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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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} جاللة الملك المعظم خالل استقبال رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين وعدد من أعضاء المركز.

الملك يت�شلم كتابا وفيلما عن �شيرة حياة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد
جاللته ي�شيد بمناقب الفقيد وخدماته الجليلة وتاريخه الحافل بالعطاء

الملك  استقبل حضرة صاحب الجاللة 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 
الفريق  الصافرية  قصر  فــي  أمــس  المعظم 
آل خليفة  بن عبداهلل  الشيخ محمد  طبيب 
ــلــــى لــلــصــحــة رئــيــس  ــيـــس الــمــجــلــس األعــ رئـ
عبداهلل  الشيخ  مركز  مؤسسة  إدارة  مجلس 
الشيخ  بحضور  الوالدين،  لرعاية  خالد  بن 
خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس 
وعدد  التحتية،  البنية  وزيــر  الــوزراء  مجلس 
مـــن أعـــضـــاء الــمــركــز، حــيــث تــشــرفــا بــإهــداء 
جاللته كتابا توثيقيا بعنوان »الشيخ عبداهلل 
كما  والــمــؤرخ«،  والمفكر  الداعية  خالد..  بن 
مــراحــل  أهـــم  يــعــرض  فيلمًا  لجاللته  قــدمــا 

ومناقب حياة الفقيد رحمه اهلل.
وأعــــــــــــــرب جــــــاللــــــة الـــــمـــــلـــــك الـــمـــعـــظـــم 
خـــالل الــلــقــاء عــن شــكــره عــلــى هـــذا اإلهـــداء 

الكتاب  هـــذا  تضمنه  بــمــا  مــشــيــدًا  المتميز، 
ــات ووثـــــائـــــق تــاريــخــيــة  ــومـ ــلـ ــعـ ــم مــــن مـ ــيـ ــقـ الـ
مــن ســيــرة حــيــاة سمو  مــالمــح مهمة  تعكس 
رحمه  خليفة  آل  خــالــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ 
ــازات، بـــاإلضـــافـــة إلــى  بــــاإلنــــجــ ــرة  ــزاخــ اهلل الــ
وفي  الوطن  خدمة  في  المتعددة  إسهاماته 
المجاالت الشرعية واالجتماعية والسياسية 
البحرين وعلى  واإلنسانية مع حكام مملكة 
عيسى  الشيخ  الراحل سمو  األمير  األخــص 

بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه.
ــذه الــمــنــاســبــة  واســـتـــذكـــر جــاللــتــه فـــي هــ
وتاريخه  الجليلة  وخدماته  الفقيد  مناقب 
ــرة الــتــنــمــيــة  ــيـ ــسـ ــاء فــــي مـ ــعـــطـ ــالـ الــــحــــافــــل بـ
الوطنية، مؤكدًا أنه يعتبر أحد الشخصيات 
في  خالدة  ومآثرهم  ذكراهم  ستبقى  الذين 

ذاكرة الوطن.

كما نوه جاللته بالدور اإلنساني النبيل 
واألعمال الخيرية التي تضطلع بها مؤسسة 
ــبــــداهلل بــــن خـــالـــد لــرعــايــة  مـــركـــز الـــشـــيـــخ عــ
التي جاء تأسيسها تخليدًا السم  الوالدين، 
وترسيخًا إلسهاماته  الراحل  الفقيد  وذكرى 

الطيبة في األعمال اإلنسانية.
ــتــــزازه وتــقــديــره  وأعـــــرب جــاللــتــه عـــن اعــ
ــاالت الــبــحــريــن  ــ ـــرواد الــعــمــل الــوطــنــي ورجــ لــ
إرســاء  فــي  الــذيــن أسهمت سواعدهم  الــكــرام 
لهم بصمات  وكانت  الشاملة  النهضة  دعائم 
رائـــدة ومــواقــف مشرفة ومــشــهــودة فــي تاريخ 

المملكة العريق.
الشيخ  الفريق طبيب  أعــرب  من جانبه، 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة عـــن شــكــره  ــن عـ مــحــمــد بـ
وتقديره لحضرة صاحب الجاللة على إشادة 
جاللته وثنائه على مناقب الفقيد رحمه اهلل، 

أن يحفظ جاللته  وجــل  عــز  المولى  ســائــاًل 
وينعم عليه بموفور الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن الكتاب أصدرته جمعية 
الحكمة للمتقاعدين وقام بتأليفه اإلعالمي 

خــالــد عــبــداهلل أبـــو أحــمــد بــإشــراف الــدكــتــور 
سعيد السماك نائب رئيس الجمعية.

ــاحـــب  ــرة صـ ــ ــضـ ــ ــبــــل حـ ــتــــقــ اســ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
أمس في قصر الصافرية، السفير 
الــدكــتــور مــحــمــد بـــن عــبــدالــغــفــار 
عبداهلل بمناسبة صدور المرسوم 
رئيسًا  بتعيينه  الــســامــي  الملكي 
لمملكة  الــدبــلــومــاســيــة  لــلــبــعــثــة 
ــن لــــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

الفرنسية الصديقة.
ــرة صـــاحـــب  ــضــ وقــــــد هـــنـــأ حــ
ــنـــى على  الـــجـــاللـــة الــســفــيــر، وأثـ
كــــــفــــــاءتــــــه وخــــــبــــــرتــــــه وجــــــهــــــوده 
الــمــتــواصــلــة فــي خــدمــة الــوطــن، 
والسداد  التوفيق  كل  له  متمنيًا 
الــدبــلــومــاســيــة  مــهــامــه  أداء  ــي  فـ
ــيـــة  ــنـــمـ ــز وتـ ــزيــ ــعــ ــتــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة 

وتـــــطـــــويـــــر مــــــجــــــاالت الــــتــــعــــاون 
الثنائي التي تجمع بين البلدين 

الصديقين.
كـــمـــا كـــلـــفـــه جـــاللـــتـــه بــنــقــل 
ــى فـــخـــامـــة الــرئــيــس  ــ تــحــيــاتــه إلـ
ــيــــس  ــل مــــــــاكــــــــرون رئــ ــ ــويــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ إيــ
وتمنياته  الفرنسية  الجمهورية 
الطيبة لشعبها الصديق تحقيق 

المزيد من الرقي والتطور.

مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
بالغ  عــن  عبدالغفار  بــن  محمد 
العاهل  لجاللة  وتــقــديــره  شــكــره 
الثقة  بــهــذه  ــزازه  ــتــ واعــ الــمــعــظــم 
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة، مــــؤكــــدًا أنــه 
ــود لـــتـــوثـــيـــق  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــواصـ ــ ــيـ ــ سـ
أواصر التعاون وروابط الصداقة 
ــزة مــــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ

الفرنسية.

الملك ي�شتقبل �شفير المملكة لدى فرن�شا

ــرة صـــاحـــب  اســـتـــقـــبـــل حــــضــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  البالد  آل خليفة ملك 
ــة أمــــس  ــ ــريـ ــ ــافـ ــ ــــصـ فــــــي قــــصــــر الـ
علي  بن  الحسين  عبد  الدكتور 

إدارة  مــجــلــس  مــســتــشــار  ــيـــرزا  مـ
الشركة القابضة للنفط والغاز، 
ــإهــــداء جــاللــتــه  حــيــث تـــشـــرف بــ
كـــتـــابـــه بـــعـــنـــوان »مـــســـيـــرتـــي فــي 
الــذي يستعرض  الــوطــن«  سبيل 

القطاع  فــي  عمله  مــراحــل  فــيــه 
الحكومي.

ــاحــــب  وأشــــــــــــــاد حــــــضــــــرة صــ
الــذي  الطيب  بالجهد  الجاللة 
ــور عــبــدالــحــســيــن  ــتــ بــــذلــــه الــــدكــ

بــــــن عــــلــــي مــــــيــــــرزا فــــــي إعــــــــداد 
بإسهاماته  منوهًا  هذا المؤلف، 
ــاز  ــغــ ــنـــفـــط والــ فــــي قـــطـــاعـــات الـ
والــطــاقــة الــمــتــجــددة مــن خــالل 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــكـــومـ الـــمـــنـــاصـــب الـــحـ

توالها.
ــرب الــدكــتــور  مـــن جــهــتــه، أعــ
عبدالحسين بن علي ميرزا عن 
لجاللة  واالمــتــنــان  الشكر  بــالــغ 
به  حظي  لما  المعظم  الــعــاهــل 

مـــن تــقــديــر مـــن لــــدن جــاللــتــه، 
ــز وجــــــل أن  ــ ــولــــى عـ ــمــ ــاًل الــ ــ ــائـ ــ سـ
يحفظ جاللته ويرعاه لمواصلة 
قــيــادة مــســيــرة الــخــيــر والــعــطــاء 

المباركة في وطننا العزيز.

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء 
يتلقيان برقيتي �شكر من خادم الحرمين

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الحرمين  أخيه خادم  برقية شكر جوابية من  المعظم  البالد  ملك 
المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث 
ذكــرى  بمناسبة  الشريفين  الحرمين  خــادم  أخيه  إلــى  جاللته  بها 

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
ــرب خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره  وأعــ
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم عــلــى مــشــاعــر جــاللــتــه الــنــبــيــلــة ودعــواتــه 
الـــصـــادقـــة، ســائــال اهلل تــعــالــى أن يــمــتــع جــاللــتــه بــمــوفــور الــصــحــة 
والسعادة، وأن يديم على شعب مملكة البحرين تحقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــوزراء بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مــن خــادم  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الـ
ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة 
التي بعث بها سموه إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
ــادم الــحــرمــيــن الشريفين عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره   وأعــــرب خـ
ــوزراء على  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
أن يمتع  تعالى  الصادقة، سائال اهلل  ودعواته  النبيلة  مشاعر سموه 
ســمــوه بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، وأن يــديــم عــلــى شــعــب مملكة 

البحرين تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

} جاللة الملك المعظم خالل استقبال د. عبدالحسين ميرزا.

الملك ي�شيد باإ�شهامات الدكتور عبدالح�شين ميرزا في قطاعات النفط والطاقة

أكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
رئيس مجلس  نائب  آل خليفة 
التحتية  البنية  ووزيـــر  ــوزراء  الــ
بــقــيــادة  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  أن 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  حـــمـــد 
ملك البالد المعظم، وبمتابعة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  الــ مجلس  رئــيــس  العهد 
تــعــد بــيــئــة خــصــبــة لــالســتــثــمــار 
ــتــــي عـــززتـــهـــا  ــثـــقـــة الــ بـــفـــضـــل الـ
المقوماُت  المستثمرين  لــدى 
الــصــلــبــة الــمــبــنــيــة عــلــى عنصر 
تشريعية  وأســس  مؤهل،  بشري 
وتنظيمية متينة، وبنية تحتية 

متطورة.
ــاء ذلـــك لـــدى لــقــائــه في  جـ
القضيبية صباح  بقصر  مكتبه 
أمس )الثالثاء 04 أكتوبر 2022( 

الــســيــد ألـــفـــريـــد كـــانـــان رئــيــس 
بــمــنــاســبــة  مـــــان،  جـــزيـــرة  وزراء 
وذلك بحضور  المملكة،  زيارته 
الزياني  راشـــد  بــن  زايـــد  السيد 

وزير الصناعة والتجارة.
وخالل اللقاء، أشار الشيخ 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  خـــالـــد 
البحرين  مملكة  مواصلة  إلــى 
ــم عـــلـــى  ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــا الــ ــهــ ــجــ ــهــ فـــــــي نــ
اجــتــذاب رؤوس األمـــوال بهدف 
تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــهـــا والـــحـــفـــاظ 
لألعمال  كمركز  سمعتها  على 
والـــــخـــــدمـــــات فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 
وتوسيع نطاق السوق المحلية 
ــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة  لـــتـــضـــم قــــطــ
وتنافسية مختلفة، وتعمل على 
توفير فرص نوعية للمواطنين 
واالســتــثــمــار عــلــى نــحــو يتسق 
المدى  الطويلة  السياسات  مع 
الــتــي حــددتــهــا رؤيــــة الــبــحــريــن 

االقتصادية 2030.
ــن تــرحــيــبــه  ــ كـــمـــا أعــــــــرب عـ
ــور الـــــتـــــعـــــاون بــيــن  ــ ــسـ ــ ــّد جـ ــ ــمـ ــ بـ
مان  وجــزيــرة  البحرين  مملكة 
االهــتــمــام  ذات  الـــمـــجـــاالت  فـــي 
التجارية  سيما  وال  المشترك، 
والــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة، وذلـــك 

مـــــن خـــــــالل تـــشـــجـــيـــع الــــوفــــود 
تبادل  على  واألهلية  الرسمية 

الزيارات بين الجانبين.
ــن جـــانـــبـــه، أبـــــدى الــســيــد  مـ
وزراء  ــيــــس  رئــ كــــانــــان  ألـــفـــريـــد 
جزيرة مان إعجابه بما تشهده 
ــن تــطــور  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــ

الفت،  عمراني  وتقدم  حضاري 
مــتــمــنــيــًا لــلــمــمــلــكــة مـــزيـــدًا من 
الــتــقــدم واالزدهـــــــار، مــعــربــًا في 
إلــى  عــن تطلعه  نــفــســه  الــوقــت 
تعزيز التعاون الثنائي بما يعود 
المصالح  على  والخير  بالنفع 

المشتركة لكال الجانبين.

لدى لقائه رئي�س وزراء جزيرة مان.. خالد بن عبداهلل:

البحرين بيئة خ�شبة لال�ش�تثمار بف�شل مقوماتها الب�ش�رية والت�ش�ريعية

} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل اللقاء.

الــركــن الشيخ  الــمــشــيــر  بــعــث 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمــ أحــ ــن  ــ بـ خـــلـــيـــفـــة 
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
إلــــى ســمــو الـــلـــواء الـــركـــن الــشــيــخ 
ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
األمــــــن الـــوطـــنـــي قـــائـــد الـــحـــرس 
بمناسبة  تــهــنــئــة  بــرقــيــة  الــمــلــكــي 
تتويج سموه بلقب بطولة العالم 
لــلــجــيــاد الــصــغــيــرة لــلــقــدرة الــتــي 
 120 لمسافة  إسبانيا  فــي  أقيمت 

كم.
دفاع  لقوة  العام  القائد  وأكــد 
تحقق  اإلنــجــاز  هــذا  أن  البحرين 
ــم وتــوجــيــهــات ســيــدي  بــفــضــل دعــ
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الــمــعــظــم الــقــائــد األعــلــى 
وبـــجـــهـــود ســــمــــوه الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يـــبـــذلـــهـــا لــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن 
البطوالت التي تعزز مكانة مملكة 

البحرين.

ــرب  وفـــــي خـــتـــام الـــبـــرقـــيـــة أعــ
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
عن تمنياته لسمو مستشار األمن 
الملكي  الـــحـــرس  قــائــد  الــوطــنــي 

مــزيــد  وتــحــقــيــق  الـــتـــوفـــيـــق  دوام 
مــن اإلنــجــازات ورفــع اســم مملكة 
ــي جــمــيــع الــمــحــافــل  الــبــحــريــن فـ

الرياضية.

ال����ق����ائ����د ال�����ع�����ام ي���ه���ن���ئ ن���ا����ش���ر ب��ن 
ح���م���د ب��ل��ق��ب ب���ط���ول���ة ال���ع���ال���م ل��ل��ق��درة

} قائد الحرس الملكي. } القائد العام لقوة الدفاع.

ت�ستعر�ض مقترحات  »التن�سيقية« 
لـتطـويـر الـقـطــاع الـ�سـنـاعـي

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ434.
الــعــهــد«، على مــوقــع التواصل  وذكـــر حــســاب »أخــبــار سمو ولــي 
االجتماعي »تويتر« أمس، أن اللجنة التنسيقية تابعت مستجدات 
مشاريع القوانين ذات األولوية، كما استعرضت مقترحات لتطوير 

القطاع الصناعي.

ــف  ــ ــدي ــ ــال ــ ــم ــ رئــــيــــ�ــــض ال
ــوم ــي ــاد ال ــبـ ــى الـ ــ ــل اإلـ يــ�ــس

ــوان الــمــلــكــي  أعـــلـــن الــــديــ
إبراهيم  الرئيس  فخامة  أن 
ــد صــــــــالــــــــح رئـــــيـــــس  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
جــــــمــــــهــــــوريــــــة الـــــمـــــالـــــديـــــف 
البالد  إلى  الصديقة سيصل 
ــوم األربــــــعــــــاء الـــمـــوافـــق  ــ ــيـ ــ الـ
الــخــامــس مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
لمملكة  زيــــارة  فــي  الـــجـــاري، 
الـــبـــحـــريـــن يـــجـــري فــخــامــتــه 
خاللها مباحثات مع حضرة 
ــة الــمــلــك  ــاللــ ــجــ صــــاحــــب الــ
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ملك البالد المعظم، تتناول 
الوثيقة  الثنائية  الــعــالقــات 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
باإلضافة إلى آخر التطورات 
ــدات اإلقــلــيــمــيــة  ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ

والدولية.

ــوان الــمــلــكــي  ــ ــديـ ــ ويــغــتــنــم الـ
بضيف  ليرحب  المناسبة  هــذه 
المرافق،  والــوفــد  الكريم  البالد 
اإلقامة  طيب  لفخامته  متمنيا 

في مملكة البحرين.

ــن تــايــلــو�ــض  ــ ــض »م ــر� ــع ــاح م ــت ــت اف
ــي بــاريــ�ــض الــيــوم اإلـــى دلــمــون« ف

باريس  الفرنسية  بالعاصمة  اللوفر  متحف  في  اليوم  يفتتح 
مــعــرض »مـــن تــايــلــوس إلـــى الــبــحــريــن: رحــلــة أثــريــة حـــول مملكة 
البحرين لمتحف  مــن متاحف  ــارة  إعـ عــن  عــبــارة  وهــو  الــبــحــريــن«، 
الــوثــيــق مــا بين  الــلــوفــر لــمــدة خمس ســنــوات، وهــو ثــمــرة للتعاون 

متحف اللوفر وهيئة البحرين للثقافة واآلثار.

الـــيـــوم فــتــح بـــاب الــتــر�ــســح 
ــام ــ اأي  5 ــدة  ــ م ــاب  ــخ ــت ــان ل

اللجان  الــيــوم  تفتح  المرشحين  أعـــداد  بــزيــادة  تــوقــعــات  وســط 
اإلشـــرافـــيـــة فـــي مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة األربــــــع أبـــوابـــهـــا الســتــقــبــال 
المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية 
األربعاء  اليوم  من  المقررة  الفترة  وذلك خالل  البلدية،  المجالس 
التاسع من  الموافق  أكتوبر حتى يوم األحد  الموافق الخامس من 
نوفمبر   12 في  المقررة  لالنتخابات  تمهيدا  الــجــاري،  أكتوبر  شهر 

القادم.

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك 
بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة عــاهــل  حـــمـــد 
لرواد  وتقديره  اعتزازه  المعظم  البالد 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي ورجـــــــاالت الــبــحــريــن 
الـــكـــرام الــذيــن أســهــمــت ســواعــدهــم في 
وكانت  الشاملة  النهضة  دعــائــم  إرســـاء 
ــدة ومـــواقـــف مشرفة  ــ لــهــم بــصــمــات رائـ

ومشهودة في تاريخ المملكة العريق.
ذلــك خــالل استقبال جاللته  جــاء 
أمس في قصر الصافرية الفريق طبيب 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ محمد 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الــشــيــخ  مـــركـــز  مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس 
عـــبـــداهلل بـــن خــالــد لــرعــايــة الــوالــديــن، 
بــحــضــور الــشــيــخ خــالــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
بــإهــداء  تشرفا  حيث  التحتية،  البنية 
»الشيخ  بعنوان  توثيقيا  كتابا  جاللته 
عــبــداهلل بــن خــالــد.. الــداعــيــة والمفكر 
والــــمــــؤرخ«، كــمــا قــدمــا لــجــاللــتــه فيلما 
ــنـــاقـــب حــيــاة  ــم مــــراحــــل ومـ ــ ــعـــرض أهـ يـ

الفقيد رحمه اهلل.
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــاللـ وأعـــــــرب جـ
ــلـــى هـــذا  خـــــالل الـــلـــقـــاء عــــن شــــكــــره عـ
تضمنه  بما  مشيدًا  المتميز،  اإلهـــداء 
هذا الكتاب القيم من معلومات ووثائق 
تـــاريـــخـــيـــة تــعــكــس مـــالمـــح مــهــمــة مــن 

ســيــرة حــيــاة ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
الزاخرة  اهلل-  -رحمه  خليفة  آل  خالد 

إسهاماته  إلــى  بــاإلضــافــة  بــاإلنــجــازات، 
الـــمـــتـــعـــددة فــــي خــــدمــــة الــــوطــــن وفـــي 

الـــمـــجـــاالت الـــشـــرعـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة 
والسياسية واإلنسانية مع حكام مملكة 

البحرين، وعلى األخص األمير الراحل 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى بــــن ســـلـــمـــان آل 

خليفة طيب اهلل ثراه.
واستذكر جاللته في هذه المناسبة 
ــه الــجــلــيــلــة  ــاتـ ــدمـ مــنــاقــب الــفــقــيــد وخـ
مسيرة  فــي  بالعطاء  الحافل  وتاريخه 
ــه يعتبر  أنـ الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، مـــؤكـــدًا 
ــدى الــشــخــصــيــات الــــذيــــن ســتــبــقــى  ــ إحــ
ذكــــراهــــم ومـــآثـــرهـــم خـــالـــدة فـــي ذاكــــرة 

الوطن.
اإلنساني  بــالــدور  جاللته  نــوه  كما 
النبيل واألعمال الخيرية التي تضطلع 
بن  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز  مؤسسة  بها 
خــالــد لــرعــايــة الـــوالـــديـــن، والـــتـــي جــاء 
الفقيد  وذكرى  تأسيسها تخليدا السم 
الطيبة  إلسهاماته  وترسيخًا  الــراحــل 

في األعمال اإلنسانية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب الــفــريــق طبيب 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ محمد 
عـــن شــكــره وتــقــديــره لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــاللــة عــلــى إشـــــادة جــاللــتــه وثــنــائــه 
سائاًل  اهلل،  رحمه  الفقيد  مناقب  على 
يــحــفــظ جاللته  أن  ــل  عــز وجـ الــمــولــى 

وينعم عليه بموفور الصحة والعافية.

جـــاءت الــبــحــريــن ضــمــن أكــثــر الـــدول 
العالم، في حين صنفت ضمن  أمانا في 
الدول العشر األول فيما يتعلق بالتأهب 
إلدارة مخاطر الكوارث، وذلك وفق تقرير 
المخاطر العالمي 2022 الذي قام بنشره 
ربحية  غــيــر  ألــمــانــيــة  لمنظمات  تــحــالــف 
ــانـــون الـــدولـــي  بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــعــهــد الـــقـ
بجامعة  الــمــســلــحــة  والـــنـــزاعـــات  لــلــســالم 

الرور في بوخوم.
الــــ184  المرتبة  فــي  البحرين  جـــاءت 
المخاطر  مــؤشــر  فــي  دولـــة  بين 192  مــن 
الدولة  مخاطر  فيه  تقل  الــذي  العالمي 
وتتحسن قدرتها على إدارة الكوارث كلما 
انخفض ترتيبها في المؤشر. وبتصنيفها 
ضمن الدول العشر األقل مخاطر جاءت 
البحرين متقدمة على قطر التي احتلت 
ــارات العربية  ــة اإلمــ ـــ)20( ودولـ الــ الــمــركــز 
الــعــربــيــة  والـــمـــمـــلـــكـــة   )119( الـــمـــتـــحـــدة 

السعودية )137(. 
ــال كـــل مـــن وولـــف-كـــرســـتـــيـــان رام  ــ وقـ
المنظمات  تحالف  إدارة  مجلس  رئــيــس 
األلمانية والدكتور بيير ثيلبورجر المدير 
التنفيذي لجامعة الرور بوخوم في بيان 
مشترك إن مؤشر المخاطر العالمي لعام 
2022 قد أصــدر مثلما هو الحال في كل 
عام بالتركيز على موضوع معين، وقد ركز 

هذا العام على موضوع الرقمنة. 
المؤشر،  قــام معدو  أثــر ذلــك  »وعــلــى 
استنادا إلى بحث نوعي، بتحليل األهمية 
الـــكـــبـــرى لــلــحــلــول الــرقــمــيــة فـــي خفض 
المخاطر والتحسب للعمليات اإلنسانية 
المطلوبة  المعقدة  الــبــيــانــات  ومعالجة 
األمـــوال  وتــحــويــل  االحــتــيــاجــات  لتقييم 

النقدية«.
وبصورة عامة وجد التقرير أن الدول 
ذات المخاطر األعلى هي الفلبين والهند 
وإندونيسيا، وفيما يتعلق بالقارات تواجه 
تليهما  مدمرة  مخاطر  أكثر  األمريكتان 

بدراسة  المؤشر  إفريقيا. ويقوم  آسيا ثم 
تعرضها  وطبيعة  دولـــة  كــل  بين  الــعــالقــة 
إدارة  عـــلـــى  ــا  ــهـ ــدرتـ قـ ومــــــدى  لــلــمــخــاطــر 
العام  المخاطر  مؤشر  ليحدد  المخاطر 

لكل دولة.

أن  مــن  ــي  األوروبـ المركزي  البنك  حــذر 
يواجه  الــيــورو  فــي منطقة  الــمــالــي  الــنــظــام 
»مــخــاطــر شـــديـــدة« نــتــيــجــة الــفــوضــى الــتــي 
ــواق الــعــالــمــيــة، حــيــث كشفت  ــ تــجــتــاح األســ
ألمانيا عن اقتراض بقيمة 200 مليار يورو 

)177 مليار جنيه إسترليني(.
المنطقة  بنوك  من  المؤسسة  وطلبت 
عن  الناجم  المالي  لالضطراب  االستعداد 
االنـــخـــفـــاضـــات الــهــائــلــة فـــي االســتــثــمــارات 

والكارثة المحتملة في سوق المنازل.
ــة »صـــــنـــــداي  ــفـ ــيـ ــحـ وقـــــــــال مــــــراســــــل صـ
تلجراف« توم رييس، في مقال تحت عنوان 
»منطقة اليورو تواجه خطر االنهيار المالي 
فـــي ظـــل انــتــشــار الــفــوضــى بــــاألســــواق«، إن 
في  ضربت  األسهم  بيع  من  جديدة  موجة 
وواصل مسؤولو  اليوم  العالم  أنحاء  جميع 
بــزيــادة  الــتــوقــعــات  تأجيج  الــمــركــزي  البنك 
لــتــهــدئــة التضخم  الــقــويــة  الــفــائــدة  أســعــار 

الـــحـــاد، مـــع انــخــفــاض األســـهـــم األمــريــكــيــة 
بنسبة 2.7 في المائة إلى أدنى مستوى لها 
ارتد الجنيه  منذ نوفمبر 2020. ومع ذلك، 
الــدوالر  أخــرى فوق 1.10 دوالر مقابل  مرة 
كوارتنج  كــواســي  هــز  أن  منذ  ــى  األولـ للمرة 
األســـــواق بــمــيــزانــيــتــه الــمــصــغــرة وتــراجــعــت 
المتحدة  المملكة  فــي  االقــتــراض  تكاليف 
أن  إلـــى  ــار  وأشــ الــمــرتــفــعــة.  مستوياتها  عــن 
فــي األســــواق جـــاءت في  التقلبات األخــيــرة 
الوقت الذي اتجهت فيه ألمانيا إلى خطة 
الممولة  الضريبية  للتخفيضات  بريطانيا 
بــالــديــون فــي الــوقــت الــــذي ســعــت فــيــه إلــى 
منع اضطراب السوق من االنتشار استجابًة 
لــدعــم فــواتــيــر الــطــاقــة. وأضــــاف الصحفي 
القاتمة  االقتصادية  ــاق  »اآلفـ االقــتــصــادي: 
ــارات هــي  ــمـ ــيـــمـــة الـــمـــتـــدنـــيـــة لـــالســـتـــثـ والـــقـ
في  الــمــالــي  للنظام  الرئيسية  الــتــهــديــدات 

منطقة اليورو«.

ــار الــمــالــي ــي ــه ــورو تـــواجـــه خــطــر االن ــيـ ــر: مــنــطــقــة الـ ــري ــق ت

الملك: اعتزازنا كبير برواد العمل الوطني

البحريـن �سمـن اأكثـر الـدول اأمانـا فـي العالم

ماآثر ال�سيخ عبداهلل بن خالد �ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ص2 أخبار البحرين

ص5

ص4ص7

صفحة انتخابات 2022

أخبار البحرينالمال واالقتصاد

20www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Wed 5 Oct 2022 - No. (16266) العدد )16266( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 9 ربيع األول 1444هـ - 5 أكتوبر 2022م  }  220 فلسا

} رئيس المالديف.

قــالــت كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا، 
مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
على  منكشفة  دولــة   48 إن  االثنين، 
ــة الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة،  ــ تـــداعـــيـــات أزمـ

ونصفها معرض للخطر.
ــة خـــــالل  ــدثــ ــحــ ــتــ .أضـــــــــافـــــــــت، مــ
مليون   141 أن  الــريــاض،  في  مؤتمر 
شخص في الدول العربية معرضون 
إلى  الغذائي، مشيرة  النعدام األمن 
الـــدولـــي سيضم  الــنــقــد  أن صــنــدوق 
المواد  تجارة  قيود  لمحاربة  صوته 

الغذائية من أجل تخفيف الوضع.
وكــانــت األمـــم الــمــتــحــدة حــذرت 

ــيـــون شـــخـــص فــي  ــلـ ــو مـ نـــحـ مــــن أن 
ــال وأفـــغـــانـــســـتـــان  ــومــ ــم، الــــصــ ــالــ ــعــ الــ
كارثية«  بـ»مجاعة  مهددون  واليمن، 
ــمــــوت فــي  ــد يـــكـــون مــصــيــرهــم الــ ــ وقـ
األشهر المقبلة في غياب مساعدات 
إنــســانــيــة، وهــــو رقــــم قــيــاســي بسبب 

الجفاف في القرن األفريقي.
ــذه األرقـــــام مــن تقرير  وتــأتــي هـ
ــاء مــنــظــمــة األغــذيــة  ــعــ نــشــرتــه األربــ
العالمي  األغذية  وبرنامج  والزراعة 
على هامش الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في نيويورك. 

�سـنــدوق الـنـقــد: 141 مـلـيـــون 
المجــاعة �سـبــح  عربـي يواجهـون 

} جاللة الملك المعظم خالل استقبال الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة.

2.2 مليـار دوالر حجـم التبـادل 

التجاري بـيـن البحرين وال�سين
كتبت نوال عباس:

البحرين حول  كشف أحدث تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة 
الشعبية  الصين  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  التجارية  العالقات 
مليار   2.2 إلــى  وصــل  البلدين  بيـن  التجـاري  التبـادل  حجم  أن  عــن 
دوالر فــي عام 2021 بزيادة قدرها 15% مقارنــة بالعــام الســابق، وزادت 
الصادرات البحرينيــة إلى الصين بنسبة 159% فــي عــام 2021 مقارنـة 
بالعام الذي سبقه، فيما بلغ االستثمار الوارد من الصين إلى البحرين 

ما يقارب الــ131 مليون دوالر خالل الربع األول من العام الجاري.
من  مــصــدرة  سلعة  أكــبــر  المصنع  شبه  والــصــلــب  الــحــديــد  يعتبر 
علــى  الصيــن  وحافظــت  الــمــاضــي،  الــعــام  فــي  الصين  إلــى  البحرين 
علــى  البحريــن  لمملكة  التجاريين  الشركاء  أكبر  من  كواحد  مركزها 

مدى السنوات الخمس الماضية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16266/pdf/1-Supplime/16266.pdf?fixed7866
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311000
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311000
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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
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ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــالـ ــر بـ ــ ــوفـ ــ ــلـ ــ ــتــــحــــف الـ فــــــي مــ
ــــس، ســـيـــكـــون الــجــمــهــور  ــاريـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
الفرنسي والعالمي اليوم األربعاء الموافق 
افتتاح  مــع  مــوعــد  عــلــى  2022م  أكــتــوبــر   5
معرض »من تايلوس إلى البحرين: رحلة 

أثرية حول مملكة البحرين«.  
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ عـ ــو  ــ هـ ــعــــرض  ــمــ الــ هــــــذا  إن 
متحف  إلــى  البحرين  متاحف  مــن  إعـــارة 
ــو ثمرة  الــلــوفــر لــمــدة خــمــس ســـنـــوات، وهـ
اللوفر  بــيــن متحف  مــا  الــوثــيــق  لــلــتــعــاون 
وهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار فــي 
تــم توقيعها مــا بين  الــتــي  ظــل االتــفــاقــيــة 
التاريخية  الزيارة  المؤسستين كجزء من 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى 
باريس  الفرنسية  العاصمة  إلــى  المعّظم 

عام 2019.  
ــون إلـــى  ــ ــمـ ــ ــعــــرض »مــــــن دلـ ويـــــقـــــّدم مــ
تــــايــــلــــوس: رحــــلــــة أثـــــريـــــة حــــــول مــمــلــكــة 
ــعـــرف  ــتـ الـــبـــحـــريـــن« فــــرصــــة االطــــــــالع والـ
عــلــى مـــاضـــي الــبــحــريــن الـــقـــديـــم وإرثـــهـــا 
من  أكثر  خالل  من  والمتنّوع  االستثنائي 
اإلعارة  اّتفاق  أثرية، من ضمن  70 قطعة 
إضــافــة إلــى قطع أخــرى مــن قسم الشرق 
األدنى بمتحف اللوفر، وتحكي كلها بشكل 
على  المتعاقبة  الحضارات  قصة  متكامل 
مملكة البحرين ما بين العصر البرونزي 
بــدايــة  أكـــثـــر مـــن 4000 عــــام وحـــتـــى  قــبــل 

األلفية األولى بعد الميالد.
وتــكــشــف هــــذه الــقــطــع الــكــثــيــر حــول 
ــيـــة والـــعـــالقـــات  ــاعـ ــمـ ــتـ الــــمــــمــــارســــات االجـ
ــّكـــان  الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــــا بـــيـــن سـ
األخــرى من  والحضارات  قديمًا  البحرين 

حولها.   
البداية من دملون أرض اخللود

من  للمعرض  الزمني  التسلسل  يبدأ 
إلى  تعود  التي  المتأخرة  دلــمــون  حــضــارة 
حوالي 2500 عام قبل الميالد، حيث يلقي 
الضوء على العوامل الهامة التي ساهمت 
فــي اســتــحــواذ هــذه الــحــضــارة على أهمية 

استراتيجية بين الحضارات التي ازدهرت 
بين  ــا  مـ وبـــــالد  الــســنــد  وادي  ُعــــمــــان،  ــي  فـ
الــنــهــريــن، حــيــث يــصــف الــمــعــرض دلــمــون 
بأنها أصبحت »مستودعًا لمنطقة الخليج 
التجارة«  في  الراغبين  للبّحارة  وتقاطعًا 
بفضل موقعها الجغرافي المثالي ما بين 
والمعادن  الغذائية  بالمواد  الغنية  البالد 

الثمينة.   
ويؤكد المعرض كذلك تميز البحرين 
بــخــلــجــانــهــا الــمــحــّصــنــة ويــنــابــيــع الــمــيــاه 
العذبة الكثيرة المنتشرة في البر والبحر، 
لتصبح بذلك محّطات تزويد للرحالت ما 
السند  ووادي  الرافدين  بالد  حضارة  بين 

وماجان في عمان وغيرها.   
التعرف  مــن  الـــزّوار  المعرض  ويمّكن 
ــقــــوس  ــطــ ــى الـــــــعـــــــادات والــ ــلــ ــن قـــــــرب عــ ــ عــ
المتأخرة،  دلمون  ســادت  التي  الجنائزية 
ــتـــي ســاهــمــت فـــي ظـــهـــور تــــالل الــدفــن  والـ
قائمة  على  تسجيلها  تم  والتي  الشهيرة 
التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو باسم 
ــة« ويــصــل عــددهــا  ــريـ »مـــدافـــن دلــمــون األثـ
تعكس  إذ  آالف،  أكثر من 8000  إلى  اليوم 
االجتماعية  الطبقات  تعدد  الــتــالل  هــذه 
ــمـــون، إضـــافـــة إلـــى احــتــوائــهــا على  فـــي دلـ
دالئــــل قــويــة، مــن قــطــع فــخــاريــة وأحــجــار 
وجــود طقوس  إلى  تشير  وأوعية حجرية، 
دفــن معقدة فــي دلــمــون وعــالقــات تجارية 

مع البلدان المجاورة.   
حضارة بالد الرافدين ودملون

يلفت المعرض النظر إلى ظهور اسم 
الرسمية  الوثائق  من  العديد  في  دلمون 
واإلداريــــــة والــنــصــوص األســطــوريــة لبالد 
الـــرافـــديـــن، حــيــث تـــصـــّور هـــذه الــنــصــوص 
أنها  وتــؤكــد  وغــنــيــة  كــبــالد خصبة  دلــمــون 
لحضارة  رئيسيًا  تجاريًا  شريكًا  أصبحت 
الــنــهــريــن ومــصــدرهــا للعديد من  بــيــن  مــا 
ــر  ــمـ ــاس والــــخــــشــــب األحـ ــحـ ــنـ ــالـ الـــــمـــــواد كـ
والقصدير واألحجار الكريمة. ومن أمثلة 
ــذه الــنــصــوص الـــتـــي قــّدمــهــا الــمــعــرض  هــ
تتحدث  التي  الشهيرة  أور-نــانــشــي  لوحة 

باستخدام  بــنــاؤهــا  تــم  الــتــي  المعابد  عــن 
أخشاب من دلمون.   

