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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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ــد  ــ ــديـ ــ فـــــــــي إنـــــــــجـــــــــاز جـ
يــــؤكــــد الــــمــــكــــانــــة الــعــلــمــيــة 
المتقدمة للجامعة األهلية 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــعــربــي 
الجامعة  أكـــدت  والــعــالــمــي، 
األهلية تميزها مجددا عبر 
المؤلفين  قــائــمــة  تــصــدرهــا 
الـــــــعـــــــرب األكـــــــثـــــــر تــــأثــــيــــرا 
واســتــشــهــادا بــأبــحــاثــهــم في 
أحرز  حيث  العربي،  الوطن 
اإلداريـــة  العلوم  كلية  عميد 
عالم  البروفيسور  والمالية 
ــى  ــ ــة األولــ ــبـ ــرتـ ــمـ حــــمــــدان الـ
استشهاًدا  األكثر  للمؤلفين 
بأبحاثهم، فيما أحرز زميله 
الدكتور  الــمــشــارك  األســتــاذ 
منسق  حسن  الــصــادق  عبد 
بـــرنـــامـــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
اإلعــــالم والــعــالقــات الــعــامــة 
بكلية اآلداب والعلوم المركز 
الــثــانــي عــربــيــا، فــيــمــا حقق 
الجامعة  أســـاتـــذة  مــن  عـــدد 
أعلى  بــيــن  متقدمة  مــواقــع 
األكــــثــــر  ــن  ــيـ ــفـ ــؤلـ ــمـ ــلـ لـ  100
اســـتـــشـــهـــاًدا بــأبــحــاثــهــم في 
فئة  وضمن  العربي،  الوطن 
أعلى 5% من الباحثين في 

هذا المجال.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا اإلنــــجــــاز 
الــعــلــمــي كــنــتــيــجــة لــســيــاســة 
الداعمة  األهــلــيــة  الجامعة 
ــاد  ــجــ ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــ ــلـ لـ
إلى  والمستندة  والــرصــيــن، 
الوطنية  البحثية  األجــنــدة 
لمملكة البحرين والموصى 
بها في استراتيجية التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 
العامة  األمــانــة  تــقــود  حيث 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
جــــــهــــــدا كـــــبـــــيـــــرا لـــتـــحـــفـــيـــز 
خالل  من  البحثي  النشاط 
الـــمـــلـــتـــقـــيـــات والـــمـــنـــتـــديـــات 
الـــبـــحـــثـــيـــة الــــتــــي تــنــظــمــهــا 

باستمرار.
وأعـــــــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــل مـــــن 
يوسف  عبداهلل  البروفيسور 
المؤسس  الــرئــيــس  الــحــواج 
ــلــــس األمـــــنـــــاء  رئـــــيـــــس مــــجــ
أحمد  منصور  والبروفيسور 
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــالــــي رئــ ــعــ الــ

ــا بــهــذا  ــمــ ــزازهــ ــتــ ــيــــة عــــن اعــ ــلــ األهــ
تبريكاتهما  عن  معبرين  اإلنــجــاز، 
للبروفيسور عاّلم حمدان والدكتور 
عـــبـــد الــــصــــادق حـــســـن وزمـــالئـــهـــم 
األهلية  الجامعة  أســاتــذة  وجميع 
مشهودة  إنجازات  من  حققوه  لما 
فــــي مــــجــــاالت الـــبـــحـــث والـــكـــتـــابـــة 
تفوق  بــوضــوح  تكشف  والــتــألــيــف، 
بوصلة  وتــوجــه  األهــلــيــة  الجامعة 
قدر  أكبر  نحو  وطلبتها  أساتذتها 
العلمية  باألنشطة  االهــتــمــام  مــن 

والبحثية.
ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وأعـــــــلـــــــن مـ
ــيــــة  واالســـــــتـــــــشـــــــهـــــــادات الــــمــــرجــــعــ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــمــــجــــالت الـــعـــلـــمـــيـــة الـ لــ
أكــتــوبــر  ــي  فـ  )Arcif  – ــيــــف  )أرســ
قــاعــدة  مـــبـــادرات  أحـــد  وهـــو   2022
بيانات »معرفة« لإلنتاج والمحتوى 
الــعــلــمــي إطــــالق تــقــريــره الــســنــوي 
ــع لــلــمــجــالت والــمــؤلــفــيــن  ــابـ ــسـ الـ
ــر تــــــأثــــــيــــــًرا واســـــتـــــشـــــهـــــاًدا  ــ ــ ــثـ ــ ــ األكـ
بــأبــحــاثــهــم فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. 
وكــــان هــــذا الــتــقــريــر نــتــاج فحص 
ودراسة بيانات ما يزيد على 5100 
مختلف  فــي  عربية  علمية  مجلة 
أكثر  عــن  والــصــادرة  التخصصات، 
علمية  وهــيــئــة  جــامــعــة   1400 مــن 
إلــى  بــاإلضــافــة  عــربــيــة،  بحثية  أو 
دراســـــة وفـــحـــص اإلنـــتـــاج الــعــلــمــي 
ـــ500.229 مؤلًفا  لــ واالســتــشــهــادات 
عــــربــــًيــــا، نــــشــــرت أعـــمـــالـــهـــم عــبــر 
مــقــالــة   623.000 عــلــى  يـــزيـــد  مـــا 
ــة مــنــشــورة فـــي الــمــجــالت  ــ أو دراسـ
الــعــلــمــيــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــتــخــصــصــات األكـــاديـــمـــيـــة، وقـــد 
المستشهد  الــمــؤلــفــيــن  ــدد  عـ بــلــغ 

بأبحاثهم فيها 44.800 مؤلف.
ــيــــار  ــتــ أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد اخــ
الــمــؤلــفــيــن األكـــثـــر تـــأثـــيـــًرا عــربــًيــا 
ناتجة  بــيــانــات  إلــى  اســتــنــدت  فقد 
عــن مــســح ضــخــم ونــوعــي لإلنتاج 
ــي الـــــعـــــربـــــي لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن  ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــعــــربــــي، وتــضــمــنــت  ــي الـــعـــالـــم الــ فــ
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــمـــعـــتـــمـــدة الخـــتـــيـــار 
الــمــؤلــفــيــن األكــثــر تــأثــيــًرا عــربــًيــا: 
االستشهادات  عــدد  إجمالي  أواًل: 
التي حصل عليها المؤلف، ثانًيا: 
ــغـــرافـــي لــلــبــاحــثــيــن  ــاق الـــجـ ــنـــطـ الـ
المؤلف،  بمقاالت  المستشهدين 
الذاتية  االستشهادات  عدد  ثالًثا: 

ــار عـــدد  ــيـ ــعـ ــًرا مـ ــ ــيــ ــ ــلـــمـــؤلـــف، وأخــ لـ
في  للمؤلف  المنشورة  الــمــقــاالت 

مجالت معتمدة في »أرسيف«. 
ــان مــــن نـــتـــائـــج تــقــريــر  ــ ــد كـ ــ وقـ
مــعــامــل الــتــأثــيــر واالســـتـــشـــهـــادات 
الــمــرجــعــيــة لــلــمــجــالت الــعــلــمــيــة 
تــصــنــيــف   2022 لــــعــــام  الـــعـــربـــيـــة 
حمدان  محمد  عــاّلم  البروفيسور 
العلوم  كلية  بأعمال عميد  القائم 
اإلداريـــــــــــة والــــمــــالــــيــــة بــالــجــامــعــة 
عربًيا  األولى  المرتبة  في  األهلية 
التوالي-  على  الخامسة  -للسنة 
في قائمة المؤلفين األكثر تأثيًرا 
عربًيا في مجال العلوم االقتصادية 
وكذلك  األعــمــال،  وإدارة  والمالية 
تــصــنــيــف الـــدكـــتـــور عــبــد الـــصـــادق 
ومنسق  الــمــشــارك  األســتــاذ  حسن 
اإلعـــالم  فــي  الماجستير  بــرنــامــج 
اآلداب  بكلية  الــعــامــة  والــعــالقــات 
والعلوم في المرتبة الثانية عربًيا 
في قائمة المؤلفين األكثر تأثيًرا 
عربًيا في مجال اإلعالم واالتصال 
مــن إجــمــالــي عـــدد مــؤلــفــيــن يزيد 
أكثر  ضــمــن  مــؤلــف   10.000 عــلــى 
500.229 مؤلفا على مستوى  من 

الوطن العربي.
ــذة الـــجـــامـــعـــة أن  ــ ــاتـ ــ وأكــــــد أسـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن جــــديــــرة فــعــاًل 
عــلــمــًيــا وبحثًيا  مـــركـــزًا  تــكــون  بـــأن 
المنطقة  مــســتــوى  عــلــى  مــتــقــدًمــا 
ــام،  ــ والـــــشـــــرق األوســـــــــط بـــشـــكـــل عـ
مــنــوهــيــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
لهما  قدمت  األهلية  الجامعة  أن 
والمساندة  الــدعــم  أنـــواع  مختلف 
والــتــحــفــيــز عــلــى االســـتـــمـــرار في 
الــجــهــد الــبــحــثــي، وخـــصـــوصـــا أن 
الــجــامــعــة األهــلــيــة لــيــســت مــجــرد 
مؤسسة تعليمية وأكاديمية، وإنما 
وأساتذتها  إدارتها  منظور  في  هي 
وطــلــبــتــهــا صـــرح عــلــمــي وأكــاديــمــي 
ــال قــــــادرة على  ــيـ يــعــنــى بــخــلــق أجـ
اإلبداع واالبتكار ورفد سوق العمل 
احــداث  قـــادرة على  بــكــوادر مؤهلة 
الــتــنــمــيــة الــمــطــلــوبــة، ومــــن جهة 
أخرى فإن الجامعة األهلية تمثل 
مركزًا علميًا وبحثيًا رائدًا يالحق 
تواجهها  التي  التحديات  مختلف 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة فـــي الــمــجــتــمــع 
البحريني والخليجي ويبحث عن 
الحلول واالبتكارات المناسبة لها.

} رئيس هيئة األركان خالل فعاليات المؤتمر.

بــتــكــلــيــف مــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب 
حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رئيس هيئة األركان فعاليات معرض ومؤتمر 
 ،)2022 )سوفكس  الخاصة  العمليات  معدات 
الهاشمية  األردنية  المملكة  في  ُيعقد  الــذي 

الشقيقة.
ــان بحضور  ــ وقـــد قـــام رئــيــس هــيــئــة األركــ
افــتــتــاح الــمــؤتــمــر الـــذي شــمــل ثـــالث جلسات 
ــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة في  تــحــت مــســمــى قــ
خـــالل  مــــن   )MESOC( األوســـــــط  ــرق  ــشــ الــ
قــــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة لــعــدد مــن الــقــوات 
تضمنت  والـــصـــديـــقـــة  الــشــقــيــقــة  الــمــســلــحــة 
ــتــــي هــــدفــــت إلـــى  ــاور الــ ــحــ ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
مكافحة  في  العمل  وآلية  المفاهيم  توحيد 
وفقًا  معه  التعامل  وكيفية  الــدولــي  اإلرهـــاب 
لخطط استراتيجية دولية وتوسيع مجاالت 

التعاون ضمن مجتمع العمليات الخاصة العالمية 
بأساليب الحرب الحديثة.

كما قام رئيس هيئة األركان بجولة في معرض 
ــعـــدات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة )ســوفــكــس  ومــؤتــمــر مـ
2022(، حيث اطلع خاللها على عدد من األجنحة 
المشاركة وما تحتويه األقسام المختلفة من أحدث 
نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الدقيقة 
والمتقدمة، وأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات 
تسهم  متطورة  ومــعــدات  تكنولوجيا  من  الدفاعية 
في تعزيز األمن اإلقليمي والدولي وخدمة السالم 

العالمي.
التنظيم  بمستوى  األركـــان  هيئة  رئيس  وأشــاد 
المتقدم لهذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض 
نموًا في منطقة الشرق األوسط، والجاذبة للشركات 
والمعدات  األسلحة  لمختلف  والمصنعة  العارضة 
وذلك  العسكري،  المجال  والمتطورة في  الحديثة 
بمشاركة 38 دولة وأكثر من 300 شركة متخصصة 

بصناعة المعدات الدفاعية واألسلحة.

بتكليف من ولي العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الوزراء

رئي�ض هيئة الأركان يح�ضر فعاليات معر�ض 

وم�ؤتمر معدات العمليات الخا�صة بالأردن

أشاد الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  التربية  وزير  النعيمي 
أمـــنـــاء مجلس  رئـــيـــس مــجــلــس 
ومساندة  بدعم  العالي  التعليم 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
للمسيرة  المعظم  الــبــالد  ملك 
التعليمية، والمتابعة المستمرة 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ مــــن صــ
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، مما مكنها من تحقيق 
ــازات كــــبــــيــــرة ســــــــواء عــلــى  ــ ــ ــجـ ــ ــ إنـ
اإلقليمي  أو  الوطني  المستوى 
أو الدولي، مؤكدًا أنه منذ صدور 
 2005 لــســنــة   )3( رقـــم  الــقــانــون 
بــشــأن الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، قــامــت 
مجلس  في  المختصة  الجهات 
التعليم العالي، ومن ثم مجلس 
العالي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
بــمــتــابــعــة مـــن األمـــانـــة الــعــامــة، 
بــاتــخــاذ الــعــديــد مــن اإلجــــراءات 
واللوائح  الــقــرارات  إلــى  استنادًا 
التي تم إعدادها، بهدف االرتقاء 

بالمخرجات التعليمية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل تـــرؤســـه 
أمــنــاء مجلس  اجــتــمــاع مجلس 
ــذي عــقــد  ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، الــ
ــي،  ــرئــ ــمــ بـــتـــقـــنـــيـــة االتــــــصــــــال الــ
الشيخة  الدكتورة  قدمت  حيث 
رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس األمناء خالل االجتماع 
ــرات الـــتـــي  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــًا عـ ــ ــــرضـ عـ
أن  بعد  العامة،  األمــانــة  رفعتها 
تـــم تـــدارســـهـــا مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
االســــتــــشــــاريــــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عــن 

المجلس.
عـــددًا  المجلس  اتــخــذ  وقـــد 

من القرارات، منها ما يلي:
التفاقيات  استرشادي  دليل 
بحث  حيث  األكاديمي،  التعاون 
مـــذكـــرة  ــي  فــ ورد  ــا  مــ الــمــجــلــس 
األمانة العامة بشأن وضع دليل 
المعايير  يتضمن  اســتــرشــادي 
المتبعة لعقد اتفاقيات التعاون 
بين  التفاهم  مــذكــرات  إبـــرام  أو 
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــؤســســات 
ــي الـــخـــارجـــيـــة،  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ

األكاديمية  البرامج  واستضافة 
الخارجية، حيث وافق على هذا 

المقترح.
ووافـــــــق الــمــجــلــس مــبــدئــيــًا 
عــلــى طــلــب الــجــامــعــة األوروبــيــة 
استحداث ثالث كليات بالجامعة، 
ــة، وكــلــيــة  ــبـ ــوسـ وهـــــي كــلــيــة الـــحـ
األعــمــال،  إدارة  وكلية  الــحــقــوق، 
واستضافة برامج أكاديمية على 
بالتعاون  البكالوريوس  مستوى 
مــــع جـــامـــعـــة لـــنـــدن بــالــمــمــلــكــة 

المتحدة.
اطلع المجلس على مذكرة 
األمانة العامة بشأن التعاون بين 
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات 
اإلســالمــيــة وجــامــعــة محمد بن 
ــد لــلــعــلــوم اإلنــســانــيــة بــدولــة  زايــ
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

الشقيقة.
استحداث برامج أكاديمية

نــاقــش الــمــجــلــس عــــددا من 
مــذكــرات األمــانــة الــعــامــة بشأن 
طلبات مؤسسات التعليم العالي 
ــداث بــــرامــــج أكـــاديـــمـــيـــة  ــحــ ــتــ اســ
حيث  أخــرى،  برامج  واستضافة 
أن  على  عليها،  الــمــوافــقــة  تمت 
تــقــوم تــلــك الــمــؤســســات بــإســنــاد 
ــج الـــخـــارجـــيـــة وتــســكــيــن  ــرامـ ــبـ الـ
اإلطــار  على  الداخلية  البرامج 
الوطني للمؤهالت قبل اإلعالن 
وفــتــح بــاب الــقــبــول فيها، وذلــك 

على النحو التالي: 
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة 
اســـتـــحـــداث بـــكـــالـــوريـــوس األمـــن 
الذكاء  وبكالوريوس  السيبراني 
تقنية  كــلــيــة  فـــي  االصـــطـــنـــاعـــي 
المعلومات والحوسبة، بالتعاون 
ــتــــوحــــة  ــجـــــامـــــعـــــة الــــمــــفــ مـــــــع الـــ

بالمملكة المتحدة.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة 
تــــــعــــــديــــــل مـــــســـــمـــــى بـــــرنـــــامـــــج 
األعــمــال  إدارة  فــي  بــكــالــوريــوس 
تــخــصــص أنــظــمــة إداريــــــــة، إلــى 
إدارة  فـــي  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 

األعمال )ممارسة األنظمة(.
الموافقة على طلب جامعة 
العلوم التطبيقية تعديل الخطة 
الماجستير  لبرنامج  الدراسية 
بتضمينها مسارين  القانون  في 

ــام ومــســار  ــعـ ــار الـــقـــانـــون الـ ــسـ )مـ
القانون الخاص(.

الــمــبــدئــيــة على  الـــمـــوافـــقـــة 
التطبيقية  العلوم  طلب جامعة 
استحداث برنامج ماجستير في 

العلوم السياسية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة األهـــلـــيـــة اســتــحــداث 
اآلداب في  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 

اللغة اإلنجليزية والترجمة.
الموافقة على طلب جامعة 
الــمــمــلــكــة اســــتــــحــــداث بــرنــامــج 
الهندسة  العلوم في  بكالوريوس 

المدنية والبيئية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة األمريكية في البحرين 
تعديل خطة برنامج بكالوريوس 

العلوم في علوم الحاسوب.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة األمريكية في البحرين 
التصميم  كلية  مسمى  تــعــديــل 
اإلعــالم  كلية  لتصبح  والــعــمــارة 

والتصميم.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ ـــة الــ ـــعـ ـــامـ ــجـ الــ
البحرين تعديل مسمى برنامج 
المدنية  الــهــنــدســة  بــكــالــوريــوس 

باللغة اإلنجليزية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ ـــة الــ ـــعـ ـــامـ ــجـ الــ
ــيـــكـــل  ــهـ ــــل الـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــن تـ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
بكلياتها،  الــخــاص  التنظيمي 
ــن الـــــبـــــرامـــــج  ــيــ ــكــ ــســ وإعـــــــــــــــــادة تــ
ــــك  ــة تــــحــــتــــهــــا، وذلــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ

إدارة  ــلـــيـــة  كـ مـــســـمـــى  ــعـــديـــل  ــتـ بـ
إدارة  كـــلـــيـــة  لـــيـــكـــون  األعـــــمـــــال 
األعــمــال والــقــانــون، ودمـــج كلية 
الـــهـــنـــدســـة والـــبـــيـــئـــة اإلنــشــائــيــة 
ــلــــومــــات  ــعــ وكــــلــــيــــة تـــقـــنـــيـــة الــــمــ
واالتـــــصـــــاالت فـــي كــلــيــة واحــــدة 
تـــحـــت مــســمــى كــلــيــة الــهــنــدســة 
كلية  واستحداث  والتكنولوجيا، 

اآلداب والعلوم االجتماعية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة الملكية للبنات تعديل 
للجامعة،  الــتــنــظــيــمــي  الــهــيــكــل 
وذلك بتغيير مسمى مركز المرأة 
بحوث  مــركــز  لــيــكــون  بالجامعة 
ــج كــلــيــة الــهــنــدســة  ــ ــرأة، ودمـ ــمــ الــ
وكلية تكنولوجيا المعلومات في 
كلية  مسمى  تحت  واحـــدة  كلية 
ودمــج  والتكنولوجيا،  الهندسة 
والمالية  ــة  ــ اإلداريـ الــعــلــوم  كلية 
واحــدة  كلية  فــي  الــقــانــون  وكلية 
تحت مسمى كلية إدارة األعمال 

والقانون.
نــاقــش الــمــجــلــس عــــددًا من 
مــذكــرات األمــانــة الــعــامــة بشأن 
ــات مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــبــ ــلــ طــ
مذكرات  على  الموافقة  العالي 
مؤسسات  مــع  تــعــاون  واتفاقيات 
تــم  أن  بـــعـــد  وذلـــــــك  خــــارجــــيــــة، 
ــل الـــلـــجـــنـــة  ــبــ ــن قــ ــ تـــــدارســـــهـــــا مــ
االســــتــــشــــاريــــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
الــمــجــلــس، حــيــث وافـــق عــلــى ما 

يلي: 
إبرام )3( اتفاقيات ومذكرات 
تـــعـــاون بــيــن جــامــعــة الــبــحــريــن 

سالوبر  شــركــة  مــن  وكــل  الطبية 
الطبية  الكليات  ورابطة  دي،  إم 

األمريكية، وجامعة كيل. 
إبــــرام مــذكــرتــي تــفــاهــم بين 
وكل  للبنات  الملكية  الجامعة 
من جامعة كوبا للبنات باليابان 
وجامعة مانشستر متروبوليتان. 
ــلـــس مـــذكـــرة  ــمـــجـ نــــاقــــش الـ
األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة بــــشــــأن طــلــب 
الجامعة  أمناء  مجلس  تشكيل 
وطلب  البحرين،  فــي  األوروبــيــة 
تــغــيــيــر مــســمــى مــديــر الــجــامــعــة 
رئيس  إلـــى  المفتوحة  الــعــربــيــة 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة، 
حــيــث وافـــــق الــمــجــلــس عــلــيــهــا، 
وكّلف األمانة العامة باتخاذ ما 

يلزم بهذا الخصوص.
ــاقــــش الـــمـــجـــلـــس مــا  ــا نــ ــمـ كـ
العامة  األمــانــة  مــذكــرة  فــي  ورد 
بشأن األمور المالية لمؤسسات 
التعليم العالي، حيث وافق على 
للمؤسسات  السنوية  الموازنات 

التالية:
الجامعة الملكية للبنات

الجامعة العربية المفتوحة
جامعة العلوم التطبيقية

الجامعة الخليجية
جامعة المملكة

الـــجـــامـــعـــة األمـــريـــكـــيـــة فــي 
البحرين

جامعة البحرين الطبية
ــق الــمــجــلــس على  كــمــا وافــ
المدققة  الختامية  الحسابات 
لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
لعام 2022م، وذلك للمؤسسات 

التالية:
الجامعة الملكية للبنات

الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
المفتوحة

جامعة العلوم التطبيقية
الجامعة الخليجية

جامعة المملكة
الــجــامــعــة األمـــريـــكـــيـــة في 

البحرين
جامعة البحرين الطبية
كلية البحرين الجامعية

الجامعة األهلية
الــجــامــعــة الــبــريــطــانــيــة في 

البحرين
جــــــــامــــــــعــــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن 

للتكنولوجيا

في اجتماع مجل�س اأمناء مجل�س التعليم العالي..

الم�افقة المبدئية على ا�صتحداث ثالث كليات بالجامعة الأوروبية 
ا�ستحداث عدد من البرامج الأكاديمية بموؤ�س�سات التعليم العالي

} وزير التربية والتعليم .

اهلل  بنت عبد  فــوزيــة  أشـــادت 
زينل رئيسة مجلس النواب بدور 
ــاء وجــمــيــع الــعــامــلــيــن في  ــبـ األطـ
الــمــجــال الــصــحــي والــطــبــي إزاء 
مخلصة  جــهــود  مــن  يبذلونه  مــا 
البحرين  مملكة  مكنت  وكــبــيــرة 
مــــن تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا الــرفــيــعــة 
وسمعتها الطيبة، ونيلها العديد 
مــن الــجــوائــز الــعــالــمــيــة فــي هــذا 
ــادر  ــكــ الــ دور  مـــثـــمـــنـــة  الــــمــــجــــال، 
الطبي في تطوير وتحسين جودة 
ونوعية خدمات الرعاية الصحية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين 
ســواء تحقيقا ألهداف  على حد 
ــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة وذلـــــك  ــنـــمـ ــتـ الـ
اســـتـــنـــارة بـــــرؤى حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 

آل خليفة ملك البالد المعظم.

وبــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــال بــيــوم 
رئيسة  رفعت  البحريني  الطبيب 
ــواب أســــمــــى آيـــــات  ــ ــنــ ــ ــلـــس الــ مـــجـ
حضرة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
السمو  وإلــــى صــاحــب  الــمــعــظــم، 
بــن حمد  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الــوزراء، وهو اليوم الذي  مجلس 
أربعاء من شهر  أول يوم  يصادف 
فيه  وُتمنح  عــام،  كل  من  نوفمبر 
األمير  لــه  المغفور  باسم  جــائــزة 
خليفة  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
طيب اهلل ثراه، خصصت لتكريم 
البحث  فــي  المتميزين  األطــبــاء 

العالجي والطبي.
الطبيب  يــوم  أن  إلــى  ولفتت 

الــــبــــحــــريــــنــــي مــــنــــاســــبــــة مـــهـــمـــة 
الحـــتـــفـــاء الــــدولــــة بــأبــنــائــهــا من 
خدمة  فــي  المخلصين  األطــبــاء 
وطـــنـــهـــم، واالعـــــتـــــراف بــفــضــلــهــم 
الحفاظ  فــي  اإلنــســانــي  ودورهــــم 

عـــلـــى صـــحـــة أفــــــــراد الــمــجــتــمــع، 
مشيرة إلى أنه يوم لتكريم الذين 
أثبتوا على الدوام تحليهم بأعلى 
ــزام والــمــســؤولــيــة  ــ ــتـ ــ درجـــــــات االلـ
فـــــي حـــمـــلـــهـــم شـــــــرف مــهــنــتــهــم، 
واســــتــــعــــدادهــــم الـــــدائـــــم لــلــبــذل 
قيادتهم  خــدمــة  فــي  والتضحية 
القطاعات  مختلف  في  ووطنهم 

الطبية والصحية.
ــة مـــجـــلـــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ونـــــــوهـــــــت رئـ
النواب بجهود األطباء ومنتسبي 
في  والــمــســانــدة  الصحية  المهن 
الــعــمــل الـــجـــاد والــمــســتــمــر منذ 
جائحة  لمواجهة  عامين  قــرابــة 
بكل  )كوفيد–19(  كورونا  فيروس 
الـــســـبـــل والـــنـــهـــوض بــواجــبــاتــهــم 
أعلى  على  واإلنــســانــيــة  الوطنية 
ــات وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

المملكة  تـــبـــوأت  حــتــى  الـــظـــروف 
مكانة عالمية مرموقة، وأضحت 
الجائحة  مواجهة  فــي  تجربتها 

مثااًل يحتذى به بين األمم.
ــة  ــلـــطـ ــسـ وأكـــــــــــــدت وقـــــــــــوف الـ
مــبــادرات  أي  بجانب  التشريعية 
تــســتــهــدف  بـــرامـــج  أو  خــطــط  أو 
االرتــــقــــاء بــالــمــنــظــومــة الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة ودعـــم 
ــقـــل الــصــحــي  ــالـــحـ ــن بـ ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
والـــــطـــــبـــــي، وتــــشــــجــــيــــع وتـــعـــزيـــز 
امــكــانــيــات وفــاعــلــيــة الــقــطــاعــات 
الــصــحــيــة وتـــطـــويـــر الــمــؤســســات 
ــدور  ــلــ لــ تـــــأكـــــيـــــدًا  الـــــــشـــــــأن،  ذات 
الذي يضطلع  العظيم  اإلنساني 
البحرينية  والــكــوادر  األطــبــاء  بــه 
ــل رفــعــة الــوطــن  الــعــامــلــة مــن أجـ

وصحة المواطنين.

بمنا�سبة يوم الطبيب البحريني.. رئي�سة مجل�س النواب: 

ج����ه�����د ال������ك�������ادر ال���ط���ب���ي���ة ع�������ززت م����ن ���ص��م��ع��ة 
ال��ب��ح��ري��ن ع��ال��م��ي��ا ف���ي م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة

} رئيسة مجلس النواب.

الأه����ل����ي����ة ت���ت�������ص���در ع���رب���ي���ا ق��ائ��م��ة 
ال��م���ؤل��ف��ي��ن الأك���ث���ر ا���ص��ت�����ص��ه��ادا ب��اأب��ح��اث��ه��م

الــطــب والــعــلــوم الطبية  كــلــيــة  تــنــظــم 
بجامعة الخليج العربي المؤتمر الدولي 
الــفــتــرة من  فــي  ــوالدة  ــ والـ الــثــانــي للنساء 
 10 بــمــشــاركــة  ــاري  ــجــ الــ نــوفــمــبــر   19-18
متحدثين دوليين، وبذلك بهدف مناقشة 
ــي هــــذا الــمــجــال  أحـــــدث الــمــســتــجــدات فـ

الطبي.
وقـــــال رئـــيـــس الــمــؤتــمــر رئـــيـــس قسم 
ــاء والـــــــــوالدة فــــي جــامــعــة  ــنـــسـ أمـــــــراض الـ
الــدكــتــور ضياء  األســتــاذ  الــعــربــي  الخليج 
يشهد  والــــوالدة  النساء  تخصص  إن  رزق 
المستجدة  والعلوم  المعارف  من  العديد 
التي تتطلب تكاتف الخبرات الدولية من 
التوصل لطرق رعاية ووقاية وعالج  أجل 
الــمــرأة  صحة  تعزيز  على  تعمل  مبتكرة 

والجنين. 
وأضاف بقوله: »هذا المؤتمر الدولي 
في  )الــمــســتــجــدات  شــعــار  تــحــت  سينعقد 
صحة المرأة(، إذ سيطرح مجموعة واسعة 
من القضايا الطبية الجديدة التي تبين 
هذا  فــي  المتسارعة  المستجدات  حجم 
صحة  منها  الــهــام،  الــحــيــوي  التخصص 

بما  الحمل  فترة  أثــنــاء  والجنين  الــمــرأة 
الدرقية،  والــغــدة  الحمل  سكر  ذلــك  فيها 
ومــتــابــعــة نــمــو الــجــنــيــن، ومــشــكــالت قــاع 
البديلة  والعالجات  المرأة  لدى  الحوض 
ــبـــول الــجــهــدي ومـــتـــالزمـــة ألــم  لــســلــس الـ

المثانة، وغيرها من العناوين الهامة«.
ويــشــمــل الــمــؤتــمــر أيـــضـــًا مــحــاضــرات 
والـــتـــي  الـــنـــســـائـــيـــة،  األورام  ــي  ــ فـ قـــيـــمـــة 
تستعرض التوصيات العالمية المستجدة 
وعـــالج  كتشخيص  رئــيــســة  مــواضــيــع  فـــي 
ما  وفــتــرة  الــحــمــل،  فــتــرة  المبايض  أورام 
بعد انقطاع الطمث، والكشف عن فيروس 
الـــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري، كــمــا ســيــكــون 
نصيب  والعقم  األنجاب  على  للمساعدة 
بعض  ستناقش  إذ  المؤتمر  بــرنــامــج  فــي 
المواضيع المهمة في هذا المجال ومنها 
اإلجهاض  عالج  في  الحديثة  التوصيات 
المتكرر وعالج األورام الليفية في حاالت 

تأخر اإلنجاب.
إلى ذلك، سيقدم المتحدثون عصارة 
خبراتهم الواسعة في مجال طب النساء 
التي  اإلنجاب،  على  والمساعدة  والــوالدة 

مستشفيات  في  عملهم  خــالل  اكتسبوها 
جــامــعــيــة ومــؤســســات طــبــيــة مــرمــوقــة في 
المملكة  األمــريــكــيــة،  المتحدة  الــواليــات 
الــمــتــحــدة، الــتــشــيــك، إيــطــالــيــا، الــيــونــان، 
ــا، إلــــــى جــــانــــب الـــكـــويـــت،  ــيــ ــركــ ــان، تــ ــنــ ــبــ لــ

والسعودية.
ويستضيف المؤتمر نخبة عالمية من 
يحملون  والذين  المتخصصين  األطباء 
التخصصات  مختلف  فــي  واســعــة  خــبــرة 
ــبـــداهلل الـــخـــان، نــائــب  ومــنــهــم الـــدكـــتـــور عـ
ــة  ــراحــ ــــب وجــ ــم طـ ــسـ ــر قـ ــ ــديـ ــ ــيــــس ومـ الــــرئــ
األمومة والجنين، المركز الطبي لجامعة 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  هاكنساك 
والدكتور آريس أنتساكليس، رئيس القسم 
من  والـــــــــوالدة،  الـــنـــســـاء  ألمــــــراض  األول 
بافيل  والــدكــتــور  بــالــيــونــان،  أثينا  جامعة 
والتوليد،  الــنــســاء  أمـــراض  أســتــاذ  كــالــدا، 
كــلــيــة الـــطـــب األولــــــى بــجــامــعــة تــشــارلــز، 
بجمهورية  الــجــنــيــن  طـــب  مــركــز  ورئـــيـــس 
الــتــشــيــك، والـــدكـــتـــور جـــهـــاد الــشــالــوحــي، 
اســـتـــشـــاري قــســم طـــب الــجــنــيــن بــالــمــركــز 
بيروت،  في  األمريكية  بالجامعة  الطبي 

