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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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لرئيس  األول  الــنــائــب  فــخــرو  مــحــمــد  أكـــد جــمــال 
مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة 
البحرين المشارك في الجمعية العامة الـ145 لالتحاد 
الــعــديــد من  الـــدولـــي أنَّ الــمــمــلــكــة تــتــخــذ  الــبــرلــمــانــي 
تداعيات  لمواجهة  المتقدمة  واإلجـــــراءات  الــخــطــوات 
وتحديات تغّير المناخ، بهدف اإلسهام في تعزيز حماية 
السياسات  أنَّ  إلـــى  مــشــيــًرا  الــفــطــريــة،  والــحــيــاة  البيئة 
والبرامج التي وضعتها المملكة لحماية الموارد البيئية 
لظواهر  للتصدي  الجهود  تضافر  تعكس  والطبيعية 
الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، وبــمــا ُيــتــرجــم تــوجــيــهــات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، واالهتمام الذي توليه الحكومة في هذا 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  المجال 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جــــاء ذلــــك خــــالل مـــشـــاركـــة الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
للتنمية  الدائمة  اللجنة  اجتماع  البحرين في  لمملكة 
ُعقد  الذي  الدولي،  البرلماني  االتحاد  في  المستدامة 
لالتحاد  الـــــ145  الــعــامــة  الجمعية  أعــمــال  أمـــس ضــمــن 

بمدينة كيغالي بجمهورية رواندا.
الــمــنــاخ تحظى  تغير  مــواجــهــة  أنَّ  فــخــرو  وأوضــــح 
بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، مـــن خــالل 
عدم  تضمن  التي  القوانين  وتعديل  التشريعات  إقــرار 
الــحــوارات  فــي  المشاركة  جــانــب  إلــى  بالبيئة،  اإلضـــرار 
لتبادل  والــدولــيــة  اإلقليمية  البرلمانية  والمناقشات 
ــرؤى والــمــقــتــرحــات لــمــواجــهــة هـــذه الــمــشــكــلــة الــتــي  ــ الـ

تواجهها دول العالم كافة.
خطوات  اتبعت  البحرين  مملكة  أن  فــخــرو  وذكـــر 
لحماية  والــعــالــمــي  المحلي  الصعيدين  عــلــى  عملية 
المحميات  زيــادة مساحة  البيئية من خالل  الُمقدرات 
الطبيعية البحرية إلى 21% من المساحة الكلية للمياه 
وطنية  ومشروعات  برامج  وإنجاز  للمملكة،  اإلقليمية 

تقلل من مخاطر تغير المناخ.
مـــن جــانــبــهــا أكــــدت جــمــيــلــة عــلــي ســلــمــان الــنــائــب 
البحرين  مملكة  أّن  الــشــورى  مجلس  لرئيس  الــثــانــي 
تمتلك منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية متكاملة 
تــتــعــاون فــيــمــا بينها عــلــى الــتــصــدي لــظــاهــرة االتــجــار 

باإلنجازات  واالعــتــزاز  الفخر  عن  معربة  باألشخاص، 
مكافحة  مــجــال  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  حققتها  الــتــي 
على  به  يحتذى  مثاال  وأصبحت  باألشخاص،  االتجار 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
سلمان،  جميلة  قدمتها  مداخلة  خالل  ذلك  جاء 
في  البحرين،  لمملكة  البرلمانية  الشعبة  عن  ممثلة 
اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
الذي ُعقد أمس )األربعاء( ضمن اجتماعات الجمعية 
بجمهورية  الــدولــي  البرلماني  لالتحاد  الــــ145  العامة 

رواندا.
تنتهج  الــبــحــريــن  مملكة  أنَّ  إلـــى  ســلــمــان  ونــّوهــت 
نــهــجــًا يــقــوم عــلــى صـــون حــقــوق اإلنـــســـان واحـــتـــرام كل 
عن  فــضــاًل  الصلة،  ذات  الــدولــيــة  والــمــواثــيــق  القوانين 
التشريعية  ألدواتــهــا  المستمر  التطوير  على  حرصها 

واإلجرائية واإلدارية لمواكبة تطورات هذه الجريمة.
للعام  البحرين  مملكة  حصول  أن  سلمان  وذكــرت 
وزارة  تقرير  فــي  األولـــى  الفئة  تصنيف  على  الخامس 
الخارجية األمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال 
المملكة  الــتــزام  مــدى  على  يــدل  األشــخــاص  مكافحة 
تعزيز  عــلــى  وعــمــلــهــا  الــدولــيــة،  والــمــواثــيــق  بالمعايير 
ثقافة حــقــوق اإلنــســان فــي ظــل الــحــرص الــدائــم على 
تطبيق القيم المبنية على مبادئ االحترام والمساواة 

والعدل.
الشورى  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  وأوضحت 
القوانين  تضمين  على  عملت  التشريعية  السلطة  أّن 
بمنع  يتعلق  فيما  الــدولــيــة  المعايير  أعــلــى  الــوطــنــيــة 
انتهاكات حقوق اإلنسان ومكافحة االتجار باألشخاص، 
وذلـــــك مـــن خــــالل الـــمـــراجـــعـــة الــمــســتــمــرة لــلــقــوانــيــن 
الــمــرأة  بحقوق  تعنى  الــتــي  العالقة  ذات  والتشريعات 
والطفل وحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة 
الوطنية واألجنبية وتجريم الرق واالتجار باألشخاص، 
منّوهة إلى أنَّ قانون مكافحة االتجار باألشخاص يعد 
من القوانين المتطورة في هذا المجال، ويمثل اإلطار 
بالجريمة  المتعلقة  القضايا  مــع  للتعامل  القانوني 
قضايا  في  المتطورين  ومعاقبة  ومقاضاة  والتحقيق 

االتجار باألشخاص.

خالل اجتماعات »البرلماني الدولي« في رواندا..

ال���ب���ح���ري���ن ت��ت��خ��ذ خ����ط����وات م��ت��ق��دم��ة 

البيئة  وح��م��اي�����ة  ال��م��ن��اخ  ت��غ��ي��ر  ل��م��واج��ه��ة 

ــلــــي بــن  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلــــم الـ ســ
ــل الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن الـــنـــائـــب  فــــضــ
الـــعـــام جـــائـــزة حــامــد الــعــثــمــان 
ــى الــمــســتــشــار فهد  لــلــتــمــيــز إلــ
خـــالـــد الــبــوعــيــنــيــن الــمــحــامــي 
ــا  ــاهـ الـــــعـــــام؛ والــــتــــي مـــنـــحـــه إيـ
ــواب الـــعـــمـــوم والـــمـــدعـــون  ــ ــنـ ــ الـ
العامون لدول مجلس التعاون 
الخليجي في اجتماعهم الرابع 
عشر الذي ُعقد يوم أمس عبر 
وذلك  المرئي،  االتصال  تقنية 
رشيد  وائل  المستشار  بحضور 
األول  العام  المحامي  بوعالي 

مساعد النائب العام.

جـــائـــزة  أن  ــره  ــ ذكــ الـــجـــديـــر 
حــامــد الــعــثــمــان هـــي الــجــائــزة 
ــواب الــعــمــوم  ــنــ الـــتـــي قـــررهـــا الــ
بــــــــــــــدول مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــعـــمـــل الـــخـــالق 
والــمــتــمــيــز ألعـــضـــاء الــنــيــابــات 
وهـــيـــئـــات الــتــحــقــيــق واالدعــــــاء 
لــدول  الــتــعــاون  الــعــام بمجلس 
العربية؛ ويأتي اسمها  الخليج 
نسبًة إلى النائب العام الكويتي 
رحمه  العثمان،  حامد  السابق 
ــاء  ــ ــقـ ــ االرتـ إلــــــى  ــــدف  ــهـ ــ وتـ اهلل، 
بــمــســتــوى الـــعـــمـــل بــالــنــيــابــات 
واالدعاء العام بدول المجلس.

النائب العام ي�شلم الم�شت�شار فهد البوعينين جائزة حامد العثمان للتميز 

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أكــد 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بــن  محمد 
ــــس األعـــــلـــــى  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــــس الـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
مــن  الـــمـــجـــتـــمـــع  أّن  لـــلـــصـــحـــة، 
أفـــــراد ومـــؤســـســـات يــعــد شــريــكــًا 
فاعاًل ورئيسًا في إنجاح برنامج 
ــي  ــنـ ــوطـ الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي الـ
)صحتي( والمبادرات المنضوية 
تحته والتي تهدف إلى تحقيق 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
الخدمات  جـــودة  مستوى  ورفـــع 
الصحية واستدامتها وفق أعلى 
مــعــايــيــر الــتــمــيــز والـــبـــنـــاء على 
ــازات كبيرة  ــجـ إنـ مـــا تــحــقــق مـــن 
خالل المسيرة العريقة للقطاع 

الصحي في مملكة البحرين.
ــايــــة  جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل رعــ
التي  الــحــواريــة  الــنــدوة  معاليه 
ــــى  ــلـ ــ ــلــــس األعـ ــجــ ــمــ نــــظــــمــــهــــا الــ
لـــلـــصـــحـــة فـــــي جـــمـــعـــيـــة عـــالـــي 
ــة عــــالــــي،  ــقـ ــنـــطـ ــمـ الــــخــــيــــريــــة بـ
وذلـــــــك بـــحـــضـــور الـــســـيـــد عــلــي 
عبدالحسين العصفور محافظ 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، وعـــدد 
بالقطاع  المسؤولين  كــبــار  مــن 

الصحي.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيـ ــشـ وأكـــــــد الـ
عبداهلل آل خليفة أن النجاحات 
المتحققة في القطاع الصحي 
ــائــــر الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة  وســ

وتــطــلــعــات  رؤى  بـــفـــضـــل  ــأتــــي  تــ
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــــبــــالد الـــمـــعـــظـــم حـــفـــظـــه اهلل 
من  المستمرة  والرعاية  ورعــاه، 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
كـــمـــا لـــفـــت الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
إلـــى  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ

الــمــهــمــة  الـــمـــشـــاريـــع  ــد  ـــ أحـ أن 
ــن بـــــرنـــــامـــــج )صــــحــــتــــي(  ــ ــمـ ــ ضـ
هـــو مـــشـــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي 
ــه بـــرنـــامـــج  ــنـ والــــــــذي يــنــبــثــق عـ
إلى  والــهــادف  طبيبك«،  »اخــتــر 
تــعــزيــز أهــمــيــة طــبــيــب الــعــائــلــة 
ــى  ــ ــ ــة األولـ ــطـ ــحـ ــمـ ــاره الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
بــأّن  منوهًا  المريض،  لمتابعة 
أوائــل  مــن  الصحي  عالي  مركز 
المراكز الصحية الذي احتضن 

معاليه  ومــقــدرًا  التجربة،  هــذه 
عاليًا تعاون المجتمع المحلي 
واألهــــالــــي فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
وعـــمـــوم مــنــاطــق الــمــمــلــكــة في 
دعم تطبيق هذا المشروع وفقًا 

لما هو منشود إليه.
الدكتور  أوضــح  جانبه،  من 
وزارة  المانع وكيل  وليد خليفة 
الــصــحــة أهــمــيــة مــتــابــعــة ودعـــم 
إلــــى تطبيق  الـــرامـــيـــة  الــجــهــود 

الضمان  إلـــى  الــتــحــول  مــراحــل 
الـــصـــحـــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــدًا أن هــــذه الــجــهــود الــتــي  ــؤكـ مـ
إلى  تهدف  اآلن  حتى  تحققت 
مـــواصـــلـــة الـــتـــطـــويـــر والـــتـــقـــدم 
ــودة الــخــدمــات  ــ فـــي مــســتــوى جـ
المقدمة  والعالجية  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن على 
وذلــك  الــغــالــيــة،  مملكتنا  أرض 
مــن خــالل اســتــحــداث األنظمة 
الــصــحــيــة األكــثــر كــفــاءة والــتــي 
تـــواكـــب مــخــتــلــف الــمــســتــجــدات 
ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ وكــــــــل الــــــتــــــطــــــورات الـ
الصحة  بــاألنــظــمــة  الــمــرتــبــطــة 

الحديثة.
ــور  ــتــ ــدكــ ــــرض الــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم اسـ ــ ثــ
أحــــــمــــــد مــــحــــمــــد األنـــــــصـــــــاري 
ــذي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس الـ
آخر  الحكومية  للمستشفيات 
مــســتــجــدات مـــشـــروع الــتــســيــيــر 
ــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ الــــــذاتــــــي فــ
تحسين  فــي  وأثـــره  الحكومية، 
الخدمات المقدمة على جميع 
مــبــادرات  مستعرضًا  األصــعــدة، 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
تـــطـــويـــر مـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــة 
وتسريع  االنتظار  فترة  وتقليل 
ــرة الـــعـــمـــل فــــي الــمــشــاريــع  ــيــ وتــ
التطويرية القائمة ال سيما في 

مجمع السلمانية الطبي.

اإن��ج��اح  ف��ي  ف��اع��ل  ���ش��ري��ك  المجتمع  لل�شحة:  الأع��ل��ى  رئ��ي�����س 

ب��رن��ام��ج »���ش��ح��ت��ي« ب��م��ا ي��ع��زز ج����ودة ال���خ���دم���ات ال��م��ق��دم��ة
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وأكدت األمين العام لمجلس 
التعليم أهمية المؤتمر ودوره في 
الــعــالــي،  التعليم  مــؤســســات  دعـــم 
مــشــيــرة إلـــى أن عـــدد الــجــامــعــات 
 QS الـــمـــنـــدرجـــة ضـــمـــن تــصــنــيــف
فـــي الــبــحــريــن 3 جــامــعــات خــال 
األعــلــى  الـــرقـــم  وهــــو   ،2023 عــــام 
عدد  فــي  البحرين  تحققه  الـــذي 
الجامعات المندرجة في تصنيف 
الــمــجــلــس  دعــــم  إلــــى  ــتـــة  QS، الفـ
الــجــامــعــات لــضــمــان تــقــدمــهــا في 
الفترة  خــال  الــدولــي  التصنيف 

المقبلة.
ــرت خــــال كــلــمــة ألــقــتــهــا  ــ وذكــ
أهداف  أن  المؤتمر  رعايتها  لدى 
الـــورشـــة تــتــمــثــل فـــي تــقــيــيــم قـــدرة 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي على 
فهم معايير ومؤشرات التصنيفات 
الــــــدولــــــيــــــة، وذلـــــــــك لـــمـــقـــارنـــتـــهـــا 
ــيـــاجـــات الـــمـــتـــغـــيـــرة، إلـــى  ــتـ بـــاالحـ
جانب تحسين تصنيف مؤسسات 
ــيـــة  ــلـ ــم الـــــعـــــالـــــي الـــمـــحـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
الممارسات  أفضل  مــع  لتتماشى 
والــمــعــايــيــر الــدولــيــة، إضــافــة إلــى 

في  العالي  التعليم  نظام  تطوير 
تساعد  بطريقة  البحرين  مملكة 
ــــذب شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن  عـــلـــى جـ
التعاون  الطاب من دول مجلس 
الــعــالــم  ودول  خــاصــة  الــخــلــيــجــي 

بشكل عام.
وأضافت الدكتورة الشيخة رنا 

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن 
الهدف االساسي لهذه الورشة هو 
ظل  في  البحرين  مملكة  تحويل 
العهد الزاهر لجالة الملك حمد 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
صاحب  ودعـــم  وبــقــيــادة  المعظم، 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، إلى مركز للتميز 
حيث  العالي  التعليم  مجال  فــي 
مــؤســســات  بجميع  ــاء  ــقـ االرتـ يــتــم 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــمــحــلــيــة إلــى 
لتصبح  وأفـــضـــل  أعـــلـــى  مــســتــوى 
أكـــثـــر تــنــافــســيــة أكـــاديـــمـــًيـــا عــلــى 

المستويين اإلقليمي والدولي.
اهــتــمــام  وأوضـــحـــت ان ســبــب 
تصنيفها  بــتــحــســيــن  الــجــامــعــات 
أجــــل تحسين  ــن  مـ ــو  هـ الــعــالــمــي 
ان  إلــى  الفــتــة  وسمعتها،  هويتها 
الـــطـــالـــب اصـــبـــح يــعــتــمــد بــشــكــل 
الجامعات  تصنيف  على  أســاســي 

الجامعة،  اختياره  لدى  وسمعتها 
ما يؤثر على اختيار الطالب الذي 
يشعر بثقة أكبر عندما يدرس في 
إلــى  ــال،  ــ تــصــنــيــف عـ جــامــعــة ذات 
ــانـــب األكـــاديـــمـــيـــيـــن والـــخـــبـــراء  جـ
الذين عادة ما يميلون إلى العمل 
في جامعات ذات تصنيف عال لما 

مهنية  مسيرة  مــن  لهم  سيضيف 
حافلة بالنجاحات.

أشــاد اشيون جيرومي  بــدوره، 
 QS الــمــديــر اإلقــلــيــمــي لــمــنــظــمــة
الــشــرق  فــي  الــجــامــعــات  لتصنيف 
األوســــط وإفــريــقــيــا وجــنــوب آسيا 
ــريــــع لـــمـــؤســـســـات  بـــالـــتـــطـــور الــــســ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي الــبــحــريــن، 
ــعــــات لــلــتــطــور  ــامــ ومــــواكــــبــــة الــــجــ
ــر الــبــيــئــة  ــيــ ــوفــ ــولـــوجـــي وتــ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــنــاســبــة لــلــطــالــب، 
وإدمـــــــــاج الـــطـــالـــب قـــبـــل تــخــرجــه 
ــًا عــن  ــربــ ــعــ ــل، مــ ــمــ ــعــ ــي ســــــوق الــ ــ فـ
شــكــره وتــقــديــره الســتــضــافــتــه في 
رغبة  مؤكدًا  النقاشية،  الجلسات 
الجامعات  لتصنيف   QS منظمة 
التعاون  مــن  الــمــزيــد  تحقيق  فــي 

بما يخدم الطرفين.

أصدرت محكمة العدالة اإلصاحية الصغرى حكما 
رادعا بالحبس ثاث سنوات مع النفاذ للمتهمة باالعتداء 
إلى  باإلضافة  األطــفــال،  ريــاض  دور  بإحدى  على طفلة 
المقطع  تــصــويــر  تــولــت  الــتــي  الــثــانــيــة  المتهمة  حــبــس 
المصور مدة سنة مع النفاذ وتغريم كل منهما مائة دينار 
مع  تصريح  دون  من  المجال  هــذا  في  العمل  تهمة  عن 

اإلبعاد نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة.
كــمــا عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى الــجــنــائــيــة مالك 
آالف   3 وغــرامــة  النفاذ  مــع  شهرين  بالحبس  الحضانة 
انــتــهــاء  الــحــضــانــة رغــــم  تــهــمــتــي فــتــح وادارة  ديـــنـــار عـــن 
رخصتها واستخدام عاملين غير مصرح لهم بالعمل في 

هذا المجال وبراءة مديرة الحضانة.

وقالت رئيس نيابة األسرة والطفل أن النيابة العامة 
يتضمن  البديع  شرطة  مركز  من  باغا  تلقت  قد  كانت 
باالعتداء على  األطفال  رياض  دور  بإحدى  عاملة  قيام 
ــل الـــــدار، وقـــد تــبــيــن أن ذلــك  ســامــة جــســم طــفــلــة داخــ
ــرى بــذات  االعـــتـــداء قــد تــم تــصــويــره بمعرفة عــامــلــة أخـ

الدار.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك الباغ 
المسجل  الــمــرئــي  الــمــقــطــع  عــلــى  فــاطــلــعــت  وروده  فـــور 
ــار الــعــامــلــة  لـــواقـــعـــة االعــــتــــداء وأمــــــرت بــضــبــط وإحــــضــ
واستجوبتها وكذلك العاملة األخرى التي تولت تصوير 
الواقعة وواجهتهما بالمقطع المسجل للواقعة وباألدلة 
الــقــائــمــة ضــدهــمــا فــاعــتــرفــا بــمــا نــســب الــيــهــمــا، وأمـــرت 

ثبوت  وإزاء  التحقيق،  ذمــة  على  احتياطيًا  بحبسهما 
انتهاء ترخيص الحضانة وأن العاملين بها غير مصرح 
بغلق  النيابة  أمــرت  فقد  المجال  هــذا  في  بالعمل  لهم 
ودراســـة  ببحث  الطفل  حماية  مــركــز  وكلفت  الحضانة 

حالة الطفلة المجني عليها.
واستدعت  الــواقــعــة  فــي  التحقيقات  استكملت  كما 
ما  شــأن  في  استجوابهما  وتــم  الحضانة  ومــديــرة  مالك 
وكذلك  عليها  المجني  الطفلة  على  اعــتــداء  مــن  وقــع 
عن  فــضــًا  رخصتها  انــتــهــاء  رغــم  الحضانة  وإدارة  فتح 
اســتــخــدامــهــمــا عــامــلــيــن غــيــر مــصــرح لــهــمــا بــالــعــمــل في 
مالك  بحبس  العامة  النيابة  أمــرت  وقــد  المجال،  هــذا 

الحضانة وبإحالته ومديرتها للمحكمة.