التي يكشف  الهامة  القطع  بين  ومن 
عنها مــعــرض »مــن تــايــلــوس إلــى دلــمــون«، 
وعــاء األفعى الــذي وجــدت منه 50 قطعة 
على  المسجل  البحرين  قلعة  مــوقــع  فــي 
قائمة التراث العالمي للونيسكو، إذ تؤكد 
هذه األوعية تأثر المجتمع في دلمون في 
فترة الحقة بثقافة بالد ما بين النهرين. 
فمن بعد صعودها القوي، خسرت دلمون 
الثانية  األلفية  منتصف  فــي  استقاللها 
مملكة  حكم  تحت  وسقطت  الميالد  قبل 
الــبــابــلــيــة )الـــعـــراق فـــي العصر  الــكــيــشــّيــن 
الــحــالــي( ويـــدل عــلــى ذلـــك الــعــدد الكبير 
من ألواح الكتابة المسمارية التي وجدت 
في موقع قلعة البحرين. وبعد عدة قرون، 
وفـــي الــفــتــرة اآلشـــوريـــة الــحــديــثــة )الــقــرن 
الميالد(، ظهرت  السابع قبل  إلى  التاسع 
ــون مــــجــــددًا كــمــمــلــكــة صــغــيــرة تــديــن  ــمـ دلـ
بوالئها لملك اآلشوريين ساراجون وكانت 

تدفع له ضريبة.  
البحرين يف عصر تايلوس

ــلــــوس إلـــى  ــايــ ــعــــرض »مــــــن تــ ــّدم مــ ــ ــقـ ــ يـ
ــلــــة أثــــريــــة حـــــول مــمــلــكــة  الـــبـــحـــريـــن: رحــ
التي  األثرية،  القطع  البحرين« عددًا من 

الــشــاخــورة  مــثــل  مــواقــع  فــي  اكتشافها  تــم 
كشواهد  حــمــد،  ومدينة  وســـار  وأبوصيبع 
والمجوهرات  الزجاجية  واألوعية  القبور 
والــلــؤلــؤ، والــتــي تعطي فــكــرة حــول حقبة 
تايلوس. ففي أعقاب غزو اإلسكندر األكبر 
ــــط، وقــعــت الــبــحــريــن تحت  لــلــشــرق األوسـ
حكم اإلمبراطورية السلوقية، حوالي 300 
قبل الميالد. واحتفظت البحرين في تلك 
الفترة بموقعها في قلب خطوط التجارة 
اإلقليمية وظهرت فيها العمالت النقدية 
لمصايد  كــمــوطــن  بــشــهــرتــهــا  واحــتــفــظــت 
اللؤلؤ التي وصلت آللئها إلى أسواق روما.  

متانة العالقات الثقافية
على  المعرض من جديد  هذا  ويؤكد 
متانة العالقات الثقافية التي تمّتعت بها 
مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية، 
الفرنسية  األثرية  البعثية  ساهمت  حيث 
فـــي الــكــشــف عـــن الــكــنــوز الــحــضــاريــة في 
المملكة وتقوم البعثة، ومنذ العام 2017، 
بعمليات تنقيب في موقع أبوصيبع الذي 
ق.م   50( تايلوس  حقبة  من  مقبرة  يضم 
دور  الــلــوفــر  متحف  استلم  وقــد  150م(   -
قيادة هذه العملية في عام 2022. وتشهد 
وجدت  التي  الجنائزية  المرفقات  عّينات 
مــع الــمــوتــى فــي هـــذا الــمــوقــع، والــتــي تم 
متاحف  مــن  اإلعـــارة  فــي  بعضها  تضمين 
فترة  على  الــلــوفــر،  متحف  إلــى  البحرين 
ازدهار كبير شهدته جزيرة البحرين- من 

تايلوس في تلك الحقبة.  
ــام الــدلــمــونــيــة،  ــتــ ــة إلــــى األخــ ــافــ وإضــ
يقّدم  تــايــلــوس،  مــن عصر  القبور  شــواهــد 
الــمــعــرض قــطــعــًا فـــريـــدة مـــن كـــل متحف 
الــبــحــريــن الــوطــنــي وقــســم الــشــرق األدنـــى 
المسمارية  كــالــلــوحــات  الــلــوفــر،  بمتحف 
دلمون  مكانة  عن  تتحدث  التي  التجارية 
الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة، أوعـــيـــة األحــجــار 
والفّخار التي تم استخدامها في التجارة 
وفـــي الــطــقــوس الــجــنــائــزيــة. إضـــافـــة إلــى 
الصحون،  األبـــاريـــق،  الصغيرة  التماثيل 
الكؤوس وأشرطة الفم والعيون الذهبية.  

ي�ضم قطعا نادرة من اآثار المملكة

�ف���ت���ت���اح م��ع��ر���س »م����ن ت��اي��ل��و���س �إل�����ى دل����م����ون.. رح��ل��ة
�أث����ري����ة ح�����ول �ل���ب���ح���ري���ن« ف����ي م��ت��ح��ف �ل���ل���وف���ر �ل���ي���وم

تحت رعاية وزير العمل جميل 
بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان دشــنــت 
»شباب  فعاليات  األهلية  الجامعة 
األهلية«، بحضور الرئيس المؤسس 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء الــجــامــعــة 
البروفيسور عبداهلل الحواج ورئيس 
ــة الـــبـــروفـــيـــســـور مــنــصــور  ــعـ ــامـ الـــجـ
الجامعة  قيادات  من  وعــدد  العالي 
ــاء الــهــيــئــتــيــن األكـــاديـــمـــيـــة  ــ ــــضـ وأعـ

واإلدارية وعدد من الطلبة.
ــة  ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ ــتــــه االفــ ــلــــمــ وفـــــــــي كــ
ــيـــة« عبر  ــلـ لــفــعــالــيــات »شـــبـــاب األهـ
الــرئــيــس الــمــؤســس رئــيــس مجلس 
األمناء البروفيسور عبداهلل الحواج 
عــن شــكــره وتــقــديــره لــوزيــر العمل 
جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان 
ــه فـــعـــالـــيـــات »شـــبـــاب  ــتــ ــايــ عـــلـــى رعــ
األهلية« للعام الثاني على التوالي 
بوصفها أحد أهم أنشطة الجامعة 
الــهــادفــة إلـــى ربـــط الــطــلــبــة بــســوق 
الـــعـــمـــل وإطــــالعــــهــــم عـــلـــى فـــرص 
الــتــوظــيــف واحـــتـــيـــاجـــات أصــحــاب 
الــعــمــل مــن الــمــهــارات الـــالزمـــة في 
ظــل الــمــتــغــيــرات الــمــتــســارعــة التي 
يـــشـــهـــدهـــا الــــســــوق وخــــاصــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــاســتــحــداث مــهــن جــديــدة 
وتقنية،  عــصــريــة  مـــهـــارات  تتطلب 
مــعــبــرا عــن شــكــره وتــقــديــره للوزير 

ومــســانــدتــه  ودعــمــه  تشجيعه  عــلــى 
طلبتها  دمــج  خطط  فــي  الجامعة 

وخريجيها في سوق العمل.
ــال الــبــروفــيــســور الــحــواج إن  وقـ
الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــخــطــط عــمــادة 
إدارة  ــدا  ــديــ ــحــ وتــ الـــطـــلـــبـــة  شـــــــؤون 
الستمراريتها  المهنية  الــعــالقــات 
ــعـــد انــطــالقــتــهــا  ــهـــريـــن بـ طـــــــوال شـ
استقطبت نحو 50 مؤسسة وشركة 
ــام والـــخـــاص،  ــعـ ــن الــقــطــاعــيــن الـ مـ
مــبــديــا اعــــتــــزازه بــالــنــجــاح الــبــاهــر 
لـــشـــريـــحـــة واســـــعـــــة مـــــن خـــريـــجـــي 
الجامعة في حجز مواقع متقدمة 

وحيوية في سوق العمل.
من جهته أشاد رئيس الجامعة 
برعاية  العالي  منصور  البروفيسور 
ــبــــاب  ــيــــات »شــ ــالــ ــعــ ــمــــل فــ ــعــ وزيــــــــر الــ
األهــلــيــة«، مــؤكــدا أن هـــذه الــرعــايــة 
تحمل رسالة دعم ومساندة لجميع 
طلبة الجامعة وخريجيها، وتطرق 
ــب الــتــي  ــوانــ ــجــ ــاويـــن والــ ــنـ ــعـ إلـــــى الـ
ــل بــنــاء  تــعــتــنــي الــجــامــعــة بــهــا ألجــ
لسوق  وتــأهــيــلــهــم  طلبتها  مـــهـــارات 
العمل كإقامة ورش العمل والندوات 
والــــزيــــارات الــمــيــدانــيــة، فــضــال عن 
الـــنـــواحـــي الــعــمــلــيــة الـــمـــقـــررة فــي 

المناهج الدراسية.
ــالـــي  ــور الـــعـ ــيــــســ ــروفــ ــبــ وأكــــــــد الــ

أفــواج  تخريج  فــي  الجامعة  جدية 
ــادرة عـــلـــى الــمــنــافــســة فــــي ســـوق  ــ ــ قـ
ــي هـــــذا الـــصـــدد:  ــل، وقــــــال فــ ــمـ ــعـ الـ
يكون  أن  )األهــلــيــة(  لطالب  »نــريــد 
الـــواقـــع  هـــو  وهـــــذا  األول،  الـــخـــيـــار 
حققه  فخورون بما  ونحن  حالًيا، 
ــا«. وأضـــــــاف:  ــونــ ــجــ ــريــ ــا وخــ ــنـ طـــالبـ
الـــخـــريـــجـــيـــن  مـــــن   %80 »حــــــوالــــــي 
الستة  األشــهــر  فــي  توظيفهم  يتم 
األولــــى مــن تــخــرجــهــم، وهــــذا أحــد 
المؤشرات التي نعتز بها«، وقال إن 
االستعانة  على  تحرص  الجامعة 
الميدانية  الــخــبــرات  مــن  بالعديد 
مـــــن أجـــــــل تــــقــــريــــب طـــلـــبـــتـــهـــا مــن 
في  المطلوبة  والــقــدرات  المهارات 
الــمــهــارات  تلك  ســـواء  العمل  ســوق 
أو  والمهمة  المطلوبة  الشخصية 
والتخصصية  المهنية  الــمــهــارات 
التي تتباين من تخصص إلى آخر.
ــث الـــبـــروفـــيـــســـور الـــعـــالـــي  ــ وحــ
ــبــــة الــــجــــامــــعــــة عــلــى  ــلــ ــيــــع طــ جــــمــ
ــلــــى مــــــن هــــذه  ــثــ ــمــ االســــــتــــــفــــــادة الــ
الـــــورش والــفــعــالــيــات لــمــا لــهــا من 
أقــدامــهــم في  أثــر كبير على وضــع 
الـــمـــســـار الــصــحــيــح ومــســاعــدتــهــم 
البيئة  مــن  السلس  االنــتــقــال  على 
بعد  العمل  ميادين  إلى  التعليمية 

تخرجهم.

} جانب من الفعالية.

»�لأهلي�ة« تد�س�ن فعالي�ات »�س�باب �لأهلي�ة« لتاأهي�ل طلبته�ا ل�س�وق �لعمل
تخرجهم م��ن  اأ���ض��ه��ر  خ���ال  ال��ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن   %80 ت��وظ��ي��ف  ال���ح���واج: 

محميد احملميد

بقيادة  الداخلية  وزارة  وتفوق  وتميز  نجاح  سر 
الــفــريــق أول مــعــالــي الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
واإلخـــالص،  الـــوالء  بجانب  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
بتفعيل مفهوم  قــامــت  أنــهــا  والــحــرفــيــة،  والــجــاهــزيــة 
الــشــراكــة الــمــجــتــمــعــيــة بــشــكــل مــهــنــي حـــضـــاري، مع 
الــجــمــيــع، ودعـــت لـــه، وتــمــســكــت بـــه، وشــجــعــت عليه، 

وابرزت نجاحاته.
أنها  الــداخــلــيــة،  وزارة  وتــفــوق  وتميز  نــجــاح  ســر 
ــززت مــن مــفــهــوم أن الــمــواطــن شــريــك فــي األمــن  عــ
واالستقرار، كما أنه فرد في فريق البحرين، وعنصر 
أساسي في التنمية الشاملة.. وجعلت المواطن يعتز 
الساهرة،  والعيون  البواسل  األمــن  بــرجــال  ويفتخر 

التي زرعت الثقة والطمأنينة.
الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة أصــبــحــت اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية، بفضل معالي وزير الداخلية وجهود الوزارة، 
مــن جاللة  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات  فــي ظــل 
ومساندة  ودعــم  ورعـــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الملك 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
العمل  مجاالت  من  مجال  أي  إلــى  اليوم  انظر 
فيه،  مــوجــودة  الداخلية  وزارة  أن  فستجد  والــحــيــاة، 
وشريكة معه، وداعمة له، وضامنة الستمراره وحمايته 
وحفظه.. لقد أصبحت جهود وزارة الداخلية عنصرا 
ــدا حـــاضـــرا فـــي كـــل شــــؤون الــمــواطــن،  ــاهـ رئــيــســا وشـ
والجودة  واآلمــنــة،  الكريمة  الحياة  ضمان  أجــل  من 
القيادة  في  ومدرسة  والشفافية،  والنزاهة  واإلبــداع، 

واإلدارة، والعطاء والبناء والتنمية.
الــداخــلــيــة هــي الحل  وزارة  كــانــت  ــات  ــ فــي األزمـ
والعنوان، وفي المشكالت كانت الداخلية هي المالذ 
واألمان، وعند األفراح والمناسبات والفعاليات تجد 
االنتخابات  سير  في  حتى  الضمان،  هي  الداخلية 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــكــتــســبــات والـــمـــنـــجـــزات تـــرى 
الــدوام.. لقد  الداخلية في الصفوف األمامية على 
الرفيعة،  باستراتيجيتها  الــداخــلــيــة  وزارة  جعلت 

كل  فــي  المواطن  مــع  واإليــجــابــي  الفاعل  حضورها 
زمان ومكان.

جــهــودهــا  ومــــع  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــإن  وكـــذلـــك 
وإنجازاتها المتواصلة، تجدها تقدم الدرس الرفيع 
وتــبــادر  الــفــســاد،  ومكافحة  المحاسبة  فــي  للجميع 
الحقوقي،  الشأن  في  السامية  التوجيهات  لتنفيذ 
والسجون المفتوحة، والعقوبات البديلة، حتى غدت 
وزارة الداخلية اليوم عالمة مسجلة وبصمة واضحة 

لكل إنجاز وطني. 
في الشراكة المجتمعية تجد وزارة الداخلية مع 
كبار السن والمرأة، والشباب والناشئة، والمؤسسات 
مدار  على  المستمرة  الفعاليات  وتنظم  والمدارس، 
ــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا حــتــى فـــي مــســألــة  الـــعـــام، وتـ
التوظيف من خالل تحرك المحافظات، وكذلك في 
السكنية،  المناطق  في  التنموية  المشاريع  مسألة 
وفــــي غــــرس الــمــفــاهــيــم الـــوطـــنـــيـــة، وفــــي الــتــواصــل 
ــا الوطني  مــع الــوســائــل اإلعــالمــيــة، ويــتــجــاوز دورهــ
المخاطر في  الوطن من  وقاية  المسؤول حتى في 

الداخل والخارج.
إن أّي انجاز أمني يتحقق، يكون هدفه المواطن، 
ــة مــجــتــمــعــيــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــراكــ ضـــمـــن شــ
الوطن.. هذه  تجاه  بالمسؤولية  والشعور  واالنتماء 
العبارة الرفيعة قالها وزير الداخلية، ليعلن للجميع 
في  المجتمعية،  الشراكة  بفضل  هــو  تحقق  مــا  أن 
قراءة واضحة لثنائية الشراكة في المعادلة األمنية 
في  المشتركة  والمسؤولية  والشرطة  المواطن  بين 

حفظ األمن والنظام العام. 
انخفاض معدل الجريمة واحد من أبرز إنجازات 
وزارة الداخلية والشراكة المجتمعية، وندرك تماما 
أكبر  الداخلية  وزارة  إنــجــازات  أن  وإيــمــان  ثقة  وبكل 
وأكثر، بشكل يومي ومتواصل ومستمر، ومحل فخر 
لمعالي  ودائما  كثيرا  فشكرا  جميعا..  منا  واعــتــزاز 

وزير الداخلية، وللرجال البواسل المخلصين.

malmahmeed7@gmail.com

وز�رة �لد�خلية 
و�ل�سر�كة �لمجتمعية

األعمال  لحلول  الخليجي  الــدولــي  المركز  أقــام 
في  الجنائية  العدالة  حول  نقاشية  حلقة  القانونية، 
مملكة البحرين باعتبارها نموذًجا رائًدا في المنطقة، 
النواب  لرئيسة مجلس  الثاني  النائب  بحضور  وذلــك 
علي أحمد زايد ممثاًل عن رئيسة مجلس النواب فوزية 
بــنــت عــبــداهلل زيــنــل، والــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
الشورى جميلة علي سلمان ممثلة عن رئيس مجلس 
الشورى علي بن صالح الصالح، بحضور رئيس جمعية 
بديوي،  المحامي حسن أحمد  البحرينية  المحامين 
وعدد  البستكي،  نادر  الدكتور  المملكة  ورئيس جامعة 
وطلبة  والمتدربين  والقانونين  المحامين  من  لفيف 

القانون من مختلف الجامعات.
وتأتي الحلقة النقاشية تجانسًا مع رؤية المركز 
القانوني  العمل  بمنظومة  االرتــقــاء  بــهــدف  ورســالــتــه 
وتم  واالبتكار،  التميز  على  قادر  قانوني  وتكوين جيل 
أربعة محاور  الضوء على  تسليط  الحلقة  خالل هذه 
رئيسية مهمة، تناولت مفهوم العدالة الجنائية الذي 
المدير  الــذوادي  المستشار محمد جاسم  فيه  تحدث 
التنفيذي للمركز الدولي الخليجي وبين تفوق مملكة 
الـــدول،  الــعــديــد مــن  الــمــجــال على  البحرين فــي هــذا 
بــاإلضــافــة الـــى مـــوضـــوع الــعــدالــة الــتــصــالــحــيــة الـــذي 
تحدث فيه الدكتور عبدالباسط الحكيمي رئيس قسم 
القانون الخاص بجامعة المملكة وبين تنوع األنظمة 

التي استحدثتها مملكة البحرين بهدف تطبق نظام 
العدالة الجنائية وتعزيز مفهوم الصلح والتصالح.

لألطفال  اإلصالحية  العدالة  فضاًل عن موضوع 
ــام صــلــيــبــيــخ  ــهـ والـــــــذي تـــحـــدثـــت فــيــهــا الــمــحــامــيــة سـ
المجلس  عضو  البحرينية  المحامين  جمعية  عضو 
االستشاري بجامعة المملكة وبينت فيه ريادة مملكة 
البحرين في حماية حقوق الطفل ورعايته واالعتناء 
تـــم اســتــعــراض مستحدثات  الــحــلــقــة  ــي خــتــام  ــه، وفـ بـ
فيه  تحدث  والذي  البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون 
رئــيــس جمعية  نــائــب  الــرحــمــن غنيم  عــبــد  الــمــحــامــي 
أمناء  مجلس  وعضو  األســبــق  البحرينية  المحامين 
وبين  األسبق  والقانونية  القضائية  الــدراســات  معهد 
التوسعية في تطبيق هذا  البحرين  فيه نظرة مملكة 

القانون وفتح افاق جديدة في المجتمع.
وتناول المتحدثون في أوراقهم البحثية المقدمة 
في  الــفــريــدة  البحرين  مملكة  تجربة  الجمهور  على 
تــطــبــيــق هــــذه األنـــظـــمـــة فـــي ظـــل تــوجــيــهــات الــقــيــادة 
ــيـــدة وحـــرصـــهـــا واهــتــمــامــهــا بــتــطــبــيــق الــعــدالــة  الـــرشـ
الجنائية، وما نتج عن ذلك من اثار إيجابية أخصها 
لعجلة  ودعــم  الجريمة  نسبة  فــي  ملحوظ  انخفاض 
للجريمة  المجتمع  نظرة  وتغير  واالقتصاد  التنمية 
والـــمـــســـاهـــمـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي مــواجــهــتــهــا والــــحــــد مــن 

انتشارها.

بح�ضور النائب الثاني لكل من مجل�ضي النواب وال�ضورى

حلق���ة يقي���م  �لخ�لي�ج����ي«  �ل����دولي  »�لمرك���ز 
�لبحري��ن ف��ي  �لجنائي��ة  �لعد�ل��ة  ح��ول  نقا�س��ية 

فــي مــؤتــمــر الهيئة  الــمــشــاركــون  أوصــــى 
»نــهــرا«  والطبية  الصحية  للمهن  الوطنية 
الــعــامــلــيــن  بـــيـــن  دوريـــــــة  عـــمـــل  بــعــقــد ورش 
والطبي  القطاع الصحي  والمستثمرين في 
بمملكة البحرين من جهة، والقائمين على 
الهيئة من جهة أخرى، وذلك بهدف مواصلة 
تـــبـــادل الــمــعــلــومــات واألفـــكـــار حـــول مجمل 
الـــتـــطـــورات فـــي هـــذا الــقــطــاع بــمــا فـــي ذلــك 
مــجــال الــتــراخــيــص الــطــبــيــة واالشــتــراطــات 
الخاصة بها، وبما يعزز من فاعلية واستدامة 

المنظومة الصحية في مملكة البحرين.
هذا  أعــمــال  فــي ختام  المشاركون  وأكــد 
المؤتمر الذي أقامته »نهرا« على مدى ثالثة 
أيام ضرورة أن تتناول تلك الورش عددا من 
األخطاء  مثل  المهمة،  األخــرى  المواضيع 
التعامل معها والتحقيق  الطبية وإجــراءات 
األدويــة  وترخيص  تسجيل  وإجـــراءات  فيها، 
الــطــبــيــة، والــتــدريــب الطبي  والــمــســتــلــزمــات 

المستمر.
المشاركون على ضــرورة عقد  كما شدد 
المسؤولين  للقاء  كمنصة  سنويا  المؤتمر 

التطورات  آخر  وتبادل  الصحي  القطاع  في 
والــتــحــديــات فـــي مــجــال الــرقــابــة عــلــى هــذا 
القطاع، الفتين إلى أهمية هذا المؤتمر في 
والمعنيين  المختّصين  مع  الخبرات  تبادل 
ــدرات والــمــعــرفــة  ــقـ بــهــذا الــقــطــاع، وإثـــــراء الـ
الــطــبــيــة، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة داعـــمـــة لــلــكــفــاءات 
الوطنية في إيجاد أفضل الحلول المبتكرة.
ــي الـــجـــالهـــمـــة  ــذبــ ــم عــ ــريــ ــورة مــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
الــمــهــن والــخــدمــات الــصــحــيــة أكـــدت حــرص 

المؤتمر  هــذا  توصيات  تنفيذ  على  الهيئة 
ــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الـــــذات  ــة مــ ــراكـ ــشـ ــالـ بـ
المشاركين  مرئيات  واالطــالع على  العالقة، 
من المستثمرين والعاملين في هذا القطاع 
الـــمـــهـــم، والـــتـــشـــاور مــعــهــم بـــشـــأن مــواصــلــة 
لكل  وتقديرها  شكرها  عن  معربة  تطويره، 

المشاركين والداعمين.
مؤتمر  إن  الجالهمة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
الصحية أصبح منصة مهمة من أجل التقاء 

من  الصحي،  القطاع  فــي  العاملين  جميع 
الخاص،  والقطاع  الحكوميين  المسؤولين 
والتشاور بشأن أفضل طرق تطوير القطاع، 
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حجم الحضور 
والمشاركة غير المسبوقين اللذين شهدهما 
يــبــرهــن عــلــى أهميته  الـــعـــام  الــمــؤتــمــر هـــذا 
فـــي تــطــويــر مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
ــبــــادل أفــضــل  لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وتــ
التجارب اإلقليمية والعالمية، وتعزيز مكانة 

البحرين على الخارطة الصحية العالمية.

ح�ضره 800 من الم�ضتغلين بالقطاع ال�ضحي والطبي..

�لم�ساركون في موؤتمر »نهر�« يو�سون بعقد ور�س عمل حول �لتر�خي�س �ل�سحية

بصمات نسائيةالعدد )16266( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 9 ربيع األول 1444هـ - 5 أكتوبر 2022م6

*متى بدأ اهتمامك بالغذاء الصحي؟
وتحديدا  للغاية  مبكرا  بــدأت  الصحي  بالغذاء  -عالقتي 
كانت تالحظ  التي  والدتي  اكتشفته  ما  وهذا  منذ طفولتي، 
دومـــا عـــدم خــلــو حقيبتي مــن الــفــواكــه الــطــازجــة الــتــي كنت 
أحرص على تناولها، وذلك على عكس أقراني في هذه السن 
كعادة  بشراهة  وأكلها  الحلوى  في شراء  يرغبون  كانوا  الذين 
كان متوفرا لدي  الغذائي  الوعي  وكأن هذا  غالبية األطفال، 

بالفطرة وبشكل تلقائي وعفوي.
*وماذا كانت اهتماماتك في تلك المرحلة؟

-كنت في طفولتي أتطلع دوما إلى خوض مجال التجميل 
الذي كان يجذبني بشدة، كما عشقت ممارسة بعض الرياضات 
مثل الفورموال 5، وكنت أصغر وأول فتاة بحرينية تحصل على 
أنشطة محلية  بعدة  وقد شاركت  المجال،  هذا  في  الرخصة 
في هذه الرياضة إال أنني توقفت ولم أواصل، وبعد حصولي 
في  الــدراســة  إلــى  التوجه  قــررت  العامة  الثانوية  شهادة  على 
جامعة للفندقة في سويسرا، وحصلت على بكالوريوس إدارة 
الترفيه، وقد  أعمال، وكان من ضمن دراستي تخصص علوم 
اكتسبت خبرة علمية وعملية واسعة أهلتني لتكملة مسيرتي.

*وما هو مصدر هذه الخبرات؟
-لــقــد درســــت وعــمــلــت فـــي عـــدة دول أوروبـــيـــة فـــي مــجــال 
تنظيم الفعاليات بمختلف أنواعها، منها على سبيل المثال 
ال الحصر الفورموال 1، وكذلك فعاليات مهمة بالمنتجعات 
واالستوديوهات الوطنية وغيرها، حيث مكثت خارج البحرين 
واســعــة علمية  خــبــرات  اكتسبت خاللها  ســنــوات  حــوالــي ســت 
ــررت الــعــودة إلــى  وعملية أفــادتــنــي كــثــيــرا فــي مـــشـــواري، ثــم قـ
بها،  مجتمعي  وإلفـــادة  الــواقــع  أرض  على  لتطبيقها  وطــنــي، 
منطقة  وفــي  بالبحرين  نفسه  مجالي  فــي  عملت  وبالفعل 
الخليج، وحين تعرضت ألزمة صحية هنا فكرت في إنطالق 

مشروعي ألنه نبع من حاجة شخصية.
*وما فكرة المشروع؟

إنتاج مجموعة  أزمة صحية فكرت في  -حين عانيت من 
بديل  إلى جانب صناعة  البارد،  العصر  بتقنية  العصائر  من 
أي  ببيتي،  انطلق مشروعي من مصنع صغير  وقد  الحليب، 
عــلــى نــطــاق مــحــدود فــي الــبــدايــة، ثــم تــطــور وأصــبــح مصنعا 
كبيرا وذلك بالشراكة مع رجل أعمال معروف هو حسين علي 
المملكة  فــي  لنا  فــرع  تشغيل  بــدء  بصدد  اآلن  ونحن  كــاظــم، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهـــو يــعــتــبــر الــمــصــنــع األول مـــن نــوعــه 
يفي  لكونه  أهميته  وتنبع  بــالــســعــوديــة،  أو  بالبحرين  ســـواء 
باحتياجات الذين يعانون من مشاكل صحية نتيجة تناولهم 
الحليب، وهي مشكلة عانيت منها بصفة شخصية كانت سبب 

تفكيري بهذا المشروع.
*وماذا عن العصائر؟

-المعروف أن العصائر الخضراء تنفع بشدة من يعانون 
من مشكلة امتصاص الغذاء، وهي أيضا مشكلة عانيت منها، 
وقد أدركت أهميتها أثناء رحلة قمت بها في شرق آسيا بهدف 
كــمــا حصلت عــلــى عــدة  الــجــســم،  الــســمــوم فــي  التخلص مــن 
وبشكل  دول مختلفة،  مــن  المجال  هــذا  فــي  علمية  كــورســات 
عام يمكن القول إن هذه المنتجات تمنح لمستخدمها فرصة 

العيش بشكل أفضل، كما تمد الجسم بالطاقة الالزمة.
*وما تقنية العصر البارد؟

-تــقــنــيــة الــضــغــط الـــبـــارد هــي عملية فــصــل األلـــيـــاف عن 
خالليا الفاكهة من دون مساعدة من أي حرارة، وهي بالطبع 
تستغرق وقتا أطول، وتنتج عصيرا أقل، ومن ثم فإن العصير 
ــراء فــي الــمــحــتــوى الــغــذائــي، وفـــي هــذه  المنتج يــكــون أكــثــر ثـ
العصير،  الســتــخــراج  هيدروليكيا  مكبسا  يستخدم  التقنية 
على عكس الطرق األخرى، وتصل مدة تخزينها في الثالجة 
الحصول على عصير  وبالتالي يمكن  أيام،  إلى حوالي ثالث 
ــن ثــم يعود  تــركــيــز عــالــيــة، ومـ طبيعي ويــحــتــوي عــلــى نــســبــة 
دون سكر  أنه من  المستهلك، وخاصة  باإليجاب على صحة 

أو أي إضافات. 
*وكيف كان رد الفعل تجاه منتجاتك؟

-لقد فوجئت برد فعل إيجابي للغاية فاق كل التوقعات، 
وأذكر أن منتجاتنا حين عرضت بمجمع 338 ألول مرة نفذت 
جميعها خالل ساعتين فقط، األمر الذي شجعنا على اتخاذ 
قرار افتتاح المصنع، ومع ذلك مررنا بتحديات كبيرة، وبعد 
بعد مشوار  األربـــاح  فــي تحقيق  بــدأنــا  تقريبا  ســنــوات  خمس 
إلى ما نحن عليه  طويل من الجهد واالجتهاد حتى وصلنا 

اليوم.
*وما طاقة المصنع؟

حوالي  حاليا  به  يعمل  حيث  المصنع  تطور  الوقت  -مع 
خمسين موظفا، وهو ينتج ثالث منتجات جرعات صحية من 
العصير، وبديل الحليب، وبرنامج ديتوكس الرابع، وإلى جانب 
حصولي على شهادة ممارس صحة التغذية من لندن، أعكف 
والتوسع  منتجاتي  لتطوير  البديل  الطب  دراســة  على  اليوم 

بدرجة أكبر مستقبال بمشيئة اهلل سبحانه وتعالى.
*أهم تحد؟

ــاإلرادة  -رغـــم مــواجــهــة الكثير مــن الــتــحــديــات، إال أنــنــي بـ
لقد  عامة  وبصفة  عــثــرات،  أي  على  التغلب  يمكن  والطموح 
اعتدت على أن أنظر ألي تحد على أنه خير من الخالق، بل 

إن دخولي مجال الصناعة كامرأة يعتبر في حد ذاته تحديا 
ذلــك لم  المجال، ومــع  النساء في هــذا  إلــى قلة  كبيرا، نظرا 
امـــرأة،  بكوني  تتعلق  الــعــثــرات  مــن  نــوع  أي  طريقي  يعترض 
النساء في حياتي، منهم أمي  ولي في ذلك قدوة من جميع 
والدتي  وكانت  والمثابرة،  القوة  منهما  تعلمت  فقد  وجدتي، 
حققته  ما  وسبب  قدوتي  وهــي  إلــي،  بالنسبة  واألب  األم  هي 
اليوم، كما أن عملي في مجال يمثل بالنسبة إلي شغف كبير 

هو سر نجاحي أيضا.
*ما هو أكبر خطر على الصحة اليوم؟

أعتقد أن أكبر خطر على الصحة اليوم هو تناول السكر 
بكل صوره وأشكاله، فهو سم قاتل يجب محاربته وخاصة بين 
متعددة  وهي  بدائله  البحث عن  بد من  وال  الجديد،  الجيل 
كبير  إلــى حد  وعــي  هناك  إن  القول  يمكن  وعموما  ومتاحة، 
مختلف  بين  الــراهــن  الــوقــت  فــي  الصحية  التغذية  بأهمية 
العامة  بالثقافة  التحلي  في  رغبة  هناك  وأن  المستهلكين، 
فيما يتعلق بهذا األمر، ومن موقعي هذا أدعو أي مستهلك 
أن يحرص على االطالع على المعلومات الغذائية المتوافرة 
عن كل غذاء يقدم على تناوله، ويتقن االختيار بما يتالءم مع 
حالته الصحية، وهي خدمة توفرها كل المطاعم في المملكة 
أي  إجــبــار  يتم  حيث  المثال،  سبيل  على  السعودية  العربية 
يقوم  غـــذاء  أي  عــن  المعلومات  تلك  بتوفير  تــجــاري  مطبخ 

بإنتاجه وأتمنى أن يتم تطبيق ذلك في مجتمعنا.
*حلمك القادم؟

المصنع  فــرع  بافتتاح  حلمي  تحقيق  يتم  ســوف  -قريبا 
وسوف  لمنتجاتي،  السعودية  العربية  المملكة  في  الرسمي 
ومهم  كبير  إنجاز  وهــو  هناك،  مــدن  ثــالث  في  بالتوزيع  نقوم 
محليا  استطعنا  الــحــمــد  وهلل  شــريــكــي،  وإلــــى  إلـــي  بالنسبة 
يصل  أن  وأتمنى  الكبيرة،  الــبــرادات  في  بمنتجاتنا  التواجد 
العالم،  إلى دول  الشرق األوســط، ومنها  إلى منطقة  البراند 
هي  العالية  الــجــودة  ألن  مستحيال،  ليس  ذلــك  أن  واعــتــقــد 
النافذة نحو تحقيق هذا، وخاصة أن األسعار مقارنة بمنتجات 

مماثلة في دول أخرى تعد أسعارا تنافسية إلى حد كبير.

       

يقول المهاتما غاندي »الصحة هي الثروة الحقيقية.. وليس قطعة من الذهب والفضة«!
نعم، طالما ال يزال لدى المرء شيء من الصحة، فهو قادر على العيش بكل راحة وسعادة، 
وهي نعمة خفية من يفقدها فقد شيئا عظيما، حيث وصفها اإلمام علي عليه السالم قائال: 

»وإني ذقت الطيبات كلها.. فلم أجد أطيب من العافية«!
يعد  الــذي  مشروعها  أطلقت  عليها،  والحفاظ  الصحة  على  اإلبــقــاء  مبدأ  من  وانطالقا 
األول من نوعه في البحرين وفي المملكة العربية السعودية، المتخصص في صناعة العصائر 
بتقنية العصر المبرد وبديل الحليب، وذلك بعد أن تعرضت ألزمة مرضية دفعتها إلى البحث 
عن منتجات تحقق جودة الغذاء وتحافظ على الصحة، لتضاف إلى قائمة األسماء النسائية 
لإلبداع  مــصــدرا  وأصبحن  الصناعية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  محوريا  دورا  الــيــوم  تلعب  التي 

والتغيير بها.
سنية جميل عبدالعال، رائدة أعمال عصامية، شقت طريقها بكل جهد واجتهاد، وكافحت، 
تجربتها  خــالل  من  النسائي  األعمال  عالم  في  القمة  على  لتتربع  أولــه،  من  السلم  وصعدت 
رصد  حاولنا  والتي  واالبتكار،  التميز  في  به  يحتذى  نموذجا  تمثل  والتي  نوعها  من  الفريدة 

تفاصيلها في السطور التالية:

�صاحبة اأول م�صنع من نوعه يف البحرين واململكة العربية ال�صعودية للع�صائر ال�صحية وبديل احلليب.. 

اأول بحرينية واأ�صغر قائد يح�صل على رخ�صة فورموال 5.. حا�صلة على �صهادة ممار�س �صحة التغذية.. 

رائدة االأعمال �صنية جميل عبدالعال لـ»اأخبار اخلليج«:

حـاجـة  مـن  نـبـعـت  مـ�شـروعـي  فـكـرة 

�شـخـ�شـيـة بـعـد تـعـر�شي لأزمة �شحية

منزلي  ف���ي  ���ص��غ��ي��ر  م�����ص��ن��ع  م���ن  ان��ط��ل��ق  م�����ص��روع��ي 
در�صت وعملت في عدة دول اأوروبية وعدت لتطبيق خبراتي بوطني

اأدر�س حاليا الطب البديل بجامعة اأوروبية لتطوير منتجاتي 
و�صلت اأنا و�صريكي اإلى مرحلة الربح بعد خم�س �صنوات من بدء م�صروعنا

ال�صكر �صم يكمن وراء اأكثر الم�صاكل ال�صحية الغذائية اليوم 
الغذاء ال�صحي تحول اإلى تريند وهناك وعي مجتمعي به
والمثابرة والقوة  الإرادة  منها  وتعلمت  قدوتي  والدتي 
اأحلم بالو�صول بمنتجاتي اإلى العالمية والجودة هي النافذة لذلك

كنت اأول بحرينية تح�صل على رخ�صة فورمول 5 ولي م�صاركات في البحرين 

} »أخبار الخليج« تحاور سنية.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} سنية جميل عبدالعال.

} منتجاتها.} في المصنع. } مع شريكها حسين علي كاظم.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16266/pdf/1-Supplime/16266.pdf?fixed7866
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/INVS
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311020
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اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط ت��وا���ص��ل االرت���ف���اع
واصلت أسعار النفط، أمس الثالثاء، االرتفاع لليوم الثاني، في ظل تجدد المخاوف من تراجع معروض 
الخام في األسواق وسط توقعات باتجاه منظمة »أوبك+« لخفض إنتاجها من الذهب األسود. وارتفعت العقود 
اآلجلة للخام األمريكي »غرب تكساس الوسيط« بنسبة 0.60% إلى 84.13 دوالرا للبرميل. في حين صعدت 
لبيانات موقع  وفقا  للبرميل،  دوالرا   89.38 إلى   %0.59 بنسبة  »برنت«  العالمي مزيج  للخام  اآلجلة  العقود 
وخارجها،  »أوبـــك«  منظمة  من  للنفط  منتجة  دوال  تضم  التي  »أوبـــك+«،  مجموعة  دول  وتعقد  »بلومبيرغ«. 

