعــايــش 
ــان بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة مـــن ركــائــز  حــقــوق االنـــسـ
حمد  المعظم  الملك  لجالة  الــزاهــر  العهد 

بن عيسى.
ومن هنا أؤكد بأنه يحق لنا كبحرينيين أن 
نفخر بهذا المنجز الدولي، ومن الواجب علينا 
أن نحتفي به وأن نهنئ القيادة الرشيدة وشعب 
وأن نتقدم  النجاح،  الكريم على هذا  البحرين 
بــالــشــكــر لــكــل مــن عــمــل عــلــى نــجــاح االجــتــمــاع 

بمصداقية واجتهاد. 
ونأمل  ومــنــجــزاتــهــا،  البحرين  أفـــرح  دامـــت 
ُتفرح  بمبادرات  والتميز  النجاح  هــذا  ُيتبع  أن 
رمضان  قدوم شهر  بمناسبة  المواطنين  قلوب 

المبارك. 
ودمتم.
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بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

كتبت فاطمة علي:
 100 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  شــــــــــــــارك 
دول  مـــــن  ومــــمــــرضــــة  ــــرض  ــمـ ــ مـ
اإللكترونية  الندوة  في  الخليج 
جمعية  نظمتها  الــتــي  الــثــانــيــة 
الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة مــؤخــرا 
في  الممرضات  يــوم  مــع  تزامنا 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
قاباتنا...  »ممرضاتنا..  بعنوان 
الندوة  أقيمت  وقــد  مستقبلنا«، 
عـــبـــر مـــنـــصـــة الـــتـــيـــيـــمـــز بـــهـــدف 
التركيز على تعزيز مهن القبالة 
مــجــلــس  دول  فــــي  ــتـــمـــريـــض  والـ

التعاون الخليجي. 
متحدثين  خــمــســة  وشــــارك 
بارزين من دول مجلس التعاون 
الــــنــــدوة، منهم  فـــي  الــخــلــيــجــي 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــغــــامــــدي 
السعودية  في  التمريض  رئيس 
والــمــديــر الـــعـــام لــلــتــمــريــض في 
فــي  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الــــذي ســلــط الــضــوء عــلــى رؤيــة 
الـــتـــمـــريـــض واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المملكة  في  المتبعة  الناجحة 

العربية السعودية.

ــتــــورة  فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت الــــدكــ
إدارة  في  عضو  الرفاعي  فاطمة 
المجلس الدولي وعضو مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للتمريض 
ــق لــمــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ واألمـــــــيـــــــن الـ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة اإلمـــاراتـــي 
عــــــن الــــــفــــــرص الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

للتعاون. 
مـــداخـــلـــة الـــدكـــتـــورة يــســرى 
البحوث  قسم  رئيس  الناصري، 
فــــي الــكــلــيــة الــعــمــانــيــة لــلــعــلــوم 
إدارة  الــصــحــيــة وعــضــو مــجــلــس 
للتمريض  العمانية  الجمعية 
ركزت على أهمية تعزيز البحوث. 
امــا مــحــاور االســتــاذ محمد 
التمريض  رئيس جمعية  الفهد 
دور  فــــــأوضــــــحــــــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ومـــســـؤولـــيـــات جــمــعــيــة الــكــويــت 
لــلــتــمــريــض. وخـــتـــامـــا تــطــرقــت 
ــا الـــــــــــــدرازي،  ــبــ ــريــ ــورة فــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــتـــمـــريـــض وتــنــمــيــة  مـــســـتـــشـــار الـ
ــة،  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــلــ ــامــ ــعــ ــوى الــ ــ ــقــ ــ الــ
رئيس  وأول  الــمــؤســس  والــعــضــو 
للتمريض  الــبــحــريــن  لجمعية 
إلـــى الــتــحــديــات والــفــرص التي 
تواجه مهنة التمريض والقبالة.