برنامجه  الثقافي  كــانــو  عبدالرحمن  مــركــز  يــدشــن 
أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2022  الجديد لشهر  الثقافي 
للموسم الثقافي السابع والعشرين بباقة مميزة بالعديد 
لجنة  تعدها  التي  المتنوعة  واألنشطة  الفعاليات  من 
معصومة  الدكتورة  برئاسة  بالمركز  والبرامج  األنشطة 
برئاسة  المركز  إدارة  مجلس  إشــراف  وتحت  المطاوعة 
الشاعر علي عبداهلل خليفة. والجدير بالذكر أن جميع 
فــعــالــيــات الــمــركــز تــبــدأ عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة والنصف 
مساء ما عدا ورش العمل والمنتديات الشبابية فهي تبدأ 

عند السابعة مساء.
البرنامج الجديد بتنظيم  المركز فعاليات  واستهل 
للدكتور  العيون  طب  في  الحديثة  التطورات  محاضرة 
وذلــك  علي،  رضــا  الدكتور  الــحــوار  وأدار  الريفي،  مؤمن 
في يوم الثاثاء الموافق 4 اكتوبر. تبعها تدشين ديوان 
»أنت الحزن األول« لألستاذ أحمد المؤذن وديوان »إالك 
أحب« لألستاذ رسول درويش، وذلك يوم األحد الموافق 
9 أكتوبر وأدار الحوار األستاذ عبدالجبار علي جابر. كما 
استراتيجي  »التدريب كخيار  بعنوان:  ندوة  المركز  نظم 
ــــال الــوظــيــفــي« لــألســتــاذ عــلــي حــســن،  لــلــبــحــرنــة واإلحــ
والــدكــتــور عــصــام الــعــلــوي، وأدار الـــنـــدوة األســـتـــاذ نــواف 

الجشي، وذلك في يوم الثاثاء الماضي.
احتفالية  بتنظيم  أكتوبر  شهر  فعاليات  وتتواصل 
تكريم بحرينية عربية بعنوان: »مسامرة حول موسيقى 
الــشــعــوب«، وذلـــك فــي يــوم الــثــاثــاء الــمــوافــق 18 أكتوبر 
ــة عــمــل بــعــنــوان:  لــلــدكــتــور مــحــمــود قــطــاط، يتبعها ورشـ
الكاتبة ندى نسيم،  النفسية وحياتنا« تقدمها  »الصحة 
وذلك في يوم األحد الموافق 23 أكتوبر، ليتابع المركز 
البنى  بترجمات  »احتفاء  بــنــدوة:  أكتوبر  شهر  فعاليات 
والرؤى في شعر علي عبداهلل خليفة« للدكتور عبدالستار 

الـــجـــامـــعـــي، الـــدكـــتـــورة مـــيـــري أســـــل، والـــدكـــتـــور شــكــري 
المطاوعة،  الدكتورة معصومة  الندوة  وتدير  الميموني، 

وذلك في يوم الثاثاء الموافق 25 أكتوبر. 
ينظم  نوفمبر  شهر  فعاليات  بــاكــورة  يخص  وفيما 
المركز في يوم الثاثاء الموافق 1 نوفمبر أمسية فنية 
عمل  ورشــة  تتبعها  عبدالستار  أحمد  للمطرب  طربية 
فنية في يوم األربعاء الموافق 2 نوفمبر. ثم ينظم المركز 
في يوم الثاثاء الموافق 8 نوفمبر محاضرة »شرح قانون 
عبداهلل  للمحامي  عليه«  الجديدة  والتعديات  التنفيذ 
كما  الـــدرازي.  جعفر  األستاذ  الحوار  ويدير  الشماوي، 
يعرض المركز فيلم األنيميشين »سر الكهف« للمخرجة 

إيناس يعقوب في يوم األحد الموافق 13 نوفمبر.
الــمــركــز فــعــالــيــات شــهــر نــوفــمــبــر بتنظيم  ويـــواصـــل 
السرد  والوظيفة في  »الراوي والصوت  محاضرة بعنوان 
الدكتور  الحوار  ويدير  فرحان  علي  للدكتور  المعاصر« 
فهد حسين، وذلك في يوم الثاثاء الموافق 15 نوفمبر.. 
التشخيص  الدرقية« طرق  الغدة  »أمــراض  نــدوة  تتبعها 
والـــعـــاج لــكــل مـــن الــدكــتــور جــعــفــر الـــخـــزاعـــي، الــدكــتــور 
علي  والدكتور  الساعاتي،  هاني  الدكتور  الـــدرازي،  ياسر 
ضيف، ويدير الندوة الدكتور مجيد خلف، وذلك في يوم 
الثاثاء الموافق 22 نوفمبر. كما يحتفي المركز في يوم 

الثاثاء 29 نوفمبر بمناسبة يوم المرأة البحرينية. 
بتنظيم  الجديد  الموسم  فعاليات  المركز  ويختتم 
ست فعاليات متتالية في شهر ديسمبر تبدأ بورشة عمل 
القصص  »روايـــة  عنوان  تحت  الــرابــع  الشبابي  الملتقى 
مــن خــال الــرســم« فــي يــوم األحـــد الــمــوافــق 4 ديسمبر، 
من  الخليج  في  الثقافي  التنوع  »فهم  محاضرة  تتبعها 
الحوار  ويدير  الديلمي،  إداري« لألستاذ محمود  منظور 
الموافق  الثاثاء  يــوم  فــي  وذلــك  البحر  أحمد  األســتــاذ 

الموافق  الثاثاء  المركز في يوم  6 ديسمبر. كما ينظم 
الشبابي  الملتقى  مخرجات  لعرض  نــدوة  ديسمبر   13
الــرابــع بــعــنــوان: »فــن روايـــة القصص مــن خــال الرسم« 
الندوة  وتدير  فــردان  ندى  الكاتبة  الحمد،  ياسر  للفنان 
الكاتبة نسرين النور.. لتتبعها احتفالية العيد الوطني 
المجيد في يوم الثاثاء الموافق 20 ديسمبر. وفي ختام 
برنامجه ينظم المركز أمسية »كوب قهوة مع...؟« في يوم 
األحد الموافق 25 ديسمبر يتبعها أمسية شعرية في يوم 

الثاثاء الموافق 27 ديسمبر.

وقــــع مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي والــلــجــنــة 
األولـــــمـــــبـــــيـــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــة لـــعـــاج  ــركـ ــتـ ــشـ اتـــفـــاقـــيـــة مـ
الوطنية  المنتخبات  العبي 
ــــك انـــطـــاقـــا مـــن حــرص  وذلـ
ــل  ــتــــقــــديــــم أفـــضـ ــنــــة لــ ــلــــجــ الــ
لاعبين  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
ــاالت الــريــاضــيــة  ــحـ وعــــاج الـ
الـــتـــي تــســتــدعــي الــتــدخــات 
التي  الــحــاالت  أو  الجراحية 
يوصي أطباء واختصاصيون 

بعاجها في المستشفى.
ووقــــــــــــــــــــع مــــــــــــن جــــــانــــــب 
ــلــــك حــمــد  ــمــ ــتـــشـــفـــى الــ مـــسـ
الــــجــــامــــعــــي الــــــلــــــواء طــبــيــب 
الشيخ سلمان بن عطية اهلل 
المستشفى  قائد  خليفة  آل 
ومن جانب اللجنة األولمبية 
الــــســــيــــد فــــــــــارس مــصــطــفــى 

الكوهجي األمين العام.
وقــــــــــال الـــــــلـــــــواء طــبــيــب 
ــن عــطــيــة  الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــ
قـــــائـــــد  خـــــلـــــيـــــفـــــة  آل  اهلل 
ــلــــك حــمــد  ــمــ ــتـــشـــفـــى الــ مـــسـ
هـــذه  تـــوقـــيـــع  أن  الـــجـــامـــعـــي 
ــة  ــنـ ــجـ ــلـ االتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــــــع الـ
التي  البحرينية  األولــمــبــيــة 
وأســاســي  هــام  بـــدور  تضطلع 
ــبـــي  فــــــي رعــــــايــــــة ودعـــــــــم العـ
مؤكدا  الوطنية،  المنتخبات 
حــــــرص الـــمـــســـتـــشـــفـــى عــلــى 
لخدمتهم  إمكاناته  تسخير 
ــل الـــخـــدمـــات  وتـــقـــديـــم أفـــضـ
الــعــاجــيــة والــجــراحــيــة لما 
يــمــثــلــونــه مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة 
بمختلف  الوطن  تمثيل  في 
االســتــحــقــاقــات الــخــارجــيــة، 
مشيرا بان التعاون سيستمر 
مـــع الــلــجــنــة األولــمــبــيــة بما 
يــخــدم شــريــحــة الــريــاضــيــيــن 
وتعافيهم  سامتهم  ويــأمــن 

من اصابات الماعب.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــال 
الكوهجي  مصطفى  ــارس  فــ
األمــيــن الــعــام أن االتــفــاقــيــة 
سمو  توجيهات  مع  تتماشى 
ــن حــمــد آل  الــشــيــخ خـــالـــد بـ
النائب األول لرئيس  خليفة 
ــى لــلــشــبــاب  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
ــيــــس الــهــيــئــة  والــــريــــاضــــة رئــ
ــلــــريــــاضــــة رئـــيـــس  الــــعــــامــــة لــ
اللجنة األولمبية البحرينية 
ــة  ــايــ ــرعــ ــر الــ ــيــ ــوفــ بـــأهـــمـــيـــة تــ
الصحية لاعبي المنتخبات 
الــوطــنــيــة مــن خـــال تقديم 
أفضل التجهيزات والخدمات 
الطبية في تشخيص وتأهيل 

وعاج اإلصابات الرياضية.
توقيع  »يــســرنــا  وأضــــاف: 
هذه االتفاقية مع مستشفى 
الــــمــــلــــك حــــمــــد الـــجـــامـــعـــي 
والــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحـــــــد أبـــــرز 
ــتـــي تــقــدم  الــمــســتــشــفــيــات الـ
وما  متقدمة  طبية  خــدمــات 
يزخر به من أجهزة ومعدات 
ذات جودة عالية بهدف عاج 
سامتهم  وتأمين  الاعبين 
على أيدي نخبة من الكوادر 

ليتمكنوا  المتميزة  الطبية 
ــل الـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــيـ ــثـ ــمـ ــن تـ ــ مــ

الوطنية خير تمثيل«.
الدكتور  قال  ومن جانبه 
عـــبـــداهلل الـــجـــودر اســتــشــاري 
جــراحــة الــعــظــام واالصــابــات 
الرياضية رئيس قسم العاج 
الــطــبــيــعــي بــالــمــســتــشــفــى أن 
الرئيسية  المستشفى  رسالة 
ــــازم  ــيـــر الــــعــــاج الــ هــــي تـــوفـ
مواطن  لكل  عالية  وبــجــودة 
البحرين،  ومقيم في مملكة 
بين  المشترك  الــتــعــاون  وأن 
الــمــســتــشــفــى وبـــيـــن الــلــجــنــة 
االولــمــبــيــة لـــعـــاج الـــحـــاالت 
ــتـــي تــســتــدعــي  الـــريـــاضـــيـــة الـ
الـــجـــراحـــيـــة أو  ــدخــــات  ــتــ الــ
أطباء  يوصي  التي  الحاالت 
ــيــــون بــعــاجــهــا  ــتــــصــــاصــ واخــ
فــــي الــمــســتــشــفــى ســيــجــعــل 
يتجزأ  ال  جـــزءا  الرياضيين 
مـــن هــــذه الــمــنــظــومــة، وأنـــه 
يــشــرفــنــا أن نــكــون طــرفــًا في 
دعم  واستراتيجيات  خطط 

الرياضة البحرينية«.

ــكــــمــــة  ــت الــــمــــحــ ــ ــبــ ــ ــاقــ ــ عــ
الــرابــعــة  الجنائية  الــكــبــرى 
ــوي 21  ــيــ بــــإعــــدام شـــــاب آســ
بــإجــمــاع اآلراء  ســنــة وذلـــك 
بناية  ــارس  حــ قــتــل  أن  بــعــد 
اإليجار  بتحصيل  ومتعهد 
البناية  صاحب  رفــع  بسبب 
لــــألجــــرة الـــشـــهـــريـــة، حــيــث 
تـــرصـــد الــمــتــهــم لــلــمــجــنــي 
البناية  ســطــح  أعــلــى  عــلــيــه 
غرفته  إلى  وصوله  وانتظر 
بــعــدة طعنات  بــاغــتــه  حــتــى 

أودت بحياته.
ــان صــــاحــــب الـــعـــقـــار  وكـــــ
عليه  المجني  لغرفة  توجه 
ــدة  عـ ــلـــى  عـ رده  ــدم  ــ عــ ــد  ــعـ بـ
في  غارقا  فوجده  اتصاالت 
دمـــائـــه جــثــة هـــامـــدة حيث 
المعنية  الــجــهــات  انــتــقــلــت 
الجثة  على  الــعــثــور  لمكان 
وفــــريــــق مــــســــرح الــجــريــمــة 
األمنية  الــتــحــريــات  ــدأت  وبــ

للكشف عن الجاني.

حــيــث دلــــت الــتــحــريــات 
إلى أن المتهم قام بارتكاب 
خاف  بسبب  القتل  واقــعــة 
ــيــــن والــــــــــده وبـــيـــن  مــــالــــي بــ
األخير  كــون  عليه  المجني 
اإليجارات  تحصيل  متعهد 
ــالـــح صــــاحــــب الــبــنــايــة  لـــصـ
الـــــذي رفــــع مــبــلــغ االيـــجـــار 
الشهري وكان المجني عليه 
هو الضحية، حيث تبين أن 
الواقعة  يــوم  توجه  المتهم 
عليه  المجني  مسكن  الـــى 
بـــســـطـــح الـــمـــبـــنـــى وانـــتـــظـــر 
عودته الى غرفته، وبمجرد 
ــه  ــربــ وصــــــــــــول األخـــــــيـــــــر ضــ
قاصدا إزهاق روحه وأحدث 
به اصابات بليغة في انحاء 
جــســمــه ومـــن ثـــم هـــرب من 
الموقع، حيث أكدت تقارير 
مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة ارتـــكـــاب 
الــمــتــهــم لــلــواقــعــة بــعــد رفــع 
عــيــنــات مــن غــرفــة المجني 
عليه، تطابقت مع بصمات 

يـــد الــمــتــهــم بــأكــثــر مـــن 12 
ــدت  ــ ــأكــ ــ ــث تــ ــ ــيــ ــ عــــــــامــــــــة، حــ
الـــتـــحـــريـــات والـــمـــعـــلـــومـــات 
الحمض  تطابق  خال  من 
موقع  من  المرفوع  الوراثي 
الجريمة بالحمض الوراثي 
والد  تخص  أسنان  لفرشاة 
ــارب  ــقــ الـــمـــتـــهـــم ووجـــــــــــود تــ
بيولوجي من والد المتهم.

ــــدت الـــنـــيـــابـــة أنـــه  ــنـ ــ وأسـ
قتل   2022 مـــــارس   17 فـــي 
عـــمـــدا الــمــجــنــي عــلــيــه مع 
ســـبـــق االصـــــــــرار والـــتـــرصـــد 
النية  وعقد  النية  بيت  بأن 
الشر  له  وأضمر  قتله  على 
الذي  مسكنه  الــى  متوجها 
ايقن وجوده فيه ووجه إليه 
إزهاق  ضربات قاصدا منها 
روحــه وأحــدث به االصابات 
الموصوفة بتقرير الطبيب 
إلــى  أدت  والـــتـــي  الـــشـــرعـــي، 

وفاته.

فخرو،  محمد  جمال  عقد 
مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب 
الشعبة  وفـــد  رئــيــس  الـــشـــورى، 
البحرين  لمملكة  البرلمانية 
الجمعية  أعمال  في  المشارك 
الــبــرلــمــانــي  لـــاتـــحـــاد   145 الـــــ 
الـــدولـــي، اجــتــمــاًعــا مــع دوارتـــي 
ــكــــو رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد  ــيــ ــاتــــشــ بــ
الــبــرلــمــانــي الــــدولــــي، بــحــضــور 
هالة رمزي فايز عضو مجلس 
الــشــورى، وذلــك الطــاعــه على 
اإلجــــــــراءات والـــخـــطـــوات الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
اســـتـــعـــداًدا الســتــضــافــة أعــمــال 

الجمعية الـ 146 لاتحاد خال 
شهر مارس من العام المقبل. 

الجهود  فخرو  واســتــعــرض 
العملية التي تقوم بها اللجنة 
الوطنية المنظمة الجتماعات 
لـــاتـــحـــاد   146 ـــ  ــ الــ الـــجـــمـــعـــيـــة 
وحرصها  الـــدولـــي،  الــبــرلــمــانــي 
ــتــــمــــاعــــات  ــلــــى تـــكـــثـــيـــف االجــ عــ
ــاءات الــتــنــســيــقــيــة مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
والجهات،  المؤسسات  مختلف 
ــن أجـــــل تــعــضــيــد وتــكــامــلــهــا  مــ
مــن أجــل ضــمــان نــجــاح مملكة 
الــبــحــريــن فــي اســتــضــافــة أكبر 

اجتماع برلماني دولي.

اأمين عام مجل�س التعليم العالي:

3 جامع�ات وطني�ة �سم�ن ت�سني�ف QS ون�س�عى لتحوي�ل �لبحري�ن �إل�ى مرك�ز تمي�ز

جزاء رادع للمتهمة ب�ضرب طفلة الح�ضانة

حب�س�ها 3 �س�نو�ت مع �لنف�اذ.. وحب��س �لم�سورة �س�نة و�إبعادهما
المدي�رة وب�راءة  الترخي��س..  النته�اء  دين�ار  اآالف   3 الح�ضان�ة  مال�ك  تغري�م 

لعالج العبي المنتخبات الوطنية...»ك�ان��و �ل�ث�ق�اف��ي« ي�د�س��ن ب�رن�ام�ج��ه ل�ل�رب��ع �لأخ�ي��ر م��ن 2022

�ت�فاقي��ة م�س�ترك��ة ب�ي��ن �للجن��ة �لأولمبي�ة 

وم��س�ت��س�ف��ى �ل�م�ل��ك ح�م��د �ل�ج�ام�ع�����ي

لآ�س�ي����وي �لإع�����د�م  �لآر�ء..  ب�اإج�م��اع 

ق�ت��ل ح��ار�س ب�ن�اي��ة ب��س�ب��ب �إيج�ار �سق��ة

�إطالع »�لبرلماني �لدولي« على ��ستعد�د�ت �لبحرين ل�ست�سافة �لجمعية �لعامة لالتحاد

نظم مجلس التعليم العالي برعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة  آل  دعيج  بن 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ورشة عمل بعنوان: »نحو المزيد من 
مؤسسات تعليم عال بحرينية مصنفة دوليًا«، بمشاركة عدد من اإلداريين 
المدير  جيرومي  اشيون  بحضور  الجامعات،  مختلف  من  واألكاديميين 
QS لتصنيف الجامعات في الشرق األوسط وإفريقيا  اإلقليمي لمنظمة 

وجنوب آسيا.

} جانب من توقيع االتفاقية.

} اجتماع فخرو مع رئيس االتحاد البرلماني الدولي.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311918
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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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ال�صيفية الترويجية  بالحملة  الفائز  تعلن  التجارية  الت�صهيالت 
ــار مــبــادراتــهــا لــمــكــافــأة وتــقــديــر  فــي إطــ
البحرين  تسهيالت  شركة  أعلنت  عمالئها، 
الصيفية  الترويجية  بحملتها  الفائز  عن 
والتمويالت  الجديدة  السيارات  لتمويالت 
ُأطــلــقــت مسبقًا خــالل  والــتــي  الــشــخــصــيــة، 
ــيــــث تــم  ــذا الـــــعـــــام حــ ــ ــهـ ــ ــيــــف لـ ــر الــــصــ ــ ــهـ ــ أشـ
وهــي  للحملة  الــســحــب  جـــائـــزة  تــخــصــيــص 
عــبــارة عــن ســيــارة مــن طـــراز هــافــال لجميع 
الحملة  لشروط  والمستوفين  المنتفعين 
بمعرض  الــجــائــزة  تسليم  وتــم  الترويجية. 
هــافــال لــلــســيــارات بــحــضــور كــل مــن حسين 
ــي رئـــيـــس قـــطـــاع تـــمـــويـــل األفـــــــراد،  ــاضـ ــمـ الـ
ومحمود سلطان رئيس شبكة الفروع بشركة 
الفائزة  حضور  بجانب  البحرين  تسهيالت 

نادرة عبدالحسين منصور.
الماضي  حسين  أشاد  المناسبة  وبهذه 

بنجاح الحملة الترويجية الصيفية لشركة 
تــســهــيــالت الــبــحــريــن لــتــمــويــالت الــســيــارات 
وتماشيًا  الشخصية،  والتمويالت  الجديدة 
مع مبادرات الشركة لمكافأة عمالئها الكرام 
وتلبية احتياجاتهم جاءت الحملة الصيفية 
إلى  باإلضافة  تنافسية  تمويلية  حلول  مع 
رضا  الحملة  والقــت  السيارة،  ربــح  إمكانية 

واستحسان العمالء.
ــر، يـــتـــركـــز الــنــشــاط  ــالــــذكــ ــر بــ والــــجــــديــ
الــرئــيــســي لــشــركــة تــســهــيــالت الــبــحــريــن في 
تقديم حلول التمويل االستهالكي القصير 
ــوســـط والــــطــــويــــل، مــنــهــا تــمــويــالت  ــتـ ــمـ والـ
الخدمات  العقارية،  الشخصية،  السيارات، 
التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
عبر  اإلئتمان  بطاقات  خدمات  إلى  إضافة 

عالمتها التجارية »امتياز«.  