اجتماعا في فيينا يوم األربعاء القادم لبحث أسواق النفط واستراتيجية اإلنتاج.

باري�س تقاطع مباريات مونديال قطر
مونديال  مباريات  بث  عدم  باريس  الفرنسية  العاصمة  قــررت 
2022 على الشاشات العمالقة في المناطق العامة بسبب »مخاوف 
من انتهاك حقوق العمال المهاجرين واألثر البيئي« للبطولة في 
مدن  قبل  من  مماثلة  تحركات  وســط  باريس  خطوة  وتأتي  قطر. 
الرياضة،  المسؤول عن  باريس  نائب عمدة  وقــال  أخــرى.  فرنسية 
الــثــالثــاء: »هناك  أمــس  بــاريــس«  بلو  ــادان، إلذاعـــة »فرنسا  رابــ بيير 

مشكلة تتعلق باألثر البيئي«، مشيرا إلى »المالعب المكيفة«.
وأضاف: إن »الظروف التي تم بناء هذه المنشآت فيها يجب 
امتالك  رغــم  الخطوة  هــذه  وتأتي  أيضا«.  تساؤل  موضع  تكون  أن 
شركة قطر لالستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان لكرة 
القدم. وفي هذا الصدد، قال رابادان: »تربطنا عالقات بناءة للغاية 
يمنعنا  ال  ذلك  لكن  ومالكيه،  جيرمان(  سان  )باريس  النادي  مع 
إقامة  عــدة  فرنسية  مــدن  ورفــضــت  نختلف«.  عندما  االنتقاد  مــن 
قطر  سجل  »على  احتجاجا  قطر  مونديال  مباريات  لبث  شاشات 
في مجال حقوق اإلنسان« كما تعرضت قطر النتقادات شديدة في 
العقد الماضي بزعم معاملتها للعمال المهاجرين، وغالبيتهم من 

جنوب آسيا، الذين يعلمون في مجال البناء.

المجل�س  ق��ائ��د  م��ع  ي��ب��ح��ث  ب��وت��ي��ن 
ال��ع�����ص��ك��ري ف���ي م��ال��ي ف���ي اإم����داد 
مجانا  رو���ص��ي��ة  ب��اأ���ص��م��دة  ال���ب���اد 
بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  أجــرى  )أ ف ب(:   - موسكو 
العسكري  المجلس  قــائــد  مــع  هاتفية  مــبــاحــثــات  الــثــالثــاء  أمـــس 
رغبته  خاللها  أكــد  غــويــتــا،  أسيمي  الكولونيل  مــالــي  فــي  الــحــاكــم 
الغربية  العقوبات  جــراء  من  عالقة  روسية  بأسمدة  مالي  بإمداد 
المفروضة منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا. وأشار بيان للكرملين 
روسيا  مــبــادرة  تطبيق  ضـــرورة  على  »شـــّددا  وغويتا  بوتين  أن  إلــى 
المتعّلقة بإرسال 300 ألف طن من األسمدة )الروسية( العالقة في 
موانئ أوروبية من جراء عقوبات غير مشروعة، مجانا إلى بلدان 
تحتاج إليها«. في سبتمبر، أكد الرئيس الروسي أن هذه األسمدة 
عالقة في موانئ في االتحاد األوروبي على الرغم من اّتفاق أبرم 
موانئ  من  االوكرانية  الحبوب  تصدير  إلتاحة  كييف  موسكو  بين 
تصدير  دون  تحول  التي  الغربية  العقوبات  ورفــع  األســـود  البحر 
المنتجات الزراعية الروسية. وكان بوتين قد اّتهم االتحاد األوروبي 
بالسعي إلى وضع اليد على هذه األسمدة متعهّدا توزيعها مجانا 
على بلدان نامية في حال تمّكنت موسكو من استعادتها. وبحسب 
الكرملين، أكد بوتين وغويتا أمس الثالثاء على وجود نّية لديهما 
أجل  مــن  األمــنــي  المجال  فــي  الــروســي-الــمــالــي  الــتــعــاون  لـ»تعزيز 

القضاء على المجموعات اإلرهابية في كامل أراضي مالي«. 

بعد  بور  االإيراني حاجي  االإفراج عن 
توقيفه اإثر اأغنية داعمة لاحتجاجات 
بكفالة عن  اإليــرانــيــة  السلطات  أفــرجــت  )أ ف ب(:   - طــهــران 
أغنية لقيت  تقديمه  بعد  أوقف  الذي  بور  المغني شروين حاجي 
انتشارا على مواقع التواصل، دعم فيها احتجاجات أعقبت مقتل 
أفاد مسؤول قضائي أمس الثالثاء.  الشابة مهسا أميني، وفق ما 
احتجاجية  تحركات  سبتمبر،   16 منذ  عــدة  إيرانية  مــدن  وتشهد 
يومية إثر وفاة الشابة الكردية أميني )22 عاما(، بعد ثالثة أيام من 
توقيفها من قبل شرطة األخالق في طهران لعدم التزامها قواعد 
االحتجاجات،  هامش  على  العشرات  وقضى  اإلســالمــي.   اللباس 
بينهم عناصر من قوات األمن، بينما أكد مسؤولون توقيف مئات 
العام  المدعي  وقــال  الشغب«.  و»أعمال  التحركات  في  المشاركين 
في محافظة مازندران )شمال( محمد كريمي إنه »تم االفراج عن 
وفق  قضيته  متابعة  تتم  أن  على  بكفالة  بــور  آقــا  حاجي  شــرويــن 
المسار القضائي«، وفق ما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية »إرنا«. 
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت األسبوع الماضي عن 

توقيف المغني البالغ من العمر 25 عاما.
ــرف بــمــوســيــقــى الـــبـــوب وكــتــابــة  ــور الــــذي عـ واكــتــســب حــاجــي بـ
أغنية  على خلفية  الماضية  ــام  األيـ فــي  واســعــة  شــهــرة  األغــنــيــات، 
»براِي« )»من أجل«( بالفارسية. وكانت كلمات األغنية مستقاة من 
التي  تغريدات يتحدث فيها مستخدمو موقع توتير عن األسباب 
تدفعهم الى االحتجاج. ولقي األداء الحزين لحاجي بور، المرفق 
بلقطات من االحتجاجات الحالية وأحداث راهنة وسابقة، انتشارا 
األغنية ماليين  تمت مشاهدة  االنترنت، حيث  على شبكة  واسعا 

المرات خالل أيام.

لقيود  تخطط  وا�صنطن  �صحيفة: 
غير م�صبوقة على تكنولوجيا ال�صين

»أقوى دفعة حتى اآلن  تخطط واشنطن لسن قواعد ستكون 
العمالقة  الــحــواســيــب  ســوق  لــضــرب  المتحدة  الــواليــات  قبل  مــن 
نيويورك  لصحيفة  وفقا  الصين«،  في  المزدهرة  البيانات  ومراكز 
تكون  أن  يمكن  الــجــديــدة  الــقــواعــد  إن  الصحيفة  وقــالــت  تــايــمــز. 
اإلجراء األكثر شموال الذي اتخذته إدارة بايدن حتى اآلن إلحباط 
مراكز  تشغل  الــتــي  األمــريــكــيــة  التكنولوجيا  إلــى  الصين  وصـــول 

البيانات وأجهزة الكمبيوتر العمالقة.
ونقلت الصحيفة عن »العديد من األشخاص المطلعين على 
األمر« قولهم إن الخطة وهي األحدث في سلسلة من الخطوات، 
بــكــيــن فــي تصنيع أســلــحــة الجيل  إلـــى عــرقــلــة طــمــوحــات  تــهــدف 
الــتــالــي وأتــمــتــة أنــظــمــة الــمــراقــبــة واســعــة الــنــطــاق. وســتــكــون هــذه 
اإلجراءات، التي يمكن أن يكون اإلعالن عنها في أقرب وقت ممكن 
هذا األسبوع، من أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن لقطع 

وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصالت المتقدمة.
وقالت إن البناء سيكون على قاعدة تشريعية من عهد ترامب 
من  هـــواوي  العمالقة  الصينية  االتــصــاالت  لشركة  ضربة  وجهت 
خالل منع الشركات في جميع أنحاء العالم من إرسال منتجات لها 
مصنوعة باستخدام التكنولوجيا أو اآلالت أو البرامج األمريكية. 
ومختبرات  الصينية  الشركات  مــن  عــدد  يــواجــه  أن  المتوقع  ومــن 
لشركة  مماثلة  قــيــودا  الكيانات  مــن  وغيرها  الحكومية  األبــحــاث 
لنيويورك  بالخطط تحدثوا  درايــة  وفقا لشخصين على  هــواوي، 
أميركية  تقنيات  أي شركة تستخدم  إنه سيتم منع  وتقول  تايمز. 

الصنع من البيع للكيانات الصينية التي تستهدفها اإلدارة.

تح�ذر  العالمي�ة  ال�صح�ة  منظم�ة 
م���ن اح��ت��م��ال ارت���ف���اع ع��دد 
الوفي���ات بالكولي���را ف���ي هايتي 
جنيف - )أ ف ب(: قالت منظمة الصحة العالمية أمس 
هايتي  في  الكوليرا  تفشي  جــراء  الوفيات  عــدد  أن  الثالثاء 
قد يكون »أعلى بكثير« مما ُأبلغ عنه وتوقعت ارتفاع حاالت 
البلد  فــي  المتعددة  األزمـــات  أن  مــن  التحذير  مــع  اإلصــابــة 
في  الغارقة  الدولة  هذه  وأعلنت  االستجابة.  ستعقد جهود 
أزمــات يوم األحد وفاة ما ال يقل عن سبعة أشخاص جراء 
الكوليرا ما يجدد المخاوف من انتشار هذا المرض مجددا 
بــعــد قــرابــة ثـــالث ســنــوات عــلــى تسجيل آخـــر حــالــة إصــابــة 

مؤكدة. 
ورصـــدت عــدة حـــاالت مشتبه بها فــي كــارفــورفــويــه على 
ــور او بــرنــس، وفـــي حــي ســيــتــي سوليه  أطــــراف الــعــاصــمــة بـ
الساحلي. والمنطقتان تسيطر عليهما العصابات والدخول 
أواخــر يوليو. وســاءت األوضـــاع في  إليهما صعب جــدا منذ 
هــايــتــي فــي األســابــيــع القليلة الــمــاضــيــة وســـط قــطــع طــرق 
نهب  وأعــمــال  احتجاج  وتــظــاهــرات  المحروقات  فــي  ونقص 
بــاســم منظمة الصحة  الــمــتــحــدث  ــال  وقـ وإضـــرابـــات عــامــة. 
إن  جنيف  في  للصحافيين  ليندماير  كريستيان  العالمية، 
الــوضــع يعقد بــشــدة االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة« مضيفا  »هـــذا 
»الوضع يتطور بسرعة، وقد تكون هناك إصابات سابقة لكن 

لم ُترصد«. 
ورجح أن تكون أرقام الوفيات »أعلى بكثير«.

 غزة - )رويترز(: في قطاع غزة المكتظ 
بالسكان ينازع االحياء االموات على المسكن  
المقابر   فــي  لهم  مــأوى  ال  مــن  استقر  حيث 
الطلب  مــواجــهــة  فــي  السلطات  تعاني  فيما 

المتزايد على مساكن جديدة.
ــدم في  ــ فـــي مــقــبــرة الــشــيــخ شــعــبــان االقــ
الــقــطــاع تــعــيــش عــائــلــة كــامــيــلــيــا كــحــيــل في 
مسكن بناه زوجها بالطرف الشرقي للمقبرة 
يغطي قبري شخصين مجهولين صارا االن 

مدفونين تحت أساساته.
المقبرة  فــي  تعيش  الــتــي  كحيل  وقــالــت 
الواقعة بوسط مدينة غزة منذ 13 عاما مع 
أطفال  االن ستة  التي تضم  وأسرتها  زوجها 
»لوال الميتين بتحكي كان قالوا اطلعوا من 

هان«.
من  سلم  على  للنزول  الــزائــرون  يحتاج 
ثـــالث درجــــات لــلــوصــول الـــى الــمــســكــن قليل 
االثاث لتشم أنوفهم رائحة قوية تطلق عليها 

كحيل »رائحة الموت«.
مبالغ  يكسبون  الــذيــن  أطفالها  ويــســأل 
صــغــيــرة لـــقـــاء جــلــب الـــمـــيـــاه لــلــنــاس خــالل 
الجنازات والديهم باستمرار متى سيتمكنون 

من االنتقال من المقبرة.
»أحيانا  عاما(   12( لميس  االبنة  وقالت 
بيعزموني صاحباتي في المدرسة بس أنا ما 

بقدر أعزمهم هنا َبخجل كتير«.

المقبرة  مساحة  على  الضغط  ويعكس 
ــغـــوط الـــمـــتـــزايـــدة عـــلـــى األراضــــــــي فــي  الـــضـ
واسرائيل  مصر  بين  ضيقة  رقعة  وهــي  غــزة 
مــــحــــاصــــرة مــــن الـــجـــانـــبـــيـــن وتـــــواجـــــه أزمــــة 
ديــمــوغــرافــيــة مــتــصــاعــدة مــنــذ ســنــوات. ومــن 
الــمــتــوقــع أن يــزيــد عـــدد ســكــان الــقــطــاع الــى 
أكثر من الضعف في غضون 30 عاما الى 4.8 
ماليين نسمة وبدأت المساحات المتاحة من 

االرض بالفعل في النفاد.
وزارة االشغال  وكيل  ناجي سرحان  وقال 
العقارات  التنافس على  ان  العامة واالسكان 
الطلب  تزايد  مع  غــزة شديد  في  الشحيحة 
ــي الــزراعــيــة  ــ عــلــى كــل مــن الــمــســاكــن واالراضـ
المتزايد  السكان  اطعام عدد  للمساعدة في 
سكنية  وحـــــدة  ألــــف   14 يــحــتــاجــون  الـــذيـــن 

جديدة سنويا.
وتصل المعاناة حتى للموتى اذ يتعرض 
مــثــواهــم االخـــيـــر لــضــغــوط لــيــس فــقــط من 
واضــعــي الــيــد بــل مــن تــزايــد عـــدد مــن ليس 
لديهم مكان اخر يلجأون اليه والذي أصبح 

حقيقة ال مفر منها.
وقال مازن النجار مدير عام االمالك في 
وزارة االوقاف والشئون الدينية في غزة التي 
تشرف على 64 مقبرة في القطاع »نحن في 
معضلة كبيرة تجاه ايجاد أراض الحتياجات 
ــع قــطــاع غـــزة والــتــضــخــم  الــقــبــور بــســبــب واقــ

الــســكــانــي الــكــبــيــر«. وأضــــاف »كـــل ســنــة يـــزداد 
بنيان  االحتياج  يــزداد  وأكثر  أكثر  االحتياج 

وانشاءات وأيضا نحتاج لقبور ومقابر«.
مع التنافس الكبير في الطلب تراجعت 
للمقابر  المساحة  من  المزيد  الــى  الحاجة 
في قائمة االولويات خاصة في ظل الحروب 
المتكررة التي دمرت االف الوحدات السكنية.

 24 بـــالـــفـــعـــل  االوقـــــــــاف  وزارة  وأغـــلـــقـــت 
بالرغم  االستيعابية  طاقتها  نــفــدت  مقبرة 
دفن  فــي  العائالت  مــن  العديد  استمرار  مــن 
مــوتــاهــم فــي الــقــبــور الــقــديــمــة الــقــريــبــة من 

منازلهم.
وقال خالد حجازي وهو حارس من وزارة 
»ممنوع  رضـــوان  الشيخ  مقبرة  فــي  االوقـــاف 
فيها  وما فيش وسع  الدفن هنا النه مليانة 
وصــعــب تــالقــي مــكــان للقبور بــس الــنــاس ما 
ــا بـــحـــاول أمــنــعــهــم  ــ بــتــلــتــزمــش«. وأضـــــاف »أنـ

بقدرش«.
مقابر  تخصيص  تــم  ــه  انـ الــنــجــار  وقــــال 
ــــرى فـــي الــقــطــاع  ــــع مــــدن أخـ جـــديـــدة فـــي أربـ
لــكــن يــتــعــيــن االن ايـــجـــاد بــديــل عــلــى الــفــور 
ألكــبــر مــقــبــرة والــتــي تــقــع فــي شــمــال مدينة 
وقــال  شــخــص.  ألــف   750 وتبلغ سعتها  غــزة 
أوشكت  الــشــهــداء  مقبرة  الشرقية  »المقبرة 
على االنتهاء )االمتالء( ولربما في ثالث أو 
أربع سنوات لن نجد قطعة أرض ندفن فيها«.

طاب اإيرانيون محتجون يهتفون: هذه بداية ثورة
الثالث  لــأســبــوع  يــواصــل اإليــرانــيــون  الــعــربــيــة.نــت: فيما 
السلطات، وال سيما  المنددة بقمع  التوالي تظاهراتهم  على 
في جامعات العاصمة، أفاد ناشطون بانطالق احتجاجات في 

طهران تطالب بإطالق سراح الطالب المعتقلين في البالد.
كما هتف طالب جامعة فردوسي في مشهد شمال شرقي 
إيران أمس أثناء إضرابهم، قائلين: »هذا لم يعد احتجاجا.. 

بل بداية ثورة«.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس بـــدأ طـــالب طــهــران بالتعبير عن 
غضبهم عبر استخدام أبواق السيارات، بعد حملة االعتقاالت 

التي طالتهم، وال سيما في جامعة شريف.
إلى  والــشــابــات  الشبان  العديد مــن  نــزل  ذلــك  إلــى جانب 
السلطة، وصارخين  هــتــافــات ضــد  مــردديــن  الــمــديــنــة،  ــوارع  شـ
»الـــمـــرأة، حــيــاة، حــريــة«، و»الـــمـــوت لــلــدكــتــاتــور« فــي إشــــارة إلــى 
عدد  بــارتــفــاع  إيــرانــيــة  حقوقية  منظمة  أفـــادت  كما  خامنئي. 

قتلى االحتجاجات في البالد إلى 154.
يــذكــر أن مــهــســا أمــيــنــي، الــتــي تــنــحــدر مـــن مــديــنــة سقز 
الكردية في شمال غربي إيران، كانت قد توفيت في 16 سبتمبر 
)2022( بعد ثالثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة األخالق، 

ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.
ــار الــغــضــب في  وقـــد أشــعــلــت وفــاتــهــا مــنــذ ذلـــك الــحــيــن نـ
على  المفروضة  القيود  بينها  من  قضايا،  عــدة  حــول  البالد، 
بمالبس  المتعلقة  الصارمة  والقواعد  الشخصية  الحريات 
المرأة، فضال عن األزمة المعيشية واالقتصادية التي يعاني 
نظام  يفرضها  الــتــي  الــصــارمــة  والــقــواعــد  اإليــرانــيــون،  منها 
الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. ولعبت النساء دورا بارزا 
في تلك االحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه.

وشــكــلــت الــتــظــاهــرات الــتــي عــمــت عــشــرات الــمــدن خــالل 
األسابيع الماضية وال تزال، شاملة مختلف األعراق والطبقات، 
االحــتــجــاجــات األكــبــر منذ تلك الــتــي خــرجــت اعــتــراضــا على 

1500 شخص  بمقتل  وقتها  وأفــيــد   ،2019 فــي  الــوقــود  أســعــار 
)بحسب رويترز( في حمالت قمع ضد المتظاهرين.

16 سبتمبر  منذ  إيــران  في  األقــل  على  92 شخصًا  وقتل 
حسبما أعلنت »منظمة حقوق اإلنسان في إيران« )IHR( التي 
تتخذ من أوسلو مقرًا، بينما أفادت السلطات بمقتل حوالي 
60 شخصًا بما في ذلك 12 عنصرًا في القوات األمنية. وأوقف 

أكثر من ألف شخص. 
ــاء« الــرئــيــس  ــ ـــران أمـــس »ريــ فـــي غــضــون ذلـــك انــتــقــدت إيــ
األمريكي جو بايدن غداة إعالن عقوبات أمريكية جديدة ضّد 

طهران بسبب قمع االحتجاجات.
المتحدة  »الـــواليـــات  إّن  بــيــان اإلثــنــيــن  فــي  بــايــدن  وقــــال 
أعمال  مرتكبي  على  إضافية  أكــالفــًا  األســبــوع  هــذا  ستفرض 
»سنواصل  مضيفًا:  السلميين«،  المتظاهرين  ضــّد  العنف 
في  اإليرانيين  حقوق  ودعم  اإليرانيين  المسؤولين  محاسبة 

التظاهر بحرّية«.
ــايـــدن مــاهــيــة اإلجــــــــراءات الـــتـــي ســيــجــري  ــم يـــوضـــح بـ ولــ
اقتصادية  بعقوبات  بالفعل  المستهدفة  إيــران،  ضد  اتخاذها 
الــنــووي  ببرنامجها  منها  كبير  جــزء  يتعلق  قاسية  أمريكية 

المثير للجدل. 
الــرئــيــس  ــاء«  ـــ»ريــ بــ ــّددة  ــنـ الــثــالثــاء مـ ورّدت طـــهـــران أمـــس 

األمريكي. 
كنعاني:  نــاصــر  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المتحدث  وكــتــب 
»كان أجدر بالسيد جو بايدن أن يفكر قلياًل بشأن سجل بالده 
في مجال حقوق اإلنسان قبل القيام بمبادرات إنسانية، على 
الرغم من أن الرياء ال يتطّلب تفكيرًا«، وذلك في منشور على 

انستجرام أوردته وكاالت محلية. 
العقوبات  مــن  يقلق  »أن  بــايــدن  على  أّن  كنعاني  واعتبر 
فرضها  يعّد  التي  العقوبات  اإليــرانــيــة،  األمــة  ضد  المتعددة 

على أي أمة مثااًل واضحًا على جريمة ضد اإلنسانية«.
} احتجاجات طالبية في جامعة طهران. )أ ف ب(

بــيــروت - الـــوكـــاالت: اقــتــحــم مـــودعـــون غــاضــبــون 
اثنان منهم على االقل مسلحان  أربعة بنوك تجارية 
في لبنان أمس بسبب قيود السحب المفروضة على 

معظم العمالء وسط االنهيار المالي في البالد.
لبنان  أنحاء  في  البنوك  اقتحام  وتتزايد حاالت 
وسط تزايد غضب السكان من القيود غير الرسمية 
التي فرضتها البنوك منذ بدء االنكماش االقتصادي 

في عام 2019.
تناصر  الــتــي  الــمــودعــيــن  وقــالــت جمعية صــرخــة 
المودعين الغاضبين ان رجال يحمل مسدسا وقنبلة 
يدوية دخل صباح أمس فرع البنك اللبناني للتجارة 
»بـــي ال ســـي« فــي شــتــورة مــطــالــبــا بسحب مــدخــراتــه 

البالغة 24 ألف دوالر.
وقالت الجمعية لرويترز في بيان ان الرجل الذي 
كـــان هــو نفسه مــديــنــا بمبلغ  الــســاحــلــي  يــدعــى عــلــي 
كبير ويحتاج أيضا تحويل أموال الى نجله الذي كان 

يدرس في أوكرانيا.
وقال البيان ان الرجل حاول بيع كليته.

البنك  دخــلــت  االمـــن  قـــوات  أن  الجمعية  ــرت  وذكـ
في وقت الحق واعتقلت الساحلي قبل أن يتمكن من 

الحصول على أي أموال.
ولم يدل البنك بأي تعليق لرويترز حتى االن.

كما اقتحمت مجموعة من العاملين في محطة 
»البنك  فــرع  أمــس  لبنان  شمال  في  حكومية  كهرباء 
وفقا  الساحلية  طرابلس  مدينة  في  األول«  الوطني 

لشهود عيان.
العمال  اليها  ينتمي  الــتــي  النقابة  ممثل  وقـــال 
بالغضب  انهم يشعرون  البنك  أمام  طالل هاجر من 

بسبب تأخير سحب رواتبهم والرسوم التي تحملوها 
إلتمام العملية.

وفي واقعة ثالثة قالت »جمعية المودعين« وهي 

مسلحا  مودعا  ان  المودعين   تناصر  أخــرى  جمعية 
احــتــجــز رهـــائـــن فـــي بــنــك بــيــبــلــوس فـــي مــديــنــة صــور 

جنوب لبنان.
وقالت انه كان يحمل مسدسا ويطالب باستعادة 

مدخراته البالغة 44 ألف دوالر.
مفاوضات  بعد  أنــه  المودعين  جمعية  وأضــافــت 
ليرة  مليون   350 تسلم  المودع على  وافــق  البنك  مع 
دوالر  االف  تسعة  تقريبا  يساوي  ما   - نقدا  لبنانية 
أقاربه قبل  بسعر السوق أمس - والتي سلمها الحد 

احتجازه. ولم يصدر تعليق فوري من بنك بيبلوس.
انتركونتيننتال  بــنــك  فــي  رابــــع  مــــودع  واعــتــصــم 
لــبــنــان بضاحية الــحــازمــيــة فــي بــيــروت قــائــال انـــه لن 
بال  مدخراته  استعادة  حق  على  يحصل  حتى  يغادر 
يتضح  ولــم  المودعين.  صرخة  لجمعية  وفقا  قيود 

حتى االن ما اذا كان قد اقتحم البنك وهو مسلح.
في  بنوك  سبعة  اقتحام  الماضي  الشهر  وشهد 
البنوك في  اتــحــاد  دفــع  أســبــوع واحــد مما  فــي  لبنان 

البالد إلعالن اغالق دام أسبوعا تقريبا.
خمس  اقتحام  االن  حتى  الشهر  هــذا  شهد  كما 
وبعض  خواجة  زاهــر  اللبناني  المودع  وتمكن  بنوك. 
حسابه  مــن  دوالرا   11750 سحب  مــن  االثنين  رفــاقــه 
الذي يزيد على 700 ألف دوالر في فرع حارة حريك 

لبنك لبنان والمهجر )بلوم(.
وقال بلوم ان خواجة لم يكن مسلحا وان البنك 

سيحقق في الواقعة.

ب��ي��ن��ه��م م�����ص��ل��ح ب��م�����ص��د���س وق���ن���ب���ل���ة.. م���ودع���ون 
ب��ودائ��ع��ه��م ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ل��ب��ن��ان��ي��ة  ب���ن���وك   4 ي��ق��ت��ح��م��ون 

م�����ع زي����������ادة ال����ن����م����و ال���������ص����ك����ان����ي.. غ����زة 
ت���ك���اف���ح ال����ص���ت���ي���ع���اب االأح������ي������اء واالأم����������وات

} أحد البنوك التي تم اقتحامها. )أ ف ب(
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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

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
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16266/pdf/3-MAIN/10.pdf?fixed01457#page=1&zoom=auto,-9,1676
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16266/pdf/1-Supplime/16266.pdf?fixed7866
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دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 
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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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جاللته يت�سّلم كت�ًب� وفيلًم� عن الراحل عبداهلل بن خ�لد.. امللك: 

مواقـــف م�سّرفـــة لرجــــ�لت البحـــرين
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأكد 

اآل خليفة عاهل البالد املعظم عن اعتزازه  عي�صى 

وتقديره لرواد العمل الوطني ورجالت البحرين 

دعائم  اإر�صاء  يف  �صواعدهم  اأ�صهمت  الذين  الكرام 

رائدة  ب�صمات  لهم  وكانت  ال�صاملة  النه�صة 

اململكة  تاريخ  يف  وم�صهودة  م�صّرفة  ومواقف 

اأم�س  جاللته  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء  العريق. 

اآل خليفة  عبداهلل  بن  ال�صيخ حممد  الفريق طبيب 

جمل�س  رئي�س  لل�صحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

خالد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  مركز  موؤ�ص�صة  اإدارة 

لرعاية الوالدين، بح�صور ال�صيخ خالد بن عبداهلل 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل 

البنية التحتية، وعدد من اأع�صاء املركز.

توثيقًيا  كتاًبا  جاللته  باإهداء  ت�صّرفا  وقد 

بعنوان »ال�صيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية واملفكر 

واملوؤرخ«. 

نظًرا لق�س�ي� حقوق الإن�س�ن واملخ�وف البيئية التي تواجهه� الدوحة

فرن�س� تقّرر عدم اإق�مة �س�ح�ت مل�سجعي »موندي�ل قطر«
باري�س - دباأ: 

ان�صمت العا�صمة الفرن�صية باري�س 

الأخرى  الفرن�صية  املدن  من  العديد  اإىل 

جماهريية  �صاحات  اإقامة  عدم  يف 

ملتابعة مباريات مونديال قطر. 

وبوردو  مر�صيليا  مدن  وقّررت 

على  املباريات  بّث  عدم  ا  اأي�صً ونا�صي 

حقوق  لق�صايا  نظًرا  كبرية  �صا�صات 

التي  البيئية  واملخاوف  الإن�صان 

تواجهها قطر منذ فرتة طويلة. 

وليل  �صرتا�صبورج  مدن  وكانت 

ورمي�س اأول املدن الفرن�صية التي قّررت 

خالل  للجماهري  �صاحات  اإقامة  عدم 

بطولة كاأ�س العامل.

امل�لك يح�سل على ج�ئزة �سخ�سية الع�م الإعالمي

فوز من�سة »كووورة« البحرينية بج�ئزة الإعالم العربي

البحرينية  »كووورة«  من�صة  فازت 

الرقمي  الإعالم  فئة  عن  دبي  بجائزة 

الفائزين  تكرمي  حفل  خالل  وذلك، 

بـ»جائزة الإعالم العربي«.

العام  »�صخ�صية  جائزة  وُمنحت 

الإعالمية« اإىل خالد بن حمد املالك، رئي�س 

ال�صعودية،  اجلزيرة  �صحيفة  حترير 

ال�صعوديني،  ال�صحافيني  هيئة  رئي�س 

اخلليجية؛  ال�صحافة  احتاد  رئي�س 

اأما  الطويلة.  املهنية  مل�صريته  تقديًرا 

جائزة الإعالم الرقمي فئة »اأف�صل من�صة 

اإخبارية« فذهبت اإىل �صحيفة »اندبندنت 

عربية« ال�صعودية.

ا�ستعر�ست امل�س�ريع ذات الأولوية احلكومية.. »التن�سيقية«: 

مقرتح�ت لتطوير القط�ع ال�سن�عي

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تراأ�س 

جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�صيقية اأم�س، اإذ مت ا�صتعرا�س خمرجات ور�س عمل 

التطلعات امل�صتقبلية واأطر امل�صاريع ذات الأولوية للجهات احلكومية. كما مت ا�صتعرا�س 

مقرتحات لتطوير القطاع ال�صناعي.

�يل العهد رئي�س الوزراء لدى تر�ؤ�سه اللجنة التن�سيقية

جاللة امللك لدى ت�سلّمه كتاب عن �سرية الفقيد عبداهلل بن خالد

ت�سليم 

جائزة دبي 

لفئة الإعالم 

الرقمي ملن�سة 

كو��رة 

بح�سور 

م�ست�سار 

امللك ل�سوؤ�ن 

الإعالم

انتهاكات حقوقية قطرية جتاه عمال املالعب الأجانب

� اأعلنوا نّيتهم الرت�ّسح يف رقم غري م�سبوق 350 �سخ�سً

فتــــح بــــ�ب الرت�ّســــح لالنتخ�بـــــ�ت اليــــوم
فاطمة �صلمان:

تفتح املراكز الإ�صرافية باملحافظات الأربع اأبوابها اليوم عند اخلام�صة 

م�صاًء ل�صتقبال طلبات الراغبني بالرت�ّصح لالنتخابات النيابية والبلدية.

وحتى م�صاء اأم�س، اأعلن حوايل 350 مرت�صًحا نيتهم خو�س ال�صباق 

الثالثة، وذلك يف رقٍم غري  البلدية  النيابي واملجال�س  للمجل�س  النتخابي 

م�صبوق يف تاريخ النتخابات يف البحرين.

وي�صتمر ا�صتقبال طلبات الرت�ّصح حتى يوم الأحد القادم، واأعلنت اللجنة 

التنفيذية لالنتخابات عن و�صع اآلية خا�صة للراغبني بالرت�صح من امل�صابني 

بفريو�س كورونا )كوفيد-19( يف ذات الفرتة القانونية املحددة، مت حتديد 

اآلية تكفل لهم ممار�صة حقه الد�صتوري بالرت�صح يف ظل ا�صرتاطات �صحية 

واحرتازية حفاًظا على �صحة و�صالمة اجلميع. ودعا رئي�س هيئة الت�صريع 

والراأي القانوين املدير التنفيذي لالنتخابات امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة 

واملجال�س  النواب  لع�صوية جمل�س  الرت�صح  الراغبني يف  املواطنني  جميع 

البلدية اإىل التاأكد من ال�صرتاطات.

يجري مب�حث�ت مع امللك املعظم.. الديوان امللكي: 

رئي�س امل�لديف ي�سل البحرين اليوم

يعلن الديوان امللكي اأن فخامة الرئي�س اإبراهيم حممد �صالح رئي�س جمهورية 

البحرين، يجري فخامته  اليوم يف زيارة ململكة  البالد  ال�صديقة �صي�صل  املالديف 

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

البلدين  بني  الوثيقة  الثنائية  العالقات  تتناول  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

ال�صديقني، بالإ�صافة اإىل اآخر التطورات وامل�صتجدات الإقليمية والدولية.

والوفد  الكرمي  البالد  ب�صيف  لريّحب  املنا�صبة  هذه  امللكي  الديوان  ويغتنم 

املرافق، متمنًيا لفخامته طيب الإقامة يف مملكة البحرين.
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ت�شّلم كتاًبا وفيلًما عن �شرية الراحل ال�شيخ عبداهلل بن خالد.. امللك املعظم:

�شواعد رجاالت البحرين الكرام اأ�شهمت يف اإر�شاء دعائم النه�شة ال�شاملة

اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب  ا�ستقبل ح�سرة 

خليفة عاهل البالد املعظم اأم�س ق�سر ال�سافرية الفريق طبيب 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ 

عبداهلل  ال�سيخ  مركز  م�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  لل�سحة، 

بن خالد لرعاية ال�الدين، بح�س�ر ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير البنية التحتية، وعدد 

من اأع�ساء املركز.

 حيث ت�سّرفا باإهداء جاللته كتاًبا ت�ثيقًيا بعن�ان »ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد.. الداعية واملفكر وامل�ؤرخ«، كما قّدما جلاللته 

فيلًما يعر�س اأهم مراحل ومناقب حياة الفقيد.

على  �سكره  عن  اللقاء  خالل  املعظم  امللك  جاللة  واأعرب 

من  القيم  الكتاب  هذا  ت�سمنه  مبا  م�سيًدا  املتميز،  الإهداء  هذا 

�سرية  من  مهمة  مالمح  تعك�س  تاريخية  ووثائق  معل�مات 

حياة �سم� ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة رحمه اهلل الزاخرة 

بالإجنازات، بالإ�سافة اإىل اإ�سهاماته املتعددة يف خدمة ال�طن 

والإن�سانية  وال�سيا�سية  والجتماعية  ال�سرعية  املجالت  ويف 

�سم�  الراحل  الأمري  الأخ�س  وعلى  البحرين  حكام مملكة  مع 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه.

وا�ستذكر جاللته يف هذه املنا�سبة مناقب الفقيد وخدماته 

اجلليلة وتاريخه احلافل بالعطاء يف م�سرية التنمية ال�طنية، 

ذكراهم  �ستبقى  التي  ال�سخ�سيات  اأحد  ُيعترب  اأنه  م�ؤكًدا 

وماآثرهم خالدة يف ذاكرة ال�طن.

كما نّ�ه جاللته بالدور الإن�ساين النبيل والأعمال اخلريية 

التي ت�سطلع بها م�ؤ�س�سة مركز ال�سيخ عبداهلل بن خالد لرعاية 

الفقيد  وذكرى  ل�سم  تخليًدا  تاأ�سي�سها  جاء  والتي  ال�الدين، 

الراحل وتر�سيًخا لإ�سهاماته الطيبة يف الأعمال الإن�سانية.

واأعرب جاللته عن اعتزازه وتقديره لرواد العمل ال�طني 

اإر�ساء  �س�اعدهم يف  اأ�سهمت  الذين  الكرام  البحرين  ورجالت 

وم�اقف  رائدة  ب�سمات  لهم  وكانت  ال�ساملة  النه�سة  دعائم 

م�سّرفة وم�سه�دة يف تاريخ اململكة العريق.

ومن جانبه، اأعرب الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

على  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  وتقديره  �سكره  عن  خليفة  اآل 

�سائاًل  اهلل،  رحمه  الفقيد  مناقب  على  وثنائه  جاللته  اإ�سادة 

امل�ىل عز وجل اأن يحفظ جاللته وينعم عليه مب�ف�ر ال�سحة 

والعافية.

احلكمة  جمعية  اأ�سدرته  الكتاب  اأن  بالذكر  وجدير 

اأحمد  اأب�  عبداهلل  خالد  الإعالمي  بتاأليفه  وقام  للمتقاعدين 

باإ�سراف الدكت�ر �سعيد ال�سماك نائب رئي�س اجلمعية.

جاللته يت�شلم كتاًبا منه عن م�شرية عمله يف القطاع احلكومي

امللك املعظم ينّوه باإ�شهامات د. مريزا يف القطاع النفطي

ملك  اآل خليفة  بن عي�سى  امللك حمد  ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اأم�س الدكت�ر عبداحل�سني بن علي  البالد املعظم يف ق�سر ال�سافرية ي�م 

مريزا م�ست�سار جمل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة للنفط والغاز، حيث ت�سّرف 

باإهداء جاللته كتابه بعن�ان »م�سريتي يف �سبيل ال�طن« الذي ي�ستعر�س 

فيه مراحل عمله يف القطاع احلك�مي.

الدكت�ر  بذله  الذي  الطيب  باجلهد  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  واأ�ساد   

يف  باإ�سهاماته  من�ًها  امل�ؤلف،  هذا  اإعداد  يف  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني 

قطاعات النفط والغاز والطاقة املتجددة من خالل املنا�سب احلك�مية التي 

بالغ  عن  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكت�ر  اأعرب  جهته،  من  ت�لها.  