الــمــرضــي، رئيس قسم  أبــو بكر  والــدكــتــور 
وحــدة  ورئــيــس  والتوليد،  النساء  أمـــراض 
بمستشفى  النسائية  البولية  المسالك 

رويال حياة في دولة الكويت. 
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ــد  ــ ــديـ ــ فـــــــــي إنـــــــــجـــــــــاز جـ
يــــؤكــــد الــــمــــكــــانــــة الــعــلــمــيــة 
المتقدمة للجامعة األهلية 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــعــربــي 
الجامعة  أكـــدت  والــعــالــمــي، 
األهلية تميزها مجددا عبر 
المؤلفين  قــائــمــة  تــصــدرهــا 
الـــــــعـــــــرب األكـــــــثـــــــر تــــأثــــيــــرا 
واســتــشــهــادا بــأبــحــاثــهــم في 
أحرز  حيث  العربي،  الوطن 
اإلداريـــة  العلوم  كلية  عميد 
عالم  البروفيسور  والمالية 
ــى  ــ ــة األولــ ــبـ ــرتـ ــمـ حــــمــــدان الـ
استشهاًدا  األكثر  للمؤلفين 
بأبحاثهم، فيما أحرز زميله 
الدكتور  الــمــشــارك  األســتــاذ 
منسق  حسن  الــصــادق  عبد 
بـــرنـــامـــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
اإلعــــالم والــعــالقــات الــعــامــة 
بكلية اآلداب والعلوم المركز 
الــثــانــي عــربــيــا، فــيــمــا حقق 
الجامعة  أســـاتـــذة  مــن  عـــدد 
أعلى  بــيــن  متقدمة  مــواقــع 
األكــــثــــر  ــن  ــيـ ــفـ ــؤلـ ــمـ ــلـ لـ  100
اســـتـــشـــهـــاًدا بــأبــحــاثــهــم في 
فئة  وضمن  العربي،  الوطن 
أعلى 5% من الباحثين في 

هذا المجال.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا اإلنــــجــــاز 
الــعــلــمــي كــنــتــيــجــة لــســيــاســة 
الداعمة  األهــلــيــة  الجامعة 
ــاد  ــجــ ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــ ــلـ لـ
إلى  والمستندة  والــرصــيــن، 
الوطنية  البحثية  األجــنــدة 
لمملكة البحرين والموصى 
بها في استراتيجية التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 
العامة  األمــانــة  تــقــود  حيث 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
جــــــهــــــدا كـــــبـــــيـــــرا لـــتـــحـــفـــيـــز 
خالل  من  البحثي  النشاط 
الـــمـــلـــتـــقـــيـــات والـــمـــنـــتـــديـــات 
الـــبـــحـــثـــيـــة الــــتــــي تــنــظــمــهــا 

باستمرار.
وأعـــــــــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــل مـــــن 
يوسف  عبداهلل  البروفيسور 
المؤسس  الــرئــيــس  الــحــواج 
ــلــــس األمـــــنـــــاء  رئـــــيـــــس مــــجــ
أحمد  منصور  والبروفيسور 
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــالــــي رئــ ــعــ الــ

ــا بــهــذا  ــمــ ــزازهــ ــتــ ــيــــة عــــن اعــ ــلــ األهــ
تبريكاتهما  عن  معبرين  اإلنــجــاز، 
للبروفيسور عاّلم حمدان والدكتور 
عـــبـــد الــــصــــادق حـــســـن وزمـــالئـــهـــم 
األهلية  الجامعة  أســاتــذة  وجميع 
مشهودة  إنجازات  من  حققوه  لما 
فــــي مــــجــــاالت الـــبـــحـــث والـــكـــتـــابـــة 
تفوق  بــوضــوح  تكشف  والــتــألــيــف، 
بوصلة  وتــوجــه  األهــلــيــة  الجامعة 
قدر  أكبر  نحو  وطلبتها  أساتذتها 
العلمية  باألنشطة  االهــتــمــام  مــن 

والبحثية.
ــر  ــيــ ــأثــ ــتــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ وأعـــــــلـــــــن مـ
ــيــــة  واالســـــــتـــــــشـــــــهـــــــادات الــــمــــرجــــعــ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــمــــجــــالت الـــعـــلـــمـــيـــة الـ لــ
أكــتــوبــر  ــي  فـ  )Arcif  – ــيــــف  )أرســ
قــاعــدة  مـــبـــادرات  أحـــد  وهـــو   2022
بيانات »معرفة« لإلنتاج والمحتوى 
الــعــلــمــي إطــــالق تــقــريــره الــســنــوي 
ــع لــلــمــجــالت والــمــؤلــفــيــن  ــابـ ــسـ الـ
ــر تــــــأثــــــيــــــًرا واســـــتـــــشـــــهـــــاًدا  ــ ــ ــثـ ــ ــ األكـ
بــأبــحــاثــهــم فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. 
وكــــان هــــذا الــتــقــريــر نــتــاج فحص 
ودراسة بيانات ما يزيد على 5100 
مختلف  فــي  عربية  علمية  مجلة 
أكثر  عــن  والــصــادرة  التخصصات، 
علمية  وهــيــئــة  جــامــعــة   1400 مــن 
إلــى  بــاإلضــافــة  عــربــيــة،  بحثية  أو 
دراســـــة وفـــحـــص اإلنـــتـــاج الــعــلــمــي 
ـــ500.229 مؤلًفا  لــ واالســتــشــهــادات 
عــــربــــًيــــا، نــــشــــرت أعـــمـــالـــهـــم عــبــر 
مــقــالــة   623.000 عــلــى  يـــزيـــد  مـــا 
ــة مــنــشــورة فـــي الــمــجــالت  ــ أو دراسـ
الــعــلــمــيــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــتــخــصــصــات األكـــاديـــمـــيـــة، وقـــد 
المستشهد  الــمــؤلــفــيــن  ــدد  عـ بــلــغ 

بأبحاثهم فيها 44.800 مؤلف.
ــيــــار  ــتــ أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد اخــ
الــمــؤلــفــيــن األكـــثـــر تـــأثـــيـــًرا عــربــًيــا 
ناتجة  بــيــانــات  إلــى  اســتــنــدت  فقد 
عــن مــســح ضــخــم ونــوعــي لإلنتاج 
ــي الـــــعـــــربـــــي لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن  ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــعــــربــــي، وتــضــمــنــت  ــي الـــعـــالـــم الــ فــ
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــمـــعـــتـــمـــدة الخـــتـــيـــار 
الــمــؤلــفــيــن األكــثــر تــأثــيــًرا عــربــًيــا: 
االستشهادات  عــدد  إجمالي  أواًل: 
التي حصل عليها المؤلف، ثانًيا: 
ــغـــرافـــي لــلــبــاحــثــيــن  ــاق الـــجـ ــنـــطـ الـ
المؤلف،  بمقاالت  المستشهدين 
الذاتية  االستشهادات  عدد  ثالًثا: 

ــار عـــدد  ــيـ ــعـ ــًرا مـ ــ ــيــ ــ ــلـــمـــؤلـــف، وأخــ لـ
في  للمؤلف  المنشورة  الــمــقــاالت 

مجالت معتمدة في »أرسيف«. 
ــان مــــن نـــتـــائـــج تــقــريــر  ــ ــد كـ ــ وقـ
مــعــامــل الــتــأثــيــر واالســـتـــشـــهـــادات 
الــمــرجــعــيــة لــلــمــجــالت الــعــلــمــيــة 
تــصــنــيــف   2022 لــــعــــام  الـــعـــربـــيـــة 
حمدان  محمد  عــاّلم  البروفيسور 
العلوم  كلية  بأعمال عميد  القائم 
اإلداريـــــــــــة والــــمــــالــــيــــة بــالــجــامــعــة 
عربًيا  األولى  المرتبة  في  األهلية 
التوالي-  على  الخامسة  -للسنة 
في قائمة المؤلفين األكثر تأثيًرا 
عربًيا في مجال العلوم االقتصادية 
وكذلك  األعــمــال،  وإدارة  والمالية 
تــصــنــيــف الـــدكـــتـــور عــبــد الـــصـــادق 
ومنسق  الــمــشــارك  األســتــاذ  حسن 
اإلعـــالم  فــي  الماجستير  بــرنــامــج 
اآلداب  بكلية  الــعــامــة  والــعــالقــات 
والعلوم في المرتبة الثانية عربًيا 
في قائمة المؤلفين األكثر تأثيًرا 
عربًيا في مجال اإلعالم واالتصال 
مــن إجــمــالــي عـــدد مــؤلــفــيــن يزيد 
أكثر  ضــمــن  مــؤلــف   10.000 عــلــى 
500.229 مؤلفا على مستوى  من 

الوطن العربي.
ــذة الـــجـــامـــعـــة أن  ــ ــاتـ ــ وأكــــــد أسـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن جــــديــــرة فــعــاًل 
عــلــمــًيــا وبحثًيا  مـــركـــزًا  تــكــون  بـــأن 
المنطقة  مــســتــوى  عــلــى  مــتــقــدًمــا 
ــام،  ــ والـــــشـــــرق األوســـــــــط بـــشـــكـــل عـ
مــنــوهــيــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
لهما  قدمت  األهلية  الجامعة  أن 
والمساندة  الــدعــم  أنـــواع  مختلف 
والــتــحــفــيــز عــلــى االســـتـــمـــرار في 
الــجــهــد الــبــحــثــي، وخـــصـــوصـــا أن 
الــجــامــعــة األهــلــيــة لــيــســت مــجــرد 
مؤسسة تعليمية وأكاديمية، وإنما 
وأساتذتها  إدارتها  منظور  في  هي 
وطــلــبــتــهــا صـــرح عــلــمــي وأكــاديــمــي 
ــال قــــــادرة على  ــيـ يــعــنــى بــخــلــق أجـ
اإلبداع واالبتكار ورفد سوق العمل 
احــداث  قـــادرة على  بــكــوادر مؤهلة 
الــتــنــمــيــة الــمــطــلــوبــة، ومــــن جهة 
أخرى فإن الجامعة األهلية تمثل 
مركزًا علميًا وبحثيًا رائدًا يالحق 
تواجهها  التي  التحديات  مختلف 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة فـــي الــمــجــتــمــع 
البحريني والخليجي ويبحث عن 
الحلول واالبتكارات المناسبة لها.

} رئيس هيئة األركان خالل فعاليات المؤتمر.

بــتــكــلــيــف مــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب 
حضر الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رئيس هيئة األركان فعاليات معرض ومؤتمر 
 ،)2022 )سوفكس  الخاصة  العمليات  معدات 
الهاشمية  األردنية  المملكة  في  ُيعقد  الــذي 

الشقيقة.
ــان بحضور  ــ وقـــد قـــام رئــيــس هــيــئــة األركــ
افــتــتــاح الــمــؤتــمــر الـــذي شــمــل ثـــالث جلسات 
ــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة في  تــحــت مــســمــى قــ
خـــالل  مــــن   )MESOC( األوســـــــط  ــرق  ــشــ الــ
قــــادة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة لــعــدد مــن الــقــوات 
تضمنت  والـــصـــديـــقـــة  الــشــقــيــقــة  الــمــســلــحــة 
ــتــــي هــــدفــــت إلـــى  ــاور الــ ــحــ ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
مكافحة  في  العمل  وآلية  المفاهيم  توحيد 
وفقًا  معه  التعامل  وكيفية  الــدولــي  اإلرهـــاب 
لخطط استراتيجية دولية وتوسيع مجاالت 

التعاون ضمن مجتمع العمليات الخاصة العالمية 
بأساليب الحرب الحديثة.

كما قام رئيس هيئة األركان بجولة في معرض 
ــعـــدات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة )ســوفــكــس  ومــؤتــمــر مـ
2022(، حيث اطلع خاللها على عدد من األجنحة 
المشاركة وما تحتويه األقسام المختلفة من أحدث 
نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الدقيقة 
والمتقدمة، وأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات 
تسهم  متطورة  ومــعــدات  تكنولوجيا  من  الدفاعية 
في تعزيز األمن اإلقليمي والدولي وخدمة السالم 

العالمي.
التنظيم  بمستوى  األركـــان  هيئة  رئيس  وأشــاد 
المتقدم لهذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض 
نموًا في منطقة الشرق األوسط، والجاذبة للشركات 
والمعدات  األسلحة  لمختلف  والمصنعة  العارضة 
وذلك  العسكري،  المجال  والمتطورة في  الحديثة 
بمشاركة 38 دولة وأكثر من 300 شركة متخصصة 

بصناعة المعدات الدفاعية واألسلحة.

بتكليف من ولي العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الوزراء

رئي�ض هيئة الأركان يح�ضر فعاليات معر�ض 

وم�ؤتمر معدات العمليات الخا�صة بالأردن

أشاد الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  التربية  وزير  النعيمي 
أمـــنـــاء مجلس  رئـــيـــس مــجــلــس 
ومساندة  بدعم  العالي  التعليم 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
للمسيرة  المعظم  الــبــالد  ملك 
التعليمية، والمتابعة المستمرة 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ مــــن صــ
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، مما مكنها من تحقيق 
ــازات كــــبــــيــــرة ســــــــواء عــلــى  ــ ــ ــجـ ــ ــ إنـ
اإلقليمي  أو  الوطني  المستوى 
أو الدولي، مؤكدًا أنه منذ صدور 
 2005 لــســنــة   )3( رقـــم  الــقــانــون 
بــشــأن الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، قــامــت 
مجلس  في  المختصة  الجهات 
التعليم العالي، ومن ثم مجلس 
العالي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
بــمــتــابــعــة مـــن األمـــانـــة الــعــامــة، 
بــاتــخــاذ الــعــديــد مــن اإلجــــراءات 
واللوائح  الــقــرارات  إلــى  استنادًا 
التي تم إعدادها، بهدف االرتقاء 

بالمخرجات التعليمية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل تـــرؤســـه 
أمــنــاء مجلس  اجــتــمــاع مجلس 
ــذي عــقــد  ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، الــ
ــي،  ــرئــ ــمــ بـــتـــقـــنـــيـــة االتــــــصــــــال الــ
الشيخة  الدكتورة  قدمت  حيث 
رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس األمناء خالل االجتماع 
ــرات الـــتـــي  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــًا عـ ــ ــــرضـ عـ
أن  بعد  العامة،  األمــانــة  رفعتها 
تـــم تـــدارســـهـــا مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
االســــتــــشــــاريــــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عــن 

المجلس.
عـــددًا  المجلس  اتــخــذ  وقـــد 

من القرارات، منها ما يلي:
التفاقيات  استرشادي  دليل 
بحث  حيث  األكاديمي،  التعاون 
مـــذكـــرة  ــي  فــ ورد  ــا  مــ الــمــجــلــس 
األمانة العامة بشأن وضع دليل 
المعايير  يتضمن  اســتــرشــادي 
المتبعة لعقد اتفاقيات التعاون 
بين  التفاهم  مــذكــرات  إبـــرام  أو 
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ مــــؤســــســــات الـ
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــؤســســات 
ــي الـــخـــارجـــيـــة،  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ

األكاديمية  البرامج  واستضافة 
الخارجية، حيث وافق على هذا 

المقترح.
ووافـــــــق الــمــجــلــس مــبــدئــيــًا 
عــلــى طــلــب الــجــامــعــة األوروبــيــة 
استحداث ثالث كليات بالجامعة، 
ــة، وكــلــيــة  ــبـ ــوسـ وهـــــي كــلــيــة الـــحـ
األعــمــال،  إدارة  وكلية  الــحــقــوق، 
واستضافة برامج أكاديمية على 
بالتعاون  البكالوريوس  مستوى 
مــــع جـــامـــعـــة لـــنـــدن بــالــمــمــلــكــة 

المتحدة.
اطلع المجلس على مذكرة 
األمانة العامة بشأن التعاون بين 
كلية عبداهلل بن خالد للدراسات 
اإلســالمــيــة وجــامــعــة محمد بن 
ــد لــلــعــلــوم اإلنــســانــيــة بــدولــة  زايــ
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

الشقيقة.
استحداث برامج أكاديمية

نــاقــش الــمــجــلــس عــــددا من 
مــذكــرات األمــانــة الــعــامــة بشأن 
طلبات مؤسسات التعليم العالي 
ــداث بــــرامــــج أكـــاديـــمـــيـــة  ــحــ ــتــ اســ
حيث  أخــرى،  برامج  واستضافة 
أن  على  عليها،  الــمــوافــقــة  تمت 
تــقــوم تــلــك الــمــؤســســات بــإســنــاد 
ــج الـــخـــارجـــيـــة وتــســكــيــن  ــرامـ ــبـ الـ
اإلطــار  على  الداخلية  البرامج 
الوطني للمؤهالت قبل اإلعالن 
وفــتــح بــاب الــقــبــول فيها، وذلــك 

على النحو التالي: 
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة 
اســـتـــحـــداث بـــكـــالـــوريـــوس األمـــن 
الذكاء  وبكالوريوس  السيبراني 
تقنية  كــلــيــة  فـــي  االصـــطـــنـــاعـــي 
المعلومات والحوسبة، بالتعاون 
ــتــــوحــــة  ــجـــــامـــــعـــــة الــــمــــفــ مـــــــع الـــ

بالمملكة المتحدة.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة 
تــــــعــــــديــــــل مـــــســـــمـــــى بـــــرنـــــامـــــج 
األعــمــال  إدارة  فــي  بــكــالــوريــوس 
تــخــصــص أنــظــمــة إداريــــــــة، إلــى 
إدارة  فـــي  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 

األعمال )ممارسة األنظمة(.
الموافقة على طلب جامعة 
العلوم التطبيقية تعديل الخطة 
الماجستير  لبرنامج  الدراسية 
بتضمينها مسارين  القانون  في 

ــام ومــســار  ــعـ ــار الـــقـــانـــون الـ ــسـ )مـ
القانون الخاص(.

الــمــبــدئــيــة على  الـــمـــوافـــقـــة 
التطبيقية  العلوم  طلب جامعة 
استحداث برنامج ماجستير في 

العلوم السياسية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الــجــامــعــة األهـــلـــيـــة اســتــحــداث 
اآلداب في  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 

اللغة اإلنجليزية والترجمة.
الموافقة على طلب جامعة 
الــمــمــلــكــة اســــتــــحــــداث بــرنــامــج 
الهندسة  العلوم في  بكالوريوس 

المدنية والبيئية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة األمريكية في البحرين 
تعديل خطة برنامج بكالوريوس 

العلوم في علوم الحاسوب.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة األمريكية في البحرين 
التصميم  كلية  مسمى  تــعــديــل 
اإلعــالم  كلية  لتصبح  والــعــمــارة 

والتصميم.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ ـــة الــ ـــعـ ـــامـ ــجـ الــ
البحرين تعديل مسمى برنامج 
المدنية  الــهــنــدســة  بــكــالــوريــوس 

باللغة اإلنجليزية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ ـــة الــ ـــعـ ـــامـ ــجـ الــ
ــيـــكـــل  ــهـ ــــل الـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــن تـ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
بكلياتها،  الــخــاص  التنظيمي 
ــن الـــــبـــــرامـــــج  ــيــ ــكــ ــســ وإعـــــــــــــــــادة تــ
ــــك  ــة تــــحــــتــــهــــا، وذلــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ

إدارة  ــلـــيـــة  كـ مـــســـمـــى  ــعـــديـــل  ــتـ بـ
إدارة  كـــلـــيـــة  لـــيـــكـــون  األعـــــمـــــال 
األعــمــال والــقــانــون، ودمـــج كلية 
الـــهـــنـــدســـة والـــبـــيـــئـــة اإلنــشــائــيــة 
ــلــــومــــات  ــعــ وكــــلــــيــــة تـــقـــنـــيـــة الــــمــ
واالتـــــصـــــاالت فـــي كــلــيــة واحــــدة 
تـــحـــت مــســمــى كــلــيــة الــهــنــدســة 
كلية  واستحداث  والتكنولوجيا، 

اآلداب والعلوم االجتماعية.
الــــــمــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى طـــلـــب 
الجامعة الملكية للبنات تعديل 
للجامعة،  الــتــنــظــيــمــي  الــهــيــكــل 
وذلك بتغيير مسمى مركز المرأة 
بحوث  مــركــز  لــيــكــون  بالجامعة 
ــج كــلــيــة الــهــنــدســة  ــ ــرأة، ودمـ ــمــ الــ
وكلية تكنولوجيا المعلومات في 
كلية  مسمى  تحت  واحـــدة  كلية 
ودمــج  والتكنولوجيا،  الهندسة 
والمالية  ــة  ــ اإلداريـ الــعــلــوم  كلية 
واحــدة  كلية  فــي  الــقــانــون  وكلية 
تحت مسمى كلية إدارة األعمال 

والقانون.
نــاقــش الــمــجــلــس عــــددًا من 
مــذكــرات األمــانــة الــعــامــة بشأن 
ــات مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــبــ ــلــ طــ
مذكرات  على  الموافقة  العالي 
مؤسسات  مــع  تــعــاون  واتفاقيات 
تــم  أن  بـــعـــد  وذلـــــــك  خــــارجــــيــــة، 
ــل الـــلـــجـــنـــة  ــبــ ــن قــ ــ تـــــدارســـــهـــــا مــ
االســــتــــشــــاريــــة الـــمـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
الــمــجــلــس، حــيــث وافـــق عــلــى ما 

يلي: 
إبرام )3( اتفاقيات ومذكرات 
تـــعـــاون بــيــن جــامــعــة الــبــحــريــن 

سالوبر  شــركــة  مــن  وكــل  الطبية 
الطبية  الكليات  ورابطة  دي،  إم 

األمريكية، وجامعة كيل. 
إبــــرام مــذكــرتــي تــفــاهــم بين 
وكل  للبنات  الملكية  الجامعة 
من جامعة كوبا للبنات باليابان 
وجامعة مانشستر متروبوليتان. 
ــلـــس مـــذكـــرة  ــمـــجـ نــــاقــــش الـ
األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة بــــشــــأن طــلــب 
الجامعة  أمناء  مجلس  تشكيل 
وطلب  البحرين،  فــي  األوروبــيــة 
تــغــيــيــر مــســمــى مــديــر الــجــامــعــة 
رئيس  إلـــى  المفتوحة  الــعــربــيــة 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة، 
حــيــث وافـــــق الــمــجــلــس عــلــيــهــا، 
وكّلف األمانة العامة باتخاذ ما 

يلزم بهذا الخصوص.
ــاقــــش الـــمـــجـــلـــس مــا  ــا نــ ــمـ كـ
العامة  األمــانــة  مــذكــرة  فــي  ورد 
بشأن األمور المالية لمؤسسات 
التعليم العالي، حيث وافق على 
للمؤسسات  السنوية  الموازنات 

التالية:
الجامعة الملكية للبنات

الجامعة العربية المفتوحة
جامعة العلوم التطبيقية

الجامعة الخليجية
جامعة المملكة

الـــجـــامـــعـــة األمـــريـــكـــيـــة فــي 
البحرين

جامعة البحرين الطبية
ــق الــمــجــلــس على  كــمــا وافــ
المدققة  الختامية  الحسابات 
لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
لعام 2022م، وذلك للمؤسسات 

التالية:
الجامعة الملكية للبنات

الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
المفتوحة

جامعة العلوم التطبيقية
الجامعة الخليجية

جامعة المملكة
الــجــامــعــة األمـــريـــكـــيـــة في 

البحرين
جامعة البحرين الطبية
كلية البحرين الجامعية

الجامعة األهلية
الــجــامــعــة الــبــريــطــانــيــة في 

البحرين
جــــــــامــــــــعــــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن 

للتكنولوجيا

في اجتماع مجل�س اأمناء مجل�س التعليم العالي..

الم�افقة المبدئية على ا�صتحداث ثالث كليات بالجامعة الأوروبية 
ا�ستحداث عدد من البرامج الأكاديمية بموؤ�س�سات التعليم العالي

} وزير التربية والتعليم .

اهلل  بنت عبد  فــوزيــة  أشـــادت 
زينل رئيسة مجلس النواب بدور 
ــاء وجــمــيــع الــعــامــلــيــن في  ــبـ األطـ
الــمــجــال الــصــحــي والــطــبــي إزاء 
مخلصة  جــهــود  مــن  يبذلونه  مــا 
البحرين  مملكة  مكنت  وكــبــيــرة 
مــــن تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا الــرفــيــعــة 
وسمعتها الطيبة، ونيلها العديد 
مــن الــجــوائــز الــعــالــمــيــة فــي هــذا 
ــادر  ــكــ الــ دور  مـــثـــمـــنـــة  الــــمــــجــــال، 
الطبي في تطوير وتحسين جودة 
ونوعية خدمات الرعاية الصحية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين 
ســواء تحقيقا ألهداف  على حد 
ــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة وذلـــــك  ــنـــمـ ــتـ الـ
اســـتـــنـــارة بـــــرؤى حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة 

آل خليفة ملك البالد المعظم.

وبــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــال بــيــوم 
رئيسة  رفعت  البحريني  الطبيب 
ــواب أســــمــــى آيـــــات  ــ ــنــ ــ ــلـــس الــ مـــجـ
حضرة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
السمو  وإلــــى صــاحــب  الــمــعــظــم، 
بــن حمد  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الــوزراء، وهو اليوم الذي  مجلس 
أربعاء من شهر  أول يوم  يصادف 
فيه  وُتمنح  عــام،  كل  من  نوفمبر 
األمير  لــه  المغفور  باسم  جــائــزة 
خليفة  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
طيب اهلل ثراه، خصصت لتكريم 
البحث  فــي  المتميزين  األطــبــاء 

العالجي والطبي.
الطبيب  يــوم  أن  إلــى  ولفتت 

الــــبــــحــــريــــنــــي مــــنــــاســــبــــة مـــهـــمـــة 
الحـــتـــفـــاء الــــدولــــة بــأبــنــائــهــا من 
خدمة  فــي  المخلصين  األطــبــاء 
وطـــنـــهـــم، واالعـــــتـــــراف بــفــضــلــهــم 
الحفاظ  فــي  اإلنــســانــي  ودورهــــم 

عـــلـــى صـــحـــة أفــــــــراد الــمــجــتــمــع، 
مشيرة إلى أنه يوم لتكريم الذين 
أثبتوا على الدوام تحليهم بأعلى 
ــزام والــمــســؤولــيــة  ــ ــتـ ــ درجـــــــات االلـ
فـــــي حـــمـــلـــهـــم شـــــــرف مــهــنــتــهــم، 
واســــتــــعــــدادهــــم الـــــدائـــــم لــلــبــذل 
قيادتهم  خــدمــة  فــي  والتضحية 
القطاعات  مختلف  في  ووطنهم 

الطبية والصحية.
ــة مـــجـــلـــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ونـــــــوهـــــــت رئـ
النواب بجهود األطباء ومنتسبي 
في  والــمــســانــدة  الصحية  المهن 
الــعــمــل الـــجـــاد والــمــســتــمــر منذ 
جائحة  لمواجهة  عامين  قــرابــة 
بكل  )كوفيد–19(  كورونا  فيروس 
الـــســـبـــل والـــنـــهـــوض بــواجــبــاتــهــم 
أعلى  على  واإلنــســانــيــة  الوطنية 
ــات وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

المملكة  تـــبـــوأت  حــتــى  الـــظـــروف 
مكانة عالمية مرموقة، وأضحت 
الجائحة  مواجهة  فــي  تجربتها 

مثااًل يحتذى به بين األمم.
ــة  ــلـــطـ ــسـ وأكـــــــــــــدت وقـــــــــــوف الـ
مــبــادرات  أي  بجانب  التشريعية 
تــســتــهــدف  بـــرامـــج  أو  خــطــط  أو 
االرتــــقــــاء بــالــمــنــظــومــة الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة فـــي الــمــمــلــكــة ودعـــم 
ــقـــل الــصــحــي  ــالـــحـ ــن بـ ــيـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
والـــــطـــــبـــــي، وتــــشــــجــــيــــع وتـــعـــزيـــز 
امــكــانــيــات وفــاعــلــيــة الــقــطــاعــات 
الــصــحــيــة وتـــطـــويـــر الــمــؤســســات 
ــدور  ــلــ لــ تـــــأكـــــيـــــدًا  الـــــــشـــــــأن،  ذات 
الذي يضطلع  العظيم  اإلنساني 
البحرينية  والــكــوادر  األطــبــاء  بــه 
ــل رفــعــة الــوطــن  الــعــامــلــة مــن أجـ

وصحة المواطنين.

بمنا�سبة يوم الطبيب البحريني.. رئي�سة مجل�س النواب: 

ج����ه�����د ال������ك�������ادر ال���ط���ب���ي���ة ع�������ززت م����ن ���ص��م��ع��ة 
ال��ب��ح��ري��ن ع��ال��م��ي��ا ف���ي م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة

} رئيسة مجلس النواب.

الأه����ل����ي����ة ت���ت�������ص���در ع���رب���ي���ا ق��ائ��م��ة 
ال��م���ؤل��ف��ي��ن الأك���ث���ر ا���ص��ت�����ص��ه��ادا ب��اأب��ح��اث��ه��م

الــطــب والــعــلــوم الطبية  كــلــيــة  تــنــظــم 
بجامعة الخليج العربي المؤتمر الدولي 
الــفــتــرة من  فــي  ــوالدة  ــ والـ الــثــانــي للنساء 
 10 بــمــشــاركــة  ــاري  ــجــ الــ نــوفــمــبــر   19-18
متحدثين دوليين، وبذلك بهدف مناقشة 
ــي هــــذا الــمــجــال  أحـــــدث الــمــســتــجــدات فـ

الطبي.
وقـــــال رئـــيـــس الــمــؤتــمــر رئـــيـــس قسم 
ــاء والـــــــــوالدة فــــي جــامــعــة  ــنـــسـ أمـــــــراض الـ
الــدكــتــور ضياء  األســتــاذ  الــعــربــي  الخليج 
يشهد  والــــوالدة  النساء  تخصص  إن  رزق 
المستجدة  والعلوم  المعارف  من  العديد 
التي تتطلب تكاتف الخبرات الدولية من 
التوصل لطرق رعاية ووقاية وعالج  أجل 
الــمــرأة  صحة  تعزيز  على  تعمل  مبتكرة 

والجنين. 
وأضاف بقوله: »هذا المؤتمر الدولي 
في  )الــمــســتــجــدات  شــعــار  تــحــت  سينعقد 
صحة المرأة(، إذ سيطرح مجموعة واسعة 
من القضايا الطبية الجديدة التي تبين 
هذا  فــي  المتسارعة  المستجدات  حجم 
صحة  منها  الــهــام،  الــحــيــوي  التخصص 

بما  الحمل  فترة  أثــنــاء  والجنين  الــمــرأة 
الدرقية،  والــغــدة  الحمل  سكر  ذلــك  فيها 
ومــتــابــعــة نــمــو الــجــنــيــن، ومــشــكــالت قــاع 
البديلة  والعالجات  المرأة  لدى  الحوض 
ــبـــول الــجــهــدي ومـــتـــالزمـــة ألــم  لــســلــس الـ

المثانة، وغيرها من العناوين الهامة«.
ويــشــمــل الــمــؤتــمــر أيـــضـــًا مــحــاضــرات 
والـــتـــي  الـــنـــســـائـــيـــة،  األورام  ــي  ــ فـ قـــيـــمـــة 
تستعرض التوصيات العالمية المستجدة 
وعـــالج  كتشخيص  رئــيــســة  مــواضــيــع  فـــي 
ما  وفــتــرة  الــحــمــل،  فــتــرة  المبايض  أورام 
بعد انقطاع الطمث، والكشف عن فيروس 
الـــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري، كــمــا ســيــكــون 
نصيب  والعقم  األنجاب  على  للمساعدة 
بعض  ستناقش  إذ  المؤتمر  بــرنــامــج  فــي 
المواضيع المهمة في هذا المجال ومنها 
اإلجهاض  عالج  في  الحديثة  التوصيات 
المتكرر وعالج األورام الليفية في حاالت 

تأخر اإلنجاب.
إلى ذلك، سيقدم المتحدثون عصارة 
خبراتهم الواسعة في مجال طب النساء 
التي  اإلنجاب،  على  والمساعدة  والــوالدة 

مستشفيات  في  عملهم  خــالل  اكتسبوها 
جــامــعــيــة ومــؤســســات طــبــيــة مــرمــوقــة في 
المملكة  األمــريــكــيــة،  المتحدة  الــواليــات 
الــمــتــحــدة، الــتــشــيــك، إيــطــالــيــا، الــيــونــان، 
ــا، إلــــــى جــــانــــب الـــكـــويـــت،  ــيــ ــركــ ــان، تــ ــنــ ــبــ لــ

والسعودية.
ويستضيف المؤتمر نخبة عالمية من 
يحملون  والذين  المتخصصين  األطباء 
التخصصات  مختلف  فــي  واســعــة  خــبــرة 
ــبـــداهلل الـــخـــان، نــائــب  ومــنــهــم الـــدكـــتـــور عـ
ــة  ــراحــ ــــب وجــ ــم طـ ــسـ ــر قـ ــ ــديـ ــ ــيــــس ومـ الــــرئــ
األمومة والجنين، المركز الطبي لجامعة 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  هاكنساك 
والدكتور آريس أنتساكليس، رئيس القسم 
من  والـــــــــوالدة،  الـــنـــســـاء  ألمــــــراض  األول 
بافيل  والــدكــتــور  بــالــيــونــان،  أثينا  جامعة 
والتوليد،  الــنــســاء  أمـــراض  أســتــاذ  كــالــدا، 
كــلــيــة الـــطـــب األولــــــى بــجــامــعــة تــشــارلــز، 
بجمهورية  الــجــنــيــن  طـــب  مــركــز  ورئـــيـــس 
الــتــشــيــك، والـــدكـــتـــور جـــهـــاد الــشــالــوحــي، 
اســـتـــشـــاري قــســم طـــب الــجــنــيــن بــالــمــركــز 
بيروت،  في  األمريكية  بالجامعة  الطبي 

الــمــرضــي، رئيس قسم  أبــو بكر  والــدكــتــور 
وحــدة  ورئــيــس  والتوليد،  النساء  أمـــراض 
بمستشفى  النسائية  البولية  المسالك 

رويال حياة في دولة الكويت. 