كتب علي عبدالخالق:

كــشــفــت دراســــة حــديــثــة لــجــامــعــة كــامــبــريــدج بــعــنــوان 
الــخــلــيــجــي«، أن حجم  الـــتـــعـــاون  ــي مــجــلــس  »الـــعـــطـــاء فـ
في  والعائالت  األفـــراد  بها  يقوم  التي  الخيرية  األعــمــال 
دول الخليج العربي بلغت نحو 210 مليارات دوالر، ومن 

المتوقع أن تتزايد خالل الفترة المقبلة.
الشرق  »فوربس  نشرتها  التي  الدراسة  الى  واستنادًا 
العائالت  التي تملكها  األوســط«، فإن األثرياء والشركات 
رأس  توظيف  على  متزايد  بشكل  يقبلون  المنطقة  فــي 
البيئي،  أو  االجتماعي  التأثير  على  التركيز  مــع  الــمــال 
وبذلك يخصصون جزءًا من أرباحهم لألعمال الخيرية.

وتوقعت الدراسة التي أجراها »المركز االستراتيجي 
لــألعــمــال الــخــيــريــة فــي جــامــعــة كــامــبــردج« بــالــتــعــاون مع 
الـــدولـــيـــة الــمــتــخــصــصــة فـــي الــخــدمــات   LGT مــجــمــوعــة 
الخيري  الــعــمــل  يحقق  أن  ــــول،  األصـ وإدارة  الــمــصــرفــيــة 
نمًوا استراتيجًيا خالل السنوات المقبلة في دول مجلس 
ــارات  الــتــي تــضــم كـــاًل مــن دولـــة اإلمــ الــتــعــاون الخليجي، 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين 
والكويت وُعمان وقطر.

إلى  المنتمين  العائلية  الشركات  أعــضــاء  أن  ويــبــدو 
جيل األلفية وجيل ما بعد األلفية يقدمون المزيد من 
االبتكار  الجيل  ذلك  أبناء  ويحتضن  الخيرية،  األعمال 
ــادة األعــمــال، بــالــتــزامــن مــع مــواصــلــة إرث ذويــهــم في  وريــ

مجال العطاء.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الزكاة، التي 
أركــان اإلســالم، تحدد الحد األدنــى اإللزامي  تشكل أحد 
ذلك  الخليج  دول منطقة  في  يتجاوز  لكنه  العطاء،  من 
خاصة  طوعية،  مــاديــة  مساهمات  عبر  باستمرار،  الحد 
مــن األفـــراد والــعــائــالت مــن أصــحــاب الــثــروات المرتفعة، 
كجزء من واجبهم في رد الجميل للمجتمع، بما يشعرهم 

بالثقة بشأن االستخدام الفعال ألموالهم.
ـــول هـــــذا الــــمــــوضــــوع، صـــــرح مـــحـــافـــظ مــنــطــقــة  ــ وحــ
الــعــمــران، مــؤكــدًا أن  الــمــهــنــدس مـــازن  الـــروتـــاري »2452« 
البحرين واإلمــارات  التي تضم كال من  الروتاري  منطقة 
وقبرص  وأرمينيا  وجــورجــيــا  وفلسطين  واألردن  ولــبــنــان 

والـــســـودان، هــي األكــثــر مــســاهــمــة فــي األعـــمـــال الخيرية 
وتشجيع المبادرات المجتمعية.

وأضــــاف الــعــمــران لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج«، جــهــود كبيرة 
الخيري  العمل  الروتاري في مجال  بها محافظات  تقوم 
كبير  بشكل  تسهم  وبذلك  المجتمع،  وخدمة  واإلنساني 
تخصيص  يتم  حيث  بالمنطقة،  الخيرية  األعــمــال  فــي 
مثل  الــمــبــادرات  مختلف  ودعـــم  للتبرعات  مالية  مبالغ 

»القضاء على شلل األطفال« وغيرها.
ــلـــروتـــاري في  ولـــفـــت الــــى أن هـــنـــاك ثــــالث مــنــاطــق لـ
ــدة تغطي مصر  الــشــرق األوســــط وشــمــال افــريــقــيــا، واحــ
فقط، وأخرى تغطي المغرب وتونس في شمال افريقيا، 
عضو  آالف   6 من  أكثر  حوالي  وهناك   ،2452 والمنطقة 
في الشرق األوسط، فإذا كل منهم اسهم بمبلغ 300 دوالر 
لمبادرة  تخصص  دوالر  مليوني  حــوالــي  أن  يعني  فــهــذا 

القضاء على شلل األطفال فقط.
حجم  دوالر  مليارات   210 مبلغ  أن  العمران  وأوضــح 
األعمال الخيرية منطقية تمامًا، حيث ان هناك العديد 
الخيرية  والجمعيات  والبنوك  العائلية  المؤسسات  من 

األفـــراد  عــن  ناهيك  للتبرعات،  كبيرة  مبالغًا  تخصص 
الذين يقومون بالتبرع بشكل شخصي.

العامة،  للخدمة  تطوعية  منظمة  الــروتــاري،  ويعد 
ويــعــنــي اســمــه الــتــنــاوب لــكــون االجــتــمــاعــات كــانــت تعقد 
الــذي يقع  إلــى خدمة المجتمع  ــة، ويــهــدف  بــصــورة دوريـ
الـــنـــادي فــي دائـــرتـــه، وخــدمــة أعــضــائــه مــن خـــالل توثيق 
الصالت بين األعضاء الذين ينتمون الى مهن مختلفة.

ــيـــد-19 دور فـــي الـــدفـــع بــصــورة  ــان لــجــائــحــة كـــوفـ ــ وكـ
العمل  مجال  فــي  منهجية  تحسينات  اعتماد  نحو  أكبر 
الخيري، وخاصًة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. 
فعقب كوفيد-19، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي 
مــســتــويــات عــالــيــة مــن الــرقــمــنــة، مــا خــلــق فــرًصــا جــديــدة 

لالبتكار، وحقق شمولية أوسع وكفاءة أكبر.
فـــي منطقة  الـــخـــيـــري  الــعــمــل  يــتــمــاشــى  وبـــالـــتـــالـــي 
مجلس التعاون الخليجي مع خطط التحول الطموحة 
الداعمة  التنظيمية  والجهود  الحكومات  وضعتها  التي 
الخيرية  األعــمــال  نمو  استمرار  مع  وبالتوازي  للقطاع. 
إلى  مــتــزايــدة  بــصــورة  المحسنون  يتطلع  المنطقة،  فــي 

تــعــاون أعــمــق فــي ذلـــك الــمــجــال، بــهــدف ضــمــان تحقيق 
أكبر  إقليمي وعالمي  لتأثير  الخليج  الخيري في  العمل 

بمرور الوقت.

�سيحقق منوا ا�سرتاتيجيا خالل ال�سنوات املقبلة..

210 مليارات دولر حجم الأعمال الخيرية في دول الخليج العربي

محافظ منطقة الروتاري: منطقتنا الأكثر م�صاهمة في ت�صجيع الأعمال الخيرية

} مازن العمران.

الفـائـز  يعلــن  الإ�صـالمــي  �صنتر-البركـة  �صيتـي 

دينـار  300.000 بقيمة  الكبرى  �صبتمبر  بجائزة 

 »Conrep Co« الموانئ والمالحة« توقع عقد اإيجار مع«

ال�صحـن حـاويـات  وت�صليــح  تنظيـف  خدمـات  لتقديـم 

وزير النفط والبيئة يفتتح موؤتمر ومعر�ض الت�صرب البيئي الثاني 
بن  مــبــارك  بــن  الــدكــتــور محمد  افتتح 
دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لــشــؤون الــمــنــاخ فــعــالــيــات مــؤتــمــر ومــعــرض 
تحت  الثانية  نسخته  فــي  البيئي  التسرب 
أكثر  بمشاركة  نظيفة«  وبيئة  »بــحــار  شــعــار 
من 500 مشارك و60 متحدثا من مختلف 
أكثر  تمثل  عــارضــة  شــركــة  و30  العالم  دول 
من 20 دولة، وذلك لمناقشة أهم المواضيع 
إلى  بــاإلضــافــة  المجال  هــذا  فــي  المتعلقة 
تــبــادل الــمــعــرفــة والــخــبــرات واالطــــالع على 
النفطي  االنــســكــاب  فــي  الممارسات  أفضل 

والحفاظ على البيئة.
العالمي المنظمة  وينظم هذا الحدث 
البحار  نظافة  على  للمحافظة  االقليمية 
البحرين  نــفــط  ايــكــونــكــس وشــركــة  وشــركــة 
والبيئة،  النفط  وزارة  مع  بالتعاون  )بابكو( 
ويعد هذا المؤتمر واحدًا من أهم األحداث 
البيئية  والمعارض  المؤتمرات  أجندة  على 
التي تعبر عن اآلراء واألفكار التي تسهم في 
استدامة  لضمان  المناسبة  الحلول  إيجاد 
الطاقة والبيئة النظيفة لألجيال القادمة. 
والبيئة عن شكره  النفط  وزيــر  وأعــرب 
وتــقــديــره لــلــجــنــة الــمــنــظــمــة عــلــى الــجــهــود 
العالمي  الحدث  هذا  تنظيم  في  المبذولة 
المؤتمر  النعقاد  البحرين  مملكة  واختيار 
في نسخته الثانية، مؤكدًا حرص المملكة 
على تقديم الدعم والمساندة لهذه النوعية 
من المؤتمرات والمعارض المتخصصة ذات 
العائد االيجابي على المنظومة المعرفية 
والتنموية البيئية باإلضافة إلى المحافظة 
الــمــلــوثــات..  مــن  خــالــيــة  نظيفة  بيئة  عــلــى 
الوقود  الــى  بحاجة  مــازال  العالم  ان  مبينا 
االحفوري في تشغيل الطاقة وتعتبر السفن 
الى مختلف  النفط  طريقة من طرق نقل 
دول العالم، مضيفا ان هياكل بعض السفن 

ــدا ومــتــآكــلــة مــمــا يــؤدي  الــنــاقــلــة قــديــمــة جـ
والبحار  المحيطات  في  النفط  تسرب  إلى 
بــاإلضــافــة الــى الــعــوامــل األخـــرى مــن حيث 
الترشيد في  الشركات سياسة  اتخاذ بعض 
شراء المعدات المتطورة والتدريب وغيرها 

من األمور. 
إجراء  أنه تم مؤخرا  إلى  الوزير  وأشــار 
في مجال  والدراسات  األبحاث  من  العديد 
الرقمنة  حــيــث  مــن  النفطية  االنــســكــابــات 
ــفــــن الــمــتــصــلــة  ــة والــــســ ــيــ ــئ الــــذكــ ــ ــوانـ ــ ــمـ ــ والـ
نمذجة  تقنيات  في  التطور  مع  المتواكبة 
االنسكاب والمراقبة التي تسهم بال شك في 

انتهاج اتجاهات جديدة في هذا المجال.
أهمية  إلــى  والبيئة  النفط  وزيـــر  ونـــوه 
المؤتمر هذا  اليها  الذي تطرق  المواضيع 
الضوء على موضوع  والذي سيسلط  العام 
الــبــحــار الــنــظــيــفــة الــمــســتــدامــة مـــن حيث 
وإدارة  والــتــكــيــف،  واالســتــجــابــة  الــجــاهــزيــة 

ودور  واإلعــــالم،  االتــصــاالت  وإدارة  األزمــــات، 
النفطي  االنسكاب  إدارة  في  القيادة  وتأثير 
إذ تــعــتــبــر هــــذه الـــمـــواضـــيـــع فـــرصـــة جــيــدة 
لالستفادة من التجارب السابقة واالستماع 
الــــى نــخــبــة مـــن الــمــتــحــدثــيــن الــمــتــمــيــزيــن 
الــمــتــخــصــصــيــن فـــي هـــذا الــمــجــال، مــؤكــدا 
حرص الوزارة على تنظيم هذه المؤتمرات 
التدريبية  البرامج  أساليب  تعتبر من  التي 
ــلـــكـــوادر الــبــشــريــة الــبــحــريــنــيــة  الــمــقــدمــة لـ
ــاد الــحــلــول  ــادرة عـــلـــى إيــــجــ ــ ــقـ ــ الـــمـــبـــدعـــة الـ
لمواجهة  والــمــرنــة  االســتــبــاقــيــة  الــمــبــتــكــرة 

حوادث االنسكابات المتنوعة. 
المؤتمر جاءت  أهــداف  إن  الوزير  وقال 
الـــبـــحـــريـــن 2030  ــة مــمــلــكــة  ــرؤيــ لــ ــة  ــبـ ــواكـ مـ
تنفيذ  خــالل  مــن  الحكومة  عمل  وبــرنــامــج 
الكاملة  القدرات  وتعزيز  البيئية  المبادرات 
عام  بحلول  الصفري  الحياد  الى  للوصول 
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األوراق  من  عــدد  إلــى  المؤتمر  وتطرق 
الفنية المتنوعة في الجاهزية واالستجابة 
ــع  ــيـ ــواضـ ــمـ ــى الـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والـــــمـــــرونـــــة بـ
مواجهة  عند  والتأهب  بالوقاية  المتعلقة 
حوادث االنسكاب النفطي، وذلك من خالل 
الــمــتــطــورة  والـــمـــعـــدات  األدوات  اســـتـــخـــدام 
الحياة  حماية  في  ستسهم  التي  المناسبة 
كــمــا سيشتمل  الــبــيــئــة.  الــبــحــريــة وحــمــايــة 
التي  العمل  ورش  من  على سلسلة  الحدث 
ستوفر فرصة جيدة لمزيد من المناقشات 
المشاركين  بــيــن  والــتــفــاعــلــيــة  التفصيلية 
حـــول الــمــوضــوعــات الــرئــيــســيــة، مــن أهمها 
واالستجابة  النفطي  لالنسكاب  االستعداد 
له، والبحار النظيفة المستدامة: الجاهزية، 
االستجابة، التكيف، وتسرب النفط ومرونة 
النفطي:  االنسكاب  إدارة  وفعالية  األعمال، 
الكفاءة/ التدريب/ التمارين، والتكنولوجيا 

واالبتكار في إدارة االنسكابات النفطية.
مبارك  بــن  محمد  الدكتور  افتتح  كما 
بـــن ديــنــه وزيــــر الــنــفــط والــبــيــئــة الــمــبــعــوث 
ــعــــرض  ــمــ الـــــــخـــــــاص لـــــــشـــــــؤون الـــــمـــــنـــــاخ الــ
المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه أكثر 
دول  من 30 شركة متخصصة من مختلف 
الممارسات  أفضل  استعرض  الــذي  العالم 
والتقنيات الحديثة في هذا المجال المهم، 
الشركات  في  المسؤولين  كبار  التقى  حيث 
العارضة واستمع الى آخر ما توصلت اليه 
التقنيات والدراسات والحلول البيئية، وقد 
شـــارك فــي الــمــعــرض الــمــصــاحــب عـــدد من 
ــذا الــحــدث  الـــشـــركـــات الــمــتــخــصــصــة فـــي هــ
)بابكو(  البحرين  نفط  منها شركة  المهم، 
ــو الــســعــوديــة وشـــركـــة أدنـــوك  ــكـ وشـــركـــة أرامـ
 PDOو WJOوعمليات الخفجي المشتركة و
وشركة نفط الكويت ودبي للبترول وغيرها 

من الشركات العالمية: 

تستمر المنصات الترويجية التابعة لحساب 
البركات االستثماري بتحقيق نجاح فائق، حيث 
مــؤخــًرا عــن نجاح  البركة اإلســالمــي  أعــلــن بنك 
في مجمع سيتي  التفاعلية  الترويجية  منصته 
سنتر البحرين، في الفترة ما بين 27 سبتمبر و 

1 أكتوبر 2022.
قـــام بــنــك الــبــركــة اإلســالمــي بــهــذه الــمــبــادرة 
للمرة الثالثة خالل أقل من سنة بصفتها جزًءا 
ثقتهم  ولتدعيم  الكرام  زبائنه  تجاه  جهوده  من 
الــكــبــيــرة الــمــتــجــذرة طــيــلــة الــســنــوات الــمــاضــيــة، 
من  كبيرا  استحساًنا  البنك  فعالية  القت  حيُث 
قبل العمالء بحضور أكثر من 5000 زائر للمنصة 

على مدى 5 أيام.
هذا وتضمنت فعاليات منصة البركات فرصة 
منح العمالء الذين قاموا بفتح حساب البركات 
وتــعــبــئــة أو زيــــادة رصــيــد حــســابــاتــهــم فــي منصة 
المشاركة  الرقمي  التطبيق  أو من خالل  البنك 
في األنشطة والفوز بجوائز نقدية فورية بقيمة 
لعدة  باإلضافة  بحريني،  دينار   1,000 إلى  تصل 
مسابقات وجوائز وفعاليات مختلفة جمعت زوار 
المنصة بمتابعي البث المباشر وعمالء البنك.

ــــذي أجـــــراه الــبــنــك  ــــالل الـــبـــث مــبــاشــر الـ وخـ
لإلعالن عن الفائز بالجائزة الكبرى، والتي كانت 
من نصيب صالح حسين الحمري، قامت فاطمة 
الــعــلــوي، رئــيــس الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لــألفــراد 
رسمًيا  التهنئة  بتقديم  اإلسالمي  البركة  ببنك 
كبيرة  »سعادتنا  قائلة:  الكبرى  بالجائزة  للفائز 
الفوز  فرحة  ومشاركتهم  األعــزاء  بلقاء عمالئنا 

بالفوز بها كما  والتي نهنئهم  الكبرى،  بالجوائز 
نهنئ أنفسنا على ثقتهم ووالئهم ودوام تعاملهم 
مع بنك البركة اإلسالمي، وهي ثقة غالية نعتز 
التطوير  مــن خـــالل  دائــمــا عليها  ونــحــرص  بــهــا 

المستمر لبرامجنا وخدماتنا المصرفية«.
أيًضا حصد نجاح منصة  »يسرنا  وأضافت: 
البركات  حساب  على  الضوء  وتسليط  البركات 
حيث  الجمهور.  من  أكبر  لشريحة  االستثماري 
ــبـــركـــة اإلســــالمــــي عـــبـــر هـــذه  ــد فــــي بـــنـــك الـ ــؤكـ نـ
مع  متينة  عــالقــة  إنــشــاء  أهمية  على  الفعالية 
المتعارف  المصرفية  المعايير  تتجاوز  عمالئنا 
عن  لإلعالن  الفرصة  منحنا  عن  فضاًل  عليها. 
والشهرية  األسبوعية  وجــوائــزه  البركات  حساب 
تلقيناها  الــتــي  الــرائــعــة  الــفــعــل  ردة  والـــكـــبـــرى. 
التطلع  إلـــى  تــحــفــزنــا  الــمــنــصــة،  زوار  قــبــل  مـــن 
لتقديم المزيد من الجهود لتعزيز عالقتنا مع 

عمالئنا«.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أبــــدى صــالــح الــحــمــري 
ــوزه،  فـ الــكــبــيــرة وامــتــنــانــه للبنك عــلــى  ســعــادتــه 
حساب  فــي  بالتوفير  بـــدأ  عــنــدمــا  بــأنــه  مضيًفا 
مطلًقا  بباله  يخطر  لــم  االستثماري،  البركات 
وهي  الحجم،  بهذا  نقدية  بجائزة  الــفــوز  فكرة 
ــارة وغــيــر مــتــوقــعــة، وقــد  بــكــل تــأكــيــد مفاجئة سـ
أدخـــلـــت الــبــهــجــة عــلــى جــمــيــع أفــــــراد عــائــلــتــه. 
العميق  تقديره  عــن  أيــًضــا  صــالــح  السيد  وعــّبــر 
لــلــشــفــافــيــة والــمــصــداقــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا بنك 
أهمية  على  مــؤكــًدا  للزبائن،  اإلســالمــي  البركة 

ذلك في كسب ثقتهم وتحقيق رضاهم.