لدن  من  تقدير  من  به  حظي  ملا  املعظم  العاهل  جلاللة  والمتنان  ال�سكر 

قيادة  مل�ا�سلة  اأن يحفظ جاللته ويرعاه  امل�ىل عز وجل  �سائالً  جاللته، 

م�سرية اخلري والعطاء املباركة يف وطننا العزيز.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء 

يتلقيان برقيتي �شكر من خادم احلرمني ال�شريفني

 تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

البالد املعظم، برقية �سكر ج�ابية من اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني 

ال�سع�دية  العربية  اململكة  اآل �سع�د ملك  امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

لأخيه  بها جاللته  التي بعث  التهنئة  برقية  على  رداً  ال�سقيقة، وذلك 

للمملكة  ال�طني  الي�م  ذكرى  مبنا�سبة  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

العربية ال�سع�دية.

 واأعرب خادم احلرمني ال�سريفني عن بالغ �سكره وتقديره جلاللة 

�سائال  ال�سادقة،  ودع�اته  النبيلة  جاللته  م�ساعر  على  املعظم  امللك 

اهلل تعاىل اأن ميتع جاللته مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة، واأن يدمي على 

�سعب مملكة البحرين حتقيق املزيد من التقدم والزدهار. 

كما تلقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، برقية �سكر ج�ابية من خادم احلرمني 

ال�سريفني، اأعرب فيها عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سم� امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء على م�ساعر �سم�ه النبيلة ودع�اته 

ال�سادقة، �سائالً اهلل تعاىل اأن ميتع �سم�ه مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة، 

واأن يدمي على �سعب مملكة البحرين حتقيق املزيد من التقدم والزدهار.

لدى ا�شتقباله ال�شفري ال�شعودي.. وزير �شوؤون جمل�س الوزراء:

 العالقات البحرينية ال�شعودية جت�ّشد عمق الروابط االأخوية
اأكد وزير �س�ؤون جمل�س ال�زراء حمد 

البحرينية  العالقات  اأن  املالكي  في�سل  بن 

الروابط  عمق  جت�سد  املميزة  ال�سع�دية 

يجمع  الذي  الثنائي  والتكامل  الأخ�ية 

مملكة البحرين باململكة العربية ال�سع�دية 

التاريخية  العالقات  وير�سخ  ال�سقيقة، 

ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  تربط  التي 

م�ا�سلة  على  اململكة  حر�س  اإىل  م�سرًيا 

على  الثنائي  التعاون  عالقات  تعزيز 

من  به  حتظى  ما  ظل  يف  ال�سعد  خمتلف 

رعاية واهتمام من ح�سرة �ساحب اجلاللة 

البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخيه  املعظم، 

ملك  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ال�زراء  جمل�س  �س�ؤون  وزير  ونّ�ه 

امللكي  ال�سم�  �ساحب  ُي�ليه  الذي  بالدور 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

�ساحب  واأخ�ه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

�سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سم� 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 

ال�سع�دية  العربية  باململكة  ال�زراء 

ال�سقيقة، يف دعم اأوجه التكامل يف املجالت 

مناًء  اأكرث  م�سارات  نح�  بها  والدفع  كافة 

وال�سعبني  البلدين  على  باخلري  يع�د  مبا 

ال�سقيقني.

�س�ؤون  وزير  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

بق�سر  مكتبه  يف  اأم�س  ال�زراء،  جمل�س 

الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  الق�سيبية، 

�سلطان بن اأحمد بن عبدالعزيز �سفري خادم 

احلرمني ال�سريفني لدى مملكة البحرين، اإذ 

ال�سراكة  م�سار  تعزيز  م�ا�سلة  اأهمية  اأكد 

اأرحب  اآفاٍق  ال�سرتاتيجية والدفع به نح� 

الثنائي، من�ًها  العمل والتن�سيق  ملزيٍد من 

التعاون  م�ست�يات  اإليه  و�سلت  مبا 

الأ�سعدة  على  ومناء  تقدٍم  من  امل�سرتك 

خادم  �سفري  اأعرب  جانبه،  من  كافة. 

احلرمني ال�سريفني لدى مملكة البحرين عن 

�سكره وتقديره ملا ُت�ليه مملكة البحرين من 

حر�س على تنمية اأوجه التعاون امل�سرتك 

ال�سقيقة،  ال�سع�دية  العربية  اململكة  مع 

مل�ست�يات  الثنائية  بالعالقات  والدفع 

اأرحب، وذلك مبا يع�د بالنفع واخلري على 

اجلميع.
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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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الدفع ُقدًما باأوجه التعاون املختلفة.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

موا�شلة تطوير م�شارات التعاون والتن�شيق امل�شرتك مع جزيرة مان

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

مان  وجزيرة  البحرين  بني مملكة  والتن�سيق  التعاون  م�سارات  تطوير  موا�سلة  الوزراء 

عالقاتها  تعزيز  توا�سل  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  لفًتا  اجلانبني،  على  باخلري  يعود  مبا 

ال�سرتاتيجية عرب الدفع ُقدًما باأوجه التعاون املختلفة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة نحو 

م�ستويات اأكرث متانة مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

 جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�سر الق�سيبية يوم اأم�س، بح�سور �سمو ال�سيخ حممد 

بن �سلمان بن حمد اآل خليفة، وال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد 

الوطني، وال�سيد حمد بن في�سل املالكي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء، األفريد كانان رئي�س 

وزراء جزيرة مان مبنا�سبة زيارته للبالد، حيث رّحب به واأ�سار اإىل اأهمية ال�ستمرار يف 

تنمية وتعزيز العالقات الثنائية، وخا�سة على ال�سعيدين القت�سادي وال�ستثماري خللق 

املزيد من الفر�س النوعية.

 من جهته، اأعرب رئي�س وزراء جزيرة مان عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ما ُيبديه من حر�س على تطوير العالقات الثنائية 

امل�سرتكة، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.

زينل: »الدليل الربملاين« خريطة طريق ملمار�شة نيابية متميزة

موؤمتر »نهرا« ُيو�شي بعقد ور�س عمل حول الرتاخي�س ال�شحية

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأّكدت 

الدور  اأهمية  النواب  رئي�سة جمل�س 

الفاعل والن�سط لل�سلطة الت�سريعية 

احل�سارية  التنمية  م�سرية  دعم  يف 

الدفاع  م�سوؤولية  وحتمل  ال�ساملة 

وتوثيق  العليا،  الوطن  م�سالح  عن 

دول  خمتلف  مع  التعاون  عالقات 

تطور  يف  به  ت�سهم  وما  العامل، 

كل  يف  البحرين  مملكة  م�سرية 

امل�سروع  اأعمدة  كاأحد  املجالت 

الدميقراطية  والتجربة  الإ�سالحي 

ح�سرة  دعائمها  اأر�سى  التي  الرثية 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

اهلل ورعاه.

النواب  جمل�س  رئي�سة  واأعربت 

جمل�س  به  يحظى  ملا  تقديرها  عن 

لدن  من  رفيع  دعم  من  النواب 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املعظم 

حفظه اهلل ورعاه، وما �سكله ذلك من 

امل�سرية  اأمام  وا�سعة  لآفاق  انفتاح 

الربملانية،  والتجربة  الدميقراطية 

الت�سريعي  الأداء  مل�ساعفة  وحمفًزا 

اأ�س�س  وفق  الرقابي،  العمل  وتعزيز 

تعاون  وعرب  متطورة،  د�ستورية 

متميز وتن�سيق متوا�سل مع ال�سلطة 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  التنفيذية 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء، حفظه اهلل.

رئي�سة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

�سباح  مكتبها  يف  النواب  جمل�س 

اأم�س، الفريق القائم على اإعداد كتاب 

»الدليل الربملاين لالأدوات الت�سريعية 

والرقابية«، وذلك بح�سور امل�ست�سار 

العام  الأمني  بوجنمة  حممد  را�سد 

�سالح  والدكتور  النواب،  ملجل�س 

هيئة  رئي�س  الغثيث  اإبراهيم 

والدكتور  القانونيني،  امل�ست�سارين 

العام  الأمني  ال�سرياوي  �سقر  يا�سر 

امل�ساعد للموارد واخلدمات، وال�سيد 

يحيى علي املال الأمني العام امل�ساعد 

والدعم  واجلل�سات  اللجان  ل�سوؤون 

الدليل  هذا  ميثل  حيث  النيابي، 

تعني  التي  املهمة  الو�سائل  اأحد 

معرفة  على  النواب  جمل�س  اأع�ساء 

اخت�سا�ساتهم، واأدواتهم الت�سريعية 

الد�ستور  لأحكام  وفًقا  والرقابية 

والالئحة الداخلية للمجل�س وكيفية 

الأمر  الخت�سا�سات،  هذه  ممار�سة 

الذي �سوف ينعك�س اإيجاًبا على قيام 

الربملانية  مبهامهم  املجل�س  اأع�ساء 

مع  يتفق  ومبا  الأمثل  النحو  على 

الداخلية  والالئحة  الد�ستور  اأحكام 

للمجل�س.

كتاب  يحتويه  مبا  واأ�سادت 

»الدليل الربملاين لالأدوات الت�سريعية 

ثالثة  يت�سمن  الذي  والرقابية«، 

الخت�سا�سات  تناولت  ف�سول 

من  والرقابية  الت�سريعية  والأدوات 

من  يت�سمنه  وما  قيمة،  معلومات 

اأفكار بّناءة لتطوير الأداء الت�سريعي 

يعد  الكتاب  اأن  موؤكدة  والرقابي، 

للممار�سة  طريق  خريطة  مبثابة 

ال�سحيحة  والربملانية  الدميقراطية 

ميثاق  مع  يتوافق  ومبا  واملتميزة 

مملكة  ود�ستور  الوطني  العمل 

والت�سريعات  والقوانني  البحرين 

ذات ال�سلة بالعمل النيابي.

رئي�سة  عربت  اللقاء،  وخالل 

جمل�س النواب عن �سكرها وتقديرها 

النواب  مبجل�س  العامة  لالأمانة 

اجلهود  على  ومنت�سبيها،  وكافة 

اأدوار  خالل  واملوفقة  املخل�سة 

النعقاد الأربعة )الف�سل الت�سريعي 

اإجنازات  من  حتقق  وما  اخلام�س( 

الدميقراطي  النهج  لتعزيز  مهمة 

وتطور وتقدم التجربة الربملانية ملا 

فيه خري وم�سلحة الوطن واملواطن، 

القائم  العمل  فريق  دور  مثمنة 

الربملاين  »الدليل  كتاب  اإعداد  على 

لالأدوات الت�سريعية والرقابية«.

الوطنية  الهيئة  مبوؤمتر  امل�ساركون  اأو�سى 

ور�س  بعقد  »نهرا«  والطبية  ال�سحية  للمهن 

يف  وامل�ستثمرين  العاملني  بني  دورية  عمل 

من  البحرين  مبملكة  والطبي  ال�سحي  القطاع 

اأخرى،  جهة  من  الهيئة  على  والقائمني  جهة، 

وذلك بهدف موا�سلة تبادل املعلومات والأفكار 

حول جممل التطورات يف هذا القطاع مبا يف ذلك 

جمال الرتاخي�س الطبية وال�سرتاطات اخلا�سة 

املنظومة  وا�ستدامة  فاعلية  من  يعزز  بها، ومبا 

امل�ساركون  واأكد  البحرين.   ال�سحية يف مملكة 

يف ختام اأعمال هذا املوؤمتر الذي اأقامته »نهرا« 

تلك  تتناول  اأن  �سرورة  اأيام  ثالثة  مدى  على 

املهمة،  الأخرى  املوا�سيع  من  عدًدا  الور�س 

معها  التعامل  واإجراءات  الطبية  الأخطاء  مثل 

وترخي�س  ت�سجيل  واإجراءات  فيها،  والتحقيق 

الطبي  والتدريب  الطبية،  وامل�ستلزمات  الأدوية 

امل�ستمر. كما اأجمع امل�ساركون على �سرورة عقد 

املوؤمتر �سنوًيا من�سة للقاء امل�سوؤولني يف القطاع 

والتحديات يف  التطورات  اآخر  وتبادل  ال�سحي 

جمال الرقابة على هذا القطاع، لفتني اإىل اأهمية 

ني  املخت�سّ مع  اخلربات  تبادل  يف  املوؤمتر  هذا 

واملعنيني بهذا القطاع، واإثراء القدرات واملعرفة 

الوطنية  للكفاءات  داعمة  بيئة  وتوفري  الطبية، 

على اإيجاد اأف�سل احللول املبتكرة. 

الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  واأكدت 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

تنفيذ  على  الهيئة  حر�س  ال�سحية  واخلدمات 

خمتلف  مع  بال�سراكة  املوؤمتر  هذا  تو�سيات 

مرئيات  على  والطالع  العالقة،  ذات  اجلهات 

هذا  يف  والعاملني  امل�ستثمرين  من  امل�ساركني 

موا�سلة  ب�ساأن  معهم  والت�ساور  الهام،  القطاع 

لكل  وتقديرها  �سكرها  عن  معربة  تطويره، 

الدكتورة  وقالت  والداعمني.  امل�ساركني 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موؤمتر  اإن  اجلالهمة 

مهمة  من�سة  اأ�سبح  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

القطاع  يف  العاملني  جميع  التقاء  اأجل  من 

والقطاع  احلكوميني  امل�سوؤولني  من  ال�سحي، 

تطوير  طرق  اأف�سل  ب�ساأن  والت�ساور  اخلا�س، 

القطاع.

رئي�شة جامعة البحرين تلتقي مبادرة »ملهمون �شغار«
اأكدت رئي�سة جامعة البحرين الدكتورة جواهر 

يف  والنا�سئة  ال�سباب  دور  امل�سحكي  �ساهني  بنت 

تنمية املجتمع. م�سرية اإىل جهود اجلامعة الوطنية 

املجتمع  خدمة  مركز  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف 

والتعليم امل�ستمر، وحّثه ال�سباب على امل�ساركة يف 

تزوده  التي  والور�س  والدورات  الربامج  خمتلف 

لي�سهم  املختلفة،  واخلربات  واملهارات  باملعلومات 

التنمية والتطور يف مملكة  ب�سكل فعال يف م�سرية 

البحرين. 

جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�سة اجلامعة لكل من 

امل�سرف العام علي يا�سني، واأمني ال�سر علياء الب�سر، 

ملبادرة »امللهمون ال�سغار« يوم الثالثاء )4 اأكتوبر 

2022( يف مقرها بال�سخري، اإذ قّدم الفريق �سرًحا 

البداية وزارة �سوؤون  التي احت�سنتها يف  للمبادرة 

وتبني  غر�س  على  وعملها  والريا�سة،  ال�سباب 

التطوع  من  املجتمعية  واملبادئ  القيم  من  جمموعة 

املجتمعية  املبادرات  وتبّني  ال�سراكة  قيم  وتعزيز 

الهادفة وامل�ستدامة يف نفو�س الأطفال والنا�سئة. 

كون  وفخرها  �سعادتها  امل�سحكي  د.  واأبدت 

جامعة  طلبة  من  هم  املبادرة  لهذه  املنتمني  اأغلب 

�سفراء  خري  اأنهم  موؤكدة  وخريجيها،  البحرين 

من  النوع  هذا  عرب  الوطنية  جلامعتهم  وممثلني 

يف  الإيجابية  بّث  اإىل  الهادفة  الوطنية  املبادرات 

املجتمع البحريني.

الع�شفور: اأفكار ومبادرات ال�شباب 

البحريني مو�شع اهتمام وت�شتحق الدعم

الجتماعية  التنمية  وزير  ا�ستقبل 

اأحمد خلف للع�سفور، يف مكتبه  اأ�سامة بن 

له  قّدمت  اإذ  املوايل،  عبا�س  اأمينة  اأم�س، 

يف  موؤخًرا  اأجنزتها  التي  املاج�ستري  ر�سالة 

بجامعة  والفنون  وال�سياحة  الإعالم  ق�سم 

تطبيقات  ت�سميم  »دور  بعنوان  البحرين، 

املهنية  املمار�سة  الذكية يف تطوير  الهواتف 

لدى ممار�سي الإعالم الرقمي«.

الع�سفور  الوزير  اأ�ساد  جانبه،  من 

مببادرات واأفكار ال�سباب البحريني وطالب 

العمل  تطوير  يف  ت�سهم  التي  اجلامعات، 

امل�سروعات  ببع�س  واخلروج  احلكومي 

تطوًرا،  واأكرث  اأو�سع  اآفاق  اإىل  التنموية 

املوايل،  به  تقدمت  الذي  بامل�سروع  مرحًبا 

الجتماعية  التنمية  وزارة  اهتمام  موؤكًدا 

مبثل هذه املبادرات املميزة لتخرج اإىل النور 

وتو�سع مو�سع التطبيق. 

املوايل  ا�ستعر�ست  اللقاء،  وخالل   

اإذ  املاج�ستري،  لر�سالة  اإجنازها  خطوات 

الأ�سر  من  عدد  حالت  درا�سة  على  اعتمدت 

املنتجة املن�سوية حتت مظلة برنامج خطوة 

التنمية  التابع لوزارة  املنزلية  للم�سروعات 

ملنتجاتهم  ت�سويقهم  وطرق  الجتماعية، 

الإعالمي  التوا�سل  و�سائل  عرب  املختلفة 

املتنوعة، متوا�سلة بذلك اإىل �سرورة اإيجاد 

الفئة  هذه  تخدم  متطورة  ت�سويقية  تقنية 

ت�سميم  على  فعملت  املجتمع،  يف  املنتجة 

يوفر  الذكية،  للهواتف  ت�سويقي  تطبيق 

مبا  وتفا�سيلها  املنتجات  عر�س  خا�سية 

منتجاتها  ويو�سل  املنتجة  الأ�سرة  يخدم 

عن  معربة  املت�سوقني،  من  فئة  اأو�سع  اإىل 

مع  �سراكتها  تتحقق  باأن  واأملها  اهتمامها 

هذا  تفعيل  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة 

امل�سروع خلدمة الأ�سر املنتجة.

نائب الأمني العام للتظلمات 

ت�شتقبل نائب ال�شفري الأمريكي

ا�ستقبلت نائب الأمني العام للتظلمات غادة 

حميد حبيب، اأم�س يف مقر الأمانة، نائب �سفري 

وذلك  براون�ستاين،  ديفيد  املتحدة  الوليات 

بح�سور ال�سيخ حممد بن علي اآل خليفة مدير 

اإدارة التعاون الدويل والتطوير. ويف م�ستهل 

اللقاء، رحبت نائب اأمني عام التظلمات بزيارة 

لأمانة  له  الأوىل  وهي  الأمريكي  الدبلوما�سي 

التوا�سل  اإطار فعاليات  التظلمات، وتاأتي يف 

املعتمدة  الدبلوما�سية  البعثات  مع  الإيجابي 

غادة  ال�سيدة  ناق�ست  ثم  البحرين،  مبملكة 

حميد حبيب مع نائب �سفري الوليات املتحدة 

جمالت  يف  اجلانبني  بني  التعاون  اأوجه 

العمل،  وخربات  مهارات  واكت�ساب  التدريب 

الزيارات  �سل�سة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  م�سرية 

التي يقوم بها اأع�ساء من موظفي الكوجنر�س 

الأمريكي ب�سكل دوري اإىل الأمانة، وم�ساركة 

تدريبية  برامج  التظلمات يف  اأمانة  من  وفود 

يف  امل�ساركة  اآخرها  كان  املتحدة  بالوليات 

التابع   IVLP القيادي  الدويل  الزائر  برنامج 

لوزارة اخلارجية الأمريكية.

جم�شري تبحث مع وفد الكونغر�س 

تبادل اخلربات يف مكافحة الجتار بال�شخا�س

التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل نوف عبدالرحمن جم�سري وفًدا من  الرئي�س  ا�ستقبلت 

موظفي الكونغر�س بالوليات املتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة ر�سمية اإىل مملكة البحرين.

املتحدة،  الوليات  مع  البحرين  مملكة  تربط  التي  الوثيقة  بالعالقات  جم�سري  واأ�سادت 

والتعاون والتن�سيق يف جمال تطوير بيئة العمل وتبادل اخلربات يف جمال مكافحة الجتار 

وال�سيا�سات  الت�سريعات   - الجتماع  خالل   - التنفيذي  الرئي�س  وا�ستعر�ست  بالأ�سخا�س. 

وحتقيق  العمل  �سوق  وتنظيم  �سبط  بهدف  البحرين  مملكة  حكومة  تطبقها  التي  وامل�ساريع 

التوازن يف العالقة بني اأطراف العمل كافة، متطّرقة اإىل اأبرز امل�ساريع واملبادرات التي اتخذتها 

الهيئة يف اإطار حفظ حقوق العمالة، ومنها نظام حماية الأجور ونظام التاأمني الختياري على 

العمالة املنزلية.
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الأوىل من نوعها على م�ستوى الإقليم

د.الهاجري تفتتح ور�سة »عمل النهج ال�سحي الواحد«

مع  امل�شرتكة  الربامج  تنفيذ  اإطار  يف 

املبادرات  ودعم  العاملية  ال�شحة  منظمة 

املواطنني  �شحة  تعزيز  �شاأنها  من  التي 

العاملية  املنظمة  مع  وبالتن�شيق  واملقيمني 

ال�شحة  وزارة  �شاركت  احليوان،  ل�شحة 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 

�شوؤون  بوزارة  احليوانية  والرثوة 

عمل  ور�شة  تنفيذ  يف  والزراعة؛  البلديات 

الوطنية  اجل�شور  الواحد:  ال�شحي  النهج 

وم�شار  الدولية،  ال�شحية  اللوائح  بني 

يف  تعقد  والتي  البيطرية،  اخلدمات  اأداء 

اأكتوبر  مملكة البحرين خالل الفرتة 6-4 

.2022

الهاجري  مرمي  الدكتورة  افتتحت  وقد 

بوزارة  العامة  لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل 

العمل بكلمة، نقلت خاللها  ال�شحة ور�شة 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  حتيات 

ومتنياتها  ال�شحة،  وزيرة  ح�شن  جواد 

بالنجاح  الور�شة  هذه  اأعمال  تتكلل  اأن 

اجلهد  مقّدرة  املن�شودة،  اأهدافها  وحتقيق 

لهذه  واملنظمون  املعنيون  به  يقوم  الذي 

الور�شة، وتثمينها الإجنازات التي حتققت 

تلك  موا�شلة  متطلعة  واقتدار،  كفاءة  بكل 

الإجنازات والنجاحات.

ال�سندوق امللكي ل�سهداء الواجب 

ي�سيد بدعم »بتلكو« املتوا�سل كراٍع بالتيني

خالد  بن  �شلمان  بن  خالد  ال�شيخ  اأعرب 

لل�شندوق  الإداري  اجلهاز  مدير  خليفة  اآل 

وتقديره  �شكره  عن  الواجب،  ل�شهداء  امللكي 

والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  ل�شركة 

بالتيني  كراٍع  املتوا�شل  لدعمها  »بتلكو«، 

دورها  تفعيل  على  وحر�شها  لل�شندوق، 

املجتمعي من خالل امل�شاهمة يف تقدمي الدعم 

املجتمع  يف  والفعاليات  املبادرات  ملختلف 

اإمياًنا منها باأهمية ال�شراكة املجتمعية.

الإداري لل�شندوق   واأ�شاد مدير اجلهاز 

جميع  بدور  الواجب  ل�شهداء  امللكي 

لل�شندوق  الداعمة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 

اأ�شهم  والذي  اليوم،  وحتى  تاأ�شي�شه  منذ 

اجلهات  تقدمها  التي  اخلدمات  جانب  اإىل 

تلبية  يف  ال�شهداء  لأ�شر  املختلفة  احلكومية 

احتياجات هذه الأ�شر.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  اأكد  جانبه،  من   

اإدارة �شركة  خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س 

والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين 

موا�شلة  تويل  »بتلكو«  �شركة  اأن  »بتلكو«، 

ل�شهداء  امللكي  لل�شندوق  الدعم  تقدمي 

رعايتها  خالل  من  بالغة  اأهمية  الواجب 

لل�شندوق كراٍع بالتيني، وذلك للدور الكبري 

اأ�شر  رعاية  يف  ال�شندوق  به  يقوم  الذي 

بالت�شحيات  منوًها  الواجب،  �شهداء  واأبناء 

التي قدمها �شهداء الواجب من اأجل الوطن.

على  الدائم  »بتلكو«  اإىل حر�س  واأ�شار   

خالل  من  املجتمعية  م�شوؤولياتها  تعزيز 

تعنى  التي  املوؤ�ش�شات  لكل  امل�شتمر  الدعم 

مبختلف �شرائح املجتمع.

رئي�س جمل�س اأمناء »درا�سات« يلتقي مراكز الفكر الأمريكية:

ال�سرق الأو�سط يحتاج اإىل ال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  عقد 

البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة، 

والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 

»درا�شات«؛ لقاءات وجل�شات حوارية مع عدد 

من مراكز الفكر الأمريكية املرموقة يف العا�شمة 

ال�شراكة  اآفاق  خاللها  ا�شتعر�س  وا�شنطن، 

البحرينية - الأمريكية، و�شبل تعزيزها، واآخر 

امل�شتجدات الإقليمية، بالإ�شافة اإىل الدور الذي 

ال�شالم،  ج�شور  بناء  يف  الفكر  مراكز  تلعبه 

وتعزيز الأمن الدويل.

حوارية  جل�شة  اللقاءات،  هذه  و�شملت 

موؤ�ش�شة  قيادات  مع  الأمناء  جمل�س  لرئي�س 

املجل�س الأطل�شي، ومب�شاركة جوناثان بنفكوك 

لل�شرق  الأمنية  �شكوكروفت  مبادرة  مدير 

رفيق  مركز  مدير  ويت�شلر  ووليام  الأو�شط، 

احلريري وبرنامج ال�شرق الأو�شط باملجل�س.

كما اجتمع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 

ممثلي  مع  م�شتديرة  مائدة  خالل  خليفة،  اآل 

املعهد  الأو�شط، بح�شور رئي�س  ال�شرق  معهد 

الرئي�س  ونائب  �شامل،  بول  التنفيذي  ومديره 

ومدير اإدارة ال�شيا�شات براين كاتيلو�س. 

مع  ا  اأي�شً الأمناء  جمل�س  رئي�س  والتقى 

الدميقراطية،  عن  الدفاع  موؤ�ش�شة  م�شوؤويل 

يتقدمهم كليف مي رئي�س املوؤ�ش�شة. 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  وتطرق 

مرتكزات  اأبرز  اإىل  لقاءاته،  خالل  خليفة،  اآل 

البحرين،  ململكة  اخلارجية  ال�شيا�شة  ومبادئ 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  بقيادة ح�شرة 

حفظه  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

اإىل دور اململكة يف تر�شيخ  اهلل ورعاه، م�شرًيا 

منظومة الأمن اجلماعي، ومكافحة الإرهاب.

منطقة  اأن  الأمناء،  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ال�شرق الأو�شط حتتاج اإىل ال�شتقرار والتنمية 

�شعوبها  �شالح  يف  ي�شب  مبا  امل�شتدامة، 

ت�شافر  �شرورة  على  م�شدًدا  اأجمع،  والعامل 

املجتمع الدويل لردع كل من ي�شعى اإىل تهديد 

ال�شلم والأمن الدوليني.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  وا�شتعر�س 

اأحمد اآل خليفة، جهود مملكة البحرين الرامية 

اإىل  منوًها  والت�شامح،  ال�شالم  قيم  اإر�شاء  اإىل 

ملتقى  البحرين  » حوار  اململكة  ا�شت�شافة 

 ال�شرق  والغرب  من  اأجل  التعاي�س  الإن�شاين«  

بابا  قدا�شة  وبح�شور  كرمية،  ملكية  برعاية 

الفاتيكان، وف�شيلة �شيخ الأزهر ال�شريف.

اأن  اإىل  الأمناء،  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 

�شاحب  برئا�شة  البحرين،  مملكة  حكومة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة، 

الإ�شالح  عملية  اإدارة  يف  جنحت  اهلل،  حفظه 

والتقني،  القت�شادي  والتطوير  املايل 

وحققت  الأعمال،  وريادة  التناف�شية  وتعزيز 

جناحات واإجنازات تنموية واقت�شادية رائدة 

وم�شهودة.

 �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد

�سعًيا لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجية قطاع ال�سناعة الواعد 

»متكني« تدعم 50 بحرينًيا �سمن خطة التو�سع ل�سركة »اآي كوول«

اأعلن �شندوق العمل »متكني« 

كوول«  »اآي   KKC �شركة  دعم 

ت�شنيع  يف  املتخ�ش�شة  ال�شينية 

والتهوية  التدفئة  منتجات 

�شناعة  دعم  بهدف  والتكييف، 

البحرين  مملكة  يف  الأجهزة  هذه 

العمل  فر�س  من  املزيد  وخلق 

النوعية للبحرينيني.

اإعالن  بعد  الدعم  هذا  وياأتي 

مقرها  تاأ�شي�س  كوول  اآي  �شركة 

البحرين  مملكة  يف  ال�شناعي 

مليون   10.7 اإىل  ت�شل  بكلفة 

وت�شدير  اإنتاج  بهدف  دولر، 

بتكييف  اخلا�شة  العزل  اأنابيب 

الهواء يف ا�شواق ال�شرق الأو�شط 

والأ�شواق  املتحدة  والوليات 

الأوروبية.

يف  الت�شنيع  قطاع  وُيعد 

القطاعات  �شمن  من  البحرين 

خطة  اولويات  �شمن  احليوية 

ويحتل  القت�شادي،  التعايف 

القطاعات  كاأكرث  الثانية  املرتبة 

الناجت  يف  امل�شاهمة  النفطية  غري 

اإىل  ت�شل  بن�شبة  الإجمايل  املحلي 

ال�شرتاتيجية  تهدف  اإذ   ،%14

معدل  ورفع  الن�شبة  هذه  لزيادة 

من  املزيد  وخلق  ال�شادرات 

هذا  �شمن  الوظيفية  الفر�س 

القطاع.

املبادرة،  هذه  على  وتعليًقا 

باأعمال  القائم  مفيز  مها  اأكدت 

الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل 

قطاع  دعم  �شرورة  »متكني« 

اأهداف  مع  يتوافق  مبا  ال�شناعة 

من  قدر  اأق�شى  حتقيق  يف  متكني 

الوطني،  القت�شاد  على  التاأثري 

وقالت: »اإّن املقر ال�شناعي اجلديد 

�شي�شهم  كووول(  )اآي  ل�شركة 

نوعية  وظيفية  فر�س  اإيجاد  يف 

يعزز  مما  البحرينيني  لالأفراد 

لهم حتقيق  ويتيح  مهاراتهم،  من 

اإىل  الوظيفي.  التطور  من  املزيد 

مملكة  �شادرات  زيادة  جانب 

الأ�شواق  من  العديد  اإىل  البحرين 

الدولية، وتطوير املزيد من فر�س 

القت�شادية  الأن�شطة  يف  النمو 

املواد  توفري  طريق  عن  املحلية 

الأولية الالزمة لهذه ال�شناعة«. 

�شو  غاري  اأعرب  جانبه،  من 

كوول«  »اآي  ب�شركة  العام  املدير 

الذي  للدعم  تقديره  عن  البحرين 

القطاع  لتطوير  متكني  تقدمه 

البحرين،  مملكة  يف  ال�شناعي 

الذي  وقال: »نحن ممتنون للدعم 

مع  للعمل  ونتطلع  متكني  قدمته 

لتحقيق  البحرينية  الكفاءات 

ن�شتهدف  اإذ  املن�شودة.  الأهداف 

اأنابيب  من  حاوية   480 اإنتاج 

الهواء  مبكيفات  اخلا�شة  العزل 

الت�شغيل  من  الأوىل  ال�شنة  خالل 

حتقيق  يف  �شي�شهم  ما  وهو 

مليون   31 على  تزيد  اإيرادات 

دولر«. 

 وتوا�شل متكني تقدمي دعمها 

القطاعات  يف  املوؤ�ش�شات  جلميع 

تطوير  بهدف  كافة  القت�شادية 

اأعمالها  وتو�شيع  خدماتها 

والجتاه نحو الت�شدير والبتكار 

املحلية،  الكفاءات  يف  وال�شتثمار 

ما �شينعك�س اإيجابا على القت�شاد 

الوطني، وذلك �شمن خطة التحول 

ال�شرتاتيجية التي اأطلقتها متكني 

والتي  املوؤ�ش�شة،  م�شتوى  على 

برناجًما   16 اإطالق  ت�شمنت 

لدعم الأفراد واملوؤ�ش�شات. اإذ تركز 

مبادرة التحول على اإحداث تاأثري 

البحريني  القت�شاد  على  اأكرب 

ا�شتجابًة لحتياجات ال�شوق.

3 م�ساريع �سبابية واعدة تفوز يف هاكاثون حتدي نا�سا لتطبيقات الف�ساء لعام 2022
هاكاثون  يف  الفائزون  اأكد 

الف�شاء  لتطبيقات  نا�شا  حتدي 

هذه  اأهمية  العام،  لهذا  بن�شخته 

جمالت  اكت�شاف  يف  املناف�شة 

م�شاركة  وتعزيز  جديدة  علمية 

الأفكار ال�شبابية غري التقليدية يف 

هاكاثون نا�شا للتطبيقات الف�شائية 

اخلام�س  للعام  تنظمه  والذي 

الف�شاء  علوم  هيئة  التوايل  على 

البوليتكنك  جامعة  مع  بالتعاون 

وجمعية املهند�شني البحرينية.

واأ�شاد الفائزون بجوائز اأف�شل 

واأف�شل  تكنولوجي  ا�شتخدام 

ا�شتخدام للبيانات وجائزة التاأثري، 

مبا قّدمه الهاكاثون من خالل 22 

التحديات  متثل  خمتلف  عنوان 

حقل  يف  العاملون  يواجهها  التي 

علوم الف�شاء، وبّينوا اأهمية اإ�شراك 

معرفية  عوامل  لدخول  ال�شباب 

جديدة، تتيح لهم فر�شة القرتاب 

من علوم امل�شتقبل.

و�شكرت زهراء نعمة املتحدثة 

با�شم الفريق الفائز بجائزة اأف�شل 

مدر�شة  من  للبيانات  ا�شتخدام 

اللجنة  من  كل  الدولية،  حوار 

وقالت  التحكيم،  وجلنة  املنظمة 

م�شتوى  على  كانت  الفعالية  اإن 

العلمية  واملكانة  التنظيم  من  عاٍل 

حقيقية  فر�شة  ومثلت  املتقدمة، 

علوم  يف  العلمي  الواقع  ملحاكاة 

التحديات  الف�شاء، والتعرف على 

التي  الف�شاء  عامل  يف  احلقيقة 

يواجهها العلماء.

الرئي�س  زهراء  و�شكرت 

لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

اإبراهيم  حممد  الدكتور  الف�شاء 

هاكاثون  تنظيم  على  الع�شريي 

ببوليتكنك   2022 الف�شاء 

البحرين والذي يعترب نقلة نوعية 

يف تنظيم الفعاليات العلمية التي 

علوم  اأهمية  تعزيز  يف  ت�شهم 

الهاكاثون  اإن  وقالت  الف�شاء، 

العلوم  لتوظيف  فر�شة  يعترب 

عند  والهند�شة  والربجمة  التقنية 

ال�شباب.

وقالت اإن الهاكاثون ميثل فكرة 

بتحقيق  الفريق  فرح  وقد  نوعية 

الفوز �شمن املراكز الثالثة الأوىل، 

فريقنا  »اختار  زهراء:  واأو�شحت 

امل�شاركة يف التحدي بفكرة اإن�شاء 

خارطة للزلزل على �شطح القمر، 

البيانات  بجمع  الفريق  قام  وفيه 

الربامج  من  عدد  وا�شتخدام 

مثل  امل�شروع  لتقدمي  التفاعلية 

الفرتا�شي  الواقع  فكرة  ا�شتخدام 

VR وAR، ل�شتعرا�س وحماكاة 
الزلزل  حول  البيانات  جميع 

القمر،  �شطح  على  حتدث  التي 

اجلودة  عالية  تقنيات  وا�شتخدام 

اأمام  واقعية  اأكرث  التحدي  جلعل 

لغة  با�شتخدام  التحكيم  جلنة 

الهزات  ملحاكاة  جافا�شكريبت 

البيانات  كافة  واإظهار  القمرية 

املطلوبة«.

الأ�شتاذة  قالت  جانبها  ومن 

الفريق  قائدة  ُمعني  اأ�شماء 

ا�شتخدام  اأف�شل  بجائزة  الفائز 

طالبات  من  تكون  تكنولوجي 

مدر�شة  من  الثانوية  املرحلة 

الثانوية وطالبات  الرفاع الغربي 

املربة اخلليفية، اإن تنظيم هاكاثون 

بهدف  جاء  الف�شاء  تطبيقات 

تو�شيع مدارك الطالبات والطالب 

التي  امل�شاكل  حول  امل�شاركني 

حول  نا�شا  الف�شاء  وكالة  تواجه 

ال�شباب  وحتفيز  حمددة،  ق�شايا 

على التفكري فيها واقرتاح احللول 

وابتكار تطبيقات مل ت�شتخدم بعد، 

وقد متكنت الطالبات من مناف�شة 

طلبة اجلامعات والذي كان يعترب 

حتدًيا حمفًزا للغاية.

مركز الت�سال الوطني يحذر 

من مرا�سالت مفربكة حول النتخابات

الوطني �شحة ما يتداول من مرا�شالت مفربكة تتعلق بالعملية  نفى مركز الت�شال 

النتخابية. موؤكداً اأنها حماولة للت�شويه على �شري النتخابات املقبلة، واإثارة الراأي العام 

والت�شكيك يف نزاهتها. داعياً اجلمهور اإىل عدم الن�شياق وراء مثل هذه املحاولت الفا�شلة 

التي تهدف للم�شا�س بالنظام النتخابي الذي يحكمه الد�شتور وتنظمه القوانني الوطنية 

بكل نزاهة و�شفافية.
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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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ان�شمام الدكتور اأكرب جالل وكمال راجح

  للم�شت�شـــــفى امللكي للن�شــــاء والأطفــــال

يت�ضرف امل�ضت�ضفى امللكي للن�ضاء والأطفال بان�ضمام 

يف  البولية  امل�ضالك  وحدة  رئي�س  جالل،  اأكرب  الدكتور 

من  عاًما   15 من  اأكرث  ولديه  الطبي،  ال�ضلمانية  جممع 

اخلربة يف جمال جراحة امل�ضالك البولية وجراحة امل�ضالك 

البولية وجراحات امل�ضالك البولية طفيفة التوغل. حا�ضل 

على �ضهادة البورد يف جراحة امل�ضالك البولية وحا�ضل 

على الزمالة الأملانية يف جراحة امل�ضالك البولية وتنظري 

البطن وجراحة الليزر.