18 ن�فمبر  الم�ؤتمر الدول���ي لأمرا�ض الن�ص���اء وال�لدة يب���داأ 

} د. ضياء رزق.
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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
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اأكد اأن املعر�س قيمة اقت�صادية مليئة بالفر�س.. نا�س:

الوطني االقت�صاد  ونمو  تعزيز  في  ي�صهم  للطيران  البحرين  معر�ض 
وزي������ر ال�������ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة ي����زور 

م��رك��ز اإي���ري���ل م��ارغ��ل��ي��ت ف���ي اإ���ص��رائ��ي��ل

ب���ور����ص���ة ال��ب��ح��ري��ن و����ص���رك���ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��م��ق��ا���ص��ة 
ت��ن��ظ��م��ان ف��ع��ال��ي��ة ت���وع���وي���ة ح����ول ����ص���رط���ان ال��ث��دي

خالل جمل�س »اإن جي اإن« حول اكت�صاف برامج الفدية واحلماية منها.. 

خ�����ب�����راء: اأه���م���ي���ة م�����ب�����ادرة ال�������ص���رك���ات وال��م��ن��ظ��م��ات 
ل��ت��خ�����ص��ي�����ض م���ي���زان���ي���ات ك���اف���ي���ة ل�����أم����ن ال�����ص��ي��ب��ران��ي
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بين  المناخي  التغير  ظــاهــرة  عــن 
العلمية  الـــدراســـات  أن  زبــــاري  ولــيــد  د. 
تــمــر بفترة  الــكــرة األرضـــيـــة  أن  أثــبــتــت 
اإلنسان  أنشطة  بفعل  متسارعة  دفيئة 
الصناعية  الــثــورة  بــدء  منذ  الصناعية 
التاسع  القرن  منتصف  في  الغرب  في 
الفحم  وقـــود  على  اعتمد  الـــذي  عــشــر، 
بــشــكــل كــبــيــر، والـــــذي أدى إلـــى ارتــفــاع 
تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون مــن 280 
جزءا في المليون قبل الثورة الصناعية 
ــزءا فـــي الــمــلــيــون  ــ إلــــى حـــوالـــي 420 جـ
حاليا، وأدى ذلك إلى ظاهرة االحتباس 
الحرارة  درجــة  معه  وارتفعت  الــحــراري 
بشكل مــتــســارع بــحــوالــي درجـــة واحـــدة 
سم   20 حوالي  البحر  سطح  ومستوى 

بسبب ذوبان الثلوج في العالم.

وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض 
مساهمة مملكة البحرين في انبعاثات 
ــازات الــدفــيــئــة وهـــي نــســب ال تذكر  ــغـ الـ
مقارنة باالنبعاثات الكلية العالمية إال 
من  تضررا  الــدول  أكثر  من  تعتبر  أنها 
هذه الظاهرة كونها دولة نامية جزيرية 
صــغــيــرة مـــحـــدودة الــمــســاحــة والـــمـــوارد 
بانخفاض  وتتميز  والمائية  الطبيعية 
مــســتــوى أراضـــيـــهـــا عـــن ســطــح الــبــحــر، 
ويجب عليها التكيف مع هذه الظاهرة.

 وأشـــــار إلــــى أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بـــــدراســـــة   2000 عــــــــام  ومـــــنـــــذ  قـــــامـــــت 
تـــأثـــيـــرات تــغــيــر الـــمـــنـــاخ عــلــى الــعــديــد 
مــن الــقــطــاعــات، ومــنــهــا قــطــاع الــمــوارد 
الــتــكــيــف معها في  الــمــائــيــة، وأســالــيــب 
المقدمة  الــدوريــة  الوطنية  تــقــاريــرهــا 

ضمن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ، وتوجت هذه الجهود 
المياه  الوطنية لقطاع  باالستراتيجية 
في المملكة في 2021 وأدمجت خيارات 
التكيف مع تغير المناخ ضمن أهدافها 

االستراتيجية.
الــجــنــيــد عن  وتــحــدثــت د. صـــبـــاح 
البحرين  مملكة  ســواحــل  تــأثــر  قابلية 
ــارت إلـــى أن  لــظــاهــرة تغير الــمــنــاخ وأشــ
بها جامعة  التي قامت  الــدراســات  آخــر 
ــي لـــصـــالـــح الــمــجــلــس  ــربـ ــعـ الــخــلــيــج الـ
خــســارة  إمــكــانــيــة  بينت  للبيئة  األعــلــى 
مــن  لـــحـــوالـــي %11  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
ــا الـــســـاحـــلـــيـــة بــســبــب ارتـــفـــاع  ــهــ ــيــ أراضــ
ــر، وخـــصـــوصـــا  ــبــــحــ مـــســـتـــوى ســـطـــح الــ
فــي الــمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. ولــقــد قامت 

مملكة البحرين باتخاذ قرارات إيجابية 
الدفان  مستوى  برفع  لذلك  للتصدي 

لحماية سواحلها.
وتــطــرقــت د. صــبــاح إلـــى مــوضــوع 
الحياد الصفري للكربون، والخيارات 
المتاحة لتحقيقه تحت ظروف مملكة 
البحرين، وأن المملكة قامت بالعديد 
ــبـــادرات الـــرائـــدة والــخــطــوات  مـــن الـــمـ
الكربون  اصطياد  مجال  في  الــجــادة، 
الخضراء  البيئية  الــحــلــول  بــواســطــة 
أشجار  زراعــة  تكثيف  مــبــادرات  ومنها 
الخضراء من  المساحة  وزيــادة  القرم 
في  تمثلت  التشجير،  حمالت  خــالل 
آالف  و110  شــجــرة  ألــــف   140 زراعـــــة 

شتلة ألشجار القرم. 
وأشارت إلى دور األبحاث العلمية 

وكميات  األشجار  نوعيات  تحديد  في 
ــا لـــلـــكـــربـــون لـــمـــســـاعـــدة  ــهـ ــاصـ ــتـــصـ امـ
األشجار  اختيار  فــي  الــقــرار  متخذي 
ــة لـــمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن.  ــ ــمـ ــ ــــالئـ ــمـ ــ الـ
ــى ضــــــــــرورة الـــبـــحـــث  ــ ــ كــــمــــا أشــــــــــارت إلـ
الطبيعية  الــمــوارد  فــي  واالســتــقــصــاء 
ــاءة  ــفـ ــل كـ ــثـ ــات األخــــــــــرى، مـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ والـ
الطاقة والطاقات المتجددة وخفض 
وتقنيات  الطاقة،  استهالك  معدالت 
من  التي  وغــيــرهــا،  الــكــربــون  اصطياد 
الممكن أن تساهم كمصارف للكربون 

باإلضافة إلى جهود التشجير.
اتــفــاقــيــة  أن  الــجــنــيــد  وأوضــــحــــت 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــبـــدئـــيـــة بــشــأن 
التغير المناخي »كيوتو« ألزمت عددا 
الغازات  المسئولة بإطالق  الدول  من 

الدفيئة، حيث لم تكن البحرين ضمن 
إلى  االتفاقية  وسعت  االتفاقية.  هذه 
»تــثــبــيــت تــركــيــز الـــغـــازات الــدفــيــئــة في 
يحول  مستوى  عند  الــجــوي  الــغــالف 
ــتـــدخـــل  الـ مـــــن  ــيـــر  خـــطـ تــــدخــــل  دون 

البشري في النظام المناخي«.
ــا اتــفــاقــيــة  ــ وتـــابـــعـــت بـــالـــقـــول »أمــ
ــلــــت مــــحــــل كـــيـــوتـــو  ــــي حــ ــتـ ــ ــا الـ ــرنــــســ فــ
بتقليص حجم  الــدول  ألزمت جميع 
ارتفاع  الدفيئة حتى ال يزيد  الغازات 
درجــة   1.5 عــن  األرض  حــــرارة  درجــــة 
مــئــويــة. وبــيــنــت أن هـــذا االرتـــفـــاع في 
الــحــرارة بشكل ســنــوي ساهم  درجـــات 
فــي رفــع حــدة وعــدد مــرات العواصف 
ــي  ــ الـــتـــي تـــحـــدث بــالــقــرب مـــن األراضـ

الخليجية«.

األوكرانية  الحرب  أن  إلى  ولفتت 
إلى  األوروبــيــة  بالدول  دفعت  األخيرة 
ــودة الســتــخــدام الــفــحــم والـــوقـــود  ــعـ الـ
لرفع مستويات  بها  النووي، مما عزا 
الــتــي تطلق بشكل  الــدفــيــئــة  الـــغـــازات 
كــبــيــر، حــيــث تــحــتــاج وفــقــا لــلــدراســات 
إضافية  سنة   15 يقارب  ما  المنشورة 
للتقليص من حجم الضرر. وأوضحت 
أن 3 دول أوروبية مسئولة عن إطالق 
الدفيئة  الــغــازات  مــن   %76 نسبته  مــا 

في العالم.
وبينت الجنيد أن تطبيق الحياد 
الكربوني بنسبة 100% خالل السنوات 
يمكن  ال  حيث  معقول،  غير  المقبلة 
والــبــواخــر  الــطــائــرات  مــصــانــع  تسيير 

بالطاقة الشمسية.

املتحدثون يف اجلل�صة احلوارية ملو�صم جائزة يو�صف بن اأحمد كانو:

الردم البحري يحمي المناطق المنخف�صة في البحرين من الغمر

د. الجنيد: ارتفاع م�صتوى المياه قد يعر�صنا لخ�صارة 11% من االأرا�صي
د. زباري: الكرة االأر�صية تمر بفترة دفيئة بفعل االأن�صطة ال�صناعية 

كتبت - زينب إسماعيل
تصوير - عبداألمير السالطنة

ذكر خبراء متخصصون أن الردم البحري ساعد في حماية 
المناطق المنخفضة للجزر من غمر أجزاء من اليابسة بالماء، 
والذي يتوقع خالل 100 سنة مقبلة. ورجحوا خسارة البحرين 
لحوالي 11% من أراضيها الساحلية لهذا السبب، وخصوصا في 

المناطق الجنوبية.
وتحدث الخبراء عن انضمام البحرين ودول الخليج العربي 
التفاقية الحياد الكربوني رغم أن كميات الغازات الدفيئة التي 
تطلق في الهواء ال تتعدى نسبتها 1%. وأكدوا على أن البحرين 
ستتمكن بحلول 2030 من تخفيض نسب الغازات الدفيئة بنسب 

تصل إلى %30.
للجلسات  كانو  أحمد  بن  يوسف  جائزة  موسم  واستضاف 
زباري  د. وليد  أكتوبر 2022 كال من  الحوارية األول اإلثنين 31 
أســتــاذ الـــمـــوارد الــمــائــيــة بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي و د. صباح 
بكلية  الجغرافية  المعلوماتية  فــي  المشارك  األســتــاذ  الجنيد 
عنوانها  جلسة  فــي  العربي  الخليج  بجامعة  العليا  الــدراســات 
الكربونية  لإلنبعاثات  الصفري  الصافي  وتحقيق  المناخ  )تغير 

في البحرين(.

ــد رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة   أكـ
البحرين سمير عبداهلل ناس، أن معرض 
الــبــحــريــن الــــدولــــي لــلــطــيــران الــمــزمــع 
عـــقـــده خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 9 حــتــى 11 
الصخير  بقاعدة  أيـــام   3 لــمــدة  نوفمبر 
ــد الــفــعــالــيــات  ــات يــمــثــل أحــ الـــجـــويـــة، بــ
التي تقام في البحرين بالنظر  الكبرى 
إلى حجم االهتمام العالمي واستقطاب 
كــبــرى الــشــركــات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
المعرض  ان  مــبــيــنــًا  الــطــيــران،  صــنــاعــة 
فرصة لتسليط األضواء على المنطقة 
اسم  إلبـــراز  أكــثــر  الــفــرصــة  مما سيتيح 
ومتميز  جــاذب  كمركز  البحرين  مملكة 
ــاب االســــتــــثــــمــــارات، وتـــعـــزيـــز  ــقـــطـ ــتـ السـ
صــنــاعــة الـــطـــيـــران والــســفــر والــســيــاحــة 

والفعاليات الدولية.
ــار رئــيــس غــرفــة الــبــحــريــن إلــى  ــ وأشـ
الــبــحــريــن  ريــــــــادة  يـــؤكـــد  الـــمـــعـــرض  أن 
وتميزها  الــعــالــيــة  وإمــكــانــاتــهــا  وقــدرتــهــا 
بـــكـــوادر وطــنــيــة قـــــادرة عــلــى اســتــضــافــة 

أن  إلــى  العالمية، الفــتــًا  األحــــداث  أكــبــر 
شأنها  الدولية من  المعارض  هذه  مثل 
وجــذب  االقــتــصــاد  تنمية  فــي  تسهم  أن 
الكبرى،  الصفقات  وعقد  االستثمارات 
بجميع  االقــتــصــاديــة  الحركة  وتنشيط 

قطاعاتها.
الـــتـــنـــمـــيـــة  تــــحــــقــــيــــق  أن  وأوضـــــــــــــح 
االقتصادية يتطلب العمل على تنظيم 
ليتسنى  الــكــبــرى،  الفعاليات  هــذه  مثل 
القصوى  االســتــفــادة  الــخــاص  للقطاع 
مـــن نــتــائــجــهــا ومــــا تــجــذبــه مـــن فــرص 
تــســهــم فـــي تحسين  كــبــرى  اســتــثــمــاريــة 
ــة، حيث  ــاديـ ــتـــصـ مــســيــرة الــتــنــمــيــة االقـ
الــمــعــرض  الــعــالــمــي عــلــى  ــال  ــبــ أن اإلقــ
استثمار  مــن  االســتــفــادة  إمكانية  يــؤكــد 
الفعاليات والمعارض العالمية في دعم 
صناعة السياحة وتعزيز وضع البحرين 
كبلد يمتلك مقومات سياحية متنوعة.

البحرين  احــتــضــان  أن  نـــاس،  وبــيــن 
هذا الحدث العالمي يعكس مدى قدرة 
عالمية  فعاليات  تنظيم  على  البحرين 
قــيــمــة مــضــافــة للقطاع  تــحــقــق  نــوعــيــة 
الخاص البحريني واالقتصاد الوطني.

ــم إقـــامـــة مثل  ــى أهــمــيــة دعـ ــا إلـ ودعــ
الطابع  ذات  والفعاليات  المعارض  هذه 

الدولي، دعمًا لحركة التجارة واالقتصاد، 
والتوسع  السياحي،  للقطاع  وتنشيطًا 
فــي إقــامــة الــفــعــالــيــات االقــتــصــاديــة من 
مـــؤتـــمـــرات ومــــعــــارض فــــي ســبــيــل دعـــم 
جهود الترويج للبحرين وتعزيز قدراتها 

التنافسية على المستوى اإلقليمي.
وذكــــــر رئـــيـــس غـــرفـــة الـــبـــحـــريـــن أن 
الدولية  الفعالية  هــذه  مثل  استضافة 
تــعــزز مــن دور االقــتــصــاد الوطني  ســوف 
وتــنــمــيــتــه وازدهـــــــــــــاره، مـــنـــوًهـــا الـــــى ان 
الــمــشــاركــة الـــواســـعـــة لــكــبــريــات شــركــات 
والعالمية  والدولية  اإلقليمية  الطيران 
تؤكد النجاح الكبير واالهتمام المتزايد 
المعرض  أن  الصناعة، وخصوصًا  بهذه 
يــعــد عـــامـــل جــــذب مــهــم لــالســتــثــمــارات 
الخارجية في البحرين وأن المملكة هي 
دولة جاذبة لرؤوس األموال ويمثل بيئة 
لخلق فرص استثمارية تدعم االقتصاد 
الوطني كون بيئة البحرين االستثمارية 

خصبة جدًا في هذا المجال.

أكـــــــد خـــــبـــــراء فـــــي مـــجـــال 
األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وتــقــنــيــة 
الـــمـــعـــلـــومـــات ضـــــــرورة مـــبـــادرة 
والــمــنــظــمــات على  ــركـــات  الـــشـ
اخـــتـــالف أنــواعــهــا وأنــشــطــتــهــا 
ــيـــص مـــيـــزانـــيـــات  إلـــــــى تـــخـــصـ
كــافــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا 
الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــتـــعـــاقـــد مــع 
لديها خبراء  شركات مختصة 
ــذا الــمــجــال،  مــوثــوقــيــن فـــي هــ
الموظفين  تدريب  إلى  إضافة 
اإللكتروني،  األمــن  مجال  في 
ــايــــة هــــذه  ــن حــــمــ ــمـ وبــــمــــا يـــضـ
ــمـــات مــن  ــنـــظـ ــمـ ــات والـ ــركــ ــشــ الــ
ــة الـــخـــبـــيـــثـــة  ــ ــديـ ــ ــفـ ــ بــــــرامــــــج الـ
وهــجــمــات قــراصــنــة االنــتــرنــت، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــة أدائـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــمــــن اسـ ويــــضــ

وانتاجيتها وعملها.
ــي مـــنـــتـــدى  ــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
إن«  ــي  جــ »إن  شـــركـــة  نــظــمــتــه 
المعلومات  ألنظمة  العالمية 
الــمــتــكــامــلــة ضـــمـــن مــجــلــســهــا 
الـــمـــخـــصـــص لـــتـــعـــزيـــز الـــوعـــي 
بـــاألمـــن الــســيــبــرانــي، وانــصــب 
التركيز هذه المرة على تدابير 
الكشف عن ما يسمى بـ »برامج 
الـــفـــديـــة« الــخــبــيــثــة والـــوقـــايـــة 

مــنــهــا، وشــــــارك الــمــنــتــدى كل 
ــيـــس أمـــن  ــونـــس رئـ ــاد يـ ــ مــــن زيــ
المعلومات في بينانس، وعالء 
أمـــن  أول  ــر  ــديــ مــ ــبــــحــــرانــــي  الــ
السيبراني  واألمن  المعلومات 
فـــي الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد، 
ــيــــس  ــرئــ وأمـــــــيـــــــن الـــــتـــــاجـــــر الــ
إنفينيتوير،  لشركة  التنفيذي 
وذلــــــــــــــك بــــــحــــــضــــــور يــــعــــقــــوب 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــعــوضــي 
وعــدد من  إن«  »إن جــي  لشركة 
ممثلي الشركات واألعمال في 

البحرين.
وأشار الخبراء إلى ضرورة 
الــتــوســع فــي إلــزامــيــة مختلف 
الطاقة  فيها  بما  الــقــطــاعــات، 
والصحة والتعليم وغيرها، في 
»بــرامــج  مــن  أنظمتها  حــمــايــة 
مع  خاصة  الخبيثة،  الفدية« 
تـــزايـــد هــــذه الــهــجــمــات وتــنــوع 
الــذي  الكبير  والــضــرر  طرقها، 
يمكن أن تحدثه نتيجة لسرقة 
أو  الـــمـــعـــلـــومـــات  أو  الـــبـــيـــانـــات 
األموال أو االبتزاز، خاصة وأن 

والمنظمات  الشركات  العديد 
القليل  أنــفــقــت  والــمــؤســســات 
عــلــى األمــــن اإللــكــتــرونــي عند 

التحول إلى الرقمنة.
هـــجـــمـــات  أن  وأوضـــــــحـــــــوا 
ــفــــديــــة« مــتــشــابــهــة  ــج الــ ــ ــرامـ ــ »بـ
ــة  ــبـــدايـ ــفـــي الـ ــا، فـ ــ ــى حــــد مــ ــ إلــ
شبكة  إلـــى  الــقــراصــنــة  يتسلل 
بالجهة  الــخــاصــة  الــكــمــبــيــوتــر 
عن  يبحثون  ثــم  المستهدفة 
بيانات  في  المتمثلة  ضالتهم 
مــهــمــة وحــســاســة كـــي يــرغــمــوا 

ــلـــى دفـــــع فـــديـــة،  الـــضـــحـــايـــا عـ
ويصبح الضحايا بين خيارين 
يتمثل  األول  مــــر:  أحـــالهـــمـــا 
فــي دفـــع الــفــديــة عــلــى أمـــل أن 
يحافظ القراصنة على سالمة 
الخيار  يــكــون  فيما  الــبــيــانــات؛ 
ــة  ــديـ ــفـ األخــــــــر رفـــــــض دفـــــــع الـ
ومـــحـــاولـــة اســـتـــعـــادة األنــظــمــة 
النسخ  المستهدفة عن طريق 
االحـــتـــيـــاطـــيـــة، وهــــو أمــــر غير 

مضمون العواقب غالبا.
وأشــــــــــــــــار الـــــــخـــــــبـــــــراء فـــي 
المؤسسات  أن  إلـــى  حديثهم 
فــــي الـــغـــالـــب ال تـــجـــد بــديــال 
وفي بعض  الفدية،  دفع  سوى 
جزء  تخصيص  يتم  األحــيــان 
ــع فــديــة  ــدفـ مــــن الـــمـــيـــزانـــيـــة لـ
ــم يـــتـــوقـــعـــون تــعــرضــهــم  ــهــ ألنــ
لـــهـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي فــــي وقـــت 
ــد  يـــوجـ إنـــــــه ال  ــوا  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ مـــــــا، 
من  بالمئة  مئة  حماية  نظام 
قراصنة  لكن  الــفــديــة،  بــرامــج 
يبحثون  مـــا  غــالــبــا  االنــتــرنــت 
عــــن األهــــــــــداف األســـــهـــــل، أي 
الشركات والمنظمات التي لم 
األمــن  فــي  يجب  كما  تستثمر 

السيبراني.

} سمير ناس.

اإ���ص��رائ��ي��ل   ف���ي  ال��م��ال��ي��ة  وزي�����ر  وي��ل��ت��ق��ي   ..

الرسمية  الزيارة  خالل 
ــد  ــوفــ ــا الــ ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ
االقـــــتـــــصـــــادي الـــبـــحـــريـــنـــي 
إلســــــــرائــــــــيــــــــل، قــــــــــام وزيــــــــر 
ــد  ــارة زايـ ــجـ ــتـ الــصــنــاعــة والـ
بــن راشــــد الــزيــانــي والــوفــد 
ــق  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ
ــارة لـــمـــركـــز إيـــريـــل  ــ ــزيـ ــ ــه بـ لــ
التقى  لــلــتــمــيــز،  مــارغــلــيــت 
خــاللــهــا الــمــســتــثــمــر ورائـــد 
ــال إيـــريـــل مــارغــلــيــت  ــمـ األعـ
مــــؤســــس ورئــــيــــس مــجــلــس 
مارغليت  وشركة   JVP إدارة 
السفير  بإسرائيل، بحضور 
خالد بن يوسف الجالهمة 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

لـــدى دولـــة إســرائــيــل وعــدد 
من كبار المسؤولين في كال 

الجانبين.
وقد تم استعراض أهم 
التي  البرامج والمشروعات 

تــنــفــذهــا الــشــركــة والــمــركــز 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن مــجــاالت 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــتــقــنــيــة 
والــتــعــلــيــم، كــمــا قـــام الــوزيــر 

 .JVP بجولة في شركة

فــي إطـــار الــزيــارة الرسمية الــتــي يــقــوم بها 
البحرين  مملكة  ووفد  والتجارة  الصناعة  وزير 
االقتصادي إلى إسرائيل، التقى وزير الصناعة 
المالية  الزياني وزيــر  بــن راشــد  زايــد  والــتــجــارة 
السفير  بحضور  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي 
ــالـــد بــــن يـــوســـف الـــجـــالهـــمـــة ســفــيــر مــمــلــكــة  خـ
الــبــحــريــن لـــدى دولـــة إســرائــيــل وعـــدد مــن كبار 

ــيـــث تــم  ــيـــن، حـ ــبـ ــانـ ــيـــن فــــي كــــال الـــجـ الـــمـــســـؤولـ
اســتــعــراض الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، 
وســبــل تــعــزيــز آلـــيـــات الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فـــي كل 
الــمــجــاالت وبــاألخــص الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة 
واالستثمارية ذات العالقة، في ظل وجود فرص 
إلى  إضافة  واعــدة،  قطاعات  في  مشتركة  عمل 

بحث القضايا موضع االهتمام المشترك. 

متعددة  الــســوق  البحرين،  بــورصــة  نظمت 
فعالية  مــؤخــًرا  الــذاتــي،  التنظيم  ذات  األصـــول 
ــة الــبــحــريــن وشــركــة  تـــوعـــويـــة لــمــوظــفــي بـــورصـ
الــبــحــريــن لــلــمــقــاصــة بــمــنــاســبــة شــهــر الــتــوعــيــة 
بسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من 
كل عام، وقدمتها الدكتورة غفران أحمد جاسم، 
 Health( ــادرة ــبـ مـ مـــن  الــعــائــلــة  اســتــشــاري طـــب 
العامة  تستهدف  عامة  مــبــادرة  وهــي   ،)Matters

لتعزيز الصحة والرفاهية. 
ــة لنشر  وتـــم خـــالل الــفــعــالــيــة تــقــديــم ورشــ
الممارسات  تبني  حــول  الموظفات  بين  الوعي 
ــة  ــيـــث تــــنــــاولــــت الــــورشــ ــة لـــلـــصـــحـــة، حـ ــمــ ــداعــ الــ
معلومات حول صحة المرأة في مختلف مراحل 
للتوعية بمرض  إلى نصائح  باإلضافة  الحياة، 
سرطان الثدي وسبل الوقاية منه. كما ناقشت 
العالج  المرض وأعراضه وطرق  الورشة أسباب 
الــمــخــتــلــفــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى بــعــض اإلجــــــراءات 

الـــوقـــائـــيـــة الــعــمــلــيــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــحــاضــريــن 
الورشة  وسلطت  احترازية.  كإجراءات  اتخاذها 
الـــضـــوء فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أهــمــيــة إجـــراء 
الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن مرض 
السيد  علق  المناسبة،  وبهذه  الــثــدي.  سرطان 
حمد أبو الفتح، مدير الشؤون اإلدارية والموارد 
»نهدف  بالقول:  البحرين،  بورصة  في  البشرية 
فـــي بـــورصـــة الــبــحــريــن إلــــى ضـــمـــان مــســتــويــات 
صحية عالية لجميع موظفينا وكذلك ضمان 
مــن خالل  عــام  المجتمع بشكل  ــراد  أفـ رفــاهــيــة 
والكشف  الــدوري  الفحص  بأهمية  الوعي  نشر 
الــثــدي، حيث يأتي  المبكر عــن مــرض ســرطــان 
موظفينا،  رعاية  على  تركيزنا  من  كجزء  ذلــك 
مع التركيز على الجوانب االجتماعية وتحقيق 
الـــهـــدف 3 مـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة: 
الصحة الجيدة والرفاهية. لقد استهدفنا أيًضا 

بشكل خاص .
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كتبت زينب علي - لمياء 
إبراهيم: 

تصوير: محمود بابا
ــــف الـــــــدكـــــــتـــــــور حـــســـن  ــشــ ــ كــ
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــعــريــض 
ــن الـــنـــفـــيـــس عــن  ــ مــســتــشــفــى ابــ
الــتــي يوفرها  الــتــقــنــيــات  أحـــدث 
للكشف  النفيس  ابن  مستشفى 
الـــمـــبـــكـــر عـــــن مـــــــرض ســــرطــــان 
الماموغراف  جهاز  مثل  الثدي 
بواسطته  األطــبــاء  يــقــوم  الـــذي 
ــعـــال  ــهـــل وفـ ـــراء فـــحـــص سـ ــإجــ ــ بـ
عن  المبكر  للكشف  مؤلم  وغير 
الـــمـــرض، وهــــو فــحــص آمــــن، إذ 
قليلة  كمية  ســـوى  يــســتــخــدم  ال 
من األشعة ويستغرق عدة دقائق 

فقط.
الـــــوحـــــدة  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــة بـــــــــاألورام يــمــكــن مــن  ــاصـ الـــخـ
خـــالـــهـــا الـــكـــشـــف عــــن غــالــبــيــة 
ســـريـــع  ــكـــل  بـــشـ األورام  أنــــــــــواع 
والتكنولوجيا  األجــهــزة  بفضل 
عليها  يـــشـــرف  الـــتـــي  الــحــديــثــة 
يمتلكون  مــتــخــصــصــون  أطـــبـــاء 
ــذا  ــي هــ ــ ــادات الـــعـــلـــيـــا فــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
ــانــــب افـــتـــتـــاح  الــــمــــجــــال إلــــــى جــ
وحدة خاصة بالقسطرة ودراسة 
شرايين القلب بمستوى متقدم، 
وقـــد حــقــق األطـــبـــاء مــن خاله 
مع  تتنافس  جــودة  ذات  خدمات 

المستشفيات المتقدمة.
يسعى  المستشفى  أن  وبّين 

بشكل مستمر لتقديم كل ما هو 
أفضل وأجّد في المجال الطبي، 
وسيفتتح خال الفترة القادمة 
بالكامل  مجهزة  طـــوارئ  وحـــدة 
ــقـــبـــال مـــثـــالـــي لــلــمــرضــى  الســـتـ
ــاســـب  ــنـ ــمـ ــان الـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
والـــخـــدمـــات الــكــامــلــة بــــدءا من 
طـــريـــقـــة اســـتـــقـــبـــال الـــمـــرضـــى 
وصــــــواًل إلــــى الــعــنــايــة لــتــقــديــم 

العاج المناسب والعناية بهم.
جــــاء ذلــــك خــــال احــتــفــال 
وطبيبة  بـ80 طبيبا  المستشفى 
ــي يـــــوم الــطــبــيــب  بــحــريــنــيــيــن فــ
الــبــحــريــنــي تـــقـــديـــرًا لــجــهــودهــم 
ــهـــم فــي  ــيـ ــانـ ــفـ ــة وتـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
ومساهماتهم  الــمــرضــى  خــدمــة 
ورؤيــة  رسالة  إنجاز  في  الفعالة 

المستشفى.
ولــــفــــت الــــعــــريــــض إلـــــــى أن 
أكـــبـــر نسبة  يــضــم  الــمــســتــشــفــى 
ــاء الــبــحــريــنــيــيــن تم  ــبــ ــن األطــ مـ
وفقًا  المستشفى  فــي  تعيينهم 
لــتــاريــخــهــم الــطــبــي ومــؤهــاتــهــم 
إلــى جــانــب إمكانية  األكــاديــمــيــة 

عـــطـــائـــهـــم الــــامــــحــــدود ومــــدى 
للحفاظ  المرضى  مع  تعاونهم 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــتــي 

يقدمها المستشفى.
ــيـــب  ــبـ الـــطـ يـــــــــوم  أن  وذكـــــــــــر 
التي  المناسبات  من  البحريني 
بالطبيب  االحــتــفــال  فيها  يــتــم 
الــبــحــريــنــي نـــظـــرًا إلــــى جــهــوده 
وإنــجــازاتــه الــكــبــيــرة وإســهــامــاتــه 
في تطوير الخدمات الطبية في 

البحرين.
وعـــّبـــر الــعــريــض عـــن عميق 
فـــــخـــــره واعـــــــــتـــــــــزازه بــــاألطــــبــــاء 
في  يعملون  الذين  البحرينيين 

الــمــســتــشــفــى، وأكــــد أن األطــبــاء 
يــمــثــلــون نـــمـــوذجـــًا مـــثـــالـــيـــًا فــي 
ــاز نـــظـــيـــر مــا  ــ ــجــ ــ ــاءة واإلنــ ــفــ ــكــ الــ
ــن مـــســـتـــويـــات  ــ ــه مـ ــ يـــتـــمـــتـــعـــون بـ

عملية ومهنية عالية.
مـــن جــانــبــه تــوجــه الــدكــتــور 
استشاري  الــعــرادي  جعفر  علي 
جــراحــة الــعــظــام عــضــو مجلس 
واالمــــتــــنــــان  بـــالـــشـــكـــر  اإلدارة 
لـــــــأطـــــــبـــــــاء عــــــلــــــى جـــــهـــــودهـــــم 
الـــمـــبـــذولـــة لـــخـــدمـــة الـــمـــرضـــى، 
وأيضا األطباء الراحلين الذين 
كانت لهم بصمة كبيرة في تطور 

المهنة.
الشكر  بــالــغ  أعـــرب عــن  كما 
والـــتـــقـــديـــر لــلــدعــم الــمــتــواصــل 
للقيادة  الــســديــدة  والتوجيهات 
الرشيدة جالة الملك المعظم 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــعــــة الـــمـــســـتـــمـــرة  ــابــ ــتــ ــى الــــمــ ــلــ عــ
في  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  لجميع 

هذا الصرح الطبي.

