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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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محميد احملميد
تبكي، فقيدتها  أن  لها  المحرق، وحق  بكت 
الغالية، األم الحنون، ذات القلب الرؤوف.. بكت 
الـــمـــحـــرق، ووجــــب عــلــيــهــا أن تــبــكــي، فـــي رحــيــل 
بكت  البيضاء..  األيـــادي  ذات  العطوف،  األخــت 
ونسائها،  برجالها  وبيوتها،  بفرجانها  المحرق 
والــقــامــة..  الــقــيــمــة  عــلــى  وأطــفــالــهــا..  بشبابها 
المغفور  الــوطــن..  فقيدة  والمسيرة..  والسيرة 
بنت عيسى  الغالية منيرة  تعالى،  اهلل  بإذن  لها 
بن هندي المناعي، رحمها اهلل وأسكنها فسيح 

جناته.
عصامية  بــارزة،  نسائية  بحرينية  شخصية 
أعمالها  الكلمة..  بمعنى  استثنائية  مخلصة.. 
تحدياتها..  تــجــاوز  عــطــاؤهــا  ألــقــابــهــا..  سبقت 
الحميدة،  واألخـــاق  الطيبة،  الصفات  جمعت 
والمحرق..  البحرين  بنت  الكريمة..  والخصال 
ــورى الـــســـابـــقـــة، وســـفـــيـــرة  ــ ــشـ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
الــنــوايــا الــحــســنــة، نــالــت الــشــهــادة فــي المرحلة 
النفس  علم  دبــلــوم  ونــالــت  تــفــوق،  بكل  الثانوية 
ــج حــضــانــات  ــرامـ ــي بـ الــمــتــخــصــص، ودبـــلـــومـــا فـ
وريــــاض األطـــفـــال، ودبــلــومــا فــي تــعــامــل األســـرة 
الـــخـــاصـــة،  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  ــال  ــ ــفـ ــ األطـ ــع  مــ
النفس.. ونالت قبل كل ذلك  وبكالوريوس علم 

حب الناس جميعا.   
واإلصــرار،  العزيمة  عنوانها  حياتها..  قصة 
والمثابرة واإلنجاز، والكفاح والنجاح.. أسهمت 
ودافعت  الــدولــي،  الــحــراك  تأسيس جمعية  فــي 
بــالــقــوانــيــن  الـــخـــاصـــة  االحـــتـــيـــاجـــات  عـــن ذوي 
والــتــشــريــعــات، ودعـــمـــت تــمــكــيــن وتـــقـــدم الــمــرأة 
خالدة  وبصماتها  المحافل،  كل  في  البحرينية 
قسم  مــســؤولــة  عملت  حينما  الــعــمــل،  وزارة  فــي 
االحــتــيــاجــات  وذوي  الــمــعــاقــيــن  عـــن  تــوظــيــف 
ــة، وإســـهـــامـــاتـــهـــا الــجــلــيــلــة فــــي مــجــال  ــاصـ ــخـ الـ
الــعــمــل الــتــطــوعــي، وإســهــامــاتــهــا الـــعـــديـــدة في 

مـــجـــال الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة، جــعــلــهــا محط 
ونــمــوذجــا  المجتمع،  فــئــات  لــكــل  واعـــتـــزاز  فــخــر 
خدمة  طموحها  إرادة..  صــاحــب  لــكــل  متميزا 
عز  المولى  رضــا  وغايتها  والمواطنين،  الوطن 
وجل.. ورحيلها أشعرنا بحزن كبير، وألم عميق، 

وحسبنا أنها اآلن عند الرحمن الرحيم.
كــانــت تــوجــب الـــنـــاس فـــي كـــل الــمــنــاســبــات، 
ومــتــمــســكــة بــــالــــعــــادات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األصـــيـــلـــة 
فـــي االحـــتـــرام والــتــقــديــر.. وكــثــيــرا مـــا تشرفت 
بتواصلها واتصاالتها وحتى زياراتها، وكانت نعم 
األم واألخت، ونعم المربية واألستاذة الفاضلة، 
الــصــحــيــة عن  الـــظـــروف  منعتها  حــيــنــمــا  حــتــى 
الحضور، كانت تحرص على التواصل والسؤال 
اكتظاظ  وما  واالتصال..  بالهاتف  الجميع  عن 
الناس في مقبرة المحرق، للصاة عليها والسير 
خلف جنازتها في مشهد مهيب، إال صورة نادرة 
من صور الوفاء الجميل، الذي تستحقه وأكثر.

أســـمـــيـــت ابـــنـــتـــي »مـــنـــايـــر« تــيــمــنــا بــاســمــهــا 
عند  المستشفى  فــي  زارتــنــا  وحينما  »مــنــيــرة«، 
وكانت  تزعلوها..  ابنتي فا  قالت هذه  الــوالدة، 
دائــمــة الــتــواصــل مــع أســرتــي، وكــثــيــرا مــا تطلب 
مني زيارتها مع زوجتي في بيتها الكريم، الكائن 
التي  المحرق،  مدينة  في  هندي  بن  فريج  في 

تسكنها وتعشقها. 
العزيز  للعم  والــمــواســاة  الــتــعــازي  خــالــص 
ــم الــفــاضــل  ــعـ صـــالـــح بـــن هـــنـــدي الــمــنــاعــي، والـ
العائلة  أفــراد  وكــل  المناعي،  هندي  بن  سلمان 
الوطن،  وفقيدة  المحرق،  فقيدة  في  الكريمة، 
مــنــيــرة بنت  الــعــزيــزة  ــاذة  ــتــ األم واألخـــــت واألســ
عيسى بن هندي المناعي.. ففي رحيلها فقدنا 
وحق  ــدود..  حـ بــا  عطاء  ذات  كريمة،  شخصية 
للمحرق أن تفتقدها وتبكيها، وستظل تذكرها 

على الدوام.

malmahmeed7@gmail.com

منيرة بن هندي.. 

تبكيك المحرق

ــارق بــــن حــســن  ــ اســتــقــبــل الـــفـــريـــق طــ
الــحــســن رئـــيـــس األمـــــن الـــعـــام وفــــــدًا من 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــوخ والـ ــيــ ــشــ مـــوظـــفـــي مـــجـــلـــســـي الــ
بحضور  األمريكية،  المتحدة  بــالــواليــات 
اللواء الدكتور حمد بن محمد آل خليفة 
والعميد محمد  العام  األمن  رئيس  نائب 
عبداهلل الحرم مساعد رئيس األمن العام 

لشؤون العمليات والتدريب.
األمن  رئيس  رحــب  اللقاء،  بداية  في 
الــعــام بــالــوفــد الــزائــر، مــنــوهــًا إلــى أهمية 
مثل هذه الزيارات في إبراز جهود مملكة 
الجالة  بقيادة حضرة صاحب  البحرين 

عاهل  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
صاحب  ومساندة  ودعــم  المعظم،  الــبــاد 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في التمسك بالثوابت األصيلة للمجتمع 
القائمة  الوطنية  الهوية  على  والحفاظ 
على قيم السام والتعايش ونبذ التطرف 
وقــــبــــول اآلخــــــــر، والــــتــــي تـــشـــكـــل الـــســـيـــاج 
التطرف،  مــن  المجتمع  لحماية  الــقــوي 
ــازات الــوطــنــيــة  ــجــ والــمــحــافــظــة عــلــى اإلنــ
التي حققتها المملكة في العهد الزاهر، 
مشيرًا إلى أن البحرين ماضية في نهجها 

وتعزيز  التعايش  على  القائم  الحضاري 
ثــقــافــة الــســام والــحــريــات الــديــنــيــة وحــق 

المعتقد والحريات الفكرية والثقافية.
وأشار رئيس األمن العام إلى توجيهات 
آل  عــبــداهلل  بــن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
المستمر  ودعــمــه  الداخلية  وزيــر  خليفة 
لــكــل مــا مــن شــأنــه رفـــع الــكــفــاءة وتــعــزيــز 
القدرات األمنية وتطوير مستويات األداء 
ــاء بـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــب  ــ ــقـ ــ ــــال االرتـ مــــن خـ
والتقنيات،  الــمــعــدات  أحـــدث  واســتــخــدام 
واالنــفــتــاح عــلــى خــبــرات وتـــجـــارب الـــدول 
الــمــتــقــدمــة فـــي هـــذا الــجــانــب فـــي سبيل 

حفظ األمن وتعزيز االستقرار.
وخال اللقاء اطلع الوفد الزائر على 
جهود التوسع في تطبيق قانون العقوبات 
فـــي تنفيذ  ــبــــدء  والــ الــبــديــلــة  والـــتـــدابـــيـــر 
بــرنــامــج الــســجــون الــمــفــتــوحــة، والــجــهــود 
ــي تـــعـــزيـــز مــنــهــج الـــشـــراكـــة  ــة فــ ــبـــذولـ ــمـ الـ
بين  الفعال  للتواصل  كمبدأ  المجتمعية 
الــمــدنــي،  المجتمع  وأفــــراد  األمـــن  ــال  رجـ
كــمــا تــفــقــد الـــوفـــد الــمــعــرض الــــذي أقــيــم 
نــمــاذج من  وتضمن  الــزيــارة،  على هامش 
استخدمتها  التي  والمتفجرات  األسلحة 

الجماعات اإلرهابية.