الــمــوانــئ والــمــالحــة البحرية  أبــرمــت شـــؤون 
أرض  إيجار  المواصالت واالتصاالت عقد  بــوزارة 
جديد وذلك بمساحة تقارب 4000 متر مربع في 
 Conrep شركة  مع  اللوجستية  البحرين  منطقة 
تــقــديــم خـــدمـــات تنظيف  فـــي  الــمــتــخــصــصــة   Co

وتصليح وصيانة حاويات الشحن. 
بن عيسى  أحمد  الشيخ  من  كل  العقد  وقــع 
الــــمــــوانــــئ والـــمـــالحـــة  آل خــلــيــفــة وكـــيـــل شــــــؤون 
البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت، ويوسف 
 ،Conrep Co لشركة  التنفيذي  الرئيس  الــريــس 
إدارة  مــديــر  شكيب  نبيل  سلمان  بحضور  وذلـــك 
بــوزارة  اللوجستية  والمناطق  التجارية  الــشــؤون 
ــــاالت، والــمــهــنــدس يــوســف  ــــصـ الـــمـــواصـــالت واالتـ
وفريق   ،  Conrepلشركة الــعــام  المدير  معرفاني 
أسهموا  الذين  اللوجستية،  المناطق  إدارة  عمل 
فـــي اســتــقــطــاب الــشــركــة لــمــزاولــة أنــشــطــتــهــا في 

منطقة البحرين اللوجستية.
على  معلقًا  الــوكــيــل  صــرح  المناسبة  وبــهــذه 
هـــذه الــشــراكــة: »نــســعــى دائــمــا إلـــى تــعــزيــز نوعية 
وجودة الخدمات المتوافرة في منطقة البحرين 

 Conrep بــانــضــمــام شــركــة  ونــســعــد  الــلــوجــســتــيــة، 
ميناء  مــن  بــالــقــرب  ووجــودهــا  المنطقة  إلــى   Co
لعمالئنا  سيتيح  ذلــك  كــون  سلمان؛  بــن  خليفة 
ومــســتــخــدمــي الــمــيــنــاء االســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات 
ــتـــي تـــعـــد مــتــطــلــبــا أســـاســـيـــا لــعــمــلــيــة  الـــشـــركـــة الـ
شــحــن الــبــضــائــع فـــي الـــحـــاويـــات عــبــر الــبــحــر«. 
يـــأتـــي اخــتــيــار الــشــركــة لـــمـــزاولـــة أنــشــطــتــهــا من 
إلى  نــظــرًا  اللوجستية  البحرين  منطقة  خــالل 
ميناء خليفة  من  بالقرب  االستراتيجي  موقعها 
الوجود  للشركة  الــذي سيتيح  األمــر  بن سلمان، 
بشكل أقرب إلى عمالئها وخدمتهم بشكل أسرع.

وباإلضافة الى وجود خدمة تصليح وصيانة 
وتــنــظــيــف الـــحـــاويـــات، تـــوفـــر مــنــطــقــة الــبــحــريــن 
أهمها  المزايا  من  واسعة  مجموعة  اللوجستية 
الوجود الجمركي في المنطقة، حيث يتم تقديم 
بشكل  والتفتيش  الجمركي  التخليص  خدمات 
الــســاعــة،  مـــدار  عــلــى  المنطقة  لــعــمــالء  حــصــري 
فضال عن الوجود األمني فيها الذي يحرص على 
لعمالء  والــســالمــة  األمـــن  معايير  أعــلــى  تطبيق 

المنطقة. 

العري�ض  النطاق  �صبكة  �صهادة اعتماد في ت�صريع نمو  »بي نت«  »اأوكال« تمنح 
أعلنت شركة شبكة البحرين )بي نت(، 
ــن تــزويــد  الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة الــمــســؤولــة عـ
خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة 
البحرين، حصولها على شهادة اعتماد في 
تــســريــع نــمــو شــبــكــة الــنــطــاق الــعــريــض في 
سرعات  تعزيز  خــالل  من  البحرين  مملكة 
 )®Ookla( األلياف البصرية. من شركة أوكال
ومــنــحــت   .2022 جــايــتــكــس  مــعــرض  خــــالل 
تطبيقات  فــي  عالمًيا  الــرائــدة  أوكــال  شركة 
وشبكات  البرودباند  شبكات  سرعة  اختبار 
منحت  الــبــيــانــات،  وتحليل  النقال  الهاتف 
بي نت شهادة االعتماد بعد أن صنفت نوع 
تقنية األلياف البصرية )فايبر( في مملكة 
الــبــحــريــن لــتــحــديــد مــتــوســط زيــــادة سرعة 
لمستخدمي  الملحوظة  والتحميل  الرفع 
الربع  مقارنة  خــالل  من  البصرية  األلياف 
ــام 2022 بــنــفــس الــفــتــرة من  الــثــانــي مــن عـ

عام 2020.
ــرز  ــادة االعـــتـــمـــاد ألبـ ــهـ ــذا، وتــمــنــح شـ ــ هـ
مــــــزودي خـــدمـــات االتــــصــــاالت فـــي الــعــالــم 

التنزيل  سرعة  وقــيــاس  أدائــهــم  تقييم  بعد 
ــي تــــم جــمــعــهــا مــــن خـــالل  ــتـ والــتــحــمــيــل الـ
وتم  المستخدم  أطلقها  التي  االخــتــبــارات 
 .®Ookla بواسطة   ®Speedtest على  إكمالها 
حيث تجرى اختبارات قياس مستوى سرعة 
قــادرة  أجــهــزة حديثة  مــن  حــصــريــًا  الشبكة 
االتــصــاالت  تقنيات  بــأحــدث  االتــصــال  على 
وقــد سجلت سرعات  الــســوق.  فــي  المتاحة 
تحميل شبكات الفايبر في مملكة البحرين 
منذ   %206 على  تــزيــد  بنسبة  زيـــادة  مــعــدل 
عام 2020، إلى جانب زيادة سرعات التنزيل 
خالل  وذلــك   ،2020 عــام  منذ   %157 بنسبة 
اخــتــبــار الــســرعــة الـــذي تــم بــاســتــخــدام هذه 

التقنيات.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة عــلــق أحـــمـــد جــابــر 
الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بي نت: 
اعتماد  أول شهادة  الحصول على  »يسعدنا 
 )®Ookla( أوكــــال  مـــن شــركــة  تــنــافــســيــة  غــيــر 
نبذلها  الــتــي  لــجــهــودنــا  تكلياًل  تــعــد  والــتــي 
الثابتة  البصرية  األلــيــاف  اتــصــال  لتعزيز 

إن  الــبــحــريــن، حــيــث  »الــفــايــبــر« فــي مملكة 
كــل جــهــودهــا لنشر وتعزيز  ُتــكــِرس  الــشــركــة 
ــاف الـــبـــصـــريـــة، األمـــــر الـــذي  ــيــ اتـــصـــال األلــ
الــدول  مــصــاف  فــي  البحرين  مملكة  يضع 

الــمــتــقــدمــة فـــي قــطــاع تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
يــتــمــاشــى مــع توجيهات  وبــمــا  واالتـــصـــاالت 
رؤيــة  وتحقيقًا ألهـــداف  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 

مملكة البحرين 2030«. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16274/pdf/1-Supplime/16274.pdf?fixed7535
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311942
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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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كرم الفائزة مب�شابقة ال�شيخة فاطمة الدولية.. املعاودة:

مراكز م�شرفة يحققها البحرينيون يف امل�شابقات القراآنية الدولية
اأعرب نواف بن حممد املعاودة 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير 

واعتزازه  فخره  عن  والأوقاف 

يحققها  التي  امل�سّرفة  باملراكز 

يف  البحرينيون  املت�سابقون 

والتي  الدولية،  القراآنية  امل�سابقات 

ت�ساف اإىل �سجل الإجنازات احلافل 

القراآن  جمال  يف  البحرين  ململكة 

الكرمي، م�سيًدا باجلهود املبذولة من 

القراآن  �سوؤون  اإدارة  منت�سبي  قبل 

اإعداد  بربنامج  لهتمامهم  الكرمي 

يف  للم�ساركة  املت�سابقني  وتاأهيل 

امل�سابقات القراآنية الدولية، وجودة 

خمرجات املراكز واحللقات القراآنية 

التابعة للوزارة، وهو ما ُيعد ثمرة 

الر�سيدة  القيادة  اهتمام  ثمار  من 

ت�سعى  والتي  تعاىل،  اهلل  بكتاب 

اإىل  توجيهاتها  خالل  من  دائًما 

ت�سجيع فئات املجتمع كافة لالإقبال 

على كتاب اهلل تعاىل حفًظا وتالوًة 

وقيمه  باآدابه  والتخلق  وتف�سرًيا، 

ال�سمحة.

تكرميه  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

الفائزة  حممود  اإ�سراء  للمت�سابقة 

م�سابقة  يف  عاملًيا  ال�سابع  باملركز 

الدولة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

للقراآن الكرمي يف ن�سختها ال�ساد�سة، 

الإمارات  بدولة  اأقيمت  والتي 

�سعادته  واأ�ساف  املتحدة.  العربية 

اإ�سراء للمركز  املت�سابقة  اأن حتقيق 

لالإجنازات  امتداًدا  عاملًيا  ال�سابع 

البحرين  اأبناء مملكة  يحققها  التي 

يف امل�سابقات القراآنية الدولية.

الأ�ستاذة  من  كالً  كرم  كما 

�سهيلة رجب والأ�ستاذة مين حممد 

جلهودهما يف حتفيظ القراآن الكرمي 

اأن  بالذكر  اجلدير  للمت�سابقة. 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة 

امل�ساركة  على  حتر�س  والأوقاف 

يف امل�سابقات الدولية للقراآن الكرمي 

خطة  و�سعت  اإذ  العام،  مدار  على 

لتاأهيل واإعداد املت�سابقني دولًيا.

مدير �شوؤون املدار�س

 وال�شفري امل�شري يبحثان التعاون التعليمي

النائب العام ي�شّلم امل�شت�شار فهد البوعينني 

املحامي العام جائزة حامد العثمان للتميز

البوعينني  بن ف�سل  الدكتور علي  �سلم 

للتميز  العثمان  العام، جائزة حامد  النائب 

املحامي  البوعينني  خالد  فهد  امل�ست�سار  اإىل 

العموم  النواب  اإياها  منحه  التي  العام؛ 

التعاون  جمل�س  لدول  العامون  واملدعون 

الذي  ع�سر  الرابع  اجتماعهم  يف  اخلليجي 

املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  اأم�س  يوم  ُعقد 

بوعالي  ر�سيد  وائل  امل�ست�سار  بح�سور 

املحامي العام الأول م�ساعد النائب العام.

 اجلدير بالذكر، اأن جائزة حامد العثمان 

هي اجلائزة التي قررها النواب العموم بدول 

اخلالق  للعمل  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

واملتميز لأع�ساء النيابات وهيئات التحقيق 

لدول  التعاون  مبجل�س  العام  والدعاء 

اخلليج العربية؛ وياأتي ا�سمها ن�سبًة للنائب 

العام الكويتي ال�سابق حامد العثمان رحمه 

العمل  مب�ستوى  الرتقاء  اإىل  وتهدف  اهلل، 

بالنيابات والدعاء العام بدول املجل�س.

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأ�ساد 

بوزارة  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير 

الرتبية والتعليم مبا يربط مملكة البحرين 

من  ال�سقيقة  العربية  م�سر  وجمهورية 

خمتلف  على  وتاريخية  مميزة  عالقات 

والعمل  التعاون  عمق  موؤكًدا  الأ�سعدة، 

يف  والتعليم  الرتبية  وزارتي  بني  امل�سرتك 

واملعرفية  التعليمية  املوا�سيع  يف  البلدين 

ويف البحث العلمي والرتبوي.

العام  املدير  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

الرتبية  وزارة  مبقر  املدار�س،  ل�سوؤون 

والتعليم مبدينة عي�سى، يا�سر حممد �سعبان 

مملكة  لدى  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري 

البحرين، اإذ مت خالل اللقاء بحث تعزيز اأوجه 

التعاون والتن�سيق بني البلدين يف املجالت 

التعليمية مبا يدفعها اإىل اأفق اأرحب.

�شهد توقيعها نا�شر بن حمد 

مذكرة تفاهم بني قوة الدفاع ووزارة الدفاع الإماراتية

م�ست�سار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  الركن  اللواء  �سمو  �سهد 

الأمن الوطني قائد احلر�س امللكي والفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف 

بن عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة، مرا�سم التوقيع على مذكرة تفاهم بني قوة دفاع 

البحرين ووزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، تتعلق 

امل�سرتكة،  التمارين  واإجراء  التدريب  جمال  يف  اجلانبني  بني  بالتعاون 

قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  الركن  املقدم  �سمو  بح�سور  وذلك 

قوة احلر�س امللكي اخلا�سة والعميد الركن م�سلم حممد �سعيد الرا�سدي 

العربية  الإمارات  بدولة  الإرهاب  ملقاومة  الرئا�سة  حر�س  قائد  نائب 

املتحدة ال�سقيقة، �سباح اأم�س. وتهدف مذكرة التفاهم املوقعة اإىل و�سع 

املتعلقة  امل�سرتكة  والتمارين  التدريبات  ب�ساأن  العامة  واملبادئ  الأ�س�س 

مبكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بني اجلانبني يف جمال تبادل اخلربات 

رئي�س املدار�س يت�شلم دعًما من بنك البحرين 

الوطني لرعاية بطولة نا�شر بن حمد للمدار�س

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأ�ساد 

ب�سراكة  املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير 

القطاع اخلا�س مع وزارة الرتبية والتعليم، 

الفعاليات  بدعم  يت�سل  فيما  وخ�سو�ساً 

املدر�سية  الريا�سية  والبطولت  والأن�سطة 

والطالبية، التي من �ساأنها حتقيق ال�ستفادة 

املرجوة من املواهب واملهارات الطالبية مبا 

الدكتور  واأكد  البحرينية.  الريا�سة  يخدم 

بن اأحمد اأن بطولة نا�سر بن حمد للمدار�س 

الثانوية لكرة القدم قد �سهدت منذ انطالقتها 

هذا العام الدرا�سي مناف�سة �سديدة من جميع 

املدار�س احلكومية واخلا�سة امل�ساركة.

العام  املدير  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

الرتبية  وزارة  مبقر  املدار�س  ل�سوؤون 

والتعليم مبدينة عي�سى ه�سام علي اأبوالفتح 

رئي�س الت�سالت املوؤ�س�سية ببنك البحرين 

اأخ�سائي  �سوار  في�سل  و�سمر  الوطني، 

التوا�سل الداخلي والرعايات ببنك البحرين 

ل�سوؤون  العام  املدير  ت�سلم  حيث  الوطني، 

املدار�س دعًما مقدًما من بنك البحرين الوطني 

للمدار�س  حمد  بن  نا�سر  بطولة  لرعاية 

الثانوية لكرة القدم، حيث متت ت�سمية بنك 

البحرين الوطني الراعي البالتيني للبطولة.

العام ل�سوؤون املدار�س  وقد تقدم املدير 

بال�سكر والتقدير اإىل بنك البحرين الوطني 

كري�ستوف  جاك  التنفيذي  الرئي�س  واإىل 

دوراند واإىل ال�سيد ه�سام اأبو الفتح رئي�س 

املبادرة  على  بالبنك  املوؤ�س�سية  الت�سالت 

اإىل دعم هذه البطولة املدر�سية اجلماهريية، 

م�سيًدا مبا يحققه ذلك من �سراكة موؤ�س�سية 

وجمتمعية مطلوبة بني القطاعني احلكومي 

واخلا�س.

خالل ندوة حوارية اأقامها املجل�س بالتعاون مع املحافظة ال�شمالية.. حممد بن عبدالـله: 

ــــامــــج »�ـــشـــحـــتـــي« ــــرن ـــمـــع �ــــشــــريــــك فـــــاعـــــل يف اإجنــــــــــاح ب ـــجـــت امل
اآل  ال�سيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  اأكد 

املجتمع  اأّن  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

من اأفراد وموؤ�س�سات ُيعد �سريًكا فاعاًل ورئي�ًسا يف 

اإجناح برنامج ال�سمان ال�سحي الوطني »�سحتي« 

اإىل  تهدف  والتي  حتته،  املن�سوية  واملبادرات 

م�ستوى  ورفع  ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  حتقيق 

اأعلى  وفق  وا�ستدامتها  ال�سحية  اخلدمات  جودة 

معايري التميز، والبناء على ما حتقق من اإجنازات 

ال�سحي يف  للقطاع  العريقة  امل�سرية  كبرية خالل 

مملكة البحرين. 

احلوارية  الندوة  رعايته  خالل  ذلك  جاء 

جمعية  يف  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  نظمها  التي 

علي  بح�سور  وذلك  عايل،  مبنطقة  اخلريية  عايل 

عبداحل�سني الع�سفور حمافظ املحافظة ال�سمالية، 

وعدد من كبار امل�سوؤولني بالقطاع ال�سحي.

اأن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  واأكد 

النجاحات املتحققة يف القطاع ال�سحي والقطاعات 

التنموية كافة تاأتي بف�سل روؤى وتطلعات ح�سرة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ملك البالد املعظم، والرعاية امل�ستمرة من �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اأّن  اإىل  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأ�سار 

عقد مثل هذه الندوات ياأتي بهدف تعزيز التوا�سل 

�سمن  بو�سفهم  والأهايل  اجلمهور  مع  املبا�سر 

ال�سحي  ال�سمان  برنامج  من  امل�ستفيدين  طليعة 

الوطني »�سحتي«، والذي �سيتم من خالل ا�ستمرار 

والدواء  والعالج  ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

جماًنا للمواطنني.

 كما لفت ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة اإىل 

اأن اأحد امل�ساريع املهمة �سمن برنامج »�سحتي« هو 

برنامج  عنه  ينبثق  الذي  الذاتي  الت�سيري  م�سروع 

طبيب  اأهمية  تعزيز  اإىل  الهادف  طبيبك«،  »اخرت 

املري�س،  ملتابعة  الأوىل  املحطة  باعتباره  العائلة 

املراكز  اأوائل  من  ال�سحي  عايل  مركز  اأن  مبيًنا 

التجربة، مقدًرا عالًيا  الذي احت�سن هذه  ال�سحية 

املنطقة  هذه  يف  والأهايل  املحلي  املجتمع  تعاون 

وعموم مناطق اململكة يف دعم تطبيق هذا امل�سروع 

وفًقا ملا هو من�سود اإليه.
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بقيادة نا�ضر بن حمد.. وم�ضاركة كبرية لفر�ضان البحرين

الفريق امللكي ي�ضارك اليوم يف الفح�ص البيطري لبطولة »فونتني بلو« للقدرة بفرن�ضا

واأو�سح الدكتور خالد اأحمد ح�سن 

اأن اأهداًفا عديدة ميتلكها الفريق امللكي 

يف هذه امل�ساركة، وياأمل يف حتقيقها، 

�سابة  عنا�سر  هناك  اأن  ا  خ�سو�سً

�ستمثل  اخلربة  باأ�سحاب  ممزوجة 

الفريق يف البطولة الكبرية التي تعترب 

من اأقوى البطولت الأوروبية، ودائًما 

وم�ساركة  قوية  مناف�سة  ت�سهد  ما 

يتطلع  الفريق  اأن  اإىل  مبيًنا  عالية، 

العام  يف  الإجنازات  ح�سد  ملوا�سلة 

الذي �سهد جناحات متوا�سلة  احلايل 

طوال امل�ساركات املا�سية.

اأحمد ح�سن  الدكتور خالد  واأ�سار 

تدريبات  �سهدت  املا�سية  الفرتة  اأن 

اجلهاز  تواجد  عرب  للفريق  مكثفة 

امل�ساركة  ختام  بعد  فرن�سا  يف  الفني 

للجياد  العامل  بطولة  يف  البحرينية 

ذات 8 �سنوات التي اأقيمت يف فرن�سا، 

كامل  اإىل  امللكي  الفريق  و�سل  حيث 

اجلاهزية لهذه امل�ساركة.

ومتنى مدير الفريق امللكي للقدرة 

كل التوفيق والنجاح اإىل �سمو ال�سيخ 

وفر�سان  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

النتائج  حتقيق  يف  امللكي  الفريق 

الإيجابية التي توؤكد مكانة الفريق يف 

ال�ساحة الأوروبية.

جناحي: عازمون 

على ا�ضتمرارية الريادة

مدرب  جناحي  اأحمد  اأعرب 

وتقديره  �سكره  عن  امللكي  الفريق 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اإىل 

املتوا�سل  �سموه  دعم  على  خليفة 

الفر�سان  يعطي  ما  وهو  للفريق 

ال�سباقات  يف  التاألق  ملوا�سلة  حافًزا 

يف  الإجنازات  وح�سد  الأوروبية 

اأن  اإىل  م�سرًيا  اخلارجية،  البطولت 

�ست�سهم  ال�سباق  يف  �سموه  قيادة 

للفريق يف  عديدة  اأهداف  يف حتقيق 

البطولة.