اإلرســالــيــة  مستشفى  نــظــم 
األمريكية حفل العشاء السنوي 
مساء الخميس الماضي بفندق 
الدبلومات راديسون بلو آند سبا 
تكريمًا للجهات الراعية وتقديرًا 
آياند  لدعمها السخي لبطولة 
كاسيك الخيرية للجولف لهذا 

العام. 
الفاخر  الحفل  هــذا  ويــأتــي 
بطولة  فعاليات  ضمن  السنوي 
الجولف الخيرية التي ينظمها 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 
تــــحــــت رعــــــايــــــة عـــــاهـــــل الــــبــــاد 
المفدى جالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
بدأت األمسية بكلمة ألقتها 
الرئيس  تــوفــي،  الــســيــدة جــولــيــا 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــات لــدى 
األمريكية،  اإلرسالية  مستشفى 
تـــاهـــا عـــــرض رائــــــع لــلــمــواهــب 
ــة مـــــن الـــتـــامـــيـــذ  ــ ــــاثـ ــه ثـ ــ ــــدمـ قـ
الموهوبين ومعلم من أكاديمية 

الحياة في الموسيقى. 
تــبــع ذلـــك تــقــديــم الــجــوائــز 
ــولـــف  ــبــــي الـــجـ والـــــهـــــدايـــــا لــــاعــ
البطولة  رعاة  وتكريم  الفائزين 
ــة. حــضــر  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ بـــــــالـــــــدروع الـ
الحدث العديد من الشخصيات 
البارزين  البارزة ورجال األعمال 

والــــــمــــــديــــــريــــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
للشركات.

وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــالـــت 
التنفيذي  الرئيس  توفي  جولي 
اإلرسالية  بمستشفى  للشركات 
األمــريــكــيــة: يــســعــدنــا الـــيـــوم أن 
ــرام بــعــد  ــكــ نـــرحـــب بــضــيــوفــنــا الــ

ــيــــوم  ــاب، والــ ــيــ ــغــ ســنــتــيــن مــــن الــ
ــــي فـــنـــدق  ــًا هـــنـــا فـ ــعــ نـــجـــتـــمـــع مــ
ــلـــومـــات تـــقـــديـــرًا وعـــرفـــانـــًا  الـــدبـ
للرعاة لدورهم المهم في إنجاح 

هذا الحدث. 
إن أعمالنا الشاقة وجهودنا 
الــمــبــذولــة لـــم تــكــن لــتــثــمــر دون 

الليلة  وهذه  الخيرين،  دعم من 
منا  يتلقون  حيث  ليلتهم،  هــي 
أسمى معاني االمتنان والتقدير 
الــــذي يــســتــحــقــونــه وســــوف يتم 
باألوسمة  وتقليدهم  تكريمهم 
الـــتـــذكـــاريـــة بــمــنــاســبــة اخــتــتــام 

ونجاح هذه الفعالية.

مبنا�سبة يوم الطبيب البحريني..

بهيج بـ80 طبيبا وطبيبة في جو عائلي  النفي�س يحتفل  ابن 
ــاء الدكتور ح�سن العري�ض: ق�سم الطوارئ بامل�ست�سفى حتفة �سحية جديدة ــم حـــفـــل عــ�ــش ــظ ــن ــة ت ــيـ ــكـ ــريـ الإر�ـــشـــالـــيـــة الأمـ

ــد كــا�ــشــيــك 23 ــانـ ــة اآيـ ــول ــط ــرف رعـــايـــة ب ــش ــى � ــل ع

}  د.حسن العريض.

»اطمئن على أبنائك من الجالية المسيحية.. نحن بخير وأمان في رعاية جالة الملك المعظم ملك اإلنسانية والسام«

كتبت: دالل العلوي
بـــدعـــوة ورعـــايـــة مــلــكــيــة ســامــيــة 
مـــن جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم حمد 
يــســتــعــد  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى  بــــــن 
ــبـــر في  الــعــالــم أجـــمـــع لــلــحــدث األكـ
باسم  الشعوب  يوحد  الــذي  التاريخ 
اإلنــســانــيــة والــوئــام مــن خــال زيــارة 
ــا الــفــاتــيــكــان  ــابـ ــبـــابـــا فــرنــســيــس بـ الـ
خــال  الــحــبــيــبــة  الــبــحــريــن  لمملكة 
نـــوفـــمـــبـــر الـــــجـــــاري لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
فــعــالــيــات مــلــتــقــى الــبــحــريــن حـــوار 
الــشــرق والــغــرب مــن أجـــل التعايش 
اإلنـــســـانـــي الــــــذي يــجــمــع مــخــتــلــف 
األعراق على أرض المملكة الحبيبة 
والتي بهذا الحدث خطفت األنظار 
من  تنام  ال  ساهرة  المنامة  وجعلت 
أجل هذه الزيارة. ومن قلب الحدث 
بــمــنــطــقــة عـــوالـــي جــنــوب الــعــاصــمــة 
ــؤرة أكــبــر  ــ الـــمـــنـــامـــة تـــحـــديـــدًا مــــن بــ
مستوى  على  كاثوليكية  كــاتــدرائــيــة 
الخليج العربي »سيدة شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة« حــظــيــت أخـــبـــار الــخــلــيــج 
مشاعر  لــكــم  لتنقل  خــاصــة  بـــزيـــارة 
ــل الــمــســيــحــيــة في  ــوائـ ــعـ األخــــــوة والـ
الــمــنــطــقــة وبـــالـــغ فــرحــهــم بــالــحــدث 
المليء  المسبوق  غير  االستثنائي 

بالحب والسام.
أشاد القس فياض بجهود جالة 
آل  الملك المعظم حمد بن عيسى 
خليفة واهتمام القيادة الرشيدة لما 
والشعب  المسيحيين  تــجــاه  تــولــيــه 
البحريني المتسم بالوفاء والطيبة 
المتبادل  بالرقّي  المتسم  والتعامل 
بــيــنــهــم وبــيــن الــشــعــوب والــجــالــيــات 
التي  وديــانــاتــهــا  اعــراقــهــا  بمختلف 
الــطــاهــرة،  األرض  هــذه  على  تعيش 
وصّرح القس فياض ان قداسة البابا 
رســول  هــو  الفاتيكان  بابا  فرنسيس 
سام يتواجد أينما تتواجد المحبة 
لهذه  قبوله  وأن  والــتــاقــي  واألخـــوة 
ــا تــحــمــل مـــن مــعــان  الـــدعـــوة بــكــل مـ
من  ستعزز  وإيجابية  فــرح  ومشاعر 

ثقتنا باألمان واالستمرارية في بناء 
جسور حوار ثابتة نحقق من خالها 
بمجتمعنا  واالنفتاح  السام  رسالة 
ونـــثـــر بـــــذور الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بين 
مختلف الطوائف واألديان تجسيدًا 
لــلــقــيــم الــســامــيــة الـــتـــي يـــوصـــي بها 
دائـــمـــًا جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم في 
فّياض  الــقــس  يــؤكــد  كما  المنطقة، 
بأن ما نشهده منذ سنوات من جهود 
ــيـــة وتــوقــيــع  كـــبـــيـــرة وزيـــــــــارات خـــارجـ
بــهــا حكومة  تــقــوم  اتــفــاقــيــات ســـام 
جالة  مــن  بــدعــم  البحرين  مملكة 
الــمــلــك الــمــعــظــم إلــــى يــومــنــا هــذا 
البحريني  الشعب  اســتــعــدادات  مــن 
فرانسيس  البابا  لــزيــارة  والترحيب 
ليس بغريب عليهم هذا اإلنجاز كما 
أخوة  بأننا  عظيما  فخرا  لنا  يمثل 
رسالة  تجاه  شــيء  وحدتنا  يفّرق  ال 

الـــســـام بــيــن الـــبـــشـــريـــة، ومــــن أجــل 
الميمونة  ــارة  ــزيـ الـ اهــــداف  تحقيق 
ال  ــاء  رخـ فــي  يعيشون  المسيحيون 
المسؤولية  من  عــال  وحــس  محدود 
ــاء الــفــكــري والــثــقــافــي كما  ــقــ واالرتــ
ــم بــكــل  ــهـ ــقـــوسـ إنــــهــــم يــــمــــارســــون طـ
اريحية بعيدًا عن الكراهية والتفرقة 

المنبوذة.
كما أشادت إحدى األخوات بكرم 
جـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم تــجــاهــهــم 
ووصفت جالته بأنه علم من أعام 
تعبر  كما  للتعايش  ورمــز  التسامح 
عن فرحتها الغير موصوفة بتحقيق 
الــبــابــا فرنسيس  زيـــــارة  أمــنــيــة  لــهــم 
قلوبهم  في  ستبعث  والتي  للمملكة 
األمن واالطمئنان مما ينعكس ذلك 
المثمر  الــحــضــاري  الــتــواصــل  عــلــى 
واكثر  واقتصاديًا  اجتماعيًا  ثقافيًا، 

)انــا  تــؤكــد  كما  ومستقبًا،  حــاضــرًا 
وعـــائـــلـــتـــي رغـــــم الـــغـــربـــة والــحــنــيــن 
ــا ومــمــلــكــة  ــنـ ــنـ ــيـــن وطـ والـــمـــســـافـــة بـ
العظيم  الـــوطـــن  بــفــضــل  الــبــحــريــن 
الطيب  بشعبها  الــرشــيــدة  والــقــيــادة 
نشعر وكأن ال مكان للغربة الروحية 
الشعائر  كــافــة  نــمــارس  حــيــث  بيننا 
وطقوسنا كمسيحيين في بلد مسلم 
نابض بالتفاهم والتعايش والمودة. 
الجالية  مــن  ابــنــائــك  عــلــى  اطــمــئــن 
الــمــســيــحــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
نــحــن هــنــا بــخــيــر فـــي رعـــايـــة وأمــــان 
الملك  جــالــة  ســيــدي  مظلة  تــحــت 
المعظم« وأكدت أن مملكة البحرين 
نموذج يحتذى به ويعتبر من أعرق 
المجتمعات الواعية والسليمة التي 
وتقبل  المسمومة  الطائفية  تنبذ 

وتتقبل االختافات بين البشرية.

رسالة المسيحيين في مملكة البحرين إلى قداسة البابا فرنسيس: 

اطمئن على اأبنائك من الجالية الم�شيحية.. 
نحن بخير واأمان في رعاية جالة الملك المعظم ملك الإن�شانية وال�شام

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16294/pdf/1-Supplime/16294.pdf?fixed9194
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314385
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16294/pdf/3-MAIN/11.pdf?fixed06491#page=1&zoom=auto,-6,1668
https://www.bahrainbourse.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A
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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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*متى بدأ حلم الطب؟
أن بلغ عمري خمس سنوات، أي  راودنــي حلم الطب منذ  -لقد 
في سن صغيرة للغاية، وأذكر أن والدتي كانت تؤكد لي دوما أنه هدف 
إليه،  للوصول  مضنيا  بل  كبيرا  جهدا  يتطلب  ألنــه  المنال،  صعب 
وكان كالمها هذا يمثل بالنسبة إلي تحديا وحافزا قويا لي للتفوق 
وإثبات أنني قادرة على تحقيق طموحي، وبالفعل تفوقت في دراستي 
الثانية  المرتبة  ونلت  التعليم،  مراحل  كل  في  األولــى  دائما  وكنت 
العلمي، وتحول الطموح  المسار  العامة  الثانوية  البحرين في  على 
العربي،  الخليج  بجامعة  فالتحقت  شــديــد،  شغف  إلــى  الــوقــت  مــع 
وتخرجت، وكنت األولى على الدفعة، وتم تكريمي في عيد العلم من 

قبل سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة.
*وماذا بعد التخرج؟

-بعد التخرج من الجامعة أنهيت عام االمتياز بمجمع السلمانية 
الطبي، وتمت خطوبتي، وقررت مع زوجي وهو أيضا طبيب أن نتوجه 
الغدد  عــالج  فــي  وتخصصت  العلمي،  مــشــوارنــا  إلكــمــال  أمريكا  إلــى 
فتجربة  صعبا،  آخــر  تحديا  الغربة  كانت  وهنا  والــســكــري،  الصماء 
مفيدة  ولكنها  تكن سهلة مطلقا  لم  أمريكا  في  العمل  ثم  الدراسة 
وممتعة في ذات الوقت، واجتهدت وتدربت في مستشفى هنري فورد 
بوالية ميشيغان، وتقلدت منصب كبير األطباء بها مدة عام، األمر 
الذي أضاف لي الكثير مهنيا، وفتح أمامي آفاقا أخرى جديدة في 

المجال اإلداري.
*ألم تواجهك أي صعوبة لكونك عربية مسلمة محجبة؟

أواجــه أي  لم  أنني  إال  أنني كنت عربية مسلمة ومحجبة  -رغــم 
صعوبة بسبب ذلك مطلقا، بل تم منحي وبترشيح من الطلبة شهادة 
كنوع من التكريم والتقدير تقر بأنني مثال يحتذي به فيما يعرف 
بالطبيب اإلنسان، والتي أعتز بها كثيرا خاصة وأننا لم نعد نعيش 
في زمن المثاليات، األمر الذي يؤكد وجود شريحة كبيرة من األطباء 

أمناء على المهنة.
*كيف جاء قرار العودة إلى الوطن؟

أننا  للغاية، خاصة  ومحيرا  كان صعبا  العودة  قــرار  أن  -ال شك 
حققنا هناك مكانة مرموقة على الصعيد العملي بصورة احترافية 
ماديا  مستقرة  حياة  بعيش  التمتع  جانب  إلــى  زوجـــي،  أو  أنــا  ســواء 
ومعنويا، ولكن بعد ثماني سنوات تقريبا من العمل والدراسة قررنا 
العودة إلى وطننا، بعد أن شعرنا بأنه ليس هناك ما يعوضنا عنه، 
نشأنا  التي  والتقاليد  والــعــادات  والثقافة  البيئة  فــي  العيش  وعــن 
عليها، وبالفعل اتخذنا القرار، ورجعنا بالفعل إلى مملكتنا وألحقت 
 180 بحوالي  حياتهم  غيرت  والتي  البحرين،  بيان  بمدرسة  أبنائي 
درجــــة، وأعــادتــهــم إلـــى أصــولــهــم عــلــى مختلف األصـــعـــدة، فــكــم كنت 
إقامتنا  فــتــرة  انــســالخــهــم مــن أصــولــهــم طيلة  كــثــيــرا مــن  مــتــخــوفــة 
العربية  والــمــبــادئ  القيم  كــل  تكريس  تــم  الحمد  وهلل  الــخــارج،  فــي 
في  وانــخــراطــهــم  بــالــمــدرســة  التحاقهم  منذ  بداخلهم  واإلســالمــيــة 

المجتمع البحريني تدريجيا. 
*وماذا عن لقب البروفسور؟

-بعد العودة إلى البحرين بحوالي ست سنوات، تم منحي لقب 
البروفسور وذلك لتوافر ثالثة شروط، منها توفر قاعدة من البحوث 
العلمية، واإلسهام في بناء المجتمع من خالل دوري، ووجود خلفية 
إدارية أتمتع بها، كل ذلك أهلني لحصولي على هذا اللقب من قبل 

هيئة أكاديمية تابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا. 
*أهم بحث علمي تم إنجازه؟

-مـــن أهـــم الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــتــي قــمــت بـــإعـــدادهـــا كـــان حــول 
من  الكثير  لها  كــان  والتي  كــورونــا،  جائحة  أثناء  بعد  عن  التطبيب 
عن  كتاب  إعــداد  في  شاركت  ومؤخرا  كذلك،  والسلبيات  اإليجابيات 
مائة  فريق يضم  وذلــك ضمن  الحامل  المرأة  لــدى  السكري  مــرض 

مؤلف حول العالم، وهو إنجاز علمي مهم أعتز به كثيرا.
*حدثينا عن تجربتك مع »نهرا«؟

مــشــواري هي محطة  كثيرا عبر  بها  أعتز  التي  اإلنــجــازات  -مــن 
تعلمت  وقد  الطبية،  األخطاء  لتقييم  كاستشارية  »نهرا«  مع  عملي 
وليس  المؤسسية  األخطاء  على  التركيز  ضــرورة  التجربة  هــذه  من 
الـــذي يعمل بــه الــطــبــيــب من  الــشــخــصــيــة، ألن الــمــؤســســة والــمــنــاخ 
العوامل التي تضعه أحيانا في تحد قاس، ما قد يتسبب في ارتكاب 
الخطأ الطبي، وأعتقد لو أننا حددنا توصية مؤسسية عند كل خطأ 
يرتكب النخفضت نسبة األخطاء كثيرا، وهو شيء يصب في صالح 

المريض والطبيب في نفس الوقت.
*إنجاز قريب إلى قلبك؟

أنني  بها كثيرا هو  أفخر  التي  المهمة األخــرى  اإلنــجــازات  -من 
كذلك  بالمستشفى،  لألطفال  اإلنسولين  مضخات  برنامج  أدخلت 
سرطان  عن  المبكر  للكشف  الوطنية  الحملة  مشروع  في  إسهامي 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة  فــي  عضويتي  بحكم  وذلـــك  الــقــولــون، 
تــم خاللها فحص حوالي  والــتــي  الــســاريــة،  غير  المزمنة  األمـــراض 

عشرة آالف حالة، منها 41 شخصا لم يكن على علم بمرضه ومائتا 
الشفاء  كثيرا في  الذي يسهم  األمر  بداية اإلصابة،  كانوا في  حالة 

بنسبة 90% تقريبا. 

*أهم درس تعلمتيه في مدرسة الحياة؟
-من أهم الدروس التي تعلمتها في مدرسة الحياة عبر مشواري 
وأسرتي  بين عملي  التوازن  من  نوع  الدائمة إلحــداث  المحاولة  هو 

لــدى سوى  يكن  لم  أمريكا  في  إقامتنا  اإلمــكــان، فمثال خــالل  بقدر 
وبالطبع  مسؤولياتها،  بكل  أمومتي  لممارسة  يوميا  فقط  ساعتين 

كنت أشعر أحيانا بالذنب تجاه أسرتي.
*وكيف تغلبت على تلك المشكلة؟

-تغلبت على هذا الشعور بالذنب بالحرص على تخصيص يوم 
في األسبوع الصطحابهم إلى مراكز إسالمية لقراءة وحفظ القرآن، 
والتفرغ لهم لقضاء يوم العطلة سويا، ويمكن القول بأنهم قد تربوا 
على أياد أمريكية في معظم األحوال، وبعد العودة إلى وطني اختلف 
األمر عقب انضمامهم إلى مدرسة بيان البحرين، إلى جانب السعي 
دوما للتوفيق بين مسؤوليتي العملية واألسرية، فال شك أنا جميعا 
هو  المهم  آخــر،  شــيء  على  شــيء  أحيانا  فيها  يطغى  بمراحل  نمر 
التركيز على تعويض ذلك القصور غير المقصود، إلى جانب أهمية 

منح وقت ألنفسنا ولو حتى لمدة نصف ساعة يوميا.
*رسالة ألي امرأة؟

مــن أحالمك  الكثير  قـــادرة على تحقيق  أنــِت  امـــرأة  -أقـــول ألي 
أي  تنتظري  وأال  واإلرادة  بالمثابرة  تتمتعي  أن  المهم  وطموحاتك، 

مقابل لعطائك، وأال تبحثي دائما عن المثالية.
حلم ضائع؟

وتاه  أتمنى تحقيقه  كنت  الــذي  الضائع  إن حلمي  القول  يمكن 
كتابة  مجال  فــي  المواصلة  هــو  وأعبائها  الحياة  زحمة  وســط  مني 
منذ  ممارستها  بــدأت  نفسي  إلــى  بشدة  محببة  هواية  وهــي  الشعر، 
سنوات طويلة، وكثيرا ما كانت مصدر إلهام كبير لي، وتتميز أشعاري 
الطيبة،  ألرضنا  والــوالء  االنتماء  على  وتركيزها  الوطني  بطابعها 
بلغت عشرين عاما،  أول قصيدة حين  بتأليف  أنني قد قمت  وأذكــر 
إلى  أكــثــر ميال  فــأجــد نفسي  الــيــوم  أمــا  النبطي،  الشعر  مــن  وكــانــت 

الشعر الفصيح.
*طموحك القادم؟

-على الصعيد المهني أحلم بامتالك مركز وطني لعالج مرض 
اإلنساني فكل ما  الصعيد  أما على  السكري يمثل نموذجا عالميا، 
أبنائي ناجحين وسعيدين في حياتهم، وأن يديم  أتمناه هو أن أرى 
عبر  دعمني  من  أكثر  فهم  ووالـــدي،  زوجــي  لي  وتعالى  اهلل سبحانه 

مشواري، كما أنهم وراء ما أتمتع به من قوة وثقة في النفس.

       

يقول الشاعر أبو تمام: كم منزل في األرض يألفه 
الفتى.. وحنينه أبدا ألول منزل!

نعم، فكما يقال خبز الوطن خير من كعك الغربة، 
وهـــذا مــا حــدث بالفعل مــع هــذه الــمــرأة، الــتــي وهبت 
األسمى  تعتبر  التي  الطبية  رسالتها  لتأدية  نفسها 
وشاقة  رحلة طويلة  األرض، حيث خاضت  وجــه  على 
المتحدة  الواليات  في  والعمل  والبحث  الدراسة  بين 
األمــريــكــيــة، عــانــت هــي وأســرتــهــا خــاللــهــا مــن الــغــربــة 
وأوجاعها، ورغم ما حققته من نجاح، وما وجدته من 
العودة  النهاية  قررت في  أنها  إال  وتألق هناك،  تقدير 

إلى وطنها لخدمته ولالرتقاء بالقطاع الصحي به.
والسكري  الصماء  الــغــدد  واســتــشــاري  البروفسور 
تم  الرميحي،  د. دالل أحمد  الملك حمد  بمستشفى 

منصب  لتقلدها  عربية  امـــرأة   60 بين  مــن  اختيارها 
ــورد بـــواليـــة  ــ ــنـــري فــ كــبــيــر األطــــبــــاء فــــي مــســتــشــفــى هـ
ضمن  غينيس  موسوعة  دخلت  األمريكية،  ميشيغان 
أكــبــر  لتنظيمه  الــبــحــريــنــيــة  الــســكــرى  جــمــعــيــة  فــريــق 
بــحــضــور 1077  الــعــالــم  تــوعــويــة للسكر فــي  مــحــاضــرة 
شخصا، وأستاذ مشارك في الكلية الملكية للجراحين 

بأيرلندا.
حــلــمــهــا مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة أن تــصــبــح طــبــيــبــة فــي 
كبيرا  تــحــديــا  يمثل  ذلـــك  تحقيق  وكـــان  المستقبل، 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، لــكــنــهــا كــانــت بـــقـــدرة وبــلــغــت هدفها 
الــنــور بعد مــشــوار طويل وصعب من  إلــى  الــذي خــرج 
التحديات والعطاءات واإلنجازات المهمة توقفنا عند 

أهم محطاته في الحوار التالي:

مت اختيارها من اأجنح 60 امراأة عربية حل�ضولها على من�ضب كبري الأطباء يف م�ضت�ضفى هرني فورد الأمريكية.. دخلت مو�ضوعة غيني�س �ضمن فريق 
بحريني قام باإعداد اأكرب حما�ضرة توعوية لل�ضكر يف العامل.. �ضاركت مع مائة �ضخ�ضية حول العامل يف اإ�ضدار كتاب عن ال�ضكري لدى املراأة احلامل.. 

حا�ضلة على ماج�ضتري يف الإدارة الطبية من الكلية الأيرلندية.. الربوف�ضور ا�ضت�ضاري الغدد ال�ضماء وال�ضكرى د. دلل اأحمد الرميحي لـ»اأخبار اخلليج«:

بعد ثـمـانـي �سنوات عمل ودرا�سة في 
اأمريكا عدت وزوجي اإلى خدمة الوطن 

مدر�سة بيان البحرين اأعادت اأبنائي اإلى ثقافتنا وعاداتنا العربية الأ�سيلة

اإدخال برنامج م�سخات الإن�سولين للأطفال من اأهم اإنجازاتي 
من�سـب كبيـر الأطبـاء بوليـة مي�سـغان فتـح اأمامـي اآفاقـا جديـدة

لم اأواجه اأي عثرات خلل عملي ودرا�ستي باأمريكا كعربية م�سلمة محجبة 

الطبيب الإن�سان مازال موجودا رغم اأننا لم نعد في زمن المثاليات
عملي في »نهرا« كا�ست�سارية لتقييم الأخطاء الطبية محطة مهمة في م�سواري

لو طرحنا تو�سية موؤ�س�سية من وراء كل خطاأ طبي لنخف�ست ن�سبة الأخطاء 

اأهم در�س تعلمته في الحياة محاولة اإحداث التوازن بين م�سوؤولياتي 

حلمي ال�سائع هو موا�سلة كتاباتي ال�سعرية التي تركز على الوطن 

} »أخبار الخليج« تحاور د. دالل.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. دالل أحمد الرميحي.

} التخرج بإمتياز مع مرتبة الشرف.} إفتتاح مركز البحرين لألورام. } دخول موسوعة غينيس.
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كتبت زينب علي - لمياء 
إبراهيم: 

تصوير: محمود بابا
ــــف الـــــــدكـــــــتـــــــور حـــســـن  ــشــ ــ كــ
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــعــريــض 
ــن الـــنـــفـــيـــس عــن  ــ مــســتــشــفــى ابــ
الــتــي يوفرها  الــتــقــنــيــات  أحـــدث 
للكشف  النفيس  ابن  مستشفى 
الـــمـــبـــكـــر عـــــن مـــــــرض ســــرطــــان 
الماموغراف  جهاز  مثل  الثدي 
بواسطته  األطــبــاء  يــقــوم  الـــذي 
ــعـــال  ــهـــل وفـ ـــراء فـــحـــص سـ ــإجــ ــ بـ
عن  المبكر  للكشف  مؤلم  وغير 
الـــمـــرض، وهــــو فــحــص آمــــن، إذ 
قليلة  كمية  ســـوى  يــســتــخــدم  ال 
من األشعة ويستغرق عدة دقائق 

فقط.
الـــــوحـــــدة  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
ــة بـــــــــاألورام يــمــكــن مــن  ــاصـ الـــخـ
خـــالـــهـــا الـــكـــشـــف عــــن غــالــبــيــة 
ســـريـــع  ــكـــل  بـــشـ األورام  أنــــــــــواع 
والتكنولوجيا  األجــهــزة  بفضل 
عليها  يـــشـــرف  الـــتـــي  الــحــديــثــة 
يمتلكون  مــتــخــصــصــون  أطـــبـــاء 
ــذا  ــي هــ ــ ــادات الـــعـــلـــيـــا فــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
ــانــــب افـــتـــتـــاح  الــــمــــجــــال إلــــــى جــ
وحدة خاصة بالقسطرة ودراسة 
شرايين القلب بمستوى متقدم، 
وقـــد حــقــق األطـــبـــاء مــن خاله 
مع  تتنافس  جــودة  ذات  خدمات 

المستشفيات المتقدمة.
يسعى  المستشفى  أن  وبّين 

بشكل مستمر لتقديم كل ما هو 
أفضل وأجّد في المجال الطبي، 
وسيفتتح خال الفترة القادمة 
بالكامل  مجهزة  طـــوارئ  وحـــدة 
ــقـــبـــال مـــثـــالـــي لــلــمــرضــى  الســـتـ
ــاســـب  ــنـ ــمـ ــان الـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
والـــخـــدمـــات الــكــامــلــة بــــدءا من 
طـــريـــقـــة اســـتـــقـــبـــال الـــمـــرضـــى 
وصــــــواًل إلــــى الــعــنــايــة لــتــقــديــم 

العاج المناسب والعناية بهم.
جــــاء ذلــــك خــــال احــتــفــال 
وطبيبة  بـ80 طبيبا  المستشفى 
ــي يـــــوم الــطــبــيــب  بــحــريــنــيــيــن فــ
الــبــحــريــنــي تـــقـــديـــرًا لــجــهــودهــم 
ــهـــم فــي  ــيـ ــانـ ــفـ ــة وتـ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ االسـ
ومساهماتهم  الــمــرضــى  خــدمــة 
ورؤيــة  رسالة  إنجاز  في  الفعالة 

المستشفى.
ولــــفــــت الــــعــــريــــض إلـــــــى أن 
أكـــبـــر نسبة  يــضــم  الــمــســتــشــفــى 
ــاء الــبــحــريــنــيــيــن تم  ــبــ ــن األطــ مـ
وفقًا  المستشفى  فــي  تعيينهم 
لــتــاريــخــهــم الــطــبــي ومــؤهــاتــهــم 
إلــى جــانــب إمكانية  األكــاديــمــيــة 

عـــطـــائـــهـــم الــــامــــحــــدود ومــــدى 
للحفاظ  المرضى  مع  تعاونهم 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــتــي 

يقدمها المستشفى.
ــيـــب  ــبـ الـــطـ يـــــــــوم  أن  وذكـــــــــــر 
التي  المناسبات  من  البحريني 
بالطبيب  االحــتــفــال  فيها  يــتــم 
الــبــحــريــنــي نـــظـــرًا إلــــى جــهــوده 
وإنــجــازاتــه الــكــبــيــرة وإســهــامــاتــه 
في تطوير الخدمات الطبية في 

البحرين.
وعـــّبـــر الــعــريــض عـــن عميق 
فـــــخـــــره واعـــــــــتـــــــــزازه بــــاألطــــبــــاء 
في  يعملون  الذين  البحرينيين 

الــمــســتــشــفــى، وأكــــد أن األطــبــاء 
يــمــثــلــون نـــمـــوذجـــًا مـــثـــالـــيـــًا فــي 
ــاز نـــظـــيـــر مــا  ــ ــجــ ــ ــاءة واإلنــ ــفــ ــكــ الــ
ــن مـــســـتـــويـــات  ــ ــه مـ ــ يـــتـــمـــتـــعـــون بـ

عملية ومهنية عالية.
مـــن جــانــبــه تــوجــه الــدكــتــور 
استشاري  الــعــرادي  جعفر  علي 
جــراحــة الــعــظــام عــضــو مجلس 
واالمــــتــــنــــان  بـــالـــشـــكـــر  اإلدارة 
لـــــــأطـــــــبـــــــاء عــــــلــــــى جـــــهـــــودهـــــم 
الـــمـــبـــذولـــة لـــخـــدمـــة الـــمـــرضـــى، 
وأيضا األطباء الراحلين الذين 
كانت لهم بصمة كبيرة في تطور 

المهنة.
الشكر  بــالــغ  أعـــرب عــن  كما 
والـــتـــقـــديـــر لــلــدعــم الــمــتــواصــل 
للقيادة  الــســديــدة  والتوجيهات 
الرشيدة جالة الملك المعظم 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــعــــة الـــمـــســـتـــمـــرة  ــابــ ــتــ ــى الــــمــ ــلــ عــ
في  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  لجميع 

هذا الصرح الطبي.

اإلرســالــيــة  مستشفى  نــظــم 
األمريكية حفل العشاء السنوي 
مساء الخميس الماضي بفندق 
الدبلومات راديسون بلو آند سبا 
تكريمًا للجهات الراعية وتقديرًا 
آياند  لدعمها السخي لبطولة 
كاسيك الخيرية للجولف لهذا 

العام. 
الفاخر  الحفل  هــذا  ويــأتــي 
بطولة  فعاليات  ضمن  السنوي 
الجولف الخيرية التي ينظمها 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 
تــــحــــت رعــــــايــــــة عـــــاهـــــل الــــبــــاد 
المفدى جالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
بدأت األمسية بكلمة ألقتها 
الرئيس  تــوفــي،  الــســيــدة جــولــيــا 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــات لــدى 
األمريكية،  اإلرسالية  مستشفى 
تـــاهـــا عـــــرض رائــــــع لــلــمــواهــب 
ــة مـــــن الـــتـــامـــيـــذ  ــ ــــاثـ ــه ثـ ــ ــــدمـ قـ
الموهوبين ومعلم من أكاديمية 

الحياة في الموسيقى. 
تــبــع ذلـــك تــقــديــم الــجــوائــز 
ــولـــف  ــبــــي الـــجـ والـــــهـــــدايـــــا لــــاعــ
البطولة  رعاة  وتكريم  الفائزين 
ــة. حــضــر  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ بـــــــالـــــــدروع الـ
الحدث العديد من الشخصيات 
البارزين  البارزة ورجال األعمال 

والــــــمــــــديــــــريــــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن 
للشركات.

وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة قـــالـــت 
التنفيذي  الرئيس  توفي  جولي 
اإلرسالية  بمستشفى  للشركات 
األمــريــكــيــة: يــســعــدنــا الـــيـــوم أن 
ــرام بــعــد  ــكــ نـــرحـــب بــضــيــوفــنــا الــ

ــيــــوم  ــاب، والــ ــيــ ــغــ ســنــتــيــن مــــن الــ
ــــي فـــنـــدق  ــًا هـــنـــا فـ ــعــ نـــجـــتـــمـــع مــ
ــلـــومـــات تـــقـــديـــرًا وعـــرفـــانـــًا  الـــدبـ
للرعاة لدورهم المهم في إنجاح 

هذا الحدث. 
إن أعمالنا الشاقة وجهودنا 
الــمــبــذولــة لـــم تــكــن لــتــثــمــر دون 

الليلة  وهذه  الخيرين،  دعم من 
منا  يتلقون  حيث  ليلتهم،  هــي 
أسمى معاني االمتنان والتقدير 
الــــذي يــســتــحــقــونــه وســــوف يتم 
باألوسمة  وتقليدهم  تكريمهم 
الـــتـــذكـــاريـــة بــمــنــاســبــة اخــتــتــام 

ونجاح هذه الفعالية.