ــد ســــلــــمــــان بـــــن عــيــســى  ــ ــ أكـ
الــمــنــاعــي محافظ  بــن هــنــدي 
محافظة المحرق أن استضافة 
ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ الـــبـــحـــريـــن اجــ
مع  تزامنا  المسلمين  حكماء 
الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــاريــخــيــة 
بابا  فرنسيس  الــبــابــا  لــقــداســة 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة تــؤكــد 
المعظم  الملك  جالة  جهود 
ومــــكــــانــــة الـــمـــمـــلـــكـــة ودورهـــــــــا 
ــي نـــشـــر ثــقــافــة  ــ الــــمــــحــــوري فـ
ــا  ــعـ ــايـــش اإلنــــســــانــــي، رافـ ــعـ ــتـ الـ
بهذه  الــمــحــرق  أهــالــي  ترحيب 
الزيارة الكريمة لفضيلة اإلمام 
األكــبــر الــدكــتــور أحــمــد الطيب 
وقداسة  الشريف  األزهــر  شيخ 

البابا فرنسيس.
جــاء ذلــك خــال المجلس 
األسبوعي للمحافظة بحضور 
ــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة  الــعــمــيــد عــ
الجيران نائب المحافظ وعدد 
مــن أهــالــي الــمــحــافــظــة، حيث 
ــوا الــشــكــر والــتــقــديــر الــى  ــعـ رفـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــارات ســـمـــوه الــمــثــمــرة  ــ ــ عــلــى زيـ
لــلــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، التي أثمرت 
إقليمية  شركات  خمس  إعــان 
عدد  فــي  االســتــثــمــار  تستهدف 

فــيــهــا مملكة  بــمــا  ــدول  ــ الــ مـــن 
الــبــحــريــن، والــتــي تــؤكــد جــذور 
واألخوية  التاريخية  العاقات 

بين البلدين الشقيقين.
كــمــا أشــــــادوا بــجــهــود سمو 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــد بـ ــالــ الـــشـــيـــخ خــ
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة 
ــى لــلــشــبــاب  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
والــــــريــــــاضــــــة رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
دور  على  البحرينية  األولمبية 

القطاعين  تــطــويــر  فــي  ســمــوه 
الـــريـــاضـــي والـــشـــبـــابـــي ورعـــايـــة 
الدولي  العربي  المؤتمر  سموه 
ــوان  ــنــ عــ ــل  ــمــ حــ الـــــــــذي  األول 
الــواقــع  بين  العربية  الــريــاضــة 
والطموح وشهد مشاركة واسعة 
مـــن األكــاديــمــيــيــن والــبــاحــثــيــن 

العرب.
وأشــــــــــــاد األهـــــــالـــــــي خــــال 
مـــــــداخـــــــاتـــــــهـــــــم بــــــالــــــحــــــراك 
الديمقراطي المتمثل بافتتاح 

مقار المترشحين لانتخابات 
الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة، مــؤكــديــن 
الــجــمــاهــيــري في  الــحــضــور  أن 
ــار يــعــكــس الــثــقــافــة  ــقـ ــمـ ــل الـ كــ

السياسية لدى المواطنين.
ــد نــائــب الــمــحــافــظ أن  وأكــ
وخدمة  المجتمعية  الــشــراكــة 
مبادئ  تأتي ضمن  المواطنين 
األمــــــــــن الـــــــعـــــــام، ومـــحـــافـــظـــة 
الــمــحــرق بــكــل مــدنــهــا وقــراهــا 
ــظــــى بـــــتـــــعـــــاون وتــــكــــاتــــف  ــحــ تــ

رســمــي وأهــلــي يــمــثــل الــشــراكــة 
المجتمعية الحقة.

واخــــــــــتــــــــــتــــــــــم األهـــــــــــالـــــــــــي 
دور  أهمية  بتأكيد  مداخاتهم 
االستثمار  فــي  السياحة  وزارة 
ــق ومـــواقـــع  ــرافـ ــمـ الــحــقــيــقــي لـ
الساحلية  وخاصة  المحافظة 
البدء  منها، مطالبين بضرورة 
فـــي اســتــغــال تــلــك الــســواحــل 
بــإقــامــة الــشــواطــئ والــمــطــاعــم 

والمقاهي والمنتجعات.

محافظ واأهالي المحرق يوؤكدون جهود جاللة الملك في ن�سر ثقافة التعاي�ش الإن�ساني

} جانب من المجلس االسبوعي لمحافظة المحرق.

ــار مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بين  فـــي إطــ
وزارة الداخلية ومجلس الوزراء البريطاني في 
مجال الطوارئ والكوارث، اجتمع الفريق طارق 
بــن حــســن الــحــســن رئــيــس األمـــن الــعــام رئيس 
السيد  الكوارث، مع  الوطنية لمواجهة  اللجنة 
البرامج الخاصة بكلية  ريتشارد جيمس مدير 

تخطيط الطوارئ بالمملكة المتحدة.
وفــي مستهل االجــتــمــاع أكــد رئــيــس األمــن 
وكلية  البحرين  بين  القائمة  الشراكة  أن  العام 
ــاالت الــحــمــايــة  ــجــ ــي مــ تــخــطــيــط الـــــطـــــوارئ فــ
ــرؤى  الــ وأن   ،2005 ــام  عــ مــنــذ  تــمــتــد  الــمــدنــيــة 
واالســتــراتــيــجــيــات الــخــاصــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــمـــي لــــأحــــداث  ــالـ ــعـ تـــتـــمـــاشـــى مــــع الــــســــيــــاق الـ
الـــدولـــي، مشيرًا  الــمــســتــوى  والــمــتــغــيــرات عــلــى 
إلــى أن االســتــعــداد واالســتــثــمــار فــي خلق بيئة 
وطــنــيــة آمــنــة، يــعــدان ركــيــزتــان أســاســيــتــان في 
دفع عجلة التنمية واالزدهار لمملكة البحرين، 
يسهم  والــتــعــاون  الشراكة  هــذه  استمرارية  وأن 
ــول إلــــى تــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة  ــوصــ فـــي الــ
المستوى  الــدول على  التي تطمح  المستدامة 

األمني لتحقيقها.

والبرامج  المشاريع  مناقشة  اللقاء،  خــال  وتــم 
الحماية  مــجــال  فــي  بالتطوير  الــخــاصــة  المشتركة 
رفع  في  تساهم  فاعلة  شراكات  بناء  وسبل  المدنية، 
ــوارئ، وتــحــديــث  الــجــاهــزيــة واالســـتـــعـــداد لــفــرق الــــطــ
ــن الـــمـــخـــاطـــر،  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــ
للتأهيل  موحد  نظام  وضــع  مناقشة  إلــى  بــاإلضــافــة 
المستويات  جميع  تشمل  منظومة  وفــق  والــتــدريــب 

القيادية والفرق الميدانية.