واأو�سح اأحمد جناحي اأن الفريق 

اجلاهزية  كامل  اإىل  و�سل  امللكي 

ويهدف  البطولة،  يف  للم�ساركة 

التي  الإيجابية  النتائج  حتقيق  اإىل 

البطولت  يف  الفريق  مكانة  توؤكد 

من  العديد  �سجل  اأن  بعد  الأوروبية 

بف�سل  املا�سية  الفرتة  الإجنازات يف 

ال�سيخ نا�سر بن  روؤية وقيادة �سمو 

اآل خليفة. حمد 

»نتوقع  جناحي:  اأحمد  وقال 

كافة  يف  قوية  املناف�سة  تكون  اأن 

كبرية  ثقة  على  ولكننا  ال�سباقات، 

حتقيق  يف  الفريق  فر�سان  بقدرات 

�سباق  اأن  �سك  ول  املتقدمة،  املراكز 

قوية،  مناف�سة  �سي�سهد  كم   160

ل�سمو  والنجاح  التوفيق  كل  ونتمنى 

يف  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

كتابة ف�سل جديد من النجاحات التي 

املا�سية«. الفرتة  كتبها �سموه يف 

اليوم الفح�ص البيطري

اليوم  البطولة  قرية  و�ست�سهد 

البيطري  الفح�س  اإقامة  اخلمي�س 

وتوزيع  الفر�سان  ووزن  للجياد 

الأرقام على الفر�سان امل�ساركني.

امللكي  الفريق  فر�سان  و�سي�سارك 

فح�س  يف  البطولة  يف  امل�ساركني 

يف  بها  �سي�ساركون  التي  اجلياد 

يف  م�ساركتهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سباقات، 

عملية وزن الفر�سان والجتماع الفني 

الذي ي�سبق البطولة.

م�ضاركة وا�ضعة

البحرينية  امل�ساركة  و�ستكون 

بقيادة �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل 

خليفة يف �سباق 160 كم على اجلواد 

فالن�سيا، اإ�سافة اإىل م�ساركة الفر�سان 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ 

وحممد  الزايد  حممد  وعبدالرحمن 

عبداحلميد الها�سمي.

الأخرى  البحرينية  امل�ساركة  اأما 

�ستكون على النحو التايل:

�سي�سارك  كم،   127 �سباق  يف   -

معيوف عبدالعزيز الرميحي، و�سلطان 

حميد  وعي�سى  الرميحي،  عبدالعزيز 

القحطاين،  حمد  ونا�سر  العنزي، 

وحممد عبدال�سمد الب�ستكي.

- يف �سباق 100 كم، �سمو ال�سيخ 

عي�سى بن في�سل بن را�سد اآل خليفة، 

والفار�سة  �سبت،  مبارك  وخليفة 

من  بجواد  �ست�سارك  التي  جوليا 

الفريق امللكي.

للعموم  كم   120 �سباق  يف   -

�سي�سارك  ال�سبت،  يوم  �سيقام  الذي 

و�سرحان  الها�سمي  عبداحلميد  حممد 

املغربية  والفار�سة  العنزي،  حميد 

من  بجواد  �ست�سارك  التي  اخلالد  مها 

الفريق امللكي.

امللكي  الفريق  �سي�سارك  كما   -

للنا�سئني   120 �سباق  يف  بفر�سان 

الرميحي  عبدالعزيز  �سلطان  بتواجد 

خالد  واأحمد  الرميحي  خالد  وحممد 

الذوادي.

جاهزية الفر�ضان

للقدرة  امللكي  الفريق  فر�سان  اأكد 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  ودعم  قيادة  اأن 

امللكي  الفريق  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن 

فونتني  بطولة  يف  لهم  حافزا  �سيكون 

بلو الدولية ل�سباقات القدرة مما �سيزيد 

وا�سعة  خربات  وك�سبهم  عطائهم  من 

م�سرق  مل�ستقبل  متوا�سالً  وحافًزا 

للقدرة البحرينية. واأو�سح الفر�سان اأن 

البطولة لن تكون �سهلة يف ظل �سعوبة 

مرتفعة  معنوياتهم  ولكن  املراحل، 

بف�سل دعم وم�ساندة �سمو ال�سيخ نا�سر 

املرحلة  طوال  لهم  خليفة  اآل  حمد  بن 

املا�سية التي �سهدت تعليمات متوا�سلة 

ودعًما بارًزا من �سموه لهم يف خمتلف 

ال�سباقات الأوروبية.

اأن الطموحات  اإىل  واأ�سار الفر�سان 

دائما  والهدف  البطولة  هذه  يف  عالية 

خمتلف  يف  الأوىل  املراكز  ح�سد 

ال�سباقات الأمر الذي ين�سجم مع روؤية 

اآل خليفة  �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

للفريق  الإجنازات  ح�سد  موا�سلة  يف 

اأنهم  موؤكدين  الأوروبية،  ال�ساحة  يف 

لتحقيق  جهدهم  ق�سارى  �سيبذلون 

اأف�سل املراكز.

�أحمد جناحي �ل�سيخة جنالء بنت �سلمان  �لدكتور خالد �أحمد�سمو �ل�سيخ عي�سى بن في�سل

�سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد

�ل�سيخ حممد بن مبارك

فونتني بلو )فرن�سا( - �ملكتب �لإعالمي:

بقيادة �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة �مللك لالأعمال �لإن�سانية و�سوؤون �ل�سباب قائد �لفريق �مللكي للقدرة، وبطموحات متجددة 

نحو مو��سلة ح�سد �لإجناز�ت للقدرة �لبحرينية، ي�سارك فر�سان �لفريق �مللكي �ليوم يف �لفح�ص �لبيطري لبطولة فونتني بلو �لدولية ل�سباقات �لقدرة يف 

فرن�سا مل�سافة 160 كم و127 كم و120 للعموم و120 للنا�سئني، �إ�سافة �إىل �سباق 100 كم، حيث �ست�سهد �ل�سباقات م�ساركة و��سعة من فر�سان �لعامل.

ويتطلع �لفريق �مللكي للبقاء على عر�ص �أبطال �ل�سباقات �لأوروبية بعد �أن �سجل �إجناز�ت متعددة يف �لفرتة �ملا�سية توؤكد �لإمكانيات �لعالية �لتي 

ميتلكها �لفريق خ�سو�سا �أنه يحظى بقيادة ناجحة من �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة.

ا �أن عدة فر�سان من �لفريق �سبق لهم حتقيق �لألقاب يف هذه  ويعترب �لفريق �مللكي للقدرة �أبرز �ملر�سحني لنيل �لألقاب يف بطولة فونتني بلو خ�سو�سً

�لبطولة �لعريقة �لتي د�ئًما ما ت�سهد مناف�سة قوية وم�ساركة و��سعة.

و�أكد �لدكتور خالد �أحمد ح�سن مدير �لفريق �مللكي �أن قيادة �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة للفريق يف �سباق 160 كم �سيكون لها مردود 

ا �أنه �سموه �مللهم و�مل�ساند �لد�ئم للفر�سان يف م�سريتهم، و��ستطاعو� �أن يك�سبو� خرب�ت كبرية وقدر�ت  �إيجابي كبري على �لفريق يف هذه �مل�ساركة خ�سو�سً

عالية بف�سل م�ساركتهم �إىل جو�ر �سموه يف �ل�سباقات �ملا�سية؛ مما يجعل ريا�سة �لقدرة �لبحرينية �أكرث �إ�سر�ًقا وتطوًر�، ويجعل �لفريق يف �لطليعة د�ئًما.

م�ضت�ضفى امللك حمد اجلامعي و»الأوملبية« 

يوقعان اتفاقية لعالج لعبي املنتخبات الوطنية

اجلامعي  حمد  امللك  م�ست�سفى  وّقع 

اتفاقية  البحرينية  الأوملبية  واللجنة 

الوطنية،  املنتخبات  م�سرتكة لعالج لعبي 

انطالًقا من حر�س اللجنة على تقدمي اأف�سل 

الرعاية ال�سحية لالعبني.

وّقع التفاقية من جانب م�ست�سفى امللك 

�سلمان  ال�سيخ  اللواء طبيب  حمد اجلامعي 

بن عطية اهلل اآل خليفة قائد امل�ست�سفى، ومن 

م�سطفى  فار�س  الأوملبية  اللجنة  جانب 

الكوهجي الأمني العام.

بن  �سلمان  ال�سيخ  طبيب  اللواء  ونّوه   

التفاقية،  بتوقيع هذه  اآل خليفة  اهلل  عطية 

مع اللجنة الأوملبية البحرينية التي ت�سطلع 

بدور مهم واأ�سا�سي يف رعاية ودعم لعبي 

املنتخبات الوطنية، موؤكًدا حر�س امل�ست�سفى 

وتقدمي  خلدمتهم  اإمكاناته  ت�سخري  على 

ملا  واجلراحية  العالجية  اخلدمات  اأف�سل 

اأهمية كبرية يف متثيل الوطن  ميثلونه من 

مبختلف ال�ستحقاقات اخلارجية، م�سرًيا اإىل 

اأن التعاون �سي�ستمر مع اللجنة الأوملبية مبا 

يخدم �سريحة الريا�سيني، وياأمن �سالمتهم 

وتعافيهم من اإ�سابات املالعب.

اإن  الأوملبية  للجنة  العام  الأمني  وقال   

التفاقية تتما�سى مع توجيهات �سمو ال�سيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س 

رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

اللجنة  رئي�س  للريا�سة  العامة  الهيئة 

الأوملبية البحرينية، باأهمية توفري الرعاية 

من  الوطنية،  املنتخبات  لالعبي  ال�سحية 

واخلدمات  التجهيزات  اأف�سل  تقدمي  خالل 

وعالج  وتاأهيل  ت�سخي�س  يف  الطبية 

الإ�سابات الريا�سية.

 واأ�ساف: »ي�سرنا توقيع هذه التفاقية 

والذي  اجلامعي،  حمد  امللك  م�ست�سفى  مع 

تقدم  التي  امل�ست�سفيات  اأبرز  اأحد  يعترب 

من  به  يزخر  وما  متقدمة  طبية  خدمات 

بهدف  عالية  جودة  ذات  ومعدات  اأجهزة 

اأيدي  على  �سالمتهم  وتاأمني  الالعبني  عالج 

نخبة من الكوادر الطبية املتميزة ليتمكنوا 

من متثيل املنتخبات الوطنية خري متثيل«.

من جانبه، قال الدكتور عبداهلل اجلودر 

والإ�سابات  العظام  جراحة  ا�ست�ساري 

الطبيعي  العالج  ق�سم  رئي�س  الريا�سية 

بامل�ست�سفى »اإن ر�سالة امل�ست�سفى الرئي�سية 

عالية  وبجودة  الالزم  العالج  توفري  هي 

لكل مواطن ومقيم يف مملكة البحرين، واأن 

واللجنة  امل�ست�سفى  بني  امل�سرتك  التعاون 

التي  الريا�سية،  احلالت  لعالج  الأوملبية 

احلالت  اأو  اجلراحية  التدخالت  ت�ستدعي 

بعالجها  والأخ�سائيني  اأطباء  يو�سي  التي 

ل  الريا�سيني جزًءا  �سيجعل  امل�ست�سفى  يف 

يتجزاأ من هذه املنظومة«.

الحتاد امللكي اأنهى التح�ضريات..

غًدا انطالق املو�ضم اجلديد للقدرة 2022-2023 ب�ضباقات تاأهيلية دولية وحملية

تغطية - اللجنة الإعالمية:

تنطلق غًدا اجلمعة باكورة �سباقات املو�سم 

قرية  يف   2023 /2022 للقدرة  اجلديد 

البحرين الدولية للقدرة والتي ينظمه الحتاد 

امللكي للفرو�سية و�سباقات القدرة.

و�سيبداأ املو�سم اجلديد باإقامة �سباق القدرة 

و�سباقات  كم   100 مل�سافة  الدويل  التاأهيلي 

تاأهيلية حملية مل�سافة 40 و80 كم على مدار 

يومي اجلمعة وال�سبت.

واأكمل الحتاد امللكي للفرو�سية و�سباقات 

لنطالق  الالزمة  التح�سريات  كافة  القدرة 

املو�سم اجلديد بعد اأن ا�ستقبل يف الأيام املا�سية 

اخليول  ومدربي  ال�سطبالت  ومالك  منت�سبي 

ال�سباقات  يف  امل�ساركني  اجلياد  لت�سجيل 

الدولية واملحلية مل�سافة  التاأهيلية  الفتتاحية 

100 و80 و40 كم.

املا�سية  اليومني  امللكي يف  الحتاد  و�سهد 

ت�سجيل العديد من اجلياد لال�سطبالت الراغبة 

املحلية  التاأهيلية  ال�سباقات  يف  امل�ساركة  يف 

والدولية.

النحو  على  اليومني  برنامج  و�سيكون 

التايل:

احلايل  اأكتوبر   14 اجلمعة  يوم  ي�سهد   -

التاأهيلي  لل�سباق  البيطري  الفح�س  اإقامة 

ل�سباق  البيطري  والفح�س  كم   40 مل�سافة 

والفح�س  التاأهيلي  الدويل  كم   100 م�سافة 

فيما  حملي،  تاأهيلي  كم   80 ل�سباق  البيطري 

عند  كم   40 م�سافة  �سباق  انطالق  �ستكون 

ال�ساعة الثالثة ع�سًرا.

اأكتوبر �سباق  ال�سبت 15  - و�سيقام يوم 

100 كم دويل تاأهيلي، و�سباق 80 كم تاأهيلي 

حملي.

مو�ضم مثري

ومن املتوقع اأن ي�سهد املو�سم احلايل اإثارة 

وندية يف ظل ال�ستعدادات املثالية التي قامت 

بها ال�سطبالت يف الفرتة املا�سية، عالوة على 

يف  البحرينية  للم�ساركات  الإيجابية  النتائج 

على  �سينعك�س  ما  وهو  اخلارجية  املحافل 

قوة املناف�سة يف املو�سم احلايل.

حت�سرياتها  املحلية  ال�سطبالت  واأنهت 

اليومية  التدريبات  من  �سل�سلة  بعد  الأخرية 

وو�سعت  املا�سية،  الفرتة  يف  املتوا�سلة 

يف  عليها  �ستعتمد  التي  الفنية  اخلطط 

�سباقات افتتاح املو�سم، حيث يتوقع اأن تكون 

ال�سطبالت  رغبة  ظل  يف  كبرية  ال�سباقات 

بتواجد جيادها يف البطولت الكربى القادمة 

التاأهيلية  ال�سباقات  واإنهاء  تاأهلهم  عرب 

بنجاح.

ترحيب بالنطالقة

من جانبه، رّحب الحتاد امللكي للفرو�سية 

والفر�سان  ال�سطبالت  بكافة  القدرة  و�سباقات 

يف  ا  خ�سو�سً القدرة  �سباقات  يف  امل�ساركني 

ال�سباقات التاأهيلية الفتتاحية للمو�سم اجلديد 

الذي من املوؤكد اأن ي�سهد اإثارة وندية يف جميع 

بطولته و�سباقاته.

و�سباقات  للفرو�سية  امللكي  الحتاد  واأكد 

ال�سطبالت  كافة  دعم  على  حر�سه  القدرة 

واملالك من اأجل موا�سلة تطوير ريا�سة القدرة 

التي متتلك فر�ساًنا مميزين قادرين على عك�س 

التطور الذي ت�سهده هذه الريا�سة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12241/PDF/INAF_20221013010430308.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/sports/982661/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/982636/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  4

Link

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 6151   |  الخميس 17 ربيع األول 1444هـ  |  Thu 13 Oct 2022أخبار الوطن

»شؤون البلديات« تطلع زوار 
»جيتكس« على »بنايات«

تش��ارك وزارة ش��ؤون البلديات والزراعة في معرض جيتكس 
للتقني��ة واالتص��االت، الذي يقام ف��ي الفترة م��ن 10 - 14 
أكتوبر في مركز دب��ي التجاري العالمي بدولة اإلمارات، حيث 
تأت��ي مش��اركة الوزارة للتعري��ف بنظام إص��دار رخص البناء 

»بنايات« في أحد أضخم المعارض التقنية المتخّصصة.
 ويعد »جيتكس« من أهم المنصات التقنية التي تستعرض 
أح��دث الحل��ول التقني��ة التي توص��ل إليه��ا المختصون في 
قط��اع االتصاالت وتقنية المعلومات ف��ي عدد من المجاالت 
التقنية مثل الحوس��بة السحابية، وتقنية المستهلك، ومراكز 

المعلومات، والتسويق اإللكتروني، وغيرها.
وأوضح رئيس قس��م الرقابة والتفتيش ف��ي بلدية المنطقة 
الجنوبية عمار ياسر الذي يشارك في المعرض بجانب رئيسة 
مجموع��ة عالق��ات الزبائن ف��ي المركز البلدي الش��امل هزار 
الس��يد أن المش��اركة في هذا الحدث العالمي، مهمة لتبادل 
الخبرات والتجارب، حيث يش��ارك في المعرض 5 آالف ش��ركة 
عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمس��احة إجمالية 

تبلغ مليوني قدم مربع.

 »حمد الجامعي« و»األولمبية« يبرمان 
اتفاقية لعالج العبي المنتخبات الوطنية

أب��رم مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي واللجنة 
األولمبية البحرينية، اتفاقية مشتركة لعالج العبي 
المنتخب��ات الوطنية، انطالًقا من حرص اللجنة على 
تقدي��م أفضل الرعاية الصحي��ة لالعبين، حيث وقع 
االتفاقية من جانب المستشفى، قائده اللواء طبيب 
الشيخ س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة، ومن جانب 

اللجنة األمين العام فارس الكوهجي.
وأك��د اللواء طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية اهلل، 
أن اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية تضطل��ع بدور هام 
وأساس في رعاية ودعم العبي المنتخبات الوطنية، 
مؤك��دًا حرص المستش��فى على تس��خير إمكاناته 
لخدمته��م وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات العالجي��ة 
والجراحية لما يمثلونه من أهمية كبيرة في تمثيل 
الوطن بمختلف االس��تحقاقات الخارجية، مشيرًا إلى 
أن التعاون سيستمر مع اللجنة األولمبية بما يخدم 
شريحة الرياضيين ويأمن سالمتهم وتعافيهم من 

إصابات المالعب.
وق��ال األمين العام للجنة: »إن االتفاقية تتماش��ى 
مع توجيهات س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س المجل��س األعل��ى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س الهيئة العام��ة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبي��ة البحرينية، بأهمية توفير الرعاية 
الصحي��ة لالعب��ي المنتخب��ات الوطني��ة، من خالل 
تقديم أفض��ل التجهي��زات والخدم��ات الطبية في 

تشخيص وتأهيل وعالج اإلصابات الرياضية«.

وأضاف، أن مستش��فى الملك حمد الجامعي يعتبر 
أح��د أبرز المستش��فيات التي تق��دم خدمات طبية 
متقدمة، حي��ث يزخر بأجهزة ومع��دات ذات جودة 
عالية بهدف عالج الالعبين وتأمين س��المتهم على 
أيدي نخبة من الكوادر الطبي��ة المتميزة ليتمكنوا 

من تمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل.
من جانبه، أكد استشاري جراحة العظام واإلصابات 
الرياضية رئيس قسم العالج الطبيعي بالمستشفى 

الدكت��ور عب��داهلل الجودر، أن رس��الة المستش��فى 
الرئيسة هي توفير العالج الالزم وبجودة عالية لكل 
مواطن ومقيم في البحرين، وأن التعاون المشترك 
بين المستش��فى واللجنة األولمبي��ة لعالج الحاالت 
الرياضي��ة، التي تس��تدعي التدخ��الت الجراحية أو 
الح��االت التي يوصي أطب��اء واألخصائيين بعالجها 
في المستش��فى س��يجعل الرياضيين جزءًا ال يتجزأ 

من هذه المنظومة.

 رئيس أمناء المستشفيات الحكومية:
االستمرار في تطوير الخدمات الصحية بالسلمانية

أمن��اء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
الش��يخ  الحكومي��ة  المستش��فيات 
هش��ام ب��ن عبدالعزي��ز آل خليف��ة 
خ��الل زيارته التفقدي��ة إلى مجمع 
بمش��اركة  الطب��ي،  الس��لمانية 
للمستش��فيات  التنفيذي  الرئي��س 
الحكومي��ة الدكتور أحمد األنصاري، 
اس��تمرار  عل��ى  الحكوم��ة  ح��رص 
تطوي��ر الخدمات الصحي��ة لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 
والمقيمي��ن بم��ا يجس��د التغطية 
م��ع  ويتواف��ق  الش��املة  الصحي��ة 
مبادرات تطوير القطاع الصحي في 
المملكة وف��ق أعلى معايير الجودة 

والتميز.
الزي��ارة الميداني��ة عددًا  وش��ملت 

م��ن مراف��ق المجم��ع لالطمئن��ان 
على س��ير تقديم الخدمات الصحية 
واالط��الع على آخر التط��ورات ألبرز 
المشاريع التطويرية التي تقوم بها 
المستش��فيات الحكومي��ة بمجم��ع 
وخصوص��ًا  الطب��ي،  الس��لمانية 
مش��روعي توس��عة دائرة الحوادث 
والطوارئ وتوسعة غرف العمليات.

وتش��كل المبادرتين خط��وة كبيرة 
لتقديم خدمات متميزة وبالس��رعة 
المجمع  المنش��ودة لجميع مرتادي 
من عم��وم المرض��ى والمراجعين. 
كم��ا ت��م االط��الع وزي��ارة أح��دث 
مشاريع التطوير لجناح 202 الخاص 
للصيدلية  وزي��ارة  األطف��ال  بأورام 

الرئيسة بالمجمع.