مبنا�سبة يوم الطبيب البحريني..

بهيج بـ80 طبيبا وطبيبة في جو عائلي  النفي�س يحتفل  ابن 
ــاء الدكتور ح�سن العري�ض: ق�سم الطوارئ بامل�ست�سفى حتفة �سحية جديدة ــم حـــفـــل عــ�ــش ــظ ــن ــة ت ــيـ ــكـ ــريـ الإر�ـــشـــالـــيـــة الأمـ

ــد كــا�ــشــيــك 23 ــانـ ــة اآيـ ــول ــط ــرف رعـــايـــة ب ــش ــى � ــل ع

}  د.حسن العريض.

»اطمئن على أبنائك من الجالية المسيحية.. نحن بخير وأمان في رعاية جالة الملك المعظم ملك اإلنسانية والسام«

كتبت: دالل العلوي
بـــدعـــوة ورعـــايـــة مــلــكــيــة ســامــيــة 
مـــن جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم حمد 
يــســتــعــد  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى  بــــــن 
ــبـــر في  الــعــالــم أجـــمـــع لــلــحــدث األكـ
باسم  الشعوب  يوحد  الــذي  التاريخ 
اإلنــســانــيــة والــوئــام مــن خــال زيــارة 
ــا الــفــاتــيــكــان  ــابـ ــبـــابـــا فــرنــســيــس بـ الـ
خــال  الــحــبــيــبــة  الــبــحــريــن  لمملكة 
نـــوفـــمـــبـــر الـــــجـــــاري لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
فــعــالــيــات مــلــتــقــى الــبــحــريــن حـــوار 
الــشــرق والــغــرب مــن أجـــل التعايش 
اإلنـــســـانـــي الــــــذي يــجــمــع مــخــتــلــف 
األعراق على أرض المملكة الحبيبة 
والتي بهذا الحدث خطفت األنظار 
من  تنام  ال  ساهرة  المنامة  وجعلت 
أجل هذه الزيارة. ومن قلب الحدث 
بــمــنــطــقــة عـــوالـــي جــنــوب الــعــاصــمــة 
ــؤرة أكــبــر  ــ الـــمـــنـــامـــة تـــحـــديـــدًا مــــن بــ
مستوى  على  كاثوليكية  كــاتــدرائــيــة 
الخليج العربي »سيدة شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة« حــظــيــت أخـــبـــار الــخــلــيــج 
مشاعر  لــكــم  لتنقل  خــاصــة  بـــزيـــارة 
ــل الــمــســيــحــيــة في  ــوائـ ــعـ األخــــــوة والـ
الــمــنــطــقــة وبـــالـــغ فــرحــهــم بــالــحــدث 
المليء  المسبوق  غير  االستثنائي 

بالحب والسام.
أشاد القس فياض بجهود جالة 
آل  الملك المعظم حمد بن عيسى 
خليفة واهتمام القيادة الرشيدة لما 
والشعب  المسيحيين  تــجــاه  تــولــيــه 
البحريني المتسم بالوفاء والطيبة 
المتبادل  بالرقّي  المتسم  والتعامل 
بــيــنــهــم وبــيــن الــشــعــوب والــجــالــيــات 
التي  وديــانــاتــهــا  اعــراقــهــا  بمختلف 
الــطــاهــرة،  األرض  هــذه  على  تعيش 
وصّرح القس فياض ان قداسة البابا 
رســول  هــو  الفاتيكان  بابا  فرنسيس 
سام يتواجد أينما تتواجد المحبة 
لهذه  قبوله  وأن  والــتــاقــي  واألخـــوة 
ــا تــحــمــل مـــن مــعــان  الـــدعـــوة بــكــل مـ
من  ستعزز  وإيجابية  فــرح  ومشاعر 

ثقتنا باألمان واالستمرارية في بناء 
جسور حوار ثابتة نحقق من خالها 
بمجتمعنا  واالنفتاح  السام  رسالة 
ونـــثـــر بـــــذور الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بين 
مختلف الطوائف واألديان تجسيدًا 
لــلــقــيــم الــســامــيــة الـــتـــي يـــوصـــي بها 
دائـــمـــًا جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم في 
فّياض  الــقــس  يــؤكــد  كما  المنطقة، 
بأن ما نشهده منذ سنوات من جهود 
ــيـــة وتــوقــيــع  كـــبـــيـــرة وزيـــــــــارات خـــارجـ
بــهــا حكومة  تــقــوم  اتــفــاقــيــات ســـام 
جالة  مــن  بــدعــم  البحرين  مملكة 
الــمــلــك الــمــعــظــم إلــــى يــومــنــا هــذا 
البحريني  الشعب  اســتــعــدادات  مــن 
فرانسيس  البابا  لــزيــارة  والترحيب 
ليس بغريب عليهم هذا اإلنجاز كما 
أخوة  بأننا  عظيما  فخرا  لنا  يمثل 
رسالة  تجاه  شــيء  وحدتنا  يفّرق  ال 

الـــســـام بــيــن الـــبـــشـــريـــة، ومــــن أجــل 
الميمونة  ــارة  ــزيـ الـ اهــــداف  تحقيق 
ال  ــاء  رخـ فــي  يعيشون  المسيحيون 
المسؤولية  من  عــال  وحــس  محدود 
ــاء الــفــكــري والــثــقــافــي كما  ــقــ واالرتــ
ــم بــكــل  ــهـ ــقـــوسـ إنــــهــــم يــــمــــارســــون طـ
اريحية بعيدًا عن الكراهية والتفرقة 

المنبوذة.
كما أشادت إحدى األخوات بكرم 
جـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم تــجــاهــهــم 
ووصفت جالته بأنه علم من أعام 
تعبر  كما  للتعايش  ورمــز  التسامح 
عن فرحتها الغير موصوفة بتحقيق 
الــبــابــا فرنسيس  زيـــــارة  أمــنــيــة  لــهــم 
قلوبهم  في  ستبعث  والتي  للمملكة 
األمن واالطمئنان مما ينعكس ذلك 
المثمر  الــحــضــاري  الــتــواصــل  عــلــى 
واكثر  واقتصاديًا  اجتماعيًا  ثقافيًا، 

)انــا  تــؤكــد  كما  ومستقبًا،  حــاضــرًا 
وعـــائـــلـــتـــي رغـــــم الـــغـــربـــة والــحــنــيــن 
ــا ومــمــلــكــة  ــنـ ــنـ ــيـــن وطـ والـــمـــســـافـــة بـ
العظيم  الـــوطـــن  بــفــضــل  الــبــحــريــن 
الطيب  بشعبها  الــرشــيــدة  والــقــيــادة 
نشعر وكأن ال مكان للغربة الروحية 
الشعائر  كــافــة  نــمــارس  حــيــث  بيننا 
وطقوسنا كمسيحيين في بلد مسلم 
نابض بالتفاهم والتعايش والمودة. 
الجالية  مــن  ابــنــائــك  عــلــى  اطــمــئــن 
الــمــســيــحــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
نــحــن هــنــا بــخــيــر فـــي رعـــايـــة وأمــــان 
الملك  جــالــة  ســيــدي  مظلة  تــحــت 
المعظم« وأكدت أن مملكة البحرين 
نموذج يحتذى به ويعتبر من أعرق 
المجتمعات الواعية والسليمة التي 
وتقبل  المسمومة  الطائفية  تنبذ 

وتتقبل االختافات بين البشرية.

رسالة المسيحيين في مملكة البحرين إلى قداسة البابا فرنسيس: 

اطمئن على اأبنائك من الجالية الم�شيحية.. 
نحن بخير واأمان في رعاية جالة الملك المعظم ملك الإن�شانية وال�شام
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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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314384
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16294/pdf/1-Supplime/16294.pdf?fixed9194


العدد:  12261

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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�سراكة جديدة بني القطاعني لتطوير �سوق العمل.. حميدان:

 اإ�سناد بع�ض مهام »�ســوق العمـــل« اإىل مراكــــز ت�سجيـــــل العمالــــة

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تنفيًذا 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

لهيئة تنظيم �سوق العمل باإلغاء ت�سريح 

الوافدة  العمالة  وت�سجيل  املرن،  العمل 

كافة بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، اأ�سدر 

جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل، 

�سوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

 2022 ل�سنة   )1( رقم  القرار  العمل، 

تنظيم  هيئة  مهام  بع�س  اإ�سناد  ب�ساأن 

�سوق العمل اإىل مراكز ت�سجيل العمالة.

واأكد حميدان اأن القرار ال�سادر باإ�سناد 

العمالة  ت�سجيل  مراكز  اإىل  املهام  بع�س 

الراغبة يف التقدم للح�سول على ت�سريح 

�سمن  ياأتي  املهنية  الأن�سطة  مزاولة 

الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم �سوق 

بال�سراكة  الكرمي  التوجيه  لتنفيذ  العمل 

احلمالت  وتكثيف  اخلا�س،  القطاع  مع 

التعامل مع املخالفني  التفتي�سية وت�سديد 

من اأ�سحاب العمل والعمال، وربط رخ�س 

اإىل  واملوؤهالت،  باملعايري  املهنية  العمل 

مبا  للعمال  املنا�سبة  البيئة  توفري  جانب 

يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم 

يف التنمية القت�سادية.

اأن الهيئة با�سرت  اإىل   واأ�سار الوزير 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  مع  التن�سيق 

باإ�سافة ن�ساط يف نظام »�سجالت« حتت 

بهدف  العمالة«،  ت�سجيل  »مركز  م�سمى 

وربط  العمل  �سوق  احتياجات  تلبية 

رخ�س العمل املهنية باملعايري واملوؤهالت. 

واأكد حميدان اأن اأهمية الإجراءات التي 

العهد  ويل  �سمو  لقرار  وفًقا  تنفيذها  يتم 

اإطالق  تتمثل يف  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

القطاعني  ال�سراكة بني  مرحلة جديدة من 

�سوق  ظروف  ملعاجلة  واخلا�س  العام 

العمل، والتعاون لت�سجيل العمالة الوافدة 

كافة، والت�سدي امل�سرتك اإىل العمالة غري 

ا�ستقرار  على  ينعك�س  مبا  النظامية، 

القطاعني  اأن  اىل  م�سرًيا  العمل،  �سوق 

العام واخلا�س يعمالن على تنفيذ اأهداف 

م�سرتكة ت�سب يف �سالح حتقيق التنمية 

ا�ستقرار  وحتفظ  امل�ستدامة،  القت�سادية 

بيئة العمل �سمن منظومة تراعي العدالة 

ت�ستجيب  التي  واملرونة  والتناف�سية 

ملتطلبات ال�سوق وتدعم منوه.

وتتمثل اأبرز ال�سروط اخلا�سة مبراكز 

ت�سجيل العمالة، ح�سب القرار، يف ت�سجيل 

القيد يف ال�سجل التجاري، وجتهيز مكان 

الراغبني  مالئم ل�ستقبال العمال الأجانب 

مبزاولة  ت�سريح  على  احل�سول  يف 

الأن�سطة املهنية، ويخ�سع ملوافقة الهيئة، 

و�سلوك  �سرية  ح�سن  �سهادة  وتقدمي 

تثبت باأن طالب العتماد مل ي�سبق احلكم 

عليه يف جناية اأو جنحة ما�سة بال�سرف 

اعتباره.  اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  والأمانة 

كما تلتزم مراكز ت�سجيل العمالة با�ستالم 

املهنية  الأن�سطة  مزاولة  ت�ساريح  طلبات 

جتهيزها  ثم  ومن  العمال،  من  املقدمة 

فيها  والبت  لفح�سها  للهيئة  واإحالتها 

اإىل التحقق من توافر املوؤهالت  بالإ�سافة 

اأو �سهادات املعايري املهنية الالزمة للعمال 

الأجانب الراغبني مبزاولة الأن�سطة املهنية 

للمتعاملني  وال�سالمة  الأمن  يحقق  مبا 

واللتزام  واقت�سادًيا،  اجتماعًيا  معهم 

التي  الإلكرتونية  الأنظمة  با�ستخدام 

العمال  بيانات  واإدراج  الهيئة،  حتددها 

وذلك  الإلكرتونية،  الأنظمة  يف  الأجانب 

عند ت�سجيلهم مع حتديثها ب�سكل م�ستمر، 

العامل  معلومات  على  ت�سمل  اأن  على 

التوا�سل  واأرقام  والعنوان  ال�سخ�سية 

والأن�سطة امل�سرح مبزاولتها.

ت�سجيل  مراكز  التزامات  بني  ومن 

طبًقا  البحرنة  ن�سبة  حتقيق  العمالة 

للت�سريعات والأنظمة املعمول بها، وعدم 

اأية  على  احل�سول  اأو  مبالغ  اأي  تقا�سي 

اخلدمات  من  اأي  عن  مزايا  اأو  منفعة 

العمال  من  القرار  يف  عليها  املن�سو�س 

وموظفي  مفت�سي  متكني  مع  الأجانب، 

البيانات  جميع  على  الطالع  من  الهيئة 

اأي  عن  والبالغ  املركز  بحوزة  التي 

اأما  امل�سجلون.  العمال  يرتكبها  خمالفات 

فيما يتعلق بالعمالة التي ميكن ت�سجيلها 

يف »مركز ت�سجيل العمالة«.

واأ�سار حميدان اإىل اأنه ي�سمح للعمالة 

الوافدة املوجودة يف داخل مملكة البحرين 

ت�ساريحها  الغيت  اأو  انتهت  والتي 

بالت�سجيل، اأو اأن يكون العمال من حاملي 

عدم  على  م�سدًدا  املرن،  العمل  ت�سريح 

اجلنائية،  الأ�سبقيات  ذوي  ت�سجيل  قبول 

ل�سروط  باملخالفة  للعمل  التاركني  اأو 

تاأ�سرية  حاملي  اأو  )الهاربني(  الت�سريح 

جتاري  ل�سجل  مالًكا  يكون  واأل  الزيارة، 

بدفع  اللتزام  على  عالوة  اململكة،  يف 

املعتمدة  الدفع  مراكز  املقررة يف  الر�سوم 

الت�سجيل  ا�ستكمال  قبل  الهيئة  قبل  من 

العامل  عودة  م�ساريف  لتاأمني  وذلك 

الأجنبي امل�سجل اإىل بالده.

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  وجدد 

هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العمل،  وزير 

تنظيم �سوق العمل، حر�س مملكة البحرين 

الت�سريعات  كل  وتطوير  مراجعة  على 

بيئة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  والإجراءات 

اإىل  ت�ستجيب  مقومات �سلبة  وفق  العمل 

احتياجات �سوق العمل املتغرية، وحتفظ 

متييز،  دون  لعمل  اأطراف  جميع  حقوق 

اإىل جانب �سون ال�سمعة الدولية للمملكة 

حيث  من  العمل  بيئات  اأف�سل  كاإحدى 

والت�سهيل  ال�ستثمار  جذب  على  القدرة 

حقوق  وحماية  الأعمال  اأ�سحاب  على 

اأطراف العمل، موؤكًدا تقديره لدور القطاع 

�سركاء  بو�سفهم  عليه  والقائمني  اخلا�س 

اأ�سا�سيني يف العمل على حتقيق ال�ستقرار 

والتنمية امل�ستدامة يف �سوق العمل.

اكتمال الأعمال الإن�سائية للمبنى

الكعبي واحلواج يتفقدان اأعمال م�سروع مبنى املوا�سالت والت�سالت

املوا�سالت  وزير  الكعبي  ثامر  بن  حممد  قام 

اإبراهيم بن ح�سن احلواج وزير  والت�سالت واملهند�س 

الأ�سغال بجولة تفقدية مل�سروع املبنى الرئي�سي لوزارة 

عدد  يرافقهم  املحرق  مبحافظة  والت�سالت  املوا�سالت 

من امل�سوؤولني واملهند�سني.

الزيارة  خالل  والت�سالت  املوا�سالت  وزير  واأ�ساد 

يعك�س  والذي  للمبنى  املتميز  املعماري  بالت�سميم 

ي�سم  والت�سالت حيث  املوا�سالت  وزارة  طبيعة عمل 

مقر  يف  املختلفة  الوزارة  وتخ�س�سات  اإدارات  معظم 

واحد بت�سميم معماري مميز �سي�ساهم يف رفع م�ستوى 

قنوات  وتعزيز  املوظفني  لدى  والكفاءة  الإنتاجية 

اإىل  بالإ�سافة  العمل  وان�سيابية  والتن�سيق  التوا�سل 

املقدمة  واخلدمات  بالوزارة  املناط  املهام  اإجناز  �سهولة 

للمراجعني، م�سيًفا باأن هذا امل�سروع �سي�سهم يف خف�س 

النفقات والتكلفة الت�سغيلية للمرافق مبا يحقق التوظيف 

الأمثل للموارد احلكومية ب�سكل م�ستدام ويعك�س التطور 

والتقدم احل�ساري والعمراين الذي و�سلت اإليه اململكة.

من جانبه ذكر وزير الأ�سغال باأن تنفيذ هذا امل�سروع 

اخلدمية  بامل�سروعات  امل�ستمر  الهتمام  اإطار  يف  ياأتي 

والإ�سراف  باإدارتها  الأ�سغال  تقوم وزارة  التي  املتنوعة 

الأعمال  من  النتهاء  مت  باأنه  م�سيًفا  تنفيذها،  على 

واكتمال  للمبنى  املعمارية  والت�سطيبات  الن�سائية 

فيه  الكهروميكانيكية  لالأنظمة  الت�سغيلية  الختبارات 

بنجاح، ومت موؤخًرا احل�سول على املوافقات النهائية من 

اجلهات ذات ال�سلة لل�سماح باإ�سغال وا�ستخدام املبنى، 

وذلك متهيًدا لت�سليمه اإىل وزارة املوا�سالت والت�سالت. 

قبل  من  امل�سروع  اإدارة  متت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

اأعمال  على  وال�سراف  ت�سميمه  ومت  الأ�سغال  وزارة 

حني  يف  للهند�سة،  اخلليج  دار  مكتب  بوا�سطة  تنفيذه 

املناق�سات  قبل جمل�س  من  املقاولة  اأعمال  تر�سية  متت 

يقع  حيث  للمقاولت،  اجلميل  �سركة  على  واملزايدات 

امل�سروع على م�ساحة اأر�س تبلغ حوايل 15،611 مرًتا 

البناء حوايل 19،275  م�ساحة  بلغت  مربًعا، يف حني 

تزويد  مت  كما  لل�سيارات،  موقًفا  و219  مربًعا،  مرًتا 

واملواد  والتقنيات  والأجهزة  الأنظمة  باأحدث  املبنى 

ملواكبة  العاملية  املعايري  اأرقى  وفق  للبيئة  ال�سديقة 

متطلبات البناء احلديثة وتوفري البيئة املالئمة واملحفزة 

للموظفني ومرتادي املبنى.

وزيرة ال�سحة: اململكة داعمة ملراكز البحث العلمي

انطـالق موؤمتـــر ومعــــر�ض البحـــــرين لطـــب الأ�سنــــــان غـــــًدا

ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأّكدت 

اأهمية  على  ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد 

املوؤمترات  وعقد  تنظيم  ا�ستمرارية 

تبادل  فيها  يتم  التي  الطبية  واملعار�س 

التقنيات  اأحدث  حول  والأفكار  الروؤى 

الإقليمية  وامل�ستجدات  والتطورات 

�ساأنها  من  والتي  الأولوية  ذات  والدولية 

تعود  التي  اخلربات  امل�ساركني  اإك�ساب 

وبالتايل  اإيجابية،  مبردودات  عليهم 

تنعك�س على متلقي اخلدمات العالجية.

وزير  رعاية  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

موؤمتر  من  ال�سابعة  الن�سخة  ال�سحة، 

والذي  الأ�سنان  لطب  البحرين  ومعر�س 

من  الثالث  القادم،  اخلمي�س  يوم  ينطلق 

منه، يف  ال�ساد�س  حتى  وي�ستمر  نوفمرب، 

فندق كراون بالزا البحرين، وذلك ب�سراكة 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  ا�سرتاتيجية 

مع  وبالتعاون  ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان.

اإن  الوزيرة  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 

موؤمتر  من  ال�سابعة  الن�سخة  انعقاد 

اأهمية  على  يوؤكد  الأ�سنان  لطب  البحرين 

مملكة البحرين كبيئة داعمة ملراكز البحث 

هذا  عديدة،  �سحية  جمالت  يف  العلمي 

وميّثل املوؤمتر نقطة التقاء ملختلف اخلرباء 

القطاعات ال�سحية،  واملمار�سني يف جميع 

الذي  الكبري  التطور  ا  اأي�سً يعك�س  ومبا 

ت�سهده منظومة القطاع ال�سحي يف اململكة 

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  على 

وا�ستدامة  فاعلية  لتعزيز  واملقيمني، 

املنظومة وحتقيق اأعلى معايري اجلودة يف 

م�ستوى اخلدمات ال�سحية والعالجية.

كما لفتت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد 

لطب  البحرين  موؤمتر  اأن  اإىل  جواد ح�سن 

الكبرية  الإ�سهامات  اأحد  يعّد  الأ�سنان 

خالل  من  الأ�سنان،  طب  جمال  تطوير  يف 

فيه من خرباء وخمت�سني على  امل�ساركني 

جناح  با�ستمرارية  منوهة  م�ستوى،  اأعلى 

هذا  وقدرة  ال�سابعة،  ن�سخته  يف  املوؤمتر 

اخلربات  ا�ستقطاب  على  الطبي  التجمع 

الدولية العاملة يف القطاع ال�سحي لتبادل 

امل�ستجدات  اأحدث  وا�ستعرا�س  اخلربات 

يف طب الأ�سنان.

من  ال�سابعة  الن�سخة  وتقام  هذا 

من  بدعم  الأ�سنان  لطب  البحرين  موؤمتر 

الأ�سنان  لطب  الدويل  الإمارات  موؤمتر 

»اإيدك«،  العربي  الأ�سنان  طب  ومعر�س 

اإ�سافة لل�سركاء العلميني وهم كليات طب 

بن  عبدالرحمن  الإمام  بجامعة  الأ�سنان 

وجمعية  العلم،  ريا�س  وجامعة  في�سل، 

معهد  ومن  الكويتية  الأ�سنان  اأطباء 

واجلمعية  الطبية،  للتخ�س�سات  الكويت 

اللثة  وجراحة  لأمرا�س  ال�سعودية 

الأ�سنان  لإ�سالح  ال�سعودية  واجلمعية 

الأ�سنان،  طب  لأبحاث  الدولية  واجلمعية 

والأكادميية العربية لطب اأ�سنان الأطفال.

لطب  البحرين  موؤمتر  اأن  اإىل  ُي�سار 

�سامل  خليجي  باعتماد  معتمد  الأ�سنان 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  �ساعة   24

�ساعة  و24  ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

الطبية  للتخ�س�سات  الكويت  معهد  من 

»كيمز«، و21 �ساعة من الهيئة ال�سعودية 

فيه  وي�سارك  ال�سحية،  للتخ�س�سات 

اأخ�سائيي  من  متحدًثا  ثالثني  من  اأكرث 

مملكة  من  الأ�سنان  طب  وا�ست�ساريي 

ل�ستعرا�س  والعامل،  واملنطقة  البحرين 

جمال  يف  والعالجات  البتكارات  اأحدث 

وتبادل  الفر�س  وا�ستك�ساف  الأ�سنان  طب 

على  واملهنية  والفنية  العلمية  اخلربات 

مدار اأيام املعر�س.

د.جليلة ال�سيد 

امل�ست�سار احلمر يت�سلم ن�سخة من كتاب

 ترجمة ملجموعة خمتارة من كتابات الأن�ساري

جاللة  م�ست�سار  احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�ستقبل 

اأم�س،  امللك ل�سوؤون الإعالم، يف مكتبه بق�سر الق�سيبية 

ن�سخة  اأهداه  اإذ  ريا�س يو�سف حمزة،  الدكتور  الأ�ستاذ 

كتابه وهو عبارة عن ترجمة ملجموعة خمتارة من  من 

كتابات املفكر الدكتور حممد بن جابر الأن�ساري الفكرية 

اإىل اللغة الجنليزية، وذلك لأول مرة.

بجهود  احلمر  نبيل  امل�ست�سار  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

املفكر الدكتور حممد جابر الأن�ساري واإبداعاته املتميزة 

وال�سيا�سية  والأدبية  والثقافية  الفكرية  املجالت  يف 

القيمة  مبوؤلفاته  والعربية  الوطنية  للمكتبات  واإثرائه 

وما يحظى به من مكانة على ال�ساحة الفكرية العربية.

حمزة  ريا�س  للدكتور  �سكره  عن  احلمر  اأعرب  كما 

يف  بذله  الذي  الطيب  باجلهد  منوًها  الإهداء،  هذا  على 

اإعداد الكتاب القيم، متمنًيا له دوام التوفيق.

�سكره  الدكتور ريا�س حمزة عن  اأعرب  من جانبه، 

مثنًيا  الإعالم،  ل�سوؤون  امللك  جاللة  مل�ست�سار  وتقديره 

على جهوده املتوا�سلة يف خدمة اململكة وتعزيز م�سرية 

اإ�سهاماته  عن  ف�سالً  وال�سحفية  الإعالمية  النه�سة 

الإعالمية على امل�ستويني اخلليجي والعربي.

هيئة  رئي�س  حممد  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  اأكد 

الكهرباء واملاء عمق العالقات التاريخية واملتجذرة التي 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  البحرين  مملكة  جتمع 

اأهمية  اإىل  لفًتا  املختلفة،  امل�ستويات  على  ال�سقيقة 

موا�سلة العمل لتعزيز هذه العالقات الرا�سخة مبا يحقق 

امل�سالح الثنائية امل�سرتكة للبلدين ال�سقيقني.

مر�سد  عوي�سة  باملهند�س  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

املرر رئي�س دائرة الطاقة ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة 

ا�ستعر�س  اإذ  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  اأبوظبي 

البلدين  لكال  امل�ستقبلية  والربامج  اخلطط  اجلانبان 

والكهرباء  املاء  قطاعات  تطوير  جمال  يف  ال�سقيقني 

والطاقة، و�سبل التعاون بني البلدين.

وخالل الجتماع، ا�ستمع  اإ ىل �سرح مف�سل عن مراحل 

اأبوظبي،  اإمارة  يف  الطاقة  قطاع  بها  مر  التي  التطور 

وكيفية  واخت�سا�ساتها،  الدائرة  يف  العمل  وطبيعة 

ريادة  من  متقدمة  مرحلة  ىل  اإ  اأبوظبي   اإمارة  و�سول 

حتول قطاع الطاقة.

كمال بن اأحمد يوؤكد عمق العالقات 

التاريخية واملتجذرة مع الإمارات

وزير العمل

رئي�ض الأركان يح�سر فعاليات 

معر�ض معدات العمليات اخلا�سة بالردن

الأمري �سلمان بن  امللكي  ال�سمو  بتكليف من �ساحب 

رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

�سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ح�سر  الوزراء،  جمل�س 

النعيمي رئي�س هيئة الأركان فعاليات معر�س وموؤمتر 

معدات العمليات اخلا�سة )�سوفك�س 2022( الذي ُيعقد 

يف اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة.

وقد قام رئي�س هيئة الأركان بح�سور افتتاح املوؤمتر 

العمليات  قادة  م�سمى  حتت  جل�سات  ثالث  �سمل  الذي 

اخلا�سة يف ال�سرق الأو�سط )MESOC( من خالل قادة 

ال�سقيقة  امل�سلحة  القوات  من  لعدد  اخلا�سة  العمليات 

اإىل  التي هدفت  املحاور  العديد من  وال�سديقة، ت�سمنت 

توحيد املفاهيم واآلية العمل يف مكافحة الإرهاب الدويل 

دولية،  ا�سرتاتيجية  خلطط  وفًقا  معه  التعامل  وكيفية 

العمليات  جمتمع  �سمن  التعاون  جمالت  وتو�سيع 

اخلا�سة العاملية باأ�ساليب احلرب احلديثة.

معر�س  يف  بجولة  الأركان  هيئة  رئي�س  قام  كما 

وموؤمتر معدات العمليات اخلا�سة )�سوفك�س 2022(، 

اطلع خاللها على عدد من الأجنحة امل�ساركة وما حتتويه 

الأق�سام املختلفة من اأحدث نظم الدفاع العاملية والتقنيات 

الع�سكرية الدقيقة واملتقدمة،
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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، 
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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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الحتفال بيوم الأمم املتحدة والذكرى الـ77 لإن�شاء املنظمة الدولية
اأكد الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 

ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

اأوا�شر  توطيد  على  البحرين  مملكة  حر�ص 

مع  الوثيقة  وال�شرتاتيجية  التاريخية  ال�شراكة 

وال�شالم  الأمن  تر�شيخ  يف  املتحدة  الأمم  منظمة 

وحماية حقوق الإن�شان ودعم التنمية امل�شتدامة 

حل�شرة  احلكيم  الدبلوما�شي  النهج  ظل  يف 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب 

اهلل ورعاه، وتوجهات  املعظم، حفظه  البالد  ملك 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل.

الذي  الحتفال  يف  م�شاركته  لدى  واأعرب، 

املتحدة  لالأم  املقيم  املن�شق  املقود  خالد  اأقامه 

ال�شابعة  والذكرى  املتحدة  الأمم  يوم  مبنا�شبة 

اعتزازه  عن  الدولية،  املنظمة  لإن�شاء  وال�شبعني 

وح�شورها  البحرين  ململكة  العريق  بالتاريخ 

منذ  الدولية،  الدبلوما�شية  املحافل  يف  الفاعل 

كاملة  كدولة  املتحدة  الأمم  اإىل  ان�شمامها 

الع�شوية عام 1971، وتطلعها ملوا�شلة م�شرية 

التعاون  اإطار  وثيقة  مبوجب  البنَّاءة  ال�شراكة 

مع  املوقعة  امل�شتدامة  والتنمية  ال�شرتاتيجي 

اإحدى وع�شرين وكالة اأممية مقيمة.

املقيم  املن�شق  املقود  خالد  اأكد  جانبه،  من 

لالأمم املتحدة حر�ص املنظمة الدولية على تعزيز 

يف  البحرين  مملكة  مع  الأمد  طويلة  ال�شراكة 

البحرين  وروؤية  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  دعم 

القت�شادية 2030، متمنًيا للمملكة دوام التقدم 

والزدهار.

ت�شوير - عبدعلي قربان

بالتعاون مع جمموعة الهالل للرعاية ال�شحية

بابا�شنز البحرينية »يونيليفر« و»ميغا مارت« 

تنظمان حملة للتوعية بـ»�شرطان الثدي«

البحرينية  بابا�شنز  نظمت 

مارت«  و»ميغا  »يونيليفر« 

الهالل  جمموعة  مع  بالتعاون 

لتوعية  فعالية  ال�شحية  للرعاية 

�شرطان الثدي، يف ميغا مارت فرع 

�شار. حيث هدفت احلملة اإىل زيادة 

الن�شاء  بني  الثدي  ب�شرطان  الوعي 

يف مملكة البحرين.

هي  احلملة  هذه  فكرة  كانت 

جمانية  فحو�شات  على  احل�شول 

الت�شوق  الثدي من خالل  ل�شرطان 

منتجات  على  ب�شيط  مببلغ 

»يونيليفر« من ميغا مارت.

ح�شر احلفل مدير فرع �شركة 

»يونيليفر« البحرين خالد بارباع، 

والرئي�ص التنفيذي ملجموعة الهالل 

�شاراث  الدكتور  ال�شحية  للرعاية 

ل�شركة  العام  املدير  �شاندران، 

وفريق  نواين،  اأنيل  بابا�شنز، 

بهم.  اخلا�شة  واملبيعات  الت�شويق 

ال�شريط  ق�ص  حفل  جرى  حيث 

خالل احلملة من قبلهم.

مدير  األقاها  التي  الكلمة  يف 

فرع �شركة يونيليفر البحرين خالد 

تقديره  عن  اأعرب  حيث  بارباع، 

اأن  »اأود  وقال:  العظيمة  للمبادرة 

ملنحنا  وميغامارت  بابا�شنز  اأ�شكر 

ومع  معهم  لل�شراكة  الفر�شة  هذه 

م�شت�شفيات الهالل يف هذا الن�شاط 

م�شوؤولية  من  جزًءا  يعد  الذي 

دائًما  نبحث  ل  لأننا  »يونيليفر«؛ 

نبحث  بل  فح�شب،  الأعمال  عن 

ا عن �شحة املجتمع، هذا جزء  اأي�شً

يونيليفر،  ك�شركة  م�شوؤوليتنا  من 

اأنحاء  جميع  يف  بذلك  نقوم  حيث 

مملكة  يف  هنا  فقط  ولي�ص  العامل 

البحرين ونود بناء هذا الوعي بني 

الن�شاء واجلميع«.

�شاندران  �شاراث  الدكتور  قام 

ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص   -

بال�شكر  ال�شحية  للرعاية  الهالل 

بابا�شنز  �شركة  مل�شاهمة  والتقدير 

و»ميغا  »يونيليفر«  البحرينية 

جمموعة  مع  لل�شراكة  مارت« 

الهالل ال�شحية.