ال��ب��رام��ج  م��دي��ر  ي�ستقبل  ال���ع���ام  الأم�����ن  رئ��ي�����ش 
ب��ك��ل��ي��ة ت��خ��ط��ي��ط ال�����ط�����وارئ ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة

كتبت: فاطمة علي
ــة  ــايــ ــرعــ ــز الــ ــ ــراكــ ــ ــت مــ ــنــ ــلــ أعــ
الــصــحــيــة األولـــيـــة تــمــديــد فترة 
ــي بـــرنـــامـــج »اخــتــر  الــتــســجــيــل فـ
طـــبـــيـــبـــك« مـــــدة ثـــــاث اســـابـــيـــع 
مـــراكـــز صحية   6 فـــي  اضـــافـــيـــة 
بمحافظة العاصمة، إذ سبق أن 
تم فتح باب التسجيل للبرنامج 
ــتـــرونـــي فــي  ــكـ عـــبـــر الـــمـــوقـــع اإللـ
»أحــــــمــــــد عــــلــــى كــــــانــــــو، ســــتــــرة، 
انجنير،  يوسف  عيسى،  مدينة 
ــديــــع  ــبــ جــــدحــــفــــص ومــــــركــــــز الــ
سبتمبر  مـــن   19 فـــي  الــصــحــي« 
ــذه  ــي هــ ــ ــأتـ ــ ــث تـ ــيــ الـــــمـــــاضـــــي، حــ
البرنامج  تطبيق  بعد  الخطوة 
فـــي مـــراكـــز مــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــار تعزيز  إطــ والــشــمــالــيــة ضــمــن 
ــبــــذولــــة لــتــطــويــر  ــهــــود الــــمــ الــــجــ
مفهوم  وفق  الصحية  الخدمات 

طب العائلة.
ودعــــــــــت مــــــراكــــــز الــــرعــــايــــة 
األولية عبر حساباتها  الصحية 
الــرســمــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل 

االجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــمــــواطــــنــــيــــن 
الـــتـــابـــعـــيـــن لـــلـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
إلى  المبادرة  إلــى  إليها  المشار 
المفّضل  العائلة  طبيب  اختيار 
ــــه سيتم  لــديــهــم، مــنــوهــة إلـــى أّن
تــوزيــع مــن لــم يــبــادر بالتسجيل 
بـــحـــســـب الــــشــــواغــــر الــمــتــبــقــيــة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــمــــدة الـــمـــحـــددة 

للتسجيل.
اختر طبيبك  برنامج  ويعد 
أحد البرامج األساسية لمشروع 
الرعاية  الذاتي لمراكز  التسيير 
يـــنـــدرج ضمن  الـــــذي  الــصــحــيــة 
مظلة برنامج الضمان الصحي 
الــوطــنــي )صــحــتــي(، حــيــث يتم 
من خاله إتاحة حرية االختيار 
لطبيب العائلة بربط كل فرد مع 
طبيب أسرة من اختياره، ويهدف 
المستفيدين  ــا  رضـ تــعــزيــز  إلـــى 
مــــــــــن الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات وضـــــــمـــــــان 
الخدمات  وتعزيز  استمراريتها، 
عن  المبكر  والــكــشــف  الــوقــائــيــة 
ــأمـــراض الــســرطــان  ــراض كـ ــ األمــ
ــة فــي  ــراريــ ــمــ ــتــ والـــســـكـــري واالســ

تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات الــعــاجــيــة 
الصحية  الــكــوادر  تقدمها  التي 
ــايـــة  ــهـــج الـــرعـ ــق نـ ــ ــلـــة وفــ الـــمـــؤهـ
الصحية االولية أخًذا باالعتبار 
ــاء  الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة وإذكــ
الـــوعـــي بــالــســلــوكــيــات الــصــحــيــة 
ويأتي  الــحــيــاة،  جـــودة  لتحسين 
التغطية  تحقيق  إطار  في  ذلك 
ــز  ــزيـ ــعـ ــة وتـ ــلــ ــامــ الـــصـــحـــيـــة الــــشــ
تقديم  فــي  والتنافسية  الــجــودة 
بــمــا يلبي  الــخــدمــات الــصــحــيــة 

تطلعات المستفيدين.
اخـــتـــر  ــج  ــامــ ــرنــ بــ أن  يــــذكــــر 
رضا  زيـــادة  إلــى  يهدف  طبيبك 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــخــدمــات 
واستمراريتها وتعزيز الخدمات 
عن  المبكر  والــكــشــف  الوقائية 
المؤشرات  بينت  إذ  ــراض،  األمــ
الــصــحــيــة قـــبـــل وبـــعـــد تــطــبــيــق 
الــبــرنــامــج بــشــكــل تــجــريــبــي في 
المراكز في عام 2018  عدد من 
زيـــــــادة نــســبــة الـــكـــشـــف الــمــبــكــر 
ــاع ضــغــط الـــــدم ومـــرض  ــفــ الرتــ
الـــــســـــكـــــري لــــلــــمــــتــــردديــــن مــن 

عـــامـــًا فما  الــعــمــريــة 40  الــفــئــة 
الكشف  نسبة  زادت  كــمــا  فـــوق، 
الــدهــون  نسبة  الرتــفــاع  المبكر 
ولــفــحــص ســرطــان الــبــروســتــاتــا 
ــال لــلــفــئــة الـــعـــمـــريـــة 50  ــلـــرجـ لـ
عامًا، والكشف المبكر لسرطان 
الـــــثـــــدي لـــلـــنـــســـاء مـــــن الـــفـــئـــة 

العمرية 40 عامًا.

ُيشار إلى أن تدشين برنامج 
مع  يأتي تماشيًا  طبيبك  اختر 
األهداف التي وضعتها الخطة 
 2025–2016 للصحة  الوطنية 
ــا مــجــلــس الــــــوزراء،  الـــتـــي أقـــرهـ
بهدف تطوير الهيكل المؤسسي 
الــصــحــي لــيــمــتــاز بــالــتــنــافــســيــة 

والجودة العالية.

بالعا�سمة �سحية  مراكز   6 في  طبيبك  اختر  لبرنامج  الت�سجيل  فترة  تمديد 

لدى ا�شتقباله وفداً من موظفي ال�شيوخ الأمريكي.. رئي�س الأمن العام:

البحرين ما�سية في نهجها الح�ساري القائم على التعاي�ش وتعزيز ثقافة ال�سالم

} الفريق طارق الحسن يستقبل الوفد األمريكي.. ويطلعه على نماذج من األسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات اإلرهابية.

الم�س���اركة  الطائرات  اأف���واج  بع����ش  و�سول 
للطيران الدول���ي  البحري���ن  معر����ش  ف���ي 

بعض  المملكة  إلى  وصلت 
أفــــــــواج الــــطــــائــــرات الـــمـــشـــاركـــة 
فــي مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 
للطيران، والذي سيقام برعاية 
ملكية سامية من حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم 
عبداهلل  الشيخ  سمو  وبــإشــراف 
ــن حــمــد آل خــلــيــفــة الــمــمــثــل  بـ
ــة الـــمـــلـــك  الـــشـــخـــصـــي لــــجــــالــ
العليا  اللجنة  ورئيس  المعظم 
الــمــنــظــمــة لــمــعــرض الــبــحــريــن 
الفترة  خــال  للطيران  الدولي 

الــجــاري  نوفمبر   11 إلــى   9 مــن 
في قاعدة الصخير الجوية.