البولية،  امل�ضالك  اأمرا�س  يف  متخ�ض�س  اأنه  كما 

وت�ضمل ت�ضخي�س وعالج وعالج ح�ضوات الكلى وت�ضخم 

الربو�ضتاتا وتنظيم الأ�ضرة والعقم عند الذكور وال�ضعف 

اجلن�ضي وزرع الأطراف ال�ضطناعية و�ضل�س البول.

والأطفال  للن�ضاء  امللكي  امل�ضت�ضفى  يت�ضرف  كذلك 

اأمرا�س  ا�ضت�ضاري  راجح  كمال  الدكتور  بان�ضمام 

يف  اخل�ضوبة  وحدة  رئي�س  والعقم،  والتوليد  الن�ضاء 

مل�ضت�ضفى. ا

40 عـــاًمـــا ـــن« يــحــتــفــل مبـــــــرور  ـــحـــري ـــب ال »ديــــــــري كــــويــــن 

ح�ضر �ضتيفن �ضي بوندي ال�ضفري الأمريكي، وفي�ضل جواد رئي�س جمل�س 

الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة جواد لالأعمال التجارية، ودارين مايلز من 

ديري كوين الدولية، اإ�ضافة اإىل فريق الإدارة، الحتفال بالذكرى الأربعني لديري 

كوين وال�ضحب على بليزرد جماين ملدة عام، يف فرع ديري كوين ال�ضلمانية يف 

القفول.

خالل حملة البليزرد املجاين ملدة عام، ح�ضل العمالء الذين ا�ضرتوا بليزرد 

على فر�ضة الفوز ببليزرد ملدة عام. 

تقطيع  احلفل  يف  وال�ضيوف  جواد  وفي�ضل  بوندي  �ضي  �ضتيفن  و�ضارك 

اأكرب كعكة اآي�ضكرمي مت �ضنعها يف ديري كوين البحرين باأربع نكهات خمتلفة، 

لالحتفال بالعالمة الأمريكية ال�ضهرية يف البحرين التي و�ضلت اإىل 40 عاما.

واحتفلت  ال�ضلمانية.  عام 1982 يف  البحرين يف  كوين  ديري  افتتاح  مت 

ال�ضركة مبرور 40 عاما على خدمة زبائنها وحمبيها، وهي رابع اأقدم �ضاحب 

امتياز يف العامل )متجر ال�ضلمانية هو اأقدم متجر يف العامل خارج اأمريكا(. 

وب�ضكل مفاجئ، ظهر اأحد الزبائن يف طلبات ال�ضيارات وهو ميتطي حمارا 

وعربة. 

الربجر  ت�ضمل  الطعمة،  من  خمتلفة  اأنواعا  ملعجبيها  كوين  ديري  تقدم 

املميز، �ضلة اأ�ضابع الدجاج، اأما بالن�ضبة للحلويات فاإنها تقدم اآي�ضكرمي الكونز 

و�ضنداي وبليزرد.

 »التخ�ش�شي« ُيجري اأكرث من 500 ق�شطرة ناجحة

باليوم  الحتفال  مع  تزامًنا 

ي�ضادف  ــذي  ال للقلب  العاملي 

نظم  عــام،  كل  من  �ضبتمرب   29

 - التخ�ض�ضي  البحرين  م�ضت�ضفى 

مركز اأبولو للقلب فعالية توعوية 

بهذه املنا�ضبة، بهدف زيادة الوعي 

القلب  �ضحة  على  احلفاظ  باأهمية 

اأمرا�س  باأخطار  النا�س  وحتذير 

املر�ضى  اأعداد  لتزايد  نظًرا  القلب، 

�ضواء  والعامل على حد  اململكة  يف 

نتيجة اأمناط احلياة اخلاطئة.

اأعلنت  املنا�ضبة،  ــذه  ــه وب

من  اأكرث  اإجــراء  امل�ضت�ضفى  اإدارة 

يف  ناجحة  ق�ضطرة  عملية   500

الوقت  ذات  يف  موؤكدة  امل�ضت�ضفى، 

�ضعيها الدائم ملوا�ضلة تقدمي اأف�ضل 

والرعاية  العالجية  اخلــدمــات 

الطبية ملر�ضى القلب يف اململكة.

واأفـــــاد الــعــ�ــضــو املــنــتــدب 

التخ�ض�ضي  البحرين  مل�ضت�ضفى 

هذا  اأن  عرداتي  قا�ضم  الدكتور 

اأهمية  ليوؤكد  يــاأتــي  الحتفال 

القلب،  م�ضاكل  الوعي حول  زيادة 

يف  امل�ضرتكة  اجلــهــود  وتعزيز 

والعام  اخلا�س  الطبيني  القطاعني 

والإمــكــانــات الــالزمــة مــن اأجــل 

القلبية  الأمرا�س  انت�ضار  مكافحة 

والوعائية وال�ضيطرة عليها واحلد 

اأفراد  �ضحة  على  م�ضاعفاتها  من 

املجتمع.

ال�شفري الُعماين ي�شّرف جمل�س حممد مراد

�شالة زين البحرين لكرة ال�شلة.. اأول �شالة

 توفر خدمة �شبكة اجليل اخلام�س »5G« باململكة

التداول:  )رمز  البحرين  زين  اأعلنت 

جمال  يف  املبتكرة  ال�ضركة   ،)ZAINBH
الت�ضالت يف اململكة، توفري خدمة �ضبكة 

زين  �ضالة  يف   )5G( اخلام�س  اجليل 

البحرين لكرة ال�ضلة باملنامة، ما يجعلها 

التي  اململكة  الأوىل يف  الريا�ضية  ال�ضالة 

تقدم هذه اخلدمة املجانية ب�ضرعات عالية 

جلميع الزوار.

اخلام�س  للجيل  البحرين  زين  �ضبكة 

جتربة  �ضتعزز  ال�ضرعة  فائقة   )5G(

الزوار وامل�ضجعني وهي متوافرة الآن لكل 

زوار �ضالة زين البحرين لكرة ال�ضلة مع 

بداية مو�ضم كرة ال�ضلة اجلديد، وذلك بعد 

عقد جتارب ناجحة ل�ضبكة زين البحرين 

ال�ضبكة  وهذه   .)5G( اخلام�س  للجيل 

وا�ضعة النطاق تغطي ال�ضالة باأكملها مما 

ي�ضمل مناطق اجللو�س واملنطقة ما حول 

ال�ضالة.

ر�ضي  غازي  قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

بزين  امل�ضتثمرين  وعالقات  الإعالم  مدير 

بتوفري  البحرين  زين  »تفخر  البحرين: 

�ضالة  يف   )5G( اخلام�س  اجليل  �ضبكة 

يجعلها  ما  ال�ضلة،  لكرة  البحرين  زين 

التي  اململكة  الأوىل يف  الريا�ضية  ال�ضالة 

�ضتعزز  اخلدمة  فهذه  اخلدمة،  هذه  تقدم 

من جتربة الزوار وع�ضاق كرة ال�ضلة يف 

�ضبكة  توفر  اإذ  املو�ضم،  خالل  املباريات 

حتميل  وجودة  اأكرب  ترددي  نطاق  ذات 

عالية للجميع داخل ال�ضالة«.

التزامها  البحرين  زين  وتوا�ضل 

جتربة  اأف�ضل  لتقدمي  اأدائها  حت�ضني  يف 

جيل  �ضبكة  بناء  يف  والقيادة  لعمالئها 

حتفز  و�ضريعة  اآمنة   )5G( خام�س 

البتكار يف املجال الرقمي يف اململكة.

غازي ر�ضي

د. �أكرب جالل د. كمال ر�جح

ت�شوير: عبدعلي قربان
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ان�شمام الدكتور اأكرب جالل وكمال راجح

  للم�شت�شـــــفى امللكي للن�شــــاء والأطفــــال

يت�ضرف امل�ضت�ضفى امللكي للن�ضاء والأطفال بان�ضمام 

يف  البولية  امل�ضالك  وحدة  رئي�س  جالل،  اأكرب  الدكتور 

من  عاًما   15 من  اأكرث  ولديه  الطبي،  ال�ضلمانية  جممع 

اخلربة يف جمال جراحة امل�ضالك البولية وجراحة امل�ضالك 

البولية وجراحات امل�ضالك البولية طفيفة التوغل. حا�ضل 

على �ضهادة البورد يف جراحة امل�ضالك البولية وحا�ضل 

على الزمالة الأملانية يف جراحة امل�ضالك البولية وتنظري 

البطن وجراحة الليزر.

البولية،  امل�ضالك  اأمرا�س  يف  متخ�ض�س  اأنه  كما 

وت�ضمل ت�ضخي�س وعالج وعالج ح�ضوات الكلى وت�ضخم 

الربو�ضتاتا وتنظيم الأ�ضرة والعقم عند الذكور وال�ضعف 

اجلن�ضي وزرع الأطراف ال�ضطناعية و�ضل�س البول.

والأطفال  للن�ضاء  امللكي  امل�ضت�ضفى  يت�ضرف  كذلك 

اأمرا�س  ا�ضت�ضاري  راجح  كمال  الدكتور  بان�ضمام 

يف  اخل�ضوبة  وحدة  رئي�س  والعقم،  والتوليد  الن�ضاء 

مل�ضت�ضفى. ا

40 عـــاًمـــا ـــن« يــحــتــفــل مبـــــــرور  ـــحـــري ـــب ال »ديــــــــري كــــويــــن 

ح�ضر �ضتيفن �ضي بوندي ال�ضفري الأمريكي، وفي�ضل جواد رئي�س جمل�س 

الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة جواد لالأعمال التجارية، ودارين مايلز من 

ديري كوين الدولية، اإ�ضافة اإىل فريق الإدارة، الحتفال بالذكرى الأربعني لديري 

كوين وال�ضحب على بليزرد جماين ملدة عام، يف فرع ديري كوين ال�ضلمانية يف 

القفول.

خالل حملة البليزرد املجاين ملدة عام، ح�ضل العمالء الذين ا�ضرتوا بليزرد 

على فر�ضة الفوز ببليزرد ملدة عام. 

تقطيع  احلفل  يف  وال�ضيوف  جواد  وفي�ضل  بوندي  �ضي  �ضتيفن  و�ضارك 

اأكرب كعكة اآي�ضكرمي مت �ضنعها يف ديري كوين البحرين باأربع نكهات خمتلفة، 

لالحتفال بالعالمة الأمريكية ال�ضهرية يف البحرين التي و�ضلت اإىل 40 عاما.

واحتفلت  ال�ضلمانية.  عام 1982 يف  البحرين يف  كوين  ديري  افتتاح  مت 

ال�ضركة مبرور 40 عاما على خدمة زبائنها وحمبيها، وهي رابع اأقدم �ضاحب 

امتياز يف العامل )متجر ال�ضلمانية هو اأقدم متجر يف العامل خارج اأمريكا(. 

وب�ضكل مفاجئ، ظهر اأحد الزبائن يف طلبات ال�ضيارات وهو ميتطي حمارا 

وعربة. 

الربجر  ت�ضمل  الطعمة،  من  خمتلفة  اأنواعا  ملعجبيها  كوين  ديري  تقدم 

املميز، �ضلة اأ�ضابع الدجاج، اأما بالن�ضبة للحلويات فاإنها تقدم اآي�ضكرمي الكونز 

و�ضنداي وبليزرد.

 »التخ�ش�شي« ُيجري اأكرث من 500 ق�شطرة ناجحة

باليوم  الحتفال  مع  تزامًنا 

ي�ضادف  ــذي  ال للقلب  العاملي 

نظم  عــام،  كل  من  �ضبتمرب   29

 - التخ�ض�ضي  البحرين  م�ضت�ضفى 

مركز اأبولو للقلب فعالية توعوية 

بهذه املنا�ضبة، بهدف زيادة الوعي 

القلب  �ضحة  على  احلفاظ  باأهمية 

اأمرا�س  باأخطار  النا�س  وحتذير 

املر�ضى  اأعداد  لتزايد  نظًرا  القلب، 

�ضواء  والعامل على حد  اململكة  يف 

نتيجة اأمناط احلياة اخلاطئة.

اأعلنت  املنا�ضبة،  ــذه  ــه وب

من  اأكرث  اإجــراء  امل�ضت�ضفى  اإدارة 

يف  ناجحة  ق�ضطرة  عملية   500

الوقت  ذات  يف  موؤكدة  امل�ضت�ضفى، 

�ضعيها الدائم ملوا�ضلة تقدمي اأف�ضل 

والرعاية  العالجية  اخلــدمــات 

الطبية ملر�ضى القلب يف اململكة.

واأفـــــاد الــعــ�ــضــو املــنــتــدب 

التخ�ض�ضي  البحرين  مل�ضت�ضفى 

هذا  اأن  عرداتي  قا�ضم  الدكتور 

اأهمية  ليوؤكد  يــاأتــي  الحتفال 

القلب،  م�ضاكل  الوعي حول  زيادة 

يف  امل�ضرتكة  اجلــهــود  وتعزيز 

والعام  اخلا�س  الطبيني  القطاعني 

والإمــكــانــات الــالزمــة مــن اأجــل 

القلبية  الأمرا�س  انت�ضار  مكافحة 

والوعائية وال�ضيطرة عليها واحلد 

اأفراد  �ضحة  على  م�ضاعفاتها  من 

املجتمع.

ال�شفري الُعماين ي�شّرف جمل�س حممد مراد

�شالة زين البحرين لكرة ال�شلة.. اأول �شالة

 توفر خدمة �شبكة اجليل اخلام�س »5G« باململكة

التداول:  )رمز  البحرين  زين  اأعلنت 

جمال  يف  املبتكرة  ال�ضركة   ،)ZAINBH
الت�ضالت يف اململكة، توفري خدمة �ضبكة 

زين  �ضالة  يف   )5G( اخلام�س  اجليل 

البحرين لكرة ال�ضلة باملنامة، ما يجعلها 

التي  اململكة  الأوىل يف  الريا�ضية  ال�ضالة 

تقدم هذه اخلدمة املجانية ب�ضرعات عالية 

جلميع الزوار.

اخلام�س  للجيل  البحرين  زين  �ضبكة 

جتربة  �ضتعزز  ال�ضرعة  فائقة   )5G(

الزوار وامل�ضجعني وهي متوافرة الآن لكل 

زوار �ضالة زين البحرين لكرة ال�ضلة مع 

بداية مو�ضم كرة ال�ضلة اجلديد، وذلك بعد 

عقد جتارب ناجحة ل�ضبكة زين البحرين 

ال�ضبكة  وهذه   .)5G( اخلام�س  للجيل 

وا�ضعة النطاق تغطي ال�ضالة باأكملها مما 

ي�ضمل مناطق اجللو�س واملنطقة ما حول 

ال�ضالة.

ر�ضي  غازي  قال  املنا�ضبة،  وبهذه 

بزين  امل�ضتثمرين  وعالقات  الإعالم  مدير 

بتوفري  البحرين  زين  »تفخر  البحرين: 

�ضالة  يف   )5G( اخلام�س  اجليل  �ضبكة 

يجعلها  ما  ال�ضلة،  لكرة  البحرين  زين 

التي  اململكة  الأوىل يف  الريا�ضية  ال�ضالة 

�ضتعزز  اخلدمة  فهذه  اخلدمة،  هذه  تقدم 

من جتربة الزوار وع�ضاق كرة ال�ضلة يف 

�ضبكة  توفر  اإذ  املو�ضم،  خالل  املباريات 

حتميل  وجودة  اأكرب  ترددي  نطاق  ذات 

عالية للجميع داخل ال�ضالة«.

التزامها  البحرين  زين  وتوا�ضل 

جتربة  اأف�ضل  لتقدمي  اأدائها  حت�ضني  يف 

جيل  �ضبكة  بناء  يف  والقيادة  لعمالئها 

حتفز  و�ضريعة  اآمنة   )5G( خام�س 

البتكار يف املجال الرقمي يف اململكة.

غازي ر�ضي

د. �أكرب جالل د. كمال ر�جح

ت�شوير: عبدعلي قربان

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12233/pdf/INAF_20221005004928064.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/events/981422/News.html
https://www.alayam.com/online/local/981317/News.html
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 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
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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

Link

P  1

Link

نوه حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه 
بال��دور اإلنس��اني النبي��ل واألعمال الخيري��ة التي 
تضطلع بها مؤسس��ة مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لرعاية الوالدين، والتي جاء تأسيس��ها تخليدًا السم 
الفقيد الراحل وذكراه، وترسيخًا إلسهاماته الطيبة 

في األعمال اإلنسانية.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال جاللته حفظ��ه اهلل ورعاه 
أم��س في قص��ر الصافري��ة معالي الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة مركز 
الش��يخ عبداهلل بن خالد لرعاي��ة الوالدين، بحضور 
معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، وعدد من أعضاء 
المركز. حيث تشرف معاليهما بإهداء جاللته كتابًا 
توثيقيًا بعنوان »الش��يخ عبداهلل بن خالد.. الداعية 
والمفكر والمؤرخ«، كما قدما لجاللته فيلمًا يعرض 

أهم مراحل ومناقب حياة الفقيد رحمه اهلل.
وأعرب جاللة الملك المعظم خالل اللقاء عن ش��كره 
على هذا اإلهداء المتميز، مش��يدًا بما تضمنه هذا 
الكتاب القيم من معلومات ووثائق تاريخية، تعكس 
مالمح مهمة من س��يرة حياة س��مو الشيخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليف��ة رحمه اهلل الزاخ��رة باإلنجازات، 
باإلضافة إلى إسهاماته المتعددة في خدمة الوطن 
وفي المجاالت الش��رعية واالجتماعية والسياس��ية 
واإلنسانية مع حكام مملكة البحرين، وعلى األخص 
 األمي��ر الراح��ل س��مو الش��يخ عيس��ى بن س��لمان 

آل خليفة طيب اهلل ثراه. واس��تذكر جاللته في هذه 
المناس��بة مناقب الفقيد وخدماته الجليلة وتاريخه 
الحافل بالعطاء في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدًا 
أنه يعتبر أحد الش��خصيات الذين س��تبقى ذكراهم 
ومآثره��م خالدة في ذاكرة الوط��ن. وأعرب جاللته 

رعاه اهلل عن اعت��زازه وتقديره لرواد العمل الوطني 
ورجاالت البحرين الكرام الذين أس��همت سواعدهم 
في إرس��اء دعائم النهض��ة الش��املة، وكانت لهم 
بصمات رائدة ومواقف مشرفة ومشهودة في تاريخ 

المملكة العريق.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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 مؤسسة مركز عبداهلل بن خالد لرعاية 
الوالدين تضطلع بدور إنساني نبيل

 تمزيق وحرق صور
خامنئي في المدارس
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 رئيس المالديف يزور البحرين 
اليوم إلجراء مباحثات مع الملك

أعل��ن الدي��وان الملكي أن فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة س��يصل إلى 
الب��الد اليوم في زي��ارة لمملكة البحرين، يجري فخامته خاللها مباحثات مع حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، تتناول العالقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، 

باإلضافة إلى آخر التطورات والمستجدات اإلقليمية والدولية. 
ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البالد الكريم والوفد المرافق، متمنيًا لفخامته طيب اإلقامة 

في مملكة البحرين.

2.19 مليار دوالر التبادل التجاري 
بين البحرين والصين بنمو ٪15.34

أنس األغبش «

بلغ حجم التب��ادل التجاري بين البحري��ن والصين 2.19 مليار 
دوالر خ��الل الع��ام 2021، وبنمو بلغ نس��بته 15.34%، وفقًا 

لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وزادت صادرات البحرين إلى الصين بنسبة 159% على أساس 
س��نوي من 132 مليون دوالر في عام 2020، إلى 341 مليون 
دوالر خالل الع��ام الماضي،، فيما زادت ال��واردات من الصين 
بشكل طفيف وبنسبة 5% من 1.77 مليار دوالر في 2020 إلى 

1.85 مليار دوالر العام الماضي.
وتبلغ االس��تثمارات الصينية في البحري��ن 131 مليون دوالر، 
وتوجد 1183 مؤسس��ة فردية تتضمن مس��اهمين وشركاء 
صينيي��ن، و 1332 س��جاًل تجاري��ًا يتضم��ن وج��ود مواطنين 

صينيين بمجلس اإلدارة.

345 راغبًا بالترشح عشية فتح الباب رسميًا

المراكز اإلشرافية تستقبل المترشحين اليوم
محرر الشؤون البرلمانية «

تبدأ المراكز اإلش��رافية بمحافظ��ات البحرين األربع، 
فتح أبوابه��ا اعتبارًا من اليوم وحت��ى األحد المقبل 
الستقبال الراغبين في الترش��ح لالنتخابات النيابية 

والبلدية المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر المقبل.
وأظه��رت قوائ��م الراغبين في الترش��ح، وجود 345 
راغب��ًا في الترش��ح بجميع الدوائر االنتخابية عش��ية 
فتح باب الترشح رسميًا، بواقع 232 للمجلس النيابي 
و113 مترش��حًا للمجالس البلدية، وتعد المحافظة 
الش��مالية األكث��ر إقبااًل بع��دد 112 راغبًا بالترش��ح 
تليها المحرق 78، ثم الجنوبية 94، وأخيرًا العاصمة 

61 شخصًا.
كم��ا بينت القوائم عزم 54 امرأة للترش��ح للمجلس 
النيابي المقبل، و16 للمجالس البلدية بإجمالي 70 

سيدة وبنسبة 20% من راغبي الترشح.

 »تمكين« يدعم 
 توظيف 50 بحرينيًا ضمن 
خطة التوسع لـ»آي كوول«

أعل��ن صندوق العم��ل »تمكين« عن دعم ش��ركة KKC »آي 
ك��وول« الصينية المتخصصة ف��ي تصنيع منتج��ات التدفئة 
والتهوي��ة والتكيي��ف بهدف دع��م صناعة ه��ذه األجهزة في 
البحري��ن، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين، 
به��دف توظي��ف 50 بحريني��ًا. ويأتي هذا الدع��م، بعد إعالن 
الش��ركة عن تأس��يس مقره��ا الصناعي ف��ي البحرين بكلفة 
تصل إل��ى 10.7 مليون دوالر، إلنتاج وتصدي��ر أنابيب العزل 
الخاصة بتكييف الهواء في أس��واق الش��رق األوسط والواليات 

المتحدة واألسواق األوروبية.

 دراسة: الشعر أفضل
 من الدم في تحليل

السموم بالعينات الجنائية

أيمن شكل «

كش��فت دراس��ة حديثة قدمته��ا الطبيبة الش��رعية بإدارة 
األدل��ة المادي��ة بالنيابة العام��ة د. فاطم��ة الفاضل، في 
أطروحة الماجستير عن قدرة عينات الشعر على إعطاء نتائج 
فعالة للكش��ف عن األدوي��ة في تحليل الس��موم بالعينات 
الجنائية، وأن لها فوائد تجعلها بدياًل لعينات الدم واإلدرار 
الت��ي تمثل خط��رًا في نقل األمراض، حي��ث تتجلى فعالية 
اس��تخدام الش��عر في حاالت الوفيات التي يصعب الحصول 

على عينات دم وإدرار منها.

 »التنسيقية« 
 تستعرض مقترحات 

تطوير القطاع الصناعي

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية ال� 434.

وتابعت اللجنة مس��تجدات مش��اريع القواني��ن ذات األولوية، 
كما استعرضت اللجنة التنس��يقية مقترحات لتطوير القطاع 
الصناعي. واستعرضت اللجنة التنسيقية مخرجات ورش عمل 
التطلعات المس��تقبلية وأطر المشاريع ذات األولوية للجهات 

الحكومية.

إسهامات كبيرة للملك في خدمة اإلنسانية.. فعاليات وطنية ودولية:

البحرين نموذج عالمي في مبادرات األمن والسالم
محرر الشؤون المحلية «

أكدت فعاليات وطنية ودولية أن استضافة البحرين 
أكب��ر رمزي��ن دينيين، وهم��ا بابا الفاتي��كان البابا 
فرنس��يس الثان��ي، وفضيلة ش��يخ األزه��ر د. أحمد 
الطيب يض��ع البحرين على خارط��ة الحدث الدولي، 
مش��ددة على أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م، قدم 
مس��اهمات كبيرة ف��ي خدمة اإلنس��انية من خالل 
العدي��د من المبادرات، والتي س��يكون لها دور في 
اس��تقرار األم��ن والس��لم الدوليين خ��الل المرحلة 
المقبلة. وأكدت أن البحرين تعتبر نموذجًا متقدمًا 
عالميًا في الشرق األوسط بانفتاحها وأجوائها التي 
توفر مناخًا للتعايش الس��لمي والتس��امح واحترام 

الحوار بين األديان والحضارات والثقافات والتعاون 
بين دول العالم على أسس من الشراكة والصداقة، 
الفت��ة إلى مب��ادرات البحري��ن في األمن والس��الم 
والتعاي��ش. ونوه��ت إل��ى أن البحري��ن تعتبر من 
الدول البارزة التي تحتضن أناسًا ينتمون إلى بلدان 
مختلف��ة ويمتلك��ون معتقدات وديان��ات متنوعة، 

تتعايش جميعها بسالم وبشكل باهر.

جاللته يتسلم كتابًا توثيقيًا وفيلمًا عن مناقب حياة الفقيد

 الملك: تاريخ حافل بالعطاء 
لعبداهلل بن خالد في مسيرة التنمية الوطنية

أوروبا تتوعد طهران بعقوبات ردًا على قمع التظاهرات

 طالب إيرانيون يهتفون: 
ثورة على نظام الحكم وليست احتجاجًا

فيم��ا يواص��ل اإليراني��ون لألس��بوع الثال��ث عل��ى التوال��ي، 
تظاهراته��م المنددة بقمع الس��لطات، الس��يما في جامعات 
العاصم��ة، أفاد ناش��طون، بانطالق احتجاج��ات في طهران 
تطال��ب بإطالق س��راح الط��الب المعتقلين في الب��الد، كما 
هتف طالب جامعة فردوس��ي في مش��هد ش��مال شرق إيران 
أثن��اء إضرابه��م، قائلين »هذا ل��م يعد احتجاج��ا.. بل بداية 
ثورة«. من جانبه، أكد مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد 
األوروبي جوزيب بوري��ل أمس، أن األعضاء ينظرون في فرض 
عقوب��ات على إيران على خلفية مقتل الش��ابة مهس��ا أميني 

وقمع التظاهرات في أنحاء البالد.
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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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العاهل يستقبل رئيس األعلى للصحة ونائب رئيس الوزراء.. الملك: 

 مؤسسة مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لرعاية الوالدين تضطلع بدور إنساني نبيل

 ن��وه حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه 
بالدور اإلنساني النبيل واألعمال الخيرية التي تضطلع 
به��ا مؤسس��ة مركز الش��يخ عبداهلل بن خال��د لرعاية 
الوالدي��ن، والتي جاء تأسيس��ها تخليدًا الس��م الفقيد 
الراح��ل وذك��راه، وترس��يخًا إلس��هاماته الطيب��ة في 

األعمال اإلنسانية.
جاء ذلك اس��تقبال جاللته حفظ��ه اهلل ورعاه أمس في 
قص��ر الصافرية معال��ي الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة مركز الشيخ عبداهلل بن 
خال��د لرعاي��ة الوالدي��ن، بحضور معالي الش��يخ خالد 
بن عبداهلل آل خليف��ة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

البنية التحتية، وعدد من أعضاء المركز.

 حيث تش��رف معاليهما بإهداء جاللت��ه كتابًا توثيقيًا 
بعنوان »الش��يخ عب��داهلل بن خال��د.. الداعية والمفكر 
والمؤرخ«، كما قدما لجاللته فيلمًا يعرض أهم مراحل 

ومناقب حياة الفقيد رحمه اهلل.
وأع��رب جاللة المل��ك المعظم خالل اللقاء عن ش��كره 
على ه��ذا اإلهداء المتميز، مش��يدًا بم��ا تضمنه هذا 
الكتاب القيم م��ن معلومات ووثائق تاريخية، تعكس 
مالمح مهمة من س��يرة حياة س��مو الشيخ عبداهلل بن 
خالد آل خليفة رحمه اهلل الزاخرة باإلنجازات، باإلضافة 
إل��ى إس��هاماته المتع��ددة ف��ي خدمة الوط��ن وفي 
المجاالت الشرعية واالجتماعية والسياسية واإلنسانية 
مع ح��كام مملكة البحرين، وعلى األخص األمير الراحل 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه.

واس��تذكر جاللته في هذه المناس��بة مناق��ب الفقيد 

وخدماته الجليلة وتاريخه الحافل بالعطاء في مس��يرة 
التنمي��ة الوطني��ة، مؤكدًا أنه يعتبر أحد الش��خصيات 
الذي��ن س��تبقى ذكراه��م ومآثرهم خالدة ف��ي ذاكرة 

الوطن.
وأع��رب جاللته رعاه اهلل ع��ن اعتزازه وتقدي��ره لرواد 
العمل الوطني ورجاالت البحرين الكرام الذين أسهمت 
سواعدهم في إرس��اء دعائم النهضة الشاملة، وكانت 
له��م بصمات رائدة ومواقف مش��رفة ومش��هودة في 

تاريخ المملكة العريق.

ومن جانبه، أعرب معالي الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة عن ش��كره وتقدي��ره لحضرة 
صاحب الجاللة، على إشادة جاللته وثنائه على مناقب 
الفقي��د رحمه اهلل، س��ائاًل المولى عز وج��ل أن يحفظ 

جاللته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية.
وجدي��ر بالذك��ر أن الكت��اب أصدرته جمعي��ة الحكمة 
للمتقاعدين وقام بتأليف��ه اإلعالمي خالد عبداهلل أبو 
أحمد بإش��راف الدكتور س��عيد الس��ماك نائب رئيس 

الجمعية.

 العاهل: الكتاب تضمن معلومات 
تاريخية تعكس مالمح مهمة من سيرة حياة الراحل

 عبداهلل بن خالد أحد الشخصيات الباقية
ذكراهم ومآثرهم خالدة في ذاكرة الوطن

الملك يتسلم كتابًا وفيلمًا عن سيرة حياة عبداهلل بن خالد

 الملك يستعرض مناقب الفقيد وتاريخه 
الحافل بالعطاء في مسيرة التنمية الوطنية

 سواعد رواد العمل الوطني ورجاالت
البحرين الكرام أسهمت في إرساء دعائم النهضة الشاملة

 القائد العام يستقبل 
مستشار ولي العهد رئيس الوزراء

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة ب��ن أحم��د آل خليفة مستش��ار صاحب 

الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خليفة بن دعيج بن خليفة آل خليفة.

القائد العام يستقبل محافظ المحرق

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة محافظ المحرق سلمان 
بن عيسى بن هندي المناعي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/05/watan-20221005.pdf?1664943649
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/1029969


P  12

Link

P  7

Link

Link

P  5

Link

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 05 Oct 2022  |  الســنة 17  |   العدد 6143   |  األربعاء 09 ربيع األول 1444هـ

 القائد العام يهنئ مستشار األمن الوطني
قائد الحرس الملكي بفوزه ببطولة العالم للقدرة

بع��ث القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحري��ن المش��ير الرك��ن الش��يخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة إلى سمو 
اللواء الركن الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة مستش��ار األم��ن الوطني 
قائد الح��رس الملكي برقية تهنئة 
بلق��ب  س��موه  تتوي��ج  بمناس��بة 
الصغيرة  للجي��اد  العال��م  بطول��ة 
للق��درة الت��ي أقيمت في إس��بانيا 

لمسافة 120 كم.
وأك��د القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحري��ن بأن ه��ذا اإلنج��از تحقق 
بفض��ل دع��م وتوجيه��ات س��يدي 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م القائ��د األعل��ى حفظ��ه 
اهلل ورعاه وبجهود س��موه الكبيرة 
الت��ي يبذلها لتحقي��ق العديد من 

البطوالت التي تعزز مكانة مملكة 
البحرين.

وف��ي خت��ام البرقية أع��رب القائد 
الع��ام لق��وة دف��اع البحري��ن عن 
تمنيات��ه لس��مو مستش��ار األم��ن 
الملك��ي  الح��رس  قائ��د  الوطن��ي 
دوام التوفي��ق وتحقي��ق مزيد من 
اإلنجازات ورفع اسم مملكة البحرين 

في جميع المحافل الرياضية. القائد العام

ناصر بن حمد يتلقى التهاني بفوزه ببطولة العالم للقدرة

 وزير التربية يهنئ ناصر بن حمد
بفوزه ببطولة العالم للقدرة

رفع سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد بن عيس��ى آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق 
الملكي للقدرة بمناس��بة تتويج سموه بلقب بطولة 
العالم للقدرة لمسافة 120 كم المقامة في إسبانيا.

وأش��اد س��موه به��ذا اإلنج��از ال��ذي يعتب��ر إضافة 
لسلس��لة النجاحات المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن 
حمد، ويؤكد خبرة سموه الواسعة، وهو ما سيسهم 
في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية لسموه 
والفريق الملكي للقدرة في ظل رعاية صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه لرياضة الفروس��ية، وما تش��هده 
هذه الرياض��ة من ازدهار بس��واعد أبناء الوطن من 

الشباب.
 ورف��ع س��مو الش��يخ إبراهيم بن راش��د بن عيس��ى 
آل خليفة أس��مى آي��ات التهاني والتبريكات لس��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق 
الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة 
العال��م للقدرة لمس��افة 120 كم للجياد 8 س��نوات 

والمقامة في إسبانيا.
وعبر س��موه عن بال��غ الفخر واالعتزاز به��ذا اإلنجار 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد والفريق الملكي للقدرة، 
وال��ذي يعبر ع��ن دع��م س��موه للش��باب البحريني 
لمواصل��ة رف��ع اس��م البحرين ف��ي جمي��ع المحافل 
الدولي��ة، في ظ��ل رعاي��ة واهتمام حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 

المعظم حفظة اهلل ورعاه لهذه الرياضة األصيلة.
 وهن��أ س��مو الش��يخ س��لمان بن راش��د بن عيس��ى 
 آل خليف��ة، س��مو الش��يخ ناصر بن حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب قائ��د الفري��ق الملك��ي للقدرة، 
بمناسبة تتويج س��موه بلقب بطولة العالم للقدرة 

لمسافة 120 كم المقامة في إسبانيا.
وأكد س��موه أن ذلك يأتي إضافة لسلسلة اإلنجازات 
المتواصلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد في المحافل 
الرياضي��ة، وال��ذي يعتبر محل فخر واعت��زاز للجميع 
لم��ا تحظى به هذه الرياضة من اهتمام ورعاية من 
 لدن حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل.
وأعرب س��موه عن تمنياته لسمو الش��يخ ناصر بن 
حمد بن عيسى آل خليفة مزيدًا من التوفيق والنجاح 
لمواصلة المسيرة الحافلة باإلنجازات لرفعة الوطن.
ورفع سمو الشيخ نواف بن راشد بن عيسى آل خليفة 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد بن عيس��ى آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق 
الملكي للقدرة، لتتويج س��موه بلقب بطولة العالم 

للقدرة لمسافة 120 كم التي أقيمت في إسبانيا.
وأش��اد س��موه بالدور المتميز والمهم لسمو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د بن عيس��ى آل خليفة ف��ي مواصلة 
تحقيق النجاح��ات والبطوالت المتتالية في المحافل 
الرياضية ورفع اس��م مملكة البحري��ن عاليًا في ظل 
العه��د الزاهر لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 

ورعاه.
وهنأ وزير العمل جميل حميدان، س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الشباب، بمناسبة تحقيق الفريق 
الملكي للقدرة بقيادة س��موه بطولة العالم للقدرة 

المقامة في إسبانيا لمسافة 120 كم.
وأك��د حمي��دان على أن ه��ذا الفوز الكبي��ر، واإلنجاز 
المشّرف جاء بفضل ما تحظى به الرياضة البحرينية 
م��ن دع��م ورعاية من ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، مل��ك البالد 
المعظم، حفظه اهلل ورعاه، ومؤازرة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء، حفظه اهلل، لدعم ومس��اندة 
أبناء الوطن ف��ي المجاالت كاف��ة لتحقيق المنجزات 
الرياضية ورفع اسم البحرين عاليًا في كافة المحافل 

المحلية والدولية.
كم��ا هنأ وزي��ر ش��ؤون الكهرب��اء والماء ياس��ر بن 

 إبراهي��م حمي��دان س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد 
آل خليف��ة، ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، قائ��د الفري��ق الملك��ي للقدرة، 
بحص��ول س��موه عل��ى لقب بطول��ة العال��م للجياد 
الصغيرة للقدرة في إس��بانيا، مؤكدًا أن اإلنجاز الذي 
حققه س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هو نصر 
يضاف إلى قائمة االنتصارات التي يظفر بها سموه 
ف��ي مختلف الرياضات، ويعزز مكانة مملكة البحرين 

في الميادين الرياضية العالمية.
ورفعت الرئيس��ة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم عذبي 
الجالهم��ة خال��ص التهان��ي والتبريكات إلى س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطولة 
العالم لس��باقات القدرة لمس��افة 120 ك��م، والتي 

أقيمت في مملكة إسبانيا بمشاركة دولية.
ورف��ع الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة رعاي��ة ش��ؤون 
الخيل يوس��ف أحمد العيس��ى، أس��مى آيات التهاني 
والتبريكات لس��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج 
سموه بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 120 كم 

للجياد 8 سنوات والمقامة في إسبانيا.
وأكد العيس��ى أن اإلنج��از الكبير للق��درة البحرينية 
ثمرة للرعاية والدع��م اللذين تحظى بهما الرياضة 
البحرينية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، وتس��خيره إمكاني��ات الحكومة الموقرة 
لالرتق��اء بالحركة الرياضي��ة وطنيًا ودولي��ًا، والذي 
أسهم في تحقيق العديد من اإلنجازات والمكتسبات 

للرياضة البحرينية.
وأعرب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد 
عبداللطيف بن جالل عن خالص التهاني والتبريكات 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئيس 
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة قائ��د الفريق 
الملكي للقدرة؛ بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة 
العالم لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم للجياد 8 

سنوات التي أقيمت في إسبانيا.
وهنأ وكيل وزارة األش��غال الش��يخ مشعل بن محمد 
آل خليفة، س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة تحقيق الفريق 
الملكي للقدرة بقيادة س��موه بطولة العالم للقدرة 

لمسافة 120 كم المقامة في أسبانيا.
وأشاد الشيخ مش��عل بن محمد بهذا اإلنجاز الكبير، 
والذي جاء ليؤكد على ما يتمتع به سموه من قدرات 
عالية في رياضة الفروسية وعزم وإصرار كبيرين في 
مواجهة التحدي��ات وتحقيق االنتص��ارات، وترجمة 
حقيقية لما يوليه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، من رعاية 
واهتمام ودعم ال محدود للحركة الرياضية والشبابية 
في البحرين، كما أنه يعكس الدعم والمساندة التي 
يوليها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لتحقيق اإلنجازات 

التي تعزز مكانة البحرين في المحافل الرياضية.
وهنأ وكيل العدل والشؤون اإلسالمية بوزارة العدل 
والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف عيسى المناعي، سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب بمناسبة تحقيق 
الفريق الملكي للقدرة بقيادة س��موه بطولة العالم 

للقدرة المقامة في إسبانيا لمسافة 120كم.
وأكد أن اإلنج��ازات الوطنية العدي��دة التي حققتها 
مملك��ة البحرين ف��ي المج��ال الرياض��ي العالمي، 
تجسد مدى االهتمام والرعاية الملكية السامية من 
 لدن حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م، والمتابعة والدعم 
 من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ورفع رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الشيخ عبداهلل 
بن خليفة آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 

الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب بمناسبة 
تحقيق الفريق الملكي للقدرة بقيادة س��موه بطولة 
العالم للقدرة المقامة في إسبانيا لمسافة 120 كم.

