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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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التطبيق الأمثل 
ل�شرطة خدمة المجتمع

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
حصول قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية على جائزة »أفضل مبادرة 
للسعادة في مكان العمل«، على المستوى الخليجي، تجربة تستحق المزيد 
مــن اإلبــــراز واالســتــفــادة منها فــي كــل مــؤســســات الـــدولـــة، وتــســتــوجــب الشكر 
والتقدير لمعالي وزير الداخلية، والعاملين في قطاع الموارد البشرية برئاسة 

العميد عادل عبداهلل أمين.
التطبيق األمثل لشرطة خدمة املجتمع:

وعملي  واقــعــي  بشكل  ويــاحــظ  حــاضــر،  ملموس  بشكل  يتابع  الجميع 
مباشر، جهود وزارة الداخلية في التفاعل السريع مع نبض الشارع، والتعامل 
مختلف  فــي  المتميز  والــتــواجــد  الــحــاالت،  مختلف  مــع  الفاعل  المجتمعي 
الشراكة  تعزيز  وفي  المخالفة،  التصدي لألمور  والقطاعات، عبر  المجاالت 
كما  الداخلية،  وزارة  تحققه  نجاح  أي  فــي  المجتمع  وإشـــراك  المجتمعية، 
يؤكد ذلك دائما الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 

الداخلية.
ورائـــدة،  متطورة  نهضة  يشهد  البحرين  مملكة  فــي  الــيــوم  الــعــام  األمـــن 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الــســامــي، ومــتــابــعــة ســمــو  الملكي  الــدعــم  بفضل 
العام  األمـــن  فــي  العاملين  وجــهــود  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  وقــيــادة معالي  ــوزراء،  ــ الـ
برئاسة الفريق طارق الحسن رئيس األمن العام، ويساند ذلك اإلعام األمني 
بوزارة الداخلية، والذي ساهم بشكل كبير في إبراز الجهود، وتعزيز الشراكة 
المجتمعية، برئاسة العميد محمد بن دينه مدير عام اإلدارة العامة لإلعام 

والثقافة األمنية.
ومنذ أيام نشرنا مقال حول االزدحامات المرورية والشراكة المجتمعية، 
وكيف هي أهمية الوعي المجتمعي في الحد أو القضاء على ظاهرة المخالفات 
والتجاوزات واألخطاء التي يقوم بها أصحاب المركبات، وخاصة المواطنين.  
ثم وجدت في تجربة »التطبيق األمثل لشرطة خدمة المجتمع«، التي قامت 
بها في سنوات سابقة مديرية محافظة المحرق، برئاسة العميد فواز الحسن، 
وفريق العمل معه كالنقيب ريم فليفل وغيرها من ضباط وأفراد، وبالتنسيق 
والتعاون مع الجهات المختصة والمدراس، وحتى أولياء األمور واألهالي في 
المجمعات السكنية، من أبرز وأنجح التجارب التي تستحق أن تكون مستمرة 
ومتواصلة، بعد أن أثبتت فاعليتها، ونالت إعجاب وإشادة الجميع. التجربة 
الذاتي، ومن  االلتزام  المروري، ونشر ثقافة  السلوك  تغيير  إلى  كانت تسعى 
وضعت  وقد  الحركة،  انسيابية  وضمان  الطاب،  تأمين سامة  أهدافها  أبرز 
لذلك استراتيجية عمل متميزة، تضمنت الزيارات والمسح الميداني، ودراسة 
واإلحصائيات،  والــرصــد  والمعالجات،  والحلول  السبل  وضــع  مــع  األوضـــاع، 
أجل تصحيح  المخالفين من  توجيه  والتقويم، بجانب  والمتابعة  والتقييم 
استحداث  إلى  باإلضافة  مالية،  مخالفات  تحرير  أجل  من  وليس  السلوك، 
إلى  الطالب  وصــول  تتابع  التي  اآلمــنــة«  »الممرات  وهــي  وفــريــدة  رائعة  فكرة 
المنزل والمدرسة، في األزقة والدواعيس من دون تعرضه ألي أمر، وهذا جهد 
عظيم قامت به شرطة المجتمع وحققت األمن بصورة شاملة ومتكاملة، مع 

حرصها على قياس الرضا واألثر للتجربة الناجحة.
قامت  التي  المجتمع،  األمثل لشرطة خدمة  التطبيق  تلك هي تجربة 
وفريق  الحسن  فــواز  العميد  برئاسة  المحرق،  محافظة  مديرية  سابقا  بها 

العمل، وتستحق كل الشكر والتقدير. 
آخر السطر:

 في أقل من ساعة من تلقي الباغ، تمكنت الجهات األمنية من القبض 
على المتهمين بإحراق مقر انتخابي بالشمالية، وتم مباشرة تنفيذ القانون، 
بشكل إنساني رفيع، وخاصة مع الطفل، الذي تم اتخاذ إجراء بديل للعقوبة، 
وتمكينه من حضور المدرسة... تحية لليقظة األمنية وإجراءاتها اإلنسانية.

كتب علي عبداخلالق:

كــــــشــــــف الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
القابضة  الــبــحــريــن  ممتلكات  لــشــركــة 
»ممتلكات«، خالد الرميحي أن الشركة 
»مبادلة  تفاهم مع شركة  وقعت مذكرة 
للرعاية الصحية« وذلك إلنشاء منشأة 
للرعاية  الــمــحــرق  فــي  مــشــتــركــة  طبية 
طــويــلــة األجـــــل وإعـــــــادة الــتــأهــيــل بعد 

الحاالت الصحية الحرجة.
ــؤتـــمـــر  وأضــــــــــــاف عــــلــــى هـــــامـــــش مـ
»الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الــــخــــاص«، أنــه 
سيتم إعان المشروع النهائي مع بداية 
الــعــام الـــقـــادم، وتـــم االتـــفـــاق مــع شركة 
مــبــادلــة عــلــى عـــدة مــشــاريــع وهــــذا يعد 
بــاكــورة مــشــاريــعــنــا، حــيــث سيتم إعــان 

مشاريع أخرى خال الفترة المقبلة.
االستيعابية  الطاقة  أن  إلى  ولفت 
األولية للمشروع هو 100 سرير، مشيرًا 
ــــرى سيتم  أخـ مــشــاريــع  هـــنـــاك  أن  إلــــى 
وستقدم  المقبل،  العام  خــال  إعانها 
الــمــنــشــأة الــطــبــيــة الـــمـــزمـــع تــأســيــســهــا 

تتمتع  التي  المتميزة  الرعاية  خبرات 
الصحية،  للرعاية  مــبــادلــة  مــرافــق  بها 
الــــرائــــدة فـــي مــجــال خـــدمـــات الــرعــايــة 
ــات  ــدمــ الـــصـــحـــيـــة طـــويـــلـــة األجـــــــل وخــ
ــتــــأهــــيــــل الـــمـــتـــخـــصـــص، لــيــســتــفــيــد  الــ

ــة الـــصـــحـــيـــة فــي  ــايــ ــرعــ مـــنـــهـــا قــــطــــاع الــ
من  سيتمكن  حــيــث  الــبــحــريــن،  مملكة 
رفــد الــمــرضــى وتــقــديــم حــلــول الرعاية 
والـــــعـــــاج، الســـيـــمـــا لـــلـــمـــرضـــى األكـــثـــر 
حاجة لخدمات الرعاية طويلة األجل. 

المرضى  سيتمكن  الرميحي،  وأوضـــح 
من  معقدة  صحية  بحاالت  المصابون 
ــل وخــدمــات  تــلــقــي رعـــايـــة طــويــلــة األجــ
الصحية  الــحــاالت  بعد  التأهيل  إعـــادة 
ــة، كــمــا ســيــســهــم تــقــديــم هــذه  الـــحـــرجـ
الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــمـــيـــزة ضـــمـــن مــنــشــأة 
الحد  فــي  ومتخصصة  مــتــطــورة  طبية 
مـــن الــضــغــط عــلــى مــنــظــومــة الــرعــايــة 
الصحية في البحرين من خال توفير 
ة إضــافــيــة لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة،  أســـــرَّ
تتناسب  متخصصة  خــدمــات  وتــقــديــم 
مع االحتياجات المتنامية في القطاع 

الصحي.
ــقـــدم تــعــاونــنــا  ــدد الــرمــيــحــي »يـ ــ وشـ
االســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع مـــبـــادلـــة لــلــرعــايــة 
نــتــشــارك  إذ  ــا واعــــــــدة،  ــاقــ آفــ الــصــحــيــة 
ــتــــزام إلبـــــرام شـــراكـــات مــثــمــرة  ذات االلــ
ومــســتــدامــة، تــنــســجــم مـــع أســـس وقــيــم 
وأضــاف:  بيننا«.  المشتركة  االستثمار 
»سنواصل العمل على تطوير المشاريع 
ــم الــنــمــو  ــدعــ ــي تــ ــتــ ــارات الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
االقـــتـــصـــادي فـــي الــمــمــلــكــة، مـــن خــال 

الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
الرعاية  قطاع  ذلــك  فــي  بما  الرئيسية 
الــصــحــيــة، وهــــذا الــتــعــاون مـــع مــبــادلــة 
تطوير  من  الصحية سيمكننا  للرعاية 
منشأة مهمة ستضمن تعزيز الخدمات 
والتي ستعزز  الحيوي  القطاع  في هذا 
مـــن مــنــظــومــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 

البحرين«.
ــه، قــــــال حـــســـن جـــاســـم  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
لمبادلة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــنــويــس، 
للرعاية الصحية: »يعكس هذا التعاون 
اإلستراتيجي رؤيتنا في مبادلة للرعاية 
الخدمات  وتعزيز  تطوير  في  الصحية 
تستند  والــتــي  المنطقة  فــي  الصحية 
أفضل  توفير  في  الرئيسي  هدفنا  على 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة لـــلـــمـــرضـــى. نــحــن 
ستمكننا  التي  الشراكة  بهذه  فخورون 
المجال  هــذا  في  خبراتنا  توظيف  من 
المهم لتوفير الرعاية الصحية الازمة 
التي  سيما  ال  المنطقة  فــي  للمرضى 
الصحية  الرعاية  خــدمــات  إلــى  تحتاج 

طويلة األجل وإعادة التأهيل«.

من�ش�أة طبية م�شتركة بين البحرين والإم�رات للرع�ية طويلة الأجل وخدم�ت الت�أهيل

} جانب من الم�ؤتمر ال�صحفي.

عبدالرحمن  الشيخ  أجــرى 
آل خليفة  راشــد  بن  بن محمد 
ــــس األعـــــلـــــى  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ رئــــــيــــــس الـ
ــة أمــــس  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ لـــــلـــــشـــــؤون اإلســ
عــــــدًدا مـــن الـــلـــقـــاءات مـــع كــبــار 
المشاركين  والــضــيــوف  الــوفــود 
فـــي أعـــمـــال مــلــتــقــى الــبــحــريــن 
الشرق  )حــوار  للحوار  العالمي 
والـــــغـــــرب مــــن أجــــــل الــتــعــايــش 

اإلنساني(.
وقد رحب بضيوف البحرين 
الــــكــــرام، نـــاقـــًا إلــيــهــم تــحــيــات 
حضرة صاحب الجالة الملك 
آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن  ــد  ــمـ حـ
وتمنيات  المعظم،  الباد  ملك 
في  اإلقــامــة  طيب  لهم  جالته 
بلدهم الثاني مملكة البحرين.

العميق  تقديره  وأعرب عن 
لــهــم عــلــى مــشــاركــتــهــم فـــي هــذا 
الذي  الكبير  العالمي  الملتقى 
يــأتــي فـــي ســيــاق جــهــود مملكة 

تعزيز  في  ومبادراتها  البحرين 
قيم التعايش والسام.

الكرام  الضيوف  مع  وبحث 
العالمي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  ســبــل 
والمذاهب  األديـــان  حــوار  لدعم 
الخير  قيم  وإعـــاء  والثقافات، 

والفضيلة والسام.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــم، أعـــــــــرب 
اعتزازهم  عــن  الــكــرام  الضيوف 
بالمشاركة في ملتقى البحرين 
الــعــالــمــي لـــلـــحـــوار، وتــقــديــرهــم 
البحرين  الكبير لجهود مملكة 
ــا الـــخـــيـــرة بـــقـــيـــادة  ــهــ ــادراتــ ــبــ ومــ
حضرة صاحب الجالة الملك 
الــمــعــظــم فـــي خــدمــة الــقــضــايــا 

اإلنسانية.
وكـــــــــان قــــــد عــــقــــد ســلــســلــة 
ــع كـــلٍّ  لــــقــــاءات مـــســـاء أمـــــس مــ
مـــــن: ســـمـــاحـــة الـــشـــيـــخ طــلــعــت 
العام  المفتي  الــديــن  تــاج  صفا 
الدينية  اإلدارة  رئــيــس  لــروســيــا 

ــا،  ــيــ الـــمـــركـــزيـــة لــمــســلــمــي روســ
علي  السيد  الــعــامــة  وســمــاحــة 
األمــيــن عــضــو مــجــلــس حكماء 
الــمــســلــمــيــن، وفــضــيــلــة الــشــيــخ 

أحمد النور الحلو المفتي العام 
مجلس  عضو  تشاد  لجمهورية 
حـــكـــمـــاء الــمــســلــمــيــن، وأســـتـــاذ 
مفيد  الدكتور  الدولي  القانون 

شــهــاب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  األســـبـــق وزيــ
سابًقا بجمهورية مصر العربية، 
ــور مــحــمــد الــعــبــيــدلــي  ــتــ ــدكــ والــ

رئـــيـــس مــنــظــمــة تــــربــــويــــون بــا 
حدود الدولية، والدكتور محمد 
البشاري األمين العام للمجلس 
العالمي للمجتمعات المسلمة.

رئ���ي�������س الأع����ل����ى ل���ل�������ش���وؤون الإ����ش���ام���ي���ة ي���ج���ري ل���ق����ءات 
م����ع ك���ب����ر ����ش���ي���وف م��ل��ت��ق��ى ال���ب���ح���ري���ن ال���ع����ل���م���ي ل��ل��ح��وار

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

لماذ� �أ�ضتحق �أجر� �إ�ضافيا

أوروبي  بلد  في  يعمل  عربي  كل  وصف  على  حريصا  سأظل 
بـ»الخبير األجنبي« من منطلق المعاملة بالمثل ألن األوروبي 
يــأتــي إلــى بلداننا وهــو بــا خــبــرة ويــفــوز بــذلــك الــلــقــب، وهكذا 
وبالتحديد  بريطانيا،  فــي  أجنبيًا  خبيرًا  أعــمــل  كنت  وعندما 
كل  جنيهًا  يعطوننا 180  كانوا  لندن،  في  سي  بي  بي  تلفزيون 
نمضي  أننا  منطلق  من  الطبية،  النظارات  لتبديل  أشهر،  ستة 
يؤثر  مما  والتلفزيون،  الكمبيوتر  شــاشــات  أمــام  طــوال  ســاعــات 
ستة  كل  استدعاؤنا  يتم  وكان  االبصار،  على  قدراتنا  على  سلبًا 
أشهر أمام اختصاصي عاج طبيعي، للكشف على الرسغ األيمن 
)واأليسر بالنسبة إلى الصحفي األعسر ـ أي الذي يستخدم يده 
)الماوس(،  الكمبيوتر  فــأرة  استخدام  ألن  العمل(،  في  اليسرى 
 Repetitive الــمــتــكــرر الــشــد  بــإصــابــة  يــســمــى  مــا  إلـــى  يــــؤدي 
strain injury، وقد صار هذا المرض متعارفًا عليه في الدول 
التي تحترم حقوق العاملين وأبناء وبنات آدم وبنات آوي، ومنذ 
من  الكمبيوتر  اســتــخــدام  يتطلب  وعملي  ســنــة،  عشرين  نحو 
األلف إلى الياء، حتى بت عاجزًا عن استخدام القلم التقليدي، 
بل إن التعامل مع البنك عبر الكمبيوتر وأجهزة الصرف اآللي، 
أوقعني في ورطة، ألنني لم أعد قادرا على التوقيع )اإلمضاء( 
حساباتي  سجات  في  الموجود  والرسم  والنمط  الخط  بنفس 
البنكية، في قطر والصومال ودارفور ثم جاء واتساب ويكاد يشل 

رقبتي وأصابعي.
توقفي عن استخدام القلم والورقة جعل أمي -رحمها اهلل- 
غاضبة علي، ألنني توقفت عن مراسلتها عبر البريد، فالتواصل 
)نسميها  اليد  بخط  مكتوبة  برسالة  يكون  عندها  الحقيقي 
بأن  مقتنعة  تكن  لــم  وبالتالي  »جواب«(،  ومصر  الــســودان  فــي 
الــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة وســيــلــة أفــضــل مــن الــرســائــل الــتــي تــروح 
وتجيء عبر البريد السلحفائي، وقد نصحتها بتعلم استخدام 
اإللكتروني  البريد  عبر  تراسلني  أن  لها  يتسنى  كي  اإلنترنت 
العربية  اللغة  لتعلم  بدورة  بااللتحاق  تبدأ  أن  على  )اإليميل(، 
العربية  حتى  تتقن  تكن  لم  نوبية  امــرأة  بأنها  علمًا  المكتوبة، 
لــدراســة  توطئة  اإلنــجــلــيــزيــة،  تتعلم  ذلــك  بعد  ثــم  المنطوقة، 
أبــجــديــات اســتــخــدام الــكــمــبــيــوتــر، لكنها قــابــلــت ذلـــك االقــتــراح 
الموضوعي بعبارة غير موضوعية: باش قلة أدب وارسل جوابات 

بانتظام!
ــبـــدو أنـــنـــي ســأعــمــل بــتــوجــيــهــات مــامــتــي واســـتـــرد قلمي  ويـ
المجلة  فـــي  مــنــشــور  تــقــريــر  خــاصــة  قــــرأت  أن  بــعــد  وأوراقـــــــي، 
فريق  أجــراهــا  أبــحــاثــًا  بــأن  يفيد  الــصــنــاعــي،  للطب  األمــريــكــيــة 
من  أن  أكدت  سنوات،  ثاث  مدى  على  اليابانيين  الباحثين  من 
يستخدم الكمبيوتر خمس ساعات يوميًا، يتعرض لتشكيلة من 
العنق  وآالم  الــصــداع  بينها  من  والنفسية،  العضوية  األمـــراض 
واالكتئاب  والقلق  العينين  وإجــهــاد  الفقرية  السلسلة  وأســفــل 
واألرق، وقالوا إن السبيل األمثل لمنع اإلصابة بتلك األمراض 
أربع  من  ألكثر  الكمبيوتر  شاشة  أمام  الجلوس  عدم  في  يتمثل 

ساعات يوميًا.
وفي ظل العولمة وقوانين العمل الدولية الموحدة، فإن من 
حقي أن أعمل بنصف دوام، ولكن بأجر كامل، ألن طبيعة عملي 
ساعات  أن  وبما  الدوام،  طوال  الكمبيوتر  أمام  الجلوس  تتطلب 
العمل اليومي تتألف من 8 ساعات، وبما أن صحتي ستتدهور 
إذا جلست أمام الكمبيوتر ألكثر من نصف الساعات الـ8، فعلى 
جهة عملي تفادي الجرجرة في المحاكم، بالسماح لي بالعمل 
أربع ساعات يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، 
على  إليها  سأسافر  التي  جنيف  في  يقابلونني  أن  فعليهم  وإال 
نفقتهم، كي أمثل أمام منظمة العمل الدولية التي سبق لها أن 
مما  عليها،  فلسًا  تعطني  ولم  ضخمة،  ترجمة  بأعمال  كلفتني 
اإلنسان  شكوى  كــان  فــإن  العولمة  ظل  في  أنــه  على  دليًا  يقوم 
)واهلل  مذلة!  تخصصها..  كان  أيــًا  دولية  لمنظمة  ثالثي  العالم 
في  العمل  قوانين  بترجمة  كلفتني  فقد  بالفعل،  ذلــك  حــدث 
ستة  نحو  ذلك  مني  واستغرق  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
إعاقة  سبب  مما  البريد،  عبر  األوراق  مئات  لهم  وأرسلت  أشهر، 
بــرروا  ولــو  فلسا،  لي  يدفعوا  لم  ولكنهم  لميزانيتي،  مستدامة 
ذلك بأن الترجمة غير سليمة لكان مقبوال، ولكنهم أرسلوا لي 
مطالباتي  تجاهلوا  ثم  الترجمة،  تسلم  فــور  وثناء  شكر  كتاب 

بمكافأتي المالية نظير الترجمة(.

ــتــــي  ــــت كـــــــــارفـــــــــور، الــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
»ماجد  شركة  وتديرها  تملكها 
البحرين،  مملكة  في  الفطيم« 
ــنـــويـــة الــضــخــمــة  حــمــلــتــهــا الـــسـ
وعلى  كارفور«.  للتسوق »جمعة 
أثر النجاح الكبير الذي تشهده 
هذه الحملة سنويًا، تقدم كارفور 
هذا  لحملة  تفوت  ال  خصومات 
العام التي تمتد من 2 إلى 29 

نوفمبر.
 وستتاح الفرصة أمام عماء 
كارفور«،  »جمعة  خال  كارفور، 
واسعة  مجموعة  على  للحصول 
مـــن الــمــنــتــجــات عــالــيــة الــجــودة 

بأسعار استثنائية.
كارفور«  »جمعة  وتتضمن 
تخفيضات تصل إلى 60% على 
عدد من العامات التجارية مثل 

»أبل« و»سامسونج« و»أسوس« 
و»هـــــــــــــــــواوي«  و»فيليبس« 
باإلضافة  و»براون«،  و»كينوود« 
إلــــــــى تـــخـــفـــيـــضـــات تــــصــــل إلــــى 
فــئــات  مـــن  الــكــثــيــر  عــلــى   %70
البقالة  سلع  تشمل  المنتجات، 
واألجهزة اإللكترونية والمعدات 

المنزلية.
ــوران  ــ ــال لـ ــ ــــي الـــســـيـــاق، قـ وفـ
اإلقليمي  الــمــديــر  هاوسكنشت 
»ماجد  لــدى  الخليج  لمنطقة 
»يسعدنا  للتجزئة«:  الفطيم 
كارفور«  »بجمعة  االحـــتـــفـــال 
مــــع قــــاعــــدة عـــمـــائـــنـــا الــقــيــمــة 
حاليًا  تضم  الــتــي  والمتنامية، 
عــضــو  ألــــــــف   212 مــــــن  أكـــــثـــــر 
خال  من  سجلوا  كلوب«  »ماي 
إلــى  بــاإلضــافــة  كـــارفـــور،  تطبيق 

سنويًا.  لفروعنا  الـــزوار  مايين 
وتـــحـــرص كــــارفــــور عــلــى تــقــديــم 
أفــضــل الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات 
ــاء  ــيـــع أنــــحــ ــمـ لـــلـــعـــمـــاء فـــــي جـ
ــبـــحـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة  مــمــلــكــة الـ
ــــى تـــعـــزيـــز مـــنـــصـــات الـــتـــجـــارة  إلـ
حيث  والـــرقـــمـــيـــة،  اإللــكــتــرونــيــة 
نواصل بتقديم قيمة فريدة من 
نوعها واستثنائية من خال كل 

تجربة تسوق«.
»جمعة  عــــــروض  وتـــتـــوافـــر 
ــــن  ــذيـ ــ الـ لــــلــــعــــمــــاء  كارفور« 
اإلنترنت  عبر  التسّوق  يختارون 
ــور  ــ ــارفـ ــ ــبـــيـــق كـ بــــاســــتــــخــــدام تـــطـ
إلـــى   ،)MAF Carrefour(
في  كارفور  فروع  مختلف  جانب 

البحرين.

شاركت شركة نسيج في الحملة التوعوية 
لسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى كيمز 
وذلــــك بــحــضــور الــمــديــر الــعــام لــشــركــة نسيج 

أحمد الحمادي.

قدمها  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  الــحــدث  تخلل 
ــن مـــســـتـــشـــفـــى كـــيـــمـــز وبــــيــــع بــعــض  ــ فــــريــــق مـ
التبرعات لجمعية سرطان  المنتجات لجمع 

الثدي.