 مدير شؤون المدارس 
يبحث مع السفير المصري 

التعاون المشترك

أش��اد المدير العام لش��ؤون المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محمد مب��ارك بن أحمد بما يرب��ط البحرين ومصر من 
عالق��ات ممي��زة وتاريخية عل��ى مختلف األصع��دة، مؤكدًا عمق 
التعاون والعمل المش��ترك بي��ن وزارتي التربي��ة والتعليم في 
البلدي��ن في المواضيع التعليمية والمعرفية وفي البحث العلمي 
والتربوي. جاء ذلك خالل استقبال المدير العام لشؤون المدارس 
بمق��ر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيس��ى س��فير مصر لدى 
البحرين ياس��ر محمد ش��عبان، حيث تم خالل اللقاء بحث تعزيز 
أوجه التعاون والتنس��يق بين البلدين ف��ي المجاالت التعليمية 

بما يدفعها إلى أفق أرحب.

شمل جامعة البحرين و»العلوم التطبيقية« و»األهلية«

 إدراج 3 جامعات بحرينية ضمن 
تصنيف QS العالمي للمراكز األكثر تقدمًا

نظم مجلس التعليم العالي برعاية األمين العام 
لمجل��س التعلي��م العالي نائب��ة رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة ورشة عمل »نحو 
المزيد من مؤسسات تعليم عاٍل بحرينية مصنفة 
دوليًا« بمشاركة عدد من اإلداريين واألكاديميين 
من مختلف الجامعات، بحض��ور المدير اإلقليمي 
لمنظمة »كي��و إس« )QS( لتصني��ف الجامعات 
في الش��رق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا آشيون 
جيرومي. وأكدت األمينة العامة لمجلس التعليم 
أهمي��ة المؤتم��ر ودوره ف��ي دع��م مؤسس��ات 
التعليم العالي، مش��يرة إلى أن ع��دد الجامعات 
المندرجة ضمن تصني��ف QS في البحرين ثالث 
جامعات خالل عام 2023، وهو الرقم األعلى الذي 
تحققه البحرين في عدد الجامعات المندرجة في 
تصني��ف QS، الفتة إلى دعم المجلس الجامعات 
لضمان تقدمها في التصنيف الدولي خالل الفترة 
المقبلة. وذكرت خالل كلمة ألقتها لدى رعايتها 
للمؤتم��ر أن أهداف الورش��ة تتمث��ل في تقييم 

قدرة مؤسسات التعليم العالي على فهم معايير 
ومؤشرات التصنيفات الدولية، وذلك لمقارنتها 
باالحتياجات المتغيرة، إلى جانب تحسين تصنيف 

مؤسس��ات التعليم العالي المحلية لتتماشى مع 
أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأضاف��ت الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة أن الهدف األساسي لهذه الورشة 
هو تحويل البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، وبدعم 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، إلى مركز للتمي��ز في مجال التعليم العالي، 
حي��ث يت��م االرتقاء بجمي��ع مؤسس��ات التعليم 
العالي المحلية إلى مستوى أعلى وأفضل لتصبح 
أكثر تنافسية أكاديميًا على المستويين اإلقليمي 
والدول��ي. يذك��ر أن الجامعات الت��ي أدرجت في 
تصني��ف منظم��ة QS لتصني��ف الجامع��ات هي 
كٍل من جامعة العل��وم التطبيقية في التصنيف 
561-570، وتليه��ا الجامع��ة األهلي��ة بتصنيف 
651-700، وجامعة البحرين في التصنيف 801-

.1000

زيارة قداسة البابا إلى المملكة حلم أصبح حقيقة.. المطران هندر:

البحرين تحتضن مختلف األديان على أرضها في سالم ووئام
ق��ال المط��ران ب��ول هين��در المدبر 
الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية 
خالل مقابلة أجراها موقع »كروكس« 
البحريني  المجتم��ع  إن  الكاثوليك��ي، 
يتمي��ز بمزي��ج ثقاف��ي ث��ري يش��كل 
نموذج��ًا للتعاي��ش، حي��ث تحتضن 
البحري��ن مختلف األدي��ان على أرضها 

في سالم ووئام. 
وف��ي تعلي��ق له عل��ى زيارة قداس��ة 
البابا فرنس��يس باب��ا الفاتيكان إلى 
البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ق��ال المطران إن 
زيارة قداس��ة البابا، وه��ي األولى إلى 
البحرين، حلٌم أصبح حقيقًة وأفرح كل 
من في المملكة وليس الكاثوليكيين 
وحسب، مشيرا إلى أن المملكة تضم 
80 ألف مسيحي كاثوليكي من مختلف 

الجنسيات.
ويش��ارك قداس��ة بابا الفاتيكان إلى 
جان��ب فضيل��ة اإلمام األكب��ر فضيلة 
األس��تاذ الدكتور أحمد الطيب ش��يخ 
األزهر الشريف رئيس مجلس الحكماء 
ملتق��ى  فعالي��ات  ف��ي  المس��لمين 
البحري��ن »ح��وار الش��رق والغرب من 
أجل التعايش اإلنس��اني« والذي يقام 
تح��ت رعاية جالل��ة المل��ك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه في الثال��ث والرابع 

من شهر نوفمبر القادم.
ويأت��ي تنظي��م ه��ذا الملتق��ى ف��ي 
وتوجهه��ا  البحري��ن  ح��رص  إط��ار 
االستراتيجي لمد ج�س�ور الح�وار ب�ي�ن 
ق�ادة األديان والمذاهب ورم�وز الفكر 
والثقاف��ة واإلع��الم وذل��ك بالتعاون 
الدائم م�ع األزه�ر الش�ريف والكنيسة 
حكم��اء  ومجل��س  الكاثوليكي���ة 
المس��لمين وع��دد من المؤسس��ات 

الدولي��ة المعنية بالح��وار والتعايش 
اإلنساني والتسامح.

موق��ع  أج��راه  ال��ذي  اللق��اء  وف��ي 
»كروكس« اإلخب��اري المتخصص في 
تغطي��ة أخب��ار الفاتيكان والكنيس��ة 
المط��ران هيندر  ن��وه  الكاثوليكي��ة، 

ب��أن البحري��ن عرفت بحري��ة األديان 
وتعايش��ها عبر تاريخها، مش��يرًا إلى 
أن مملكة البحرين تضم أول كنيس��ة 
في الخليج العربي وهي كنيسة القلب 
المق��دس، والتي ُبني��ت وافُتِتَحت في 
عام 1939م، وكاتدرائية سيدة العرب 
المبنية على قطع��ة أرض ُمهداة من 
جالل��ة المل��ك المعظ��م والتي تصل 
مساحتها إلى 9000 متر مربع، وتعتبر 
أكب��ر كاتدرائية كاثوليكية في الخليج 
العربي، وأن خبر زيارة البابا فرنسيس 
قد بث حماس��ًة عارمًة ف��ي النفوس، 
ليس فقط عن��د الكاثوليكيين، وإنما 

عند مختلف األديان.
البحري��ن  بي��ن  العالق��ات  وح��ول 
المط��ران هيندر  أش��ار  والفاتي��كان، 
إلى أنها تش��هد تناميًا مستمرًا حيث 
زار جالل��ة المل��ك المعظ��م حفظ��ه 
اهلل ورعاه قداس��ة الباب��ا عام 2014م 

وأه��داه نموذج��ًا لكاتدرائية س��يدة 
الع��رب التي تم بناؤها في وقت الحق 
عل��ى األرض التي تم منحها لها بهبة 

كريمة من جاللته.
كم��ا ت��ال ذلك زي��ارة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
ال��وزراء وممثلي��ن ع��ن جاللت��ه ف��ي 
الس��نوات الماضي��ة حيث ت��م تقديم 
الدعوة إلى قداسة البابا لزيارة مملكة 

البحرين. 
إن ملتق��ى  المط��ران هين��در  وق��ال 
البحري��ن للحوار يجس��د موقع مملكة 
البحري��ن كبل��د متق��دم ومنفتح على 
اآلخ��ر، وس��عيها ألن يص��ل صوته��ا 
بش��أن ترس��يخ قيم وأهداف الس��الم 
والوحدة اإلنس��انية، مما نال اهتمام 

قداسة البابا وتشجيعه.
وأش��ار المطران هيندر إل��ى أن جاللة 

الملك المعظم حفظه اهلل ورعاه كان 
قد دع��م وثيقة »األخوة اإلنس��انية« 
الت��ي وقعها قداس��ة الباب��ا وفضيلة 
شيخ األزهر في أبوظبي عاصمة دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 
ع��ام 2019م، الفت��ًا إل��ى أن الوثيقة 
تؤكد حرص قداس��ة الباب��ا وفضيلة 
ش��يخ األزه��ر عل��ى الح��وار م��ن أجل 
والمش��اكل  التحديات  م��ع  التعام��ل 
التي تواجه البش��رية، مؤكدًا أن زيارة 
مملكة البحرين تش��كل استكمااًل لما 

تم تأسيسه في أبوظبي.
وتوق��ع المط��ران هين��در أن انعق��اد 
ملتق��ى البحري��ن للحوار س��وف يلقى 
صدى واسعًا، إذ تؤكد مملكة البحرين 
بالتعاي��ش  التزامه��ا  خالل��ه  م��ن 
األدي��ان  بي��ن  المتب��ادل  واالحت��رام 
أرضي��ة مش��تركة  وس��عيها إليج��اد 

للتعامل مع القضايا الملحة.

المطران بول هيندر

 مسابقة مدرسية لتشجيع
 الطلبة على األذان وإمامة المصلين

الس��يل  وادي  مدرس��ة  نف��ذت 
االبتدائية اإلعدادية للبنين مسابقة 
بهدف  المدرس��ة«،  وإم��ام  »مؤذن 
أداء  ف��ي  للتمي��ز  الطلب��ة  تأهي��ل 
األذان وإمام��ة المصلين، وتش��جيع 
ف��ي  الصل��وات  أداء  عل��ى  الجمي��ع 
أوقاته��ا. يأتي ذلك، في إطار جهود 
الحكومية لغرس وترسيخ  المدارس 
ف��ي  اإلس��المية  والمب��ادئ  القي��م 
نف��وس طلبتها، وتوثي��ق عالقتهم 
بدينهم الحنيف، واكتشاف المواهب 

والطاقات في هذا المجال.

الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة
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»شؤون البلديات« تطلع زوار 
»جيتكس« على »بنايات«

تش��ارك وزارة ش��ؤون البلديات والزراعة في معرض جيتكس 
للتقني��ة واالتص��االت، الذي يقام ف��ي الفترة م��ن 10 - 14 
أكتوبر في مركز دب��ي التجاري العالمي بدولة اإلمارات، حيث 
تأت��ي مش��اركة الوزارة للتعري��ف بنظام إص��دار رخص البناء 

»بنايات« في أحد أضخم المعارض التقنية المتخّصصة.
 ويعد »جيتكس« من أهم المنصات التقنية التي تستعرض 
أح��دث الحل��ول التقني��ة التي توص��ل إليه��ا المختصون في 
قط��اع االتصاالت وتقنية المعلومات ف��ي عدد من المجاالت 
التقنية مثل الحوس��بة السحابية، وتقنية المستهلك، ومراكز 

المعلومات، والتسويق اإللكتروني، وغيرها.
وأوضح رئيس قس��م الرقابة والتفتيش ف��ي بلدية المنطقة 
الجنوبية عمار ياسر الذي يشارك في المعرض بجانب رئيسة 
مجموع��ة عالق��ات الزبائن ف��ي المركز البلدي الش��امل هزار 
الس��يد أن المش��اركة في هذا الحدث العالمي، مهمة لتبادل 
الخبرات والتجارب، حيث يش��ارك في المعرض 5 آالف ش��ركة 
عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمس��احة إجمالية 

تبلغ مليوني قدم مربع.

 »حمد الجامعي« و»األولمبية« يبرمان 
اتفاقية لعالج العبي المنتخبات الوطنية

أب��رم مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي واللجنة 
األولمبية البحرينية، اتفاقية مشتركة لعالج العبي 
المنتخب��ات الوطنية، انطالًقا من حرص اللجنة على 
تقدي��م أفضل الرعاية الصحي��ة لالعبين، حيث وقع 
االتفاقية من جانب المستشفى، قائده اللواء طبيب 
الشيخ س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة، ومن جانب 

اللجنة األمين العام فارس الكوهجي.
وأك��د اللواء طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية اهلل، 
أن اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية تضطل��ع بدور هام 
وأساس في رعاية ودعم العبي المنتخبات الوطنية، 
مؤك��دًا حرص المستش��فى على تس��خير إمكاناته 
لخدمته��م وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات العالجي��ة 
والجراحية لما يمثلونه من أهمية كبيرة في تمثيل 
الوطن بمختلف االس��تحقاقات الخارجية، مشيرًا إلى 
أن التعاون سيستمر مع اللجنة األولمبية بما يخدم 
شريحة الرياضيين ويأمن سالمتهم وتعافيهم من 

إصابات المالعب.
وق��ال األمين العام للجنة: »إن االتفاقية تتماش��ى 
مع توجيهات س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س المجل��س األعل��ى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س الهيئة العام��ة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبي��ة البحرينية، بأهمية توفير الرعاية 
الصحي��ة لالعب��ي المنتخب��ات الوطني��ة، من خالل 
تقديم أفض��ل التجهي��زات والخدم��ات الطبية في 

تشخيص وتأهيل وعالج اإلصابات الرياضية«.

وأضاف، أن مستش��فى الملك حمد الجامعي يعتبر 
أح��د أبرز المستش��فيات التي تق��دم خدمات طبية 
متقدمة، حي��ث يزخر بأجهزة ومع��دات ذات جودة 
عالية بهدف عالج الالعبين وتأمين س��المتهم على 
أيدي نخبة من الكوادر الطبي��ة المتميزة ليتمكنوا 

من تمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل.
من جانبه، أكد استشاري جراحة العظام واإلصابات 
الرياضية رئيس قسم العالج الطبيعي بالمستشفى 

الدكت��ور عب��داهلل الجودر، أن رس��الة المستش��فى 
الرئيسة هي توفير العالج الالزم وبجودة عالية لكل 
مواطن ومقيم في البحرين، وأن التعاون المشترك 
بين المستش��فى واللجنة األولمبي��ة لعالج الحاالت 
الرياضي��ة، التي تس��تدعي التدخ��الت الجراحية أو 
الح��االت التي يوصي أطب��اء واألخصائيين بعالجها 
في المستش��فى س��يجعل الرياضيين جزءًا ال يتجزأ 

من هذه المنظومة.

 رئيس أمناء المستشفيات الحكومية:
االستمرار في تطوير الخدمات الصحية بالسلمانية

أمن��اء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
الش��يخ  الحكومي��ة  المستش��فيات 
هش��ام ب��ن عبدالعزي��ز آل خليف��ة 
خ��الل زيارته التفقدي��ة إلى مجمع 
بمش��اركة  الطب��ي،  الس��لمانية 
للمستش��فيات  التنفيذي  الرئي��س 
الحكومي��ة الدكتور أحمد األنصاري، 
اس��تمرار  عل��ى  الحكوم��ة  ح��رص 
تطوي��ر الخدمات الصحي��ة لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية للمواطنين 
والمقيمي��ن بم��ا يجس��د التغطية 
م��ع  ويتواف��ق  الش��املة  الصحي��ة 
مبادرات تطوير القطاع الصحي في 
المملكة وف��ق أعلى معايير الجودة 

والتميز.
الزي��ارة الميداني��ة عددًا  وش��ملت 

م��ن مراف��ق المجم��ع لالطمئن��ان 
على س��ير تقديم الخدمات الصحية 
واالط��الع على آخر التط��ورات ألبرز 
المشاريع التطويرية التي تقوم بها 
المستش��فيات الحكومي��ة بمجم��ع 
وخصوص��ًا  الطب��ي،  الس��لمانية 
مش��روعي توس��عة دائرة الحوادث 
والطوارئ وتوسعة غرف العمليات.

وتش��كل المبادرتين خط��وة كبيرة 
لتقديم خدمات متميزة وبالس��رعة 
المجمع  المنش��ودة لجميع مرتادي 
من عم��وم المرض��ى والمراجعين. 
كم��ا ت��م االط��الع وزي��ارة أح��دث 
مشاريع التطوير لجناح 202 الخاص 
للصيدلية  وزي��ارة  األطف��ال  بأورام 

الرئيسة بالمجمع.

 مدير شؤون المدارس 
يبحث مع السفير المصري 

التعاون المشترك

أش��اد المدير العام لش��ؤون المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محمد مب��ارك بن أحمد بما يرب��ط البحرين ومصر من 
عالق��ات ممي��زة وتاريخية عل��ى مختلف األصع��دة، مؤكدًا عمق 
التعاون والعمل المش��ترك بي��ن وزارتي التربي��ة والتعليم في 
البلدي��ن في المواضيع التعليمية والمعرفية وفي البحث العلمي 
والتربوي. جاء ذلك خالل استقبال المدير العام لشؤون المدارس 
بمق��ر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيس��ى س��فير مصر لدى 
البحرين ياس��ر محمد ش��عبان، حيث تم خالل اللقاء بحث تعزيز 
أوجه التعاون والتنس��يق بين البلدين ف��ي المجاالت التعليمية 

بما يدفعها إلى أفق أرحب.

شمل جامعة البحرين و»العلوم التطبيقية« و»األهلية«

 إدراج 3 جامعات بحرينية ضمن 
تصنيف QS العالمي للمراكز األكثر تقدمًا

نظم مجلس التعليم العالي برعاية األمين العام 
لمجل��س التعلي��م العالي نائب��ة رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة ورشة عمل »نحو 
المزيد من مؤسسات تعليم عاٍل بحرينية مصنفة 
دوليًا« بمشاركة عدد من اإلداريين واألكاديميين 
من مختلف الجامعات، بحض��ور المدير اإلقليمي 
لمنظمة »كي��و إس« )QS( لتصني��ف الجامعات 
في الش��رق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا آشيون 
جيرومي. وأكدت األمينة العامة لمجلس التعليم 
أهمي��ة المؤتم��ر ودوره ف��ي دع��م مؤسس��ات 
التعليم العالي، مش��يرة إلى أن ع��دد الجامعات 
المندرجة ضمن تصني��ف QS في البحرين ثالث 
جامعات خالل عام 2023، وهو الرقم األعلى الذي 
تحققه البحرين في عدد الجامعات المندرجة في 
تصني��ف QS، الفتة إلى دعم المجلس الجامعات 
لضمان تقدمها في التصنيف الدولي خالل الفترة 
المقبلة. وذكرت خالل كلمة ألقتها لدى رعايتها 
للمؤتم��ر أن أهداف الورش��ة تتمث��ل في تقييم 

قدرة مؤسسات التعليم العالي على فهم معايير 
ومؤشرات التصنيفات الدولية، وذلك لمقارنتها 
باالحتياجات المتغيرة، إلى جانب تحسين تصنيف 

مؤسس��ات التعليم العالي المحلية لتتماشى مع 
أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأضاف��ت الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة أن الهدف األساسي لهذه الورشة 
هو تحويل البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، وبدعم 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، إلى مركز للتمي��ز في مجال التعليم العالي، 
حي��ث يت��م االرتقاء بجمي��ع مؤسس��ات التعليم 
العالي المحلية إلى مستوى أعلى وأفضل لتصبح 
أكثر تنافسية أكاديميًا على المستويين اإلقليمي 
والدول��ي. يذك��ر أن الجامعات الت��ي أدرجت في 
تصني��ف منظم��ة QS لتصني��ف الجامع��ات هي 
كٍل من جامعة العل��وم التطبيقية في التصنيف 
561-570، وتليه��ا الجامع��ة األهلي��ة بتصنيف 
651-700، وجامعة البحرين في التصنيف 801-

.1000

زيارة قداسة البابا إلى المملكة حلم أصبح حقيقة.. المطران هندر:

البحرين تحتضن مختلف األديان على أرضها في سالم ووئام
ق��ال المط��ران ب��ول هين��در المدبر 
الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية 
خالل مقابلة أجراها موقع »كروكس« 
البحريني  المجتم��ع  إن  الكاثوليك��ي، 
يتمي��ز بمزي��ج ثقاف��ي ث��ري يش��كل 
نموذج��ًا للتعاي��ش، حي��ث تحتضن 
البحري��ن مختلف األدي��ان على أرضها 

في سالم ووئام. 
وف��ي تعلي��ق له عل��ى زيارة قداس��ة 
البابا فرنس��يس باب��ا الفاتيكان إلى 
البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ق��ال المطران إن 
زيارة قداس��ة البابا، وه��ي األولى إلى 
البحرين، حلٌم أصبح حقيقًة وأفرح كل 
من في المملكة وليس الكاثوليكيين 
وحسب، مشيرا إلى أن المملكة تضم 
80 ألف مسيحي كاثوليكي من مختلف 

الجنسيات.
ويش��ارك قداس��ة بابا الفاتيكان إلى 
جان��ب فضيل��ة اإلمام األكب��ر فضيلة 
األس��تاذ الدكتور أحمد الطيب ش��يخ 
األزهر الشريف رئيس مجلس الحكماء 
ملتق��ى  فعالي��ات  ف��ي  المس��لمين 
البحري��ن »ح��وار الش��رق والغرب من 
أجل التعايش اإلنس��اني« والذي يقام 
تح��ت رعاية جالل��ة المل��ك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه في الثال��ث والرابع 

من شهر نوفمبر القادم.
ويأت��ي تنظي��م ه��ذا الملتق��ى ف��ي 
وتوجهه��ا  البحري��ن  ح��رص  إط��ار 
االستراتيجي لمد ج�س�ور الح�وار ب�ي�ن 
ق�ادة األديان والمذاهب ورم�وز الفكر 
والثقاف��ة واإلع��الم وذل��ك بالتعاون 
الدائم م�ع األزه�ر الش�ريف والكنيسة 
حكم��اء  ومجل��س  الكاثوليكي���ة 
المس��لمين وع��دد من المؤسس��ات 

الدولي��ة المعنية بالح��وار والتعايش 
اإلنساني والتسامح.