أعقبت الندوة عبر اإلنترنت 
مـــنـــاقـــشـــة مـــمـــتـــازة أثــــــــارت عـــدة 
ــة وتـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مــن  ــلــ ــئــ أســ
الــتــوصــيــات بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
المعايير  لــتــوحــيــد  الــخــلــيــجــيــة 
القرار  والعمل كمرجع لصانعي 
التمريض  مهنة  تــطــويــر  ودعـــم 

والقبالة في دول الخليج.
جميلة  الـــدكـــتـــورة  وســلــطــت 
ــة جـــمـــعـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر رئـ ــمــ ــيــ ــمــــخــ الــ
الـــبـــحـــريـــن لــلــتــمــريــض الـــضـــوء 
على أهمية االستدامة في عقد 
الــمــمــرض فــي دول مجلس  يــوم 
بأن  وذكـــرت  الخليجي،  التعاون 

هــذا الــحــدث يعقد كــل عــام من 
قــبــل مــخــتــلــف بـــلـــدان الــتــعــاون 
تـــقـــرر عقد  الــخــلــيــجــي، لـــذلـــك 
الـــيـــوم الــثــالــث لــلــمــمــرضــات في 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مـــــن قــــبــــل الـــمـــمـ

السعودية.

�سعيا منها لتعزيز القبالة والتمري�ض في الخليج..

100 ممر�ش خليجي اإلكترونية بم�ساركة  »التمري�ش البحرينية« تطلق ندوة 

كتبت نوال عباس: 
ــــب  ــذهـ ــ ــدت أســـــــــــــواق الـ ــ ــهــ ــ شــ
الــمــحــلــيــة ارتـــفـــاعـــا فــــي أســـعـــار 
المعدن األصفر، بسبب ارتفاعه 
ــى انــهــيــار عــدد  عــالــمــيــا نــظــرا إلـ
من البنوك مثل )سيليكون فالي 
بنك( حيث وصــل جــرام الذهب 
و300  ديـــنـــارا   21 إلــــى   21 عـــيـــار 
 1990.3 إلــــى  واألونــــصــــة  فــلــس 

دوالرا.
ــول الـــــصـــــائـــــغ حـــســـيـــن  ــ ــقــ ــ يــ
ارتــفــاع  أســبــاب  مــن  إن  الشهابي 
ــة كــبــيــرة  ــار الــــذهــــب بــــدرجــ ــعــ أســ
)بنك  بــنــوك، منها  عـــدة  انــهــيــار 
ـــي( وانـــخـــفـــاض  ـــالـ ســيــلــيــكــون فـ
ــم الـــبـــنـــوك فــــي الـــبـــورصـــة،  ــهـ أسـ
وكـــــذلـــــك األســـــهـــــم األوروبــــــيــــــة، 
ــرام الـــذهـــب عــيــار  فــقــد وصـــل جــ
فلس  و300  ــارا  ــنـ ديـ  21 إلــــى   21
و100  ديـــنـــارا   22 إلـــى   22 وعــيــار 
فلس والذهب عيار 24 وصل إلى 
واالونصة  فلسا  و197  دينارا   24
بــزيــادة  أي  دوالرا،   1990.3 إلــى 

األونصة  في  دنانير   4 يعادل  ما 
خال فترة وجيزة.

إذا  أكــثــر  يــرتــفــع  ان  وتـــوقـــع 
ــبـــنـــوك  ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــرت انـ ــمــ ــتــ اســ
استمرار  بــدون وضع حلول، مع 
هـــلـــع الــمــســتــثــمــريــن وســحــبــهــم 
ألموالهم من البنوك واتجاههم 
لشراء الذهب كماذ آمن، مشيرا 
هـــذا  األم  عـــيـــد  ــا  هــــدايــ ان  ــى  ــ إلـ
المصوغات  اقتصرت على  العام 
أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  الخفيفة 