الشركة  »طــلــبــات«؛  أعــلــنــت 
ــًيـــا وإقـــلـــيـــمـــًيـــا  ــلـ الــــــرائــــــدة مـــحـ
والــتــجــارة  التقنية  مــجــال  فــي 
ــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
لرعاية  يــوكــو  دار  مــع  تــعــاونــهــا 
ــوالــــديــــن الـــــــدار األولـــــــى فــي  الــ
الـــخـــلـــيـــج لـــلـــرعـــايـــة الـــنـــهـــاريـــة 
لكبار السن وضمها إلى منصة 
طلبات، لتسهيل عملية التبرع 
والــتــي  الــمــنــصــة  لمستخدمي 
منسوبي  كامل  بشكل  ستدعم 

الدار. 
وقــــــــد تــــــم هــــــــذا الــــتــــعــــاون 

ــار الــســعــي الــمــتــواصــل  ــ فـــي إطـ
ــن شـــركـــة طـــلـــبـــات لــمــواكــبــة  مــ

ــي الــعــهــد  ــ تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو ولـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء فــــي الــتــحــول 
إنها  حــيــث  للمملكة،  الــرقــمــي 
الــخــبــرات  كــل  لتسخير  تسعى 
لدعم  تمتلكها  التي  والقدرات 
هـــذا الــتــوجــه. كــمــا أنــهــا تــأتــي 
ضمن إطار أنشطة المسؤولية 
ــتـــي تــمــارســهــا  الــمــجــتــمــعــيــة الـ
الـــــشـــــركـــــة تـــــجـــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع 

البحريني. 
إدارة  صرحت  جانبها،  من 
لتسخير  نسعى  »نحن  طلبات 
كــل الــخــبــرات والـــقـــدرات التي 
هــذا  لــدعــم  الــمــنــصــة  تمتلكها 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
الدار  بانضمام  جــدًا  وفخورون 
ــوعـــة »ســـــاهـــــم فــي  ــمـ إلـــــــى مـــجـ
لدعم  نخصصها  التي  الخير« 

المشاريع الخيرية.
تعليًقا على ذلك، صرحت 
إدارة دار يوكو لرعاية الوالدين 
بانضمام  ســعــادتــهــم  مـــدى  عــن 
الدار إلى المنصة، قائلًة: نحن 
الــى  بانضمامنا  جـــدًا  ســعــداء 
المنصة  تعتبر  الــتــي  المنصة 
وسعداء  المنطقة  فــي  االولـــى 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا شركة 
ــبــــيــــل خـــدمـــة  طــــلــــبــــات فــــــي ســ

المسؤولية المجتمعية. 

كتبت: زينب علي
تصوير: محمود بابا

تحت رعاية الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس 
النسائية  اللجنة  ورئــيــســة  البحرينية  األولــمــبــيــة  اللجنة  إدارة 
باالتحاد البحريني لكرة القدم نظم نادي روتاري سيف البحرين 
مملكة  في  نوعه  من  واألول  الضخم  النسائي  الرياضي  الحدث 
البحرين )تحدي( وتهدف الفعالية لزيادة الوعي بمرض سرطان 
الثدي، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 بماعب نادي 

النجمة بمنطقة الجفير.
أكدت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة أن تنظيم 
تعزيز  فــي  مساهًما  عــامــًا  يعد  النسائية  الــبــطــوالت  هــذه  مثل 
باهتمام  تحظى  والتي  البحرين،  مملكة  في  النسائية  الرياضة 
كبير وبالغ من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة جالة الملك المعظم، مشيرة إلى أنها داعمة 
الرياضية،  فيها  بما  الــمــجــاالت  جميع  فــي  النسائية  لألنشطة 
قبل جالة  السامي من  والدعم  الملكية  الــرؤى  مع  يتوافق  بما 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، والبرامج 
الهادفة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، مشيدة أيًضا 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل  ودعــم  باهتمام 
الشيخ  والرياضة سمو  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
ناصر بن حمد آل خليفة ونائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البطولة، 

نــادي روتــاري سيف  إدارة  البارز لعضو مجلس  الــدور  مشيرة إلى 
الــبــحــريــن رئــيــســة الــلــجــنــة الــشــبــابــيــة والــدولــيــة ورئــيــســة فعالية 
هذه  مثل  تنظيم  فــي  فــامــرزي،  عبدالرحمن  فاطمة  »تــحــدي« 
الفعاليات، والتي شهدت نجاًحا الفًتا بتحقيقها أهداف رياضية 
االحتفاء  عبر  أخــرى  جهة  مــن  واجتماعية  وإنسانية  جهة،  مــن 
دوام  متمنية  الثدي،  سرطان  بمرض  للتوعية  عالمية  بمناسبة 
الكبير  دوره  مواصلة  في  البحرين  روتــاري سيف  لنادي  التوفيق 

في مجال الرياضة النسائية.
بدوره قال الدكتور حسن علي الما رئيس جامعة البحرين 
المجتمع  خدمة  التعليمية  رسالتنا  مــن  »كــجــزء  للتكنولوجيا 
الحدث، حيث  المشاركة في مثل هذا  اليوم على  ولهذا حرصنا 
شارك مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة في تنظيم هذا الحدث 
كما وشارك الجامعة في العديد من الفعاليات خال هذا الشهر 

للتوعية بمرض سرطان الثدي«.
روتــــاري سيف  نـــادي  رئــيــس  الــحــداد،  بين محمد  مــن جانبه 
روتاري بشكل مستمر إلطاق مثل هذه  البحرين: »يسعى نادي 
ريع  وسيكون  البحريني،  المجتمع  لخدمة  النوعية  الفعاليات 

هذا الحدث لمرضى سرطان الثدي«.
والتعليمية  الرياضية  الفعاليات  من  العديد  »هناك  وتابع: 
التنس،  كـــرة  الـــبـــادل،  ريــاضــة  مــثــل  بـــاإلشـــراف عليها  قمنا  الــتــي 
كــرة الــقــدم، الــجــري وغيرها مــن الــريــاضــات األخـــرى إلــى جانب 
ــنـــاس ألهــمــيــة  الـــمـــحـــادثـــات الــتــثــقــيــفــيــة الــمــخــتــلــفــة كــتــوجــيــه الـ

التشجير والمحافظة على البيئة والمعارض الفنية وغيرها«.
أحد  البحرين  السيف  روتــــاري  نـــادي  أن  إلــى  اإلشــــارة  تــجــدر 
نـــوادي الــروتــاري األربــعــة فــي المملكة وعضو الــروتــاري الــدولــي، 
وتعزيز  المجتمعية  المشاريع  لتنفيذ  مــكــرس  خــدمــي،  نـــاٍد  هــو 

االحترافية وتحقيق االستدامة في جميع أنشطته. 

كارفور تقدم عرو�ضات يومية ال مثيل لها خالل »جمعة كارفور«
»ن�����ض��ي��ج« ت�������ض���ارك ���ض��م��ن ح��م��ل��ة »ك��ي��م��ز«

»طلبات« تعلن �ن�ضمام د�ر يوكو لرعاية �لو�لدين �إلى �لمن�ضة

عم�ر �إبر�هيم �لح��ضن يلتحق 
�لطبي هيلث  كي�م�ز  ب�م�رك�ز 

متازمة  رعاية  مركز  من  الحسن  إبراهيم  عمر  السيد  تعيين  تم 
داون في قسم خدمات المرضى في مركز كيمزهيلث الطبي بالمحرق، 
حــيــث تــم تــوقــيــع عــقــد الــعــمــل بــيــن الــســيــد جــايــكــوب تــومــاس، المدير 
التنفيذي لكيمزهيلث، والسيد أحمد رحمن العلي، مدير مركز رعاية 

متازمة داون.
وكـــان هــنــاك جــانــب مــن الــحــضــور منهم الــدكــتــور أحــمــد الرشيد، 
البحرين  كيمزهيلث  فــي  اإلقليمية  للعمليات  التنفيذي  الــرئــيــس 
والسيدة إيمان أحمد، نائبة المدير وشؤون الموظفين، وبعض من بين 
الموارد  السيدة سيجا شاجو. مدير  المسؤولين اآلخرين، منهم  كبار 
كيمزهيلث  مــركــز  مــديــر  بشير،  عــنــاز  والــســيــد  البحرين  فــي  البشرية 

الطبي في البحرين.
السيد عمر هو ثالث شخص يتم تعيينه في مركز رعاية متازمة 
داون في كيمزهيلث بعد السيد أحمد والسيدة مريم الذين يعملون في 

مستشفى رويال البحرين.

أطــلــقــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
لــــلــــثــــقــــافــــة واآلثـــــــــــــــــار أمـــــس 
برنامج  مــن  الثانية  النسخة 
بمنطقة  الــصــغــيــر«  »اآلثـــــاري 
»جري الشيخ« بمدينة الرفاع 
بــتــعــاون ثــاثــي مــشــتــرك بين 
التربية  ووزارة  الثقافة  هيئة 
ــم والــــجــــمــــعــــيــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
األهــلــيــة الــمــحــلــيــة، ويــشــارك 
مدرسة   20 الموسم  هــذا  فــي 
ــن الــــــمــــــدارس الــحــكــومــيــة  ــ مـ
والخاصة بمجموع ما يقارب 
هــذا  ــة،  ــبـ ــالـ وطـ طـــالـــب   1000
وتــــنــــدرج الـــــــورش الــتــدريــبــيــة 
الصغير«  »اآلثـــــاري  لــبــرنــامــج 
ضمن مبادرة »أصدقاء اآلثار« 
الــتــي تــبــنــتــهــا هــيــئــة الــثــقــافــة 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة  ــ مـ
ــاه حــفــظ  ــجــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــ
ــون الــــتــــراث األثـــــــري فــي  ــ وصــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وتــســتــمــر 
ــدة ثــــاثــــة أشـــهـــر  ــ ــ الــــــــــورش مـ
متواصلة حتى يناير 2023م.

وتـــــــتـــــــمـــــــحـــــــور الــــــفــــــكــــــرة 

»اآلثـــاري  لبرنامج  الرئيسية 
أهمية  تعزيز  حــول  الصغير« 
الــمــواقــع األثــريــة فــي مملكة 
ــال  ــ ــفـ ــ ــريــــن لـــــــدى األطـ ــبــــحــ الــ
ثقافة  ولــتــكــويــن  والــيــافــعــيــن 

التاريخية  بالقيمة  متعلقة 
ويعمل  األثــريــة،  للمكتشفات 
األطــفــال خــال الــورش تحت 
إشراف متخصص في مجال 
القطع  إيــجــاد  على  التنقيب 

ــتــــي تــــم تــجــهــيــز  ــة، الــ ــ ــريــ ــ األثــ
ثم  ومــن  مسبقًا،  بها  الموقع 
مشابهة  ــأدوات  ــ بــ مــعــالــجــتــهــا 
ــي تـــســـتـــخـــدم فــي  ــتــ لـــتـــلـــك الــ
الحقيقية،  الترميم  عمليات 

ــــك ســيــســتــمــع  ــانـــب ذلـ ــــى جـ إلـ
األطفال إلى شرح مبسط عن 

القطع األثرية المكتشفة.
ويــســاعــد هــــذا الــبــرنــامــج 
األطــفــال عــلــى الــتــعــرف على 
الــمــواقــع األثــريــة فــي مملكة 
ــا تــحــتــويــه من  الــبــحــريــن ومــ
قـــطـــع تـــاريـــخـــيـــة تــــعــــود إلـــى 
وذلــك  مختلفة  زمنية  حقب 
شيقة  وأنشطة  عملية  بطرق 
في الهواء الطلق بما يعاكس 
ــيـــديـــة فــي  ــلـ ــتـــقـ الـــطـــريـــقـــة الـ

الحفظ والتلقين.
تشمل  أن  الــمــؤمــل  ومــــن 
ــاري  »اآلثــ عــمــل  ورش  سلسلة 
من  عديدة  مناطق  الصغير« 
تضم  والتي  البحرين  مملكة 
وعريقة،  غنية  أثــريــة  مــواقــع 
فئات  لمختلف  تتاح  وبــذلــك 
األطفال فرصة التعرف على 
األثرية  المواقع  تلك  أهمية 

المجاورة لهم.

هيئ�ة �لثقاف�ة تطل�ق �لن�ض�خة �لثاني�ة م�ن برنام�ج »�الآث�اري �ل�ضغي�ر« 
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حتت رعاية �ل�صيخة ح�صة بنت خالد �آل خليفة

روت�اري �ض�يف �لبحري�ن ينظ�م �لح�دث �لريا�ض�ي �لن�ض�ائي »تح�دي«

�لفن �لخليجي 
في �ضبات عميق

كلما أتابع مسلسا خليجيا أو يعرض أي مسلسل خليجي 
)العالم  الشديد:  األســف  مــع  العبارة  هــذه  ونــقــرأ  نسمع  جديد 
تــطــور وصــرنــا فــي عصر الــســرعــة والــســوشــيــال مــيــديــا، وهاذلين 

للحين مو راضيين يتطورون(!!
نعم مع األسف الشديد ألنني أكره أن اسمع عن فن بادي 
أي  سيكتشفها  الــتــي  الحقيقية  ولكنها  الــمــتــكــرر،  الــنــقــد  هـــذا 
شخص يتابع حلقات اجنبية أو عربية، حيث السرعة والتغيير 
في األداء التمثيلي واإلخراج والتصوير لكي يتماشى مع تطور 
تعرض  التي  والعالمية  العربية  القنوات  وكثرة  الحالي  العصر 

أهم المسلسات واألفام العالمية.
أما الفن الخليجي فمازال كما هو منذ التسعينيات، نفس 
األداء الدرامي والحزين البطيء جدا والممل جدا في سرد أي 
وآهــات ودمــوع صناعية،  تفصيله مع موسيقى تصويرية حزينة 
المشهد يطول  تتكلم عن أي حدث الزم  الممثلة  )يعني عشان 
مــــدة نــصــف ســاعــة مـــلـــل(، حــلــقــة كــامــلــة تــكــون كــلــهــا موسيقى 
وكأننا  رنــانــة  وكــلــمــات  الــمــاضــي  فــي  وتــأمــات  حزينة  تصويرية 

مازلنا في زمن بس يا بحر!! 
في  السريع  التطور  نجاري  لكي  الخليج  في  ينقصنا  مــاذا 
اإلخراج واالبداع التلفزيوني؟ وخصوصا اننا مازلنا مع األسف 
لدينا  أن  المصيبة  السينمائي؟  الفن  في  فقراء  أيضا  الشديد 
أيضا  ولدينا  ومــصــوريــن  رائعين  وممثلين  مبدعين  مخرجين 
اإلمكانيات المادية ولكن الكارثة ان المبدعين مازالوا يعيشون 
التلفزيوني  الفن  في  يبدعوا  ان  ويحاولون  التسعينيات  عصر 

القديم وكأنهم ال يعيشون في عصرنا الحالي!
لماذا يا فنانون يا خليجيون عندما نتابع أي مسلسل أجنبي 
الخليجية  المسلسات  بعكس  ومستمتعين  مــشــدوديــن  نــكــون 
التي أصبحت مملة ومكررة ليس من ناحية الكتابة والطراقات 
ــيـــاح فــقــط بـــل حــتــى مـــن نــاحــيــة الــمــوســيــقــى  والــــصــــراخ والـــصـ
التصويرية المبالغ فيها والمط والتطويل في األداء التمثيلي 
وسرد وقائع ومشاعر مدة طويلة وبطريقة مملة بل من ناحية 

اخراجية أيضا حيث إنها مازالت قديمة؟
أتــمــنــى ان نــشــاهــد مــســلــســات خــلــيــجــيــة جـــديـــدة تــنــافــس 
المسلسات العربية والعالمية فأنا مقتنعة جدا بأنه ال ينقصنا 
الموهبة والمادة بل نحتاج فقط إلى تطوير في اإلخراج والبعد 

عن الموسيقى التصويرية المبالغ فيها واآلهات الرنانة.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com
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.%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

Link

P  22

Link
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لماذ� �أ�ضتحق �أجر� �إ�ضافيا

أوروبي  بلد  في  يعمل  عربي  كل  وصف  على  حريصا  سأظل 
بـ»الخبير األجنبي« من منطلق المعاملة بالمثل ألن األوروبي 
يــأتــي إلــى بلداننا وهــو بــا خــبــرة ويــفــوز بــذلــك الــلــقــب، وهكذا 
وبالتحديد  بريطانيا،  فــي  أجنبيًا  خبيرًا  أعــمــل  كنت  وعندما 
كل  جنيهًا  يعطوننا 180  كانوا  لندن،  في  سي  بي  بي  تلفزيون 
نمضي  أننا  منطلق  من  الطبية،  النظارات  لتبديل  أشهر،  ستة 
يؤثر  مما  والتلفزيون،  الكمبيوتر  شــاشــات  أمــام  طــوال  ســاعــات 
ستة  كل  استدعاؤنا  يتم  وكان  االبصار،  على  قدراتنا  على  سلبًا 
أشهر أمام اختصاصي عاج طبيعي، للكشف على الرسغ األيمن 
)واأليسر بالنسبة إلى الصحفي األعسر ـ أي الذي يستخدم يده 
)الماوس(،  الكمبيوتر  فــأرة  استخدام  ألن  العمل(،  في  اليسرى 
 Repetitive الــمــتــكــرر الــشــد  بــإصــابــة  يــســمــى  مــا  إلـــى  يــــؤدي 
strain injury، وقد صار هذا المرض متعارفًا عليه في الدول 
التي تحترم حقوق العاملين وأبناء وبنات آدم وبنات آوي، ومنذ 
من  الكمبيوتر  اســتــخــدام  يتطلب  وعملي  ســنــة،  عشرين  نحو 
األلف إلى الياء، حتى بت عاجزًا عن استخدام القلم التقليدي، 
بل إن التعامل مع البنك عبر الكمبيوتر وأجهزة الصرف اآللي، 
أوقعني في ورطة، ألنني لم أعد قادرا على التوقيع )اإلمضاء( 
حساباتي  سجات  في  الموجود  والرسم  والنمط  الخط  بنفس 
البنكية، في قطر والصومال ودارفور ثم جاء واتساب ويكاد يشل 

رقبتي وأصابعي.
توقفي عن استخدام القلم والورقة جعل أمي -رحمها اهلل- 
غاضبة علي، ألنني توقفت عن مراسلتها عبر البريد، فالتواصل 
)نسميها  اليد  بخط  مكتوبة  برسالة  يكون  عندها  الحقيقي 
بأن  مقتنعة  تكن  لــم  وبالتالي  »جواب«(،  ومصر  الــســودان  فــي 
الــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة وســيــلــة أفــضــل مــن الــرســائــل الــتــي تــروح 
وتجيء عبر البريد السلحفائي، وقد نصحتها بتعلم استخدام 
اإللكتروني  البريد  عبر  تراسلني  أن  لها  يتسنى  كي  اإلنترنت 
العربية  اللغة  لتعلم  بدورة  بااللتحاق  تبدأ  أن  على  )اإليميل(، 
العربية  حتى  تتقن  تكن  لم  نوبية  امــرأة  بأنها  علمًا  المكتوبة، 
لــدراســة  توطئة  اإلنــجــلــيــزيــة،  تتعلم  ذلــك  بعد  ثــم  المنطوقة، 
أبــجــديــات اســتــخــدام الــكــمــبــيــوتــر، لكنها قــابــلــت ذلـــك االقــتــراح 
الموضوعي بعبارة غير موضوعية: باش قلة أدب وارسل جوابات 

بانتظام!
ــبـــدو أنـــنـــي ســأعــمــل بــتــوجــيــهــات مــامــتــي واســـتـــرد قلمي  ويـ
المجلة  فـــي  مــنــشــور  تــقــريــر  خــاصــة  قــــرأت  أن  بــعــد  وأوراقـــــــي، 
فريق  أجــراهــا  أبــحــاثــًا  بــأن  يفيد  الــصــنــاعــي،  للطب  األمــريــكــيــة 
من  أن  أكدت  سنوات،  ثاث  مدى  على  اليابانيين  الباحثين  من 
يستخدم الكمبيوتر خمس ساعات يوميًا، يتعرض لتشكيلة من 
العنق  وآالم  الــصــداع  بينها  من  والنفسية،  العضوية  األمـــراض 
واالكتئاب  والقلق  العينين  وإجــهــاد  الفقرية  السلسلة  وأســفــل 
واألرق، وقالوا إن السبيل األمثل لمنع اإلصابة بتلك األمراض 
أربع  من  ألكثر  الكمبيوتر  شاشة  أمام  الجلوس  عدم  في  يتمثل 

ساعات يوميًا.
وفي ظل العولمة وقوانين العمل الدولية الموحدة، فإن من 
حقي أن أعمل بنصف دوام، ولكن بأجر كامل، ألن طبيعة عملي 
ساعات  أن  وبما  الدوام،  طوال  الكمبيوتر  أمام  الجلوس  تتطلب 
العمل اليومي تتألف من 8 ساعات، وبما أن صحتي ستتدهور 
إذا جلست أمام الكمبيوتر ألكثر من نصف الساعات الـ8، فعلى 
جهة عملي تفادي الجرجرة في المحاكم، بالسماح لي بالعمل 
أربع ساعات يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، 
على  إليها  سأسافر  التي  جنيف  في  يقابلونني  أن  فعليهم  وإال 
نفقتهم، كي أمثل أمام منظمة العمل الدولية التي سبق لها أن 
مما  عليها،  فلسًا  تعطني  ولم  ضخمة،  ترجمة  بأعمال  كلفتني 
اإلنسان  شكوى  كــان  فــإن  العولمة  ظل  في  أنــه  على  دليًا  يقوم 
)واهلل  مذلة!  تخصصها..  كان  أيــًا  دولية  لمنظمة  ثالثي  العالم 
في  العمل  قوانين  بترجمة  كلفتني  فقد  بالفعل،  ذلــك  حــدث 
ستة  نحو  ذلك  مني  واستغرق  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
إعاقة  سبب  مما  البريد،  عبر  األوراق  مئات  لهم  وأرسلت  أشهر، 
بــرروا  ولــو  فلسا،  لي  يدفعوا  لم  ولكنهم  لميزانيتي،  مستدامة 
ذلك بأن الترجمة غير سليمة لكان مقبوال، ولكنهم أرسلوا لي 
مطالباتي  تجاهلوا  ثم  الترجمة،  تسلم  فــور  وثناء  شكر  كتاب 

بمكافأتي المالية نظير الترجمة(.

ــتــــي  ــــت كـــــــــارفـــــــــور، الــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
»ماجد  شركة  وتديرها  تملكها 
البحرين،  مملكة  في  الفطيم« 
ــنـــويـــة الــضــخــمــة  حــمــلــتــهــا الـــسـ
وعلى  كارفور«.  للتسوق »جمعة 
أثر النجاح الكبير الذي تشهده 
هذه الحملة سنويًا، تقدم كارفور 
هذا  لحملة  تفوت  ال  خصومات 
العام التي تمتد من 2 إلى 29 

نوفمبر.
 وستتاح الفرصة أمام عماء 
كارفور«،  »جمعة  خال  كارفور، 
واسعة  مجموعة  على  للحصول 
مـــن الــمــنــتــجــات عــالــيــة الــجــودة 

بأسعار استثنائية.
كارفور«  »جمعة  وتتضمن 
تخفيضات تصل إلى 60% على 
عدد من العامات التجارية مثل 

»أبل« و»سامسونج« و»أسوس« 
و»هـــــــــــــــــواوي«  و»فيليبس« 
باإلضافة  و»براون«،  و»كينوود« 
إلــــــــى تـــخـــفـــيـــضـــات تــــصــــل إلــــى 
فــئــات  مـــن  الــكــثــيــر  عــلــى   %70
البقالة  سلع  تشمل  المنتجات، 
واألجهزة اإللكترونية والمعدات 

المنزلية.
ــوران  ــ ــال لـ ــ ــــي الـــســـيـــاق، قـ وفـ
اإلقليمي  الــمــديــر  هاوسكنشت 
»ماجد  لــدى  الخليج  لمنطقة 
»يسعدنا  للتجزئة«:  الفطيم 
كارفور«  »بجمعة  االحـــتـــفـــال 
مــــع قــــاعــــدة عـــمـــائـــنـــا الــقــيــمــة 
حاليًا  تضم  الــتــي  والمتنامية، 
عــضــو  ألــــــــف   212 مــــــن  أكـــــثـــــر 
خال  من  سجلوا  كلوب«  »ماي 
إلــى  بــاإلضــافــة  كـــارفـــور،  تطبيق 

سنويًا.  لفروعنا  الـــزوار  مايين 
وتـــحـــرص كــــارفــــور عــلــى تــقــديــم 
أفــضــل الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات 
ــاء  ــيـــع أنــــحــ ــمـ لـــلـــعـــمـــاء فـــــي جـ
ــبـــحـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة  مــمــلــكــة الـ
ــــى تـــعـــزيـــز مـــنـــصـــات الـــتـــجـــارة  إلـ
حيث  والـــرقـــمـــيـــة،  اإللــكــتــرونــيــة 
نواصل بتقديم قيمة فريدة من 
نوعها واستثنائية من خال كل 

تجربة تسوق«.
»جمعة  عــــــروض  وتـــتـــوافـــر 
ــــن  ــذيـ ــ الـ لــــلــــعــــمــــاء  كارفور« 
اإلنترنت  عبر  التسّوق  يختارون 
ــور  ــ ــارفـ ــ ــبـــيـــق كـ بــــاســــتــــخــــدام تـــطـ
إلـــى   ،)MAF Carrefour(
في  كارفور  فروع  مختلف  جانب 

البحرين.

شاركت شركة نسيج في الحملة التوعوية 
لسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى كيمز 
وذلــــك بــحــضــور الــمــديــر الــعــام لــشــركــة نسيج 

أحمد الحمادي.

قدمها  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  الــحــدث  تخلل 
ــن مـــســـتـــشـــفـــى كـــيـــمـــز وبــــيــــع بــعــض  ــ فــــريــــق مـ
التبرعات لجمعية سرطان  المنتجات لجمع 

الثدي.