ووصـــــــــــــل فـــــــريـــــــق فـــــرســـــان 
الجوي  لاستعراض  اإلمـــارات 
ــوات الــــجــــويــــة  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ ــع لــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة وفــــريــــق الـــصـــقـــور  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ اإلمـ
ــقـــوات  ــلـ ــع لـ ــابــ ــتــ ــة الــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الـــجـــويـــة الــمــلــكــيــة الــســعــوديــة 
لــلــقــوات  تــابــعــة   F16 وطـــائـــرات
وطائرات  اإلماراتية  المسلحة 
ــوات الــمــســلــحــة الــســعــوديــة  ــقـ الـ
ــة  ــويـ وطـــــــائـــــــرات الــــــقــــــوات الـــجـ
ــريــــق غــلــوبــل  الــبــاكــســتــانــيــة وفــ

ســتــار ضــمــن الــســرب الــمــشــارك 
فــــي االســــتــــعــــراضــــات الـــجـــويـــة 
الـــتـــي ســتــقــام خــــال فــعــالــيــات 
قــامــوا ببعض  الــمــعــرض، حيث 

التدريبات الجوية.
ــــى وصــــــول  ــوالـ ــ ــتـ ــ وســـــــــوف يـ
والعسكرية  المدنية  الطائرات 
والفرق المشاركة في المعرض 
القادمة  القليلة  األيـــام  خــال 
ومــــن الــمــؤمــل اكــتــمــال وصـــول 
بدء  الــمــشــاركــة قبل  الــطــائــرات 
فــعــالــيــات الــمــعــرض الــتــي تبدأ 

في 9 من هذا الشهر.
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عي�شى بن علي ي�شهد ختام 
بطولة االتحاد الدولي للتن�س

البطل البحريني خالد ال�شعيدي 
رابع العالم بفئة الفيزيك

الخزري من رغبة اللعب 
لتون�س اإلى »حلم«

ص 5ص 3ص 2 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} جانب من تكريم الرعاة

} جانب من تتويج الفائزين

} هاالند يسجل الهدف الثاني في الثواني األخيرة 

} جانب من المباراة 

نابولي يفوز على اأتاالنتا ويعزز 
�شدارته للدوري االإيطالي

عزز فريق نابولي صدارته للدوري اإليطالي لكرة القدم، 
بفوزه على أتاالنتا 2 - 1 خالل المباراة التي جمعتهما يوم 
أمس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة 
 -  1 إمبولي على ساسولو  فــوز  أيضا  والــتــي شهدت  الــقــدم، 

صفر وتعادل ساليرنيتانا مع كريمونيزي 2-2.
وتقدم أتاالنتا بهدف سجله أديموال لوكمان في الدقيقة 
بــهــدف سجله فيكتور  نــابــولــي  19 مــن ركــلــة جـــزاء، وتــعــادل 
أوسيمين في الدقيقة 23 قبل أن يسجل إليف إلماس هدف 

الفوز في الدقيقة 35.
ورفع نابولي رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، 

وتوقف رصيد أتاالنتا عند 27 نقطة في المركز الثاني.
مع  ساليرنيتانا  فــريــق  تــعــادل  الــثــانــيــة،  الــمــبــاراة  وفـــي 

كريمونيزي 2 - 2.
والسانا  بياتيك  كريستوف  ساليرنيتانا  هدفي  وسجل 
هدفي  سجل  فيما  و38،  الثالثة  الدقيقتين  فــي  كوليبالي 
كريمونيزي ديفيد أوكيركي ودانييل كيوفاني في الدقيقتين 

12 واألخيرة من اللقاء.
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�أتلتيكو مدريد - �إ�سبانيول

ريال �سو�سييد�د - فالن�سيا

فياريال - ريال مايوركا

ريال بيتي�س - �إ�سبيلية

باير ليفركوزن - يونيون برلين

فر�يبورج - كولن

بولونيا - تورينو

مونز� - هيال�س فيرونا

�سامبدوريا - فيورنتينا

روما - الت�سيو

يوفنتو�س - �نتر ميالن

لوريان - باري�س �سان جيرمان

ني�س - �ستاد بري�ست ٢٩

كليرمون فوت ٦٣ - مونبلييه

تولوز - موناكو

�ستاد ريم�س - نانت

ليل - رين

مار�سيليا - ليون

بن  ناصر  الشيخ  رعاية سمو  تحت 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــــؤون الــشــبــاب 
أسدل الستار على طواف سموه للهواة 
للدراجات الهوائية الذي نظمه االتحاد 
البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون 
ــدار 3 أيــام  مــع شــركــة فــعــالــيــات عــلــى مــ
البحرين  دراجــــي  كــبــيــرة مــن  بــمــشــاركــة 
والـــخـــلـــيـــج والــمــقــيــمــيــن فــــي الــمــمــلــكــة 

بإقامة المرحلة الثالثة واألخيرة.
الشيخ  سمو  أكــد  المناسبة،  وبهذه 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن طـــواف  نــاصــر 
الهوائية يعتبر  سموه للهواة للدراجات 
بوابة مهمة في اكتشاف المواهب الشابة 
وتطوير مستوياتهم نحو مستقبل أكثر 
إشــراقــا فــي هــذه الــريــاضــة الــتــي تشهد 
تطورا ونموا في ظل النتائج االيجابية 
في  الوطنية  المنتخبات  التي حققتها 

المحافل الخارجية.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الــدراجــات إحــدى  ريــاضــة  أن  آل خليفة 
إلــهــام الشباب  الــمــهــمــة فــي  الــريــاضــات 
الــذي سيسهم  األمــر  قدراتهم،  وتطوير 
الدراجين بشكل سليم نحو  في وصول 
المنتخبات الوطنية وسيكونون قادرين 
على أن يكونوا خير سفراء للمملكة في 
ظل  في  القادمة  الخارجية  المشاركات 
الشابة  الــمــواهــب  مــن  العديد  اكتشاف 

التي تمتلك امكانيات عالية.
الشيخ ناصر بن حمد  وأشــاد سمو 
البحريني  االتــحــاد  بجهود  خليفة  آل 
قاعدة  توسيع  فــي  الهوائية  لــلــدراجــات 
مــمــارســي ريـــاضـــة الــــدراجــــات الــهــوائــيــة 

الــهــواة عبر اســتــغــالل هــذا الحدث  مــن 
بأفضل صورة، مبينا سموه أن الطواف 
يسهم في تعزيز ثقافة رياضة الدراجات 
ــة لـــــدى الــمــجــتــمــع وتــســلــيــط  ــيـ ــوائـ ــهـ الـ
الضوء على مردود هذه الرياضة بشكل 

إيجابي على الصحة العامة.

الفائزون باملراكز األولى
وتوج الشيخ خالد بن حمد بن أحمد 
البحريني  االتـــحـــاد  رئــيــس  خليفة  آل 
للدراجات الهوائية وأحمد الحاج مدير 

الفائزين  للطواف  والداعمون  البطولة 
عن  ممثلين  بحضور  األولـــى  بالمراكز 
الــراعــيــة هــي بتلكو وطــيــران  الــشــركــات 
الخليج وبابكو وفعاليات وأحمد الحاج 

مدير البطولة.
عبدالكريم  محمد  الـــدراج  وحصل 
فــئــة  فــــي  األول  الــــمــــركــــز  ــى  ــلـ عـ ــم  ــاتــ خــ
البحرينيين في الجولة الثالثة مسافة 
الثاني  الــمــركــز  فــي  جـــاء  فيما  كـــم،   80
والمركز  حسين،  محمد  جاسم  الــدراج 

الثالث الدراج أنور العلوي.

بالمركز  فــاز  الخليجيين  فئة  وفــي 
الثاني  والمركز  الشمري،  يحيى  األول 
أحــمــد نــاصــر، والــمــركــز الــثــالــث أحمد 

مدن.
وجاءت األقمصة للبحرينيين على 
القميص األصفر للدراج  النحو اآلتي: 
ــم مـــحـــمـــد حـــســـيـــن، والـــقـــمـــيـــص  ــاســ جــ
األحــمــر لــلــدراج أنـــور الــعــلــوي، والـــدراج 
محمد عبدالكريم حصل على القميص 
األخضر، أما القميص األزرق لتحت 23 

سنة للدراج جاسم محمد حسين.

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن، 
البلوشي،  جاسم  الرصاصي  القميص 
الشمري،  يحيى  البرتقالي  والقميص 
والقميص الوردي لفوق 40 عاما للدراج 
أحــمــد فــهــيــم، وتــحــت 23 ســنــة لــلــدراج 

أحمد ناصر القميص البنفسجي.
وحصل فريق بايك زون على المركز 
األول على مستوى الفرق للبحرينيين، 
وفريق جاينت في المركز الثاني، ونادي 
الــثــالــث، فيما حقق  الــمــركــز  عــالــي فــي 
عــلــى  األول  الـــمـــركـــز  )أ(  ــي  ــ دبـ ــة  ــرطـ شـ
الثاني  والــمــركــز  الخليجيين  مــســتــوى 
لــفــريــق فــيــكــتــوريــوس والــمــركــز الــثــالــث 

شرطة دبي )ب(.
ــازت  ــدات، فــ ــيــ ــســ وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
بالمركز األول على مستوى البحرينيات 
الثاني  والمركز  مــراد،  فاطمة  الــدراجــة 
زكية  الــثــالــث  والــمــركــز  حسين،  فاطمة 
ــادة، وعـــلـــى مــســتــوى الــخــلــيــجــيــات  ــســ الــ
إيما  األول  بالمركز  فـــازت  والمقيمات 
بـــاكـــر والـــمـــركـــز الــثــانــي أولـــجـــا غــورفــت 

والمركز الثالث فرح أحمد المري.