وأك��د الش��يخ عبداهلل ب��ن خليفة آل خليف��ة أن هذا 
اإلنج��از العالمي قد تحقق بفض��ل الرعاية الملكية 
الس��امية للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين، 
وح��رص حضرة صاح��ب الجاللة جالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه في دعم أبناء الوطن ف��ي المجاالت كافة 
لتحقيق المنجزات المتميزة في المحافل الدولية وأن 
هذا اإلنجاز الرياضي الدولي، يعكس استمرار رياضة 
الفروس��ية بتحقيق اإلنج��ازات للرياض��ة البحرينية، 
في ظل اهتمام ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل األمر الذي ساهم في تعزيز مكانة 
الرياض��ة البحرينية على مختل��ف األصعدة وتحقيق 

أبطالها للعديد من اإلنجازات.
وهنأت األمين العام لمجل��س التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة قائ��د الفري��ق الملكي 
للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه بلق��ب بطولة العالم 
لسباقات القدرة لمس��افة 120 كم، التي أقيمت في 

إسبانيا بمشاركة دولية.
وأكدت أن هذا اإلنجاز جاء نتاج الدعم المس��تمر من 
 لدن حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة المستمرة 
من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مش��يرة 
إلى أن هذا اإلنجاز الرياضي العالمي المش��رف الذي 
حققه س��مو الشيخ ناصر بن حمد سيضاف إلى سجل 

اإلنجازات التاريخية في رصيد مملكة البحرين.
وأعرب رئيس مجلس أمناء المستش��فيات الحكومية 
الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليف��ة عن أصدق 
التهاني والتبريكات إلى س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب قائ��د الفري��ق الملك��ي للق��درة 
بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطولة العالم لسباقات 

القدرة لمسافة 120 كم.
وقال الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالعزي��ز آل خليفة بأن 
ه��ذه اإلنجازات لم يكن له��ا أن تتحقق بدون الدعم 
واالهتم��ام البالغ من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه للح��راك الش��بابي والرياضي في 
المملك��ة، والتس��هيالت والدع��م األب��وي وتوفي��ر 
اإلمكانيات الالزمة للس��ير بخطى حثيثة نحو تمكين 
مملكة البحري��ن من تبوء المكانة العالية في جميع 
المحافل الدولية، وكذلك الدعم والمس��اندة الكبيرة 
الت��ي يوليها صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل للشباب البحريني في كافة القطاعات.
وهنأ وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات محمد بن أحمد 
آل خليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
بمناس��بة تحقي��ق الفري��ق الملكي للق��درة بقيادة 
س��موه بطولة العال��م للقدرة المقامة في إس��بانيا 

لمسافة 120 كم.
وثم��ن ما يحظ��ى به القط��اع الرياضي م��ن حرٍص 
واهتمام من حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، ودعٍم مستمر 
من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مش��يدًا 
باإلنج��از الذي حقق��ه الفريق الملكي بقيادة س��مو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالل البطولة.
وهنأت الرئيسة التنفيذية للجهاز الوطني لإليرادات 
رن��ا إبراهيم فقيهي، س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة، ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة قائد الفري��ق الملكي للقدرة، بمناس��بة 
تحقيق الفريق الملكي للقدرة بقيادة س��موه بطولة 
العالم للقدرة المقامة في إس��بانيا بمشاركة كبيرة 

من فرسان العالم لمسافة 120 كم.
وأش��ادت فقيه��ي بالنتائ��ج الممي��زة الت��ي حققها 
الفري��ق الملك��ي بالس��باق، معرب��ة ع��ن فخره��ا 

باإلنجازات والجهود الكبيرة المش��ّرفة لسموه، التي 
تأت��ي اس��تمرارًا لسلس��لة اإلنجازات الت��ي حققتها 
رياضة الفروس��ية البحرينية، وذلك بفضل االهتمام 
والدع��م الالمحدود من لدن حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة المس��تمرة من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل لجميع 
األنش��طة الرياضي��ة، ومم��ا كان له األث��ر البارز في 
تعزي��ز المكان��ة المتقدم��ة لمملك��ة البحرين على 

خارطة رياضة القدرة العالمية.
وأضاف��ت أن المركز األول الذي حققه س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة، ما ه��و إال تجس��يد لما 
يتمتع به سموه من خبرات وقدرات ومهارات عالية، 
س��اهمت في تحقيق س��موه للمرك��ز األول، وتأكيد 
للمكان��ة الرائ��دة التي تتمت��ع به��ا المملكة على 
س��احة رياضة الفروس��ية العالمية، متمنيًة لس��مو 
الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة وللفري��ق الملكي 
دوام التوفيق والنجاح في إحراز المزيد من اإلنجازات 

العالمية.
وهن��أ عض��و مجل��س إدارة اللجن��ة األولمبية رئيس 
االتح��اد البحرين��ي للترايثلون عبداهلل عبدالس��الم، 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب قائد 
الفريق الملك��ي للقدرة، بتتويج س��موه بلقب بطل 
بطول��ة العالم لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم 
للجياد 8 س��نوات التي أقيمت في إس��بانيا في إنجاز 
يضاف إلى سلسلة إنجازات سموه في سباقات القدرة.

وأوضح أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كتب 
فص��اًل جديدًا من إنجازات س��موه في رياضة القدرة، 
ومث��ال يقتدى به لجمي��ع الرياضيين ف��ي المملكة 
بمختل��ف الرياضات، وه��و إنجاز يعكس المس��توى 
العالمي المتقدم الذي وصل إليه س��موه في رياضة 
الق��درة، مش��يرًا إل��ى أن اإلنج��ازات الجدي��دة التي 
حققها سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة تشكل 
مصدر فخر واعتزاز لألسرة الش��بابية والرياضية في 

المملكة.
وهن��أ رئيس االتحاد البحريني لأللع��اب اإللكترونية 
حس��ين علي الكوهجي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب، رئي��س المجل��س األعل��ى للرياض��ة قائد 
الفريق الملكي للقدرة خال��ص التهاني والتبريكات 
بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة العالم لسباقات 
القدرة لمس��افة 120 كم للجياد 8 سنوات والمقامة 

في إسبانيا.
وأش��اد الكوهجي بهذا اإلنجاز الرياضي الجديد على 
المس��توى الدول��ي الذي حققه س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة والذي يأتي اس��تمرارًا لإلنجازات 
الرياضية المشّرفة التي تحققها الرياضة البحرينية 
عموم��ًا ورياض��ة الق��درة خصوصًا بفض��ل الرعاية 
الملكية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية 

من لدن عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
ويأتي ه��ذا اإلنجاز العالمي ثم��رًة للرعاية الملكية 
الس��امية للرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظُه اهلل ورعاه، وذلك بمس��اندة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظُه اهلل.
ورف��ع المدي��ر الع��ام لمعه��د البحرين للدراس��ات 
المصرفية والمالية »BIBF«، الدكتور أحمد الش��يخ، 
التهاني والتبريكات إلى س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة، ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب رئيس الفري��ق الملك��ي للقدرة، 
بمناس��بة اإلنج��از الرياض��ي التاريخي ال��ذي حققه 
الفري��ق بقيادة س��موه ف��ي بطولة العال��م للقدرة 
لمس��افة 120كم، والتي أقيمت في مملكة إس��بانيا 

بمشاركة دولية واسعة.
وأكد الش��يخ أن ه��ذا اإلنجاز العالم��ي، تحقق بفضل 
الرعاي��ة الملكي��ة الس��امية للرياض��ة والرياضيي��ن، 
وحرص حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظ��م، على دعم جميع أبناء 
البحرين في كافة المجاالت، ومتابعة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز آفاق تطور الرياضة، مما 
ساهم في تعزيز مكانة الرياضة البحرينية على مختلف 

األصعدة وتحقيق أبطالها للعديد من اإلنجازات.

 رئيس المراسم 
الملكية يهنئ ناصر بن حمد

هن��أ رئيس المراس��م الملكية 
الل��واء الركن خليف��ة بن أحمد 
الفضالة، س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  المل��ك 
وشؤون الش��باب قائد الفريق 
بمناس��بة  للق��درة،  الملك��ي 
تتوي��ج س��موه بلق��ب بطولة 
العال��م للقدرة والت��ي ُأقيمت 
إسبانيا  منافساتها في مملكة 
بمش��اركة كبيرة من فرس��ان 
العال��م. وأش��اد به��ذا اإلنجاز 
الرياض��ي العالمي الذي تحقق 

بفضل الدعم الكبير واالهتمام الالمحدود الذي يوليه حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم، إلى 
جانب المتابعة والمساندة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
متمنيًا لس��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة كل التوفيق والنجاح 
لمواصلة عطائ��ه لمزيد من اإلنجازات لرفع راية الوطن عالية خفاقة 

في مختلف المنافسات والبطوالت القادمة.

رئيس المراسم الملكية

هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن 
علي النعيمي، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك المعظم لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب حفظ��ه اهلل، 
بمناس��بة فوز الفريق الملكي للقدرة بقيادة 
س��موه، ببطولة العالم للقدرة المقامة في 

إسبانيا لمسافة 120 كم.
وأك��د النعيم��ي أن ه��ذا اإلنج��از الرياض��ي 
المش��ّرف، يعتبر امتدادًا لسلسلة اإلنجازات 
 الت��ي حققها س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة من خالل المشاركات الخارجية في 
األلعاب الرياضية العالمية، مشيدًا بمتابعة 

للمس��يرة  المس��تمرة  اهلل  س��موه حفظ��ه 
الرياضية ف��ي مملكة البحري��ن، واهتمامه 
بتش��جيع كاف��ة الرياضيين إلح��راز المراكز 
المتقدم��ة، نتيجة الدعم الذي تلقاه مختلف 
األلع��اب الرياضي��ة م��ن القي��ادة الحكيمة 

لوطننا العزيز يحفظها اهلل ويرعاها.
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فوزية زينل: إصدار الدليل البرلماني لألدوات 
التشريعية خارطة طريق لممارسة نيابية متميزة

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، أهمية 
الدور الفاعل والنش��ط للس��لطة التشريعية في 
دعم مس��يرة التنمية الحضارية الشاملة وتحمل 
مس��ؤولية الدف��اع عن مصال��ح الوط��ن العليا، 
وتوثيق عالقات التعاون مع مختلف دول العالم، 
وما تس��اهم به ف��ي تطور مس��يرة البحرين في 
كافة المجاالت كأحد أعمدة المشروع اإلصالحي 
والتجرب��ة الديمقراطي��ة الثري��ة الت��ي أرس��ى 
دعائمها حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
وأعرب��ت ع��ن تقديرها لم��ا يحظى ب��ه مجلس 
الن��واب من دع��م رفيع من لدن حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المعظ��م، وما ش��كله ذلك من 
انفتاح آلفاق واسعة أمام المسيرة الديمقراطية 
والتجرب��ة البرلمانية، ومحف��زًا لمضاعفة األداء 
التش��ريعي وتعزيز العمل الرقابي، وفق أس��س 
دس��تورية متطورة، وعبر تعاون متميز وتنسيق 
متواصل مع الس��لطة التنفيذية برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك، خالل لقائه��ا أمس، مع الفريق القائم 
على إع��داد كت��اب »الدليل البرلمان��ي لألدوات 

التش��ريعية والرقابية«، بحض��ور العام لمجلس 
النواب راشد األمين، ورئيس هيئة المستشارين 
القانونيي��ن الدكت��ور صال��ح الغثي��ث، واألمين 
الع��ام المس��اعد للم��وارد والخدم��ات الدكتور 
ياسر الشيراوي، واألمين العام المساعد لشؤون 
اللجان والجلس��ات والدع��م النياب��ي يحيى علي 
المال. ويمثل هذا الدليل أحد الوس��ائل المهمة 
التي تعي��ن أعضاء مجلس الن��واب على معرفة 
اختصاصاتهم، وأدواتهم التش��ريعية والرقابية 
الداخلي��ة  والالئح��ة  الدس��تور  ألح��كام  وفق��ًا 
للمجلس وكيفية ممارس��ة ه��ذه االختصاصات 
األم��ر الذي س��ينعكس إيجابًا على قي��ام أعضاء 

المجلس بمهامهم البرلمانية على النحو األمثل 
وبما يتفق مع أحكام الدستور والالئحة الداخلية 

للمجلس.
وأش��ادت بما يحتويه الكتاب، ال��ذي يتضمن 3 
فصول تناولت االختصاصات واألدوات التشريعية 
والرقابية، من معلومات قيمة، وما يتضمنه من 
أف��كار بناءة لتطوير األداء التش��ريعي والرقابي، 
مؤك��دة أن الكت��اب ٌيعد بمثاب��ة خارطة طريق 
الصحيحة  والبرلمانية  الديمقراطية  للممارس��ة 
والمتميزة وبما يتوافق مع ميثاق العمل الوطني 
ودس��تور البحرين والقوانين والتش��ريعات ذات 

الصلة بالعمل النيابي.

 وزير التربية: المعلمون
شركاء في التطوير واإلنجاز

أك��د وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
عل��ى المكان��ة الرفيع��ة الت��ي 
يحظى بها المعلم في البحرين، 
ف��ي ظ��ل الرعاي��ة الموصول��ة 
للمس��يرة التعليمي��ة المباركة 
من قب��ل حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، مشيدًا في هذا الخصوص 
بم��ا تفضل به جاللت��ه الكريم 

خالل ترؤس��ه االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجل��س الوزراء، 
من إش��ادٍة بالدور الذي يضطلع به المعلم البحريني، وما حققه 
عب��ر التاريخ ف��ي حمل رس��الة العلم والمعرفة، واإلس��هام في 
تعزيز قدرة األجيال القادمة على المساهمة الفاعلة في مسيرة 

التنمية الشاملة في المملكة.
كما أشاد الوزير بمناسبة االحتفال بيوم المعلم العالمي، الذي 
يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بالدعم المستمر من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل للمس��يرة التعليمية، 
انطالقًا من األهمية الكبرى للتعليم بوصفه الركيزة األساس��ية 

للتقدم واالزدهار.
وتوج��ه الوزي��ر بالتهنئ��ة للمعلمين والمعلمات ف��ي الميدان 
التربوي بهذه المناس��بة، مؤك��دًا أن الوزارة حريصة دائمًا على 
النهوض بمهنة التعليم، وإتاحة الفرص للمعلمين لتمهينهم، 
وتوفير أفضل الظ��روف المواتية لإلبداع والعط��اء، باعتبارهم 

شركاء في العملية التطويرية التي تشهدها الوزارة.

وزير التربية

 »حقوق اإلنسان«: التعامل مع 179 شكوى
ومساعدات قانونية ورصد في سبتمبر

اس��تقبلت لجنة الش��كاوى والرص��د والمتابع��ة بالمؤسس��ة الوطنية لحقوق 
اإلنسان، شكوى من فئة األشخاص ذوي اإلعاقة، متقدمًا بطلب للنظر في مدى 
تواف��ر الحقوق واالحتياجات لهذه الفئة، حيث أك��دت اللجنة على أهمية تمتع 

هذه الفئة بجميع حقوقها المكفولة بموجب القانون.
جاء ذلك، خالل اجتماع اللجنة العادي، الذي عقد في مقر المؤسس��ة برئاس��ة 
روض��ة الع��رادي، وعضوي��ة أحمد الس��لوم، حيث تم اس��تعراض الكش��وفات 
المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة 
والح��االت الت��ي ت��م رصدها م��ن خالل وس��ائط اإلع��الم ووس��ائل التواصل 
االجتماعي منذ االجتماع الماضي وما تم اتخاذه حيالها، حيث تعاملت مع 179 
معاملة تنوعت ما بين شكاوى ومساعدات قانونية وحاالت رصد خالل سبتمبر.

من جانب آخر، أش��ادت اللجنة بمخرجات لقاء فريق العمل المشترك -برئاسة 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان- المعني بآليات تنفيذ العقوبات والتدابير 
البديل��ة مع ممثلي القطاع الخاص، وما ت��م االتفاق عليه من خالل اللقاء، بما 
يسهم في تمتع المستفيدين من العقوبات البديلة في الحصول على التدريب 

المناسب تمهيدًا النخراطهم في سوق العمل، والحصول على وظيفة مناسبة، 
وإدماجه��م في المجتم��ع. وأكدت اللجنة أن��ه يمكن التواصل مع المؤسس��ة 
 عب��ر تطبي��ق الهوات��ف النقال��ة NIHR Bahrain، أو عبر الموق��ع اإللكتروني
www.nihr.org.bh أو عن طريق الخط الس��اخن المجاني 80001144، أو من 

خالل الحضور الشخصي لمقر المؤسسة.

 جمشير: البحرين اتخذت
خطوات تشريعية متقدمة 
لالستعداد لألمن السيبراني

أك��د عض��و مجل��س الش��ورى، عض��و لجن��ة الش��ؤون الخارجية 
والسياس��ية واألم��ن القوم��ي بالبرلم��ان العرب��ي عبدالرحمن 
جمش��ير، أن البحرين تول��ي اهتمامًا كبيرًا ومتقدم��ًا بالجاهزية 
واالس��تعداد األمني الس��يبراني من خالل حزمة من التشريعات 
والقوانين والمؤسس��ات المتخصصة التي تتولى حوكمة األمن 
الس��يبراني واإللكتروني، وحماية البنية التحتية في المملكة من 
التهديدات السيبرانية، من خالل تفعيل اإلدارة العامة لمكافحة 
الفس��اد واألمن االقتصادي واإللكتروني، والمركز الوطني لألمن 

اإللكتروني التابعين لوزارة الداخلية.
ج��اء ذلك على هامش مش��اركته في الجلس��ة األول��ى من الدور 
الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المنعقدة 
ف��ي مقر جامعة ال��دول العربي��ة بالعاصمة المصري��ة القاهرة 
خالل الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، حيث استعرضت اللجنة الجهود 
المبذولة في إطار تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، ومن 
بينها إقرار قانون استرش��ادي عربي لألمن السيبراني. وأوضح أن 
اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
بوزارة الداخلية في البحرين، تشمل مختلف القطاعات بالمملكة، 
مثل قطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، 
والقطاع التعليمي وغيرها، الفتًا إلى التقدم الملحوظ لمنظومة 

األمن السيبراني في مملكة البحرين.

تشارك بندوة على هامش معرض »جيتكس 2022« في دبي

 »الحكومة اإللكترونية«: دمج الكوادر 
البشرية الوطنية في التحول الرقمي

تعتزم هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المشاركة في ندوة نقاشية 
تطرح العدي��د من الموضوعات من بينها أهمي��ة التدريب والتأهيل في 
دمج الكوادر البش��رية الوطنية في التح��ول الرقمي في البحرين، وتحقيق 

األهداف المنشودة منه بأقصى فاعلية ممكنة، في إمارة دبي.
ويأت��ي انعقاد هذه الندوة بتنظيم من معهد »ثينك س��مارت« للتدريب 
والتطوي��ر وعل��ى هام��ش المش��اركة البحرينية في مع��رض »جيتكس 
2022« المزمع إقامته خ��الل الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر الجاري في 

مركز دبي التجاري العالمي.
وس��يمثل هيئة المعلومات والحكومة اإللكتروني��ة بمملكة البحرين في 
هذه الن��دوة نائب الرئيس التنفيذي للعملي��ات والحوكمة الدكتور خالد 
المطاوعة، والذي س��يتحدث بش��كل خ��اص عن أهمية الكوادر البش��رية 

والمواهب في نجاح عملية التحول الرقمي.
وسيش��ارك الدكتور المطاوعة في هذه الندوة إلى جوار س��بعة متحدثين 

آخرين من دول الخليج العربي والعالم، بما فيهم متحدثين حكوميين من 
دولة الكويت الش��قيقة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات وشركات دولية 

رائدة في مجال بناء القدرات والتحول الرقمي.
وأوضح الرئي��س التنفيذي لمركز »ثينك س��مارت« للتدري��ب والتطوير 
أحمد عطية اهلل الحجيري أن ه��ذه الندوة تهدف إلى عرض تقدم تجربة 
البحري��ن ف��ي مجال تأهي��ل وبناء قدرات الك��وادر الوطني��ة ودمجها في 
مس��يرة التحول الرقمي، والخطوات الواسعة التي قطعتها المملكة في 

هذا المجال.
وق��ال الحجيري إن تزامن هذه الندوة مع معرض جيتكس، الحدث التقني 
األكبر من نوعه على مستوى المنطقة، إضافة إلى المستوى الرفيع لباقي 
المتحدثي��ن والحضور، من ش��أنه تس��ليط أكبر ضوء ممك��ن على نجاح 
جهود هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية، إضافة إلى تبادل أفضل 

التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.

مؤتمر »نهرا« يوصي بعقد ورش عمل دورية بين العاملين والمستثمرين

 مريم الجالهمة: تعزيز مكانة 
البحرين على الخارطة الصحية العالمية

أوصى المشاركون بمؤتمر الهيئة الوطنية للمهن 
الصحي��ة والطبية »نهرا« بعق��د ورش عمل دورية 
بين العاملين والمس��تثمرين ف��ي القطاع الصحي 
والطب��ي في البحرين م��ن جه��ة، والقائمين على 
الهيئة من جهة أخرى، وذلك بهدف مواصلة تبادل 
المعلوم��ات واألف��كار ح��ول مجمل التط��ورات في 
هذا القطاع بما في ذل��ك مجال التراخيص الطبية 
واالش��تراطات الخاصة بها، وبم��ا يعزز من فاعلية 

واستدامة المنظومة الصحية في البحرين.
وأكد المش��اركون في ختام أعم��ال المؤتمر الذي 
أقامت��ه »نهرا« على م��دى ثالثة أي��ام ضرورة أن 
تتناول تل��ك الورش ع��ددًا من المواضي��ع األخرى 
المهمة، مث��ل األخطاء الطبية وإج��راءات التعامل 
معها والتحقيق فيها، وإجراءات تس��جيل وترخيص 
األدوي��ة والمس��تلزمات الطبي��ة، والتدريب الطبي 

المستمر.
كما ش��دد المش��اركون على ضرورة عقد المؤتمر 
سنويا كمنصة للقاء المسؤولين في القطاع الصحي 
وتبادل آخر التطورات والتحديات في مجال الرقابة 
على هذا القط��اع، الفتين إلى أهمية هذا المؤتمر 
في تبادل الخبرات مع المختّصين والمعنيين بهذا 
القطاع، وإثراء الق��درات والمعرفة الطبية، وتوفير 
بيئة داعم��ة للكفاءات الوطنية عل��ى إيجاد أفضل 

الحلول المبتكرة.
وأكدت الرئي��س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية الدكت��ورة مريم عذبي 

الجالهم��ة ح��رص الهيئ��ة عل��ى تنفي��ذ توصيات 
ه��ذا المؤتمر بالش��راكة مع مختل��ف الجهات ذات 
العالق��ة، واالطالع عل��ى مرئيات المش��اركين من 
المس��تثمرين والعاملي��ن في هذا القط��اع الهام، 
والتش��اور معهم بش��أن مواصلة تطويره، معربة 
عن شكرها وتقديرها لكل المشاركين والداعمين.

وقالت الجالهمة إن مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية أصبح منصة مهمة من 
أجل التقاء جميع العاملين في القطاع الصحي، من 
المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، والتشاور 
بش��أن أفضل ط��رق تطوي��ر القطاع، مش��يرة في 
الوق��ت ذاته إلى أن حجم الحضور والمش��اركة غير 
المس��بوقين الذين ش��هدهما المؤتمر هذا العام 
يبرهن على أهميته في تطوير مس��توى الخدمات 
المقدم��ة للمواطنين والمقيمي��ن، وتبادل أفضل 
التج��ارب اإلقليمي��ة والعالمي��ة، وتعزي��ز مكان��ة 

البحرين على الخارطة الصحية العالمية.
ونوه��ت الدكت��ورة الجالهمة إلى اإلقب��ال منقطع 
العم��ل  وورش  المؤتم��ر  ش��هده  ال��ذي  النظي��ر 
الت��ي تضمنها على م��دى ثالثة أي��ام من ممثلي 
المؤسسات الصحية والمهنيين والشركات الموردة 

لألدوية ووكالء األدوية واألجهزة الطبية وغيرهم.
يش��ار إلى أن النس��خة الثانية من مؤتم��ر الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أقيمت 
تح��ت رعاي��ة كريمة م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، بتنظيم م��ن الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، وش��هد حضور أكثر من 
800 م��ن ممثلي القطاع الصح��ي والجمعيات ذات 
العالق��ة وممثل��ي دول مجلس التع��اون الخليجي، 
إضافة إلى المهنيين والمؤسسات وموردي األدوية 

والمستلزمات الطبية وغيرهم.

 3 مشاريع شبابية واعدة
 تفوز في هاكاثون تحدي 

ناسا لتطبيقات الفضاء

أكد الفائ��زون الثالثة ف��ي هاكاثون تحدي ناس��ا لتطبيقات 
الفضاء بنسخته لهذا العام أهمية هذه المنافسة في اكتشاف 
مجاالت علمية جديدة وتعزيز مش��اركة األفكار الش��بابية غير 
التقليدية في هاكاثون ناس��ا للتطبيق��ات الفضائية، والذي 
تنظم��ه للع��ام الخام��س على التوال��ي هيئة عل��وم الفضاء 
بالتع��اون م��ع جامع��ة البوليتكن��ك وجمعية المهندس��ين 

البحرينية.
وأش��اد الفائزون الشباب بجوائز أفضل اس��تخدام تكنولوجي 
وأفضل استخدام للبيانات وجائزة التأثير، بما قدمه الهاكاثون 
من خالل 22 عنوان��ًا مختلفًا تمثل التحدي��ات التي يواجهها 
العاملون في حقل علوم الفضاء، وبينوا أهمية إشراك الشباب 
لدخ��ول عوال��م معرفية جدي��دة، تتيح لهم فرص��ة االقتراب 
من علوم المس��تقبل. وش��كرت زهراء نعمة المتحدثة باسم 
الفريق الفائز بجائزة أفضل اس��تخدام للبيانات من مدرس��ة 
حوار الدولية، كاًل من اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم، وقالت 
إن الفعالية كانت على مس��توى عال م��ن التنظيم والمكانة 
العلمي��ة المتقدم��ة، ومثلت فرصة حقيقية لمح��اكاة الواقع 
العلمي في علوم الفضاء، والتع��رف على التحديات الحقيقية 

في عالم الفضاء التي يواجهها العلماء.
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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

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/1029951
https://alwatannews.net/article/1029895
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/05/watan-20221005.pdf?1664943649
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دراسة تفتح المجال الستخدام الشعر في الكشف عن تحليل العينات أسوة بالدم واإلدرار

 طبيبة شرعية: فاعلية عالية
لعينات الشعر في الكشف عن السموم

كشفت دراس��ة حديثة قدمتها الطبيبة 
الش��رعية بإدارة األدلة المادية بالنيابة 
العام��ة الدكت��ورة فاطم��ة عبدالرحمن 
الفاض��ل، ف��ي أطروحة الماجس��تير عن 
ق��درة عينات الش��عر على إعط��اء نتائج 
فعال��ة للكش��ف عن األدوية ف��ي تحليل 
الس��موم بالعين��ات الجنائي��ة، وأن لها 
فوائد تجعلها بدياًل لعينات الدم واإلدرار 
الت��ي تمثل خط��رًا في نق��ل األمراض، 
وتجل��ى فعالي��ة اس��تخدام الش��عر في 
ح��االت الوفي��ات التي يصع��ب الحصول 

على عينات دم وإدرار منها.
وتحت عنوان »مراجعة أنماط التعرض 
للعقاقير في مملكة البحرين باستخدام 
عينات الش��عر التي تم فحصها بواسطة 
الدكت��ورة  أج��رت   ،LC-MS/MSجه��از
الفاضل الدراسة في أطروحة لنيل درجة 
الماجس��تير في عل��وم الطب الش��رعي 
بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، 
حي��ث أوضح��ت أن الش��عر يعتب��ر عينة 
بيولوجي��ة فعالة للكش��ف ع��ن األدوية 
في تحليل الس��موم لما له��ا من فوائد 
عديدة، حيث يعتب��ر التعامل مع عينات 
الش��عر أكث��ر نظاف��ة، فض��اًل ع��ن أنه 
يتطل��ب م��واد كيميائية أق��ل لعمليات 
االستخالص بالمقارنة مع عينات اإلدرار 

والدم. 
وأشارت الطبيبة الش��رعية بإدارة األدلة 
المادي��ة إلى أنه��ا أجرت الدراس��ة على 
55 عين��ة ش��عر رأس »30 عين��ة م��ن 
الرجال و25 عينة من السيدات«، جمعت 
عش��وائيًا من محالت الحالقة وصالونات 
التجميل من مختلف مناطق البحرين في 
الفترة الممت��دة ما بي��ن فبراير 2021 
إل��ى مارس 2021، وق��د تم فحص هذه 
العين��ات بأكث��ر من طريق��ة للبحث عن 
أثر العقاقير المستخدمة بواسطة جهاز 
LC-MS/MS ف��ي مختب��ر إدارة األدل��ة 
المادية التابع للنياب��ة العامة بمملكة 
بفح��ص  قمن��ا  وأضاف��ت:  البحري��ن. 
العينات بأكثر من طريقة وكمية الشعر 
المناس��بة إلى أن توصلنا ألفضل نتيجة 
نحص��ل عليها م��ن العقاقير، ومن خالل 
البحث تم الكش��ف عن ع��دة عقاقير تم 

تصنيفها إلى المجموعات اآلتية:
 1- المجموع��ة األول��ى والس��ائدة هي: 
مكونات التبغ، حيث تم الكشف عن مادة 

النيكوتين بنسبة %23.
2- المجموع��ة الثانية: المخدرات، منها 
 )methamphetamine( ميثامفيتامين 

.%3 )cannabis( بنسبة 1% والحشيش
3- المجموعة الثالث��ة: عقاقير عالجية، 
تضمن��ت مض��ادات االكتئ��اب بنس��بة 
 ،)olanzapine( اوالنازبي��ن  مث��ل   %10
)alprazolam(،اوكس��يزبام  الب��رازوالم 
ميرتازبي��ن   ،)oxazepam(
 ،)zolpidem( زولب��دم   ،)mirtazapine(
وكما تحتوي على مس��كنات، مثل الريكا 
 %3)Tramadol( 2% وترام��دول)Lyrica(
 %12)paracetamol( باراس��يتامول 
باإلضافة إلى عقاقير ارتفاع ضغط الدم 

وضيق التنفس ومضادات األورام.
4- المجموعة الرابعة: أخرى، منها مادة 

الكافيين بنسبة %15.
ولفتت الدكتورة الفاضل إلى الصعوبات 
الت��ي واجهتها من حيث جم��ع العينات 
نفسها حيث أجريت عمليات جمع العينات 
خالل فترة جائحة كورونا وكانت معظم 
صالون��ات الحالقة النس��ائية والرجالية 
مغلقة، فيما أش��ارت إلى أن العينة التي 
ت��م الحصول عليه��ا كانت ف��ي الغالب 
ليست مقطوعة من الجذور، وهذا يعني 
أن العقاقي��ر التي تم الكش��ف عنها تم 

تعاطيها منذ فترة طويلة.
وقالت: بحس��ب ما يقدر أن الشعر يطول 
في الشهر بمقدار 1 سم، وكلما ابتعدت 
العينة 1 س��م عن جذر الشعر فهذا يدل 
عل��ى أن العقار المتن��اول كان من فترة 

أبعد من شهر.
وللتأك��د م��ن فعالية الفح��ص وصحة 
النتائ��ج، أج��رت الفاض��ل تج��ارب على 
عين��ات ش��عر م��ن متوفي��ن متعاطين 
وكان��ت نتيج��ة الفح��ص متطابقة مع 
عينات ال��دم واإلدرار للمتوفي، والحظت 
الباحث��ة بيانات غريبة في عينات ش��عر 
السيدات والتي ظهر فيها احتواؤها على 
الحش��يش )false positive(، لذل��ك تم 

إعادة فحصها بأجه��زة مختلفة فكانت 
النتيجة سلبية، وخرجت باستدالل مفاده 
أن عالجات وصبغات الشعر التي تجريها 
الس��يدات من الممكن أن تعطي نتائج 
إيجابي��ة لوجود الحش��يش ف��ي حين أن 
هؤالء الس��يدات ال تتعاطين الحشيش، 
منوه��ة إل��ى خ��روج نتائ��ج مماثلة في 

دراسات سابقة.
وتوصلت الباحثة من خالل الدراس��ة إلى 
أن عينات الشعر من المحتمل أن تكون 
غي��ر فاعلة ف��ي حاالت وفي��ات التعاطي 
بجرعات عالية بسبب سرعة ايض بعض 
األدوي��ة التي ال ت��كاد تظهر ف��ي عينة 
الش��عر موضحة أن األيض هو عبارة عن 

مجموعة تفاعالت كيميائية يتم خاللها 
تحويل مركب كيميائي آلخر عبر سلسلة 
خطوات، إال أن فعالية اس��تخدام الشعر 
تتجلى في ح��االت الوفيات التي تصعب 
الحص��ول عل��ى عين��ات دم وإدرار منها، 
كما أنها تعتبر أفضل في حالتي تعفن 
الجثة وعن��د الحاجة للوصول إلى التاريخ 
اإلدمان��ي لصاح��ب العينة، كم��ا بينت 
س��لبيات العينات المأخوذة م��ن اإلدرار 
والدم والت��ي تتطلب تعاماًل حذرًا معها 
بس��بب خط��ورة انتق��ال األم��راض إلى 
الطبي��ب أو المكلف بأخ��ذ العينة، بينما 
ال تتطلب عينات الش��عر الحذر الش��ديد 

لندرة إمكانية نقلها لألمراض.

د. فاطمة الفاضل

مخدرات تظهر في عينات شعر النساء بسبب بعض أنواع الصبغات

اتفق��ت م��ع ش��خص على أن 
يقوم بتوقيع شيك على بياض 
لصالحي دون ذكر أية بيانات 
أو كتاب��ة التاريخ، فهل هناك 
مخالفة في ذل��ك وهل يعتبر 
الشيك صحيحًا ويعتد به أمام 

المحاكم؟
- إن ذل��ك التص��رف ال يمثل 
ثم��ة مخالفة ألحكام القانون 
وذل��ك ألن المتع��ارف علي��ه 
قانون��ًا ف��ي أح��كام القانون 

المتعلق��ة بالش��يكات أن العبرة في الش��يك بالتوقيع عليه، 
أما ملء بيانات الش��يك فال تمث��ل ثمة مخالفة إن كانت تلك 
البيانات قد كتبت بواس��طة الس��احب أو المستفيد أو شخص 
م��ن الغير فالعبرة بالتوقيع وليس ببيانات الش��يك والتاريخ، 
وحت��ى إن تمت كتابة تلك البيانات بع��د التوقيع بفترة من 
الزم��ن ألن القانون ال يعتد بصحة الش��يك من عدمه س��وى 
بالتوقيع عليه، ش��ريطة ف��ي ذلك أن يك��ون التوقيع الخاص 

بالعميل على شيك البياض توقيعًا صحيحًا.
وف��ي ذلك الص��دد، ذهب��ت األح��كام العمومية بش��كل عام 
واستقرت في ذلك على أنه »وتوقيع الساحب على الشيك على 
بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها 
من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به ال يؤثر على صحة 
الش��يك مادام قد اس��توفى تلك البيانات« -نقض 71/4/25 
أح��كام النق��ض س 22 ق 90 ص 366- وكذلك قضي أنه »ال 
أهمية ألن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين 
لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات، فالعبرة 
بأن يكون التوقيع للس��احب وقض��ت أنه ال يوجد في القانون 
ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط 
يتعين أن يحمل الش��يك توقيع الس��احب ألنه إذا خال من هذا 
التوقي��ع ال قيمة له��ا وال يؤخذ به��ا في التعام��ل« -نقض 
78/10/2 أح��كام النقض س 29 ق 128 ص 661- وس��ايرت 
كذلك محكمة التميي��ز البحرينية األحكام العمومية في ذلك 
حيث قررت التمييز أنه »القول بأن مجرد كتابة تاريخ وبيانات 
الشيك في وقت الحق على تاريخ تحريره يفقده صفته كشيك 
هو اس��تخالص ال يتف��ق مع صحيح القان��ون«، الطعن رقم 2 

لسنة 1990.