�شركة ن�شيج ت�شارك يف احلملة التوعية 

ل�شرطان الثدي بالتعاون مع م�شت�شفى كمز

اأحمد احلمادي يتو�شط املوظفني يف فعالية نظمتها �شركة ن�شيج للتوعية  العام ل�شركة ن�شيج  املدير 

املنتجات جلمع  بع�ص  وبيع  كيمز  م�شت�شفى  من  فريق  قّدمها  توعوية  يتخللها حما�شرة  الثدي،  ب�شرطان 

التربعات جلمعية �شرطان الثدي.
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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
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اختتام بطولة الرماية الثانية لضباط خفر السواحل
ش��هد قائ��د خف��ر الس��واحل العميد جاس��م الغتم، 
بحض��ور نائب قائد قوة األم��ن الخاصة العميد علي 
الزعبي ختام فعاليات بطولة الرماية الثانية لضباط 
قيادة خفر الس��واحل لع��ام 2022، والت��ي نظمتها 
قيادة خفر السواحل بالتعاون مع قوة األمن الخاصة.
وبهذه المناسبة، أكد قائد خفر السواحل على حرص 
القي��ادة في إقام��ة مثل هذه الفعالي��ات لدورها في 
رفع كفاءة ومستوى جاهزية واستعداد منسوبي خفر 
الس��واحل للقيام بواجباتهم عل��ى أكمل وجه، معربًا 
عن ش��كره وتقديره لقيادة ق��وة األمن الخاصة على 
جهوده��م البارزة ومس��اهمتهم في إنج��اح وتنظيم 
البطولة. وفي ختام البطولة قام قائد خفر السواحل 

بتكريم الفائزين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 »التخطيط العمراني« تنتقل 
إلى موقعها الجديد بالمنامة

أعلنت هيئ��ة التخطيط والتطوير العمراني، ع��ن انتقال مقرها 
م��ن موقعه الحال��ي في مدينة زاي��د إلى مكاتبه��ا الجديدة في 
مبنى جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري في المنامة، وستباشر 
باس��تقبال كافة المراجعين والمس��تثمرين في موقعها الجديد 

اعتبارًا من يوم 6 نوفمبر 2022.
وأوضحت أن هذه الخطوة، تأتي استكمااًل لجهود الهيئة الرامية 
إلى تحس��ين وتطوي��ر خدماتها، إذ يس��هم الموق��ع الجديد في 
خدمة ش��ريحة أوس��ع من المراجعي��ن وخصوصًا المس��تثمرين 
والمطورين العقاريين. وأكدت أنها مستمرة في تقديم الخدمات 
التخطيطي��ة المتنوعة، كما يمكن للمراجعي��ن تقديم الطلبات 
عبر البريد اإللكتروني ask@upda.gov.bh أو عن طريق الموقع 
www.upda. اإللكترون��ي لهيئة التخطيط والتطوي��ر العمراني
gov.bh أو عبر المنصة اإللكترونية لخدمات التخطيط العمراني 

.www.planning.bh

انطالق مؤتمر ومعرض البحرين لطب األسنان غدًا

 وزيرة الصحة: المؤتمرات والمعارض
 الطبية تعزز الخدمات العالجية

أّكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد، 
على أهمية استمرارية تنظيم وعقد 
المؤتمرات والمعارض الطبية التي 
يت��م فيه��ا تب��ادل ال��رؤى واألفكار 
ح��ول أح��دث التقني��ات والتطورات 
والدولية  اإلقليمي��ة  والمس��تجدات 
ذات األولوي��ة والت��ي م��ن ش��أنها 
التي  الخبرات  المش��اركين  إكس��اب 
إيجابية،  بم��ردودات  عليه��م  تعود 
متلق��ي  عل��ى  تنعك��س  وبالتال��ي 

الخدمات العالجية.
جاء ذلك بمناس��بة رعايتها، النسخة 
ومع��رض  مؤتم��ر  م��ن  الس��ابعة 
وال��ذي  األس��نان  لط��ب  البحري��ن 
ينطلق الخميس 3 نوفمبر، ويستمر 
حتى الس��ادس منه، وذلك بش��راكة 
اس��تراتيجية م��ع الهيئ��ة الوطني��ة 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، 
وبالتعاون مع الجمعية الس��عودية 

لطب األسنان.
وبهذه المناس��بة، قال��ت الوزيرة إن 
انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر 
البحري��ن لطب األس��نان يؤكد على 

أهمية مملكة البحرين كبيئة داعمة 
لمراك��ز البحث العلم��ي في مجاالت 
صحي��ة عديدة، هذا ويمّثل المؤتمر 
الخب��راء  لمختل��ف  التق��اء  نقط��ة 
والممارس��ين في جمي��ع القطاعات 
الصحية، وبم��ا يعكس أيضًا التطور 
الكبير الذي تشهده منظومة القطاع 
الصح��ي في المملكة على مس��توى 
للمواطني��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 
فاعلي��ة  لتعزي��ز  والمقيمي��ن، 

واس��تدامة المنظومة وتحقيق أعلى 
معايير الجودة في مستوى الخدمات 

الصحية والعالجية.
ونّوهت بأن مؤتم��ر البحرين لطب 
األسنان يعّد أحد اإلسهامات الكبيرة 
في تطوير مجال طب األس��نان، من 
خ��الل المش��اركين في��ه م��ن خبراء 
أعل��ى مس��توى،  ومختصي��ن عل��ى 
المؤتمر  منوهة باس��تمرارية نجاح 
في نس��خته الس��ابعة، وق��درة هذا 
اس��تقطاب  عل��ى  الطب��ي  التجم��ع 
الخبرات الدولية العاملة في القطاع 
الصحي لتبادل الخبرات واستعراض 
أحدث المستجدات في طب األسنان.

وتقام النس��خة السابعة من مؤتمر 
البحري��ن لط��ب األس��نان بدعم من 
مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان 
العرب��ي  األس��نان  ط��ب  ومع��رض 
»إيدك«، إضافة للش��ركاء العلميين 
وهم كلي��ات طب األس��نان بجامعة 
فيص��ل،  ب��ن  عبدالرحم��ن  اإلم��ام 
وجامع��ة ري��اض العل��م، وجمعي��ة 
أطباء األس��نان الكويتية ومن معهد 

الطبي��ة،  للتخصص��ات  الكوي��ت 
ألم��راض  الس��عودية  والجمعي��ة 
وجراحة اللثة والجمعية الس��عودية 
الدولية  إلصالح األس��نان والجمعية 
ألبح��اث طب األس��نان، واألكاديمية 

العربية لطب أسنان األطفال.
ُيش��ار إلى أن مؤتم��ر البحرين لطب 
األس��نان معتم��د باعتم��اد خليجي 
الهيئ��ة  م��ن  س��اعة   24 ش��امل 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة، و 24 س��اعة م��ن معهد 
الطبي��ة  للتخصص��ات  الكوي��ت 
»كيم��ز«، و21 س��اعة م��ن الهيئة 
الس��عودية للتخصص��ات الصحي��ة، 
ويش��ارك في��ه أكث��ر م��ن ثالثي��ن 
متحدثًا من اختصاصيي واستشاريي 
طب األس��نان من مملك��ة البحرين 
الس��تعراض  والعال��م،  والمنطق��ة 
أح��دث االبت��كارات والعالج��ات في 
مج��ال ط��ب األس��نان واستكش��اف 
الف��رص وتب��ادل الخب��رات العلمية 
والفني��ة والمهني��ة على م��دار أيام 

المعرض.

د. جليلة السيد 

 الزياني يبحث تعزيز التعاون
مع وزير المالية اإلسرائيلي

ف��ي إط��ار الزي��ارة الرس��مية التي يق��وم بها وزي��ر الصناعة 
والتجارة ووفد مملكة البحرين االقتصادي إلى إسرائيل، التقى 
وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بوزير المالية اإلس��رائيلي 
أفيغ��دور ليبرمان بحضور س��فير مملكة البحري��ن لدى دولة 
إس��رائيل خالد الجالهمة وعدد من كبار المس��ؤولين في كال 

الجانبين.
وتم اس��تعرض العالقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز 
آليات التعاون بينهما في كافة المجاالت وباألخص المجاالت 
االقتصادية واالس��تثمارية ذات العالقة، في ظل وجود فرص 
عمل مش��تركة في قطاعات واع��دة، إضافة إلى بحث القضايا 

موضع االهتمام المشترك.

بمشاركة نخبة كبيرة من األكاديميين والمتخصصين 

 »حمد الجامعي« تنظم مؤتمرًا 
حول اإلصابات الرياضية في الركبة

تحت رعاية س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الشباب، تنظم مستش��فى الملك حمد الجامعي 
بالتع��اون مع الجمعية الدولي��ة لجراحة العظام 
واإلصاب��ات )SICOT( مؤتمر البحرين لإلصابات 
الرياضي��ة في الركبة – الش��رق األوس��ط يومي 

الخميس والجمعة 4 و5 نوفمبر المقبل. 
ويعد ه��ذا المؤتمر نقل��ة نوعية وحدث��ًا علميًا 
في مجال الطب الرياضي، وأن مستش��فى الملك 
حمد الجامعي ينفرد بتنظيمه على مستوى دول 
المنطقة، حيث س��يتم تقديم سبعة من المحاور 
العلمي��ة األساس��ية والت��ي تتضم��ن 57 ورقة 

علمي��ة، باإلضافة إلى ورش��تين عمل متخصصة 
وس��يتم تقديمه��م م��ن قب��ل نخبة كبي��رة من 
األكاديميي��ن والمتخصصين في هذا المجال من 
مملك��ة البحرين ومختل��ف دول العال��م، بهدف 
تب��ادل المعرفة والخبرات، واإلط��الع على أحدث 
التش��خيصية  واألس��اليب  واألبح��اث  الدراس��ات 
والعالجي��ة والوقائي��ة في هذا المج��ال الحيوي، 
فيما اعتم��دت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية 14 س��اعة معتمدة للتعليم 
إلتاحة الفرصة لكافة المشاركين بتحقيق أقصى 

استفادة العلمية والمهنية من هذا المؤتمر.
المختصي��ن،  األطب��اء  المؤتم��ر  ويس��تهدف 

الممرضي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال، طلب��ة االمتياز، 
أخصائي��ي العالج الطبيعي باإلضاف��ة إلى خبراء 
س��المة المرض��ى والمثقفي��ن الطبيي��ن، خبراء 
االعتم��اد من جمي��ع أنح��اء العالم ح��ول تنفيذ 
أفضل األس��اليب والتقنيات ف��ي مجال اإلصابات 

الرياضية.
ويجدر بالذكر أن مستشفى الملك حمد الجامعي 
يحرص على اس��تقطاب المؤتمرات العملية في 
مختلف التخصصات والتي تس��هم تنمية الكوادر 
الوطنية مما يعزز ويحس��ن من ج��ودة الخدمات 
الطبية المقدمة في مملكة البحرين بش��كل عام 

وفي المستشفى على وجه الخصوص.

عبدالرحمن بن محمد: مواصلة 
مساعي تطوير التعاون مع روسيا

اس��تقبل رئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية الشيخ 
عبدالرحم��ن بن محمد بن راش��د آل خليفة، في مكتبه أمس، 
سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين ألكسي 

سكوسوريف، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبالده لدى المملكة.
ورحب الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بالس��فير سكوس��وريف، 
معرب��ًا عن تمنياته ل��ه بالتوفيق ف��ي أداء مهامه ومواصلة 
مس��اعي تطوي��ر عالق��ات التعاون بي��ن البلدين، كما أش��اد 
بمش��اركة رئيس جمهورية تتارس��تان والعديد من العلماء 
والمفكرين من روس��يا االتحادية في ملتق��ى البحرين للحوار 
ال��ذي يعقد تح��ت الرعاية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، تزامنًا 
مع الزيارة الرس��مية التاريخية لقداس��ة البابا فرانسيس بابا 
الفاتي��كان، إلى مملك��ة البحرين تلبية لدع��وة جاللة الملك 

المعظم، بحضور فضيلة األمام األكبر شيخ األزهر الشريف.

انعقاد ملتقى الحوار يقدم للعالم الوجه اإلنساني للمملكة

 خالد بن خليفة: زيارة بابا الفاتيكان 
للبحرين تعكس احترامها الدولي

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
حم��د للتعاي��ش الس��لمي الدكتور 
الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة أن 
رؤى حض��رة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ركائ��ز  لدع��م  جاللت��ه  ومب��ادرات 
التعاي��ش والتس��امح وقب��ول اآلخر 
العالمي، ش��كلت  عل��ى المس��توى 
وال ت��زال منهاج��ًا رائ��دًا غايت��ه أن 
يس��ود األمن والس��الم واالس��تقرار 
ربوع األرض على أس��س راسخة من 
البناء  المحب��ة والتعاون اإلنس��اني 

والمثمر.
 وق��ال إن انعقاد »ملتقى البحرين.. 
ح��وار الش��رق والغ��رب م��ن أج��ل 
التعايش اإلنس��اني«، والذي ينظم 
تح��ت الرعاي��ة الس��امية لجاللت��ه 
أيده هلل تزامنًا مع الزيارة الرس��مية 
البابا فرنسيس  لقداس��ة  التاريخية 
بابا الكنيس��ة الكاثوليكية لمملكة 
ومشاركة فضيلة  وبحضور  البحرين 
اإلم��ام األكبر الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ األزهر الش��ريف رئيس مجلس 
حكماء المس��لمين وع��دد من قادة 
ورم��وز األديان ف��ي العال��م، يؤكد 
ه��ي  البحري��ن  أن  أجم��ع  للعال��م 
الحاضن��ة لكل جهد إنس��اني يعمل 
من أجل صالح البشرية ومستقبلها، 
وأنها في ظل قيادة جاللته الحكيمة 

اس��تطاعت أن تتبوأ مكانة إقليمية 
ودولي��ة رائ��دة كنموذج للتس��امح 

والتعايش.
وأض��اف الدكت��ور الش��يخ خالد بن 
خليفة آل خليفة أن البحرين ستكون 
موض��ع اهتم��ام العالم خ��الل أيام 
هذه الفعالية الهامة، والتي س��وف 
تس��لط الض��وء عل��ى م��ا تمتلكه 
المملكة م��ن إرث حضاري فريد في 
التسامح والتعايش والحوار، ارتكاًزا 
على تجربتها الرائدة المشهود لها 
في هذا المجال، واتساًقا مع هويتها 
األصيلة والقيم اإلسالمية التي تحث 
على المحب��ة والتعاون بين البش��ر 
كوسيلة لتحقيق الغاية الكبرى وهي 

عمارة الكون وتقدمه.

وأش��ار رئي��س مجل��س أمن��اء مركز 
الملك حمد للتعايش الس��لمي إلى 
أن جاللة الملك المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه بمبادراته ومن بينها انعقاد 
هذا الملتقى يؤكد أنه رجل الس��الم 
والحريص على أن يس��ود التعايش 
السلمي بين الجميع، وفق مرتكزات 
تنطل��ق من نظ��رة عالمية ش��املة 
لجاللته تؤمن بأن ما نرجوه من خير 
لحاضر ومستقبل البشرية لن يتأتى 
إال عب��ر بواب��ات الس��الم والتعاون 
والمحب��ة والتعاي��ش والتع��دد في 
مواجهة األف��كار الضالة التي تدعو 

إلى التعصب والكراهية.
البحري��ن  اس��تضافة  أن  وأك��د 
لمجلس  عش��ر  الس��ادس  لالجتماع 
حكماء المس��لمين برئاس��ة فضيلة 
اإلمام األكبر الدكت��ور أحمد الطيب 
ش��يخ األزهر الش��ريف رئيس مجلس 
حكماء المس��لمين وبحضور قداسة 
الباب��ا فرنس��يس، باب��ا الفاتيكان، 
يمث��ل حدثًا تاريخيًا تعتز به مملكة 
سلس��ة  إل��ى  ويض��اف  البحري��ن، 
المبادرات التي أطلقها جاللة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، ومنها 
وثيق��ة »إع��الن مملك��ة البحرين«، 
والتي عبرت عن فكر وفلسفة جاللته 

ورؤيته بشأن التعايش اإلنساني.
وأكد أن اختيار قداسة بابا الفاتيكان 
لزيارة مملكة البحرين يعكس مدى 

ما تحظ��ى به المملكة م��ن احترام 
وتقدي��ر دوليين، في ظ��ل ما تبذله 
من جهود دؤوبة في ترس��يخ أسس 
نظ��ام دولي يحترم حقوق اإلنس��ان 
ويس��هم ف��ي نش��ر قي��م التعايش 

واإلخاء.
ونوه إلى أن الزيارة و انعقاد ملتقى 
البحري��ن للح��وار به��ذه النخبة من 
وف��ي  الديني��ة  والرم��وز  القي��ادات 
مقدمتهم قداس��ة الباب��ا في أرض 
السالم مملكة البحرين يقدم للعالم 
رس��الة هامة جدا، وهي أن البحرين 
في ظل قيادة جاللة الملك المعظم، 
أي��ده اهلل، تحتض��ن كل فكر وجهد 
إنس��اني يؤم��ن ويس��عى للس��الم 

والخير للبشر في كل مكان.
وأش��ار إل��ى أن مرك��ز المل��ك حمد 
العالمي للتعايش الس��لمي يتشرف 
بتنظي��م »ملتق��ى البحري��ن.. حوار 
الش��رق والغرب من أج��ل التعايش 
بالتع��اون م��ع مجلس  اإلنس��اني« 
والمجل��س  المس��لمين  حكم��اء 
األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية، لم��ا 
له م��ن أهمية ف��ي تعري��ف العالم 
بالصورة المتجذرة لمملكة البحرين 
ورسالتها اإلنسانية النبيلة الداعمة 
للس��الم، الس��يما في ظل التحديات 
األمني��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة 
واالجتماعية التي تم��ر بها العديد 

من المناطق والدول في العالم.

 الزياني يزور مركز إيريل 
مارغليت للتميز في إسرائيل

خ��الل الزيارة الرس��مية الت��ي يقوم به��ا الوف��د االقتصادي 
البحرين��ي إلى إس��رائيل، ق��ام وزي��ر الصناعة والتج��ارة زايد 
الزيان��ي والوفد االقتصادي المرافق له بزيارة إلى مركز إيريل 
مارغليت للتمي��ز، التقى خالله��ا بالمس��تثمر ورائد األعمال 
إيري��ل مارغليت مؤس��س ورئيس مجلس إدارة JVP وش��ركة 
مارغليت بإس��رائيل، بحضور سفير مملكة البحرين لدى دولة 
إس��رائيل خالد الجالهمة وعدد من كبار المس��ؤولين في كال 

الجانبين.
وت��م اس��تعراض أه��م البرامج والمش��روعات الت��ي تنفذها 
الشركة والمركز في العديد من مجاالت التكنولوجيا والتقنية 

.JVP والتعليم، كما قام الوزير بجولة في شركة

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
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اختتام بطولة الرماية الثانية لضباط خفر السواحل
ش��هد قائ��د خف��ر الس��واحل العميد جاس��م الغتم، 
بحض��ور نائب قائد قوة األم��ن الخاصة العميد علي 
الزعبي ختام فعاليات بطولة الرماية الثانية لضباط 
قيادة خفر الس��واحل لع��ام 2022، والت��ي نظمتها 
قيادة خفر السواحل بالتعاون مع قوة األمن الخاصة.
وبهذه المناسبة، أكد قائد خفر السواحل على حرص 
القي��ادة في إقام��ة مثل هذه الفعالي��ات لدورها في 
رفع كفاءة ومستوى جاهزية واستعداد منسوبي خفر 
الس��واحل للقيام بواجباتهم عل��ى أكمل وجه، معربًا 
عن ش��كره وتقديره لقيادة ق��وة األمن الخاصة على 
جهوده��م البارزة ومس��اهمتهم في إنج��اح وتنظيم 
البطولة. وفي ختام البطولة قام قائد خفر السواحل 

بتكريم الفائزين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 »التخطيط العمراني« تنتقل 
إلى موقعها الجديد بالمنامة

أعلنت هيئ��ة التخطيط والتطوير العمراني، ع��ن انتقال مقرها 
م��ن موقعه الحال��ي في مدينة زاي��د إلى مكاتبه��ا الجديدة في 
مبنى جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري في المنامة، وستباشر 
باس��تقبال كافة المراجعين والمس��تثمرين في موقعها الجديد 

اعتبارًا من يوم 6 نوفمبر 2022.
وأوضحت أن هذه الخطوة، تأتي استكمااًل لجهود الهيئة الرامية 
إلى تحس��ين وتطوي��ر خدماتها، إذ يس��هم الموق��ع الجديد في 
خدمة ش��ريحة أوس��ع من المراجعي��ن وخصوصًا المس��تثمرين 
والمطورين العقاريين. وأكدت أنها مستمرة في تقديم الخدمات 
التخطيطي��ة المتنوعة، كما يمكن للمراجعي��ن تقديم الطلبات 
عبر البريد اإللكتروني ask@upda.gov.bh أو عن طريق الموقع 
www.upda. اإللكترون��ي لهيئة التخطيط والتطوي��ر العمراني
gov.bh أو عبر المنصة اإللكترونية لخدمات التخطيط العمراني 

.www.planning.bh

انطالق مؤتمر ومعرض البحرين لطب األسنان غدًا

 وزيرة الصحة: المؤتمرات والمعارض
 الطبية تعزز الخدمات العالجية

أّكدت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد، 
على أهمية استمرارية تنظيم وعقد 
المؤتمرات والمعارض الطبية التي 
يت��م فيه��ا تب��ادل ال��رؤى واألفكار 
ح��ول أح��دث التقني��ات والتطورات 
والدولية  اإلقليمي��ة  والمس��تجدات 
ذات األولوي��ة والت��ي م��ن ش��أنها 
التي  الخبرات  المش��اركين  إكس��اب 
إيجابية،  بم��ردودات  عليه��م  تعود 
متلق��ي  عل��ى  تنعك��س  وبالتال��ي 

الخدمات العالجية.
جاء ذلك بمناس��بة رعايتها، النسخة 
ومع��رض  مؤتم��ر  م��ن  الس��ابعة 
وال��ذي  األس��نان  لط��ب  البحري��ن 
ينطلق الخميس 3 نوفمبر، ويستمر 
حتى الس��ادس منه، وذلك بش��راكة 
اس��تراتيجية م��ع الهيئ��ة الوطني��ة 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، 
وبالتعاون مع الجمعية الس��عودية 

لطب األسنان.
وبهذه المناس��بة، قال��ت الوزيرة إن 
انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر 
البحري��ن لطب األس��نان يؤكد على 

أهمية مملكة البحرين كبيئة داعمة 
لمراك��ز البحث العلم��ي في مجاالت 
صحي��ة عديدة، هذا ويمّثل المؤتمر 
الخب��راء  لمختل��ف  التق��اء  نقط��ة 
والممارس��ين في جمي��ع القطاعات 
الصحية، وبم��ا يعكس أيضًا التطور 
الكبير الذي تشهده منظومة القطاع 
الصح��ي في المملكة على مس��توى 
للمواطني��ن  المقدم��ة  الخدم��ات 
فاعلي��ة  لتعزي��ز  والمقيمي��ن، 

واس��تدامة المنظومة وتحقيق أعلى 
معايير الجودة في مستوى الخدمات 

الصحية والعالجية.
ونّوهت بأن مؤتم��ر البحرين لطب 
األسنان يعّد أحد اإلسهامات الكبيرة 
في تطوير مجال طب األس��نان، من 
خ��الل المش��اركين في��ه م��ن خبراء 
أعل��ى مس��توى،  ومختصي��ن عل��ى 
المؤتمر  منوهة باس��تمرارية نجاح 
في نس��خته الس��ابعة، وق��درة هذا 
اس��تقطاب  عل��ى  الطب��ي  التجم��ع 
الخبرات الدولية العاملة في القطاع 
الصحي لتبادل الخبرات واستعراض 
أحدث المستجدات في طب األسنان.

وتقام النس��خة السابعة من مؤتمر 
البحري��ن لط��ب األس��نان بدعم من 
مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان 
العرب��ي  األس��نان  ط��ب  ومع��رض 
»إيدك«، إضافة للش��ركاء العلميين 
وهم كلي��ات طب األس��نان بجامعة 
فيص��ل،  ب��ن  عبدالرحم��ن  اإلم��ام 
وجامع��ة ري��اض العل��م، وجمعي��ة 
أطباء األس��نان الكويتية ومن معهد 

الطبي��ة،  للتخصص��ات  الكوي��ت 
ألم��راض  الس��عودية  والجمعي��ة 
وجراحة اللثة والجمعية الس��عودية 
الدولية  إلصالح األس��نان والجمعية 
ألبح��اث طب األس��نان، واألكاديمية 

العربية لطب أسنان األطفال.
ُيش��ار إلى أن مؤتم��ر البحرين لطب 
األس��نان معتم��د باعتم��اد خليجي 
الهيئ��ة  م��ن  س��اعة   24 ش��امل 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة، و 24 س��اعة م��ن معهد 
الطبي��ة  للتخصص��ات  الكوي��ت 
»كيم��ز«، و21 س��اعة م��ن الهيئة 
الس��عودية للتخصص��ات الصحي��ة، 
ويش��ارك في��ه أكث��ر م��ن ثالثي��ن 
متحدثًا من اختصاصيي واستشاريي 
طب األس��نان من مملك��ة البحرين 
الس��تعراض  والعال��م،  والمنطق��ة 
أح��دث االبت��كارات والعالج��ات في 
مج��ال ط��ب األس��نان واستكش��اف 
الف��رص وتب��ادل الخب��رات العلمية 
والفني��ة والمهني��ة على م��دار أيام 

المعرض.

د. جليلة السيد 

 الزياني يبحث تعزيز التعاون
مع وزير المالية اإلسرائيلي

ف��ي إط��ار الزي��ارة الرس��مية التي يق��وم بها وزي��ر الصناعة 
والتجارة ووفد مملكة البحرين االقتصادي إلى إسرائيل، التقى 
وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بوزير المالية اإلس��رائيلي 
أفيغ��دور ليبرمان بحضور س��فير مملكة البحري��ن لدى دولة 
إس��رائيل خالد الجالهمة وعدد من كبار المس��ؤولين في كال 

الجانبين.
وتم اس��تعرض العالقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز 
آليات التعاون بينهما في كافة المجاالت وباألخص المجاالت 
االقتصادية واالس��تثمارية ذات العالقة، في ظل وجود فرص 
عمل مش��تركة في قطاعات واع��دة، إضافة إلى بحث القضايا 

موضع االهتمام المشترك.

بمشاركة نخبة كبيرة من األكاديميين والمتخصصين 

 »حمد الجامعي« تنظم مؤتمرًا 
حول اإلصابات الرياضية في الركبة

تحت رعاية س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الشباب، تنظم مستش��فى الملك حمد الجامعي 
بالتع��اون مع الجمعية الدولي��ة لجراحة العظام 
واإلصاب��ات )SICOT( مؤتمر البحرين لإلصابات 
الرياضي��ة في الركبة – الش��رق األوس��ط يومي 

الخميس والجمعة 4 و5 نوفمبر المقبل. 
ويعد ه��ذا المؤتمر نقل��ة نوعية وحدث��ًا علميًا 
في مجال الطب الرياضي، وأن مستش��فى الملك 
حمد الجامعي ينفرد بتنظيمه على مستوى دول 
المنطقة، حيث س��يتم تقديم سبعة من المحاور 
العلمي��ة األساس��ية والت��ي تتضم��ن 57 ورقة 

علمي��ة، باإلضافة إلى ورش��تين عمل متخصصة 
وس��يتم تقديمه��م م��ن قب��ل نخبة كبي��رة من 
األكاديميي��ن والمتخصصين في هذا المجال من 
مملك��ة البحرين ومختل��ف دول العال��م، بهدف 
تب��ادل المعرفة والخبرات، واإلط��الع على أحدث 
التش��خيصية  واألس��اليب  واألبح��اث  الدراس��ات 
والعالجي��ة والوقائي��ة في هذا المج��ال الحيوي، 
فيما اعتم��دت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية 14 س��اعة معتمدة للتعليم 
إلتاحة الفرصة لكافة المشاركين بتحقيق أقصى 

استفادة العلمية والمهنية من هذا المؤتمر.
المختصي��ن،  األطب��اء  المؤتم��ر  ويس��تهدف 

الممرضي��ن ف��ي ه��ذا المج��ال، طلب��ة االمتياز، 
أخصائي��ي العالج الطبيعي باإلضاف��ة إلى خبراء 
س��المة المرض��ى والمثقفي��ن الطبيي��ن، خبراء 
االعتم��اد من جمي��ع أنح��اء العالم ح��ول تنفيذ 
أفضل األس��اليب والتقنيات ف��ي مجال اإلصابات 

الرياضية.
ويجدر بالذكر أن مستشفى الملك حمد الجامعي 
يحرص على اس��تقطاب المؤتمرات العملية في 
مختلف التخصصات والتي تس��هم تنمية الكوادر 
الوطنية مما يعزز ويحس��ن من ج��ودة الخدمات 
الطبية المقدمة في مملكة البحرين بش��كل عام 

وفي المستشفى على وجه الخصوص.

عبدالرحمن بن محمد: مواصلة 
مساعي تطوير التعاون مع روسيا

اس��تقبل رئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية الشيخ 
عبدالرحم��ن بن محمد بن راش��د آل خليفة، في مكتبه أمس، 
سفير جمهورية روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين ألكسي 

سكوسوريف، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبالده لدى المملكة.
ورحب الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بالس��فير سكوس��وريف، 
معرب��ًا عن تمنياته ل��ه بالتوفيق ف��ي أداء مهامه ومواصلة 
مس��اعي تطوي��ر عالق��ات التعاون بي��ن البلدين، كما أش��اد 
بمش��اركة رئيس جمهورية تتارس��تان والعديد من العلماء 
والمفكرين من روس��يا االتحادية في ملتق��ى البحرين للحوار 
ال��ذي يعقد تح��ت الرعاية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، تزامنًا 
مع الزيارة الرس��مية التاريخية لقداس��ة البابا فرانسيس بابا 
الفاتي��كان، إلى مملك��ة البحرين تلبية لدع��وة جاللة الملك 

المعظم، بحضور فضيلة األمام األكبر شيخ األزهر الشريف.

انعقاد ملتقى الحوار يقدم للعالم الوجه اإلنساني للمملكة

 خالد بن خليفة: زيارة بابا الفاتيكان 
للبحرين تعكس احترامها الدولي

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
حم��د للتعاي��ش الس��لمي الدكتور 
الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة أن 
رؤى حض��رة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ركائ��ز  لدع��م  جاللت��ه  ومب��ادرات 
التعاي��ش والتس��امح وقب��ول اآلخر 
العالمي، ش��كلت  عل��ى المس��توى 
وال ت��زال منهاج��ًا رائ��دًا غايت��ه أن 
يس��ود األمن والس��الم واالس��تقرار 
ربوع األرض على أس��س راسخة من 
البناء  المحب��ة والتعاون اإلنس��اني 

والمثمر.
 وق��ال إن انعقاد »ملتقى البحرين.. 
ح��وار الش��رق والغ��رب م��ن أج��ل 
التعايش اإلنس��اني«، والذي ينظم 
تح��ت الرعاي��ة الس��امية لجاللت��ه 
أيده هلل تزامنًا مع الزيارة الرس��مية 
البابا فرنسيس  لقداس��ة  التاريخية 
بابا الكنيس��ة الكاثوليكية لمملكة 
ومشاركة فضيلة  وبحضور  البحرين 
اإلم��ام األكبر الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ األزهر الش��ريف رئيس مجلس 
حكماء المس��لمين وع��دد من قادة 
ورم��وز األديان ف��ي العال��م، يؤكد 
ه��ي  البحري��ن  أن  أجم��ع  للعال��م 
الحاضن��ة لكل جهد إنس��اني يعمل 
من أجل صالح البشرية ومستقبلها، 
وأنها في ظل قيادة جاللته الحكيمة 

اس��تطاعت أن تتبوأ مكانة إقليمية 
ودولي��ة رائ��دة كنموذج للتس��امح 

والتعايش.
وأض��اف الدكت��ور الش��يخ خالد بن 
خليفة آل خليفة أن البحرين ستكون 
موض��ع اهتم��ام العالم خ��الل أيام 
هذه الفعالية الهامة، والتي س��وف 
تس��لط الض��وء عل��ى م��ا تمتلكه 
المملكة م��ن إرث حضاري فريد في 
التسامح والتعايش والحوار، ارتكاًزا 
على تجربتها الرائدة المشهود لها 
في هذا المجال، واتساًقا مع هويتها 
األصيلة والقيم اإلسالمية التي تحث 
على المحب��ة والتعاون بين البش��ر 
كوسيلة لتحقيق الغاية الكبرى وهي 

عمارة الكون وتقدمه.