تكرمي الرعاة
ــيـــن  وتــــــم تـــكـــريـــم الـــــرعـــــاة الـــداعـــمـ
لـــلـــطـــواف وهــــم شـــركـــة بــتــلــكــو، وشــركــة 
ــابــــكــــو،  طــــــيــــــران الــــخــــلــــيــــج، وشــــــركــــــة بــ
الــمــرور  إدارة  هــم  أيــضــا  والــمــســاهــمــيــن 
البلديات  ووزارة شؤون  الداخلية  بــوزارة 
ــعـــاف بـــــوزارة الــصــحــة،  ــة، واإلسـ والــــزراعــ
ــارات،  ــيــ ــســ ــلــ ــن لــ ــريــ ــحــ ــبــ ــيــــالت الــ ــهــ ــســ وتــ

والمستشفى الملكي.

ــرة أخـــــرى، أنـــقـــذ الـــهـــداف الــنــرويــجــي إيــرلــنــغ  مــ
تــعــادل وشيك  مــن  فــريــقــه مانشستر ســيــتــي،  هــاالنــد 
بالدوري اإلنجليزي الممتاز، بعد أن سجل ركلة جزاء 

في الثواني األخيرة.
الثقيل«  »الضيف  أمــام  سيتي  مانشستر  وعــانــى 
فولهام، الذي كان متعادال حتى الثواني األخيرة من 

اللقاء.
 ،1-2 بنتيجة  االنتصار  سيتي  مانشستر  وحقق 
على ضيفه فولهام، في منافسات الدوري اإلنجليزي 

الممتاز مساء األمس.
ألفاريز  جــولــيــان  األرجنتيني  المهاجم  وســجــل 

على  ــا  رأسـ الــمــبــاراة  تنقلب  أن  قــبــل  للسيتي،  مــبــكــرا 
عقب، بسبب حالة الطرد التي حصل عليها المدافع 

البرتغالي جواو كانسيلو.
التي نفذها  الناجحة  وبعد الطرد وركلة الجزاء 
على  السيطرة  السيتي  يستطع  لم  بيريرا،  أندرياس 
اللقاء، حتى دخول الهداف إيرلنغ هاالند في الشوط 

الثاني.
الحصول  بروين  األلعاب كيفن دي  ونجح صانع 
هداف  نفذها  األخــيــرة،  الثواني  في  جــزاء  ركلة  على 
الــصــدارة  فــي  فريقه  ليضع  بنجاح،  هــاالنــد  الموسم 

مؤقتا، بانتظار لقاء أرسنال وتشلسي.

هاالند ينقذ  مان�ش�شرت �شيتي من تعادل »غريب«

ختام طواف �سموه للهواة للدراجات الهوائية يف ن�سخته الثانية

نا�شر بن حمد: الطواف ي�شهم يف تعزيز ثقافة ريا�شة الدراجات الهوائية

} جانب من السباق
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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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تّوج اأبطال فردي االأوالد والفتيات

عي�ضى بن علي ي�ضهد ختام بطولة االحتاد الدويل للتن�س
�سهد �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة 

اآل خليفة وكيل وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء 

نائب رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية نهائي 

للنا�سئني حتت  للتن�س  الدويل  الحتاد  بطولة 
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على  للتن�س  البحريني  الحتاد  نظمها  والتي 

مالعب جامعة بوليتكنك مبدينة عي�سى.

ال�ستقبال  يف  كان  �سموه  و�سول  ولدى 

ال�سيخ  للتن�س  البحريني  الحتاد  رئي�س 

عبدالعزيز بن مبارك اآل خليفة واع�ساء جمل�س 

اإدارة الحتاد.

بن  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وتابع 

خليفة اآل خليفة املباراتني النهائيتني مل�سابقتي 

الفردي لالأولد والفتيات، والتي التقى فيها كل 

من الالعب را�سد نواف وياهان زهانغ يف نهائي 

الأولد، ومي فاديدا واأوليغا دانيلوفا يف نهائي 

الفتيات.

بتتويج  �سموه  قام  اللقاءين،  نهاية  وبعد 

الأولد  فردي  بلقب  زهانغ«  »ياهان  الالعب 

وتتويج الالعبة مي فاديدا بلقب فردي الفتيات.

بن  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وا�ساد 

البحريني  الحتاد  بجهود  خليفة  اآل  خليفة 

وهناأ  الدولية،  البطولة  ا�ست�سافة  يف  للتن�س 

الحتاد  خربات  يعك�س  الذي  التنظيم  بنجاح 

تنظيمية  كوادر  من  به  يتمتع  وما  البحريني 

متميزة.

مملكة  احت�سان  اأن  �سموه  واأ�ساف 

وجهة  يجعلها  الدولية  للبطولت  البحرين 

من  واحدة  تعد  التي  التن�س  لبطولت  دولية 

العامل، منوها �سموه  الألعاب �سعبية يف  اأكرث 

مكانة  ابراز  دور يف  من  ال�ست�سافة  لتلك  مبا 

البحرين على ال�ساحة الريا�سية الدولية.

بن  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  وبارك 

حفل  يف  الأبطال  جلميع  خليفة  اآل  خليفة 

اخلتام، منوها بامل�ستويات التي قدمها الالعبون 

والالعبات، واأكد �سموه اهمية بطولت الفئات 

قدراتهم  و�سقل  املواهب  اكت�ساف  يف  العمرية 

وتنميتها لتخريج كوكبة من الالعبني والالعبات 

لالحتاد  �سموه  متمنيا  عالية،  فنية  باإمكانات 

البحريني للتن�س دوام التوفيق والنجاح.

البطل البحريني خالد ال�ضعيدي رابع العامل بفئة الفيزيك
اأحرز البطل البحريني خالد ال�سعيدي املركز 

م�ساركته  �سمن  العامل  م�ستوى  على  الرابع 

 176 الطولية  للفئة  الفيزيك  م�سابقة  فئة  يف 

واللياقة  الأج�سام  لبناء  العامل  ببطولة  �سم 

البدنية والتي حتت�سنها مدينة �سانتا �سو�سانا 

�سهر  من   7 وحتى   2 من  الفرتة  يف  باإ�سبانيا 

نوفمرب اجلاري.

البناء  م�سلم  البحريني  البطل  اأحرز  كما 

م�سابقة  يف  العامل  م�ستوى  على  الرابع  املركز 

قدم  اأن  بعد  الوزنية  للفئة  الأج�سام  بناء  فئة 

اأف�سل م�ستوياته من بني عدد كبري من الالعبني 

البناء  اأعرب  حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 

العاملية  النتيجة  بهذه  واعتزازه  فخره  عن 

التي حققها للمملكة مب�ستوى جديد جاء به اإىل 

اإ�سبانيا وبعد جمهود جبار خالل فرتة العداد، 

خالل  يقدمه  كي  الكثري  لديه  مازال  اأن  موؤكداً 

ال�ستحقاقات القادمة، موجهاً ال�سكر والمتنان 

الأج�سام  لكمال  البحريني  لالحتاد  اجلزيلني 

احلداد  �سامي  راأ�سه  وعلى  البدنية  واللياقة 

والوفد الداري وكل من يقف معه وي�سانده.

خنجي  يو�سف  البحريني  احلكم  ونال 

اجتاز  اأن  بعد  اأم�س  يوم  الدولية  ال�سارة 

امل�ستجدين  باحلكام  اخلا�س  المتحان 

الدولية،  ال�سارة  على  للح�سول  واملتقدمني 

حيث كان اأول حكم من بني جميع احلكام اجلدد 

ال�سارة  ليتم منحه  المتحان  اجتياز  متكن من 

الدولية، وبذلك تك�سب مملكة البحرين متمثلة 

واللياقة  الأج�سام  لكمال  البحريني  بالحتاد 

كمال  ريا�سة  يف  جديداً  دولياً  حكماً  البدنية 

الأج�سام.