موق��ع  أج��راه  ال��ذي  اللق��اء  وف��ي 
»كروكس« اإلخب��اري المتخصص في 
تغطي��ة أخب��ار الفاتيكان والكنيس��ة 
المط��ران هيندر  ن��وه  الكاثوليكي��ة، 

ب��أن البحري��ن عرفت بحري��ة األديان 
وتعايش��ها عبر تاريخها، مش��يرًا إلى 
أن مملكة البحرين تضم أول كنيس��ة 
في الخليج العربي وهي كنيسة القلب 
المق��دس، والتي ُبني��ت وافُتِتَحت في 
عام 1939م، وكاتدرائية سيدة العرب 
المبنية على قطع��ة أرض ُمهداة من 
جالل��ة المل��ك المعظ��م والتي تصل 
مساحتها إلى 9000 متر مربع، وتعتبر 
أكب��ر كاتدرائية كاثوليكية في الخليج 
العربي، وأن خبر زيارة البابا فرنسيس 
قد بث حماس��ًة عارمًة ف��ي النفوس، 
ليس فقط عن��د الكاثوليكيين، وإنما 

عند مختلف األديان.
البحري��ن  بي��ن  العالق��ات  وح��ول 
المط��ران هيندر  أش��ار  والفاتي��كان، 
إلى أنها تش��هد تناميًا مستمرًا حيث 
زار جالل��ة المل��ك المعظ��م حفظ��ه 
اهلل ورعاه قداس��ة الباب��ا عام 2014م 

وأه��داه نموذج��ًا لكاتدرائية س��يدة 
الع��رب التي تم بناؤها في وقت الحق 
عل��ى األرض التي تم منحها لها بهبة 

كريمة من جاللته.
كم��ا ت��ال ذلك زي��ارة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
ال��وزراء وممثلي��ن ع��ن جاللت��ه ف��ي 
الس��نوات الماضي��ة حيث ت��م تقديم 
الدعوة إلى قداسة البابا لزيارة مملكة 

البحرين. 
إن ملتق��ى  المط��ران هين��در  وق��ال 
البحري��ن للحوار يجس��د موقع مملكة 
البحري��ن كبل��د متق��دم ومنفتح على 
اآلخ��ر، وس��عيها ألن يص��ل صوته��ا 
بش��أن ترس��يخ قيم وأهداف الس��الم 
والوحدة اإلنس��انية، مما نال اهتمام 

قداسة البابا وتشجيعه.
وأش��ار المطران هيندر إل��ى أن جاللة 

الملك المعظم حفظه اهلل ورعاه كان 
قد دع��م وثيقة »األخوة اإلنس��انية« 
الت��ي وقعها قداس��ة الباب��ا وفضيلة 
شيخ األزهر في أبوظبي عاصمة دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 
ع��ام 2019م، الفت��ًا إل��ى أن الوثيقة 
تؤكد حرص قداس��ة الباب��ا وفضيلة 
ش��يخ األزه��ر عل��ى الح��وار م��ن أجل 
والمش��اكل  التحديات  م��ع  التعام��ل 
التي تواجه البش��رية، مؤكدًا أن زيارة 
مملكة البحرين تش��كل استكمااًل لما 

تم تأسيسه في أبوظبي.
وتوق��ع المط��ران هين��در أن انعق��اد 
ملتق��ى البحري��ن للحوار س��وف يلقى 
صدى واسعًا، إذ تؤكد مملكة البحرين 
بالتعاي��ش  التزامه��ا  خالل��ه  م��ن 
األدي��ان  بي��ن  المتب��ادل  واالحت��رام 
أرضي��ة مش��تركة  وس��عيها إليج��اد 

للتعامل مع القضايا الملحة.

المطران بول هيندر

 مسابقة مدرسية لتشجيع
 الطلبة على األذان وإمامة المصلين

الس��يل  وادي  مدرس��ة  نف��ذت 
االبتدائية اإلعدادية للبنين مسابقة 
بهدف  المدرس��ة«،  وإم��ام  »مؤذن 
أداء  ف��ي  للتمي��ز  الطلب��ة  تأهي��ل 
األذان وإمام��ة المصلين، وتش��جيع 
ف��ي  الصل��وات  أداء  عل��ى  الجمي��ع 
أوقاته��ا. يأتي ذلك، في إطار جهود 
الحكومية لغرس وترسيخ  المدارس 
ف��ي  اإلس��المية  والمب��ادئ  القي��م 
نف��وس طلبتها، وتوثي��ق عالقتهم 
بدينهم الحنيف، واكتشاف المواهب 

والطاقات في هذا المجال.

الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/13/watan-20221013.pdf?1665636698
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/1031549
https://alwatannews.net/article/1031488
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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حملة ســوق العمل على »بيع تصاريح العمل« من شأنها 
أن تضبط الســوق وتحميه من الممارسات المضرة ببيئة 

العمل.    

باألحمر
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 لإلمارات مكانة دولية.. 
استحقاق عن جدارة

استقبال الرئيس الروسي بوتين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئي��س دولة اإلمارات في ه��ذا التوقيت له معاٍن كبي��رة جدًا، ودرس 
تتعلم��ه الدول الت��ي تحاول أن تصنع لها »مكان��ة« أكبر من حجمها 

الجغرافي والتاريخي.
ال أح��د ينكر المكان��ة الدولية الت��ي تحظى بها دول��ة اإلمارات فهي 
تناف��س أكبر الدول وأكثرها قوة اقتصادية وهي ش��ريك فاعل للقوى 
العظمى ش��رقًا وغربًا وصوته��ا يحدث فارقًا في أس��واق الطاقة وفي 

سوق االستثمارات وفي إرساء أسس األمن واالستقرار العالمي.
المكانة السياس��ية التي تحظ��ى بها دولة اإلمارات جاءت من س��يرة 
عطرة لمؤس��س الدول��ة رحمه اهلل الش��يخ زايد آل نهي��ان، بصماته 
الخي��رة ممتدة لجمي��ع أرجاء المعمورة، ومن ثم تدي��ن تلك المكانة 
لذكاء األبناء وحس��ن إدارة ميراث الوالد أي الس��معة العطرة، فأكملوا 
ما بدأ وس��اروا على ال��درب وتعاملوا مع معطي��ات العصر بروح اإلرث 

التاريخي.
مكان��ة دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة أخذته��ا وحظيت بها نتيجة 
جهد تكرس في البناء والعمار والعطاء والبذل والمساعدة واإلحساس 

باآلخرين، مكانة اإلمارات لم تأِت من فراغ.
فه��ل هذه المكانة ُمِنَح��ت هبًة لها ألنها تملك س��يولة نقدية ومااًل 

وفيرًا؟ هل ُمِنَحت لها ألن لديها نفطًا؟ هل ُمِنَحت لها بيعًا وشراًء؟
كل دولة حباها اهلل بنعمة وتمتحن فيما توظفها فيه وتس��خرها له، 
فالمكانة الدولية التي تحظى بها دولة اإلمارات ليس��ت هبًة من أحد 
بل ه��ي مكانة بنتها بتوظيفه��ا نعمة اهلل المال لخدمة اإلنس��انية 
وبنته��ا من خ��الل تركيزها عل��ى االرتق��اء بمكانة الدول��ة من خالل 

تنافسيتها الشريفة ومن خالل حسن إدارتها لثرواتها
اإلم��ارات أفضل من وظ��ف »المكان��ة الدولية« الت��ي تتمتع بها في 
تحقيق الس��الم العالمي بل وفي مس��اعدة المجتمع��ات على التمتع 
باألمن واالستقرار، وتسخير »المال« في مساعدة الشعوب المحتاجة.

م��ن ح��ق أي دولة أن تبحث لها ع��ن مكانة دولية وتس��عى للحصول 
عليها مثلها مثل الطبيعة البش��رية الفردي��ة، فهناك من يعتقد أنه 
لن يصل إلى القمة إال إذا حطم من حوله وبقي هو وحيدًا فيستغل كل 
ما وهبه اهلل من نعم في إرضاء جشعه، وهناك من يملك ثقة بنفسه 
ويؤمن بقدرات��ه فيصل للقمة وهو مادٌّ يده لمن حوله ليرتقوا مثله، 

وهذه هي اإلمارات.
ثقة قادتها بأنفس��هم وش��بعهم الروحي واكتفاؤه��م بما قدره اهلل 
له��م جعلهم يختارون طريق��ًا لمن يمد اليد وه��م يرتقون، في حين 
أن آخري��ن يفتقدون ه��ذه الثقة بالنفس وجش��عهم الروحي جعلهم 

يختارون تحطيم من حولهم من أجل أن ينفردوا هم في القمة.
هذا ه��و الفرق الذي أوصل دولة كاإلم��ارات بعيدة عن مواقع الصراع 
وحديث��ة العه��د بالتأس��يس إل��ى أن يقبل بها وس��يطًا أكب��ر الدول 

وأعظمها كروسيا.
إن الرس��الة التي وصلت للعالمية باس��تقبال بوتي��ن لمحمد بن زايد 
ف��ي هذا التوقيت وقبوله بالدور الوس��يط تقول إن ما بنته »اإلمارات 
الس��بع« طوال الس��بعين عامًا الماضية يرس��م خارطة طريق لكل من 

يبحث له عن مكانة دولية.

طالب يغش بطريقة ال تصدق

اكتشفت معلمة في كلية الحقوق اإلسبانية مؤخرًا، إحدى الطرق 
المبتكرة التي اس��تخدمها أحد طالبها للغش في االمتحان، على 
نح��و ال يصدق باس��تخدام أقالم نقش عليها المادة بش��كل فني 

متقن للغاية.
ونش��رت يوالن��دا دي لوتش��ي، وه��ي معلمة في جامع��ة ملقة 
بإس��بانيا، مؤخرًا صورتين مثيرتين لالهتمام على حس��ابها في 
»تويتر«، توثقان إحدى طرق الغش األكثر إبداعًا، حيث قام واحد 
م��ن طالبها بالغش ف��ي أحد االختبارات من خ��الل نقش قانون 

اإلجراءات الجنائية بدقة على 11 قلمًا.
وُتظهر لقط��ة مقربة لألقالم إبداع ومه��ارة الطالب، الذي يبدو 
أنه بذل الكثير من الوقت والجهد في طريقته المبتكرة للغش.

ورغم اإلبداع والحرفية، إال أن الطالب الغش��اش فشل في مهمته 
فقد تم كشفه من قبل األساتذة وتمت مصادرة األقالم المنقوش 
عليه��ا بحرفي��ة عالية. وحظ��ي منش��ور المعلمة بتداول واس��ع 
واستغراب من المعلقين الذين ذهب بعضهم إلى أن الطالب لو 

كان بذل الجهد نفسه في الدراسة لكان من المتوفقين.

 بعد سجنه 23 عامًا.. 
أمريكا تبّرئ عدنان سيد من قتل صديقته

أس��قط المدعون العامون في والية ميريالند األمريكي��ة التهم الموجهة إلى، 
عدنان س��يد، الثالثاء، بعد قضائه سنوات في السجن منذ مقتل، هاي مين لي، 
عام 1999، بعد أن اس��تبعدته اختبارات الحمض النووي اإلضافية كمشتبه به 

في قضية سجلها عرض تلفزيوني مشهور باسم »متسلسل«.
وقال��ت، مارلين موس��بي، المدعية في مدينة بالتيمور: »إن مكتبها س��يواصل 
الس��عي لتحقيق العدالة لمين لي لكنه أغلق قضيته ضد س��يد الذي أمضى 23 

عامًا في السجن بتهمة القتل«.
وذك��رت أن القرار اتخذ بعد أن اس��تبعدت اختبارات الحم��ض النووي اإلضافية 

سيد كمشتبه به في خنق لي، الذي واعدته قبل مقتلها.
وقالت موس��بي خالل مؤتمر صحفي »لقد انته��ت هذه القضية. لم تعد هناك 
إج��راءات أخ��رى ضرورية«. وأضافت أن مكتبها قرر إس��قاط الته��م بعد تلقيه 
نتائ��ج اختبار الحمض النووي، الجمعة، من نماذج رفعت من تنورة لي وجوارب 
طويلة وسترة وأحذية كانت ترتديها، أجريت باستخدام تقنية أكثر حداثة مما 

كانت عليه عندما تم فحص األدلة في القضية ألول مرة.
وعل��ى الرغم من أنه لم يتم اس��تخراج أي حمض نووي م��ن التنورة أو الجوارب 

الطويلة أو السترة، إال أنه تم استرداد بعض المادة من أحذية لي.

 السجن 3 سنوات لسو تشي 
الحائزة على جائزة نوبل للسالم

أص��درت محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أمس، حكمًا بالس��جن 3 س��نوات 
على الزعيمة المخلوعة أونج س��ان سو تش��ي الحائزة على جائزة نوبل للسالم بتهمة 

قبول رشوة.
وتواجه سوتش��ي البال��غ عمرها 77 عامًا، اتهامات بما ال يق��ل عن 18 جريمة تتراوح 
من الكس��ب غير المش��روع إلى التالعب في االنتخابات، وتبل��غ عقوبتها اإلجمالية ما 
يقرب من 190 عامًا. وتحتجز سو تشي في حبس انفرادي بالعاصمة نايبيداو، وأجريت 

محاكماتها في جلسات مغلقة.

انطالق مهرجان البحرين السينمائي السبت
تنطل��ق الس��بت، فعالي��ات الدورة 
البحري��ن  مهرج��ان  م��ن  الثاني��ة 
السينمائي 2022 تحت رعاية هيئة 
البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار، والت��ي 

تستمر حتى 19 أكتوبر.
وتضم مس��ابقة المهرجان 4 فئات 
رئيس��ة هي: فئة األف��الم الروائية 
القصي��رة، فئة األف��الم الوثائقية، 
فئ��ة أف��الم التحريك، فئ��ة األفالم 
البحريني��ة، يتنافس فيها 49 فيلمًا 
قصي��رًا م��ن مختل��ف دول الوط��ن 

العربي.
وقال رئيس الهيئة الشيخ خليفة بن 
أحمد بن عبداهلل آل خليفة: »تكمن 
أهمية الفن الس��ينمائي في قدرته 
عل��ى عك��س القضاي��ا المجتمعية 
بص��ورة دقيق��ة ج��دًا، حي��ث ينقل 

بش��خصياته  الس��ينمائي  العم��ل 
رس��ائل  وأماكن تصويره  وحواراته 

توعوية هادفة للجمهور«.

وأكد أن هذا الفن يعد وسيلة مهمة 
م��ن وس��ائل االتص��ال الحض��اري 
والثقافي، مؤكدًا أهمية االس��تمرار 
ف��ي دع��م جه��ود االرتق��اء بالفن 

السينمائي في مملكة البحرين.    
المهرج��ان  افتت��اح  حف��ل  ويق��ام 
التج��اري  الس��يف  بس��ينما مجم��ع 
»ضاحية السيف« سينما 1، ويتخلل 
الس��عودي  الفيلم  ع��رض  االفتتاح 
الروائ��ي الطويل »كي��ان« للمخرج 
حكيم جمعة، كأحد أوجه الش��راكة 
م��ع مهرج��ان »أفالم الس��عودية« 
   CINEWAVES  بالتعاون مع شركة

للتوزيع.
األف��الم  ع��روض  جان��ب  وإل��ى 
المش��اركة والع��روض المصاحب��ة 
يق��دم المهرج��ان ع��ددًا من ورش 

التخصصي��ة  والن��دوات  العم��ل 
المتعلق��ة بصناعة الس��ينما، حيث 
بس��ام  البحرين��ي  المخ��رج  يق��دم 
الذوادي ورشة حول كتابة السيناريو 

للمبتدئين  لمدة 3 أيام.
وتق��دم مدي��رة تج��ارب األداء ف��ي 
عت��اب    MBC Talent مؤسس��ة 
نعيم ورش��ة متقدمة ح��ول كيفية 
ح��ول  ون��دوة  الممثلي��ن،  اختي��ار 
أهمية تجارب األداء وخفاياها، فيما 
تقدم المحامي��ة فاتن الحداد ندوة 
حول حق��وق الملكي��ة الفكرية في 
الس��ينما، وبالتع��اون مع الس��فارة 
البحرين  ل��دى مملك��ة  األمريكي��ة 
ميلر  جاكلي��ن  البروفيس��ور  تق��دم 
ورش��ة عم��ل لم��دة 3 أي��ام ح��ول 

التخطيط المالي لصناعة األفالم.

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

 طبيب روسي: سرطان الرئة 
القاتل رقم واحد في العالم

أعل��ن الدكتور ألكس��ندر مياس��نيكوف أن س��رطان الرئة يبقى أكثر أنواع الس��رطان 
انتشارًا في العالم، سواء من حيث اإلصابات أو الوفيات.

ويشير مياس��نيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن سرطان الرئة في المراحل المبكرة 
ال تظه��ر له أي أعراض، وف��ي مراحله المتقدمة أعراضه ش��بيهة بأعراض عدد من 

األمراض.
ويضيف أن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارًا هي السعال، وبحة في الصوت، وسعال 
مزم��ن، وأل��م في الص��در، وضيق في التنفس، وتك��رر اإلصابة بأم��راض في الجهاز 
التنفس��ي- التهاب الش��عب الهوائية، وااللتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، 

والفقدان غير المبرر للوزن.
ويضي��ف: هن��اك عوام��ل أخرى تس��بب اإلصابة بس��رطان الرئة هي: تل��وث الهواء، 
واستنشاق مادة األسبس��توس المستخدمة في البناء، وغاز الرادون، وهو غاز طبيعي 
مش��ع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني، ومرض السل، 

وفيروسات األورام، وإصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى.

 خربت 100 إطار سيارة.. سيدة 
تفصح عن دوافع سلوكها الغريب

كش��فت س��يدة بريطانية تبلغ م��ن العمر 
62 عامًا عن س��بب قيامها بتخريب وتفريغ 
إطارات حوالي 100 س��يارة دف��ع رباعي في 

الشهر الماضي.
وقال��ت العضوة والناش��طة ف��ي مجموعة 
The Tire Extinguishers البيئية، لش��بكة 
»س��كاي ني��وز« البريطانية: »إنها تش��عر 
بالغضب من س��ائقي المركب��ات المدمرة 

للمناخ«، الفتة إل��ى أنها تريد تجنيد جيش 
من النساء لالنضمام إلى احتجاجها.

وذكرت السيدة التي طلبت أن ُتدعى آنا، أنها 
تس��تهدف س��يارات الدفع الرباعي في غرب 
لندن في أثناء عودتها من العمل بالدراجة 
إلى المنزل، مش��يرة إلى أنها قامت بتفريغ 
إط��ارات 16 مركب��ة ف��ي إحدى األمس��يات. 
وأكدت أنها مس��تعدة لقضاء بعض الوقت 

في الس��جن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إال 
إذا اتخ��ذت الحكومة إجراءات ضد س��يارات 
الدف��ع الرباعي، بما في ذلك حظر اإلعالنات 

عن تلك الفئة من المركبات.
وع��ن مبرراتها، قال��ت آنا: »تتس��بب هذه 
الس��يارات بتل��وث كبي��ر يؤثر علين��ا، كما 
الدراج��ات  راكب��ي  يرهب��ون  س��ائقيها  أن 

والمشاة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/13/watan-20221013.pdf?1665636698
https://alwatannews.net/article/1031445
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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أمام “صورة الحياة”.. عدسة “أكتوبر الوردي” تلتقط زوايا التفاؤل واألمل ومعاني “التكاتف”

الهاجري: مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث الهادفة إليجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي

دليلة أرناؤوط: مسؤولية... إنسانية ومجتمعية

سامية حسين: تعاون مثمر بين “^” والجمعية في فعاليــات تشكل أولويــات

فجـــر المنصـــوري:
ال تحرموا أنفسكم من التفاؤل

د. سهيـــر ال سعد:
الكشف المبكر يساهم في تقليل المضاعفات

زينب النشيـــط:
إشراق األمل في نفوس المرضى

أضفى حضور الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة سعادة الدكتورة مريم الهاجري وجمع من المدعوات والمشاركات والمنظمات لوًنا وردًيا أخاًذا مفعًما بالتفاؤل واألمل والتكاتف في فعالية “صورة الحياة” صبيحة يوم أمس )األربعاء( الثاني 
عشــر من شــهر أكتوبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج، بالتعاون والشــراكة بين صحيفة “البالد” وجمعية الكلمة الطيبة ممثلة في إدارة تقدم المرأة، لتحمل أهدافها المتناغمة مع “شهر أكتوبر الوردي” نحو رسائل األمل والتوعية بأهمية الفحص 

المبكر وطرق الوقاية من اإلصابة باألورام من جهة، ونحو مساندة المصابات والمتعافيات من سرطان الثدي، تفعياًل ألهداف هذه المناسبة العالمية. 
وتعددت فقرات الفعالية بين مشــاهد قدمتها الزميالت في صحيفة “البالد” وباقة من المشــاركات التي قدمت فيها استشــاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتورة ســهير السعد، وقدمت فيها كل من المتعافيتين فجر المنصوري وزينب النشيط 

تجربتيهما بما فيهما من عزيمة وإصرار على مواجهة أصعب التحديات لالنتصار على المرض، لتتالقى كل تلك الفقرات في خالصة رسائل معطرة بالحب.