وأش��ار رئي��س مجل��س أمن��اء مركز 
الملك حمد للتعايش الس��لمي إلى 
أن جاللة الملك المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه بمبادراته ومن بينها انعقاد 
هذا الملتقى يؤكد أنه رجل الس��الم 
والحريص على أن يس��ود التعايش 
السلمي بين الجميع، وفق مرتكزات 
تنطل��ق من نظ��رة عالمية ش��املة 
لجاللته تؤمن بأن ما نرجوه من خير 
لحاضر ومستقبل البشرية لن يتأتى 
إال عب��ر بواب��ات الس��الم والتعاون 
والمحب��ة والتعاي��ش والتع��دد في 
مواجهة األف��كار الضالة التي تدعو 

إلى التعصب والكراهية.
البحري��ن  اس��تضافة  أن  وأك��د 
لمجلس  عش��ر  الس��ادس  لالجتماع 
حكماء المس��لمين برئاس��ة فضيلة 
اإلمام األكبر الدكت��ور أحمد الطيب 
ش��يخ األزهر الش��ريف رئيس مجلس 
حكماء المس��لمين وبحضور قداسة 
الباب��ا فرنس��يس، باب��ا الفاتيكان، 
يمث��ل حدثًا تاريخيًا تعتز به مملكة 
سلس��ة  إل��ى  ويض��اف  البحري��ن، 
المبادرات التي أطلقها جاللة الملك 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، ومنها 
وثيق��ة »إع��الن مملك��ة البحرين«، 
والتي عبرت عن فكر وفلسفة جاللته 

ورؤيته بشأن التعايش اإلنساني.
وأكد أن اختيار قداسة بابا الفاتيكان 
لزيارة مملكة البحرين يعكس مدى 

ما تحظ��ى به المملكة م��ن احترام 
وتقدي��ر دوليين، في ظ��ل ما تبذله 
من جهود دؤوبة في ترس��يخ أسس 
نظ��ام دولي يحترم حقوق اإلنس��ان 
ويس��هم ف��ي نش��ر قي��م التعايش 

واإلخاء.
ونوه إلى أن الزيارة و انعقاد ملتقى 
البحري��ن للح��وار به��ذه النخبة من 
وف��ي  الديني��ة  والرم��وز  القي��ادات 
مقدمتهم قداس��ة الباب��ا في أرض 
السالم مملكة البحرين يقدم للعالم 
رس��الة هامة جدا، وهي أن البحرين 
في ظل قيادة جاللة الملك المعظم، 
أي��ده اهلل، تحتض��ن كل فكر وجهد 
إنس��اني يؤم��ن ويس��عى للس��الم 

والخير للبشر في كل مكان.
وأش��ار إل��ى أن مرك��ز المل��ك حمد 
العالمي للتعايش الس��لمي يتشرف 
بتنظي��م »ملتق��ى البحري��ن.. حوار 
الش��رق والغرب من أج��ل التعايش 
بالتع��اون م��ع مجلس  اإلنس��اني« 
والمجل��س  المس��لمين  حكم��اء 
األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية، لم��ا 
له م��ن أهمية ف��ي تعري��ف العالم 
بالصورة المتجذرة لمملكة البحرين 
ورسالتها اإلنسانية النبيلة الداعمة 
للس��الم، الس��يما في ظل التحديات 
األمني��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة 
واالجتماعية التي تم��ر بها العديد 

من المناطق والدول في العالم.

 الزياني يزور مركز إيريل 
مارغليت للتميز في إسرائيل

خ��الل الزيارة الرس��مية الت��ي يقوم به��ا الوف��د االقتصادي 
البحرين��ي إلى إس��رائيل، ق��ام وزي��ر الصناعة والتج��ارة زايد 
الزيان��ي والوفد االقتصادي المرافق له بزيارة إلى مركز إيريل 
مارغليت للتمي��ز، التقى خالله��ا بالمس��تثمر ورائد األعمال 
إيري��ل مارغليت مؤس��س ورئيس مجلس إدارة JVP وش��ركة 
مارغليت بإس��رائيل، بحضور سفير مملكة البحرين لدى دولة 
إس��رائيل خالد الجالهمة وعدد من كبار المس��ؤولين في كال 

الجانبين.
وت��م اس��تعراض أه��م البرامج والمش��روعات الت��ي تنفذها 
الشركة والمركز في العديد من مجاالت التكنولوجيا والتقنية 

.JVP والتعليم، كما قام الوزير بجولة في شركة

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/02/watan-20221102.pdf?1667364080
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/1034901
https://alwatannews.net/article/1034940
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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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»الخليجية« تنظم فعالية 
ترفيهية للتوعية بسرطان الثدي

نظم��ت الجامع��ة الخليجية فعالي��ة توعوية ترفيهي��ة لطلبتها 
تزامًنا مع الحملة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي والتي 
تصادف أكتوبر من كل عام، وذلك تحت شعار »حربها هي حربنا 
أيضًا« وسط حضور ومشاركة عدد من الطلبة والكادر األكاديمي 

واإلداري في الجامعة.
وجاءت الفعالي��ة من تقديم الطالب عب��داهلل فالمرزي والطالبة 
مريم قصي وش��ملت مجموعة من الفقرات منها فقرة الكاهوت 
التي قدمتها الطالبة لطيفة علي وتضمنت أس��ئلة توعوية حول 

تاريخ المرض وطريقة الفحص، واإلحصائيات العالمية.
وكذل��ك اس��تضافت الجامع��ة الخليجي��ة متعافيات ليش��اركنَّ 
تجاربهّن الملهمة في التغلب على المرض، وهم عفاف البلوشي 

ونوف القطان.
كما تضمن��ت الفعالية فقرة ترفيهية لع��رض المواهب الفنية 

والغنائية لطلبة الجامعة الخليجية.
وأك��د رئي��س الجامع��ة الخليجي��ة مهن��د المش��هداني أن هذه 
الفعالية تأتي ضمن حرص الجامعة المس��تمر على المش��اركة 
في الحمالت العالمية التوعوية مبينًا الدور البالغ لهذه األنشطة 
في تس��ليط الضوء على أهمية الفحص المبكر لس��رطان الثدي 
وكذلك للتضامن مع جميع المرضى، مما يعكس الصورة الفعلية 

للمجتمع البحريني المتكاتف.

 بورصة البحرين تنظم 
فعالية للتوعية بسرطان الثدي

نظم��ت بورص��ة البحري��ن، مؤخرًا فعالي��ة توعوي��ة لموظفيها 
وشركة البحرين للمقاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي 
والذي يصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، حيث قدمتها استشاري 
طب العائلة من مبادرة )Health Matters( غفران جاس��م، وهي 

مبادرة عامة تستهدف العامة لتعزيز الصحة والرفاهية. 
وتم خالل الفعالية تقديم ورش��ة لنش��ر الوع��ي بين الموظفات 
حول تبني الممارس��ات الداعم��ة للصحة، حيث تناولت الورش��ة 
معلومات حول صح��ة المرأة في مختلف مراحل الحياة، باإلضافة 
إلى نصائح للتوعية بمرض س��رطان الثدي وس��بل الوقاية منه. 
كما ناقش��ت الورش��ة أس��باب الم��رض وأعراضه وط��رق العالج 
المختلفة باإلضافة إل��ى بعض اإلجراءات الوقائية العملية التي 
يمكن للحاضرين اتخاذها كإجراءات احترازية. وس��لطت الورش��ة 
الض��وء في الوقت نفس��ه على أهمية إج��راء الفحوصات الدورية 

للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.
وبهذه المناس��بة، صرح مدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية 
بالبورص��ة حمد أبو الفتح، بالقول: »نه��دف في بورصة البحرين 
إل��ى ضمان مس��تويات صحي��ة عالي��ة لجميع موظفين��ا وكذلك 
ضمان رفاهية أفراد المجتمع بش��كل عام من خالل نش��ر الوعي 
بأهمي��ة الفحص ال��دوري والكش��ف المبكر عن مرض س��رطان 
الثدي، حيث يأتي ذلك كجزء من تركيزنا على رعاية موظفينا، مع 
التركي��ز على الجوانب االجتماعية وتحقي��ق الهدف 3 من أهداف 
التنمية المس��تدامة: الصحة الجيدة والرفاهية. لقد اس��تهدفنا 
أيضًا بش��كل خاص م��ن خالل هذه المب��ادرة تعزيز صحة المرأة 
ورفاهيته��ا، وذل��ك من خ��الل زي��ادة الوعي بض��رورة االهتمام 
بالصحة الجسدية والعقلية وضمان تمتع أعضاء فريقنا النسائي 
بحياة صحّي��ة طوال الوقت وتمكينهن م��ن مواجهة أي تحديات 

بمرونة والتغلب عليها«.

الستكشاف الفرص التجارية الواعدة في األسواق اإلقليمية

 »صادرات البحرين« توقع مذكرة 
تفاهم مع بنك التصدير السعودي

أعلنت صادرات البحرين عن توقيع مذكرة 
تفاه��م م��ع بن��ك التصدي��ر واالس��تيراد 
السعودي، وذلك في إطار سعيها المستمر 
لبناء شراكات واتفاقيات لتعزيز العالقات 
الثنائية المش��تركة بي��ن الطرفين، حيث 
يعتبر هذا التعاون خطوة رئيس��ة تهدف 
إلى تعزيز نم��و التصدير وتوس��يع نطاق 
الق��درة  وتقوي��ة  المؤسس��ات  أنش��طة 
التنافس��ية الستكش��اف الفرص التجارية 

الواعدة في األسواق اإلقليمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد جهود 
الطرفين لتنمية صادرات المؤسسات حيث 
يتن��اول التعاون مكونًا رئيس��ًا في الرؤية 
المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة 
العربية الس��عودية في تنمي��ة الصادرات 
غي��ر النفطي��ة واالس��تفادة الكامل��ة من 
مواردها القوية. حي��ث تتضمن االتفاقية 

تطوير القدرات وتبادل المعرفة من خالل 
الموارد المتاح��ة بين الطرفين عبر تبادل 
معلومات أبحاث الس��وق والجوانب األخرى 

ذات الصلة في كال البلدين.
وتتطلع ص��ادرات البحرين إل��ى مضاعفة 
الجه��ود ف��ي التعام��ل م��ع المؤسس��ات 
واالس��تمرار في توفير بيئ��ة مثالية لدعم 
وتنمي��ة الص��ادرات المحلي��ة م��ن خ��الل 
خبراتها. ويش��مل التع��اون خدمة تأمين 
ائتمان الص��ادرات وتقديم حلول تمويلية 
للمؤسس��ات القائم��ة ف��ي البحري��ن من 
قبل بنك التصدير واالس��تيراد الس��عودي 
ف��ي ح��ال تعامله��ا م��ع المصدري��ن في 
المملكة العربية الس��عودية ومن المقرر 
أن يشمل التعاون التمويل المشترك من 
خ��الل المؤسس��ات المالية الش��ريكة بما 
يخدم مستهدفات أنش��طة التصدير لدى 

الطرفين
وبهذه المناسبة، علقت الرئيس التنفيذي 
عبدالخال��ق،  البحري��ن صف��اء  لص��ادرات 
بالق��ول: »مع زيادة الطل��ب العالمي على 
المنتجات والخدم��ات التصديرية، ازدادت 
لضم��ان  الفعال��ة  للش��راكات  الض��رورة 
نم��و مس��تدام لتعزي��ز قط��اع التصدير، 
ولذل��ك نحن ف��ي ص��ادرات البحرين نفخر 
بش��راكتنا الجدي��دة م��ع بن��ك التصدي��ر 
واالستيراد الس��عودي. لقد قدمنا العديد 
من المبادرات المتنوع��ة على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي والتي س��لطت الضوء 
عل��ى الق��درات اإلبداعي��ة ف��ي المنطقة، 
ويأت��ي ه��ذا التع��اون كفرص��ة جدي��دة 
ومنص��ة إضافي��ة إلظه��ار تل��ك القدرات 
وتحفي��ز نموه��ا بش��كل أوس��ع. إن ه��ذا 
التعاون بين الطرفين س��يعمل على دفع 

الق��درة التصديرية وخلق ف��رص تصدير 
جدي��دة لتحقيق تكام��ل إقليمي أكبر بين 

المملكتين«.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لبن��ك التصدير 
واالستيراد الس��عودي سعد الخلب: »نحن 
في بنك التصدير واالس��تيراد الس��عودي 
س��عيدون بهذا التع��اون ونتطلع للعمل 

جنب��ًا إل��ى جن��ب م��ع ص��ادرات البحري��ن 
وتقدي��م خبراتن��ا والف��رص المتاحة لكل 
من المصدرين الس��عوديين والبحرينيين، 
وتعزي��ز جهودن��ا المش��تركة لتمكينهم 
بالمعرفة والحلول االئتمانية التي تسهم 
في توّس��ع نط��اق أعمالهم في األس��واق 

اإلقليمية والعالمية«.

 ناس: معرض البحرين للطيران 
يساهم في نمو االقتصاد الوطني

أك��د رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحري��ن س��مير ن��اس، أن معرض 
البحري��ن الدول��ي للطي��ران المزمع 
عق��ده خ��الل الفت��رة م��ن 9 حت��ى 
11 نوفمب��ر لم��دة 3 أي��ام بقاع��دة 
الصخي��ر الجوي��ة، ب��ات يمث��ل أحد 
الفعالي��ات الكب��رى الت��ي تقام في 
البحرين بالنظر إل��ى حجم االهتمام 
العالمي واستقطاب كبرى الشركات 
الدولية العاملة في صناعة الطيران، 
مبين��ًا أن المعرض فرصة لتس��ليط 
األضواء عل��ى المنطقة مما س��يتيح 
الفرص��ة أكث��ر إلب��راز اس��م مملكة 
ومتمي��ز  ج��اذب  كمرك��ز  البحري��ن 
الس��تقطاب االس��تثمارات، وتعزي��ز 
صناعة الطيران والس��فر والس��ياحة 

والفعاليات الدولية.
وأش��ار إلى أن المعرض يؤكد ريادة 
البحرين وقدرتها وإمكاناتها العالية 
وتميزه��ا بكوادر وطني��ة قادرة على 
اس��تضافة أكبر األح��داث العالمية، 

الفت��ًا إل��ى أن مثل ه��ذه المعارض 
الدولي��ة من ش��أنها أن تس��هم في 
تنمية االقتصاد وجذب االستثمارات 
وعق��د الصفقات الكبرى، وتنش��يط 
بكاف��ة  االقتصادي��ة  الحرك��ة 

قطاعاتها.
التنمي��ة  تحقي��ق  أن  وأوض��ح 

االقتصادي��ة يتطل��ب العم��ل عل��ى 
تنظيم مث��ل هذه الفعاليات الكبرى، 
الخاص االستفادة  ليتس��نى للقطاع 
القصوى من نتائجها وما تجذبه من 
فرص اس��تثمارية كبرى تس��هم في 
تحسين مسيرة التنمية االقتصادية، 
عل��ى  العالم��ي  اإلقب��ال  إن  حي��ث 
المعرض يؤكد إمكانية االس��تفادة 
من اس��تثمار الفعاليات والمعارض 
العالمي��ة في دعم صناعة الس��ياحة 
وتعزي��ز وضع البحري��ن كبلد يمتلك 

مقومات سياحية متنوعة.
وبي��ن ن��اس، أن احتض��ان البحرين 
له��ذا الحدث العالم��ي يعكس مدى 
قدرة البحرين عل��ى تنظيم فعاليات 
عالمية نوعية تحق��ق قيمة مضافة 
واالقتصاد  البحريني  الخاص  للقطاع 

الوطني.
ودع��ا إلى أهمي��ة دع��م إقامة مثل 
ذات  والفعالي��ات  المع��ارض  ه��ذه 
الطابع الدولي، دعمًا لحركة التجارة 

للقط��اع  وتنش��يطًا  واالقتص��اد، 
إقام��ة  ف��ي  والتوس��ع  الس��ياحي، 
الفعاليات االقتصادية من مؤتمرات 
ومع��ارض ف��ي س��بيل دع��م جهود 
التروي��ج للبحري��ن وتعزي��ز قدراتها 

التنافسية على المستوى اإلقليمي.
ه��ذه  مث��ل  اس��تضافة  أن  وذك��ر 
الفعالية الدولية سوف تعزز من دور 
االقتصاد الوطني وتنميته وازدهاره، 
منوه��ًا إلى أن المش��اركة الواس��عة 
لكبريات ش��ركات الطيران اإلقليمية 
والدولي��ة والعالمي��ة تؤك��د النجاح 
الكبي��ر واالهتم��ام المتزاي��د بهذه 
الصناع��ة، خصوص��ًا وأن المع��رض 
يعد عامل جذب مهم لالس��تثمارات 
الخارجية في البحري��ن وأن المملكة 
هي دول��ة جاذب��ة ل��رؤوس األموال 
ويمثل بيئة لخلق فرص اس��تثمارية 
تدع��م االقتصاد الوطن��ي كون بيئة 
البحرين االستثمارية خصبة جدًا في 

هذا المجال.

 سمير ناس

 »ألبا« تدعم جهود المرحلة 
الثانية من حملة »ُدمت خضراء«

ش��ارك ع��دد من كب��ار المس��ؤولين في ش��ركة 
ألمنيوم البحري��ن »ألبا« وفي مقدمتهم الرئيس 
التنفيذي علي البقالي في زراعة ش��جيرات بطول 
الطري��ق المح��اذي لمصن��ع ألبا لمعالج��ة بقايا 
بطان��ة خالي��ا الصهر أم��س، في إط��ار المرحلة 
الثاني��ة م��ن الحمل��ة الوطنية للتش��جير »ُدمت 
خضراء« والت��ي انطلقت ف��ي 31 أكتوبر برعاية 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد المعظم 
رئيس��ة المجلس االستش��اري للمبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.
وتأتي مثل ه��ذه المبادرات ضم��ن أولوية إزالة 
الكرب��ون، وهي إحدى األولوي��ات المندرجة تحت 
خارط��ة طري��ق الجوان��ب البيئي��ة واالجتماعية 
والحوكمة بالش��ركة، كما تأتي في إطار س��عي 
الش��ركة لتعزي��ز الوع��ي البيئي وزي��ادة الرقعة 

الخضراء في مملكة البحرين.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بزراعة األشجار 
على الط��رق الرئيس��ية المؤدية له��ا وفي عدد 

م��ن المنش��آت التعليمية ومؤسس��ات المجتمع 
المدني، فضاًل عن تنظيمها حملة »ش��جرة لكل 

موظف« وذلك دعمًا لجه��ود المرحلة األولى من 
حملة »ُدمت خضراء«.

 »الرفاع فيوز الدولية« 
تشارك في مبادرة اآلثاري الصغير

شارك طلبة وطالبات مدرسة الرفاع 
في��وز الدولي��ة ف��ي ورش��ة طالبية 
تعليمي��ة لمح��اكاة التنقي��ب ع��ن 
اآلثار، وذلك في أحد المواقع األثرية 
ف��ي منطق��ة ج��ري الش��يخ، ضمن 
مب��ادرة »اآلث��اري الصغي��ر« الت��ي 
تنظمه��ا هيئ��ة البحري��ن للثقافة 

واآلثار.
وتأت��ي الفعالي��ة ضم��ن مب��ادرة 
الشراكة المجتمعية وأصدقاء اآلثار 
التي ترعاه��ا الهيئة لحفظ وصون 
البحرين��ي وتعزيز  الت��راث األث��ري 
الهوية الوطنية لدى طلبة المدارس 
وتعريفهم بالتراث األثري والتاريخ 

العريق للبحرين.
وش��ارك في الفعالية 40 من طلبة 
مدرس��ة الرف��اع في��وز الدولية من 
س��نوات   10-7 العمري��ة  الفئ��ة 
يمثل��ون الصفي��ن الثان��ي والرابع، 
إلى جانب حضور مدي��ر إدارة اآلثار 
الدكتور سلمان  بالهيئة  والمتاحف 
المح��اري ومدي��رة مدرس��ة الرفاع 

فيوز الدولية ج��و جراهي وعدد من 
أعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة 

وعدد من أولياء أمور الطلبة.
وأكد المحاري أن الورشة التعليمية 
تتي��ح للطلب��ة التع��رف عل��ى علم 
اآلث��ار على أرض الواقع باس��تخدام 
الط��رق المحبب��ة والمفضل��ة لدى 
الطلب��ة، مضيف��ًا: »قمن��ا بتجهيز 

منطقة بالقرب م��ن الموقع األثري 
وقمن��ا بدف��ن ع��دد م��ن األوان��ي 
الفخاري��ة بعضها محط��م، وزودنا 
األطفال بأدوات التنقيب المناس��بة 
لتس��اعدهم في الحفر واستكش��اف 
القطع المطم��ورة في الرمال. وهنا 
نكون قد أتحنا للطفل فرصة اللعب 
بالرم��ل، وأعطين��اه فرصة ليعيش 

لحظة تعتب��ر من أجم��ل اللحظات 
عن��د اآلث��اري، وهي لحظة الكش��ف 
ع��ن القطع��ة األثري��ة، واللحظ��ة 
الجميل��ة األخرى ه��ي عندما يقوم 
وإع��ادة تجمي��ع  الطف��ل بترمي��م 
اآلني��ة الفخارية المكس��ورة ليراها 

مكتملة«.
فيما أش��ادت مديرة مدرسة الرفاع 
في��وز الدولي��ة جو جراه��ي بتعاون 
ودعم المس��ؤولين في الهيئة على 
إتاح��ة الفرص��ة لطلب��ة المدارس 
للمشاركة ضمن »اآلثاري الصغير« 

المتميزة.
وقالت: »إن المدرس��ة تس��عى من 
خالل هذه المب��ادرة لتعزيز الهوية 
الوطنية والت��راث البحريني األصيل 
ل��دى الطلب��ة، وتنمي��ة مهاراتهم 
المعرفي��ة والتثقيفي��ة ح��ول علم 
اآلثار، وال س��يما أن مملكة البحرين 
تفتخر بتاريخ طويل من الحضارات 
ف��ي  تمرك��زت  الت��ي  والثقاف��ات 

البحرين منذ القدم«.
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»الخليجية« تنظم فعالية 
ترفيهية للتوعية بسرطان الثدي

نظم��ت الجامع��ة الخليجية فعالي��ة توعوية ترفيهي��ة لطلبتها 
تزامًنا مع الحملة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي والتي 
تصادف أكتوبر من كل عام، وذلك تحت شعار »حربها هي حربنا 
أيضًا« وسط حضور ومشاركة عدد من الطلبة والكادر األكاديمي 

واإلداري في الجامعة.
وجاءت الفعالي��ة من تقديم الطالب عب��داهلل فالمرزي والطالبة 
مريم قصي وش��ملت مجموعة من الفقرات منها فقرة الكاهوت 
التي قدمتها الطالبة لطيفة علي وتضمنت أس��ئلة توعوية حول 

تاريخ المرض وطريقة الفحص، واإلحصائيات العالمية.
وكذل��ك اس��تضافت الجامع��ة الخليجي��ة متعافيات ليش��اركنَّ 
تجاربهّن الملهمة في التغلب على المرض، وهم عفاف البلوشي 

ونوف القطان.
كما تضمن��ت الفعالية فقرة ترفيهية لع��رض المواهب الفنية 

والغنائية لطلبة الجامعة الخليجية.
وأك��د رئي��س الجامع��ة الخليجي��ة مهن��د المش��هداني أن هذه 
الفعالية تأتي ضمن حرص الجامعة المس��تمر على المش��اركة 
في الحمالت العالمية التوعوية مبينًا الدور البالغ لهذه األنشطة 
في تس��ليط الضوء على أهمية الفحص المبكر لس��رطان الثدي 
وكذلك للتضامن مع جميع المرضى، مما يعكس الصورة الفعلية 

للمجتمع البحريني المتكاتف.

 بورصة البحرين تنظم 
فعالية للتوعية بسرطان الثدي

نظم��ت بورص��ة البحري��ن، مؤخرًا فعالي��ة توعوي��ة لموظفيها 
وشركة البحرين للمقاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي 
والذي يصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، حيث قدمتها استشاري 
طب العائلة من مبادرة )Health Matters( غفران جاس��م، وهي 

مبادرة عامة تستهدف العامة لتعزيز الصحة والرفاهية. 
وتم خالل الفعالية تقديم ورش��ة لنش��ر الوع��ي بين الموظفات 
حول تبني الممارس��ات الداعم��ة للصحة، حيث تناولت الورش��ة 
معلومات حول صح��ة المرأة في مختلف مراحل الحياة، باإلضافة 
إلى نصائح للتوعية بمرض س��رطان الثدي وس��بل الوقاية منه. 
كما ناقش��ت الورش��ة أس��باب الم��رض وأعراضه وط��رق العالج 
المختلفة باإلضافة إل��ى بعض اإلجراءات الوقائية العملية التي 
يمكن للحاضرين اتخاذها كإجراءات احترازية. وس��لطت الورش��ة 
الض��وء في الوقت نفس��ه على أهمية إج��راء الفحوصات الدورية 

للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.
وبهذه المناس��بة، صرح مدير الشؤون اإلدارية والموارد البشرية 
بالبورص��ة حمد أبو الفتح، بالقول: »نه��دف في بورصة البحرين 
إل��ى ضمان مس��تويات صحي��ة عالي��ة لجميع موظفين��ا وكذلك 
ضمان رفاهية أفراد المجتمع بش��كل عام من خالل نش��ر الوعي 
بأهمي��ة الفحص ال��دوري والكش��ف المبكر عن مرض س��رطان 
الثدي، حيث يأتي ذلك كجزء من تركيزنا على رعاية موظفينا، مع 
التركي��ز على الجوانب االجتماعية وتحقي��ق الهدف 3 من أهداف 
التنمية المس��تدامة: الصحة الجيدة والرفاهية. لقد اس��تهدفنا 
أيضًا بش��كل خاص م��ن خالل هذه المب��ادرة تعزيز صحة المرأة 
ورفاهيته��ا، وذل��ك من خ��الل زي��ادة الوعي بض��رورة االهتمام 
بالصحة الجسدية والعقلية وضمان تمتع أعضاء فريقنا النسائي 
بحياة صحّي��ة طوال الوقت وتمكينهن م��ن مواجهة أي تحديات 

بمرونة والتغلب عليها«.

الستكشاف الفرص التجارية الواعدة في األسواق اإلقليمية

 »صادرات البحرين« توقع مذكرة 
تفاهم مع بنك التصدير السعودي

أعلنت صادرات البحرين عن توقيع مذكرة 
تفاه��م م��ع بن��ك التصدي��ر واالس��تيراد 
السعودي، وذلك في إطار سعيها المستمر 
لبناء شراكات واتفاقيات لتعزيز العالقات 
الثنائية المش��تركة بي��ن الطرفين، حيث 
يعتبر هذا التعاون خطوة رئيس��ة تهدف 
إلى تعزيز نم��و التصدير وتوس��يع نطاق 
الق��درة  وتقوي��ة  المؤسس��ات  أنش��طة 
التنافس��ية الستكش��اف الفرص التجارية 

الواعدة في األسواق اإلقليمية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد جهود 
الطرفين لتنمية صادرات المؤسسات حيث 
يتن��اول التعاون مكونًا رئيس��ًا في الرؤية 
المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة 
العربية الس��عودية في تنمي��ة الصادرات 
غي��ر النفطي��ة واالس��تفادة الكامل��ة من 
مواردها القوية. حي��ث تتضمن االتفاقية 

تطوير القدرات وتبادل المعرفة من خالل 
الموارد المتاح��ة بين الطرفين عبر تبادل 
معلومات أبحاث الس��وق والجوانب األخرى 

ذات الصلة في كال البلدين.
وتتطلع ص��ادرات البحرين إل��ى مضاعفة 
الجه��ود ف��ي التعام��ل م��ع المؤسس��ات 
واالس��تمرار في توفير بيئ��ة مثالية لدعم 
وتنمي��ة الص��ادرات المحلي��ة م��ن خ��الل 
خبراتها. ويش��مل التع��اون خدمة تأمين 
ائتمان الص��ادرات وتقديم حلول تمويلية 
للمؤسس��ات القائم��ة ف��ي البحري��ن من 
قبل بنك التصدير واالس��تيراد الس��عودي 
ف��ي ح��ال تعامله��ا م��ع المصدري��ن في 
المملكة العربية الس��عودية ومن المقرر 
أن يشمل التعاون التمويل المشترك من 
خ��الل المؤسس��ات المالية الش��ريكة بما 
يخدم مستهدفات أنش��طة التصدير لدى 

الطرفين
وبهذه المناسبة، علقت الرئيس التنفيذي 
عبدالخال��ق،  البحري��ن صف��اء  لص��ادرات 
بالق��ول: »مع زيادة الطل��ب العالمي على 
المنتجات والخدم��ات التصديرية، ازدادت 
لضم��ان  الفعال��ة  للش��راكات  الض��رورة 
نم��و مس��تدام لتعزي��ز قط��اع التصدير، 
ولذل��ك نحن ف��ي ص��ادرات البحرين نفخر 
بش��راكتنا الجدي��دة م��ع بن��ك التصدي��ر 
واالستيراد الس��عودي. لقد قدمنا العديد 
من المبادرات المتنوع��ة على الصعيدين 
اإلقليمي والعالمي والتي س��لطت الضوء 
عل��ى الق��درات اإلبداعي��ة ف��ي المنطقة، 
ويأت��ي ه��ذا التع��اون كفرص��ة جدي��دة 
ومنص��ة إضافي��ة إلظه��ار تل��ك القدرات 
وتحفي��ز نموه��ا بش��كل أوس��ع. إن ه��ذا 
التعاون بين الطرفين س��يعمل على دفع 

الق��درة التصديرية وخلق ف��رص تصدير 
جدي��دة لتحقيق تكام��ل إقليمي أكبر بين 

المملكتين«.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لبن��ك التصدير 
واالستيراد الس��عودي سعد الخلب: »نحن 
في بنك التصدير واالس��تيراد الس��عودي 
س��عيدون بهذا التع��اون ونتطلع للعمل 

جنب��ًا إل��ى جن��ب م��ع ص��ادرات البحري��ن 
وتقدي��م خبراتن��ا والف��رص المتاحة لكل 
من المصدرين الس��عوديين والبحرينيين، 
وتعزي��ز جهودن��ا المش��تركة لتمكينهم 
بالمعرفة والحلول االئتمانية التي تسهم 
في توّس��ع نط��اق أعمالهم في األس��واق 

اإلقليمية والعالمية«.

 ناس: معرض البحرين للطيران 
يساهم في نمو االقتصاد الوطني

أك��د رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحري��ن س��مير ن��اس، أن معرض 
البحري��ن الدول��ي للطي��ران المزمع 
عق��ده خ��الل الفت��رة م��ن 9 حت��ى 
11 نوفمب��ر لم��دة 3 أي��ام بقاع��دة 
الصخي��ر الجوي��ة، ب��ات يمث��ل أحد 
الفعالي��ات الكب��رى الت��ي تقام في 
البحرين بالنظر إل��ى حجم االهتمام 
العالمي واستقطاب كبرى الشركات 
الدولية العاملة في صناعة الطيران، 
مبين��ًا أن المعرض فرصة لتس��ليط 
األضواء عل��ى المنطقة مما س��يتيح 
الفرص��ة أكث��ر إلب��راز اس��م مملكة 
ومتمي��ز  ج��اذب  كمرك��ز  البحري��ن 
الس��تقطاب االس��تثمارات، وتعزي��ز 
صناعة الطيران والس��فر والس��ياحة 

والفعاليات الدولية.
وأش��ار إلى أن المعرض يؤكد ريادة 
البحرين وقدرتها وإمكاناتها العالية 
وتميزه��ا بكوادر وطني��ة قادرة على 
اس��تضافة أكبر األح��داث العالمية، 

الفت��ًا إل��ى أن مثل ه��ذه المعارض 
الدولي��ة من ش��أنها أن تس��هم في 
تنمية االقتصاد وجذب االستثمارات 
وعق��د الصفقات الكبرى، وتنش��يط 
بكاف��ة  االقتصادي��ة  الحرك��ة 

قطاعاتها.
التنمي��ة  تحقي��ق  أن  وأوض��ح 

االقتصادي��ة يتطل��ب العم��ل عل��ى 
تنظيم مث��ل هذه الفعاليات الكبرى، 
الخاص االستفادة  ليتس��نى للقطاع 
القصوى من نتائجها وما تجذبه من 
فرص اس��تثمارية كبرى تس��هم في 
تحسين مسيرة التنمية االقتصادية، 
عل��ى  العالم��ي  اإلقب��ال  إن  حي��ث 
المعرض يؤكد إمكانية االس��تفادة 
من اس��تثمار الفعاليات والمعارض 
العالمي��ة في دعم صناعة الس��ياحة 
وتعزي��ز وضع البحري��ن كبلد يمتلك 

مقومات سياحية متنوعة.
وبي��ن ن��اس، أن احتض��ان البحرين 
له��ذا الحدث العالم��ي يعكس مدى 
قدرة البحرين عل��ى تنظيم فعاليات 
عالمية نوعية تحق��ق قيمة مضافة 
واالقتصاد  البحريني  الخاص  للقطاع 

الوطني.
ودع��ا إلى أهمي��ة دع��م إقامة مثل 
ذات  والفعالي��ات  المع��ارض  ه��ذه 
الطابع الدولي، دعمًا لحركة التجارة 

للقط��اع  وتنش��يطًا  واالقتص��اد، 
إقام��ة  ف��ي  والتوس��ع  الس��ياحي، 
الفعاليات االقتصادية من مؤتمرات 
ومع��ارض ف��ي س��بيل دع��م جهود 
التروي��ج للبحري��ن وتعزي��ز قدراتها 

التنافسية على المستوى اإلقليمي.
ه��ذه  مث��ل  اس��تضافة  أن  وذك��ر 
الفعالية الدولية سوف تعزز من دور 
االقتصاد الوطني وتنميته وازدهاره، 
منوه��ًا إلى أن المش��اركة الواس��عة 
لكبريات ش��ركات الطيران اإلقليمية 
والدولي��ة والعالمي��ة تؤك��د النجاح 
الكبي��ر واالهتم��ام المتزاي��د بهذه 
الصناع��ة، خصوص��ًا وأن المع��رض 
يعد عامل جذب مهم لالس��تثمارات 
الخارجية في البحري��ن وأن المملكة 
هي دول��ة جاذب��ة ل��رؤوس األموال 
ويمثل بيئة لخلق فرص اس��تثمارية 
تدع��م االقتصاد الوطن��ي كون بيئة 
البحرين االستثمارية خصبة جدًا في 

هذا المجال.