* محمد غنيم

 براءة طبيبة
من حجز رواتب موظفين بمركزها الطبي

المحكمة طبيبة استش��ارية  برأت 
من تهم��ة حجز روات��ب موظفين 
إن  وقال��ت  الطب��ي،  بمركزه��ا 
»األوراق الت��ي قدمه��ا الش��اكيان 
خاصة بع��رض عم��ل وليس عقد 
عمل، وتتضم��ن تأكي��دًا على أن 
التوظي��ف بعد 90 يوم��ًا من أيام 
االختبار«، وأن هناك بندًا آخر نص 
على أن »يوق��ع عقدكم التفصيلي 
النهائ��ي بع��د انضمامك��م إل��ى 
المركز«، ورفضت المحكمة االدعاء 
بالحق المدن��ي وألزمت المدعيين 
بالحق المدني بالمصاريف ورسوم 

الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره 
وكيل الطبيبة المحامي عبدالرحمن 
القارئ، ف��ي أن المدعيي��ن تقدما 
ببالغ ضد الطبيبة بصفتها مالكة 
لمركز جراح��ة، واتهماها باحتجاز 
أجورهم��ا أثن��اء عملهم��ا لديه��ا 

خ��الل ش��هرين، وادع��ت األول��ى 
بأن راتبها 500 دين��ار فيما ادعى 
الثان��ي ب��أن راتب��ه 2500 دينار، 
فأحال��ت النيابة الطبيبة للمحكمة 
بتهم��ة احتجاز أج��ر عاملين بغير 
مب��رر، ودفع المحام��ي القارئ بأن 
الواقعة مغايرة لالدعاء، حيث طلبا 

من وكيلته إصدار عرض عمل لكي 
يتمكن��ا الحص��ول عل��ى ترخيص 
بإنش��اء عيادة ف��ي المرك��ز الذي 
تمتلك��ه، الفتًا إلى أن��ه لم يصدر 

لهما إقامة باسم الطبيبة.
وقال المحامي الق��ارئ إن موكلته 
بعد حصولهما  المدعيين  خاطبت 
على الترخيص لوضع خطة بش��أن 
س��يقومان  التي  التجارية  األعمال 
بها مع المرك��ز الطبي، لكن تبين 
ع��دم جديتهم��ا، وطلب��ت إنه��اء 
المدعيي��ن  ومغ��ادرة  المش��روع 
البحري��ن، إال أنهم��ا تقدم��ا بهذا 
البالغ، مشيرًا إلى خلو أوراق الدعوى 
م��ن عقد عمل أو اتف��اق على دفع 

رواتب عن الفترة المدعى بها.
وذك��رت المحكم��ة ف��ي حيثي��ات 
الحك��م أن التهم��ة المس��ندة إلى 
المتهم��ة تحي��ط به��ا الش��كوك 
والريب��ة ورأت أن األدل��ة القائمة 

ف��ي األوراق غير كافي��ة ألن تكون 
دلي��ل إثبات تركن إلي��ه المحكمة 
وتع��ول عليه ع��ن اقتن��اع إلدانة 
المتهمة، وأش��ارت إلى أن األوراق 
التي أرفقها مق��دم البالغ معنونة 
بعب��ارة »ع��رض توظي��ف« وليس 
عق��د عم��ل، كم��ا وق��د تضم��ن 
عل��ى عدة بنود منها ب��أن »تأكيد 
بنج��اح  االنته��اء  عن��د  التوظي��ف 
من 90 يوم��ًا من أي��ام االختبار«، 
وبن��د آخ��ر ن��ص عل��ى أن »يوقع 
عقدك��م التفصيل��ي النهائي بعد 
انضمامكم إلى المركز«، وقالت إن 
المتهم��ة قد أنك��رت وجود عالقة 
المتضررين، وقضت  وبي��ن  بينها 
بب��راءة الطبيب��ة مما أس��ند إليها 
ورفض��ت االدع��اء بالح��ق المدني 
وألزمت المدعيي��ن بالحق المدني 
الدع��وى  ورس��وم  بالمصاري��ف 

ومقابل أتعاب المحاماة.

عبدالرحمن القارئ

 المحكمة اإلدارية: الموظف
البحريني مؤّمن عليه بقوة القانون

ألزم��ت المحكم��ة الكب��رى اإلداري��ة الهيئة 
العام��ة للتأمين االجتماعي بتس��جيل فترة 
عمل موظفة لدى ش��ركة لمدة سنة ونصف.  
وذكرت المحكمة أن العامل البحريني يعتبر 
مؤمن��ًا علي��ه إجباريًا بقوة القان��ون، ولو لم 

يقم صاحب العمل باالشتراك عنه. 
وح��ول تفاصي��ل الدع��وى أوضح��ت وكيل��ة 
المدعية المحامية زينب إبراهيم أن موكلتها 
تقدم��ت بتاري��خ 2022/05/05 بطل��ب إلى 
هيئة التأمينات االجتماعية لتأمينها للمدة 
من نهاي��ة فبراير 2008 حتى مارس 2009، 
إال أنه��ا رفض��ت ذل��ك بحج��ة ع��دم تقديم 
المدعية ش��هادة راتب وكش��وفات الحضور 

واالنص��راف واإلجازات الس��نوية ونس��خ من 
الش��يكات المس��تلمة، وذلك على الرغم من 
ثبوت عالقة العمل بين المدعية والش��ركة 
المدعى عليها، وتقديم المدعية المستندات 
المؤي��دة من ش��هادة الخبرة الص��ادرة عن 
المدعى عليها األولى وكشف الحساب البنكي 
الص��ادر عن البنك، والثابت في��ه إيداع مبلغ 
قدره 220 دينارًا إلى حس��اب المدعية طيلة 
الفترة المطلوب تأمينها وتس��جيلها عنها. 
وأف��ادت المحكمة في حيثي��ات حكمها بأن 
المس��تقر عليه أن��ه ال يش��ترط إثبات عقد 
العم��ل بالكتاب��ة، بل يج��وز إثبات��ه بكافة 
طرق اإلثب��ات، وكانت المدعي��ة تدلياًل على 

قي��ام عالق��ة العمل بينه��ا وبي��ن المدعى 
عليها »الش��ركة« قدمت نسخة من شهادة 
الخبرة المؤرخة ف��ي 2009/11/15 المذيلة 
بخات��م وتوقي��ع منس��وب للمدع��ى عليه��ا 

»الشرك������ة«. 
العام��ل  كان  لم��ا  المحكم��ة:  وأضاف��ت 
البحريني، من غير الفئات المس��تثناة بنص 
الم��ادة 3 من قان��ون التأمي��ن االجتماعي، 
يعتب��ر مؤمنًا عليه إجباريًا بقوة القانون ولو 
لم يقم صاحب العمل باالشتراك عنه، األمر 
الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية 
لطلباه��ا بتس��جيلها ل��دى المدع��ى عليها 

الثانية »هيئة التأمينات«.
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دراسة تفتح المجال الستخدام الشعر في الكشف عن تحليل العينات أسوة بالدم واإلدرار

 طبيبة شرعية: فاعلية عالية
لعينات الشعر في الكشف عن السموم

كشفت دراس��ة حديثة قدمتها الطبيبة 
الش��رعية بإدارة األدلة المادية بالنيابة 
العام��ة الدكت��ورة فاطم��ة عبدالرحمن 
الفاض��ل، ف��ي أطروحة الماجس��تير عن 
ق��درة عينات الش��عر على إعط��اء نتائج 
فعال��ة للكش��ف عن األدوية ف��ي تحليل 
الس��موم بالعين��ات الجنائي��ة، وأن لها 
فوائد تجعلها بدياًل لعينات الدم واإلدرار 
الت��ي تمثل خط��رًا في نق��ل األمراض، 
وتجل��ى فعالي��ة اس��تخدام الش��عر في 
ح��االت الوفي��ات التي يصع��ب الحصول 

على عينات دم وإدرار منها.
وتحت عنوان »مراجعة أنماط التعرض 
للعقاقير في مملكة البحرين باستخدام 
عينات الش��عر التي تم فحصها بواسطة 
الدكت��ورة  أج��رت   ،LC-MS/MSجه��از
الفاضل الدراسة في أطروحة لنيل درجة 
الماجس��تير في عل��وم الطب الش��رعي 
بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، 
حي��ث أوضح��ت أن الش��عر يعتب��ر عينة 
بيولوجي��ة فعالة للكش��ف ع��ن األدوية 
في تحليل الس��موم لما له��ا من فوائد 
عديدة، حيث يعتب��ر التعامل مع عينات 
الش��عر أكث��ر نظاف��ة، فض��اًل ع��ن أنه 
يتطل��ب م��واد كيميائية أق��ل لعمليات 
االستخالص بالمقارنة مع عينات اإلدرار 

والدم. 
وأشارت الطبيبة الش��رعية بإدارة األدلة 
المادي��ة إلى أنه��ا أجرت الدراس��ة على 
55 عين��ة ش��عر رأس »30 عين��ة م��ن 
الرجال و25 عينة من السيدات«، جمعت 
عش��وائيًا من محالت الحالقة وصالونات 
التجميل من مختلف مناطق البحرين في 
الفترة الممت��دة ما بي��ن فبراير 2021 
إل��ى مارس 2021، وق��د تم فحص هذه 
العين��ات بأكث��ر من طريق��ة للبحث عن 
أثر العقاقير المستخدمة بواسطة جهاز 
LC-MS/MS ف��ي مختب��ر إدارة األدل��ة 
المادية التابع للنياب��ة العامة بمملكة 
بفح��ص  قمن��ا  وأضاف��ت:  البحري��ن. 
العينات بأكثر من طريقة وكمية الشعر 
المناس��بة إلى أن توصلنا ألفضل نتيجة 
نحص��ل عليها م��ن العقاقير، ومن خالل 
البحث تم الكش��ف عن ع��دة عقاقير تم 

تصنيفها إلى المجموعات اآلتية:
 1- المجموع��ة األول��ى والس��ائدة هي: 
مكونات التبغ، حيث تم الكشف عن مادة 

النيكوتين بنسبة %23.
2- المجموع��ة الثانية: المخدرات، منها 
 )methamphetamine( ميثامفيتامين 

.%3 )cannabis( بنسبة 1% والحشيش
3- المجموعة الثالث��ة: عقاقير عالجية، 
تضمن��ت مض��ادات االكتئ��اب بنس��بة 
 ،)olanzapine( اوالنازبي��ن  مث��ل   %10
)alprazolam(،اوكس��يزبام  الب��رازوالم 
ميرتازبي��ن   ،)oxazepam(
 ،)zolpidem( زولب��دم   ،)mirtazapine(
وكما تحتوي على مس��كنات، مثل الريكا 
 %3)Tramadol( 2% وترام��دول)Lyrica(
 %12)paracetamol( باراس��يتامول 
باإلضافة إلى عقاقير ارتفاع ضغط الدم 

وضيق التنفس ومضادات األورام.
4- المجموعة الرابعة: أخرى، منها مادة 

الكافيين بنسبة %15.
ولفتت الدكتورة الفاضل إلى الصعوبات 
الت��ي واجهتها من حيث جم��ع العينات 
نفسها حيث أجريت عمليات جمع العينات 
خالل فترة جائحة كورونا وكانت معظم 
صالون��ات الحالقة النس��ائية والرجالية 
مغلقة، فيما أش��ارت إلى أن العينة التي 
ت��م الحصول عليه��ا كانت ف��ي الغالب 
ليست مقطوعة من الجذور، وهذا يعني 
أن العقاقي��ر التي تم الكش��ف عنها تم 

تعاطيها منذ فترة طويلة.
وقالت: بحس��ب ما يقدر أن الشعر يطول 
في الشهر بمقدار 1 سم، وكلما ابتعدت 
العينة 1 س��م عن جذر الشعر فهذا يدل 
عل��ى أن العقار المتن��اول كان من فترة 

أبعد من شهر.
وللتأك��د م��ن فعالية الفح��ص وصحة 
النتائ��ج، أج��رت الفاض��ل تج��ارب على 
عين��ات ش��عر م��ن متوفي��ن متعاطين 
وكان��ت نتيج��ة الفح��ص متطابقة مع 
عينات ال��دم واإلدرار للمتوفي، والحظت 
الباحث��ة بيانات غريبة في عينات ش��عر 
السيدات والتي ظهر فيها احتواؤها على 
الحش��يش )false positive(، لذل��ك تم 

إعادة فحصها بأجه��زة مختلفة فكانت 
النتيجة سلبية، وخرجت باستدالل مفاده 
أن عالجات وصبغات الشعر التي تجريها 
الس��يدات من الممكن أن تعطي نتائج 
إيجابي��ة لوجود الحش��يش ف��ي حين أن 
هؤالء الس��يدات ال تتعاطين الحشيش، 
منوه��ة إل��ى خ��روج نتائ��ج مماثلة في 

دراسات سابقة.
وتوصلت الباحثة من خالل الدراس��ة إلى 
أن عينات الشعر من المحتمل أن تكون 
غي��ر فاعلة ف��ي حاالت وفي��ات التعاطي 
بجرعات عالية بسبب سرعة ايض بعض 
األدوي��ة التي ال ت��كاد تظهر ف��ي عينة 
الش��عر موضحة أن األيض هو عبارة عن 

مجموعة تفاعالت كيميائية يتم خاللها 
تحويل مركب كيميائي آلخر عبر سلسلة 
خطوات، إال أن فعالية اس��تخدام الشعر 
تتجلى في ح��االت الوفيات التي تصعب 
الحص��ول عل��ى عين��ات دم وإدرار منها، 
كما أنها تعتبر أفضل في حالتي تعفن 
الجثة وعن��د الحاجة للوصول إلى التاريخ 
اإلدمان��ي لصاح��ب العينة، كم��ا بينت 
س��لبيات العينات المأخوذة م��ن اإلدرار 
والدم والت��ي تتطلب تعاماًل حذرًا معها 
بس��بب خط��ورة انتق��ال األم��راض إلى 
الطبي��ب أو المكلف بأخ��ذ العينة، بينما 
ال تتطلب عينات الش��عر الحذر الش��ديد 

لندرة إمكانية نقلها لألمراض.

د. فاطمة الفاضل

مخدرات تظهر في عينات شعر النساء بسبب بعض أنواع الصبغات

اتفق��ت م��ع ش��خص على أن 
يقوم بتوقيع شيك على بياض 
لصالحي دون ذكر أية بيانات 
أو كتاب��ة التاريخ، فهل هناك 
مخالفة في ذل��ك وهل يعتبر 
الشيك صحيحًا ويعتد به أمام 

المحاكم؟
- إن ذل��ك التص��رف ال يمثل 
ثم��ة مخالفة ألحكام القانون 
وذل��ك ألن المتع��ارف علي��ه 
قانون��ًا ف��ي أح��كام القانون 

المتعلق��ة بالش��يكات أن العبرة في الش��يك بالتوقيع عليه، 
أما ملء بيانات الش��يك فال تمث��ل ثمة مخالفة إن كانت تلك 
البيانات قد كتبت بواس��طة الس��احب أو المستفيد أو شخص 
م��ن الغير فالعبرة بالتوقيع وليس ببيانات الش��يك والتاريخ، 
وحت��ى إن تمت كتابة تلك البيانات بع��د التوقيع بفترة من 
الزم��ن ألن القانون ال يعتد بصحة الش��يك من عدمه س��وى 
بالتوقيع عليه، ش��ريطة ف��ي ذلك أن يك��ون التوقيع الخاص 

بالعميل على شيك البياض توقيعًا صحيحًا.
وف��ي ذلك الص��دد، ذهب��ت األح��كام العمومية بش��كل عام 
واستقرت في ذلك على أنه »وتوقيع الساحب على الشيك على 
بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها 
من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به ال يؤثر على صحة 
الش��يك مادام قد اس��توفى تلك البيانات« -نقض 71/4/25 
أح��كام النق��ض س 22 ق 90 ص 366- وكذلك قضي أنه »ال 
أهمية ألن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين 
لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات، فالعبرة 
بأن يكون التوقيع للس��احب وقض��ت أنه ال يوجد في القانون 
ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط 
يتعين أن يحمل الش��يك توقيع الس��احب ألنه إذا خال من هذا 
التوقي��ع ال قيمة له��ا وال يؤخذ به��ا في التعام��ل« -نقض 
78/10/2 أح��كام النقض س 29 ق 128 ص 661- وس��ايرت 
كذلك محكمة التميي��ز البحرينية األحكام العمومية في ذلك 
حيث قررت التمييز أنه »القول بأن مجرد كتابة تاريخ وبيانات 
الشيك في وقت الحق على تاريخ تحريره يفقده صفته كشيك 
هو اس��تخالص ال يتف��ق مع صحيح القان��ون«، الطعن رقم 2 

لسنة 1990.

* محمد غنيم

 براءة طبيبة
من حجز رواتب موظفين بمركزها الطبي

المحكمة طبيبة استش��ارية  برأت 
من تهم��ة حجز روات��ب موظفين 
إن  وقال��ت  الطب��ي،  بمركزه��ا 
»األوراق الت��ي قدمه��ا الش��اكيان 
خاصة بع��رض عم��ل وليس عقد 
عمل، وتتضم��ن تأكي��دًا على أن 
التوظي��ف بعد 90 يوم��ًا من أيام 
االختبار«، وأن هناك بندًا آخر نص 
على أن »يوق��ع عقدكم التفصيلي 
النهائ��ي بع��د انضمامك��م إل��ى 
المركز«، ورفضت المحكمة االدعاء 
بالحق المدن��ي وألزمت المدعيين 
بالحق المدني بالمصاريف ورسوم 

الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره 
وكيل الطبيبة المحامي عبدالرحمن 
القارئ، ف��ي أن المدعيي��ن تقدما 
ببالغ ضد الطبيبة بصفتها مالكة 
لمركز جراح��ة، واتهماها باحتجاز 
أجورهم��ا أثن��اء عملهم��ا لديه��ا 

خ��الل ش��هرين، وادع��ت األول��ى 
بأن راتبها 500 دين��ار فيما ادعى 
الثان��ي ب��أن راتب��ه 2500 دينار، 
فأحال��ت النيابة الطبيبة للمحكمة 
بتهم��ة احتجاز أج��ر عاملين بغير 
مب��رر، ودفع المحام��ي القارئ بأن 
الواقعة مغايرة لالدعاء، حيث طلبا 

من وكيلته إصدار عرض عمل لكي 
يتمكن��ا الحص��ول عل��ى ترخيص 
بإنش��اء عيادة ف��ي المرك��ز الذي 
تمتلك��ه، الفتًا إلى أن��ه لم يصدر 

لهما إقامة باسم الطبيبة.
وقال المحامي الق��ارئ إن موكلته 
بعد حصولهما  المدعيين  خاطبت 
على الترخيص لوضع خطة بش��أن 
س��يقومان  التي  التجارية  األعمال 
بها مع المرك��ز الطبي، لكن تبين 
ع��دم جديتهم��ا، وطلب��ت إنه��اء 
المدعيي��ن  ومغ��ادرة  المش��روع 
البحري��ن، إال أنهم��ا تقدم��ا بهذا 
البالغ، مشيرًا إلى خلو أوراق الدعوى 
م��ن عقد عمل أو اتف��اق على دفع 

رواتب عن الفترة المدعى بها.
وذك��رت المحكم��ة ف��ي حيثي��ات 
الحك��م أن التهم��ة المس��ندة إلى 
المتهم��ة تحي��ط به��ا الش��كوك 
والريب��ة ورأت أن األدل��ة القائمة 

ف��ي األوراق غير كافي��ة ألن تكون 
دلي��ل إثبات تركن إلي��ه المحكمة 
وتع��ول عليه ع��ن اقتن��اع إلدانة 
المتهمة، وأش��ارت إلى أن األوراق 
التي أرفقها مق��دم البالغ معنونة 
بعب��ارة »ع��رض توظي��ف« وليس 
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وألزمت المدعيي��ن بالحق المدني 
الدع��وى  ورس��وم  بالمصاري��ف 

ومقابل أتعاب المحاماة.

عبدالرحمن القارئ

 المحكمة اإلدارية: الموظف
البحريني مؤّمن عليه بقوة القانون

ألزم��ت المحكم��ة الكب��رى اإلداري��ة الهيئة 
العام��ة للتأمين االجتماعي بتس��جيل فترة 
عمل موظفة لدى ش��ركة لمدة سنة ونصف.  
وذكرت المحكمة أن العامل البحريني يعتبر 
مؤمن��ًا علي��ه إجباريًا بقوة القان��ون، ولو لم 

يقم صاحب العمل باالشتراك عنه. 
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المدعية المحامية زينب إبراهيم أن موكلتها 
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واالنص��راف واإلجازات الس��نوية ونس��خ من 
الش��يكات المس��تلمة، وذلك على الرغم من 
ثبوت عالقة العمل بين المدعية والش��ركة 
المدعى عليها، وتقديم المدعية المستندات 
المؤي��دة من ش��هادة الخبرة الص��ادرة عن 
المدعى عليها األولى وكشف الحساب البنكي 
الص��ادر عن البنك، والثابت في��ه إيداع مبلغ 
قدره 220 دينارًا إلى حس��اب المدعية طيلة 
الفترة المطلوب تأمينها وتس��جيلها عنها. 
وأف��ادت المحكمة في حيثي��ات حكمها بأن 
المس��تقر عليه أن��ه ال يش��ترط إثبات عقد 
العم��ل بالكتاب��ة، بل يج��وز إثبات��ه بكافة 
طرق اإلثب��ات، وكانت المدعي��ة تدلياًل على 

قي��ام عالق��ة العمل بينه��ا وبي��ن المدعى 
عليها »الش��ركة« قدمت نسخة من شهادة 
الخبرة المؤرخة ف��ي 2009/11/15 المذيلة 
بخات��م وتوقي��ع منس��وب للمدع��ى عليه��ا 

»الشرك������ة«. 
العام��ل  كان  لم��ا  المحكم��ة:  وأضاف��ت 
البحريني، من غير الفئات المس��تثناة بنص 
الم��ادة 3 من قان��ون التأمي��ن االجتماعي، 
يعتب��ر مؤمنًا عليه إجباريًا بقوة القانون ولو 
لم يقم صاحب العمل باالشتراك عنه، األمر 
الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية 
لطلباه��ا بتس��جيلها ل��دى المدع��ى عليها 

الثانية »هيئة التأمينات«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 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
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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

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/1030096
https://alwatannews.net/article/1030103
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/05/watan-20221005.pdf?1664943649
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s.alshaeer@gmail.com
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يواصل فعالياته في الصالة الثقافية من خالل سهرات طربية تتضمن التراث البحريني األصيل.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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التحيــة والتقدير لكل المعلميــن والمعلمات على أرض 
البحرين على الجهود المتميزة المبذولة من خالل رسالة 

نبيلة هدفها استدامة المسيرة التعليمية وتطورها.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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من 62٪ إلى 26٪.. كيف حدث ذلك؟
ال ن��دري كيف غفلن��ا وتركنا قطاع��ًا وظيفيًا كالتمري��ض يخرج من تحت 
س��يطرتنا، فم��ن بعد م��ا كان المم��رض البحريني يش��غل نس��بة %62 
تدهورت البحرنة في هذا القطاع وأصبح اليوم الممرض البحريني يش��غل 
26% فق��ط، هذا خطأ كبير تركناه يتفاقم دون معالجة والبد من التوقف 

عنده وإعادة األمور لنصابها من جديد.
الصراحة ُصدمت حين ق��رأت الخبر ألنني واحدة من خريجات كلية العلوم 
الصحية قبل أن تصبح كلية، درس��ت عامي��ن كفنية مختبر، ووقتها كانت 
الممرضات وفني األقس��ام الطبية كاألش��عة والصيدلة والعالج الطبيعي 
ومعها التمريض يتخرجون بعد عامين كفنيين ويعملون مباشرة، كانت 
الس��لمانية كخلية نحل بحرينية أينما نظرت ترى البحرينيات والبحرينيين 

يملؤون أروقتها، أتحدث عن نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
حتى رئاس��ة األقس��ام الفنية توالها البحرينيون وقطاع التمريض شغله 
البحريني��ون بنس��بة 62%، بل إن ممرضات بحريني��ات تولين مناصب في 
منظم��ات دولية كجميل��ة القصير وفريبا وس��هام الش��يخ وغيرهن، ماذا 

حدث؟ أين غفلنا وتسرب هذا اإلنجاز من بين يدينا؟
ه��ل تحوي��ل الدراس��ة إل��ى بكالوري��وس هو الخط��أ؟ هل إغ��الق بعض 
التخصص��ات كان خط��أ مم��ا قالت الممرض��ات في لق��اء أجرته صحيفة 
األيام؟ هل عدم وجود استراتيجية واضحة لتغطية احتياجات هذا القطاع 

خاصة وعدد المستشفيات زاد الحكومية منها والخاصة؟
هل غفلنا عن توجيه الدارس��ين للتخصصات المطلوبة، فالتمريض اآلن 
تخصص��ات، الطوارئ تخصص، والعمليات تخص��ص إلخ.. أين الخطأ؟ مع 
األخذ في االعتبارات الحكومة حسنت كثيرًا كادر التمريض ورواتبهم زادت 
وتغيرت، فه��ل مازالت دون المطلوب؟ هل نظام المناوبات هو الس��بب؟ 
هل رواتب القطاع الخاص ضعيفة غير مشجعة؟ هل دعم الرواتب في هذا 

القطاع دون المطلوب؟
هناك خطأ ما في مكان ما يحتاج إلى تقييم وإعادة ترتيب األوراق، فكلية 
مض��ى عليه��ا أكثر من أربعي��ن عامًا لم تنج��ح في تغطية ه��ذا القطاع 
المطلوب وبشدة، وتراجعت نسبة البحرينيين فيه إلى العكس تمامًا بداًل 

من 62% إلى 26% رقم ونسبة تقرع جرسًا البد أن يدوي في اآلذان.
ال أحد يزايد على أن أكبر اس��تثمارات البحرين هو اإلنس��ان، وال أحد يزايد 
عل��ى أن اس��تثمار البحري��ن في القطاع الصح��ي كان ق��رارًا صائبًا تجلت 
صحت��ه في أثناء جائحة كورونا، حيث تصدى هذا القطاع للجائحة كجيش 
بالتزامه وكفاءته وحس��ن االس��تثمار فيه، إنما هذه الثغرة ستظل خطأ 
جس��يمًا يحتاج من الحكومة أن تضع له خطة خمسية نضمن من بعدها 

على األقل عودة النسبة السابقة، ثم ننطلق بعدها بإذن اهلل إلى األكبر.
ه��ذه مهمة البد أن تضعها الحكومة نصب عينيها، والبحرين قادرة على 

أن تصنع المعجزات لو أرادت.

 وفاة ماجدة عاصم إحدى
أشهر مذيعات التلفزيون المصري

توفي��ت اإلعالمي��ة المخضرمة ماج��دة عاصم، إحدى أش��هر 
مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات، 
وذل��ك بعد 5 س��نوات من وف��اة نجلها الش��اب المذيع عمرو 

سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.
وكتبت سلوى عاصم ش��قيقة المذيعة الراحلة على صفحتها 
في »فيسبوك«: »ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة 
عاصم. خالص مش��يتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 س��نوات على 
رحي��ل ابنك. ابني حبيب��ي المذيع عمرو س��مير، تحملتي بكل 

إيمان ورضا«.
وكانت ماجدة عاصم تلعب دور ما يسمى »مذيع الربط« بين 
الفقرات والبرامج في التلفزيون المصري، وهو عمل اس��تبدل 

حاليًا بما يسمى »البرومو«.
كما اشتهرت بتقديم برامج األطفال على التلفزيون المصري، 

الذي لم تترك العمل به إال بعد بلوغها سن التقاعد.
ومن برامجها »ذكريات وحكايات« على شاش��ة القناة الثانية 
المصري��ة، كما ش��اركت كمذيع��ة في فيلم وحي��د هو »ليلة 
عس��ل« الذي عرض عام 1990، ولعب بطولته عزت العاليلي 

وسهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي.
وتزوجت المذيع��ة الراحلة من الفنان الراحل كرم مطاوع في 
ثاني زيجاتها، بعد زوجها األول الذي أنجبت منه ابنها المذيع 

الراحل.
وتس��ببت وفاة نجله��ا في صدمة كبيرة بأوس��اط اإلعالميين 
المصريين، حيث كان في رحلة إلسبانيا ووجد ميتا في فراشه 

بالفندق، مما أثار موجة تعاطف كبيرة مع والدته.

 سلحفاة بوزن 70 كيلوغرامًا
تتنزه في شوارع طوكيو

يابان��ي  مس��ن  يعتن��ي 
بس��لحفاة أفريقية وكأنها 
حي��وان ألي��ف. فق��د اعتاد 
وسلحفاته  ميتاني  هيساو 
العمالق��ة  األفريقي��ة 
تش��ان(  ب��ون  )الملقب��ة 
من��ذ فت��رة طويل��ة رؤية 
الناس يس��تديرون إليهما 
وهم يس��يرون في ش��وارع 
طوكيو، حتى إنه أصبح نارًا 
على عل��م في حي��ه. فمن 
الصع��ب أال يالحظ��ك أحد 

عندما تكون بصحبة س��لحفاة عمالقة تزن 70 كيلوغرامًا، بحس��ب موقع 
)futura.sciences(. تبن��ى متعه��د دف��ن الموتى، البال��غ من العمر 62 

عامًا، هذه السلحفاة من متجر للحيوانات األليفة منذ أكثر من 20 عامًا.

»أبي كان داعشيًا« يحصد الجائزة 
الذهبية بمنتدى اإلعالم العربي

ف��از فيلم »أبي كان داعش��يًا« من إنتاج »س��كاي نيوز عربي��ة«، الثالثاء، 
بالجائزة الذهبية لألفالم الوثائقية في منتدى اإلعالم العربي بدبي.

ويتن��اول الفيل��م مصي��ر أطف��ال »داع��ش« األوروبيي��ن المحتجزين في 
المخيمات بمناطق شمال شرقي سوريا. ويسلط العمل الضوء على مصير 
ه��ؤالء األطفال الذين قات��ل آباؤهم في صفوف التنظي��م اإلرهابي خالل 
فترة س��يطرته على مناطق واس��عة في العراق وس��وريا قبل نحو عش��ر 
سنوات، ويحملون جنسيات أوروبية إما عن طريق آبائهم األوروبيين الذين 
انضموا لداعش، أو عن طريق أمهاتهم األوروبيات المتزوجات من عناصر 
إرهابية، غير أن عددًا من الدول األوروبية المعنية ترفض استقبالهم مرة 

أخرى ألسباب أمنية.

 3 علماء يتقاسمون 
»نوبل للفيزياء« عن أبحاث تأثيرات الكم

أس��بكت،  آالن  الفرنس��ي  بحص��ول 
واألمريكي جون إف كلوزر، والنمساوي 
أنط��ون زيلينج��ر، على جائ��زة نوبل 
في الفيزي��اء هذا الع��ام، تكون هذه 
هي المرة ال���37، التي تذهب خاللها 
الجائ��زة إلى ثالث��ة علم��اء. وتتفرد 
نوب��ل في الفيزياء، بحصول عدد كبير 
م��ن العلماء عليه��ا، ألنها ع��ادة ما 
تذهب إلى عالمي��ن أو ثالثة، وكانت 
أول م��رة يحص��ل ثالثة م��ن العلماء 
ذهب��ت  حي��ث   ،1903 ع��ام  عليه��ا 
حينها لثالث��ة فرنس��يين، هم هنري 
بيكري��ل، وم��اري ك��وري وزوجها بيير 
كوري، الكتش��افهم ظاهرة النش��اط 

اإلشعاعي.
ومنذ ذلك التاريخ، وحتى عام 2000، 
تباين ع��دد الحاصلين عل��ى الجائزة 
بي��ن عال��م وعالمين وثالث��ة، ولكن 

كان��ت الفترة من 2000 حتى 2022، 
ه��ي األكث��ر ف��ي التقاس��م الثالث��ي 
للجائزة، حيث تكرر ذلك 17 مرة، كان 
آخره��ا إعالن فوز الثالثي النمس��اوي 

واألمريكي والفرنسي.
وأعلنت األكاديمية الملكية السويدية 
المانح��ة للجائزة من��ح الثالثة علماء 
الجائزة ألبحاثهم في علم المعلومات 
الكمومي��ة، ال��ذي يهت��م بتأثي��رات 
الكم ف��ي الفيزياء. وقال��ت لجنة منح 
الجائزة في مؤتمر صحافي، إنه بينما 
يعال��ج الفيزيائيون غالبًا المش��كالت 
التي تبدو للوهل��ة األولى بعيدة كل 
البعد ع��ن االهتمامات اليومية، مثل 
الجس��يمات الدقيقة واألسرار الهائلة 
للمكان والزمان، ف��إن أبحاث العلماء 
الثالث��ة توف��ر األس��س للعديد من 

التطبيقات العملية للعلم.

 منصة »كووورة« البحرينية تفوز  
بجائزة اإلعالم العربي عن فئة »الرقمي«

فازت منصة »كووورة« البحرينية بجائزة اإلعالم العربي في دبي عن فئة اإلعالم الرقمي، 
وذل��ك أثناء انعقاد منتدى اإلعالم العربي. وانطلقت في دبي بدولة اإلمارات أمس أعمال 
»منتدى اإلعالم العربي«، بمش��اركة أكثر من 3000 من المسؤولين الحكوميين وقيادات 
المؤسس��ات اإلعالمية اإلماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الُكّتاب 
والمفكرين والمعنيين بقطاع اإلعالم في العالم العربي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
ويحتف��ل المنت��دى في ال��دورة الحالية بم��رور 20 عامًا على انطالقه، ويش��مل على عدد 
من الجلس��ات وورش العمل تتناول قدرة اإلعالم على تقديم رس��الة نافعة تعين العالم 

العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات ويعزز فرصه في المستقبل.

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/1030104
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/05/watan-20221005.pdf?1664943649
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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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أكـــد ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
مواصلـــة تطويـــر مســـارات التعاون والتنســـيق 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجزيـــرة مان بمـــا يعود 

بالخير على الجانبين.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر القضيبية 
أمس، بحضور ســـمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون مجلس الـــوزراء حمـــد المالكي، 
رئيس وزراء جزيرة مان ألفريد كانان بمناســـبة 

زيارته البالد.
وأشـــار ســـموه إلى أهمية االســـتمرار في تنمية 
علـــى  خصوصـــًا  الثنائيـــة،  العالقـــات  وتعزيـــز 
الصعيديـــن االقتصـــادي واالســـتثماري؛ لخلـــق 

مزيد من الفرص النوعية.

تطوير مسارات التعاون والتنسيق مع جزيرة مان
خلق مزيد من الفرص االقتصادية واالستثمارية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا
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نفى مركز االتصال الوطني صحة 
ما يتداول من مراســـالت مفبركة 
تتعلق بالعملية االنتخابية، مؤكدًا 
أنهـــا محاولة للتشـــويه على ســـير 
االنتخابات المقبلـــة، وإثارة الرأي 

العام والتشكيك في نزاهتها.

داعيًا الجمهور إلى عدم االنسياق 
المحـــاوالت  هـــذه  مثـــل  وراء 
للمســـاس  تهـــدف  التـــي  الفاشـــلة 
بالنظـــام االنتخابي الـــذي يحكمه 
القوانيـــن  وتنظمـــه  الدســـتور 

الوطنية بكل نزاهة وشفافية.

“الغرفة”: 1183 مؤسسة تجارية 
بشراكة صينية في البحرين

“تمكين” تدعم توظيف البحرينيين 
ضمن خطة التوسع لـ“آي كوول”

تحذيــــر مـــن مراســـالت 
مفبركـــــة عن االنتخابــــات

اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة أمـــس فـــي قصـــر الصافريـــة رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الشيخ عبدهللا 
بن خالد لرعاية الوالدين الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر البنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، وعـــدد من أعضاء 
فا بإهداء جاللته كتابًا توثيقيًا بعنوان “الشيخ  المركز، حيث تشرَّ
ما لجاللته  عبـــدهللا بن خالد... الداعيـــة والمفكر والمؤرخ”، كما قدَّ

فيلمًا يعرض أهم مراحل ومناقب حياة الفقيد )رحمه هللا(.

وأشاد جاللته بما تضمنه هذا الكتاب القيم من معلومات ووثائق 
تاريخية تعكس مالمح مهمة من سيرة حياة سمو الشيخ عبدهللا 
بـــن خالد آل خليفة )رحمه هللا( الزاخرة باإلنجازات باإلضافة إلى 
إســـهاماته المتعددة فـــي خدمة الوطن وفي المجاالت الشـــرعية 
واالجتماعية والسياســـية واإلنســـانية مع حـــكام مملكة البحرين 
خصوصًا األمير الراحل ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 

)طيب هللا ثراه(.
واســـتذكر جاللتـــه في هـــذه المناســـبة مناقـــب الفقيـــد وخدماته 
الجليلـــة وتاريخـــه الحافل بالعطاء في مســـيرة التنمية الوطنية، 
مؤكدًا أنه يعتبر أحد الشخصيات التي ستبقى ذكراهم ومآثرهم 

خالدة في ذاكرة الوطن.