مرزوق  قا�سم  البحريني  البطل  وقدم 

م�سابقة  امل�سرح يف  خ�سبة  على  رائع  م�ستوى 

اأم�س  �سباح  اأقيمت  التي  فيزيك  املا�سلكر  فئة 

نخبة  مرزوق  وناف�س  العاملية،  بالبطولة 

و�سيوا�سل  الفئة،  هذه  يف  العامل  اأبطال  من 

م�ساركته اليوم �سمن م�سابقة الكال�سيك فيزيك.

من تتويج البناء برابع العامل تتويج البطل ال�سعيدي رابع العامل

ختام طواف �ضموه للهواة للدراجات الهوائية يف ن�ضخته الثانية

نا�ضر بن حمد: الطواف ي�ضهم يف تعزيز ثقافة ريا�ضة الدراجات الهوائية
حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

طواف  على  ال�ستار  اأ�سدل  ال�سباب،  و�سئون 

نظمه  الذي  الهوائية  للدراجات  للهواة  �سموه 

الحتاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون 

مع �سركة فعاليات على مدار 3 اأيام مب�ساركة 

كبرية من دراجي البحرين واخلليج واملقيمني 

يف اململكة باإقامة املرحلة الثالثة والأخرية.

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

للهواة  �سموه  طواف  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن 

يف  مهمة  بوابة  يعترب  الهوائية  للدراجات 

م�ستوياتهم  وتطوير  ال�سابة  املواهب  اكت�ساف 

الريا�سة  هذه  يف  اإ�سراقا  اأكرث  م�ستقبل  نحو 

النتائج  ظل  يف  ومنو  تطور  ت�سهد  التي 

الوطنية يف  املنتخبات  التي حققتها  الإيجابية 

املحافل اخلارجية.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأو�سح 

خليفة اأن ريا�سة الدراجات اإحدى الريا�سات 

املهمة يف اإلهام ال�سباب وتطوير قدراتهم، الأمر 

الذي �سي�سهم يف و�سول الدراجني ب�سكل �سليم 

قادرين  و�سيكونون  الوطنية  املنتخبات  نحو 

اأن ي�سبحوا خري �سفراء للمملكة يف امل�ساركات 

اخلارجية القادمة يف ظل اكت�ساف العديد من 

املواهب ال�سابة التي متتلك اإمكانات عالية.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأ�ساد 

للدراجات  البحريني  الحتاد  بجهود  خليفة 

ريا�سة  ممار�سي  قاعدة  تو�سيع  يف  الهوائية 

ا�ستغالل  عرب  الهواة  من  الهوائية  الدراجات 

اأن  �سموه  مبينا  �سورة،  باأف�سل  احلدث  هذا 

ريا�سة  ثقافة  تعزيز  يف  ي�ساهم  الطواف 

وت�سليط  املجتمع  لدى  الهوائية  الدراجات 

ب�سكل  الريا�سة  هذه  مردود  على  ال�سوء 

اإيجابي على ال�سحة العامة.

الفائزون باملراكز االأوىل

اآل  اأحمد  بن  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  وتوج 

للدراجات  البحريني  الحتاد  رئي�س  خليفة 

الهوائية واأحمد احلاج مدير البطولة والداعمني 

بح�سور  الأوىل،  باملراكز  الفائزين  للطواف، 

بتلكو  وهي  الراعية  ال�سركات  عن  ممثلني 

واأحمد  وفعاليات  وبابكو  اخلليج  وطريان 

احلاج مدير البطولة.

خامت  عبدالكرمي  حممد  الدراج  وح�سل 

على املركز الأول يف فئة البحرينيني باجلولة 

املركز  يف  جاء  فيما  كم،   80 مل�سافة  الثالثة 

واملركز  ح�سني،  حممد  جا�سم  الدراج  الثاين 

الثالث الدراج اأنور العلوي.

الأول  باملركز  فاز  اخلليجيني،  فئة  ويف 

نا�سر،  اأحمد  الثاين  واملركز  ال�سمري،  يحيى 

واملركز الثالث اأحمد مدن.

النحو  للبحرينيني على  الأقم�سة  وجاءت 

حممد  جا�سم  للدراج  الأ�سفر  القمي�س  الآتي: 

ح�سني، والقمي�س الأحمر للدراج اأنور العلوي، 

والدراج حممد عبدالكرمي ح�سل على القمي�س 

الأخ�سر، اأما القمي�س الأزرق لتحت 23 �سنة 

فكان للدراج جا�سم حممد ح�سني.

القمي�س  اخلليجيني،  م�ستوى  وعلى 

والقمي�س  البلو�سي،  جلا�سم  الر�سا�سي 

الوردي  والقمي�س  ال�سمري،  ليحيى  الربتقايل 

لفوق 40 عاما للدراج اأحمد فهيم، وحتت 23 

�سنة للدراج اأحمد نا�سر القمي�س البنف�سجي.

وح�سل فريق بايك زون على املركز الأول 

وفريق  للبحرينيني،  الفرق  م�ستوى  على 

جاينت يف املركز الثاين، ونادي عايل يف املركز 

الثالث. فيما حقق �سرطة دبي )اأ( املركز الأول 

على م�ستوى اخلليجيني، واملركز الثاين لفريق 

دبي  ل�سرطة  الثالث  واملركز  فيكتوريو�س، 

)ب(.

باملركز  فازت  ال�سيدات،  م�ستوى  وعلى 

الدراجة  البحرينيات  م�ستوى  على  الأول 

ح�سني،  فاطمة  الثاين  واملركز  مراد،  فاطمة 

م�ستوى  وعلى  ال�سادة.  زكية  الثالث  واملركز 

اخلليجيات واملقيمات فازت باملركز الأول اإميا 

واملركز  غورفت،  اأوجلا  الثاين  واملركز  باكر، 

الثالث فرح اأحمد املري.

تكرمي الرعاة

وهم  للطواف  الداعمني  الرعاة  تكرمي  ومت 

�سركة بتلكو، و�سركة طريان اخلليج، و�سركة 

املرور  اإدارة  هم  اأي�سا  وامل�ساهمون  بابكو. 

البلديات  �سوؤون  ووزارة  الداخلية،  بوزارة 

ال�سحة،  بوزارة  والإ�سعاف  والزراعة، 

وامل�ست�سفى  لل�سيارات،  البحرين  وت�سهيالت 

امللكي.

باإ�شراف: عبدعلي قربان

 يف م�شابقة اإجناز العرب لرواد الأعمال ال�شباب

اجلامعة الربيطانية يف البحرين تفوز بـ3 جوائز على م�شتوى الوطن العربي
فازت اجلامعة الربيطانية يف البحرين ممثلًة بفريق »كافتاك« 

يف  العربي  الوطن  م�ستوى  على  متميزة  جوائز  بثالث  الطالبي 

التي   ،2022 لعام  ال�سباب  الأعمال  لرواد  العرب  اإجناز  م�سابقة 

يومني،  ملدة  وا�ستمرت  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف  اأقيمت 

و�سمت فرًقا من 12 دولة عربية تناف�ست على جوائز مقدمة من 

واإنف�ستكورب،  وما�سرتكارد،  وفيديك�س،  العرب،  اإجناز  موؤ�س�سة 

وبوينج.