الشركة  »طــلــبــات«؛  أعــلــنــت 
ــًيـــا وإقـــلـــيـــمـــًيـــا  ــلـ الــــــرائــــــدة مـــحـ
والــتــجــارة  التقنية  مــجــال  فــي 
ــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
لرعاية  يــوكــو  دار  مــع  تــعــاونــهــا 
ــوالــــديــــن الـــــــدار األولـــــــى فــي  الــ
الـــخـــلـــيـــج لـــلـــرعـــايـــة الـــنـــهـــاريـــة 
لكبار السن وضمها إلى منصة 
طلبات، لتسهيل عملية التبرع 
والــتــي  الــمــنــصــة  لمستخدمي 
منسوبي  كامل  بشكل  ستدعم 

الدار. 
وقــــــــد تــــــم هــــــــذا الــــتــــعــــاون 

ــار الــســعــي الــمــتــواصــل  ــ فـــي إطـ
ــن شـــركـــة طـــلـــبـــات لــمــواكــبــة  مــ

ــي الــعــهــد  ــ تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو ولـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء فــــي الــتــحــول 
إنها  حــيــث  للمملكة،  الــرقــمــي 
الــخــبــرات  كــل  لتسخير  تسعى 
لدعم  تمتلكها  التي  والقدرات 
هـــذا الــتــوجــه. كــمــا أنــهــا تــأتــي 
ضمن إطار أنشطة المسؤولية 
ــتـــي تــمــارســهــا  الــمــجــتــمــعــيــة الـ
الـــــشـــــركـــــة تـــــجـــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع 

البحريني. 
إدارة  صرحت  جانبها،  من 
لتسخير  نسعى  »نحن  طلبات 
كــل الــخــبــرات والـــقـــدرات التي 
هــذا  لــدعــم  الــمــنــصــة  تمتلكها 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
الدار  بانضمام  جــدًا  وفخورون 
ــوعـــة »ســـــاهـــــم فــي  ــمـ إلـــــــى مـــجـ
لدعم  نخصصها  التي  الخير« 

المشاريع الخيرية.
تعليًقا على ذلك، صرحت 
إدارة دار يوكو لرعاية الوالدين 
بانضمام  ســعــادتــهــم  مـــدى  عــن 
الدار إلى المنصة، قائلًة: نحن 
الــى  بانضمامنا  جـــدًا  ســعــداء 
المنصة  تعتبر  الــتــي  المنصة 
وسعداء  المنطقة  فــي  االولـــى 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا شركة 
ــبــــيــــل خـــدمـــة  طــــلــــبــــات فــــــي ســ

المسؤولية المجتمعية. 

كتبت: زينب علي
تصوير: محمود بابا

تحت رعاية الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس 
النسائية  اللجنة  ورئــيــســة  البحرينية  األولــمــبــيــة  اللجنة  إدارة 
باالتحاد البحريني لكرة القدم نظم نادي روتاري سيف البحرين 
مملكة  في  نوعه  من  واألول  الضخم  النسائي  الرياضي  الحدث 
البحرين )تحدي( وتهدف الفعالية لزيادة الوعي بمرض سرطان 
الثدي، وذلك يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 بماعب نادي 

النجمة بمنطقة الجفير.
أكدت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة أن تنظيم 
تعزيز  فــي  مساهًما  عــامــًا  يعد  النسائية  الــبــطــوالت  هــذه  مثل 
باهتمام  تحظى  والتي  البحرين،  مملكة  في  النسائية  الرياضة 
كبير وبالغ من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة جالة الملك المعظم، مشيرة إلى أنها داعمة 
الرياضية،  فيها  بما  الــمــجــاالت  جميع  فــي  النسائية  لألنشطة 
قبل جالة  السامي من  والدعم  الملكية  الــرؤى  مع  يتوافق  بما 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، والبرامج 
الهادفة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، مشيدة أيًضا 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل  ودعــم  باهتمام 
الشيخ  والرياضة سمو  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
ناصر بن حمد آل خليفة ونائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البطولة، 

نــادي روتــاري سيف  إدارة  البارز لعضو مجلس  الــدور  مشيرة إلى 
الــبــحــريــن رئــيــســة الــلــجــنــة الــشــبــابــيــة والــدولــيــة ورئــيــســة فعالية 
هذه  مثل  تنظيم  فــي  فــامــرزي،  عبدالرحمن  فاطمة  »تــحــدي« 
الفعاليات، والتي شهدت نجاًحا الفًتا بتحقيقها أهداف رياضية 
االحتفاء  عبر  أخــرى  جهة  مــن  واجتماعية  وإنسانية  جهة،  مــن 
دوام  متمنية  الثدي،  سرطان  بمرض  للتوعية  عالمية  بمناسبة 
الكبير  دوره  مواصلة  في  البحرين  روتــاري سيف  لنادي  التوفيق 

في مجال الرياضة النسائية.
بدوره قال الدكتور حسن علي الما رئيس جامعة البحرين 
المجتمع  خدمة  التعليمية  رسالتنا  مــن  »كــجــزء  للتكنولوجيا 
الحدث، حيث  المشاركة في مثل هذا  اليوم على  ولهذا حرصنا 
شارك مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة في تنظيم هذا الحدث 
كما وشارك الجامعة في العديد من الفعاليات خال هذا الشهر 

للتوعية بمرض سرطان الثدي«.
روتــــاري سيف  نـــادي  رئــيــس  الــحــداد،  بين محمد  مــن جانبه 
روتاري بشكل مستمر إلطاق مثل هذه  البحرين: »يسعى نادي 
ريع  وسيكون  البحريني،  المجتمع  لخدمة  النوعية  الفعاليات 

هذا الحدث لمرضى سرطان الثدي«.
والتعليمية  الرياضية  الفعاليات  من  العديد  »هناك  وتابع: 
التنس،  كـــرة  الـــبـــادل،  ريــاضــة  مــثــل  بـــاإلشـــراف عليها  قمنا  الــتــي 
كــرة الــقــدم، الــجــري وغيرها مــن الــريــاضــات األخـــرى إلــى جانب 
ــنـــاس ألهــمــيــة  الـــمـــحـــادثـــات الــتــثــقــيــفــيــة الــمــخــتــلــفــة كــتــوجــيــه الـ

التشجير والمحافظة على البيئة والمعارض الفنية وغيرها«.
أحد  البحرين  السيف  روتــــاري  نـــادي  أن  إلــى  اإلشــــارة  تــجــدر 
نـــوادي الــروتــاري األربــعــة فــي المملكة وعضو الــروتــاري الــدولــي، 
وتعزيز  المجتمعية  المشاريع  لتنفيذ  مــكــرس  خــدمــي،  نـــاٍد  هــو 

االحترافية وتحقيق االستدامة في جميع أنشطته. 

كارفور تقدم عرو�ضات يومية ال مثيل لها خالل »جمعة كارفور«
»ن�����ض��ي��ج« ت�������ض���ارك ���ض��م��ن ح��م��ل��ة »ك��ي��م��ز«

»طلبات« تعلن �ن�ضمام د�ر يوكو لرعاية �لو�لدين �إلى �لمن�ضة

عم�ر �إبر�هيم �لح��ضن يلتحق 
�لطبي هيلث  كي�م�ز  ب�م�رك�ز 

متازمة  رعاية  مركز  من  الحسن  إبراهيم  عمر  السيد  تعيين  تم 
داون في قسم خدمات المرضى في مركز كيمزهيلث الطبي بالمحرق، 
حــيــث تــم تــوقــيــع عــقــد الــعــمــل بــيــن الــســيــد جــايــكــوب تــومــاس، المدير 
التنفيذي لكيمزهيلث، والسيد أحمد رحمن العلي، مدير مركز رعاية 

متازمة داون.
وكـــان هــنــاك جــانــب مــن الــحــضــور منهم الــدكــتــور أحــمــد الرشيد، 
البحرين  كيمزهيلث  فــي  اإلقليمية  للعمليات  التنفيذي  الــرئــيــس 
والسيدة إيمان أحمد، نائبة المدير وشؤون الموظفين، وبعض من بين 
الموارد  السيدة سيجا شاجو. مدير  المسؤولين اآلخرين، منهم  كبار 
كيمزهيلث  مــركــز  مــديــر  بشير،  عــنــاز  والــســيــد  البحرين  فــي  البشرية 

الطبي في البحرين.
السيد عمر هو ثالث شخص يتم تعيينه في مركز رعاية متازمة 
داون في كيمزهيلث بعد السيد أحمد والسيدة مريم الذين يعملون في 

مستشفى رويال البحرين.

أطــلــقــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
لــــلــــثــــقــــافــــة واآلثـــــــــــــــــار أمـــــس 
برنامج  مــن  الثانية  النسخة 
بمنطقة  الــصــغــيــر«  »اآلثـــــاري 
»جري الشيخ« بمدينة الرفاع 
بــتــعــاون ثــاثــي مــشــتــرك بين 
التربية  ووزارة  الثقافة  هيئة 
ــم والــــجــــمــــعــــيــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
األهــلــيــة الــمــحــلــيــة، ويــشــارك 
مدرسة   20 الموسم  هــذا  فــي 
ــن الــــــمــــــدارس الــحــكــومــيــة  ــ مـ
والخاصة بمجموع ما يقارب 
هــذا  ــة،  ــبـ ــالـ وطـ طـــالـــب   1000
وتــــنــــدرج الـــــــورش الــتــدريــبــيــة 
الصغير«  »اآلثـــــاري  لــبــرنــامــج 
ضمن مبادرة »أصدقاء اآلثار« 
الــتــي تــبــنــتــهــا هــيــئــة الــثــقــافــة 
ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة  ــ مـ
ــاه حــفــظ  ــجــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــ
ــون الــــتــــراث األثـــــــري فــي  ــ وصــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وتــســتــمــر 
ــدة ثــــاثــــة أشـــهـــر  ــ ــ الــــــــــورش مـ
متواصلة حتى يناير 2023م.

وتـــــــتـــــــمـــــــحـــــــور الــــــفــــــكــــــرة 

»اآلثـــاري  لبرنامج  الرئيسية 
أهمية  تعزيز  حــول  الصغير« 
الــمــواقــع األثــريــة فــي مملكة 
ــال  ــ ــفـ ــ ــريــــن لـــــــدى األطـ ــبــــحــ الــ
ثقافة  ولــتــكــويــن  والــيــافــعــيــن 

التاريخية  بالقيمة  متعلقة 
ويعمل  األثــريــة،  للمكتشفات 
األطــفــال خــال الــورش تحت 
إشراف متخصص في مجال 
القطع  إيــجــاد  على  التنقيب 

ــتــــي تــــم تــجــهــيــز  ــة، الــ ــ ــريــ ــ األثــ
ثم  ومــن  مسبقًا،  بها  الموقع 
مشابهة  ــأدوات  ــ بــ مــعــالــجــتــهــا 
ــي تـــســـتـــخـــدم فــي  ــتــ لـــتـــلـــك الــ
الحقيقية،  الترميم  عمليات 

ــــك ســيــســتــمــع  ــانـــب ذلـ ــــى جـ إلـ
األطفال إلى شرح مبسط عن 

القطع األثرية المكتشفة.
ويــســاعــد هــــذا الــبــرنــامــج 
األطــفــال عــلــى الــتــعــرف على 
الــمــواقــع األثــريــة فــي مملكة 
ــا تــحــتــويــه من  الــبــحــريــن ومــ
قـــطـــع تـــاريـــخـــيـــة تــــعــــود إلـــى 
وذلــك  مختلفة  زمنية  حقب 
شيقة  وأنشطة  عملية  بطرق 
في الهواء الطلق بما يعاكس 
ــيـــديـــة فــي  ــلـ ــتـــقـ الـــطـــريـــقـــة الـ

الحفظ والتلقين.
تشمل  أن  الــمــؤمــل  ومــــن 
ــاري  »اآلثــ عــمــل  ورش  سلسلة 
من  عديدة  مناطق  الصغير« 
تضم  والتي  البحرين  مملكة 
وعريقة،  غنية  أثــريــة  مــواقــع 
فئات  لمختلف  تتاح  وبــذلــك 
األطفال فرصة التعرف على 
األثرية  المواقع  تلك  أهمية 

المجاورة لهم.

هيئ�ة �لثقاف�ة تطل�ق �لن�ض�خة �لثاني�ة م�ن برنام�ج »�الآث�اري �ل�ضغي�ر« 
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حتت رعاية �ل�صيخة ح�صة بنت خالد �آل خليفة

روت�اري �ض�يف �لبحري�ن ينظ�م �لح�دث �لريا�ض�ي �لن�ض�ائي »تح�دي«

�لفن �لخليجي 
في �ضبات عميق

كلما أتابع مسلسا خليجيا أو يعرض أي مسلسل خليجي 
)العالم  الشديد:  األســف  مــع  العبارة  هــذه  ونــقــرأ  نسمع  جديد 
تــطــور وصــرنــا فــي عصر الــســرعــة والــســوشــيــال مــيــديــا، وهاذلين 

للحين مو راضيين يتطورون(!!
نعم مع األسف الشديد ألنني أكره أن اسمع عن فن بادي 
أي  سيكتشفها  الــتــي  الحقيقية  ولكنها  الــمــتــكــرر،  الــنــقــد  هـــذا 
شخص يتابع حلقات اجنبية أو عربية، حيث السرعة والتغيير 
في األداء التمثيلي واإلخراج والتصوير لكي يتماشى مع تطور 
تعرض  التي  والعالمية  العربية  القنوات  وكثرة  الحالي  العصر 

أهم المسلسات واألفام العالمية.
أما الفن الخليجي فمازال كما هو منذ التسعينيات، نفس 
األداء الدرامي والحزين البطيء جدا والممل جدا في سرد أي 
وآهــات ودمــوع صناعية،  تفصيله مع موسيقى تصويرية حزينة 
المشهد يطول  تتكلم عن أي حدث الزم  الممثلة  )يعني عشان 
مــــدة نــصــف ســاعــة مـــلـــل(، حــلــقــة كــامــلــة تــكــون كــلــهــا موسيقى 
وكأننا  رنــانــة  وكــلــمــات  الــمــاضــي  فــي  وتــأمــات  حزينة  تصويرية 

مازلنا في زمن بس يا بحر!! 
في  السريع  التطور  نجاري  لكي  الخليج  في  ينقصنا  مــاذا 
اإلخراج واالبداع التلفزيوني؟ وخصوصا اننا مازلنا مع األسف 
لدينا  أن  المصيبة  السينمائي؟  الفن  في  فقراء  أيضا  الشديد 
أيضا  ولدينا  ومــصــوريــن  رائعين  وممثلين  مبدعين  مخرجين 
اإلمكانيات المادية ولكن الكارثة ان المبدعين مازالوا يعيشون 
التلفزيوني  الفن  في  يبدعوا  ان  ويحاولون  التسعينيات  عصر 

القديم وكأنهم ال يعيشون في عصرنا الحالي!
لماذا يا فنانون يا خليجيون عندما نتابع أي مسلسل أجنبي 
الخليجية  المسلسات  بعكس  ومستمتعين  مــشــدوديــن  نــكــون 
التي أصبحت مملة ومكررة ليس من ناحية الكتابة والطراقات 
ــيـــاح فــقــط بـــل حــتــى مـــن نــاحــيــة الــمــوســيــقــى  والــــصــــراخ والـــصـ
التصويرية المبالغ فيها والمط والتطويل في األداء التمثيلي 
وسرد وقائع ومشاعر مدة طويلة وبطريقة مملة بل من ناحية 

اخراجية أيضا حيث إنها مازالت قديمة؟
أتــمــنــى ان نــشــاهــد مــســلــســات خــلــيــجــيــة جـــديـــدة تــنــافــس 
المسلسات العربية والعالمية فأنا مقتنعة جدا بأنه ال ينقصنا 
الموهبة والمادة بل نحتاج فقط إلى تطوير في اإلخراج والبعد 

عن الموسيقى التصويرية المبالغ فيها واآلهات الرنانة.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16295/pdf/1-Supplime/16295.pdf?fixed7640
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1314562
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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منظ�مة 
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24 صفحة .  220 فلًسا
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رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس التحرير
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تت�صّمن التجارة وال�صياحة و�ص�ق العمل.. خالد بن عبدالـله:

�صراكة جديدة مع القطاع اخلا�ص يف قطاعات حي�ية

عبا�س ر�ضي:

اأكد ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب 

التحتية  البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكة  اأن 

عديدة  �ضواهد  جت�ّضده  واقع  البحرين  يف 

الواقع، يف قطاعات  اأر�س  مل�ضاريع منفذة على 

الإ�ضكان والطاقة والريا�ضة وال�ضرف ال�ضحي 

واملوا�ضالت وال�ضحة والت�ضييد والبناء وغريها.

األقاها يف فعالية  افتتاحية  وقال يف كلمة 

ال�ضراكة احلكومية مع القطاع اخلا�س: »يحق 

بوجود  نفخر  اأن  البحرين-  مملكة  -يف  لنا 

�ضراكة ناجحة وفاعلة وحقيقية بني القطاعني 

البحريني  املواطن  بداأ  العام واخلا�س، والتي 

القطاعات«.  خمتلف  يف  اأثرها  ي�ضت�ضعر 

واأعلن اأن فعالية ال�ضراكة مع القطاع اخلا�س 

بني  جديدة  �ضراكة  اأوجه  عن  �ضتك�ضف 

قطاعات حيوية  العام واخلا�س يف  القطاعني 

ومهمة، كقطاعات التجارة وال�ضياحة وتنظيم 

�ضوق العمل.

والقت�ضاد  املالية  اأكد    وزير  جهته،  من 

الوطني ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة اآل خليفة اأن 

اململكة انتهت من   تنفيذ 21 برناجًما   من   اأ�ضل  

خطة  التعايف   القت�ضادي،      27 برناجًما   من 

من  العمل ،    %77  بن�ضبة   اإجناز   تتجاوز 

�ضمن   الأولويات   اخلم�س   وتندرج   الربامج 

القت�ضادي   التي   التي   حددتها   خطة   التعايف 

 اأطلقتها   البحرين   يف   نهاية   اأكتوبر   املا�ضي 

 .2021

خالل  قّدمه  عر�س  -يف  الوزير  ولفت 

املنتدى- اإىل اأن احلكومة »م�ضتمرة يف اإطالق 

مليار   30 تفوق  بقيمة  ا�ضرتاتيجية  م�ضاريع 

من  النتهاء  الآن  حتى  مت  اإذ  اأمريكي،  دولر 

الأمريكية،  التجارة  منطقة  من  الأوىل  املرحلة 

واملرحلة الأوىل من بالج اجلزائر، وفندق فيدا 

البحرين«. مرا�ضي 

مر�ص�م ملكي بتعديل 

قان�ن تنظيم القطاع العقاري

متا�صًيا مع قرار الفيدرايل الأمريكي

البحرين ودول خليجية ترفع اأ�صعار الفائدة

رفع  خليجية  مركزية  بنوك  اأعلنت 

اأ�ضعار الفائدة؛ متا�ضًيا مع قرار الفيدرايل 

الفيدرايل  الحتياطي  بنك  واأقّر  الأمريكي. 

الأمريكي، اأم�س الأربعاء، رفع �ضعر الفائدة 

توقعات  مع  متوافًقا  نقطة،   75 بواقع 

الأ�ضواق.

اإنه  املركزي  البحرين  م�ضرف  وقال 

الودائع  على  الرئي�س  الفائدة  معدل  رفع 

ملدة اأ�ضبوع واحد، مبقدار 75 نقطة اأ�ضا�س 

جمل�س  رفع  مع  متا�ضًيا   ،%4.75 اإىل 

الحتياطي الفيدرايل.

ورفع م�ضرف البحرين املركزي معدل 

مبقدار  واحدة  لليلة  الإيداع  على  الفائدة 

75 نقطة اأ�ضا�س اإىل 4.5%، وفائدة الإيداع 

لأربعة اأ�ضابيع اإىل 5.5%، وفائدة الإقرا�س 

اإىل %5.

ورفع البنك املركزي ال�ضعودي معدل 

مبقدار  »الريبو«  ال�ضراء  اإعادة  اتفاقيات 

اأ�ضا�س اإىل 4.5%، ورفع معدل  75 نقطة 

اتفاقيات اإعادة ال�ضراء املعاك�س مبقدار 75 

نقطة اأ�ضا�س اإىل %4.

»زين البحرين« حتقق 

4.4 ملي�ن دينار 
اأرباًحا يف 9 اأ�صهر

جاللة امللك

ــادي وزيـــــر املـــالـــيـــة: اإجنــــــاز 77% مـــن خــطــة الـــتـــعـــايف القــتــ�ــص

ال�شيخ �شلمان بن خليفةال�شيخ خالد بن عبداهلل

»اإ�صرافية املحرق« تعلن حذف

 ا�صم مر�صح بلدي ل�صدور حكم جنائي بحقه

»287 قتياًل« ح�صيلة

 جديدة ل�صحايا احتجاجات اإيـران

جاللته ي�ّجه كلمة لـ»قمة اجلزائر« األقاها حممد بن مبارك.. امللك:

م�اجهة التدخالت اخلارجية يف ال�ص�ؤون العربية

اأكد ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

الإقليمية  الق�ضايا  جتاه  البحرين  موقف  املعظم  البالد  ملك 

والدولية الراهنة، واأهمية التن�ضيق والتعاون العربي الثنائي 

واجلماعي، خا�ضة يف ظل التفاقيات واملعاهدات التي تاأتي يف 

اإطار جامعة الدول العربية وميثاقها، واإعادة الت�ضامن ملواجهة 

والتدخالت  العربي،  الوطن  التي حتا�ضر  والأزمات  التحديات 

اخلارجية يف �ضوؤونها الداخلية.

جاء ذلك يف الكلمة التي وّجهها جاللة امللك املعظم اإىل القمة 

ال�ضيخ  �ضمو  األقاها  والتي  اجلزائر،  ت�ضت�ضيفها  التي  العربية 

حممد بن مبارك اآل خليفة املمثل اخلا�س جلاللة امللك املعظم.

العربية،  الدول  جامعة  دور  تعزيز  على  جاللته  واأكد 

التو�ضل  يف  ي�ضاعد  عربي  دور  على  والتوافق  والتم�ضك 

واحلل  الوطني  احلوار  على  وتقوم  املنطقة،  لأزمات  لت�ضوية 

وعدم  واملجتمعات،  الدول  خ�ضو�ضيات  واحرتام  ال�ضيا�ضي 

ال�ضماح بالتدخالت اخلارجية، باعتبار ذلك ال�ضبيل الأمثل حلل 

ال�ضراعات واحتواء اخلالفات واإنهاء معاناة ال�ضعوب.

الدول  بني  فيما  التجارة  تنمية  اإىل  املعظم  امللك  واأ�ضار 

العربية لتحقيق التكامل القت�ضادي العربي، وتعزيز مكانتها 

بني دول العامل، والعمل على بلورة ا�ضرتاتيجية متكاملة لالأمن 

الغذائي العربي.

اأكرث  باتت  التي  امل�ضريية  الق�ضايا  »ومن  جاللته:  وقال 

وا�ضتدامة  جناح  متطلبات  اأهم  ومن  القومي،  باأمننا  ارتباًطا 

والكتفاء  العربي،  الغذائي  الأمن  حتقيق  التنموي،  م�ضارنا 

الطبيعية وم�ضادرنا  الأمثل ملواردنا  بال�ضتثمار  الذاتي، وذلك 

الذاتية وتنمية قدراتنا، و�ضولً للتكامل بني الدول العربية التي 

متتلك من الإمكانات ما يوؤهلها لبلوغ هذه الأهداف«.

امل�صريية  الق�صايا  من  الذاتي  والكتفاء  العربي  الغذائي  الأمــن 

18
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�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، مر�ضوم بتعديل بع�س اأحكام 

قانون تنظيم القطاع العقاري.

وجاء يف املر�ضوم اأنه ُتن�ضاأ موؤ�ض�ضة ت�ضمى »موؤ�ض�ضة 

العتبارية  ال�ضخ�ضية  لها  تكون  العقاري«  التنظيم 

املوؤ�ض�ضة  بتنظيم  مر�ضوم  وي�ضدر  باجلهاز.  وتلحق 

واأداة  اخت�ضا�ضاته،  وحتديد  اإدارتها  جمل�س  وت�ضكيل 

وكل  اخت�ضا�ضاته،  وحتديد  التنفيذي  الرئي�س  تعيني 

امل�ضائل املتعلقة باملوؤ�ض�ضة.

وي�ضرتط يف ت�ضكيل جمل�س الإدارة اأن ي�ضم ممثلني 

عن القطاع العقاري واملرّخ�س لهم مبوجب القانون، ول 

يجوز اأن يكون الوزير �ضمن ت�ضكيل املجل�س.

تهديدية  غرامة  »توقيع  اأنه  التعديل  يف  وجاء 

التوّقف  املخاِلف على  اأ�ضا�س يومي حلمل  حُتت�َضب على 

عن املخالفة واإزالة اأ�ضبابها اأو اآثارها، وذلك مبا ل يجاوز 

األف دينار بحريني يومًيا عند ارتكابه املخالفة لأول مرة، 

واألفي دينار بحريني يومًيا يف حالة ارتكابه اأية خمالفة 

اأخرى خالل ثالث �ضنوات من تاريخ اإ�ضدار قرار يف حّقه 

عن املخالفة ال�ضابقة«.
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القائد العام يرتاأ�س اجتماع املجل�س الأعلى ل�سندوق التقاعد الع�سكري

احلر�س على اأموال املتقاعدين وو�سع اأنظمة وقوانني كفيلة بتحقيق ذلك  

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  تراأ�س 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع املجل�س 

�شمو  بح�شور  الع�شكري،  التقاعد  ل�شندوق  الأعلى 

اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار 

ركن  اأول  والفريق  امللكي،  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  وال�شيخ 

الفا�شل  الوطني، والفريق عادل بن خليفة  والقت�شاد 

رئي�س جهاز املخابرات الوطني، والفريق الركن عبداهلل 

بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع، والفريق الركن 

ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان، وال�شيخ 

الأمن  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد 

الوطني، والفريق الركن ال�شيخ عبد العزيز بن �شعود 

�شباح  وذلك  الوطني،  احلر�س  اأركان  مدير  خليفة  اآل 

اأم�س الأربعاء 2 نوفمرب 2022.