المنامة -بنا

المنامة -بنا

)02(

مآثر عبداهلل بن خالد ستبقى 
خالــــدة في ذاكـــــرة الوطـــن

خدماته جليلة وتاريخه حافل بالعطاء في المسيرة الوطنية... الملك المعظم:

local@albiladpress.com
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اســـتقبل عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
أمس فـــي قصر الصافرية رئيس المجلس 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى 
مؤسســـة مركـــز الشـــيخ عبد هللا بـــن خالد 
لرعايـــة الوالديـــن الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، بحضـــور 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية 
التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل 
خليفـــة، وعدد مـــن أعضاء المركـــز، حيث 
توثيقيـــا  كتابـــا  جالتـــه  بإهـــداء  تشـــرفا 
بعنوان “ الشيخ عبدهللا بن خالد.. الداعية 
والمفكر والمؤرخ”، كما قدما لجالته فيلمًا 
يعرض أهم مراحـــل ومناقب حياة الفقيد 

رحمه هللا.
وأعرب جالـــة الملك المعظم خال اللقاء 
عـــن شـــكره علـــى هـــذا اإلهـــداء المتميـــز، 
مشـــيدًا بمـــا تضمنـــه هـــذا الكتـــاب القيـــم 
مـــن معلومـــات ووثائـــق تاريخيـــة تعكس 
ســـمو  حيـــاة  ســـيرة  مـــن  مهمـــة  مامـــح 
الشـــيخ عبد هللا بن خالد آل خليفة رحمه 
هللا الزاخـــرة باإلنجـــازات باإلضافـــة إلـــى 
إســـهاماته المتعـــددة فـــي خدمـــة الوطـــن 
وفـــي المجـــاالت الشـــرعية واالجتماعيـــة 
والسياســـية واإلنســـانية مع حـــكام مملكة 
البحريـــن وعلـــى األخـــص األميـــر الراحـــل 
ســـمو الشيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة 

طيب هللا ثراه.

واستذكر جالته في هذه المناسبة مناقب 
الفقيد وخدماته الجليلة وتاريخه الحافل 
بالعطـــاء فـــي مســـيرة التنميـــة الوطنيـــة، 
مؤكـــدًا أنـــه يعتبر أحد الشـــخصيات  التي 
فـــي  ســـتبقى ذكراهـــم ومآثرهـــم خالـــدة 

ذاكرة الوطن.
كمـــا نـــوه جالته بالـــدور اإلنســـاني النبيل 
بهـــا  تضطلـــع  التـــي  الخيريـــة  واألعمـــال 
مؤسســـة مركـــز الشـــيخ عبد هللا بـــن خالد 
لرعايـــة الوالديـــن، والتـــي جاء تأسيســـها 
الراحـــل  الفقيـــد  وذكـــرى  الســـم  تخليـــدًا 
وترســـيخًا إلســـهاماته الطيبة في األعمال 
اإلنســـانية. وأعـــرب جالتـــه عـــن اعتزازه 
وتقديـــره لـــرواد العمل الوطنـــي ورجاالت 

البحرين الكرام الذين أســـهمت سواعدهم 
في إرساء دعائم النهضة الشاملة، وكانت 
مشـــرفة  ومواقـــف  رائـــدة  بصمـــات  لهـــم 

ومشهودة في تاريخ المملكة العريق.
ومـــن جانبه، أعرب الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــد هللا آل خليفة عن شـــكره 
وتقديـــره لصاحـــب الجالـــة علـــى إشـــادة 
جالتـــه وثنائه على مناقـــب الفقيد رحمه 
هللا، ســـائاً المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
الصحـــة  بموفـــور  عليـــه  وينعـــم  جالتـــه 

والعافية.
يذكـــر أن الكتاب أصدرتـــه جمعية الحكمة 
للمتقاعديـــن وقام بتأليفـــه اإلعامي خالد 
عبدهللا أبو أحمد بإشـــراف ســـعيد السماك 

نائب رئيس الجمعية.

المنامة - بنا

مآثر عبداهلل بن خالد ستبقى خالـدة فـي ذاكـرة الوطـن
نعتز بسواعد رجاالت البحرين في إرساء دعائم النهضة الشاملة... الملك المعظم:

ساهم مع حكام البحرين في خدمة الوطن وأبرزهم سمو األمير الراحل عيسى بن سلمان

المنامة - بنا

اعلـــن الديـــوان الملكـــي أن رئيس جمهوريـــة المالديـــف إبراهيم 
صالـــح ســـيصل إلـــى البـــاد اليـــوم )األربعاء( فـــي زيـــارة لمملكة 
البحرين، يجـــري خالها مباحثات مع ملك الباد المعظم حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، تتنـــاول 
العاقـــات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، باإلضافة إلى 

آخر التطورات والمستجدات اإلقليمية والدولية.
واغتنـــم الديـــوان الملكي هـــذه المناســـبة ليرحب بضيـــف الباد 
الكريـــم والوفـــد المرافـــق، متمنيـــًا له طيـــب اإلقامة فـــي مملكة 

البحرين.

رئيس المالديف يصل البحرين اليوم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/10/510405020505.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.albiladpress.com/news/2022/5104/bahrain/778008.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5104/bahrain/778008.html
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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

P  12

Link

P  13

Link

Link

Link

Link

P  7

Link

Link

Link

local@albiladpress.com

األربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9 ربيع األول 1444 - العدد 5104
07

محرر الشؤون المحلية

فيديو تفاؤلي لجامعة البحرين...  وردود الطالب توقف خاصية “التعليقات”
استمرار المطالبة بوضع حلول حاسمة للزحمة الخانقة

باتجـــاه  المروريـــة  االختناقـــات  التـــزال 
جامعـــة البحرين علـــى حالها، علـــى الرغم 
من المناشـــدات المســـتمرة ألولياء األمور، 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والطالبـــات  وللطلبـــة 
وبشـــكل ال يـــزال يؤثر على التـــزام الطلبة 
بحضور المحاضرات في وقتها الصحيح.

وظهر على منصـــات التواصل االجتماعي 
االزدحامـــات  عـــن  مبكـــرة  صـــور  أمـــس 
المرورية المضجرة وصعوبة حركة السير، 
وصـــوال للجامعـــة، مـــن دون أي مؤشـــرات 

تبعث على األمل، أو رد يقدم حلوالً لهم.
وكانـــت جامعة البحرين قد نشـــرت مقطع 
فيديو صغيرا على حســـابها الرســـمي في 
تطبيـــق “انســـتغرام” صبـــاح أمـــس لمباني 
الجامعة وللتشـــجير، وتحته تعليق يقول: 
بجامعـــة  مختلفـــة  لمرافـــق  حيـــة  صـــور 
البحرين في مقـــر الجامعة بالصخير، يوم 

موفق للجميع.
وفـــي أقـــل من ســـاعتين تـــم تفعيل وقف 
السماح لنشر التعليقات على المنشور، بعد 

أن احتـــوى علـــى 58 تعليقا ســـلبيا وناقدا 
مـــن قبـــل طلبـــة الجامعـــة، مطالبيـــن فيـــه 
بضرورة اإلسراع للنظر بأزمة االختناقات 

المروريـــة المســـتمرة، وخطـــوة الجامعـــة 
بوقف المواصالت لهم.

مـــن جهته، علـــق ولد الحمر “خلـــوا الناس، 
يدخلون الدراسة أون الين أو اختياري، يا 
ترجعـــون المواصالت، تـــرى الناس هجت، 
وضاقت جبودهم، وصبرهم وصل حده”.

وقـــال ابتســـام “خـــل يقـــدرون يوصلـــون 
الجامعة أول، عقب يصير خير”.

باصـــات  “رجعـــوا  الشـــيخ  زينـــب  وقالـــت 
الطلبة”.

وعلـــق أبو مرتضى علـــى الفيديو “ليش ما 
تغطـــون الســـاحات الخارجية، والشـــوارع 
المؤدية للجامعة، حتى يتضح للمسئولين 

الغلط الفادح في إيقاف المواصالت”.
وقـــال بـــو علـــي “انزيـــن ليـــش مـــا حطيتو 
الزحمة بعد اللي صايره، وله بس اطلعون 
الـــي تبونـــه، وتخلـــون اللـــي مـــا تبونـــه، أو 

تتجاهلونه”.

النواخذة رئيًسا مشارًكا للشبكة التعليمية المشتركة للتغطية الصحية الشاملة
 Joint Learning( انتخبت الشبكة التعليمية المشتركة للتغطية الصحية الشاملة
Network ( األميــن العــام للمجلــس األعلــى للصحــة إبراهيم علي النواخذة رئيًســا 
مشارًكا للشبكة والتي تعد بمثابة بيت خبرة عالمي في التغطية الصحية الشاملة، 
وذلك خالل اجتماعها الذي أقيم في مدينة سياتل بالواليات المتحدة األميركية.

كما اختير النواخذة رئيًســـا للجنة الفنية 
المعنية بوضع المتطلبات الفنية للبرامج 
وتقييمهـــا، والهادفـــة لتمكيـــن الدول من 
تطبيق التغطية الصحية الشاملة حسب 
المعاييـــر العالميـــة؛ نظـــًرا لكون الشـــبكة 
معنية بالتنسيق بين الدول األعضاء في 
مجاالت تصميـــم وتطبيق نظم التغطية 
الذاتـــي  كالتســـيير  الشـــاملة  الصحيـــة 
للمؤسسات الصحية واالستدامة المالية 
والجـــودة والمراقبـــة ونظـــم المعلومـــات 

للقطاع الصحي.

أّن  النواخـــذة  أّكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
انتخابه رئيًسا مشارًكا للشبكة التعليمية 
المشـــتركة للتغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة، 
يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في 
مملكـــة البحريـــن وجميـــع العامليـــن فيه 
من رعايـــة واهتمام من لـــدن ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ودعم مستمر من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.

وأشار النواخذة إلى أّنه خالل االجتماع، 
المشـــتركة  التعليميـــة  الشـــبكة  رّكـــزت 
للتغطية الصحية الشـــاملة على تســـليط 
الضـــوء علـــى تجربـــة مملكـــة البحريـــن 
الضمـــان  برنامـــج  تطبيـــق  مجـــال  فـــي 
والتـــي  )صحتـــي(،  الوطنـــي  الصحـــي 
تتميـــز بتطبيـــق نظـــام صحـــي تكاملـــي 
متطـــور يكفـــل تغطيـــة صحيـــة عالجية 
مجانيـــة تحت مســـمى الرزمـــة الصحية 
اإللزامية للمواطنيـــن ومدعومة بالكامل 

الـــدواء  شـــاملة  وهـــي  الحكومـــة  مـــن 
والعـــالج في الخـــارج إذا دعـــت الحاجة 
للمواطنيـــن، وتكفـــل أيًضا رزًمـــا صحية 
محددة للمقيمين بحسب قانون الضمان 
الصحـــي للخدمـــات الصحيـــة الحكومية 
الرعايـــة  مراكـــز  خـــالل  مـــن  المقدمـــة 

الصحية األولية والمستشفيات الثانوية 
والمتخصصة الحكومية.

وأضـــاف أّن الشـــبكة حرصت كذلك على 
االطـــالع علـــى تجربـــة مملكـــة البحرين 
في مشـــروع التسيير الذاتي للمؤسسات 
الضمـــان  صنـــدوق  وإنشـــاء  الصحيـــة 

الخدمـــات  لتمويـــل  “شـــفاء”  الصحـــي 
الصحيـــة، الســـيما في تقديـــم الخدمات 
الصحيـــة المجانيـــة للمواطنين، وتطوير 
الصحيـــة  التأمينيـــة  المعلومـــات  نظـــم 
وترابطهـــا، مبيًنـــا أّنـــه جـــرى العمـــل على 
للشـــبكة  العمـــل  اســـتراتيجية  وضـــع 
بالتنسيق مع مؤسسة بيل ومليندا غيس 
الخيريـــة فـــي مقرهـــا الرئيســـي بمدينـــة 
ســـياتل األميركيـــة وممثليـــن عـــن البنك 
الدولـــي واالتفـــاق علـــى خطة مشـــتركة 
الســـنتين  فـــي  الشـــبكة  عمـــل  لتطويـــر 
المقبلتيـــن، حيـــث تعتبر مؤسســـة بيل و 
ملينـــدا غيتـــس الخيرية أحـــد الداعمين 
الرئيســـين للشـــبكة التي تتكـــون من 38 

دولة حول العالم.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
االطالع على تجربة 

البحرين بمجال الضمان 
و”التسيير الذاتي”

ا ا ودوليًّ النعيمي مهنًئا المعلمين: حققتم اإلنجازات التربوية محليًّ
مثمًنا اإلشادة الملكية بدور المعلم البحريني

المعلـــم  بيـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
العالمـــي، الـــذي يصـــادف الخامـــس 
مـــن أكتوبر من كل عـــام، أكد  وزير 
التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي، 
المكانـــة الرفيعـــة التـــي يحظـــى بها 
المعلـــم فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــي 
ظـــل الرعايـــة الموصولـــة للمســـيرة 
التعليميـــة المباركـــة مـــن قبـــل ملك 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيًدا فـــي هـــذا الخصـــوص بمـــا 
تفضـــل بـــه جاللتـــه الكريـــم خـــالل 
االعتيـــادي  االجتمـــاع  ترؤســـه 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء، مـــن 
بـــه  الـــذي يضطلـــع  بالـــدور  إشـــادٍة 

المعلـــم البحرينـــي، ومـــا حققه عبر 
التاريـــخ فـــي حمـــل رســـالة العلـــم 
خلـــق  فـــي  واإلســـهام  والمعرفـــة، 
األجيـــال القـــادرة علـــى المســـاهمة 
الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة 

في مملكة البحرين.
 كما أشاد الوزير بالدعم المستمر من 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة،  للمسيرة 
األهميـــة  مـــن  انطالًقـــا  التعليميـــة، 
الركيـــزة  للتعليـــم بوصفـــه  الكبـــرى 

األساسية للتقدم واالزدهار.
وتوجـــه الوزيـــر بالتهنئـــة للمعلمين 
والمعلمـــات فـــي الميـــدان التربـــوي 

بالـــدور  منوًهـــا  المناســـبة،  بهـــذه 
الـــذي  والتربـــوي  التعليمـــي 
يضطلعون به في نشـــر العلم وبناء 
الوطنيـــة،  الهويـــة  وتعزيـــز  القيـــم 

ومســـاهماتهم الفاعلة فـــي تحقيق 
التربويـــة  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 
علـــى الصعيدين المحلـــي والدولي، 
الدوليـــة  التقاريـــر  أبرزهـــا  ومـــن 
المتخصصـــة التـــي صّنفـــت مملكـــة 
البحرين من بين الدول ذات األداء 
العالي في تحقيـــق أهداف التعليم 
الخدمـــات  نوعيـــة  وفـــي  للجميـــع، 
التعليميـــة التي تقدمهـــا، مؤكًدا أن 
الوزارة حريصة دائًما على النهوض 
الفـــرص  وإتاحـــة  التعليـــم،  بمهنـــة 
للمعلميـــن لتمهينهم، وتوفير أفضل 
الظروف المواتية لإلبداع والعطاء، 
العمليـــة  فـــي  شـــركاء  باعتبارهـــم 

التطويرية التي تشهدها الوزارة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

جانب من مقطع الفيديو

المنامة - بنا

 أكـــد الفائـــزون فـــي هاكاثـــون تحـــدي 
بنســـخته  الفضـــاء  لتطبيقـــات  ناســـا 
لهذا العـــام، أهمية هذه المنافســـة في 
جديـــدة  علميـــة  مجـــاالت  اكتشـــاف 
الشـــبابية  األفـــكار  مشـــاركة  وتعزيـــز 
غيـــر التقليديـــة فـــي هاكاثـــون ناســـا 
للتطبيقـــات الفضائيـــة والـــذي تنظمه 
للعـــام الخامـــس علـــى التوالـــي هيئـــة 
علـــوم الفضـــاء بالتعـــاون مـــع جامعـــة 
المهندســـين  وجمعيـــة  البوليتكنـــك 

البحرينية.
أفضـــل  بجوائـــز  الفائـــزون  وأشـــاد 
وأفضـــل  تكنولوجـــي  اســـتخدام 
استخدام للبيانات وجائزة التأثير، بما 
قدمـــه الهاكاثون من خـــالل 22 عنوانًا 
مختلفًا تمثل التحديات التي يواجهها 
العاملـــون فـــي حقـــل علـــوم الفضـــاء، 
وبينوا أهمية إشـــراك الشـــباب لدخول 
عوالـــم معرفيـــة جديـــدة، تتيـــح لهـــم 

فرصة االقتراب من علوم المستقبل.
المتحدثـــة  نعمـــة  زهـــراء  وشـــكرت 
باســـم الفريـــق الفائـــز بجائـــزة أفضـــل 
اســـتخدام للبيانات من مدرســـة حوار 
المنظمـــة  اللجنـــة  مـــن  كالً  الدوليـــة، 
ولجنـــة التحكيـــم، وقالـــت إن الفعالية 
كانت على مســـتوى عـــاٍل من التنظيم 
والمكانـــة العلميـــة المتقدمـــة، ومثلت 
فرصة حقيقية لمحاكاة الواقع العلمي 
فـــي علـــوم الفضـــاء، والتعـــرف علـــى 
التحديات الحقيقة فـــي عالم الفضاء 

التي يواجهها العلماء.
كمـــا شـــكرت نعمـــة الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء محمد 
تنظيـــم  علـــى  العســـيري  إبراهيـــم 

هاكاثـــون الفضـــاء 2022 ببوليتكنـــك 
البحريـــن والذي يعتبر نقلة نوعية في 
تنظيـــم الفعاليات العلمية التي تســـهم 
في تعزيز أهمية علوم الفضاء، وقالت 
إن الهاكاثـــون يعتبر فرصـــة لتوظيف 
العلـــوم التقنيـــة والبرمجة والهندســـة 

عند الشباب.
فكـــرة  يمثـــل  الهاكاثـــون  إن  وقالـــت 
نوعيـــة وقـــد فـــرح الفريـــق بتحقيـــق 
الفـــوز ضمـــن المراكـــز الثالثـــة األولى، 
فريقنـــا  “اختـــار  نعمـــة:  وأوضحـــت 
المشـــاركة فـــي التحدي بفكرة إنشـــاء 
خارطـــة للـــزالزل علـــى ســـطح القمـــر، 
البيانـــات  بجمـــع  الفريـــق  قـــام  وفيـــه 
واستخدام عدد من البرامج التفاعلية 
اســـتخدام  مثـــل  المشـــروع  لتقديـــم 
 ،ARو VR فكـــرة الواقـــع االفتراضـــي
الســـتعراض ومحاكاة جميـــع البيانات 
حول الزالزل التي تحدث على سطح 
عاليـــة  تقنيـــات  واســـتخدام  القمـــر، 
الجـــودة لجعـــل التحدي أكثـــر واقعية 
أمـــام لجنـــة التحكيـــم باســـتخدام لغة 
جافاسكريبت لمحاكاة الهزات القمرية 

وإظهار كافة البيانات المطلوبة.
ومن جانبها، قالت أسماء معين قائدة 
الفريق الفائز بجائزة أفضل استخدام 
تكنولوجي تكون من طالبات المرحلة 
الثانويـــة مـــن مدرســـة الرفـــاع الغربي 
الثانويـــة وطالبـــات المبـــرة الخليفية، 
إن تنظيـــم هاكاثون تطبيقات الفضاء 
جـــاء بهدف توســـيع مـــدارك الطالبات 
والطالب المشاركين حول المشكالت 
التي تواجه وكالة الفضاء ناســـا حول 

قضايا محددة.

3 مشاريع شبابية واعدة تفوز في “تحدي ناسا”

لردع كل من يسعى إلى تهديد السلم واألمن الدوليين
البحرين حققت إنجازات تنموية واقتصادية مشهودة ... عبداهلل بن أحمد:

مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  عقـــد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدوليـــة والطاقة  )دراســـات( الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة لقـــاءات 
وجلســـات حواريـــة مع عدد مـــن مراكز 
الفكر األمريكية المرموقة في العاصمة 
آفـــاق  خاللهـــا  اســـتعرض  واشـــنطن، 
الشـــراكة البحرينية - األمريكية، وسبل 
تعزيزها، وآخر المســـتجدات اإلقليمية، 
باإلضافـــة إلى الدور الـــذي تلعبه مراكز 
الفكر في بناء جســـور الســـالم، وتعزيز 

األمن الدولي. 
وشـــملت هذه اللقاءات، جلسة حوارية 
لرئيـــس مجلـــس األمنـــاء مـــع قيـــادات 
مؤسسة المجلس األطلسي، وبمشاركة 
األمنيـــة  ســـكوكروفت  مبـــادرة  مديـــر 
بنفكـــوك،  جوناثـــان  األوســـط  للشـــرق 
ومدير مركـــز رفيق الحريـــري وبرنامج 
وليـــام  بالمجلـــس  األوســـط  الشـــرق 

ويتشـــلر.  كما اجتمع الشيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة، خالل مائدة مستديرة 
األوســـط،  الشـــرق  معهـــد  ممثلـــي  مـــع 
بحضور رئيس المعهد ومديره التنفيذي 
بول سالم، ونائب الرئيس ومدير إدارة 

السياسات براين كاتيلوس.  
والتقـــى رئيـــس مجلـــس األمنـــاء أيًضا 
عـــن  الدفـــاع  مؤسســـة  مســـؤولي  مـــع 
مـــي  كليـــف  يتقدمهـــم  الديمقراطيـــة، 
رئيـــس المؤسســـة.    وتطـــرق الشـــيخ 

عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، خـــالل 
لقاءاتـــه، إلـــى أبـــرز مرتكـــزات ومبـــادئ 
السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحرين، 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى دور المملكـــة فـــي 
الجماعـــي،  األمـــن  منظومـــة  ترســـيخ 

ومكافحة اإلرهاب.
وأكـــد رئيس مجلس األمناء، أن منطقة 
الشـــرق األوســـط تحتاج إلى االستقرار 

والتنميـــة المســـتدامة، بمـــا يصـــب فـــي 
صالـــح شـــعوبها والعالم أجمع، مشـــدًدا 
علـــى ضـــرورة تضافر المجتمـــع الدولي 
لـــردع كل من يســـعى إلى تهديد الســـلم 
واألمـــن الدوليين. واســـتعرض الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، جهـــود 
مملكة البحرين الرامية إلى إرساء قيم 
السالم والتسامح، منوًها إلى استضافة 
المملكـــة ملتقى البحرين »حوار الشـــرق 
والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني« 

برعاية ملكية كريمة، وبحضور قداســـة 
بابـــا الفاتيـــكان، وفضيلـــة شـــيخ األزهر 

الشريف.
وأشـــار رئيـــس مجلس األمنـــاء، إلى أن 
حكومـــة مملكـــة البحرين، برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، نجحـــت فـــي إدارة عمليـــة 
اإلصـــالح المالي والتطويـــر االقتصادي 
والتقنـــي، وتعزيـــز التنافســـية وريـــادة 

األعمـــال، وحققت نجاحـــات وإنجازات 
تنموية واقتصادية رائدة ومشهودة.

وشـــهدت اللقـــاءات، نقاشـــات موســـعة 
حول دور المؤسسات الفكرية والبحثية 
األمنيـــة،  االســـتراتيجيات  تعزيـــز  فـــي 
والسياســـات اإلقليميـــة والدوليـــة، بمـــا 
المشـــتركة،  الـــرؤى  بنـــاء  فـــي  يســـهم 
واالرتقـــاء بالشـــراكة الوثيقة وعالقات 
التحالف بين مملكة البحرين والواليات 

المتحدة األمريكية.
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في عيد المعلم
كل عـــام وأنتـــم بخيـــر.. نقولهـــا للهيئـــات التربويـــة مـــن معلميـــن 
ومعلمـــات فـــي يوم المعلم، وهذا أقل ما يجـــب أن نفعله إزاء من 
علمونـــا وغرســـوا القيـــم النبيلة في نفوســـنا. ليس مـــن الوفاء أن 
يمـــر يوم المعلـــم دون أن نوجه لهم التحيـــة والتقدير، تحية لكل 
معلم اســـتطاع أن يؤنســـن مفهوم التربية والتعليم، فالثابت لدى 
األغلبيـــة أّن النظريـــات التربويـــة يمكـــن قراءتها عبـــر العديد من 
الكتب والمؤلفات وبشـــتى اللغات والجميع يتشـــدق بها، لكن هذا 
هو المعنى األسهل، أما األصعب فهو ممارستها على أرض الواقع. 
الكثير ربما فشـــل في “أنســـنة” التعليم وقلة استطاعوا ممارستها 
بإنســـانية ورقّي، والبّد أّن ذاكرة كل فرد منا تحتفط باســـم معلم 
أو أكثـــر ألفضالهـــم الكبيـــرة، والذين تعدت مهمتهـــم نقل المعرفة 

إلى بناء األجيال وهذه المهمة هي األصعب بكل المقاييس.
شخصيا سأظل دوما أتذكر أحد أساتذتي، والذي انتقل إلى جوار 
ربه قبيل أشهر، لما له من مناقب جمة تستعصي على الحصر في 
هـــذه العجالة، ولعل أهمها أنـــه علمنا كيف نتحاور معه دون رهبة 
أو خـــوف بينما كان البعض اآلخر يضيقون باألســـئلة. هذا المعلم 
- ولـــه بالطبـــع أشـــباه في ميـــدان التربيـــة والتعليـــم - كان متميزا 
بطيبته وبشاشته ولغته المختلفة التي كنا نتابعها بدهشة. أعتقد 
أّن مثل هذا المعلم اإلنسان من الصعب أن يمحى من الذاكرة في 
كل الســـنوات، لذا ليس من المســـتغرب أن تبقى ذكراه في قلوب 

جميع طلبته.
لقد تالشت صورة المعلم المنطبعة في مخيلة الناس والتي كانت 
أشـــبه بالقديـــس أو الكائـــن الخرافّي ليـــس في محيط المدرســـة 
فحسب، لكنها كانت حتى خارجها، بينما اليوم ال يمر عليه طلبته 
وال يعيرونـــه االهتمـــام فضـــال عـــن التبجيـــل الذي يليـــق بمكانته، 
وهذا بال شـــك يترك أثرا بالغا في نفســـيات المعلمين. وقبيل أيام 
قرأت لألديب البحريني األســـتاذ كريم رضّي كلمة يســـتذكر فيها 
أحد أساتذته قائالً “في 5 أكتوبر زوروا قبور المعلمين والمعلمات 
الراحلين في كل منطقة وضعوا عليها الورود. في صباح 5 أكتوبر 
أعط ابنك وابنتك رسالة شكر لمعلميه أو هدية تعبيرية بسيطة”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

تمتـــد االحتجاجـــات المناهضـــة للحكومة في جميـــع أنحاء إيران، وتســـتمر دعوات 
الناس لتغيير النظام في االزدياد على الرغم من حملة القمع الشديدة التي يمارسها 
الماللي. سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية والقرى، فإن صوت المعارضين 

واألشخاص الذين يهتفون “الموت للديكتاتور” مرتفع وواضح.
االنتفاضة الحالية، مثل سابقاتها، منتشرة على نطاق واسع، ومع ذلك، فإن انتشارها 
الســـريع إلـــى 163 مدينـــة فـــي 13 يوًما فقط هو أمر غير مســـبوق، وعلـــى الرغم من 
حملة القمع الشديدة التي يمارسها النظام وقتل ما يقرب من 250 متظاهًرا، يواصل 

اإليرانيون الشجعان مقاومة القوى القمعية ويستهدفون مراكز القمع والنهب.
واســـتمرت االحتجاجـــات علـــى الرغم من إرســـال النظـــام العديد مـــن عناصر حرس 
الماللي، وقوات الباســـيج شبه العسكرية، وعمالء يرتدون مالبس مدنية، فضالً عن 

قطع اتصاالت اإلنترنت كما فعلوا يومًيا.
واندلعت االحتجاجات في إيران بعد مقتل مهســـا أميني على يد ما يســـمى بشرطة 
األخـــالق التابعـــة للنظـــام، وكان اســـم مهســـا شـــائًعا على منصـــات وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، وجههـــا البـــريء فـــي المستشـــفى يرمز إلى محنـــة المـــرأة اإليرانية في 
ظـــل حكـــم كراهية النســـاء. االحتجاجات المســـتمرة فريـــدة من نوعها مـــن الناحية 

الديموغرافيـــة، حيث ُتظهر التضامن الوطني بين جميع اإليرانيين، بغض النظر عن 
اختالفاتهـــم العرقيـــة والدينية واالجتماعيـــة واالقتصادية.. جميعهـــم لديهم هدف 
واحد: “إســـقاط الثيوقراطية الحاكمة في إيران”، وكما رددوا، “لن نعود للبیت حتى 

ننهي الثورة”.
هـــذه الشـــعارات والوحدة الوطنيـــة فضحت جهود النظام فـــي تصنيف المتظاهرين 
باالنفصاليين والطابور الخامس من “الغطرســـة العالمية”، وتدل الشعارات المستمرة 
للمحتجيـــن، مثـــل “المـــوت للديكتاتـــور ســـواء كان الشـــاه أو المـــال”، علـــى الطبيعـــة 
الديمقراطية لهذه االحتجاجات، وكان الناس يرددون شـــعارات مثل “ســـنقاتل حتى 
النهاية” و”سأقتل من يقتل أختي”، ما يعكس إيمانهم برؤية سقوط النظام بأي ثمن 

على أنه السبيل الوحيد إلنهاء كل األزمات في إيران.
وتظهـــر مقاطـــع الفيديـــو من داخل إيران شـــباًبا شـــجعاًنا يواجهون قـــوات مدججة 
بالســـالح بصدورهم العارية، وتكشـــف عـــن تصميمهم على إســـقاط النظام بأي ثمن. 
باختصار، لإليرانيين هدف واحد واضح، وهو إسقاط النظام، وهم مستعدون لدفع 
الثمن، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب اإليراني في الدفاع عن نفسه 

ورغبته في أن تكون له جمهوریة  حرة دیمقراطیة.

مهدي عقبائي

االحتجاجات اإليرانية تظهر الوحدة الوطنية ضد النظام

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

للتواصل: 17111483

دالالت كثيرة لزيارة بابا الفاتيكان للبحرين
التســـامح والتعايش ضـــرورة وجوديـــة وقيمة إنســـانية تفرضها 
ســـنة الوجـــود، وقد أعطـــت مملكة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، دروســـا عظيمة لشـــعوب العالم كافة في التسامح وثقافة 
التعددية وقبول اآلخـــر من كل األديان واألطياف واألعراق، ولم 
تتوان قط في نشر روح المحبة والتعاون بين مختلف الشعوب.

إن الزيـــارة التاريخيـــة التي ســـيقوم بها بابا الفاتيكان فرنســـيس 
لمملكـــة البحريـــن بدعـــوة ملكية ســـامية من ســـيدي جاللة الملك 
المعظـــم حفظه هللا ورعاه، تحمـــل دالالت كثيرة وتعطي الصورة 
الحقيقيـــة للمجتمـــع البحرينـــي الـــذي ضـــرب أروع األمثـــال فـــي 
التالحـــم والتعدديـــة والتآخـــي عبر الســـنين، فأبناء هـــذه األرض 
متوحدون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم ومللهم، ويسيرون معا 

بيد واحدة نحو أفق المستقبل لبلوغ الغايات المنشودة.
مملكـــة البحريـــن ال تجيد غير لغة الســـالم، وهـــي األرض الممهدة 
أمـــام الشـــعوب إلـــى مـــدن الحـــب والصداقـــة واألخـــوة، وكل من 

يزورهـــا مـــن مختلـــف دول العالـــم يعجب بـــال أي تـــردد بالصورة 
الكاملة للحضارة اإلنســـانية والمنظومة الخالدة من القيم العالية 
والتعايـــش، فأرضهـــا تحتضن معبدا للطائفة الهندوســـية، وأديرة 
للطائفـــة اليهودية وغيرها من معابـــد الطوائف األخرى. هذا البلد 
العظيـــم بقيادة ســـيدي جاللة الملـــك المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
ســـيبقى دومـــا كيانا شـــامخا يســـير بخطـــوات ثابتة نحو الســـالم 
والمحبـــة والتعايـــش واإلخاء، وقوة مســـتعدة ألن تعلـــم الجميع 
العمـــل في مياديـــن الخير والعيش في صـــالت طيبة دون تفرقة 
أو تمييز. قوة تســـمع البشـــر موســـيقى الحقول وأناشـــيد السالم 
والمســـتقبل، وترش عليهـــم عطر األرض التي خلقـــوا منها وإليها 

يعودون.
يقـــول ســـيدي جاللة الملك المعظـــم حفظه هللا ورعـــاه في مقال 
نشر بصحيفة “الواشنطن تايمز” في 10 أكتوبر 2017 “إن التنوع 
الديني في مملكة البحرين هو نعمة لشعب البحرين الذي يستند 

لتراث عريق من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الثقافة النفسية
يتميز شـــهر أكتوبر بتكثيف المواضيع التي تعزز الصحة النفسية 
تزامنـــًا مـــع اليـــوم العالمـــي للصحة النفســـية الذي يوافق العاشـــر 
مـــن أكتوبر، ويعـــد إدراك هـــذا الموضوع أحد أوجـــه الوعي وبابا 
مهما للثقافة النفســـية، وتعد الثقافة النفسية أحد أبواب المعرفة 
التي تثير االهتمام وتســـتحق تســـليط الضوء عليها باستمرار لما 
لهـــا من صلة وثيقـــة بتكوين الفرد ورصـــد تفاعالته والحكم على 
ســـلوكياته واألهـــم تمكينه من حل المشـــكالت والعيش بقدر من 
االســـتقرار والتوازن النفســـي والعاطفي وتحقيق االستمتاع في 

الجوانب الذاتية واألسرية والمهنية وغيرها.
وفـــي حديثنـــا عـــن الثقافـــة النفســـية البـــد أن نتطـــرق ألهميـــة 
االستشـــارات النفســـية، فقد ازدادت في اآلونـــة األخيرة الحاجة 
لتوظيف العالج النفســـي واإلرشاد األسري كأحد مكمالت الحياة 
العصريـــة نظرا لمـــا تتطلبه أحداث الحيـــاة الضاغطة التي أثقلت 
األفراد بتعدد أوجهها، فما عاد الشـــقاء المادي وال االجتماعي وال 
السياســـي أهم أســـباب التعثر بـــل أحيانًا يتشـــكل االضطراب من 
تلـــك الفوضـــى التي تحدثها الـــذات في إحدى مراحـــل العمر، وال 
نســـتطيع تجاهل دور األســـرة إذا مـــا لم تؤد وظائفهـــا على أكمل 
وجه فقد تكون ســـببا رئيســـيا في الفوضى النفســـية، وهذا األمر 
يتطلب مساعدة وتدخال من شخص مختص مؤهل بعلم ومهارة 
وخبرة ليتمكن من إحداث التغيير المطلوب الذي يعيد الشـــخص 

لواقعه ليمضي محققًا أهدافه.
إن ثقافة االستشـــارات النفسية التي تتشـــكل لدى األفراد تنطلق 
مـــن جانـــب يتمثـــل فـــي مـــدى تشـــكل الوعـــي والحاجـــة لطلـــب 
المســـاعدة بعيدا عن شـــبح الوصمة االجتماعيـــة، فهذا المصطلح 
الذي ال يزال يحدث األرق لدى بعض الشـــخوص الذين يعتقدون 

أن العيادات النفسية تشرع أبوابها فقط للعصابيين.

ندى نسيم

هل أضحى قدر الشرق المقدور في زمن منظور، أن يعيد للعالم سالمه، وأن ينشر 
ضياءه، الســـيما في ظل المواجهات العرقية والدينية، اآليديولوجية والعسكرية، 
الماليـــة واالقتصاديـــة، تلك التي باتت تقســـم البشـــر إلـــى أحزاب متناحـــرة، وكأن 

الطريق محتوم إلى المواجهة العالمية. 
مرة جديدة يرتفع صوت مملكة البحرين الساعية لتكون منارة للتعايش اإلنساني، 
ال للعرب والشـــرق أوسطيين، وال للمســـلمين والخليجيين، بل للبشرية برمتها، في 

هذه األوقات الحرجة عالميا. 
إعالن البحرين عقد منتدى “الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني”، وفي الفترة 
من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، خطوة تؤكد ســـعي البحرين الدائم من أجل مســـتقبل 
أكثر إنسانية، فالبحرين هي التي صدرت للعالم قبل بضعة أعوام، وبالتحديد في 
ســـبتمبر 2017، اإلعالن الذي يقوم على عدد من المبادئ التي تعد ركائز التســـامح 
الديني والتعايش السلمي لإلنسان، ورسمت بذلك أحد أهم مناهج السالم العالمية.
جـــاء اإلعالن عن مشـــاركة كل مـــن بابا الفاتيكان فرنســـيس، وشـــيخ األزهر أحمد 
الطيـــب، لتكتمل الصورة التي تنادي بها البحرين، تلك الخاصة بأهمية األديان في 
ســـياق ترقية وتقدم اإلنســـان، وفي بلورة حالة من الوفاق، واالبتعاد عن مسارات 

االفتـــراق، وقد أبديا ســـويا منذ زيـــارة دولة اإلمارات العربية الشـــقيقة في 2019، 
رغبـــة فـــي ســـيادة وريادة نمـــوذج األخوة اإلنســـانية، علهـــا تجنب الخليقـــة نيران 

الكراهية.
أنفـــع وأرفـــع ما تؤمن بـــه مملكة البحرين الشـــقيقة، إيمانها الراســـخ بأهمية وجود 
معتقـــد يؤمـــن به الفرد، بغض النظر عن شـــكله ومنطلقاتـــه، انطالقا من أن اإليمان 
هـــو أمل اإلنســـانية، واإلطـــار الذي يحدد أســـس الحياة وأخالقيـــات التعايش بين 

الشعوب.
يأتي فرنســـيس زائرا إلى أرض البحرين، حيث للتســـامح والتعايش قصة طويلة، 
وحيـــث للمقدســـات كرامـــة وصيانة، في ظـــل رؤية تســـامحية وتصالحية يقودها 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ولعل تاريخ حضارة الفاتيكان، يذكر لنا ســـير الكثير من األحبار الرومانيين الذين 
اهتمـــوا بالشـــرق األوســـط، الســـيما منذ بدايـــات القرن العشـــرين، وظهـــور القضية 
الفلسطينية، غير أن فرنسيس، بدا وكأن له قصة مغايرة، فيها الكثير من االهتمام 
الفائـــق بأحـــوال الشـــرق وســـاكنيه، وقـــد اقتـــرب كثيـــرا جـــدا روحيـــا ومعنويا من 

العالمين العربي واإلسالمي بنوع خاص. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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