اإذ نالت اجلامعة جائزة »اأف�سل تاأثري اجتماعي« لعام 2022 

اإجناز للعرب، رغم املناف�سة القوية  يف فئة اجلامعات املقدمة من 

جائزتني  اإىل  اإ�سافًة  املتميزة،  الإقليمية  الفرق  من  العديد  من 

�ستي،  موؤ�س�سة  من  املقدمة  العمالء«  خدمة  »جائزة  هما  خا�ستني 

اإم اآي. اإدارة امل�ساريع« املقدمة من بي  و»جائزة 

الطالب،  مهارات  �سقل  باأهمية  اجلامعة  اإميان  على  فبناًء 

التي تهدف  ال�سنوية  امل�سابقة  امل�ساركة يف  حر�ست اجلامعة على 

م�ساركتهم  خالل  من  الطالب  اإجنازات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل 

لل�سباب  العرب  اإجناز  اإطالق م�سابقة  ال�سركة«. ومت  »برنامج  يف 

اإىل  تهدف  �سنوية  م�سابقة  وهي   ،2007 عام  يف  الأعمال  رائدي 

اإىل  اإ�سافًة  العربي،  ال�سباب  لدى  الأعمال  ريادة  مهارات  تعزيز 

القت�ساد. ال�سوق وحتفيز  خلق فر�س عمل يف 

ت�شوير: عبدعلي قربان

بالتعاون مع م�شت�شفى ال�شرق الأو�شط

البنك الأهلي املتحد ينظم فعالية للتوعية ب�شرطان الثدي
فعاليات  �ضمن 

ال���ب���ن���ك الأه����ل����ي 

للم�ض�ؤولية  املتحد 

قامت  الجتماعية، 

الجتماعية  اللجنة 

ل��ل��ب��ن��ك ب��ت��ن��ظ��ي��م 

مع  بالتعاون  فعالية 

ال�ضرق  م�ضت�ضفى 

للت�عية  الأو����ض���ط 

ب�ضرطان الثدي.

»با�شرك« ت�شارك يف معر�ض »اأديبك«
البحرين  �سركة  �ساركت 

والهند�سة  ال�سفن  لت�سليح 

معر�س  فعاليات  يف  »با�سرك« 

وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 

الفرتة  يف   2022 »اأدي��ب��ك« 

نوفمرب   3 اإىل  اأكتوبر   31 من 

من  كرمية  برعاية  اجل���اري، 

العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س 

املتحدة يف مركز اأبوظبي الدويل 

املعر�س  �سمل  وقد  للمعار�س. 

العديد من القطاعات وال�سناعات 

والغاز  والبرتول  الطاقة  مثل 

والبحرية.

�سركة  م�����س��ارك��ة  ت��اأت��ي 

»با�سرك« يف اإطار التزام ال�سركة 

الإقليمي  ح�سورها  بتعزيز 

والدويل يف �ستى املحافل العاملية 

ال�سركة  �سورة  تعزيز  اأجل  من 

بني  املرموقة  مكانتها  وتر�سيخ 

املوؤ�س�سات ال�سناعية يف املنطقة، 

بجناح  ال�سركة  �ساركت  حيث 

والأن�سطة  امل�ساريع  ا�ستعر�س 

بهدف  ال�سركة  يف  تقام  التي 

اجلناح  و�سيوف  زوار  تعريف 

واإمكانات  امل�ستجدات  باأهم 

ال�سركة الفنية وخربتها العريقة 

ال�سفن  ت�سليح  جم���ال  يف 

والهند�سة ال�سناعية.

ال�شفري الكويتي: العمل التطوعي ي�شهد 

نه�شة كبرية يف ظل توجيهات جاللة امللك املعظم
جابر  ثامر  ال�سيخ  ق��ام 

دولة  �سفري  ال�سباح  الأحمد 

البحرين،  مملكة  لدى  الكويت 

ي��وم الإث��ن��ني امل��واف��ق 31 

اإىل  بزيارة   ،2022 اأكتوبر 

الطيبة  الكلمة  جمعية  مقر 

كان  حيث  املحرق،  مبحافظة 

ح�سن  من  كل  ال�ستقبال  يف 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  بوهزاع 

�سالح  واأن����ور  اجلمعية، 

جمل�س  رئي�س  نائب  بوح�سن 

ال�سفري  اأطلعا  اإذ  الإدارة، 

اجلمعية  عمل  ت��اري��خ  على 

العمل  جم��ال  يف  وم�سريتها 

التطوعي واملجتمعي. كما اطلع 

ال�سفري على فعاليات واأن�سطة 

الربامج  واأب���رز  اجلمعية، 

تنفيذها  املزمع  امل�ستقبلية 

قام  كما  القادمة،  الفرتة  خالل 

املحرق  دار  اإىل  بزيارة  ا  اأي�سً

ا  لرعاية الوالدين وتعرف اأي�سً

ومنت�سبيها  الدار  اأن�سطة  اإىل 

من الآباء والأمهات.

ثامر  ال�سيخ  ال�سفري  ونوه 

بالعمل  ال�سباح  الأحمد  جابر 

البحرين  مملكة  يف  التطوعي 

وما ي�سهده من تطور ومنو يف 

ظل توجيهات ح�سرة �ساحب 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املعظم،  اآل خليفة عاهل 

البارزة  الوطنية  واجلهود 

ال�سمو  �ساحب  من  واملخل�سة 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

تهدف  والتي  الوزراء،  جمل�س 

اإىل تعزيز قيم التطوع بو�سفه 

لتقدم  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد 

ونه�سة املجتمعات.

تقدمي هدية تذكارية لل�ضفري
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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وليد صبري «

جراح��ة  استش��اري  كش��ف 
العظام، ورئيس قس��م جراحة 
العظام، في مستشفى الملك 
خال��د  د.  الجامع��ي،  حم��د 
الك��واري، ع��ن زي��ادة نس��بة 
اإلصابة بالرباط الصليبي في 
مملكة البحري��ن خالل الفترة 
الماضية، موضحًا أن النس��بة 
تت��راوح بين 5% إلى 10% بين 
الفئ��ة العمرية م��ن 12 عامًا 
إل��ى 40 عامًا، كم��ا أنها تكثر 
لدى فئ��ة اإلناث، مش��يرًا إلى 
أن نس��بة مضاعف��ات ما بعد 
إصاب��ات الركب��ة تص��ل إل��ى 
50%. وأض��اف د. الك��واري في 
لق��اء م��ع »الوط��ن الطبية«، 
على هام��ش مؤتمر »مؤتمر 
البحرين لإلصاب��ات الرياضية 
في الركبة بالش��رق األوسط« 
أن إصاب��ات الرب��اط الصليبي 
تش��مل أيض��ًا باإلضاف��ة إلى 
فئ��ات  جمي��ع  الرياضيي��ن، 

المجتم��ع، واألفراد 

الذي��ن  واألف��راد  العاديي��ن، 
بانتظام،  الرياضة  يمارس��ون 
ثقاف��ة  انتش��ار  م��ع  خاص��ة 
والمهتمين  الرياضة  ممارسة 
ص��االت  انتش��ار  م��ع  به��ا، 
»الجيم« أو من خالل المش��ي، 

أو الركض، أو الجري.
اإلصاب��ات  أكث��ر  أن  وذك��ر 
ف��ي  المنتش��رة  الرياضي��ة 
البحري��ن تتمثل ف��ي إصابات 
ومش��اكل  الصليب��ي  الرب��اط 
الغضاري��ف الهاللي��ة وله��ذا 
الس��بب كان��ت فك��رة انعقاد 
أح��دث  لمناقش��ة  المؤتم��ر 
التط��ورات ف��ي هذا الش��أن، 
نس��بة  أن  موضح��ًا 
بالرب��اط  اإلصاب��ة 
الصليبي تعتمد على 
ن��وع الرياض��ة التي 
الشخص،  يمارس��ها 
فعل��ى س��بيل المثال، 
تكون اإلصابة بسيطة 
ف��ي ح��ال ممارس��ة 

رياضة مثل التنس، أو الركض 
أو الجري، بينما ترتفع نس��بة 
ممارس��ة  ح��ال  في  اإلصاب��ة 
رياض��ات عنيف��ة أو رياض��ات 
بها احتكاكات وخش��ونة مثل 
رياضة كرة الق��دم والكاراتيه 
وغيره��ا، والت��ي تك��ون في��ه 
عل��ى  كبي��ر  بش��كل  تحمي��ل 

الركبة خالل ممارستها.
إن��ه م��ن  الك��واري  وق��ال د. 
أن تح��دث اإلصابة  الممك��ن 
نتيج��ة  الصليب��ي  بالرب��اط 
ممارس��ة  ودون  حوادث  وقوع 
الرياضة، مثل حوادث السيارات 

وحوادث الدراجات النارية.
وفي رد على سؤال حول أسباب 
الصليبي،  بالرب��اط  اإلصاب��ة 
أف��اد بأن��ه من أبرز األس��باب 
حدوث الت��واء وحركات معينة 
عن��د  وبال��ذات  الركب��ة  ف��ي 