وبحث املجل�س خالل اجتماعه ما يتعلق ب�شيا�شته 

الع�شكري  التقاعد  �شندوق  واإدارة  ملنجزات  العامة 

كما  والإدارية،  الفنية  والأنظمة  اللوائح  حيث  من 

وا�شتثمار  باإدارة  املتعلقة  ال�شتثمارية  اخلطط  ناق�س 

النظر  جانب  اإىل  الع�شكري  التقاعد  �شندوق  اأموال 

الع�شكري  التقاعد  ل�شندوق  العامة  ال�شيا�شة  يف 

امل�شتقبلية.

واأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على اجلهود 

ل�شندوق  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  جميع  يبذلها  التي 

التقاعد الع�شكري، كما حث على اأهمية ت�شافر اجلهود 

يف  والروؤى  الأفكار  طرح  وموا�شلة  امل�شرتك  والعمل 

هذا املجال والتي من �شاأنها �شمان ا�شتمرارية وتطور 

اأموال  على  واحلر�س  الع�شكري،  التقاعد  �شندوق 

تلك  بتحقيق  كفيلة  وقوانني  اأنظمة  وو�شع  املتقاعدين 

الأمور وحتقيق املزيد من املزايا.

را�شد  بن  علي  ال�شيخ  الركن  اللواء  الجتماع  ح�شر 

الب�شرية،  للقوى  الأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  خليفة  اآل 

رئي�س  فليفل  را�شد  يو�شف  الدكتور  حقوقي  واللواء 

الع�شكرية،  التمييز  حمكمة  رئي�س  الع�شكري  الق�شاء 

والعميد عادل عي�شى الزياين مدير عام �شندوق التقاعد 

الع�شكري، وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

الزياين: مل اأ�سرح لراديو اجلي�س الإ�سرائيلي

 ب�ساأن تو�سيع اتفاقات ال�سالم باملنطقة

اأكد زايد بن را�شد الزياين وزير ال�شناعة والتجارة اأنه 

مل يدِل باأي ت�شريح لراديو اجلي�س الإ�شرائيلي حول فر�س 

تو�شيع نطاق اتفاقيات ال�شالم مع اإ�شرائيل باملنطقة.

ت�شريحاته  اأن  والتجارة  ال�شناعة  وزير  واأ�شاف 

اإىل  البحريني  التجاري  الوفد  زيارة  تناولت  الإعالمية 

ال�شقيقة  الدول  عن  نيابة  يتحدث  مل  واأنه  اإ�شرائيل، 

وال�شديقة، م�شدًدا على اأن كل ما ُن�شب اإليه عاٍر عن ال�شحة 

اإخراج  حماولة  من  ا�شتغرابه  اأبدى  كما  وتف�شيال،  جملة 

الزيارة التي قام بها اإىل اإ�شرائيل مع وفد جتاري بحريني 

بني  التجاري  التبادل  زيادة  على  ركزت  التي  اأهدافها  من 

البلدين.

وزير ال�صناعة والتجارة

موؤكًدا تفعيل تو�سيات اخلطة اخلليجية ملكافحة ال�سرطان.. حممد بن عبداهلل: 

موؤمتر الأورام حمطة مهمة ملوا�سلة ازدهار الطب يف البحرين
اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

اأن مملكة البحرين ما�شية يف تفعيل  املجل�س الأعلى لل�شحة، 

تو�شيات اخلطة اخلليجية ملكافحة ال�شرطان 2025-2016 

من  باململكة  ال�شحي  القطاع  به  يحظى  الذي  الدعم  ظل  يف 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

ال�شمو  �شاحب  من  م�شتمر  واهتمام  وم�شاندة  املعظم،  البالد 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء.

البحرين  ملوؤمتر  البحرين  مملكة  ا�شت�شافة  اأن  اإىل  واأ�شار 

نوفمرب  و6   5 يومي  يف  التلطيفية  والرعاية  لالأورام  الأول 

التي  املنجزات  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  كبري  اأثر  له  �شيكون 

حققتها اململكة يف هذا اجلانب، من اأجل تقدمي الرعاية الطبية 

الالزمة لكل املر�شى بالأورام والرعاية التلطيفية، م�شيًفا باأّن 

املوؤمتر ياأتي امتداًدا لتفعيل تو�شيات اخلطة اخلليجية ملكافحة 

من  واملنبثقة  اأعبائها  من  واحلد   2025-2016 ال�شرطان 

ال�شرطان،  لأبحاث  الدولية  والوكالة  العاملية  ال�شحة  منظمة 

حيث �شجلت مملكة البحرين تقدًما ملحوًظا يف تقدمي الرعاية 

الطبية الالزمة للمر�شى.

كما بنّي اأن املوؤمتر �شيكون فر�شة جيدة لتبادل اخلربات بني 

اأنه �شي�شهد م�شاركة  امل�شاركة خا�شة  البحرين والدول  مملكة 

نخبة من اخلرباء والأكادمييني وال�شت�شاريني من خمتلف دول 

العامل وحتقيق ال�شتفادة من جتارب الآخرين والتقييم املتبادل 

التي  واملوؤمترات  املحا�شرات  جمالت  خمتلف  يف  اجلميع  بني 

�شي�شهدها املوؤمتر ول�شيما اأن اللجنة العلمية للموؤمتر توا�شل 

هذا  تنظيم  من  املرجوة  الأهداف  كل  لتحقيق  البارزة  جهودها 

املوؤمتر الذي �شي�شهد حما�شرات قيمة مب�شاركة اخلرباء.
ال�صيخ حممد بن عبداهلل

وكيل »الزراعة« يبحث تعزيز التعاون مع �سفرية فنلندا
باأعمال وكيل  القائم  الرثوة احليوانية  بحث وكيل 

البلديات  �شوؤون  بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة 

تعزيز  �شبل  ح�شن،  اأحمد  خالد  الدكتور  والزراعة 

التعاون مع جمهورية فنلندا.

جاء ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه يف البديع �شفرية 

يف  واملقيمة  البحرين  مملكة  لدى  فنلندا  جمهورية 

من  عدد  وبح�شور  ني�شيال،  ماريانا  ال�شفرية  اأبوظبي، 

امل�شوؤولني يف �شوؤون الزراعة والرثوة البحرية. 

خالل  ح�شن  اأحمد  خالد  الدكتور  وا�شتعر�س 

الزراعة  �شوؤون  عليها  تعمل  التي  املبادرات  الجتماع، 

مبتابعة  احليوانية  الرثوة  و�شوؤون  البحرية  والرثوة 

البلديات والزراعة وائل بن  م�شتمرة من وزير �شوؤون 

نا�شر املبارك، والتي تاأتي دعًما للتوجهات الر�شمية يف 

مملكة البحرين للنهو�س مبلف الأمن الغذائي. 

البلدين  بني  التعاون  تعزيز  على  احلر�س  واأكد 

البحرية  والرثوة  الزراعة  جمالت  يف  ال�شديقني 

للدخول  اخلا�س  القطاع  وت�شجيع  ال�شمكية،  والرثوة 

على  بالنفع  يعود  مبا  القطاعات  بهذه  ا�شتثمارات  يف 

البلدين، عرب اإدخال التقنيات احلديثة وتعزيز التعاون 

يف جمال التدريب وتطوير الكوادر الوطنية. 

اهتمام  فنلندا  جمهورية  �شفرية  اأكدت  جهتها،  من 

بالدها بفتح �شراكات مع مملكة البحرين يف القطاعات 

حموًرا  ي�شّكل  الذي  الغذائي  الأمن  مبلف  ترتبط  التي 

مهًما ويت�شدر الهتمامات الدولية.

ال�سفري عبدالـله ي�سارك يف حفل

ال�ستقبال بذكرى اليوم الوطني لت�سيك

�شارك ال�شفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل �شفري البحرين 

لدى جمهورية الت�شيك واملقيم يف برلني يف حفل ال�شتقبال 

مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني جلمهورية الت�شيك ال�شديقة، 

وذلك بدعوة من الرئي�س ميلو�س زميان رئي�س جمهورية 

الت�شيك، وبح�شور روؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية املعتمدين 

لدى جمهورية الت�شيك، يف ق�شر براغ.

بلقاء  زميان  ميلو�س  الرئي�س  قام  احلفل،  وخالل 

تهنئة  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل  ال�شفري  نقل  اإذ  ال�شفراء، 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املنا�شبة،  بهذه  الت�شيكي  الرئي�س  اإىل  العظم  البالد  عاهل 

الت�شيك  وجلمهورية  والعافية،  ال�شحة  دوام  له  متمنًيا 

و�شعبها ال�شديق دوام التقدم والزدهار. 

ال�شفري  الت�شيك؛  جمهورية  رئي�س  كلف  جانبه،  من 

امللك  جاللة  اإىل  حتياته  بنقل  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل 

املعظم، متمنًيا جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة.

الت�شيكية  ال�شخ�شيات  بع�س  تكرمي  حفل  وتبعه 

والدولية من قبل الرئي�س خلدمتهم يف خمتلف املجالت.

»�سوق العمل«: �سبط عدد من

العمالة املخالفة يف حمافظة العا�سمة

�شوؤون  مع  بالتعاون  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية واملديريات 

�شوق  ل�شبط  وذلك  كافة،  اململكة  حمافظات  يف  الأمنية 

العمل وت�شديد الرقابة على املخالفني من اأ�شحاب الأعمال 

والعمال.

ونفذت الهيئة بالتعاون مع ال�شركاء احلكوميني حملة 

من  عدًدا  �شملت  العا�شمة  حمافظة  يف  م�شرتكة  تفتي�شية 

مواقع العمل واأماكن جتمع العمالة، حيث اأ�شفرت احلملة 

قانون  باأحكام  تتعلق  التي  املخالفات  من  عدد  �شبط  عن 

هيئة تنظيم �شوق العمل وقانون الإقامة مبملكة البحرين، 

والقوانني،  لالأنظمة  املخالفني  العمال  من  عدد  و�شبط 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�شاأنها.

واأكدت الهيئة اأن تكثيف احلمالت التفتي�شية ي�شهم يف 

معاجلة املمار�شات غري القانونية وت�شوهات �شوق والعمل، 

مما يحقق ال�شتقرار والعدالة واملرونة والتناف�شية ويعزز 

غري  العمالة  ظاهرة  على  الق�شاء  يف  احلكومية  اجلهود 

النظامية.

�سرطة ال�سمالية: القب�س على

 �سخ�س قام ب�سرقة عدة منازل قيد الإن�ساء 

القب�س  ال�شمالية من  املحافظة  �شرطة  مديرية  متكنت 

اأ�شالك  اإثر قيامه ب�شرقة  اآ�شيوي )32 عاًما(  على �شخ�س 

كهربائية واأدوات بناء من عدة منازل قيد الإن�شاء باملحافظة 

ال�شمالية.

من  عدًدا  تلقت  قد  كانت  اأنها  املديرية  واأو�شحت 

اأعمال  البالغات بهذا ال�شاأن، وعلى الفور با�شرت ال�شرطة 

البحث والتحري وجمع املعلومات والأدلة، والتي اأ�شفرت 

عن حتديد هوية املذكور والقب�س عليه.

مت  اأنه  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مديرية  واأ�شارت 

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة واإحالة الق�شية 

اإىل النيابة العامة.

اللجنة العليا تتابع الرتتيبات اخلا�سة مبراكز القرتاع و�سالمة الإجراءات

اجتماع ق�سائي ملتابعة ال�ستعدادات التنظيمية لالنتخابات 
�شالمة  على  العام  لالإ�شراف  العليا  اللجنة  عقدت 

الق�شاة  ال�شادة  اجتماًعا مع  الأربعاء،  م�شاء  النتخابات، 

والراأي  الت�شريع  بهيئة  وامل�شت�شارين  النيابة  وروؤ�شاء 

القانوين روؤ�شاء اللجان الإ�شرافية على �شالمة ال�شتفتاء 

الإدارة  وم�شوؤويل  والفرز،  القرتاع  وجلان  والنتخاب 

التنفيذية لالنتخابات النيابية والبلدية 2022، يف اإطار 

متابعة ال�شتعدادات للتاأكد من جاهزية تنظيم النتخابات 

النيابية والبلدية يوم ال�شبت املوافق 12 نوفمرب اجلاري.

ح�شر الجتماع نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء 

خليفة،  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  التمييز  حمكمة  رئي�س 

والنائب العام الدكتور علي بن ف�شل البوعينني، ووزير 

العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف رئي�س اللجنة العليا 

بن حممد  نواف  النتخابات  �شالمة  على  العام  لالإ�شراف 

املدير  القانوين  الت�شريع والراأي  املعاودة، ورئي�س هيئة 

التنفيذي لالنتخابات النيابية والبلدية 2022 امل�شت�شار 

نواف عبداهلل حمزة.

باأوىل  التجهيزات اخلا�شة  الجتماع  ا�شتعر�س   كما 

اخلارج  يف  املتواجدين  للمواطنني  القرتاع  حمطات 

من  والتي  اخلارجية،  وزارة  مع  والتعاون  بالتن�شيق 

املقرر اإجراوؤها يوم الثالثاء املقبل 8 نوفمرب.

مبراكز  اخلا�شة  الرتتيبات  العليا  اللجنة  وتابعت 

جمل�س  اأع�شاء  لنتخاب  املواطنني  ل�شتقبال  القرتاع 

املجال�س  وكذلك  ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل  النواب 

التي تكفل  الإجراءات  البلدية، مع �شمان �شالمة و�شحة 

اإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 ووجهت اللجنة العليا اجلميع اإىل بذل اأق�شى اجلهود 

النتخابي  حقهم  ممار�شة  من  الناخبني  متكني  اأجل  من 

النيابيني  ممثليهم  اختيار  طريق  عن  الدميقراطي 

والبلديني، من خالل تنفيذ اخلطة التنظيمية على اأح�شن 

وجه، مبا يكفل ت�شهيل م�شارات القرتاع وان�شيابيتها بكل 

ي�شر.

اأن مبداأ �شرية القرتاع ُم�شان،  واأكدت اللجنة العليا 

لإدلء  الدميقراطية  العملية  يف  الأ�شا�س  اجلوهر  وميّثل 

الناخبني باأ�شواتهم لختيار مر�شحيهم لع�شوية جمل�س 

النواب واملجال�س البلدية، وهو ما كفله النظام النتخابي 

مبملكة البحرين.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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و�شول وزير الت�شامح الإماراتي للم�شاركة يف ملتقى البحرين للحوار

و�شل اإىل البالد، اأم�س الأربعاء، ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، للم�شاركة يف اأعمال ملتقى البحرين 

العاملي للحوار »حوار ال�شرق والغرب من اأجل التعاي�س الإن�شاين«.

 وكان يف مقدمة م�شتقبليه يف قاعة الت�شريفات مبطار البحرين الدويل، ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية، والدكتور 

ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم، ونواف بن حممد املعاودة وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، وعلي بن يو�شف النعيمي الوزير املفو�س ب�شفارة دولة 

الإمارات العربية املتحدة لدى مملكة البحرين، وعدد من امل�شوؤولني.

النعيمي ي�شهد احتفال مدر�شة

 ح�شان بن ثابت بيوم الطبيب 

وزير الرتبية يكّرم امل�شاركني يف هاكثون 

املر�شد اخلليجي للذكاء ال�شطناعي

خالل جولته ال�شباحية للمدار�س، قام الدكتور ماجد بن 

علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم بزيارة اإىل مدر�شة ح�شان 

بن ثابت البتدائية للبنني، اطلع خاللها على الأن�شطة املتنوعة 

البحريني«  »الطبيب  بيوم  الحتفال  بينها  تنفذها، ومن  التي 

اأربعاء من �شهر نوفمرب من كل عام.  اأول يوم  الذي ي�شادف 

وخالل الزيارة، قام الطلبة بارتداء لبا�س الأطباء تكرمًيا لهم 

وتوعيًة بجهودهم، كما قام الوزير بزيارة اإىل �شف »اإ�شراقة 

الطلبة  من  عدًدا  ي�شم  الذي  التوحد،  بطلبة  اخلا�س  اأمل« 

القراآن  من  اآيات  حفظ  مثل  املهارات،  من  عدد  يف  املتميزين 

على  واطلع  والر�شم،  الإجنليزية،  اللغة  وا�شتخدام  الكرمي، 

مثل  الأبناء،  من  الفئة  تلك  ت�شتهدف  التي  الرتبوية  امل�شاريع 

م�شاريع »القارئ املبدع، البائع ال�شغري، نوافذ على التوحد«.

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

هاكثون  يف  امل�شاركني  البحرين  مملكة  طلبة  والتعليم 

الذي  التعليم  يف  ال�شطناعي  للذكاء  اخلليجي  املر�شد 

مب�شاركة  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  نظمه 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  من  وطالبة  طالًبا   )30(

اإذ ا�شتطاع الفريق  اخلليج العربية واجلمهورية اليمنية، 

ماريا  الطالبة  فيه  �شاركت  الذي  امل�شرتك  اخلليجي 

عن  وذلك  الثاين،  املركز  حتقيق  عبداملجيد  عبدالعزيز 

اإر�شادية  خدمات  يقدم  الذي  الأكادميي(  )املر�شد  م�شروع 

بعد  لهم  املنا�شب  التخ�ش�س  اختيار  على  الطلبة  ت�شاعد 

التخرج. 

العربي  الرتبية  الوزير مبكتب  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

لدول اخلليج والقائمني عليه جلهودهم يف تنفيذ الربامج 

يف  التعليمية  بامل�شرية  الرتقاء  اإىل  الهادفة  الرتبوية 

اخلليجي  املر�شد  برنامج  بينها  ومن  الأع�شاء،  الدول 

على  الطلبة  حتفيز  اإىل  يهدف  الذي  ال�شطناعي  للذكاء 

ا�شتخدام مهارات الذكاء ال�شطناعي لتقدمي وطرح وبناء 

حلول تقنية يف جمالت التعليم املختلفة، منوًها باجلهود 

املبذولة من طلبة مملكة البحرين امل�شاركني يف امل�شابقة.

وكيل »اخلارجية« يبحث التعاون مع وفد من موظفي الكوجنر�س الأمريكي

ال�شيخ  الدكتور  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ا�شتقبل وكيل وزارة اخلارجية 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وفًدا من موظفي الكوجنر�س الأمريكي، وذلك 

وزارة  وكيل  ورحب  البحرين.  مملكة  اإىل  الر�شمية  زيارته  مبنا�شبة 

مملكة  حر�س  موؤكًدا  الأمريكي،  بالوفد  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  اخلارجية 

البحرين على تعزيز التعاون وال�شراكة ال�شرتاتيجية وتبادل اخلربات 

مع الوليات املتحدة الأمريكية يف خمتلف املجالت، مبا يحقق امل�شالح 

الجتماع  خالل  ومت  ال�شديقني.  وال�شعبني  البلدين  لكال  امل�شرتكة 

التطورات  اأبرز  ومناق�شة  الثنائي  التعاون  تعزيز  �شبل  ا�شتعرا�س 

حر�س  اإطار  يف  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  واملوا�شيع  والدولية  الإقليمية 

البلدين على تر�شيخ الأمن وال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.

جتارة  غرفة  رئي�س  العربية  الغرف  رئي�س  اأكد 

العالقات  عمق  نا�س  عبداهلل  �شمري  البحرين  و�شناعة 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  املتميزة  التاريخية 

العالقات  هذه  فاأ�شهمت  طويلة،  �شنوات  منذ  وبريطانيا 

التاريخية تطوًرا متنامًيا يف خمتلف املجالت، م�شرًيا اإىل 

اأن مملكة البحرين ترتبط بتعاون وثيق مع بريطانيا يف 

العديد من املجالت، ما ي�شهم يف دعم وا�شتقرار املجالت 

املختلفة لدى اململكتني.

القت�شادية  بالقمة  باأعمال  م�شاركته  خالل  واأكد 

العا�شمة  يف  ُعقدت  التي  الثانية  الربيطانية  العربية 

�شعار  حتت  تعقد  التي  القمة  اأن  لندن  الربيطانية 

ال�شراكة  على  ال�شوء  �شت�شلط  م�شرتكة«  روؤية  »تطوير 

مع  العربية،  والدول  املتحدة  اململكة  بني  ال�شرتاتيجية 

الرتكيز على كيفية اإعادة ت�شكيل العالقات التجارية بني 

املناخي  والتغري  التكنولوجي  التغريرّ  ظل  يف  اجلانبني 

لأولويات الأعمال ويف ظل الروؤى املختلفة لدول اخلليج 

تعد  الواعدة  العربية  ال�شوق  اأن  مبيًنا  العربي،  والعامل 

لال�شتثمار  ووجهة  الربيطاين،  لل�شريك  مثالية  وجهة 

النا�شئة  امل�شروعات  من  كثري  يف  والتوظيف  وال�شراكة 

والقطاعات الواعدة.

العربي  اجلانبني  بني  ال�شراكة  باأهمية  ونوه 

اخلربات  تبادل  اأمام  الطريق  متهيد  بهدف  والربيطاين 

اأ�شا�ًشا  ذلك  ي�شع  ما  البلدان،  يف  املمار�شات  واأف�شل 

لتعاون وثيق وممتد على �شعيد امل�شروعات القت�شادية 

اأهداف  حتقق  والتي  واملتنوعة  املختلفة  والتنموية 

اجلانبني.

العربية حلاجتها  الدول  و�شدد على �شرورة تعاون 

لكت�شاب ونقل خربات جديدة اإليها يف عدد من املجالت 

اأن  موؤكًدا  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق  بكيفية  املرتبطة 

اململكة املتحدة بحاجة ل�شخ حيوية جديدة من ال�شراكات 

العربية يف اقت�شادها.

من  هائلة  حتولت  العربي  العامل  »�شي�شهد  وقال:   

ناحية النمو القت�شادي، وهناك �شعي من الدول العربية 

كيفية  يف  للنظر  الربيطانية،  ال�شركات  مع  ال�شراكة  اإىل 

امل�شي قدما لتعزيز �شراكاتنا واغتنام هذه الفر�شة ملا لها 

وال�شتثماري  القت�شادي  العمل  تعزيز  كبري يف  اأثر  من 

ا  خ�شو�شً املجالت،  خمتلف  يف  اجلانبني  بني  امل�شرتك 

التنمية  عجلة  دفع  تهم  التي  بالقطاعات  يتعلق  مبا 

القت�شادية«، داعًيا ملزيد من التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

مبا  وال�شتثمارية  وال�شناعية  التجارية  القطاعات  بني 

واململكة  العربي  العامل  م�شالح  على  بالإيجاب  ينعك�س 

املتحدة. وحول اتفاقية التجارة احلرة بني اململكة املتحدة 

اأن  اإىل  نا�س  اأ�شار  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 

وال�شتثمار  التجارة  حجم  زيادة  على  �شتعمل  التفاقية 

يف كال الجتاهني، وهو الأمر الذي من �شاأنه اأن ي�شهم يف 

النمو القت�شادي، ويعزز التعاون الدبلوما�شي القوي بني 

اململكة املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

جتري  التي  احلرة  التجارة  اتفاقيات  اأن  وذكر 

�شوف  املتحدة  واململكة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بني 

البناء  يف  امل�شرتك  الطموح  وتعك�س  التطلعات،  تواكب 

مرونة  اأكرث  ا�شتثمارية  بيئة  خللق  القائم  التعاون  على 

وانفتاح، مع اإزالة احلواجز والعوائق التجارية بني العامل 

العربي واململكة املتحدة، مبيًنا اأن اتفاقيات التجارة احلرة 

ب�شكل  البلدان  بني  التجارة  تعزز  دولية  اتفاقيات  هي 

عام، وتزيل اتفاقيات التجارة احلرة احلواجز والعوائق 

التجارية بني البلدان.