الذهب وقرب شهر رمضان.
ــن جـــانـــبـــه عـــلـــق الــصــائــغ  مــ
هناك  إن  قائا  النطعي  حسين 
تزامنا  الذهب  إقباال على شراء 
مع عيد الفطر، وعيد األم، رغم 
ارتـــفـــاع أســعــار الــذهــب إذ وصــل 
إلى  الذهب عيار 21  سعر جــرام 
بينما  فـــلـــس،  و300  ــارا  ــنــ ديــ  21
الــذهــب عــيــار 22 وصـــل إلـــى 22 
 24 ــار  ــيـ وعـ فـــلـــس،  و100  ــارا  ــنــ ديــ
وصل إلى 24 دينارا و197 فلسا، 

الـــى 1990.3  واالونـــصـــة وصــلــت 
الــذهــب  ان  إلـــى  مــشــيــرا  دوالرا، 

يعتبر زينة وخزينة. 
أهــــــم  مـــــــــن  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــا في  ــ ــثـــر رواجــ الــمــصــوغــات األكـ
التراثية  الــمــصــوغــات  األم  عيد 
ــم،  ــ ــواتـ ــ ــخـ ــ مـــــن الــــمــــضــــاعــــد، والـ
والــتــراكــي، والــســبــحــات مــن حب 
الــهــيــل والــطــعــامــة، والــمــرتــعــشــة 
ولكنها  جابر،  وكرسي  والبيدانه 
الجديد  تمزج  حديثة  بصياغة 

بــالــقــديــم. وأرجـــع ارتــفــاع أسعار 
سيليكون  إفـــــاس  إلــــى  الـــذهـــب 
ــوك،  ــ ــنـ ــ فــــــالــــــي بــــــنــــــك، وعـــــــــــدة بـ
أو  الذهب  أسعار  ارتفاع  متوقعا 
انخفاضها على حسب استمرار 
ــدد مــن  ــ ــيـــار عـ انـــهـ أو  الــمــشــكــلــة 

البنوك األخرى.

انهيار البنوك االأمريكية يرفع �سعر جرام الذهب اإلى 21 دينارا و300 فل�ش

جاء �سمن الع�سرة الأوائل بين 110 اأطباء 

يح�سل  ب��ح��ري��ن��ي  ط��ب��ي��ب  اأول  »ال����ف����رح����ان« 

ع��ل��ى ال���زم���ال���ة ال��م�����س��ري��ة ف���ي ط���ب االأط���ف���ال 
القاهرة – سيد عبدالقادر

نـــجـــح الــــدكــــتــــور صـــالـــح 
العشبان  فرحان  عبدالرزاق 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة  فـ
الــــــزمــــــالــــــة الــــمــــصــــريــــة فــي 
تـــخـــصـــص طـــــب األطـــــفـــــال، 
وحــــــصــــــل عـــــلـــــى الــــمــــرتــــبــــة 
ــانــــات  ــتــــحــ األولــــــــــى فـــــي االمــ
الــتــحــريــريــة الــنــهــائــيــة وجــاء 
االوائـــل  الــعــشــر  بــيــن  ترتيبه 
اإلكلينيكية  االمتحانات  في 
أكثر  خاضها  التي  النهائية 
مــصــريــيــن  ــبــــاء  أطــ  110 مــــن 
ــي تــخــصــص طــب  وعـــــــرب، فــ
ــامـــج  ــرنـ االطــــــفــــــال ضــــمــــن بـ
ــة الــــمــــصــــريــــة عــلــى  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
مـــســـتـــوى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية كأول طبيب بحريني 
على  يحصل   – وخليجي   –
الــزمــالــة الــمــصــريــة فــي طب 