 سمير ناس

 »ألبا« تدعم جهود المرحلة 
الثانية من حملة »ُدمت خضراء«

ش��ارك ع��دد من كب��ار المس��ؤولين في ش��ركة 
ألمنيوم البحري��ن »ألبا« وفي مقدمتهم الرئيس 
التنفيذي علي البقالي في زراعة ش��جيرات بطول 
الطري��ق المح��اذي لمصن��ع ألبا لمعالج��ة بقايا 
بطان��ة خالي��ا الصهر أم��س، في إط��ار المرحلة 
الثاني��ة م��ن الحمل��ة الوطنية للتش��جير »ُدمت 
خضراء« والت��ي انطلقت ف��ي 31 أكتوبر برعاية 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد المعظم 
رئيس��ة المجلس االستش��اري للمبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.
وتأتي مثل ه��ذه المبادرات ضم��ن أولوية إزالة 
الكرب��ون، وهي إحدى األولوي��ات المندرجة تحت 
خارط��ة طري��ق الجوان��ب البيئي��ة واالجتماعية 
والحوكمة بالش��ركة، كما تأتي في إطار س��عي 
الش��ركة لتعزي��ز الوع��ي البيئي وزي��ادة الرقعة 

الخضراء في مملكة البحرين.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بزراعة األشجار 
على الط��رق الرئيس��ية المؤدية له��ا وفي عدد 

م��ن المنش��آت التعليمية ومؤسس��ات المجتمع 
المدني، فضاًل عن تنظيمها حملة »ش��جرة لكل 

موظف« وذلك دعمًا لجه��ود المرحلة األولى من 
حملة »ُدمت خضراء«.

 »الرفاع فيوز الدولية« 
تشارك في مبادرة اآلثاري الصغير

شارك طلبة وطالبات مدرسة الرفاع 
في��وز الدولي��ة ف��ي ورش��ة طالبية 
تعليمي��ة لمح��اكاة التنقي��ب ع��ن 
اآلثار، وذلك في أحد المواقع األثرية 
ف��ي منطق��ة ج��ري الش��يخ، ضمن 
مب��ادرة »اآلث��اري الصغي��ر« الت��ي 
تنظمه��ا هيئ��ة البحري��ن للثقافة 

واآلثار.
وتأت��ي الفعالي��ة ضم��ن مب��ادرة 
الشراكة المجتمعية وأصدقاء اآلثار 
التي ترعاه��ا الهيئة لحفظ وصون 
البحرين��ي وتعزيز  الت��راث األث��ري 
الهوية الوطنية لدى طلبة المدارس 
وتعريفهم بالتراث األثري والتاريخ 

العريق للبحرين.
وش��ارك في الفعالية 40 من طلبة 
مدرس��ة الرف��اع في��وز الدولية من 
س��نوات   10-7 العمري��ة  الفئ��ة 
يمثل��ون الصفي��ن الثان��ي والرابع، 
إلى جانب حضور مدي��ر إدارة اآلثار 
الدكتور سلمان  بالهيئة  والمتاحف 
المح��اري ومدي��رة مدرس��ة الرفاع 

فيوز الدولية ج��و جراهي وعدد من 
أعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة 

وعدد من أولياء أمور الطلبة.
وأكد المحاري أن الورشة التعليمية 
تتي��ح للطلب��ة التع��رف عل��ى علم 
اآلث��ار على أرض الواقع باس��تخدام 
الط��رق المحبب��ة والمفضل��ة لدى 
الطلب��ة، مضيف��ًا: »قمن��ا بتجهيز 

منطقة بالقرب م��ن الموقع األثري 
وقمن��ا بدف��ن ع��دد م��ن األوان��ي 
الفخاري��ة بعضها محط��م، وزودنا 
األطفال بأدوات التنقيب المناس��بة 
لتس��اعدهم في الحفر واستكش��اف 
القطع المطم��ورة في الرمال. وهنا 
نكون قد أتحنا للطفل فرصة اللعب 
بالرم��ل، وأعطين��اه فرصة ليعيش 

لحظة تعتب��ر من أجم��ل اللحظات 
عن��د اآلث��اري، وهي لحظة الكش��ف 
ع��ن القطع��ة األثري��ة، واللحظ��ة 
الجميل��ة األخرى ه��ي عندما يقوم 
وإع��ادة تجمي��ع  الطف��ل بترمي��م 
اآلني��ة الفخارية المكس��ورة ليراها 

مكتملة«.
فيما أش��ادت مديرة مدرسة الرفاع 
في��وز الدولي��ة جو جراه��ي بتعاون 
ودعم المس��ؤولين في الهيئة على 
إتاح��ة الفرص��ة لطلب��ة المدارس 
للمشاركة ضمن »اآلثاري الصغير« 

المتميزة.
وقالت: »إن المدرس��ة تس��عى من 
خالل هذه المب��ادرة لتعزيز الهوية 
الوطنية والت��راث البحريني األصيل 
ل��دى الطلب��ة، وتنمي��ة مهاراتهم 
المعرفي��ة والتثقيفي��ة ح��ول علم 
اآلثار، وال س��يما أن مملكة البحرين 
تفتخر بتاريخ طويل من الحضارات 
ف��ي  تمرك��زت  الت��ي  والثقاف��ات 

البحرين منذ القدم«.
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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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كي ال نندم بعد فوات األوان
لم يكن مفاجئا ألحد اإلقبال الكبير على الترشـــح للمجلسين النيابي والبلدي، 
وإذا اســـتثنينا قلة من هؤالء فإّن األغلبية تتشـــابه في المســـتوى. إّن الشرط 
األساس في المترشح هو أن يتمتع بالكفاءة، حيث يكون قادرا على التعاطي 
مع القوانين والتشـــريعات بحنكة واقتدار، وهو شـــرط ال يمكن التسامح فيه 
أو المســـاومة عليه.. وإذا شـــئنا الصراحة فإّن عددا من المترشـــحين تنقصهم 
الخبـــرة القانونيـــة وهـــذه ال يمكـــن أن تكتســـب بين يـــوم وليلة كمـــا قد يظن 
البعض، فالتعاطي مع الملفات يتطلب المعايشـــة الدائمة واالحترافية، أي أّن 
مـــن ينـــوي الدفاع عن هموم الناس مـــن المفترض أن يكـــون لصيقا بهمومهم 

وقضاياهم.
الذيـــن اســـتطاعوا الفـــوز بالمقعـــد النيابّي على مـــدى األعـــوام الفائتة يعدون 
بالمئـــات، لكـــن الّذيـــن اســـتطاعوا أن يتركـــوا بصمة وكســـب ثقة النـــاس قلة، 
والذين المســـت مقترحاتهم األسماع والقلوب يعدون على األصابع. إّن مهمة 
العضـــو البرلمانـــي صعبـــة ودقيقـــة لذا يفتـــرض بالنائـــب اإلخـــاص لتعهداته 
والوفاء بما قطع من وعد.. إّن ذاكرة الكثيرين تحتفظ بمواقف لنواب تخلوا 
عمـــا تعهـــدوا به دون مبـــرر، وكان تصورهـــم أّن طيبة الناخب ســـتغفر لهم ما 

وقعوا فيه لكننا نعتقد أّن مثل هذا التصور بعيد جدا عن الحقيقة. 
ليـــس من اإلنصـــاف وال الموضوعيـــة أن نغفـــل أدوارا وطنيـــة لبعض أعضاء 
المجلس النيابّي وآخرين في المجالس البلدية، لكن المؤســـف أنهم قلة، بينما 
كان أداء البعـــض اآلخر باهتا واألســـباب جلية وال تحتـــاج عناء كبيرا، فالذي 
أفرزتـــه التجربـــة افتقار عدد ليس قليا للخبرة والمؤســـف أنهـــم تحولوا إلى 
نـــواب معطليـــن للعمـــل البرلماني بإثـــارة الخطب الحماســـية الفارغة لدغدغة 
عواطـــف الجمهـــور، وإالّ ما الذي جناه الناخبون من مداخات نارية لم تخلف 

سوى الهشيم الذي تذروه الرياح. 
ونحن على موعد قريب من اليوم االنتخابي فإّن الّذي نتمناه من الناخب هو 
اختيار أكفأ المترشحين وأجدرهم بالمقعد، ومن كانت لهم عطاءات مشهودة 

على الصعيد االجتماعي.
ويبقى القول إّن العملية الديمقراطية تحفل باإليجابيات والسلبيات. ويعرف 
المفكر الســـكي الديمقراطية بأّنها فن اإلنتاج وطبقا لهذا المفهوم فإّنه يتعين 

على الجميع التدقيق في األكفأ بصرف النظر عن االعتبارات األخرى.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

مملكة البحرين.. استعدادات كبيرة وقدرات وتطلعات
هكـــذا هـــي مملكـــة البحريـــن تحتفـــظ دائمـــا بالمـــكان األول فـــي الريـــادة 
واالحترام واإلجال، واستضافة وتنظيم أكبر وأهم المؤتمرات والمعارض 
بأعلـــى درجة مـــن التكامـــل والنجاح، فيوم غـــد الخميس تنطلـــق فعاليات 
ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني” تحت 
رعايـــة ســـيدي حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــاد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، وبمشـــاركة وحضور قداســـة البابا 
فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة اإلمام األكبر أ.د أحمد الطيب 
شـــيخ األزهر الشـــريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وحضور أكثر من 
200 شـــخصية من رموز وقادة األديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات 

فكرية وإعامية بارزة.
إن مملكـــة البحريـــن وهـــي تنهـــض بهـــذه المهمة، تؤكـــد مكانتهـــا بين األمم 
كوطن يساهم في العمل المشترك في سبيل ترسيخ ثقافة السام والحوار 
بين األمم والتمسك الجذري والكلي بقيم التسامح واألخوة والتقريب بين 

العقول واألفكار، وإشاعة جو من التفاهم بين الشعوب والدول.
وبعـــد ملتقـــى البحريـــن للحوار، تنطلـــق األســـبوع القادم فعاليـــات معرض 

البحريـــن الدولـــي للطيـــران، في نســـخته السادســـة برعاية ملكية ســـامية 
من لدن ســـيدي جالة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، بمشـــاركة مختلف 
الشركات العالمية وكبرى القطاعات المنتجة للطيران في المنطقة والعالم، 
وذلك اســـتمرارا لإلنجـــازات والنجاحات الكبيرة التـــي تحققها المملكة في 

مجال صناعة الطيران واألبحاث والتكنولوجيا والفضاء.
ويتزامن مع تنظيم هذه الفعاليات العالمية، العرس الوطني الكبير المتمثل 
فـــي االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة، حيـــث ســـتتجه أنظـــار العالـــم بتاريخ 
12 نوفمبـــر إلـــى المواطـــن البحريني وهو يقـــوم بمســـؤوليته الوطنية في 
اختيـــار ممثليه فـــي المجلس النيابـــي والبلدي، وحفاظه على المكتســـبات 

الديمقراطية الوطنية، عبر مشاركته الفاعلة في الحراك الوطني.
كمـــا ستســـتضيف المملكـــة خـــال الفترة مـــن 6 - 8 ديســـمبر القـــادم القمة 
العربية الدولية لألمن السيبراني تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا ورعاه، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
هذه مملكة البحرين، استعدادات كبيرة، وقدرات وتطلعات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أطفال فرط الحركة ونقص االنتباه
يعتبر اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه أحد االضطرابات النمائية، 
ويبـــدأ في مرحلة الطفولة حيث يعانـــي الطفل من تأخر النمو العصبي، 
ويعتبـــر شـــهر أكتوبر شـــهرا معززا لاحتفـــال باليوم العالمـــي الضطراب 
فـــرط الحركـــة ونقـــص االنتبـــاه، حيـــث يتـــم تســـليط الضوء علـــى هذا 
االضطراب المهم الذي يصيب شريحة من األطفال ويأتي هذا االهتمام 
انطاقًا من أهمية تعزيز جانب الوعي لدى أفراد األسرة وتعزيز التوعية 
والمسؤولية المشتركة من أجل االرتقاء بالخدمات التي تقدم لشريحة 

األطفال المهمة. 
إن الطفـــل المصاب بهذا االضطـــراب يصبح غير قادر على اتباع األوامر 
أو السيطرة على ردات فعله، ما يقلل عنده الجانب اإلدراكي للتعليمات 
والقوانين واالســـتماع للتوجيهات ســـواء في البيت أو المدرســـة، حيث 
يكون الطفل في حالة تشتت دائمة ويرتبط بالمشتتات األخرى ويلتهي 
بهـــا، علمـــًا أن هـــذا االضطراب ال يقتصـــر فقط على مرحلـــة الطفولة بل 

يستمر في بعض الحاالت إلى مرحلة الرشد.
ويعانـــي أطفـــال فرط الحركة ونقـــص االنتباه من صعوبـــة في الترتيب 
والتنظيـــم باإلضافة إلى فقدان األغراض واألدوات باســـتمرار وســـرعة 
التنقـــل من مهمة إلى مهمة أخرى دون تحقيق أي إنجاز، والبعض منهم 
يصـــل إلـــى مرحلة التســـلق والركض أو عدم القدرة علـــى الجلوس على 
الكرســـي بصـــورة مناســـبة، باإلضافـــة لاندفاعية وســـرعة إبـــداء الملل 
ومقاطعـــة اآلخريـــن عند الحديث وعـــدم القدرة علـــى االنتظار وغيرها 
من أعراض تجعل الطفل في دائرة التشـــخيص الذي يوضح مدى فرط 

حركته وتشتته بصورة غير اعتيادية. 
إن مســـؤولية المربيـــن كبيـــرة للتعامل مـــع أطفال فـــرط الحركة ونقص 
االنتباه، خصوصا في ظل تنوع العاجات ما بين عاج دوائي وسلوكي 

وإعداد برامج إرشادية مخصصة لهذه الفئة.

ندى نسيم

علـــى بعد ســـاعات قليلـــة تنطلق مـــن أرض مملكة البحرين، مســـيرة إنســـانية 
جديدة، تدفع الشـــرق والغرب في مدارات التاقي ومسارات األخوة، وبهدف 

أخاقي رفيع، موصول بالتعايش اإلنساني.
ربما لم تكن البشـــرية بحاجة ماســـة لمثل ذلك اللقاء، بقدر ما هي اآلن، وعلى 
غير المصدق، مراجعة أحوال العالم، والذي يكاد يقترب من االنفجار على كل 
األصعدة، عسكريا، واقتصاديا، ويبدو الضيق في الصدور على أشده، ما ينذر 
بخطـــر قائـــم وقادم. هناك حاجـــة، في أجزاء كثيـــرة من العالم، إلى مســـارات 
ســـام تقود إلى التئـــام الجروح، وهناك حاجة إلى صانعي ســـام، مســـتعدين 

للشروع في عمليات الشفاء والتاقي، ببراعة وجرأة. 
يجـــيء منتدى البحرين ليجمع نخبة من العقـــول العالمية، وبمقدمة غاية في 
األهمية، تتمثل في الحبر األعظم البابا فرنسيس، وفضيلة اإلمام األكبر شيخ 
األزهر أحمد الطيب، وجل الهدف الذي يسعى وراءه الجميع، هو تغيير أحوال 
العالم المأزوم، والعودة إلى مسارات التاقي البشري، حيث الكل في واحد. 

في رســـالته البابوية العامـــة المعروفة باســـم FRATELLI TUTTI يذهب البابا 
فرنســـيس إلـــى أن التاقي يعنـــي العودة إلى مـــا قبل الصراعـــات. فقد تغيرنا 
جميعـــا بمـــرور الوقـــت، لقـــد غيرنـــا األلـــم والمواجهـــات، وكذلك لم يعـــد هناك 

مـــكان للدبلوماســـية الفارغـــة، والتمويـــه، والخطـــب المزدوجة، والتســـتر، وال 
للســـلوكيات الحســـنة ظاهريا التي تخفـــي الواقع، فالذين تواجهـــوا بقوة فيما 
بينهـــم يتحدثون انطاقا من الحقيقة، الواضحة والمجردة، عليهم أن يتعلموا 
كيف ينمون ذاكرة تساعدهم على التسامح والتصالح، وعلى تحمل مسؤولية 

الماضي كي يحرروا المستقبل من أي استياء، أو ارتباك، أو نظرة سلبية. 
يتســـاءل المراقب المحقـــق والمدقق عن أحوال القـــارة األوروبية القادم منها 
البابا الروماني، حيث تعطي مثاال النسداد تاريخي في مسارات التعايش بين 

األوروبيين أنفسهم. ماذا يعني ذلك؟
باختصـــار غيـــر مخل، يفيد بأن قنوات الحوار، وفكـــرة قبول اآلخر، والتعايش 
مـــع المغاير عرقـــا أو لغة، مذهبا أو عقيدة، بات غيـــر ممكن، وهذه هي الكارثة 
وليست الحادثة، ومن هنا يمكن للمرء أن يتفهم لماذا تعود القوميات البغيضة، 
وتتصاعـــد بقوة موجات العنصريـــات والحركات اليمينية المتطرفة، تلك التي 
دفعـــت أوروبـــا أثمانا عالية وغالية لها من دمـــاء أبنائها. تبدو حاجة العالم إلى 
التعايش الخاق اليوم، عند نفس المســـتوى الذي اســـتبق المراحل التاريخية 
السابقة النفجار حربين كونيتين في النصف األول من القرن العشرين. “المقال 

كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البحرين.. التعايش ومسارات التالقي اإلنساني

تنعقد في العاصمة الجزائرية القمة العربية، والتي اختارت الجزائر تأطيرها 
تحـــت عنـــوان لم الشـــمل، خصوصًا أن هـــذه القمة تعقد بعـــد انقطاع دام ما 

يربو على الثاث سنوات بسبب جائحة كورونا التي حالت دون تنظيمها.
وتلتئـــم القمة وســـط أوضاع وظروف عربية ليســـت أفضـــل مما كانت عليه 
قبل أعوام، فالعديد من الدول العربية مازالت تقبع تحت إرهاصات العقود 
الماضية، والمتمثلة في طبقات سياسية لم توفق في إدارة دفة دولها، ذلك 
أن العديد من تلك الدول فضلت بعض الجماعات الحاكمة تغليب مصالحها 
على مصالح المجتمع، ما أدى لتفشـــي الصراعات الفئوية والحزبية وتبديد 
الموارد االقتصادية، األمر الذي انعكس على األوضاع االجتماعية والثقافية 

في الوطن العربي.
ففـــي المشـــرق العربي مـــازال لبنان يعاني من أزمـــة اقتصادية مزمنة، وهي 
التي كانت نتاجًا حتميًا للوضع السياســـي ورفض المجتمع الدولي مســـاندة 
بيروت قبل تســـوية أوضاعها، لكن يبدو أن األزمة ال تتجه نحو أية تسوية، 
ذلـــك مـــا يمكن قراءتـــه من خال كهـــف الفراغ الرئاســـي الذي دخلـــه لبنان، 
الوضـــع فـــي العراق لربما يكون أقـــل حدة لكن ليس جيـــدا، فعلى الرغم من 

اختيـــار رئيـــس للـــوزراء إال أن الوضع قابل لانفجار فـــي أية لحظة في ظل 
مقاطعة العديد من األطراف العملية السياســـية، أما في ســـوريا التي كانت 
العديد من الشـــعوب تأمل عودتها ألحضان الجامعة بعد أكثر من عقد تبين 
أن عودتها ليســـت على أجندة أعمال القمة، وإذا ما أردنا جرعة من التفاؤل 
يمكننا الشـــطر تجاه إعان الجزائر الخاص بالمصالحة الفلســـطينية، والذي 
مـــن المفتـــرض أن يبنـــى عليه خال الفتـــرة القادمة، إال أن عديـــدون يرونه 

هشًا وضعيفًا.
هنـــاك فـــي المغـــرب العربـــي قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة التي ال تـــزال دون 
حـــل رغـــم طرح مبـــادرة الحكم الذاتي، وفـــي ليبيا مازالت هنـــاك حكومتان 
متوازيتـــان، وفي تونس نرتقـــب جميعًا االنتخابات التشـــريعية نهاية العام 

الحالي.
ال أعلـــم كيـــف للقمـــة أن تحل جميع هـــذه المعضات، لكنني أؤمـــن دائمًا أن 
للدبلوماســـية والحوار دائمًا خطوة من خالها يبدأ حل أية مشـــكلة، ذلك ما 

نأمله من خال لقاءات القادة في هذه القمم.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

قمة الجزائر... الواقع والطموح
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مليــار دينــار

أمل الحامد

القيـمـة السـوقـيــة لبـورصــة البحريــــن
“بيتك” يستحوذ على 29.51 % من قيمة التداوالت بأكتوبر

تجاوزت القيمة الســوقية للشــركات المســاهمة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شــهر أكتوبر الماضي 11.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 735.2 مليون 
دينار، أي ما نســبته 7 %، قياًســا بنحو 10.5 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. في حين، تراجعت القيمة الســوقية للبورصة في أكتوبر 

الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9 % قياًسا بنحو 11.3 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

وارتفعـــت قيمـــة األســـهم المتداولة 
بنســـبة 31.53 % لتصـــل إلـــى 13.3 
أكتوبـــر  شـــهر  فـــي  دينـــار  مليـــون 
الماضي، مقارنة بنحـــو 10.1 مليون 
دينـــار فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وبلـــغ 
اليومـــي  التـــداول  معـــدل  متوســـط 
قياًســـا  دينـــار،  ألـــف   632.4 نحـــو 
بنحـــو 480.8 ألف دينار في ســـبتمبر 

الماضي.
تـــداوالت  قيمـــة  وتجـــاوزت 
 8.8 البورصـــة  فـــي  البحرينييـــن 
مليـــون دينار، مـــا نســـبته 66.25 % 
مـــن إجمالـــي قيمـــة التـــداوالت فـــي 
شـــهر أكتوبـــر الماضـــي، فيمـــا بلغـــت 
قيمـــة تـــداوالت الجنســـيات األخرى 

نحو 4.5 مليون دينار، أي ما نســـبته 
.% 33.75

وأقفل مؤشـــر البحريـــن العام بنهاية 
شـــهر أكتوبـــر الماضي عند مســـتوى 
تراجًعـــا  نقطـــة، مســـجالً   1,864.65
بــــ 17.34 نقطـــة، أي ما نســـبته 0.92 
% مقارنـــة بشـــهر ســـبتمبر الماضي، 
حيـــث أقفـــل المؤشـــر عند مســـتوى 
1,881.99 نقطـــة، كما تراجع مؤشـــر 
 2.34 بنســـبة  اإلســـالمي  البحريـــن 
% فـــي أكتوبـــر الماضـــي، حيـــث بلغ 

659.75 نقطة.
الماضـــي  الشـــهر  بنهايـــة  وارتفعـــت 
أسعار 4 شركات مقابل انخفاض 11 
شـــركة، في حين حافظت 28 شركة 

علـــى أســـعارها الســـابقة دون تغيير. 
فـــي  التـــداول  أيـــام  إجمالـــي  وبلـــغ 

البورصة 21 يوًما في أكتوبر.
كما ارتفعت كمية األســـهم المتداولة 
ارتفاًعا بنســـبة 56.12 % في الشهر 
الماضـــي لتصـــل إلـــى 47.16 مليون 
ســـهم، بمتوســـط 2.2 مليـــون ســـهم. 
وتـــداول البحرينيون بنســـبة 66.25 
األســـهم  كميـــة  إجمالـــي  مـــن   %
المتداولـــة فـــي الشـــهر الماضي التي 
تمثل 31.2 مليون ســـهم، فيما بلغت 
نســـبة تداول الجنسيات األخرى من 
األســـهم 33.75 % التـــي تمثل 15.9 
مليـــون ســـهم. وبلـــغ عـــدد الصفقات 

1,015 صفقة في أكتوبر.

غيـــر  قطـــاع  فـــي  التـــداول  وتركـــز 
مـــا  تـــداول  تـــم  حيـــث  البحرينيـــة، 
قيمته 3.92 مليون دينار، مستحوًذا 
بذلـــك علـــى 29.51 % مـــن إجمالـــي 

قيمة األسهم المتداولة.
وشـــكلت الشـــركات الخمـــس األكثر 
نشـــاًطا من حيـــث قيمـــة التداوالت 
فـــي البورصة خالل الشـــهر الماضي 
مـــا  أي  دينـــار،  مليـــون   10.7 نحـــو 
نســـبته 80.59 % من إجمالي قيمة 
التداوالت في البورصة. وجاء بيت 
التمويل الكويتي “بيتك” في المرتبة 
األولى وذلك بعد إدراج أســـهمه في 
الماضـــي،  أكتوبـــر  شـــهر  البورصـــة 
 3.92 قيمتـــه  مـــا  تـــداول  وشـــهد 

مليون دينار، مســـتحوًذا بذلك على 
29.51 % من إجمالي قيمة األسهم 
ألمنيـــوم  شـــركة  تليهـــا  المتداولـــة، 
البحريـــن )ألبـــا( بنحـــو 2.27 مليـــون 
دينار )17.06 %(، ثالًثا ســـيكو بنحو 

1.91 مليون دينـــار )14.4 %(، رابًعا 
بنك السالم بنحو 1.35 مليون دينار 
البحريـــن  بنـــك  خامًســـا   ،)% 10.2(
والكويـــت بنحو 1.25 مليـــون دينار 

.)% 9.42(

أعلنــت وزارة المواصــات واالتصاالت عن إضافة خطوط جديدة ضمن 
شــبكة حافات النقل العام لتخدم جميع مناطق مملكة البحرين، والبدء 

بتشغيلها ابتداء من تاريخ 6 نوفمبر المقبل. 

النقـــل  خطـــوط  تشـــغيل  ويأتـــي 
خطـــة  مـــن  انطالقـــا  اإلضافيـــة 
الـــوزارة فـــي توفير خدمـــة النقل 
المســـتخدمين،  لكافـــة  العـــام 
حيث تشـــمل الخطة على تغطية 
مـــن  لـــكل  العـــام  النقـــل  شـــبكة 
مناطـــق المنامـــة وســـترة، منطقة 
الجنوبيـــة،  والمحافظـــة  الرفـــاع 
باإلضافـــة إلى تغطيـــة كافة مدن 
ومدينـــة  المحـــرق،  محافظـــة 
عيســـى ومدينـــه ســـلمان والبديع 
وســـار؛ وذلك لضمان وصول هذه 
الخدمـــة اإلضافيـــة التـــي تســـعى 
الـــوزارة لتقديمهـــا ألكبـــر عدد من 

مستخدمي شبكة النقل العام.
وأكد حســـين علي يعقـــوب مدير 
إدارة تخطيـــط ودراســـات النقـــل 
البـــري أن الـــوزارة تســـعى جاهدة 
العـــام؛  النقـــل  خدمـــات  لتوفيـــر 
المســـتخدمين  تنقـــل  لتســـهيل 
المملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 

ووصلوهـــم لوجهاتهم بكل يســـر، 
وذلـــك مـــن خـــالل التنســـيق مـــع 

شركة البحرين للنقل العام.
المواصـــالت  وزارة  أن  وأضـــاف، 
واالتصـــاالت تحـــرص دائمـــا على 
فـــي  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
حافـــالت النقل العـــام، والتي تعد 
األكثر تطورا، مـــن خالل تقديمها 
المتنقـــل  االنترنـــت  لخدمـــات 
وتخصيـــص مقاعـــد خاصة لذوي 
العزيمة، ومقاعد خاصة بالنساء، 
ســـبل  أفضـــل  لتوفيـــر  والســـعي 
الراحة لمستخدمي هذه الخدمة.
المواصـــالت  وزارة  وتســـعى 
واالتصـــاالت بشـــكل حثيث على 
إيجـــاد حلـــول نقل مســـتدامة من 
خـــالل إعداد الخطط والمشـــاريع 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  المســـتقبلية 
تحسين خدمات النقل في مملكة 

البحرين.

“ المواصالت”: تشغيل خطوط 
إضافية لشبكة حافالت النقل العام
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في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة

JVP بحث أهم برامج ومشروعات شركة

الزيانـي يستعرض المجاالت االقتـصادية 
واالستثمارية مع وزير المالية اإلسرائيلي

وزير الصناعة والتجارة يزور مركز إيريل مارغليت في إسرائيل

التقى وزيـــر الصناعة والتجارة 
زايـــد الزياني، فـــي إطار الزيارة 
الرســـمية التي يقـــوم بها ووفد 
االقتصـــادي  البحريـــن  مملكـــة 
الماليـــة  إلـــى إســـرائيل، بوزيـــر 

اإلســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمـــان 
بحضور ســـفير مملكة البحرين 
خالـــد  إســـرائيل  دولـــة  لـــدى 
كبـــار  مـــن  وعـــدد  الجالهمـــة 

المسؤولين في كال الجانبين.

العالقـــات  اســـتعرض  وتـــم 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، وســـبل 
تعزيـــز آليـــات التعـــاون بينهمـــا 
فـــي كافـــة المجـــاالت خصوصا 
االقتصاديـــة  المجـــاالت 

واالستثمارية ذات العالقة، في 
ظل وجود فرص عمل مشتركة 
فـــي قطاعـــات واعـــدة، إضافـــة 
موضـــع  القضايـــا  بحـــث  إلـــى 

االهتمام المشترك.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  قـــام 
زايـــد الزياني والوفـــد االقتصادي 
المرافق له، خالل الزيارة الرسمية 
التـــي يقوم بهـــا الوفد االقتصادي 
البحرينـــي إلـــى إســـرائيل، بزيارة 

مارغليـــت  إيريـــل  مركـــز  إلـــى 
للتميـــز، التقى خاللها بالمســـتثمر 
ورائـــد األعمـــال إيريـــل مارغليت 
مجلـــس  ورئيـــس  مؤســـس 
مارغليـــت  وشـــركة   JVP إدارة 

بإســـرائيل، بحضور ســـفير مملكة 
إســـرائيل  دولـــة  لـــدى  البحريـــن 
خالـــد الجالهمـــة وعـــدد مـــن كبار 

المسؤولين في كال الجانبين. 
 وتـــم اســـتعراض أهـــم البرامـــج 

تنفذهـــا  التـــي  والمشـــروعات 
الشـــركة والمركـــز فـــي العديد من 
مجـــاالت التكنولوجيـــا والتقنيـــة 
والتعليـــم، كما قـــام الوزير بجولة 
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نظمت بورصة البحرين، مؤخًرا فعالية توعوية لموظفي بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف 
شــهر أكتوبر من كل عام، حيث قدمتها غفران جاســم، استشــاري طب العائلة من مبادرة )Health Matters(، وهي مبادرة عامة تســتهدف العامة؛ لتعزيز 
الصحة والرفاهية.  وتم خال الفعالية تقديم ورشــة لنشــر الوعي بين الموظفات حول تبني الممارســات الداعمة للصحة، حيث تناولت الورشــة معلومات 

حول صحة المرأة في مختلف مراحل الحياة، باإلضافة إلى نصائح للتوعية بمرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه. 

كما ناقشـــت الورشة أســـباب المرض 
وأعراضـــه وطـــرق العـــالج المختلفة 
اإلجـــراءات  بعـــض  إلـــى  باإلضافـــة 
يمكـــن  التـــي  العمليـــة  الوقائيـــة 
كإجـــراءات  اتخاذهـــا  للحاضريـــن 
احترازية. وســـلطت الورشـــة الضوء 
في الوقت نفســـه علـــى أهمية إجراء 
الفحوصـــات الدورية للكشـــف المبكر 

عن مرض سرطان الثدي.
وعلق حمد أبو الفتح، مدير الشـــؤون 

فـــي  البشـــرية  والمـــوارد  اإلداريـــة 
بورصـــة البحريـــن، بالقـــول: “نهـــدف 
فـــي بورصـــة البحريـــن إلـــى ضمـــان 
لجميـــع  عاليـــة  صحيـــة  مســـتويات 
رفاهيـــة  ضمـــان  وكذلـــك  موظفينـــا 
أفـــراد المجتمـــع عمومـــا مـــن خـــالل 
نشـــر الوعي بأهميـــة الفحص الدوري 
والكشـــف المبكر عن مرض ســـرطان 
الثـــدي، حيـــث يأتـــي ذلك كجـــزء من 
تركيزنـــا علـــى رعايـــة موظفينـــا، مـــع 

التركيـــز علـــى الجوانـــب االجتماعية 
أهـــداف  مـــن   3 الهـــدف  وتحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة: الصحة الجيدة 
والرفاهية. لقد استهدفنا أيًضا بشكل 
خـــاص من خالل هذه المبادرة تعزيز 
صحة المـــرأة  ورفاهيتهـــا، وذلك من 
خالل زيادة الوعي بضرورة االهتمام 
بالصحة الجســـدية والعقلية وضمان 
تمتـــع أعضاء فريقنا النســـائي بحياة 
وتمكينهـــن  الوقـــت  طـــوال  صحّيـــة 

مـــن مواجهـــة أي تحديـــات بمرونـــة 
والتغلب عليها”. 

وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة انطالًقـــا مـــن 
التزام بورصة البحرين الراسخ بترك 
أثـــر إيجابـــي علـــى المجتمـــع المحلي 
وموظفـــي البورصة من خالل العديد 
مـــن المبـــادرات المختلفـــة. وتســـعى 
بورصة البحرين باستمرار إلى تنظيم 
مجموعة متنوعة من األنشطة لدعم 

رفاهية موظفيها.

بورصة البحرين و“المقاصة” تنظمان فعالية توعوية بسرطان الثدي
مبادرة عامة تستهدف تعزيز الصحة والرفاهية
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