قالت الوكيل المســاعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري: “إن مملكة البحرين تشــارك دول العالم االحتفال بمناسبة شهر التوعية 
بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف االحتفال إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر لتقليل الوفيات، كما أن 

مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث التي تهدف إلى إيجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي”.
وأضافت: “يعتبر سرطان الثدي واحدا من أهم الموضوعات الصحية التي يجب االهتمام بها والتركيز عليها عبر تسخير كل اإلمكانات الالزمة للتشجيع 

على الفحص المبكر الروتيني والدوري؛ إذ يساهم الكشف المبكر عن المرض والسيطرة على المرض وتقليل المضاعفات المستقبلية”.
وتابعــت الهاجري: “إن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة ســخرت العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الداعمة لتكثيف ســبل الوقاية الممكنة إلى 
جانب تعزيز الشــراكة المجتمعية وحفلنا اليوم مثال على ذلك، فنحن اليوم نســعى إلى الحد من انتشار المرض وتداعياته عبر التشجيع على اتباع األنماط 
الصحية التي تســاهم في توفير حياة صحية بعيًدا عن عوامل الخطورة التي قد تســبب المرض مســتقباًل”. وأكدت أن وزارة الصحة تحرص على الحد من 

انتشار المرض ونشر الوعي الالزم عن سبل الوقاية عبر التنظيم الحمالت التثقيفية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر له دور في نجاح العالج.
وشــددت علــى أهمية الدور اإلعالمي في التثقيف، مشــيدة بدور صحيفــة البالد وجمعية الكلمــة الطبية في مواكبة المســتجدات والتطورات العلمية 
خصوًصا ســرطان الثدي باعتبار أن األخير من أكثر األمراض شــيوًعا لدى النســاء مما يبرز أهمية المواصلة على نشر الوعي والتثقيف بااللتزام بالفحوصات 

الدورية مما يساهم في خفض الوفيات.

وبمشــاعر عميقة تجاه كل أحبتها، تحدثت الشيف فجر المنصوري 

بالتعبير عن الحب للجميع، فصورة الحياة تعني أن نأمل ونتمنى الخير 

لكل من حولنا بروح دينية وإنسانية ووطنية. 

وقالت: ”لي من صميم قلبي رسالة قصيرة وهي... كونوا دائًما على 

اتصــال بعطايا رب العالميــن، وكونوا دائًما في حالة من األحاســيس 

المشــرقة المرتبطة بما يمنحنا اهلل جل وعال من نعم، ال تستسلموا ألي 

موقف قد يلزم منكم أن تخســروا ولو لحظة واحدة في يومكم تحرمكم 

من االبتسامة والتفاؤل وتأمل القادم الجميل”.

وتوجهت مدير أول المبيعات والتســويق واالشــتراكات بصحيفة البالد دليلة أرناؤوط بالشكر والعرفان إلى جميع المشــاركات في هذا المحفل، مؤكدًة أن الفعالية تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وهذا الدور 
الحضاري يجسد معاني الخير والسالم والمحبة، ويغرس معاني األسرة الواحدة الداعمة لكل المرضى، والشكر موصول إلى الشركات التي دعمت الحملة التي أطلقتها “البالد” كل من نوغا، بابكو، جيبك، بناغاز، الهالل 

اليف، شركة المعلم، بنفت، درة البحرين، سوليدرتي. 
ولفتت إلى أن الحملة ستســتمر في الســنوات المقبلة؛ ألنها تأتي تواصاًل مع حملة الصحيفة التي أطلقتها في العامين الماضيين بعنوان “أكتوبر الوردي” عبر ملحق أضواء وملحق صحتنا في “البالد” وسلســلة 
لقاءات “اليف انستغرام”، مؤكدة أن شعار الحملة “صورة الحياة” يحمل في مضامينه وأبعاده تأكيد أهمية الفحص المبكر للكشف عن أورام الصدر، وهو ما يعرف بالتصوير اإلشعاعي للصدر )الماموغرام( الدقيق في 
الكشف عن النمو غير الطبيعي ألنسجة الثدي، وفكرة الشعار تربط بين عاداتنا في استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات التصوير  الرقمي في شتى مناحي حياتنا اليومية، فيما يمكن أن يكون الفحص 
بالتصوير اإلشعاعي جزًءا من ذلك النشاط بالنسبة للمرأة ال سيما بعد سن األربعين، للتأكد من سالمتها من أي أورام، وتعيش حياتها بشكل صحي آمن. وأوضحت أن مجموعة من موظفات صحيفة “البالد” يشاركن 

في الحملة بأفكار مبتكرة إليصال رسائل توعية متنوعة بمختلف الوسائط اإللكترونية والورقية، باعتبار أن شهر أكتوبر مناسبة عالمية لتكثيف التوعية وتأكيد أهمية الفحص الطبي للوقاية من اإلصابة.

من جهتها، أرســلت عضو مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة ورئيس إدارة تقدم المرأة ســامية حســين باقات من الزهور للقائمين على الفعالية من المنظمات والمشاركات، مؤكدًة أن اللقاء يعكس في 
جوهــره الــدور الحقيقي لمســاندة المرضى. كما أثنت على التعاون المثمر بين “البالد” والجمعية في الفعاليات التي اعتبرتها من األولويات ال ســيما أن إدارة تقدم المــرأة لديها العديد من األهداف تتصدر 

قائمتها برامج وفعاليات توعية المرأة واألسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تحرص على المشاركة في فعاليات داخل البحرين وخارجها ومن بينها مناسبة “أكتوبر الوردي”؛ للمساهمة في توعية المجتمع سواء عبر المحاضرات أو الدورات أو ورش العمل.
وزادت: ”نحن بصفتنا جمعية في إطار مؤسسات المجتمع المدني، وإدارة متخصصة، البد أن تكون لنا بصمة ومشاركة، فهذا دور مهم نعتز بالمشاركة فيه خصوًصا في تعاوننا المثمر مع صحيفة البالد”.
ولفتت إلى أن من أهم أهداف إدارة تقدم المرأة تلك الموضوعات المتعلقة بالمرأة في عالم التكنولوجيا، والمرأة في ريادة األعمال، وســرد قصص النجاح وبرامج التوعية األســرية، كما أشــارت ألهمية 

استمراريتها في رفع وعي المجتمع.

أكدت استشــاري الجراحة العامة والثدي واألورام الدكتورة ســهير الســعد أن نسبة 
الوفاة بســرطان الثدي عالمًيا بدأت تنخفض تدريجًيا وليس مثل ما كانت في الســابق 

وقد يكون ذلك بسبب االكتشاف المبكر.
وشــددت على أهمية اكتشــاف المرض فــي مرحلة مبكرة إذ إن ذلك يســاهم في 
التقليل من المضاعفات. وقالت: ”ســرطان الثدي أكثر شــيوًعا إال إن التطورات العالجية 
التي نشــهدها أعطتنا الفرصة بــأن يكون هذا المرض تحت الســيطرة. وأضافت:” أكثر 
إصابات سرطان الثدي تسجل بين النساء، إال أنه بحسب اإلحصاءات فإن منطقتنا تسجل 
عــدد حاالت أقل من العديــد من الدول كأميركا وأســتراليا وكندا وحتى نســبة الوفيات 

أيضا، إضافة إلى قلة عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في منطقتنا أيًضا”. 
ولفتت إلى أن نســبة النجاة تعتمد على مرحلة اكتشــاف السرطان، إذ إنه في حال 
اكتشــافه في المرحلة األولى والثانية فإن نســبة الشــفاء تصل إلى أكثر من 90 % وقد 
تصــل إلى %100. وتحــدث في كلمتها عن عوامل الخطورة التي تســاهم في اإلصابة 

كالتقدم في العمر والعامل الوراثي وغيرها من العوامل.

ومن أجل نشر “فكرة وخبرة”، اختارت المتعافية زينب النشيط أن تحذر من “الخوف”، 
فقالــت: ”هنــاك الكثير الكثير مما اســتطيع قوله مــن تجربتي مع المــرض، لربما تنفع 
المجتمع وتوضــح بعض الجوانب، وعلي أن أركز على ثقافــة الخوف ليحل محلها ثقافة 
الفحص، وأقول إن المرأة حينما تبادر للفحص المبكر فســتتمكن من الحصول على العالج 
مبكــًرا أيًضــا ثم تعود إلى حياتها... أســرتها وعملها، خالف اكتشــاف الــورم في وقت 
متأخر، ولهذا كلي أمل في أن ينتقل مضمون ما قلته إلى محتوى المؤثرين في وســائل 

التواصل االجتماعي، سواء في شهر أكتوبر أم سائر شهور العام”.
ووجهــت رســائل 3 إلى الكادر الطبــي الذي يعالــج مرضى األورام، وإلى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وإلى المرضــى وذويهم، وخالصة تلك الرســائل الثالث هي: الشــكر 
والتقدير واالمتنان، وفي الوقت ذاته اســتمرار الدعم والمســاندة وغرس إشراقة األمل في 

نفوس المرضى.
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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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أمام “صورة الحياة”.. عدسة “أكتوبر الوردي” تلتقط زوايا التفاؤل واألمل ومعاني “التكاتف”

الهاجري: مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث الهادفة إليجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي

دليلة أرناؤوط: مسؤولية... إنسانية ومجتمعية

سامية حسين: تعاون مثمر بين “^” والجمعية في فعاليــات تشكل أولويــات

فجـــر المنصـــوري:
ال تحرموا أنفسكم من التفاؤل

د. سهيـــر ال سعد:
الكشف المبكر يساهم في تقليل المضاعفات

زينب النشيـــط:
إشراق األمل في نفوس المرضى

أضفى حضور الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة سعادة الدكتورة مريم الهاجري وجمع من المدعوات والمشاركات والمنظمات لوًنا وردًيا أخاًذا مفعًما بالتفاؤل واألمل والتكاتف في فعالية “صورة الحياة” صبيحة يوم أمس )األربعاء( الثاني 
عشــر من شــهر أكتوبر 2022 في قاعة أوال بفندق الخليج، بالتعاون والشــراكة بين صحيفة “البالد” وجمعية الكلمة الطيبة ممثلة في إدارة تقدم المرأة، لتحمل أهدافها المتناغمة مع “شهر أكتوبر الوردي” نحو رسائل األمل والتوعية بأهمية الفحص 

المبكر وطرق الوقاية من اإلصابة باألورام من جهة، ونحو مساندة المصابات والمتعافيات من سرطان الثدي، تفعياًل ألهداف هذه المناسبة العالمية. 
وتعددت فقرات الفعالية بين مشــاهد قدمتها الزميالت في صحيفة “البالد” وباقة من المشــاركات التي قدمت فيها استشــاري الجراحة والعامة والمناظير الدكتورة ســهير السعد، وقدمت فيها كل من المتعافيتين فجر المنصوري وزينب النشيط 

تجربتيهما بما فيهما من عزيمة وإصرار على مواجهة أصعب التحديات لالنتصار على المرض، لتتالقى كل تلك الفقرات في خالصة رسائل معطرة بالحب.

قالت الوكيل المســاعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري: “إن مملكة البحرين تشــارك دول العالم االحتفال بمناسبة شهر التوعية 
بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف االحتفال إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر لتقليل الوفيات، كما أن 

مشاركتنا تأتي لسعينا في دعم األبحاث التي تهدف إلى إيجاد العالج وتثقيف المعرضين لإلصابة بسرطان الثدي”.
وأضافت: “يعتبر سرطان الثدي واحدا من أهم الموضوعات الصحية التي يجب االهتمام بها والتركيز عليها عبر تسخير كل اإلمكانات الالزمة للتشجيع 

على الفحص المبكر الروتيني والدوري؛ إذ يساهم الكشف المبكر عن المرض والسيطرة على المرض وتقليل المضاعفات المستقبلية”.
وتابعــت الهاجري: “إن وزارة الصحة وبدعم من الحكومة ســخرت العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية الداعمة لتكثيف ســبل الوقاية الممكنة إلى 
جانب تعزيز الشــراكة المجتمعية وحفلنا اليوم مثال على ذلك، فنحن اليوم نســعى إلى الحد من انتشار المرض وتداعياته عبر التشجيع على اتباع األنماط 
الصحية التي تســاهم في توفير حياة صحية بعيًدا عن عوامل الخطورة التي قد تســبب المرض مســتقباًل”. وأكدت أن وزارة الصحة تحرص على الحد من 

انتشار المرض ونشر الوعي الالزم عن سبل الوقاية عبر التنظيم الحمالت التثقيفية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر له دور في نجاح العالج.
وشــددت علــى أهمية الدور اإلعالمي في التثقيف، مشــيدة بدور صحيفــة البالد وجمعية الكلمــة الطبية في مواكبة المســتجدات والتطورات العلمية 
خصوًصا ســرطان الثدي باعتبار أن األخير من أكثر األمراض شــيوًعا لدى النســاء مما يبرز أهمية المواصلة على نشر الوعي والتثقيف بااللتزام بالفحوصات 

الدورية مما يساهم في خفض الوفيات.

وبمشــاعر عميقة تجاه كل أحبتها، تحدثت الشيف فجر المنصوري 

بالتعبير عن الحب للجميع، فصورة الحياة تعني أن نأمل ونتمنى الخير 

لكل من حولنا بروح دينية وإنسانية ووطنية. 

وقالت: ”لي من صميم قلبي رسالة قصيرة وهي... كونوا دائًما على 

اتصــال بعطايا رب العالميــن، وكونوا دائًما في حالة من األحاســيس 

المشــرقة المرتبطة بما يمنحنا اهلل جل وعال من نعم، ال تستسلموا ألي 

موقف قد يلزم منكم أن تخســروا ولو لحظة واحدة في يومكم تحرمكم 

من االبتسامة والتفاؤل وتأمل القادم الجميل”.

وتوجهت مدير أول المبيعات والتســويق واالشــتراكات بصحيفة البالد دليلة أرناؤوط بالشكر والعرفان إلى جميع المشــاركات في هذا المحفل، مؤكدًة أن الفعالية تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وهذا الدور 
الحضاري يجسد معاني الخير والسالم والمحبة، ويغرس معاني األسرة الواحدة الداعمة لكل المرضى، والشكر موصول إلى الشركات التي دعمت الحملة التي أطلقتها “البالد” كل من نوغا، بابكو، جيبك، بناغاز، الهالل 

اليف، شركة المعلم، بنفت، درة البحرين، سوليدرتي. 
ولفتت إلى أن الحملة ستســتمر في الســنوات المقبلة؛ ألنها تأتي تواصاًل مع حملة الصحيفة التي أطلقتها في العامين الماضيين بعنوان “أكتوبر الوردي” عبر ملحق أضواء وملحق صحتنا في “البالد” وسلســلة 
لقاءات “اليف انستغرام”، مؤكدة أن شعار الحملة “صورة الحياة” يحمل في مضامينه وأبعاده تأكيد أهمية الفحص المبكر للكشف عن أورام الصدر، وهو ما يعرف بالتصوير اإلشعاعي للصدر )الماموغرام( الدقيق في 
الكشف عن النمو غير الطبيعي ألنسجة الثدي، وفكرة الشعار تربط بين عاداتنا في استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات التصوير  الرقمي في شتى مناحي حياتنا اليومية، فيما يمكن أن يكون الفحص 
بالتصوير اإلشعاعي جزًءا من ذلك النشاط بالنسبة للمرأة ال سيما بعد سن األربعين، للتأكد من سالمتها من أي أورام، وتعيش حياتها بشكل صحي آمن. وأوضحت أن مجموعة من موظفات صحيفة “البالد” يشاركن 

في الحملة بأفكار مبتكرة إليصال رسائل توعية متنوعة بمختلف الوسائط اإللكترونية والورقية، باعتبار أن شهر أكتوبر مناسبة عالمية لتكثيف التوعية وتأكيد أهمية الفحص الطبي للوقاية من اإلصابة.

من جهتها، أرســلت عضو مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة ورئيس إدارة تقدم المرأة ســامية حســين باقات من الزهور للقائمين على الفعالية من المنظمات والمشاركات، مؤكدًة أن اللقاء يعكس في 
جوهــره الــدور الحقيقي لمســاندة المرضى. كما أثنت على التعاون المثمر بين “البالد” والجمعية في الفعاليات التي اعتبرتها من األولويات ال ســيما أن إدارة تقدم المــرأة لديها العديد من األهداف تتصدر 

قائمتها برامج وفعاليات توعية المرأة واألسرة.
وأشارت إلى أن الجمعية تحرص على المشاركة في فعاليات داخل البحرين وخارجها ومن بينها مناسبة “أكتوبر الوردي”؛ للمساهمة في توعية المجتمع سواء عبر المحاضرات أو الدورات أو ورش العمل.
وزادت: ”نحن بصفتنا جمعية في إطار مؤسسات المجتمع المدني، وإدارة متخصصة، البد أن تكون لنا بصمة ومشاركة، فهذا دور مهم نعتز بالمشاركة فيه خصوًصا في تعاوننا المثمر مع صحيفة البالد”.
ولفتت إلى أن من أهم أهداف إدارة تقدم المرأة تلك الموضوعات المتعلقة بالمرأة في عالم التكنولوجيا، والمرأة في ريادة األعمال، وســرد قصص النجاح وبرامج التوعية األســرية، كما أشــارت ألهمية 

استمراريتها في رفع وعي المجتمع.

أكدت استشــاري الجراحة العامة والثدي واألورام الدكتورة ســهير الســعد أن نسبة 
الوفاة بســرطان الثدي عالمًيا بدأت تنخفض تدريجًيا وليس مثل ما كانت في الســابق 

وقد يكون ذلك بسبب االكتشاف المبكر.
وشــددت على أهمية اكتشــاف المرض فــي مرحلة مبكرة إذ إن ذلك يســاهم في 
التقليل من المضاعفات. وقالت: ”ســرطان الثدي أكثر شــيوًعا إال إن التطورات العالجية 
التي نشــهدها أعطتنا الفرصة بــأن يكون هذا المرض تحت الســيطرة. وأضافت:” أكثر 
إصابات سرطان الثدي تسجل بين النساء، إال أنه بحسب اإلحصاءات فإن منطقتنا تسجل 
عــدد حاالت أقل من العديــد من الدول كأميركا وأســتراليا وكندا وحتى نســبة الوفيات 

أيضا، إضافة إلى قلة عدد الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي في منطقتنا أيًضا”. 
ولفتت إلى أن نســبة النجاة تعتمد على مرحلة اكتشــاف السرطان، إذ إنه في حال 
اكتشــافه في المرحلة األولى والثانية فإن نســبة الشــفاء تصل إلى أكثر من 90 % وقد 
تصــل إلى %100. وتحــدث في كلمتها عن عوامل الخطورة التي تســاهم في اإلصابة 

كالتقدم في العمر والعامل الوراثي وغيرها من العوامل.

ومن أجل نشر “فكرة وخبرة”، اختارت المتعافية زينب النشيط أن تحذر من “الخوف”، 
فقالــت: ”هنــاك الكثير الكثير مما اســتطيع قوله مــن تجربتي مع المــرض، لربما تنفع 
المجتمع وتوضــح بعض الجوانب، وعلي أن أركز على ثقافــة الخوف ليحل محلها ثقافة 
الفحص، وأقول إن المرأة حينما تبادر للفحص المبكر فســتتمكن من الحصول على العالج 
مبكــًرا أيًضــا ثم تعود إلى حياتها... أســرتها وعملها، خالف اكتشــاف الــورم في وقت 
متأخر، ولهذا كلي أمل في أن ينتقل مضمون ما قلته إلى محتوى المؤثرين في وســائل 

التواصل االجتماعي، سواء في شهر أكتوبر أم سائر شهور العام”.
ووجهــت رســائل 3 إلى الكادر الطبــي الذي يعالــج مرضى األورام، وإلى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وإلى المرضــى وذويهم، وخالصة تلك الرســائل الثالث هي: الشــكر 
والتقدير واالمتنان، وفي الوقت ذاته اســتمرار الدعم والمســاندة وغرس إشراقة األمل في 

نفوس المرضى.
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