خالل قمة الأعمال العربية الربيطانية.. نا�س:

بريطانيا بحاجة حليوية جديدة يف ا�شرتاتيجيتها القت�شادية مع املنطقة

�سمري نا�س

التجارية احلواجز  واإزال��ة  ال�شراكات  تنويع  اإىل  تدفعها  العربية  ال��دول  يف  القت�شادية  التحّولت 

العاملون يف النتخابات واملقار النتخابية يخ�شعون لدورة الإ�شعافات الأولية

ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن 

العامة  الإدارة  تنتهجها  التي 

القرتاع  مراكز  لتاأمني  املدين  للدفاع 

والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

باإعداد  الإدارة  قامت   ،2022

العامة  الإدارة  منت�شبي  وتاأهيل 

لأمن  العامة  والإدارة  للحرا�شات 

بوزارة  الأمنية  واملديريات  املنافذ 

النتخابات  يف  العاملني  الداخلية 

النتخابية  واملقار  والبلدية  النيابية 

ويف  والعامة.  الفرعية  الإ�شرافية 

الدفاع  مدر�شة  عقدت  الإطار،  هذا 

الأولية،  الإ�شعافات  يف  دورة  املدين 

خاللها  من  ال�شوء  ت�شليط  مت  اإذ 

يف  واملهارات  املمار�شات  اأهم  على 

تقدمي الإ�شعاف العاجل، الذي ي�شهم 

حدوث  وجتنب  الأرواح  حماية  يف 

حالت  يف  ال�شحية  امل�شاعفات 

توفري  خالل  من  ال�شحية،  الأزمات 

الفعالة  وال�شتجابة  الإنقاذ  فر�س 

حياة  على  احلفاظ  يف  وال�شريعة 

مدر�شة  ان  بالذكر  امل�شابني. اجلدير 

الدفاع املدين تقدم الدورات التدريبية 

الأولية  الإ�شعافات  واملتخ�ش�شة يف 

واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  للمواطنني 

العام،  طوال  واخلا�شة  احلكومية 

اأفراد املجتمع مبختلف  وذلك لثقيف 

كيفية  يف  ال�شحيحة  بالطرق  فئاته 

الطارئة  احلالت  مع  التعامل 

اأن  ميكن  والتي  حدوثها  واملحتمل 

خالل  من  لها،  الإن�شان  يتعر�س 

العامة  الإر�شادات  باأبرز  الإملام 

على  وتطبيقها  الأولية  لالإ�شعافات 

امل�شاب قبل و�شول الدعم الطبي.

جامعة البحرين للتكنولوجيا تدعم �سهر التوعية ب�سرطان الثدي

التثقيفية  جهودها  �ضمن 

جامعة  نظمت  والتوعوية، 

 )UTB( للتكنولوجيا  البحرين 

التوعية  �ضهر  مع  بالتزامن 

يف  عدة  فعاليات  الثدي  ب�ضرطان 

حما�ضرة  ت�ضمل  اجلامعي  احلرم 

 - الري�س  اأمل  الدكتورة  قدمتها 

ا�ضت�ضارية جراحة عامة والأورام 

وجراحة الثدي. 

رانيا  الدكتورة  �ضاركت  كما 

التدري�س  هيئة  ع�ضو   - النافع 

ت�ضخي�ضها  ق�ضة  باجلامعة 

�ضابقة  فرتة  يف  الثدي  ب�ضرطان 

ورحلتها مع املر�س حتى ال�ضفاء، 

الن�ضاء  والتي �ضجعت من خاللها 

على اأهمية الك�ضف املبكر، واأ�ضارت 

وقاية  اأف�ضل  هي  التوعية  اأن  اإىل 

ملكافحة جميع اأنواع ال�ضرطان.

جمموعة  الفعالية  �ضملت  كما 

برعاية  الطالبية  الأن�ضطة  من 

جمل�س الطلبة باجلامعة بالتعاون 

ل�ضرطان  البحرين  جمعية  مع 

التربعات  بجمع  ات�ضمت  الثدي 

ُبعد  عن  الدينار  حملة  طريق  عن 

الوردية  الهداية  وبيع   )D4D(

والتي  التوعوية  وامل�ضابقات 

جمعية  ل�ضالح  ريعها  خ�ض�س 

البحرين ل�ضرطان الثدي. 

�ضارك  فقد  ذلك،  على  عالوة 

واأع�ضاء  طلبة  من  جمموعة 

جامعة البحرين للتكنولوجيا يف 

فعاليات  خالل  ال�ضيدات  بطولة 

التي  الن�ضائي  الريا�ضي  اليوم 

نظمتها اأندية الروتاري )روتاري 

يف  العدلية(  وروتاري  ال�ضيف 

باجلفري  الريا�ضي  النجمة  نادي 

�ضاحبة  من  كرمية  رعاية  حتت 

ح�ضة  ال�ضيخة  الدكتورة  ال�ضمو 

ع�ضو   - خليفة  اآل  خالد  بنت 

الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س 

ورئي�ضة   )BOC( البحرينية 

لالحتاد  الن�ضائية  اللجنة 

 .)BFA( البحريني لكرة القدم

رابطة رواد ك�سافة ومر�سدات البحرين ت�سارك

يف تنظيم واإدارة فعاليات املوؤمتر العلمي العربي الدويل

»بنك الكويت الوطني - البحرين« يعلن 

عن الفائز باجلائزة احل�سرية لتذكرة كاأ�س العامل 

 - الوطني  الكويت  بنك  اأعلن 

عن  فيزا،  �ضركة  مع  بالتعاون  البحرين، 

»ح�ضني  بامل�ضابقة  املحظوظ  الفائز  ا�ضم 

بال�ضحب على  بفوزه  علي عبداهلل جا�ضم« 

SkyBox احل�ضرية  باقة  تذكرة حل�ضور 

 FIFA يف مباراة ربع نهائي كاأ�س العامل

على ا�ضتاد البيت.   ™2022

بداأت احلملة من خالل اإطالق م�ضابقة 

حل�ضور  بتذكرة  حمظوظ  فائز  ملكافاأة 

ربع  مباراة  احل�ضرية يف   SkyBox باقة 

نهائي لكاأ�س العامل FIFA قطر 2022™، 

لل�ضحب  للتاأهل  ال�ضروط  كانت  حيث 

يف  اجلدد  للعمالء  بالن�ضبة  احلملة  على 

على  للح�ضول  بطلب  التقدم  البحرين 

الئتمانية  الوطني  فيزا  بطاقات  من  اأي 

عندما  ال�ضحب  يف  والدخول  اجلديدة 

اأدنى.  كحد  بحرينًيا  ديناًرا   50 ينفقون 

احلاليني  الوطني  لعمالء  بالن�ضبة  اأما 

الأقارب  برت�ضيح  القيام  ال�ضحب،  لدخول 

الوطني  فيزا  لبطاقات  الأ�ضدقاء  اأو   

للبطاقة  ناجح  تر�ضيح  فكل  الئتمانية، 

مينح العميل على الأقل حق الدخول مرة 

واحدة يف ال�ضحب.

وقد مت ت�ضليم اجلائزة للفائز بح�ضور 

والبطاقات  الت�ضويق  مدير  فتحي  حممد 

لدى بنك الكويت الوطني - البحرين.

بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت 

حمد اآل خليفة، النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب 

رئي�س اللجنة الأوملبية، �شاركت رابطة رواد ك�شافة 

فعاليات  واإدارة  تنظيم  يف  البحرين  ومر�شدات 

املوؤمتر العلمي العربي الدويل الأول الذي اأقيم خالل 

الفرتة من 29 حتى 30 اأكتوبر 2022 حتت عنوان 

بتنظيم  والطموح«  الواقع  بني  العربية  »الريا�شة 

الريا�شيني والحتاد  للرواد  البحرينية  من اجلمعية 

العربي لرواد الريا�شة.

�سل�سلة مطاعم الربجر »بيكل«

تفتتح اأوىل فروعها الدولية بالبحرين يف دي�سمرب القادم

عدة  على  واحلائزة  ال�ضريعة  للوجبات  »بيكل«  مطاعم  �ضل�ضلة  ت�ضتعد 

جوائز يف دولة الإمارات العربية املتحدة لفتتاح اأول فرع دويل لها يف مملكة 

البحرين، حيث مت اختيار �ضركة الزياين لالأغذية، الذراع ال�ضتثماري يف قطاع 

الأغذية التابعة ملجموعة ا�ضتثمارات الزياين، ك�ضريك المتياز يف اململكة، يف 

حني �ضيتم افتتاح اأول فرع لـ»بيكل« يف البحرين ب�ضهر دي�ضمرب القادم.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  الزياين،  خالد  نواف  �ضرح  املنا�ضبة،  وبهذه 

هذه  »تعد  بالقول:  لالأغذية،  الزياين  و�ضركة  الزياين  ا�ضتثمارات  ملجموعة 

الغذائية،  الزياين لالأغذية لتو�ضيع عرو�ضها  املنا�ضبة فر�ضة مثالية ل�ضركة 

وذلك بالعتماد على جتربتنا يف ت�ضغيل العالمة التجارية العاملية املرموقة 

الربجر  �ضل�ضلة مطاعم  التعاون مع  ي�ضرفنا  منذ عام 2019.  كو�ضتا كويف 

لها خارج دولة  اأول مطعم  العديد من اجلوائز، واإطالق  بيكل احلائزة على 

النجاح  من  اجلديدة  املرحلة  هذه  اإىل  نتطلع  كما  املتحدة.  العربية  الإمارات 

واإ�ضعاد عمالئنا عرب توفري العديد من اخليارات يف هذا القطاع من ال�ضوق«.

التجارية يف  لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�س  اآ�س غريفيث،  من جانبه، علق 

هذه  لإمتام  لالأغذية  الزياين  �ضركة  مع  عمل  والذي  »بيكل«،  مطاعم  �ضل�ضلة 

ال�ضراكة، قائاًل: »لقد اأعجبنا بال�ضغف والدافع اللذين اأظهرتهما �ضركة الزياين 

لالأغذية، مما يعطينا الثقة باأن مطعم بيكل �ضيحقق جناًحا كبرًيا يف مملكة 

البحرين بف�ضل خربتها الوا�ضعة«.

مطاعم  ل�ضل�ضلة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�ض�س  فالويث،  �ضتيف  واأ�ضاف 

»بيكل«، قائاًل: »لقد اخرتنا مملكة البحرين كموقع مثايل ملطعم بيكل، نظًرا 

لقطاع مطاعم اخلدمة ال�ضريعة املزدهر يف اململكة والذي ي�ضهد قدًرا عاٍل من 

الربجر عايل  ال�ضغف جتاه  بنف�س  البحريني  املجتمع  التناف�ضية. كما يتمتع 

اأن بيكل �ضيقدم لهم  اجلودة كما هو احلال لدينا. لذلك، نحن على يقني من 

جتربة طعام متميزة وطازجة على عك�س اأي �ضيء جربوه من قبل«.

عرو�س يومية ال مثيل لها خالل »جمعة كارفور«

وتديرها  متلكها  التي  كارفور،  اأطلقت 

�ضركة »ماجد الفطيم« يف مملكة البحرين، 

حملتها ال�ضنوية ال�ضخمة للت�ضوق »جمعة 

الذي  الكبري  النجاح  اإثر  وعلى  كارفور«. 

كارفور  تقدم  �ضنوًيا،  احلملة  هذه  ت�ضهده 

خ�ضومات ل تفوت  حلملة هذا العام التي 

متتد من 2 اإىل 29 نوفمرب.

اأمام عمالء كارفور،   و�ضتتاح الفر�ضة 

على  احل�ضول  كارفور«،  »جمعة  خالل 

عالية  املنتجات  من  وا�ضعة  جمموعة 

وتت�ضمن  ا�ضتثنائية.  باأ�ضعار  اجلودة 

اإىل  ت�ضل  تخفي�ضات  كارفور«،  »جمعة 

التجارية  العالمات  من  عدد  على   %60

و»اأ�ضو�س«  و»�ضام�ضوجن«  »اأبل«  مثل 

و»كينوود«  و»هواوي«  و»فيليب�س« 

ت�ضل  تخفي�ضات  اإىل  بالإ�ضافة  و»براون«، 

املنتجات،  فئات  من  الكثري  على   %70 اإىل 

الإلكرتونية  والأجهزة  البقالة  �ضلع  ت�ضمل 

واملعدات املنزلية.

هاو�ضكن�ضت،  لوران  قال  ال�ضياق،  ويف 

»ماجد  لدى  اخلليج  ملنطقة  الإقليمي  املدير 

الفطيم للتجزئة«: »ي�ضعدنا الحتفال بجمعة 

كارفور مع قاعدة عمالئنا القيمة واملتنامية، 

والتي ت�ضم حالًيا اأكرث من 212 األف ع�ضو 

)ماي كلوب( �ضجلوا من خالل تطبيق كارفور 

فروعنا  اإىل  الزوار  ماليني  اإىل  بالإ�ضافة 

�ضنوًيا. وحتر�س كارفور على تقدمي اأف�ضل 

اخلدمات واملنتجات للعمالء يف جميع اأنحاء 

مملكة البحرين، بالإ�ضافة اإىل تعزيز من�ضات 

التجارة الإلكرتونية والرقمية، حيث نوا�ضل 

بتقدمي قيمة فريدة من نوعها وا�ضتثنائية من 

خالل كل جتربة ت�ضوق«.
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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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وكيل الزراعة يبحث مع سفيرة 
فنلندا تعزيز التعاون الثنائي

بح��ث وكيل الث��روة الحيواني��ة القائم بأعمال وكي��ل الزراعة 
والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة الدكتور خالد 

أحمد حسن، سبل تعزيز التعاون مع جمهورية فنلندا.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله بمكتب��ه في البديع س��فيرة فنلندا 
لدى البحرين والمقيمة في أبوظبي، الس��فيرة ماريانا نيسيال، 
وبحض��ور عدد من المس��ئولين في ش��ؤون الزراع��ة والثروة 

البحرية.
واس��تعرض الدكت��ور خال��د أحم��د حس��ن خ��الل االجتماع، 
المب��ادرات التي تعمل عليها ش��ؤون الزراعة والثروة البحرية 
وش��ؤون الثروة الحيوانية بمتابعة مستمرة من وزير شؤون 
البلديات والزراعة س��عادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، 
والت��ي تأتي دعمًا للتوجهات الرس��مية ف��ي مملكة البحرين 

للنهوض بملف األمن الغذائي.
وأكد الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في 
مجاالت الزراعة والثروة البحرية والثروة الس��مكية، وتش��جيع 
القط��اع الخاص للدخ��ول في اس��تثمارات به��ذه القطاعات 
بم��ا يعود بالنفع على البلدين، عبر إدخ��ال التقنيات الحديثة 

وتعزيز التعاون في مجال التدريب وتطوير الكوادر الوطنية.
م��ن جهتها، أكدت س��فيرة جمهورية فنلن��دا اهتمام بالدها 
بفتح ش��راكات مع مملكة البحرين في القطاعات التي ترتبط 
بمل��ف األم��ن الغذائي الذي يش��كل مح��ورًا مهم��ًا ويتصدر 

االهتمامات الدولية.

 وزير التسامح اإلماراتي يصل 
البحرين للمشاركة بـ»حوار الشرق 

والغرب من أجل التعايش اإلنساني«

وصل إلى البالد، وزير التس��امح والتعايش بدولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة الش��يخ نهي��ان ب��ن مب��ارك آل نهيان 
للمشاركة في أعمال ملتقى البحرين العالمي للحوار »حوار 

الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني«.
وكان في مقدمة مس��تقبليه في قاعة التش��ريفات بمطار 
البحرين الدولي رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
الش��يخ عبدالرحم��ن بن محم��د بن راش��د آل خليفة ووزير 
التربي��ة والتعليم الدكتور ماجد بن عل��ي النعيمي، ووزير 
الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف ب��ن محمد 
المع��اودة، وعل��ي ب��ن يوس��ف النعيمي الوزي��ر المفوض 
بس��فارة دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة ل��دى البحرين، 

وعدد من المسؤولين.

أثنى القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين المش��ير الركن 
الش��يخ خليف��ة بن أحم��د آل خليف��ة على الجه��ود التي 
يبذله��ا جميع أعضاء المجلس األعل��ى لصندوق التقاعد 
العس��كري، كما حث على أهمية تضافر الجهود والعمل 
المش��ترك ومواصلة طرح األفكار والرؤى في هذا المجال 
والت��ي من ش��أنها ضمان اس��تمرارية وتط��ور صندوق 
التقاعد العس��كري، والح��رص على أم��وال المتقاعدين 
ووض��ع أنظم��ة وقواني��ن كفيل��ة بتحقيق تل��ك األمور 

وتحقيق مزيد من المزايا.
جاء ذلك في أثناء ترؤس��ه أمس اجتماع المجلس األعلى 
لصندوق التقاعد العس��كري، بحضور س��مو اللواء الركن 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة مستش��ار األمن الوطني 
قائ��د الح��رس الملك��ي، ووزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول 
ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليف��ة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة، 
ورئيس جهاز المخاب��رات الوطني الفريق عادل الفاضل، 
ووزير ش��ؤون الدفاع الفري��ق الركن عب��داهلل النعيمي، 
ورئي��س هيئ��ة األركان الفري��ق الركن ذي��اب النعيمي، 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل 
خليفة، ومدير أركان الحرس الوطني الفريق الركن الشيخ 
عبدالعزي��ز بن س��عود آل خليفة. وبح��ث المجلس خالل 

اجتماع��ه ما يتعلق بسياس��ته العامة لمنج��زات وإدارة 
صندوق التقاعد العس��كري من حي��ث اللوائح واألنظمة 
الفني��ة واإلداري��ة، كم��ا ناق��ش الخطط االس��تثمارية 

المتعلق��ة ب��إدارة واس��تثمار أم��وال صن��دوق التقاعد 
العسكري، إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق 

التقاعد العسكري المستقبلية.

حض��ر االجتم��اع مس��اعد رئي��س هيئ��ة األركان للقوى 
البش��رية اللواء الركن الش��يخ علي بن راش��د آل خليفة، 
ورئي��س القض��اء العس��كري رئي��س محكم��ة التميي��ز 
العس��كرية اللواء حقوقي الدكتور يوس��ف فليفل، ومدير 
ع��ام صندوق التقاعد العس��كري العميد ع��ادل الزياني، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المجلس األعلى للصندوق يبحث الخطط االستثمارية المتعلقة بإدارة األموال

وضع قوانين كفيلة بالحرص على أموال المتقاعدين.. القائد العام: 

ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري

وزير الدفاع يحضر حفل تخريج لدورات عسكرية متخصصة
حضر وزير ش��ؤون الدف��اع الفريق الركن عبداهلل 
النعيم��ي أمس، حف��ل تخريج عدد م��ن الدورات 
العس��كرية المتخصصة بإحدى وحدات قوة دفاع 

البحرين.
وب��دأ الحفل بت��الوة آيات من الذك��ر الحكيم ثم 
ُألقيت كلمة ترحيبية بهذه المناس��بة، ُرفع فيها 
الش��كر والعرف��ان للوزي��ر على تفضل��ه بحضور 
حفل تخري��ج هذه الدورات، بعدها ُقدم إيجاز عن 
ال��دورات ومختلف مراحلها، وما اش��تملت عليها 
من محاض��رات ومواد نظري��ة وتطبيقات عملية 

وميدانية وما توصلت إليه من نتائج إيجابية.
وقام وزير ش��ؤون الدفاع بتسليم الشهادات على 
الخريجي��ن، والجوائز التقديرية على المتفوقين، 

وهنأهم عل��ى تخرجهم وإتمامه��م منهاج هذه 
متطلب��ات  كل  بنج��اح  واس��تكمالهم  ال��دورة، 

الدورات.

وحض��ر الحف��ل مس��اعد رئي��س هيئ��ة األركان 
للعملي��ات اللواء الركن غانم الفضالة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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انطالق مؤتمر البحرين األول لألورام والرعاية التلطيفية بعد غد

 محمد بن عبداهلل: تقدم ملحوظ 
بتقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان

أكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة، أن مملك��ة البحرين ماضية 
ف��ي تفعيل توصيات الخطة الخليجية لمكافحة الس��رطان 
2016-2025 في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي 
بالمملكة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، ومس��اندة واهتمام مستمر 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اس��تضافة مملكة البحرين لمؤتمر البحرين 
األول ل��أورام والرعاية التلطيفية ف��ي يومي 5 و6 نوفمبر 
س��يكون له أثر كبي��ر في تس��ليط الضوء عل��ى المنجزات 
الت��ي حققتها المملك��ة في هذا الجانب، م��ن أجل تقديم 
الرعاي��ة الطبية الالزمة لكافة المرضى ب��األورام والرعاية 
التلطيفي��ة، مضيف��ًا أّن المؤتم��ر يأتي امت��دادًا لتفعيل 

توصيات الخطة الخليجية لمكافحة السرطان 2025-2016 
والح��د من أعبائها والمنبثقة من منظمة الصحة العالمية 
والوكال��ة الدولية ألبحاث الس��رطان، حيث س��جلت مملكة 
البحري��ن تقدمًا ملحوظًا في تقديم الرعاية الطبية الالزمة 

للمرضى.
كما بين أن المؤتمر س��يكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات 
بين مملكة البحرين والدول المش��اركة خاصة أنه سيشهد 
مش��اركة نخبة من الخب��راء واألكاديميين واالستش��اريين 
م��ن مختل��ف دول العال��م وتحقيق االس��تفادة من تجارب 
اآلخري��ن والتقيي��م المتب��ادل بي��ن الجمي��ع ف��ي مختلف 
مجاالت المحاضرات والمؤتمرات التي سيشهدها المؤتمر 
والس��يما أن اللجن��ة العلمي��ة للمؤتمر تواص��ل جهودها 
الب��ارزة لتحقيق كامل األه��داف المرجوة م��ن تنظيم هذا 

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفةالمؤتمر الذي سيشهد محاضرات قيمة بمشاركة الخبراء.

تسريع إنجاز المعامالت وتعزيز الخصوصية.. القائد: 

تدشين منظومة التخويل اإللكتروني وباقة الخدمات الخاصة
لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
محم��د عل��ي القائ��د، الح��رص على 
الجه��ود إلعادة هندس��ة  مضاعف��ة 
اإلجراءات وتطوير وتحسين الخدمات 
الحكومي��ة م��ن أج��ل تقدي��م أفضل 
الخدم��ات للمواطني��ن والمقيمي��ن، 
وذلك تنفيذًا للتوجيهات المس��تمرة 
م��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، 
بأهمية اس��تمرار تّبني كافة الجهات 
الحكومي��ة للمب��ادرات الت��ي تضمن 
تطوير وتحس��ين الخدم��ة الحكومية 
وف��ق أعل��ى معايي��ر الج��ودة وبم��ا 
يتناس��ب مع ركب التطوي��ر والتقدم 
ويرف��د أه��داف المس��يرة التنموي��ة 

الشاملة.
ج��اء ذل��ك بمناس��بة تدش��ين هيئة 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
منظومة التخوي��ل اإللكتروني وباقة 
من الخدمات الخاصة بها عبر البوابة 
اإللكتروني��ة  للحكوم��ة  الوطني��ة 
bahrain.bh، والت��ي تض��م خدم��ة 
إص��دار التخوي��ل اإللكتروني، وخدمة 
اإللكترون��ي، وخدمة  التخوي��ل  إدارة 

التحقق من التخويل اإللكتروني.

وق��ال القائ��د إّن تدش��ين منظوم��ة 
التخوي��ل اإللكتروني يأت��ي في إطار 
خدماته��ا  بتعزي��ز  الهيئ��ة  الت��زام 
المواطني��ن  احتياج��ات  يلّب��ي  بم��ا 
والمقيمي��ن بأعلى درجة من الكفاءة 
م��ع  والس��رعة  والج��ودة  والمه��ارة 
ضم��ان اس��تدامتها، منوه��ًا بالدعم 
ال��ذي تحظى ب��ه هيئ��ة المعلومات 
وزي��ر  م��ن  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية 
المعلوم��ات واالتص��االت الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة، 
ومتابعته لكل م��ا تبذله الهيئة من 

جهود من أجل إط��الق هذه الخدمات 
الجديدة.

التخوي��ل  خدم��ات  أن  إل��ى  وأش��ار 
اإللكتروني تهدف إلى أن يقوم الفرد 
بإنجاز معامل��ة حكومية بالنيابة عن 
ش��خص آخر، وه��و ما من ش��أنه أن 
يسهم في تسهيل اإلجراءات، وتسريع 
المعام��الت وتعزي��ز  إنج��از  عملي��ة 
الخصوصية وضمان االستالم الصحيح 
واآلمن دون أي إس��اءة في االستخدام 
م��ع توفي��ر األريحي��ة وحف��ظ الوقت 

والجهد.
وتاب��ع أن��ه ف��ي ح��ال رغب��ة صاحب 
الشأن بإصدار تخويل إلكتروني ليتم 
استخدامه من  قبل  الشخص المخول 
للجه��ات  األمامي��ة  المكات��ب  ف��ي 
الحكومي��ة، فعليه زيارة موقع البوابة 
على  والدخول   ،bahrain.bh الوطنية 
خدم��ة إص��دار التخوي��ل اإللكتروني 
باس��تخدام المس��توى المتق��دم من 
المفتاح اإللكتروني )eKey(، ثم اتباع 
الخدمة،  الت��ي تتطلبه��ا  الخط��وات 
وإدخال البيانات المطلوبة الستكمال 
إج��راءات تقدي��م الطلب م��ع ضرورة 
التزام��ه باش��تراطات الخدم��ة وهي 
أن يمتل��ك صاح��ب الش��أن والمخول 
مفتاحًا إلكترونيًا متقدمًا، وأن يكون 

االثنان مسجلين في خدمة اإلشعارات 
الحكومية، ويتوج��ب أيضًا أن ال تقل 

أعمارهم عن 15 عامًا.
كم��ا ذك��ر الرئيس التنفي��ذي لهيئة 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
بأن��ه ُيمك��ن للف��رد إدارة تخويالته 
اإللكتروني��ة عن طريق خدم��ة إدارة 
التخوي��ل والت��ي توف��ر مزاي��ا عرض 
وحفظ وإلغ��اء التخويل، مضيفًا بأنه 
تّم كذلك إضافة خدم��ة التحقق من 
bahrain. عل��ى  اإللكتروني  التخويل 
bh والت��ي ُتمّكن الجه��ات الحكومية 
من التحقق من صحة التخويل وعرض 
بياناته، ومشيرًا إلى أنه ُيمكن كذلك 
لغير المسجلين في خدمة اإلشعارات 
الحكومية التس��جيل في هذه الخدمة 

.bahrain.bh عبر البوابة الوطنية
ون��ّوه ب��أّن ُيمك��ن لأف��راد الذين ال 
اإللكتروني  يمتلكون حسابًا للمفتاح 
المتق��دم )eKey(، زيارة أح��د مراكز 
بطاقة الهوي��ة التابع��ة للهيئة في 
مدين��ة عيس��ى أو المح��رق أو مين��اء 
س��لمان الس��تكمال إجراءات امتالك 
أو التس��جيل عب��ر منص��ة  الحس��اب 
)Kiosk( المتوفرة  الذاتي��ة  الخدم��ة 
في هذه المراك��ز أو المنصة المتاحة 

في المرفأ المالي.