األطفال.
الزمالة  برنامج  أن  يذكر 
الـــــمـــــصـــــريـــــة هـــــــو بــــرنــــامــــج 
ينظم  وتـــدريـــبـــي  تــخــصــصــي 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ مـــــن قـــبـــل الـ
ــيـــة  ــلــــتــــخــــصــــصــــات الـــصـــحـ لــ
ــة  الـــــتـــــابـــــع لــــــــــــــوزارة الـــصـــحـ
تدريب  يتم  حيث  المصرية، 
ــلـــف  ــتـ ــخـ االطــــــــــبــــــــــاء فــــــــي مـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مــــســــتــــشــــفــــيــــات وجـ
جمهورية مصر العربية، كما 
ان مدة التدريب في تخصص 
طب األطفال هي 4 سنوات، 
وخـــــــــال هـــــــذه الـــــمـــــدة يــتــم 
االمتحانات  إجــراء عدد من 
الـــكـــتـــابـــيـــة والــــســــريــــريــــة فــي 
ــبــــي، لــكــي  الـــتـــخـــصـــص الــــطــ
يــتــم الــحــصــول عــلــى شــهــادة 

الزمالة المصرية. 
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــام بـــــــــإجـــــــــراء 
ــبــــورد الــعــربــي  امــتــحــانــات الــ
والـــزمـــالـــة الــبــريــطــانــيــة في 
تــــخــــصــــص طــــــب االطـــــفـــــال 
وفي إطار استكمال ما تبقى 
منها للحصول على شهادات 

اضافية في تخصصه.
ــتــــور صــالــح  يــــقــــول الــــدكــ
ــا تــم  ــل مــ ــي كــ الـــفـــضـــل فــ ان 
يـــعـــود  اهلل  ــد  ــعــ بــ تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــاء الـــوالـــديـــن، وبــمــا  ــ إلــــى دعـ
والــعــلــم ال حـــدود  الــطــب  ان 

لـــهـــمـــا... فــإنــنــي أطــمــح إلــى 
اســتــكــمــال مــســيــرة االجــتــهــاد 
فــــــــي إجـــــــــــــــراء الــــتــــخــــصــــص 

الــدقــيــق فــي أمــــراض القلب 
عند األطفال إن شاء اهلل في 

} د. صالح فرحان.مملكتنا الغالية. 

التقى جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل زينب عبداألمير إبراهيم عضو 

مجلس النواب، وذلك في مكتبه بالوزارة.
مستجدات  استعراض  اللقاء  وتناول 
وإدمــاج  تأهيل  ومــشــروعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة في  ــاذبـ ــة الـــجـ ــاديـ ــتـــصـ االنـــتـــاجـــيـــة واالقـ
ســــوق الــعــمــل، فــضــًا عـــن جــهــود الـــــوزارة 
وأصــحــاب  الــشــبــاب  لتشجيع  ومــبــادراتــهــا 
ــن الـــحـــوافـــز  ــادة مــ ــفــ ــتــ الـــعـــمـــل عـــلـــى االســ
التأهيل  مــجــاالت  فــي  المقدمة  والــمــزايــا 
بيئة  المتخصص ودعم األجــور وتحسين 
بمنشآت  االنــتــاج  مستويات  ورفـــع  العمل 

القطاع الخاص.

تعزيز  التأكيد على  اللقاء  وتم خال 
الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
ــًا لــلــجــهــود الــمــشــتــركــة  والــتــنــفــيــذيــة دعـــمـ

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما 
في ذلك تطوير التشريعات الوطنية ذات 

الصلة بالمجاالت العمالية.