محمد القائد
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بزيادة نسبتها 1٪ على أساس سنوي

4.432 ماليين دينار صافي أرباح »زين البحرين« في 9 أشهر
أعلن��ت زي��ن البحرين ع��ن نتائجها 
المالية خالل األش��هر التسعة األولى 
 2022 30 س��بتمبر  المنتهي��ة ف��ي 
 .2022 ع��ام  م��ن  الثال��ث  والرب��ع 
وبالنس��بة للرب��ع الثالث م��ن العام، 
س��جلت زين البحرين أرباح��ًا صافية 
قدره��ا 1.580 مليون دينار، بنس��بة 
انخف��اض بلغ��ت 2% عل��ى أس��اس 
س��نوي مقارن��ة بصاف��ي رب��ح قدره 
1.613 ملي��ون دينار لنف��س الفترة 
من ع��ام 2021، فيما حافظت ربحية 
الس��هم للربع الثالث من عام 2022 
على قيمته��ا عند 4 فلوس للس��هم 
الواحد ومش��ابهة لنفس الفترة من 

عام 2021. 
وبلغ��ت إيرادات الربع الثالث من عام 
2022 م��ا قيمت��ه 16.966 ملي��ون 
دين��ار، بزي��ادة قدره��ا 11% مقارنة 
م��ع 15.292 مليون دين��ار المحققة 
ف��ي الرب��ع الثال��ث من ع��ام 2021. 
كما ش��هدت األرباح التش��غيلية في 
الربع الثالث من عام 2022 انخفاضًا 
بنس��بة بلغت 1% لتصل إلى 1.797 
مليون دينار مقارنة مع 1.824 مليون 
دينار المس��جلة في الربع الثالث من 

عام 2021.
أش��هر  التس��عة  لفت��رة  وبالنس��بة 
المنتهي��ة ف��ي 30 س��بتمبر 2022، 
س��جلت زي��ن البحرين صاف��ي أرباح 
أي  دين��ار،  ماليي��ن   4.432 بلغ��ت 
بزيادة بلغت نسبتها 1% على أساس 
س��نوي مقارن��ة م��ع 4.387 ماليين 

دينار لنفس الفترة من عام 2021. 
وحافظت ربحية الس��هم على قيمتها 
عن��د 12 فلس��ًا للتس��عة أش��هر من 
ع��ام 2022 ع��ن نف��س الفت��رة في 
ع��ام 2021. وحقق��ت زي��ن البحرين 
إيرادات بلغ��ت 50.552 مليون دينار 
خ��الل األش��هر التس��عة األول��ى من 
ع��ام 2022، بزي��ادة بلغ��ت 5% على 
أس��اس س��نوي مقارنة م��ع 48.020 

ملي��ون دينار لنف��س الفترة من عام 
2021. وبلغ��ت األرب��اح التش��غيلية 
لفترة التسعة أشهر من عام 2022، 
5.016 ماليي��ن دينار، م��ع انخفاض 
بنسبة 1% مقارنة مع 5.047 ماليين 

دينار المسجلة في عام 2021.
وعلى مس��توى الميزانية العمومية، 
بل��غ إجمالي حقوق المس��اهمين في 
زي��ن البحري��ن كما في 30 س��بتمبر 
2022 81.893 ملي��ون دينار، بزيادة 
بلغت نسبتها 4% مقارنة مع 78.872 
مليون دينار للس��نة المنتهية في 31 
ديس��مبر 2021. وبلغت قيمة أصول 
الش��ركة في نهاية الربع الثالث من 
ع��ام 2022 129.449 ملي��ون دينار، 
1% مقارن��ة م��ع  بنس��بة  انخفاض��ًا 
131.076 ملي��ون دين��ار كما في 31 

ديسمبر 2021.
وقال رئيس مجلس إدارة ش��ركة زين 
البحري��ن الش��يخ أحم��د ب��ن علي آل 
خليفة: »يثبت ه��ذا األداء القوي مرة 
أخرى أن إس��تراتيجية أعمال الشركة 
اإليجابي��ة عل��ى الم��دى الطويل قد 
س��اعدتنا ف��ي مواجه��ة التحدي��ات 

والمنافسة في السوق«.
تلت��زم  البحري��ن«  »زي��ن  أن  وأك��د 
باالس��تمرار في ه��ذا النم��و لتعزيز 
الرقمي��ة لعمالئه��ا  الحي��اة  نم��ط 
ومس��اهميها، ما يتماشى مع مهمة 
رقمي��ة  تجرب��ة  لتقدي��م  الش��ركة 
متط��ورة والتقدم نحو رؤية المملكة 
الذكية 2030، حيث واصلت الش��ركة 
العامل��ة  الق��وى  ف��ي  االس��تثمار 
العم��ل  ف��رص  وتوفي��ر  البحريني��ة 
للش��باب  المهن��ي  النم��و  لتعزي��ز 
نس��بة  عل��ى  وحافظ��ت  البحرين��ي، 
البحرن��ة التي بلغت 93.3% بإجمالي 
172 موظفًا شابًا موهوبًا، ما يساهم 
في تطوير مهاراته��م لتعزيز فرص 
وزي��ادة قدراتهم  للبحرينيين  العمل 
التنافس��ية ف��ي الس��وقين المحل��ي 

والدولي.
وقال: »في هذا الربع أكملت الشركة 
المهم��ة  المب��ادرات  م��ن  العدي��د 
واألساس��ية ف��ي وقت قياس��ي؛ فقد 
التزم��ت باالس��تمرار نح��و تحقي��ق 
إس��تراتيجية االس��تدامة م��ن خالل 
تحديث محطات ش��بكتها باستخدام 
 Massive أح��دث الحل��ول ذات تقنية
MIMO، والت��ي ت��م تطويرها بهدف 
حف��ظ الطاقة بكفاءة وتحس��ين أداء 
ش��بكة الجيل الخام��س )5G( أيضًا، 
حيث يحفظ ه��ذا الحل المبتكر %15 
من الطاق��ة المس��تهلكة في مواقع 
أعمال الش��ركة، وه��ذا ما يجعل زين 
البحري��ن أكث��ر اس��تدامة ويجعله��ا 
الش��ركة األول��ى في منطقة الش��رق 
األوسط وإفريقيا التي تستخدم هذا 

النوع من حلول الشبكة الحديثة. 
كم��ا ت��م توقي��ع اتفاقي��ة تفاه��م 
م��ع مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية 
وجمعي��ة الص��م البحريني��ة إلطالق 
مركز اتصال بالفيديو لمرضى مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة م��ن فئ��ة الصم، 
وه��ذا يعكس الت��زام زي��ن بتحقيق 
إس��تراتيجية الشمولية وخدمة جميع 
المجتم��ع وجع��ل خدماتها  أعض��اء 

متاحة وسهلة الوصول إلى الجميع.

وأض��اف رئي��س مجل��س إدارة زي��ن 
ف��ي  م��رة  »وألول  قائ��اًل:  البحري��ن 
المملكة حققت الشركة إنجازًا مهمًا 
من أجل تعزيز ش��بكتها للمؤسسات 
والعم��الء م��ن خ��الل تطبي��ق أكثر 
التقنيات ابتكارًا لدعم تقنية إنترنت 
س��تواصل  حي��ث   ،)IoT( األش��ياء 
تطبيق أكثر الحلول ابتكارًا وتس��عى 
لتعزي��ز ش��بكتها م��ن أج��ل توفي��ر 
عمالئها بأحدث خدمات التكنولوجيا 
المس��تقبلية، وبالتزامها في تطوير 
 ،»5G« وتعزيز شبكة الجيل الخامس
م��ا يجعل الش��ركة في وض��ع ممتاز 
لتقدي��م أح��دث وأفض��ل التقني��ات 

للجميع.

أهم إنجازات زين 
البحرين للربع الثالث

الطاق��ة  كمي��ة  الش��بكة  خفض��ت 
المستهلكة في أعمالها بنسبة %15 
باس��تخدام حل مبتكر جديد لش��بكة 
الجي��ل الخام��س )5G( وت��م تحديث 
محط��ات الش��بكة باس��تخدام أحدث 
 ،Massive MIMO الحلول ذات تقنية
وهي أجهزة صغي��رة الحجم وخفيفة 
الوزن تعمل على تسريع انتشار شبكة 
الجي��ل الخام��س )5G( ف��ي مختل��ف 
المناطق وحفظ نس��بة م��ن الطاقة 
المستهلكة في الوقت نفسه، فيقوم 
هذا االبتكار بتوفير 15% من الطاقة 
المستهلكة في مواقع أعمالها، وهذا 
ما يس��اعد الش��ركة في إنجاز أعمال 

أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
ش��ركة  البحري��ن«  »زي��ن  وتعتب��ر 
االتص��االت األولى ف��ي المملكة في 
تطبيق أحدث تقنيات إنترنت األشياء 
هذه  فتساعد   ،)Narrowband-IoT(
التقني��ة المؤسس��ات والعم��الء في 
الحصول على تغطية أوس��ع للشبكة 
والتمكن  »الوايرل��س«،  الالس��لكية 

من التوصيالت المتعددة مع التمتع 
بعم��ر طويل للبطاري��ة بتكلفة أقل. 
وه��ذا يهدف إل��ى تحقي��ق تطلعات 
البحرين للخط��ة الوطنية لالتصاالت 
الخامسة »االتصال بين اآللة واآللة«.

إطالق »مخيم 
التكنولوجيا للفتيات«

تم إطالق الموسم الثالث من برنامج 
للفتي��ات«  التكنولوجي��ا  »مخي��م 
بالتع��اون مع المجلس األعلى للمرأة 
و»Clever Play«، حي��ث تهدف هذه 
المبادرة إلى خل��ق مزيد من الفرص 
للفتي��ات بي��ن العم��ر 8-14 لتلقي 
التدريب األساس��ي ال��الزم للمتابعة 
والتكنولوجي��ا  العل��وم  مج��ال  ف��ي 
 )STEM( والرياضي��ات  والهندس��ة 
بشكل احترافي مهنيًا في المستقبل.

كم��ا وقعت مذك��رة تفاه��م بهدف 
تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة نحو 
تنمية مجتمع ش��امل، وتأتي مذكرة 
التفاهم جزءًا مهمًا من إس��تراتيجية 
زين البحرين لالس��تدامة والشمولية 
لتعزي��ز بيئة ش��املة ذات قيم عالية 

بين موظفيها والمجتمع.
كما أعلنت الشركة رسميًا عن مبادرة 
الخدمة الصحي��ة الوطنية األولى من 
نوعه��ا ف��ي المملكة، مرك��ز اتصال 
بالتعاون  اإلش��ارة  للغ��ة  بالفيدي��و 
م��ع مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية 

وجمعية الصم البحرينية. 
وتم��ت هذه المبادرة لتوفير وس��يلة 
تواصل لفئة الصم فيما بينهم وبين 
األطب��اء لتلبي��ة جمي��ع احتياجاتهم 
المب��ادرة  الصحي��ة. تعك��س ه��ذه 
للتنوع  البحري��ن  زي��ن  إس��تراتيجية 
والش��مولية، لتمكي��ن جمي��ع فئات 
المجتم��ع وتقدي��م خدم��ات س��هلة 

الوصول لهم بكل استقاللية.
كما وف��رت زين البحرين خدمة الواي 

فاي لجميع المش��اركين وال��زوار في 
مدين��ة الش��باب 2030 طيل��ة فترة 
البرنام��ج. باإلضاف��ة إل��ى ذلك، قام 
موظف��و زي��ن البحرين بعقد جلس��ة 
تعريفية عن برنام��ج »زين لتمكين 
الش��باب« وتوعيتهم بما يقدمه هذا 

البرنامج.
وأطلقت البطول��ة التصنيفية األولى 
للرياضات اإللكتروني��ة في المملكة 
البحرين��ي  االتح��اد  م��ع  بالتع��اون 
لأللع��اب اإللكتروني��ة وب��الي هيرا، 
الرياض��ات  بطول��ة  ستس��اعد  إذ 
اإللكتروني��ة في اكتش��اف المواهب 
الرياض��ات  مج��ال  ف��ي  المحلي��ة 
اإللكترونية على نطاق أوسع وتعزيز 
ه��ذا المجال في المنطق��ة، ما يندرج 
تحت خطة زين المس��تقبلية لتنمية 
مجتم��ع األلع��اب اإللكتروني��ة ف��ي 

المملكة.

إطالق نادي 
التوستماسترز 

ف��ي ظل الت��زام زي��ن البحرين بدعم 
النم��و المهن��ي لموظفيه��ا وتطوير 
والش��خصية  القيادي��ة  مهاراته��م 
من خ��الل توفير بيئ��ة إيجابية تعزز 
وتش��جع تعليمه��م، أطلق��ت ن��ادي 
التوستماس��ترز الخاص به��ا، وذلك 
به��دف توفير بيئ��ة تعليمية داعمة 
للموظفين وتطوير مهارات التواصل 

والقيادة لديهم.
كما اس��تمرت الشركة في االستثمار 
في القوى العامل��ة البحرينية لتولي 
مناص��ب للمبتدئي��ن واإلداريين في 
الش��ركة وتعزيز المهارات األساسية 
الالزمة لوصول الشباب إلى أهدافهم 
المهنية. وحافظت زين البحرين على 
نس��بة البحرنة التي بلغ��ت %93.3، 

بإجمالي 172 موظفًا شابًا موهوبًا.

تمويل يصل إلى 120٪ من قيمة العقار ويشمل كلفة أجهزة تكييف الوحدة

»الخليجي التجاري« يقدم عرضًا استثنائيًا بمعرض التمويالت اإلسكانية
يش��ارك المص��رف الخليج��ي التج��اري، أحد 
المصارف اإلسالمية الرائدة في البحرين، في 
معرض التمويالت اإلسكانية والذي انطلق 
أم��س برعاية نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
وزير البنية التحتية الش��يخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة بمجمع س��يتي س��نتر بتنظيم من 
وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني وبنك 
اإلس��كان وسيس��تمر حتى األربعاء المقبل، 
حيث يقدم المصرف من خالل منصته عرضًا 
اس��تثنائيًا للمواطنين الذين تنطبق عليهم 
شروط برنامج التمويالت اإلسكانية الجديد 
وال��ذي أطلقت��ه وزارة اإلس��كان والتخطيط 

العمراني شهر أغسطس الماضي.
ويش��مل الع��رض تمويل يص��ل إلى %120 
م��ن قيم��ة العق��ار ش��امل تكلف��ة أجهزة 

تكييف الوحدة الس��كنية، بفترة سداد تصل 
إل��ى 30 عام��ًا دون دفعة مقدمة أو رس��وم 
إدارية أو رسوم تقييم. كما سيقوم المصرف 
بتغطية تكلفة الموثق الخاص بهدف إنجاز 

المعامالت بكل س��رعة وسهولة، باإلضافة 
إلى تأمي��ن مجاني ضد الحري��ق، وذلك في 
إطار الش��روط واألح��كام المعمول بها لدى 

المصرف.

المصرفي��ة  الخدم��ات  إدارة  مدي��ر  وق��ال 
لألفراد، عبدالناصر الريس: »ُيقدم المصرف 
هذا العرض االستثنائي دعمًا للجهود التي 
تبذلها الحكومة من أجل توفير التسهيالت 
وحداته��م  عل��ى  للحص��ول  للمواطني��ن 

السكنية«.
وأك��د الح��رص عل��ى المش��اركة ف��ي هذا 
المعرض عبر توفير عرض تمويل استثنائي 
يغطي جميع المش��اريع التي تنطبق عليهم 
شروط برنامج التمويالت اإلسكانية الجديد، 
وذلك لترك الحرية للمواطنين الختيار موقع 
الوحدة الس��كنية بالمواصفات التي تناسب 
احتياجاته��م، إل��ى جانب الح��رص على أن 
يغطي ه��ذا العرض تكلفة أجه��زة تكييف 
الوح��دات الس��كنية، حيث يواج��ه كثيرًا من 

المواطني��ن صعوب��ة ف��ي توفير الس��يولة 
لتغطية تلك التكلفة التي تكون في العادة 
مرتفعة، حيث سيقوم المصرف ومن ضمن 
ه��ذا العرض التنس��يق مع موردي��ن أجهزة 
التكييف لتقديم أسعار خاصة للمستفيدين 

من عرض المصرف.
ودعا جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم 
شروط برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة 
بزيارة منصة المصرف بمجمع س��يتي سنتر 
البحرين حي��ث يتواجد الموظف��ون لإلجابة 
عن جمي��ع االستفس��ارات واس��تالم طلبات 
التموي��ل وإنج��از المعام��الت بكل س��رعة 
ممكن��ة، بع��د تقدي��م جميع المس��تندات 
للحص��ول عل��ى الموافق��ات المطلوبة من 

الجهات الحكومية ذات االختصاص«.

الرميحي لـ              : يقام في المحرق ويتسع لـ100 سرير

 »ممتلكات« و»مبادلة للرعاية الصحية« 
يتعاونان بتأسيس منشأة طبية للرعاية طويلة األجل

أعلنت ش��ركة ممتل��كات البحرين القابض��ة »ممتلكات«، 
صن��دوق الثروة الس��يادي لمملكة البحرين، ع��ن تعاونها 
مع مبادلة للرعاية الصحية، ش��بكة مرافق الرعاية الصحية 
المتكاملة وتعمل تحت مظلة ش��ركة مبادلة لالس��تثمار، 
لدراسة تأسيس مشروع مشترك بين الجانبين في البحرين، 
يتمثل في تطوير منشأة طبية للرعاية طويلة األجل وإعادة 
التأهيل بعد الحاالت الصحية الحرجة، على أن تتولى أمانة 
للرعاية الصحية إدارتها باعتبارها جزءا من ش��بكة مبادلة 

للرعاية الصحية.
وأشار الرئيس التنفيذي لش��ركة ممتلكات خالد الرميحيي 
في رده على سؤال ل�»الوطن«، إلى أن المشروع، سيقام في 
محافظة المحرق ويضم أكثر من 100 س��رير، الفتًا إلى أنه 
سيتم التوقيع على اتفاقية التعاون النهائية بين الجانبين 
مطلع العام 2023، حيث إن هناك عدة مش��اريع قادمة مع 

»مبادلة للرعاية الصحية«.
وستقدم المنشأة الطبية المزمع تأسيسها، خبرات الرعاية 
المتميزة الت��ي تتمتع بها مرافق مبادلة للرعاية الصحية، 
الرائ��دة في مجال خدم��ات الرعاية الصحي��ة طويلة األجل 
وخدمات التأهيل المتخصص، ليستفيد منها قطاع الرعاية 
الصحي��ة ف��ي مملك��ة البحرين، حي��ث س��يتمكن من رفد 
المرضى وتقديم حلول الرعاية والعالج، الس��يما للمرضى 

األكثر حاجة لخدمات الرعاية طويلة األجل.

وس��يتمكن المرضى المصابون بحاالت صحية معقدة من 
تلق��ي رعاية طويل��ة األجل وخدم��ات إع��ادة التأهيل بعد 
الحاالت الصحية الحرجة كما سيساهم تقديم هذه الخدمات 

المتميزة ضمن منشأة طبية متطورة ومتخصصة في الحد 
م��ن الضغط عل��ى منظومة الرعاية الصحي��ة في البحرين 
من خالل توفير أس��رة إضافية للمنظومة الصحية، وتقديم 

خدمات متخصصة تتناس��ب مع االحتياجات المتنامية في 
القطاع الصحي.

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة ممتل��كات خالد الرميحي: 
»يقدم تعاوننا االس��تراتيجي مع مبادل��ة للرعاية الصحية 
آفاقًا واعدة، إذ نتشارك ذات االلتزام إلبرام شراكات مثمرة 
ومس��تدامة، تنسجم مع أس��س وقيم االستثمار المشتركة 
بينن��ا«. وأض��اف، أنه س��يتم مواصلة العمل عل��ى تطوير 
المش��اريع واالس��تثمارات التي تدعم النمو االقتصادي في 
المملك��ة، من خالل التركي��ز على القطاع��ات االقتصادية 
الرئيسية بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، وهذا التعاون 
م��ع مبادلة للرعاية الصحية س��يمكننا من تطوير منش��أة 
مهمة س��تضمن تعزيز الخدمات في ه��ذا القطاع الحيوي 
والتي  س��تعزز من منظومة الرعاي��ة الصحية في البحرين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية 
حس��ن النويس: »يعكس هذا التعاون اإلستراتيجي رؤيتنا 
في مبادل��ة للرعاية الصحية في تطوي��ر وتعزيز الخدمات 
الصحي��ة في المنطقة والتي تس��تند عل��ى هدفنا الرئيس 
في توفير أفضل الخدم��ات الطبية للمرضى. نحن فخورون 
بهذه الشراكة التي س��تمكننا من توظيف خبراتنا في هذا 
المج��ال المهم لتوفي��ر الرعاية الصحي��ة الالزمة للمرضى 
في المنطقة ال س��يما التي تحتاج لخدمات الرعاية الصحية 

طويلة األجل وإعادة التأهيل«.
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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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المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

صرحـــت اللجنـــة اإلشـــرافية علـــى 
واالنتخـــاب  االســـتفتاء  ســـامة 
بمحافظـــة المحرق، بأنـــه بناء على 
اللجنـــة  مـــا ورد مـــن خطـــاب مـــن 
العليا لإلشـــراف العام على ســـامة 
االنتخابـــات، والذي جاء به أن أحد 
البلديـــة  لانتخابـــات  المترشـــحين 
بمحافظـــة المحـــرق قد صـــدر عليه 
حكم جنائي بالحبس لمدة ســـنتين 
و6 أشـــهر، األمـــر الذي ترتـــب عليه 
فقدانـــه ألحـــد الشـــروط القانونيـــة 

المقررة لحق الترشح.
وأفـــادت اللجنـــة اإلشـــرافية بأنهـــا 
اجتمعـــت لبحـــث الموضـــوع وقـــد 
ثبت لديهـــا أن ذلك يأتي بالمخالفة 
 7( المـــادة  عليـــه  نصـــت  مـــا  علـــى 
رقـــم  بقانـــون  مرســـوم  مـــن  د(   /
2001 بإصـــدار قانـــون  )35( لســـنة 
البلديات، حيث اشترطت أن يكون 
المترشـــح متمتعـــا بجميـــع حقوقه 
وباالســـتناد  والسياســـية،  المدنيـــة 
إلـــى المـــادة )الثالثة الفقـــرة الثانية 
2( مـــن مرســـوم بقانـــون رقـــم )14( 

لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق 
أن  علـــى  نصـــت  التـــي  السياســـية 
يحـــرم مـــن حـــق الترشـــح كل مـــن 
“المحكوم عليه بعقوبة الحبس في 
الجرائـــم العمديـــة لمـــدة تزيد على 

ستة أشهر...”. 
)11( مـــن  المـــادة رقـــم  وبينـــت أن 
14 لســـنة  بقانـــون رقـــم  المرســـوم 
الحقـــوق  مباشـــرة  بشـــأن   2002
ال  أنـــه  علـــى  نصـــت  السياســـية 
علـــى  تعديـــل  أي  إدخـــال  يجـــوز 
جـــداول الناخبين بعـــد الدعوة إلى 
االســـتفتاء أو االنتخـــاب، إال فيمـــا 
يتعلـــق بتصحيـــح فـــي الجـــداول، 
تنفيذا للقرارات واألحكام الصادرة 
في الطعـــون الخاصـــة بالقيد فيها، 
بنـــاًء علـــى اإلباغـــات بصـــدور  أو 
تـــؤدي  أحـــكام أو قـــرارات نهائيـــة 
إلـــى الحرمان من مباشـــرة الحقوق 
السياســـية، األمر الـــذي يتعين معه 
حذف اســـم المترشـــح المشـــار إليه 
من كشـــوف المترشـــحين للمجلس 

البلدي.

حذف اسم مترشح بلدي في “إشرافية المحرق”
اجتماع قضائي لمتابعة جهوزية االستعدادات التنظيمية لالنتخابات

اللجنة العليا توجه لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عن طريق اختيار ممثليهم

عقـــدت اللجنة العليا لإلشـــراف العام على 
ســـامة االنتخابات، مساء أمس، اجتماًعا 
مع القضاة ورؤســـاء النيابة والمستشارين 
بهيئـــة التشـــريع والـــرأي القانوني رؤســـاء 
اللجان اإلشـــرافية على سامة االستفتاء 
والفـــرز،  االقتـــراع  ولجـــان  واالنتخـــاب 
ومســـؤولي اإلدارة التنفيذيـــة لانتخابات 
النيابية والبلديـــة 2022، في إطار متابعة 
االســـتعدادات للتأكد مـــن جاهزية تنظيم 
االنتخابات النيابية والبلدية يوم الســـبت 

الموافق 12 نوفمبر الجاري.
حضـــر االجتمـــاع نائـــب رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للقضـــاء رئيـــس محكمـــة التمييـــز 
الشـــيخ خالد بن علي آل خليفـــة، والنائب 
العـــدل  ووزيـــر  البوعينيـــن،  علـــي  العـــام 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف رئيـــس 
اللجنة العليا لإلشـــراف العام على ســـامة 

االنتخابـــات نواف المعاودة، ورئيس هيئة 
التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي 
 2022 والبلديـــة  النيابيـــة  لانتخابـــات 

المستشار نواف عبدهللا حمزة.
التجهيـــزات  االجتمـــاع  اســـتعرض  كمـــا 
االقتـــراع  محطـــات  بأولـــى  الخاصـــة 
الخـــارج  فـــي  الموجوديـــن  للمواطنيـــن 

بالتنســـيق والتعاون مـــع وزارة الخارجية، 
والتـــي من المقـــرر إجراؤها يـــوم الثاثاء 

المقبل 8 نوفمبر.
وتابعـــت اللجنة العليـــا الترتيبات الخاصة 
المواطنيـــن  الســـتقبال  االقتـــراع  بمراكـــز 
النتخـــاب أعضـــاء مجلس النـــواب للفصل 
التشـــريعي الســـادس، وكذلـــك المجالـــس 

وصحـــة  ســـامة  ضمـــان  مـــع  البلديـــة، 
اإلجـــراءات، التي تكفل إجـــراء انتخابات 

حرة ونزيهة.
ووجهـــت اللجنـــة العليـــا الجميـــع إلى بذل 
أقصـــى الجهود من أجـــل تمكين الناخبين 
من ممارسة حقهم االنتخابي الديمقراطي 
عـــن طريـــق اختيـــار ممثليهـــم النيابييـــن 
الخطـــة  تنفيـــذ  خـــال  مـــن  والبلدييـــن، 
التنظيميـــة علـــى أحســـن وجه، بمـــا يكفل 
تســـهيل مســـارات االقتـــراع وانســـيابيتها 

بكل يسر.
ســـرية  مبـــدأ  أن  العليـــا  اللجنـــة  وأكـــدت 
االقتراع ُمصان، وُيمثل الجوهر األســـاس 
في العمليـــة الديمقراطية إلدالء الناخبين 
بأصواتهـــم الختيـــار مرشـــحيهم لعضويـــة 
مجلس النواب والمجالس البلدية، وهو ما 

كفله النظام االنتخابي بمملكة البحرين.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

ضمـــن الخطة اإلســـتراتيجية التي 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  تنتهجهـــا 
االقتـــراع  لتأميـــن مراكـــز  المدنـــي 
والبلديـــة  النيابيـــة  لانتخابـــات 
بإعـــداد  اإلدارة  قامـــت  2022م، 
العامـــة  وتأهيـــل منتســـبي اإلدارة 
للحراســـات واإلدارة العامـــة ألمـــن 
المنافذ والمديريات األمنية بوزارة 
الداخليـــة العاملين في االنتخابات 
والمقـــار  والبلديـــة  النيابيـــة 
الفرعيـــة  اإلشـــرافية  االنتخابيـــة 

والعامة.
عقـــدت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي   
مدرســـة الدفاع المدنـــي دورة في 
تـــم  حيـــث  األوليـــة،  اإلســـعافات 
تســـليط الضـــوء مـــن خالهـــا على 
أهـــم الممارســـات والمهـــارات فـــي 
تقديـــم اإلســـعاف العاجـــل والـــذي 
يســـهم في حماية األرواح وتجنب 

حـــدوث المضاعفـــات الصحية في 
حاالت األزمات الصحية من خال 
توفيـــر فـــرص اإلنقاذ واالســـتجابة 
الفعالة والسريعة في الحفاظ على 

حياة المصابين.
والجدير بالذكر أن مدرســـة الدفاع 
المدنـــي تقـــّدم الـــدورات التدريبية 
اإلســـعافات  فـــي  والمتخصصـــة 
والشـــركات  للمواطنيـــن  األوليـــة 
والمؤسســـات الحكومية والخاصة 
طـــوال العـــام، وذلك لثقيـــف أفراد 
المجتمـــع بمختلـــف فئاتـــه بالطرق 
التعامـــل  كيفيـــة  فـــي  الصحيحـــة 
مـــع الحـــاالت الطارئـــة والمحتمـــل 
حدوثهـــا والتي يمكـــن أن يتعرض 
اإلنســـان لها من خال اإللمام بأبرز 
لإلســـعافات  العامـــة  اإلرشـــادات 
األوليـــة وتطبيقهـــا علـــى المصـــاب 

قبل وصول الدعم الطبي.

“الدفاع المدني”: دورة للعاملين في االنتخابات عن اإلسعافات األولية

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

نّفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
علـــى  مشـــتركة  تفتيشـــية  حملـــة 
العمـــل وأماكـــن  عـــدد مـــن مواقـــع 
المحافظـــة  فـــي  العمالـــة  تجمـــع 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  الجنوبيـــة، 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
بـــوزارة الداخلية ومديرية شـــرطة 

المحافظة الجنوبية.
وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبـــط عدد 
من المخالفـــات التي تتعلق بأحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 
وقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحرين، 
وضبط عدد مـــن العمال المخالفين 
لألنظمـــة والقوانيـــن، وجـــاٍر اتخـــاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
وتســـتمر الهيئة بالتعاون مع جميع 
الشـــركاء الحكومييـــن فـــي خطتها 
العمـــل  ســـوق  بإصـــاح  المرتبطـــة 
مـــن خـــال تشـــديد الرقابـــة علـــى 

المخالفيـــن مـــن أصحـــاب األعمـــال 
الحمـــات  وتكثيـــف  والعمـــال، 
الممارســـات  لمعالجـــة  التفتيشـــية 
غبر القانونية والقضاء على ظاهرة 

العمالة غير النظامية.
 وتجـــّدد هيئة تنظيم ســـوق العمل 
دعوتهـــا لجميع أفـــراد المجتمع إلى 
الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود  دعـــم 
للتصدي للممارســـات غير القانونية 
غيـــر  والعمالـــة  العمـــل  فـــي ســـوق 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة 
أي  عـــن  لإلبـــاغ  الجمهـــور  داعيـــة 
شـــكاوى تتعلـــق بمخالفـــات ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظامية من 
خال ملء االســـتمارة اإللكترونية 
المخصصـــة لإلبـــاغ علـــى الموقـــع 
الرســـمي للهيئة www.lmra.bh أو 
االتصـــال على مركز اتصـــال الهيئة 
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ضبط عدد من العمالة المخالفة في “الجنوبية”

العمل التطوعي يشهد نهضة في ظل توجيهات الملك المعظم
مهنئا “الكلمة الطيبة” بمرور 20 عاما على تأسيسها... السفير الكويتي:

قـــام ســـفير دولـــة الكويت لـــدى مملكة 
البحريـــن الشـــيخ ثامـــر جابـــر األحمـــد 
الصباح أخيًرا، بزيـــارة إلى مقر جمعية 
المحـــرق،  بمحافظـــة  الطيبـــة  الكلمـــة 
حيث كان في االستقبال كل من رئيس 
مجلس إدارة الجمعية حســـن بوهزاع، 
ونائب رئيس مجلس االدارة أنور صالح 
بوحســـن، حيـــث أطلعـــاه علـــى تاريـــخ 
عمـــل الجمعيـــة ومســـيرتها فـــي مجال 
العمل التطوعي والمجتمعي، كما اطلع 
السفير الكويتي على فعاليات وأنشطة 
الجمعيـــة، وأبـــرز البرامـــج المســـتقبلية 
المزمـــع تنفيذها خال الفتـــرة القادمة، 
كمـــا قـــام أيًضا بزيارة إلـــى دار المحرق 
لرعايـــة الوالديـــن وتعـــّرف أيًضـــا علـــى 
أنشـــطة الـــدار ومنتســـبيها مـــن اآلبـــاء 

واألمهات.
 ونّوه السفير الشيخ ثامر جابر األحمد 

الصبـــاح بالعمـــل التطوعي فـــي مملكة 
البحريـــن وما يشـــهده من تطـــور ونمو 
في ظل توجيهات ملـــك الباد المعّظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، والجهـــود الوطنيـــة البارزة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  والمخلصـــة 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

بـــن حمـــد آل خليفـــة،  األميـــر ســـلمان 
والتـــي تهـــدف إلى تعزيز قيـــم التطوع 
باعتبـــاره أحد الركائز األساســـية لتقدم 

ونهضة المجتمعات.
كمـــا تقـــّدم الســـفير الكويتـــي بالتهنئـــة 
إلـــى جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة وجميـــع 
منتسبيها بمناســـبة مرور 20 عاًما على 

تأسيسها، متمّنًيا لهم مزيًدا من التقدم 
واالزدهار، مؤكًدا أهمية ما تقوم به من 
أعمال تطوعية وخيرية تفيد المجتمع 
البحرينـــي، معرًبا عن تطلعه إلى إيجاد 
بيئة تعاونية بين جمعية الكلمة الطيبة 
وباقـــي الجمعيـــات األهليـــة فـــي دولـــة 

الكويت المعنية بالعمل التطوعي.
 بدورهما، أعرب كل من حســـن بوهزاع 
وأنـــور بوحســـن عـــن تقديرهمـــا البالـــغ 
الكويتـــي  الســـفير  بزيـــارة  والعميـــق 
إلـــى جمعيـــة الكلمـــة الطيبة، وتشـــرف 
علـــى  مؤكديـــن  باســـتقباله،  الجمعيـــة 
العاقـــات الطيبـــة التي تجمـــع البلدين 
القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  الشـــقيقين 
التعـــاون  مـــن  المزيـــد  إلـــى  متطلعيـــن 
المشـــترك في مجال العمـــل التطوعي، 
وفـــي نهايـــة زيـــارة تـــم تبـــادل الهدايـــا 

التذكارية بين الجانبين.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

 السفير الكويتي يطلع على أنشطة الجمعية

”bahrain.bh“ تدشين “التخويل اإللكتروني” وباقة خدمات خاصة عبر
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء لالرتقاء بالعمل الحكومي... القائد:

أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
القائـــد،  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الحـــرص علـــى مضاعفـــة الجهـــود إلعـــادة 
هندســـة اإلجـــراءات وتطويـــر وتحســـين 
الخدمـــات الحكوميـــة مـــن أجـــل تقديـــم 
أفضل الخدمـــات للمواطنيـــن والمقيمين، 
وذلـــك تنفيـــًذا للتوجيهات المســـتمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، بأهميـــة اســـتمرار تّبنـــي كافـــة 
الجهات الحكومية للمبادرات التي تضمن 
تطوير وتحســـين الخدمة الحكومية وفق 
أعلـــى معاييـــر الجـــودة وبما يتناســـب مع 
ركـــب التطويـــر والتقـــدم ويرفـــد أهـــداف 

المسيرة التنموية الشاملة.
هيئـــة  تدشـــين  بمناســـبة  ذلـــك،  جـــاء 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
منظومـــة التخويل اإللكترونـــي وباقة من 
الخدمات الخاصة بها عبر البوابة الوطنية 
للحكومة اإللكترونية bahrain.bh، والتي 
تضم خدمة إصـــدار التخويل اإللكتروني، 
اإللكترونـــي،  التخويـــل  إدارة  وخدمـــة 
وخدمة التحقق من التخويل اإللكتروني.

وقال القائد إّن تدشين منظومة التخويل 
اإللكترونـــي يأتـــي في إطار التـــزام الهيئة 
بتعزيـــز خدماتهـــا بمـــا يلّبـــي احتياجـــات 
المواطنيـــن والمقيميـــن بأعلـــى درجة من 
الكفـــاءة والمهـــارة والجودة والســـرعة مع 
ضمـــان اســـتدامتها، منّوًهـــا بالدعـــم الذي 
تحظـــى بـــه هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية من الفريق أول معالي الشيخ 
راشـــد بن عبد هللا آل خليفة رئيس اللجنة 
الوزاريـــة لتقنية المعلومـــات واالتصاالت، 
ومتابعـــة معاليـــه لكل ما تبذلـــه الهيئة من 

جهـــود مـــن أجـــل إطـــاق هـــذه الخدمات 
الجديدة.

التخويـــل  خدمـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
اإللكترونـــي تهـــدف إلـــى أن يقـــوم الفـــرد 
عـــن  بالنيابـــة  حكوميـــة  معاملـــة  بإنجـــاز 
شـــخص آخر، وهو من شأنه أن يسهم في 
تســـهيل اإلجراءات، وتسريع عملية إنجاز 
المعامـــات وتعزيـــز الخصوصيـــة وضمان 
االستام الصحيح واآلمن دون أي إساءة 
األريحيـــة  توفيـــر  مـــع  االســـتخدام  فـــي 

وحفظ الوقت والجهد.
وتابـــع بأنه في حال رغبة صاحب الشـــأن 
بإصدار تخويل إلكتروني ليتم استخدامه 
مـــن قبل الشـــخص المخول فـــي المكاتب 
األمامية للجهـــات الحكومية، فعليه زيارة 
 ،bahrain.bh الوطنيـــة  البوابـــة  موقـــع 
والدخـــول علـــى خدمـــة إصـــدار التخويل 
اإللكتروني باســـتخدام المستوى المتقدم 
من المفتـــاح اإللكتروني )eKey(، ثم اتباع 
الخطـــوات التي تتطلبها الخدمة، وإدخال 
البيانـــات المطلوبـــة الســـتكمال إجراءات 
التزامـــه  ضـــرورة  مـــع  الطلـــب  تقديـــم 
يمتلـــك  أن  وهـــي  الخدمـــة  باشـــتراطات 

ا  صاحب الشأن والمخّول مفتاًحا إلكترونيًّ
متقّدًمـــا، وأن يكون االثنان مســـجلين في 
خدمـــة اإلشـــعارات الحكوميـــة، ويتوّجب 

أيًضا أن ال تقل أعمارهم عن 15 عاًما.
كما ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة بأنـــه ُيمكن للفرد 
إدارة تخوياتـــه اإللكترونيـــة عـــن طريق 
خدمـــة إدارة التخويل والتـــي توفر مزايا 
عـــرض وحفـــظ وإلغـــاء التخويـــل، مضيًفا 
بأنـــه تـــّم كذلـــك إضافـــة خدمـــة التحقـــق 
bahrain. من التخويـــل اإللكتروني علـــى
bh والتـــي ُتمّكـــن الجهـــات الحكومية من 
وعـــرض  التخويـــل  صحـــة  مـــن  التحقـــق 
بياناتـــه، ومشـــيًرا إلـــى أنـــه ُيمكـــن كذلـــك 
لغيـــر المســـجلين فـــي خدمـــة اإلشـــعارات 
الحكومية التسجيل في هذه الخدمة عبر 
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ونـــّوه بأّن ُيمكن لألفراد الذين ال يمتلكون 
المتقـــدم  اإللكترونـــي  للمفتـــاح  حســـاًبا 
)eKey(، زيـــارة أحد مراكـــز بطاقة الهوية 
أو  عيســـى  مدينـــة  فـــي  للهيئـــة  التابعـــة 
الســـتكمال  ســـلمان  مينـــاء  أو  المحـــرق 
إجـــراءات امتاك الحســـاب أو التســـجيل 
 )Kiosk( الذاتيـــة  الخدمـــة  منصـــة  عبـــر 
المتوفـــرة فـــي هـــذه المراكـــز أو المنصـــة 

المتاحة في المرفأ المالي.
واالستفســـار  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 
عـــن خدمـــات التخويل اإللكترونـــي، فإنه 
يمكـــن لألفـــراد التواصـــل المباشـــر علـــى 
استفســـاراتهم  تقديـــم  أو   80008001
وماحظاتهـــم ومقترحاتهـــم عبـــر النظام 
الوطني للمقترحات والشـــكاوى )تواصل( 
bahrain.bh/Ta� لأو عبـــر تطبيق تواصـــ

.wasul
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محمد القائد

فارق إيجابي

ــعــائــلــة يــوســف  ــهــل طــبــيــب ال واســت
التحو حديثه قائال “أطمح أن أحقق 
وفخور  الطبي،  القطاع  في  المزيد 
ــى الـــطـــب، فمنذ  ــدًا بــانــتــمــائــي إلـ جــ
طفولتي لم أتخيل نفسي إال طبيبًا 
وقــد كــان والـــدي رحــمــه هللا طبيبًا 
تــعــكــس شخصيته  وكــانــت  أيـــضـــًا، 
الكثير من مبادئ وقيم هذه المهنة 

اإلنسانية”.
بدوره، قال أخصائي طب االطفال، 
الطبيب  يــوم  إن  الــحــورانــي  محمد 
هو تكريم له ولزمالئه وزميالته في 
المهنة؛ وذلك تقديرا إلسهامهم في 
شفاء المرضى من محنتهم من بعد 

المولى عز وجل.

مالبس بيضاء

امــراض  اخصائي  قــال  مــن جهته،  
البحرين  بمدينة  تجميل  و  جلدية 
الطبية، حسن خلف “كل عام و انتم 
بخير أقولها ألبطالنا الذين يرتدون 

مالبس بيضاء”. 
الطبيعي،  العالج  أخصائية  وقالت 
صــفــيــة ســـرحـــان “نــتــطــّلــع فـــي يــوم 
الطبيب إلى الوعي بأهمية التدخل 
الصحية  المشاكل  في عالج  المبكر 
خصوصًا المتعلقة بصحة العضالت 

والعمود الفقري والمفاصل”. 
ووجـــهـــت اســـتـــشـــاري طـــب نفسي 
ــغــيــن والـــعـــالقـــات  ــال ــب لـــأطـــفـــال وال
األســـريـــة صــديــقــة حــســيــن رســالــة 
أن  راجــيــة  ــاء،  ــبـ األطـ لجميع  شــكــر 
يكتب المولى التوفيق للجميع وأن 
المتالحقة  الصحية  األزمات  تنتهي 
شهدها  الــتــي  الصحية  والـــكـــوارث 

العالم.

 تشريف للطبيب

الباطنية  استشاري  قــال  ذلــك،  إلــى 
عبدالخالق  والروماتيزم  والمفاصل 
تشريف  هو  الطبيب  “يــوم  العريبي 
للطبيب بما يقدم ويعطي في سبيل 

إسعاد مرضاه وتخفيف معاناتهم”.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت اســتــشــاريــة 
وأطفال  وعقم  نساء  أمـــراض  أول 
ايفا  لمركز  الطبي  الــمــديــر  أنــابــيــب 
مناسبة  إن  مـــدن:  ســمــيــرة  الــطــبــي 

يوم الطبيب البحريني هي مناسبة 
واحــتــفــاء  اعــتــرافــا  وطــنــيــة تشكل 
بـــالـــدور اإلنــســانــي الــنــبــيــل لــلــكــوادر 
الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة الــتــي أثــبــتــت 
جــدارتــهــا وكــفــاءتــهــا واســتــعــدادهــا 
الــكــبــيــر لــلــتــضــحــيــة والـــعـــطـــاء في 
الصحي. والــقــطــاع  الــوطــن  خــدمــة 

وتــمــنــى اســتــشــاري مـــخ وأعــصــاب 
المولى  محمد الصفار أن يمن عليه 
أجل  من  والعافية؛  الصحة  موفور 
الطبي  بالقطاع  النهوض واالرتقاء  
في المملكة.وقال أخصائي امراض 
كل  خلف:  حسن  وتجميل،  جلدية 
ــام وأنــتــم بــخــيــر ألبــطــالــنــا الــذيــن  عـ
ترتدون مالبس بيضاء. اللهم اجعله 
يــومــا ســعــيــدا وفــريــدا وخــاصــا كما 
يستحقه األطباء وبوركت جهودكم 

وتفانيكم في عالج المرضى.

تضحيات كبيرة

بدوره، أكد استشاري الغدد الصماء 
الغدد  وحدة  رئيس  للكبار،  والسكر 
الطبي  السلمانية  بمجمع  الــصــمــاء 
هـــو مهنة  الــطــب  أن   حــســيــن طـــه 
الطبيب  خاللها  من  يبذل  إنسانية 
خدمة  سبيل  في  كبيرة  تضحيات 
بكثير  يــضــحــي  ــيــة، حــيــث  ــســان اإلن

مــن وقته وجــهــده  لــراحــة وسالمة 
الــمــرضــى. وقـــال أخــصــائــي الــعــالج 
الــمــوســوي:  قــاســم  ســيــد  الطبيعي، 
أذكـــر  أن  أن  أود  الــمــنــاســبــة  ــهــذه  ب
لــم يكن  نــفــســي بــهــذه الــمــقــولــة إن 
فال  البشر،  آلالم  يتسع  قلب  لديك 
أن  كــون  طبيبًا؛  تكون  أن  تستحق 
بــهــا مسيرتي  بـــدأت  الــمــقــولــة  هـــذه 
ــهــا.وفــي ذات  الــعــمــلــيــة وســأكــمــل ب
السياق، قال أخصائي تعزيز صحة 
أبرز  “بــأن  الشواي  محمود  وتغذية، 
تــطــلــعــاتــنــا كــأخــصــائــيــيــن هـــو فتح 
المجال لدراسة تكنولوجيا التصنيع 
بدءا  البحرين  مملكة  في  الغذائي 
ــدراســات  مــن الــبــكــالــوريــوس إلــى ال
لمثل  يحتاج  المستقبل  ألن  العليا؛ 

هذا التخصص.
وأكـــــدت اســتــشــاريــة طـــب الــفــم و 
األســنــان أمـــل الــســمــك أن األطــبــاء 
حقيقية  ثــروة  يمثلون  البحرينيين 
لــلــوطــن، مــؤكــدة اعــتــزازهــا بكل ما 

يقدموه خدمة لهذا الوطن الغالي. 
ــان فــاطــمــة  ــنـ وذكـــــرت طــبــيــبــة االسـ
رجب أن “األدوية تشفي تقريبًا كل 
ــراض، لــكــن األطــبــاء فــقــط هم  ــ االمـ
المرضى. كل  الــقــادرون على عــالج 
بألف خير وصحة  عام وكل طبيب 

وسالمة”.

حجر أساس

ــه، قــالــت  ــنـ ــيـ ــوع عـ ــوضــ ــمــ ــ ـــي ال ــ وفـ
استشاري أمراض باطنة وروماتيزم 
رئيس وحدة الروماتيزم في مجمع 
الرابطة  رئــيــس  الطبي،  السلمانية 
ــراض الــرومــاتــيــزم  ــ الــبــحــريــنــيــة ألمـ
ســعــديــة نــاجــي “أهــنــئ كــل طبيب 
بحريني اليوم وكل يوم؛ ألنه أثبت 

جدارته في المجال الصحي”.
ــاري طـــب األطـــفـــال  ــشـ ــتـ وقـــــال اسـ
والــجــهــاز الــتــنــفــســي والـــربـــو هشام 
الـــــعـــــكـــــري: فــــــي يــــــــوم الـــطـــبـــيـــب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أشـــــد عـــلـــى ســـواعـــد 
ــاء الــبــحــريــنــيــيــن الـــذيـــن هم  ــبـ األطـ
الصحية في وطننا  الخدمات  عماد 

البحرين.
ــة الـــتـــغـــذيـــة  ــيــ ــ ــائ وقـــــدمـــــت أخــــصــ
والـــحـــمـــيـــات، هـــديـــل ســعــد الــشــكــر 
الــذي  البحريني  للطبيب  والــثــنــاء 
أفــنــى وقــتــه فــي خــدمــة الــمــرضــى، 
ــتــغــذيــة الــســيــد  وأكـــــد أخـــصـــائـــي ال
أن  شخص  ألي  يمكن  ال  أنـــه   علي 
شخص  كــل  فليس  طــبــيــبــًا،  يصبح 
والصبر  والــمــهــارات  المعرفة  لــديــه 
إنسانية  بطريقة  خدماتهم  لتقديم 
واحــتــرافــيــة تــخــدم كــل الــنــاس من 

دون تمييز.

وحنجرة  وأذن  أنف  طبيبة  وقالت 
الــمــديــر الــطــبــي لــمــركــز دار الــحــيــاة 
بجزيل  أتــقــدم  رضـــي:  هــالــة  الطبي 
أرض  على  طبيب  كــل  إلــى  الشكر 
مملكتنا الحبيبة قد ساهم في وضع 
حجر األساس لمهنة الطب مما جعل 
مملكتنا في صدارة الدول في عالج 
والمعقدة،  المستعصية  ــراض  األمــ

وكل عام وأنتم بألف خير.

التفاني

العيسى  عمار  الطبيب  ذكــر  بــدوره، 
الــتــي حققها  ــازات  ــجـ ــاإلنـ بـ “نــفــخــر 
فـــي مختلف  الــبــحــريــنــي  الــطــبــيــب 
ــروه من  ــهـ الــتــخــصــصــات، و مـــا أظـ
المواطنين  لخدمة  وإخــالص  تفان 

والمقيمين في مملكة البحرين”.
إلى ذلك، قال الطبيب عمر الشريف 
“أرفع القبعة إلى كل زمالئي األطباء 
سبيل  فــي  يوميا  يكافحون  الــذيــن 
رعــايــة وعـــالج مــرضــاهــم. كــل في 
تخصصه ومجاله وبما يقدر عليه”.
وتجميل  تــركــيــب  أخــصــائــي  ــد  وأكــ
امتهان  أن   الفياض  حيدر  أســنــان 
الطب هو شرف عظيم، وأن تكون 
مــســؤواًل عــن حــيــاة اإلنــســان يعني 
تـــذود عنه حتى يصل  أنــك جــنــدي 

أثبتته  ما  ذلــك هو  األمــان، وأن  لبر 
الجائحة التي عصفت بالعالم.