على  ع��ب��داالأم��ي��ر  زي��ن��ب  ال��ن��ائ��ب  يطلع  ال��ع��م��ل  وزي���ر   

الخا�ش  ب��ال��ق��ط��اع  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��وظ��ي��ف  م�����س��ت��ج��دات 

التنوير«  حاز فيلم »شيخ 
كأفضل  جــديــدة  جــائــزة  على 
فــيــلــم تــاريــخــي فـــي مــهــرجــان 
والسينما«  للفنون  »مانهايم 
ــا، وهــــــو يــعــكــس  ــيــ ــانــ ــي ألــــمــ ــ فـ
إبراهيم  الشيخ  مركز  تــاريــخ 
بن محمد آل خليفة للثقافة 
ــه  ــتـــجـ ــوث الــــــــــذي أنـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى تــأســيــســه 
ــن، وتــــــــم اإلعــــــــان  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
الخميس  ــوم  يـ الــجــائــزة  عــن 
2023م،  ــارس  مــ  16 الــمــوافــق 
وإخـــراج  تأليف  مــن  والفيلم 
الــتــي  داود  إيـــفـــا  الــمــخــرجــة 
جائزة  على  مــؤخــرًا  حصلت 
ــراج مـــن مــهــرجــان  ــ أفــضــل إخـ
ــو لــلــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة«  ــالـ »هـ
بطرسبرغ  ســانــت  مدينة  فــي 

الروسية.
إنتاجه  تــّم  الــذي  الفيلم 
التنمية  مــجــلــس  مـــن  بــدعــم 
بتلكو  شـــركـــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
وشــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــصــنــاعــة 

الــبــتــروكــيــمــاويــات »جــيــبــك«، 
كذاكرة  األماكن  عن  يتحّدث 
لألوطان، عاكسًا رؤية المركز 
تــوجــد بيوٌت  بــأن »ال  وإدارتــــه 
ــقـــوط، بــــل بــيــوت  ــسـ ــلـ ــة لـ ــلــ آيــ

تخلى أهلها عن حبها«. 
وهـــــكـــــذا يـــــقـــــّدم الــفــيــلــم 

ــيـــخ الــتــنــويــر«  الـــوثـــائـــقـــي »شـ
ــداع قـــام بــهــا مركز  مــســيــرة إبــ
الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم كــمــؤســســة 
غير ربحية عملت على إعادة 
ــاء بـــيـــوت قــديــمــة تــمــتــّد  ــيـ إحـ
أعــمــارهــا إلـــى عــقــود مــضــت، 
ــاول الــمــركــز الــمــحــافــظــة  ــ وحـ

ــا  ــهــ ــابــ ــحــ عـــــلـــــى أســـــــمـــــــاء أصــ
األصـــلـــيـــيـــن بـــعـــد الـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا ومـــزجـــهـــا بــالــحــداثــة 
كما  الـــعـــصـــر.  روح  لــمــواكــبــة 
يــشــيــر الـــفـــيـــلـــم إلـــــى أهــمــيــة 
التي  البيوت  هــذه  اســتــخــدام 
لــم تــتــحــّول إلـــى مــتــحــف، بل 
ــواقــــع ثـــقـــافـــّيـــة تـــقـــّدم  ــى مــ ــ إلـ
الثقافية  المحاضرات  فيها 
والـــــعـــــلـــــمـــــّيـــــة واألمــــــســــــيــــــات 
والفنّية  المفتوحة  الشعرية 
ــّي لــجــمــيــع  ــ ــ ــان ــ ــّجــ ــ ــكــــل مــ بــــشــ
مــن  وزائـــــريـــــه  الـــمـــركـــز  رّواد 
وزوار  قــاطــنــيــن  بــحــريــنــيــيــن، 

لمملكة البحرين.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مـــهـــرجـــان مــانــهــايــم لــلــفــنــون 
بالفنون  يحتفل  والــســيــنــمــا 
واإلبـــــــداع مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــانــهــايــم هــي ثاني 
أكــبــر مــديــنــة فــي واليــــة بــادن 
فــورتــمــبــيــرغ األلــمــانــيــة، بعد 

عاصمة الوالية شتوتغارت.

فيل���م »�س���يخ التنوي���ر« يح�س���د جائ���زة اأف�سل فيل���م تاريخي 

األماني���ا  ف���ي  وال�س���ينما«  للفن���ون  »مانهاي���م  مهرج���ان  ف���ي 