وقـــالـــت الــطــبــيــبــة كــمــيــلــة الــمــاجــد: 
لكونك  شــكــرًا  وطبيبة  طبيب  لكل 
الحدود  أبعد  إلى  المتفاني  الطبيب 
وتــعــمــل بــال كــلــل مــن أجـــل تحقيق 
نــتــيــجــة شــفــاء مــرضــيــة.وتــوجــهــت 
طبيب عام آيات أبو حسان بالشكر 
األطــبــاء،  زمالئها  لجميع  والتهنئة 
نفسه  يــجــد  الــطــبــيــب  أن  ــدة  ــؤكـ مـ
ويشعر بإنسانيته عندما يتفانى في 

خدمة مرضاه.

الرعيل األول

ــاري تــجــمــيــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــارت اسـ
ــان يــمــامــة الــجــادر  وتــعــويــض األســن
هو  البحرينى  الطبيب  يوم  أن  إلى 
متذكرين  جميعا  بــه  نحتفل  يـــوم 
الرعيل األول من األطباء الذين بنوا 
المنظومات  اهــم  إحـــدى  بجهدهم 
الصحية في المنطقة إلى أن وصلت 
إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة ومـــازالـــت 

الجهود مستمرة. 
ــحــــت اســـتـــشـــاريـــة األســـنـــان  وأوضــ
ــأن يــوم  ــال ديــانــا جــاســم بـ ــفـ واألطـ
الطبيب هو يوم لكل طبيب إنسان 
العمل  في  دافعه  األولـــى،  بالدرجة 
سببًا  يكون  بــأن  ورغبته  إنسانيته، 
أرواح  وإنـــقـــاذ  آالم  تــخــفــيــف  فـــي 
اآلخرين، وإسعاد عائالت، وصناعة 
ــل لـــدى كــل مــريــض.  الــبــســمــة واألمــ
رئـــيـــس جمعية  نـــائـــب  قـــالـــت  كــمــا 
البحرينية، استشارية طب  األطباء 
العائلة أمل الغانم “في يوم الطبيب 
طبيب  لكل  شكًرا  نقول  البحريني 
ومهنة  الوطن  فخر  وأنتم  وطبيبة 
الطب  مهنة  أن  إلــى  مشيرة  الطب، 

إنسانية في المقام األول.
مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت اســتــشــاريــة 
أنها  النعيمي  النساء والــوالدة، فرح 
مريضاتها  تنعم  أن  تتمنى  ما  دائما 
بالصحة والعافية واألجنة والمواليد 
كــذلــك، تــحــرص دائــمــًا عــلــى صحة 
والنفسية  العقلية  الــمــرأة  وســالمــة 
الوالدة  بعد  التهيئة  و  الحمل  أثناء 
والنفسية  الــجــســديــة  الــنــاحــيــة  مــن 
للقيام بمهامها كمربية وأم لمستقبل 
أجيال. واختتمت “أتمنى أن يكون 
التعرض  مــن  يحمينا  صــوت  هــنــاك 
ــقــانــونــيــة وحــمــالت  ــمــســاءالت ال ــل ل
التشويه لعملنا للحد من تلك األمور 
ــاظ عــلــى ســمــعــة الــطــبــيــب  ــفـ ــحـ والـ
بجانب إدخال القوانين الطبية في 
هيئة  وإيجاد  القانونية  التشريعات 
بحماية  قضاة ومحامين مختصين 
المالحقة  مــن  والــمــريــض  الطبيب 
أسس  على  المبنية  غير  القانونية 

علمية أو طبية”.

لن نتوانى عـن تقديـم التضحيـات لخدمـة اإلنسانيـة
منقذو األرواح .. وصانعو األمل.. وراسمو البسمة .. الجنود البيض بيوم الطبيب البحريني:
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صفية سرحانديانا جاسم حسن خلفيمامة الجادرأمل السمك

عبدالهادي المحسنحسين طهسعدية ناجيعمر الشريفآيات أبو حسانهشام العكريمحمد الحورانيسيد قاسم الموسوي

حسن خلفصديقة حسنأمل الغانمكميلة الماجدحيدر الفياض محمد الصفارسميرة مدنهالة رضي

يوسف التحوفاطمة ر جبهديل سعدعبدالخالق العريبيالسيد عليعمار العنيسيفرح النعيميمحمود الشواي

“البالد”  عبر  المهنة  في  لزمالئهم  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  واألطباء  التغذية  أخصائيي  من  عدد  رفع 
بمناسبة يوم الطبيب البحريني، مؤكدين أن الطب من المهن العظيمة التي تساهم بعالج المرضى وتعزز صحة 
وسالمة المجتمع. وأشاروا إلى أن يوم الطبيب البحريني يعد مناسبة وطنية لالحتفاء بالدور اإلنساني النبيل 
خدمة  في  والعطاء  للتضحية  الكبير  واستعدادها  وكفاءتها  جدارتها  أثبتت  التي  البحرينية  الطبية  للكوادر 

القطاع الصحي خصوصًا والوطن عمومًا.

منال الشيخ

احتفل مستشفى السالم التخصصي بيوم 
الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي الـــذي يــصــادف أول 

أربعاء من كل شهر نوفمبر بحماس كبير.
ــضــوء  ــمــنــاســبــة تـــم تــســلــيــط ال وبـــهـــذه ال
المرضى  عــالج  فــي  األطــبــاء  أهمية  على 
األوقات  في  المتفانية خاصة  وخدماتهم 
العصيبة واألوبية حيث يخاطر الكثيرون 

بحياتهم.
وفي الحديث بهذه المناسبة، أكد الدكتور 
الــســالم  رئــيــس مستشفى  صــالــح  جــمــال 
العظام  جــراحــة  واســتــشــاري  التخصصي 
في كلمته االفتتاحية “أن يوم األطباء هو 
لتكريم  به  واالحتفال  تخصيصه  تم  يوم 
مساهمات األطباء في إنقاذ حياة األفراد 
واألمــــراض ووقايتهم من  الــحــوادث  مــن 

كله  ذلــك  و  المزمنة  و  المعدية  األمـــراض 
يصب في تعزيز صحة المجتمع و تمكين 
مملكتنا  لرفعة  الــجــاد  العمل  مــن  أفـــراده 
مملكة  ملك  سيدي  قــيــادة  تحت  الغالية 

الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البحرين 
من  ورعــايــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  لــدن 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

القائمين  مــن  وتــوجــيــه  خليفة  آل  حــمــد 
في  المتطورة  الصحية  المنظومة  على 

البحرين”. 
وأضاف أننا اليوم نحتفل أيًضا بإنجازات 

أطبائنا في مستشفى السالم التخصصي 
ــتــــه ســبــعــون  ــي أروقــ ــذي يــعــمــل فـ ــ الـ
طــبــيــبــا بــحــريــنــيــا بــيــن أخــصــائــيــيــن 
الطاقم  مجموع  من  واستشاريين 
طبيب.   101 مــن  الــمــكــون  الــطــبــي 
هــــــــؤالء الـــنـــخـــبـــة مـــــن األطــــبــــاء 

البحرينيين يعتبرون من األفضل في 
الفريدة  تخصصاتهم  مــجــاالت 

من نوعها على مستوى 
والمنطقة  البحرين 
ويشكلون  العربية 
أساسيين  أعــضــاء 
فــــــــــــــي أســــــــــــــرة 
للرعاية  الــســالم 

الصحية”.

البحير - مستشفى السالم التخصصي

70 طبيبا بحرينيا بمستشفى السالم من األفضل بمجاالت تخصصاتهم
أسرة السالم للرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب البحريني... صالح:

جمال 
صالح

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/513303014810.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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فارق إيجابي

ــعــائــلــة يــوســف  ــهــل طــبــيــب ال واســت
التحو حديثه قائال “أطمح أن أحقق 
وفخور  الطبي،  القطاع  في  المزيد 
ــى الـــطـــب، فمنذ  ــدًا بــانــتــمــائــي إلـ جــ
طفولتي لم أتخيل نفسي إال طبيبًا 
وقــد كــان والـــدي رحــمــه هللا طبيبًا 
تــعــكــس شخصيته  وكــانــت  أيـــضـــًا، 
الكثير من مبادئ وقيم هذه المهنة 

اإلنسانية”.
بدوره، قال أخصائي طب االطفال، 
الطبيب  يــوم  إن  الــحــورانــي  محمد 
هو تكريم له ولزمالئه وزميالته في 
المهنة؛ وذلك تقديرا إلسهامهم في 
شفاء المرضى من محنتهم من بعد 

المولى عز وجل.

مالبس بيضاء

امــراض  اخصائي  قــال  مــن جهته،  
البحرين  بمدينة  تجميل  و  جلدية 
الطبية، حسن خلف “كل عام و انتم 
بخير أقولها ألبطالنا الذين يرتدون 

مالبس بيضاء”. 
الطبيعي،  العالج  أخصائية  وقالت 
صــفــيــة ســـرحـــان “نــتــطــّلــع فـــي يــوم 
الطبيب إلى الوعي بأهمية التدخل 
الصحية  المشاكل  في عالج  المبكر 
خصوصًا المتعلقة بصحة العضالت 

والعمود الفقري والمفاصل”. 
ووجـــهـــت اســـتـــشـــاري طـــب نفسي 
ــغــيــن والـــعـــالقـــات  ــال ــب لـــأطـــفـــال وال
األســـريـــة صــديــقــة حــســيــن رســالــة 
أن  راجــيــة  ــاء،  ــبـ األطـ لجميع  شــكــر 
يكتب المولى التوفيق للجميع وأن 
المتالحقة  الصحية  األزمات  تنتهي 
شهدها  الــتــي  الصحية  والـــكـــوارث 

العالم.

 تشريف للطبيب

الباطنية  استشاري  قــال  ذلــك،  إلــى 
عبدالخالق  والروماتيزم  والمفاصل 
تشريف  هو  الطبيب  “يــوم  العريبي 
للطبيب بما يقدم ويعطي في سبيل 

إسعاد مرضاه وتخفيف معاناتهم”.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت اســتــشــاريــة 
وأطفال  وعقم  نساء  أمـــراض  أول 
ايفا  لمركز  الطبي  الــمــديــر  أنــابــيــب 
مناسبة  إن  مـــدن:  ســمــيــرة  الــطــبــي 

يوم الطبيب البحريني هي مناسبة 
واحــتــفــاء  اعــتــرافــا  وطــنــيــة تشكل 
بـــالـــدور اإلنــســانــي الــنــبــيــل لــلــكــوادر 
الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة الــتــي أثــبــتــت 
جــدارتــهــا وكــفــاءتــهــا واســتــعــدادهــا 
الــكــبــيــر لــلــتــضــحــيــة والـــعـــطـــاء في 
الصحي. والــقــطــاع  الــوطــن  خــدمــة 
وتــمــنــى اســتــشــاري مـــخ وأعــصــاب 
المولى  محمد الصفار أن يمن عليه 
أجل  من  والعافية؛  الصحة  موفور 
الطبي  بالقطاع  النهوض واالرتقاء  
في المملكة.وقال أخصائي امراض 
كل  خلف:  حسن  وتجميل،  جلدية 
ــام وأنــتــم بــخــيــر ألبــطــالــنــا الــذيــن  عـ
ترتدون مالبس بيضاء. اللهم اجعله 
يــومــا ســعــيــدا وفــريــدا وخــاصــا كما 
يستحقه األطباء وبوركت جهودكم 

وتفانيكم في عالج المرضى.

تضحيات كبيرة

بدوره، أكد استشاري الغدد الصماء 
الغدد  وحدة  رئيس  للكبار،  والسكر 
الطبي  السلمانية  بمجمع  الــصــمــاء 
هـــو مهنة  الــطــب  أن   حــســيــن طـــه 
الطبيب  خاللها  من  يبذل  إنسانية 
خدمة  سبيل  في  كبيرة  تضحيات 
بكثير  يــضــحــي  ــيــة، حــيــث  ــســان اإلن

مــن وقته وجــهــده  لــراحــة وسالمة 
الــمــرضــى. وقـــال أخــصــائــي الــعــالج 
الــمــوســوي:  قــاســم  ســيــد  الطبيعي، 
أذكـــر  أن  أن  أود  الــمــنــاســبــة  ــهــذه  ب
لــم يكن  نــفــســي بــهــذه الــمــقــولــة إن 
فال  البشر،  آلالم  يتسع  قلب  لديك 
أن  كــون  طبيبًا؛  تكون  أن  تستحق 
بــهــا مسيرتي  بـــدأت  الــمــقــولــة  هـــذه 
ــهــا.وفــي ذات  الــعــمــلــيــة وســأكــمــل ب
السياق، قال أخصائي تعزيز صحة 
أبرز  “بــأن  الشواي  محمود  وتغذية، 
تــطــلــعــاتــنــا كــأخــصــائــيــيــن هـــو فتح 
المجال لدراسة تكنولوجيا التصنيع 
بدءا  البحرين  مملكة  في  الغذائي 
ــدراســات  مــن الــبــكــالــوريــوس إلــى ال
لمثل  يحتاج  المستقبل  ألن  العليا؛ 

هذا التخصص.
وأكـــــدت اســتــشــاريــة طـــب الــفــم و 
األســنــان أمـــل الــســمــك أن األطــبــاء 
حقيقية  ثــروة  يمثلون  البحرينيين 
لــلــوطــن، مــؤكــدة اعــتــزازهــا بكل ما 

يقدموه خدمة لهذا الوطن الغالي. 
ــان فــاطــمــة  ــنـ وذكـــــرت طــبــيــبــة االسـ
رجب أن “األدوية تشفي تقريبًا كل 
ــراض، لــكــن األطــبــاء فــقــط هم  ــ االمـ
المرضى. كل  الــقــادرون على عــالج 
بألف خير وصحة  عام وكل طبيب 

وسالمة”.

حجر أساس

ــه، قــالــت  ــنـ ــيـ ــوع عـ ــوضــ ــمــ ــ ـــي ال ــ وفـ
استشاري أمراض باطنة وروماتيزم 
رئيس وحدة الروماتيزم في مجمع 
الرابطة  رئــيــس  الطبي،  السلمانية 
ــراض الــرومــاتــيــزم  ــ الــبــحــريــنــيــة ألمـ
ســعــديــة نــاجــي “أهــنــئ كــل طبيب 
بحريني اليوم وكل يوم؛ ألنه أثبت 

جدارته في المجال الصحي”.
ــاري طـــب األطـــفـــال  ــشـ ــتـ وقـــــال اسـ
والــجــهــاز الــتــنــفــســي والـــربـــو هشام 
الـــــعـــــكـــــري: فــــــي يــــــــوم الـــطـــبـــيـــب 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أشـــــد عـــلـــى ســـواعـــد 
ــاء الــبــحــريــنــيــيــن الـــذيـــن هم  ــبـ األطـ
الصحية في وطننا  الخدمات  عماد 

البحرين.
ــة الـــتـــغـــذيـــة  ــيــ ــ ــائ وقـــــدمـــــت أخــــصــ
والـــحـــمـــيـــات، هـــديـــل ســعــد الــشــكــر 
الــذي  البحريني  للطبيب  والــثــنــاء 
أفــنــى وقــتــه فــي خــدمــة الــمــرضــى، 
ــتــغــذيــة الــســيــد  وأكـــــد أخـــصـــائـــي ال
أن  شخص  ألي  يمكن  ال  أنـــه   علي 
شخص  كــل  فليس  طــبــيــبــًا،  يصبح 
والصبر  والــمــهــارات  المعرفة  لــديــه 
إنسانية  بطريقة  خدماتهم  لتقديم 
واحــتــرافــيــة تــخــدم كــل الــنــاس من 

دون تمييز.

وحنجرة  وأذن  أنف  طبيبة  وقالت 
الــمــديــر الــطــبــي لــمــركــز دار الــحــيــاة 
بجزيل  أتــقــدم  رضـــي:  هــالــة  الطبي 
أرض  على  طبيب  كــل  إلــى  الشكر 
مملكتنا الحبيبة قد ساهم في وضع 
حجر األساس لمهنة الطب مما جعل 
مملكتنا في صدارة الدول في عالج 
والمعقدة،  المستعصية  ــراض  األمــ

وكل عام وأنتم بألف خير.

التفاني

العيسى  عمار  الطبيب  ذكــر  بــدوره، 
الــتــي حققها  ــازات  ــجـ ــاإلنـ بـ “نــفــخــر 
فـــي مختلف  الــبــحــريــنــي  الــطــبــيــب 
ــروه من  ــهـ الــتــخــصــصــات، و مـــا أظـ
المواطنين  لخدمة  وإخــالص  تفان 

والمقيمين في مملكة البحرين”.
إلى ذلك، قال الطبيب عمر الشريف 
“أرفع القبعة إلى كل زمالئي األطباء 
سبيل  فــي  يوميا  يكافحون  الــذيــن 
رعــايــة وعـــالج مــرضــاهــم. كــل في 
تخصصه ومجاله وبما يقدر عليه”.

وتجميل  تــركــيــب  أخــصــائــي  ــد  وأكــ
امتهان  أن   الفياض  حيدر  أســنــان 
الطب هو شرف عظيم، وأن تكون 
مــســؤواًل عــن حــيــاة اإلنــســان يعني 
تـــذود عنه حتى يصل  أنــك جــنــدي 

أثبتته  ما  ذلــك هو  األمــان، وأن  لبر 
الجائحة التي عصفت بالعالم.

وقـــالـــت الــطــبــيــبــة كــمــيــلــة الــمــاجــد: 
لكونك  شــكــرًا  وطبيبة  طبيب  لكل 
الحدود  أبعد  إلى  المتفاني  الطبيب 
وتــعــمــل بــال كــلــل مــن أجـــل تحقيق 
نــتــيــجــة شــفــاء مــرضــيــة.وتــوجــهــت 
طبيب عام آيات أبو حسان بالشكر 
األطــبــاء،  زمالئها  لجميع  والتهنئة 
نفسه  يــجــد  الــطــبــيــب  أن  ــدة  ــؤكـ مـ
ويشعر بإنسانيته عندما يتفانى في 

خدمة مرضاه.

الرعيل األول

ــاري تــجــمــيــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــارت اسـ
ــان يــمــامــة الــجــادر  وتــعــويــض األســن
هو  البحرينى  الطبيب  يوم  أن  إلى 
متذكرين  جميعا  بــه  نحتفل  يـــوم 
الرعيل األول من األطباء الذين بنوا 
المنظومات  اهــم  إحـــدى  بجهدهم 
الصحية في المنطقة إلى أن وصلت 
إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة ومـــازالـــت 

الجهود مستمرة. 
ــحــــت اســـتـــشـــاريـــة األســـنـــان  وأوضــ
ــأن يــوم  ــال ديــانــا جــاســم بـ ــفـ واألطـ
الطبيب هو يوم لكل طبيب إنسان 
العمل  في  دافعه  األولـــى،  بالدرجة 
سببًا  يكون  بــأن  ورغبته  إنسانيته، 
أرواح  وإنـــقـــاذ  آالم  تــخــفــيــف  فـــي 
اآلخرين، وإسعاد عائالت، وصناعة 
ــل لـــدى كــل مــريــض.  الــبــســمــة واألمــ
رئـــيـــس جمعية  نـــائـــب  قـــالـــت  كــمــا 
البحرينية، استشارية طب  األطباء 
العائلة أمل الغانم “في يوم الطبيب 
طبيب  لكل  شكًرا  نقول  البحريني 
ومهنة  الوطن  فخر  وأنتم  وطبيبة 
الطب  مهنة  أن  إلــى  مشيرة  الطب، 

إنسانية في المقام األول.
مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت اســتــشــاريــة 
أنها  النعيمي  النساء والــوالدة، فرح 
مريضاتها  تنعم  أن  تتمنى  ما  دائما 
بالصحة والعافية واألجنة والمواليد 
كــذلــك، تــحــرص دائــمــًا عــلــى صحة 
والنفسية  العقلية  الــمــرأة  وســالمــة 
الوالدة  بعد  التهيئة  و  الحمل  أثناء 
والنفسية  الــجــســديــة  الــنــاحــيــة  مــن 
للقيام بمهامها كمربية وأم لمستقبل 
أجيال. واختتمت “أتمنى أن يكون 
التعرض  مــن  يحمينا  صــوت  هــنــاك 
ــقــانــونــيــة وحــمــالت  ــمــســاءالت ال ــل ل
التشويه لعملنا للحد من تلك األمور 
ــاظ عــلــى ســمــعــة الــطــبــيــب  ــفـ ــحـ والـ
بجانب إدخال القوانين الطبية في 
هيئة  وإيجاد  القانونية  التشريعات 
بحماية  قضاة ومحامين مختصين 
المالحقة  مــن  والــمــريــض  الطبيب 
أسس  على  المبنية  غير  القانونية 

علمية أو طبية”.

لن نتوانى عـن تقديـم التضحيـات لخدمـة اإلنسانيـة
منقذو األرواح .. وصانعو األمل.. وراسمو البسمة .. الجنود البيض بيوم الطبيب البحريني:
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صفية سرحانديانا جاسم حسن خلفيمامة الجادرأمل السمك

عبدالهادي المحسنحسين طهسعدية ناجيعمر الشريفآيات أبو حسانهشام العكريمحمد الحورانيسيد قاسم الموسوي

حسن خلفصديقة حسنأمل الغانمكميلة الماجدحيدر الفياض محمد الصفارسميرة مدنهالة رضي

يوسف التحوفاطمة ر جبهديل سعدعبدالخالق العريبيالسيد عليعمار العنيسيفرح النعيميمحمود الشواي

“البالد”  عبر  المهنة  في  لزمالئهم  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  واألطباء  التغذية  أخصائيي  من  عدد  رفع 
بمناسبة يوم الطبيب البحريني، مؤكدين أن الطب من المهن العظيمة التي تساهم بعالج المرضى وتعزز صحة 
وسالمة المجتمع. وأشاروا إلى أن يوم الطبيب البحريني يعد مناسبة وطنية لالحتفاء بالدور اإلنساني النبيل 
خدمة  في  والعطاء  للتضحية  الكبير  واستعدادها  وكفاءتها  جدارتها  أثبتت  التي  البحرينية  الطبية  للكوادر 

القطاع الصحي خصوصًا والوطن عمومًا.

منال الشيخ

احتفل مستشفى السالم التخصصي بيوم 
الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي الـــذي يــصــادف أول 

أربعاء من كل شهر نوفمبر بحماس كبير.
ــضــوء  ــمــنــاســبــة تـــم تــســلــيــط ال وبـــهـــذه ال
المرضى  عــالج  فــي  األطــبــاء  أهمية  على 
األوقات  في  المتفانية خاصة  وخدماتهم 
العصيبة واألوبية حيث يخاطر الكثيرون 

بحياتهم.
وفي الحديث بهذه المناسبة، أكد الدكتور 
الــســالم  رئــيــس مستشفى  صــالــح  جــمــال 
العظام  جــراحــة  واســتــشــاري  التخصصي 
في كلمته االفتتاحية “أن يوم األطباء هو 
لتكريم  به  واالحتفال  تخصيصه  تم  يوم 
مساهمات األطباء في إنقاذ حياة األفراد 
واألمــــراض ووقايتهم من  الــحــوادث  مــن 

كله  ذلــك  و  المزمنة  و  المعدية  األمـــراض 
يصب في تعزيز صحة المجتمع و تمكين 
مملكتنا  لرفعة  الــجــاد  العمل  مــن  أفـــراده 
مملكة  ملك  سيدي  قــيــادة  تحت  الغالية 

الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البحرين 
من  ورعــايــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  لــدن 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

القائمين  مــن  وتــوجــيــه  خليفة  آل  حــمــد 
في  المتطورة  الصحية  المنظومة  على 

البحرين”. 
وأضاف أننا اليوم نحتفل أيًضا بإنجازات 

أطبائنا في مستشفى السالم التخصصي 
ــتــــه ســبــعــون  ــي أروقــ ــذي يــعــمــل فـ ــ الـ
طــبــيــبــا بــحــريــنــيــا بــيــن أخــصــائــيــيــن 
الطاقم  مجموع  من  واستشاريين 
طبيب.   101 مــن  الــمــكــون  الــطــبــي 
هــــــــؤالء الـــنـــخـــبـــة مـــــن األطــــبــــاء 

البحرينيين يعتبرون من األفضل في 
الفريدة  تخصصاتهم  مــجــاالت 

من نوعها على مستوى 
والمنطقة  البحرين 
ويشكلون  العربية 
أساسيين  أعــضــاء 
فــــــــــــــي أســــــــــــــرة 
للرعاية  الــســالم 

الصحية”.

البحير - مستشفى السالم التخصصي

70 طبيبا بحرينيا بمستشفى السالم من األفضل بمجاالت تخصصاتهم
أسرة السالم للرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب البحريني... صالح:

جمال 
صالح
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