ممارسة رياضة كرة القدم.
بتش��خيص  يتعل��ق  وفيم��ا 
اإلصاب��ة، أوضح د. الكواري أن 

التش��خيص يتم إكلينيكًا حيث 
يش��عر المريض بألم ش��ديد 
وانتفاخ في الركبة وقد يسمع 
صوتًا حيث ال يستطيع مواصلة 
اللعب وتب��دأ اإلصابة بحدوث 
تخلخل وعدم ثبات في الركبة 
حيث يتم عرض المصاب على 
الطبي��ب المعالج ال��ذي يقوم 
فحصه وتش��خيصه باألش��عة 

والرنين المغناطيسي.
وذك��ر أن هن��اك نوع��ان من 
العالج، هما، العالج التحفظي 
الطبيعي  الع��الج  عن طري��ق 
وتقوي��ة العض��الت، وهن��اك 
الجراح��ي،  بالتدخ��ل  الع��الج 
والذي يخص الرياضيين الذين 
يحتاجون إلى الرجوع لممارسة 
الرياض��ة م��رة أخرى الس��يما 
الرياض��ة التي فيه��ا احتكاك 
وعن��ف وخش��ونة، ألن نس��بة 
إصابات  بع��د  ما  مضاعف��ات 

الركبة تصل إلى %50.
ون��وه إلى أن الع��الج الجراحي 

تطور بش��كل كبير حيث تجرى 
بأح��دث  الجراحي��ة  العملي��ة 
التقني��ات الطبي��ة والعلمي��ة 
وتس��تغرق م��ن 40 إل��ى 60 
دقيقة، حيث يغادر المستشفى 
بعد 24 ساعة، ويبدأ في مراحل 
تعافي متدرج��ة، حيث يخضع 
أيدي  عل��ى  الطبيعي  للع��الج 
متخصصين لمدة تتراوح بين 
3 أشهر إلى 6 أشهر، وبالتالي 
لممارس��ة  الرج��وع  يمكن��ه 
الرياض��ة م��رة أخ��رى، منوهًا 
إلى أن مستش��فى الملك حمد 
اإلمكانيات  لديه��ا  الجامع��ي 
المتطورة  الطبي��ة  والتقنيات 
إلج��راء مث��ل ه��ذا الن��وع من 
الجراحات، كما أنه يقدم جميع 
الخدم��ات العالجية المتعلقة 
المختلفة  الرياضية  باإلصابة 
الموجودة  التقني��ات  بأح��دث 

في دول العالم المتقدمة.
ح��ول  عل��ى س��ؤال  رد  وف��ي 
المتعلق��ة  الطبي��ة  الح��االت 

بإصابات الطب الرياضي، أفاد 
د. الك��واري بأن هناك إصابات 
الصليب��ي  بالرب��اط  تتعل��ق 
ويرافقه��ا غضاري��ف وتك��ون 
األم��ور ربما أكث��ر تعقيدًا في 
أيضًا  لكنها تس��تغرق  العالج 

من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
نس��بة  زي��ادة  ع��ن  وكش��ف 
اإلصابة بالرباط الصليبي في 
مملكة البحري��ن خالل الفترة 
الماضية، نتيجة انتشار ثقافة 
ممارس��ة الرياضة خاصة لدى 
فئ��ات الش��باب، وبينه��ا فئة 
اإلن��اث، موضح��ًا أن النس��بة 
تت��راوح بين 5% إلى 10% بين 
الفئ��ة العمرية م��ن 12 عامًا 
إل��ى 40 عامًا، كم��ا أنها تزيد 

بين اإلناث أكثر من الذكور.
ونوه إلى أن الش��خص العادي 
يس��تطيع ممارس��ة حياته إذا 
كان��ت لديه إصابة في الرباط 
الصليب��ي دون إج��راء جراحة، 
يم��ارس  أن  يري��د  ال  كان  إذا 
الرياضة ولكنه في الوقت ذاته 
يس��تطيع أن يم��ارس رياضة 
خفيفة ليس فيها تحميل على 

الركبة.
وقال إن المؤتم��ر ناقش كل 
األم��ور المتعلق��ة بإصاب��ات 
للش��باب  الركب��ة  أم��راض 
والرياضيين بحيث كان التركيز 
عل��ى اإلصاب��ات ل��دى صغ��ار 
السن والشباب، موجهًا شكره 
إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جاللة الملك 
وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعمال 
الش��باب على الرعاية الكريمة 
للمؤتم��ر  الكبي��ر  والدع��م 
ول��كل الفعالي��ات المختلف��ة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن حي��ث 
ينعك��س ه��ذا الدع��م إيجابًا 
على المس��توى ال��ذي وصلت 
إليه مملكة البحرين في كافة 
المجاالت خاص��ة مجال الطب 

الرياضي.

02r @ a l w a t a n n e w s . n e t الوطن الطبية

 المؤتمر تناول 57 ورقة
علمية وطبية وورشتي عمل متخصصتين

زيادة نسبة اإلصابة بالرباط الصليبي لدى اإلناث أكثر من الذكور

اإلصابات قد تحدث بسبب حوادث السيارات والدراجات النارية

الجراحة تتم في البحرين بأحدث التقنيات الطبية خالل 60 دقيقة

مرحلة العالج الطبيعي تستغرق بين 3 و6 أشهر

اإلصابات األكثر تعقيدًا تتعلق بالرباط الصليبي مع الغضاريف

نسبة مضاعفات ما بعد إصابات الركبة تصل إلى ٪50
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نظمه »حمد الجامعي« بالتعاون مع »الدولية لجراحات العظام واإلصابات«

 7 محاور على طاولة مؤتمر البحرين 
لإلصابات الرياضية في الركبة بالشرق األوسط

تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، نظم 
مستش��فى الملك حمد الجامعي بالتع��اون مع الجمعية 
الدولي��ة لجراح��ة العظام واإلصاب��ات »SICOT« مؤتمر 
البحرين لإلصابات الرياضية في الركبة بالش��رق األوسط 

يومي الجمعة والسبت 4 و5 نوفمبر المقبل. 
وقد تضم��ن المؤتم��ر مجموعة م��ن المح��اور، أبرزها، 
هشاش��ة العظ��ام المبك��رة وآلي��ة عالج مرض هشاش��ة 
العظام، واس��تبدال الركبة للمرضى صغار الس��ن، والزرع 
الغض��روف  وإصاب��ات  المفصل��ي،  للغض��روف  الخيف��ي 
المزمنة، والدعام��ات الصناعية، وتقيي��م وإدارة إصابات 

الركبة واألربطة، وأمراض الغضروف المفصلي.
ويعد المؤتمر نقل��ة نوعية وحدثًا علميًا في مجال الطب 
الرياض��ي، خاصة وأن مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
انف��رد بتنظيم��ه على مس��توى دول المنطق��ة، حيث تم 
تقدي��م 7 من المحاور العلمية األساس��ية والتي تتضمن 
57 ورقة علمية، باإلضافة إلى ورشتي عمل متخصصتين 
وت��م تقديمه��م من قبل نخب��ة كبيرة م��ن األكاديميين 

والمتخصصي��ن ف��ي ه��ذا المجال م��ن مملك��ة البحرين 
ومختلف دول العال��م، بهدف تبادل المعرف��ة والخبرات، 
واإلط��الع عل��ى أح��دث الدراس��ات واألبحاث واألس��اليب 
التشخيصية والعالجية والوقائية في هذا المجال الحيوي، 
فيما اعتمدت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية 14 ساعة معتمدة للتعليم إلتاحة الفرصة لكافة 
المش��اركين بتحقيق أقصى اس��تفادة العلمية والمهنية 

من هذا المؤتمر.
واس��تهدف المؤتمر األطب��اء المختصين، الممرضين في 
هذا المجال، وطلب��ة االمتياز، وأخصائيي العالج الطبيعي 
باإلضافة إلى خبراء سالمة المرضى والمثقفين الطبيين، 
خبراء االعتماد من جميع أنح��اء العالم حول تنفيذ أفضل 

األساليب والتقنيات في مجال اإلصابات الرياضية.
الجدي��ر بالذك��ر أن مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي 
يحرص على اس��تقطاب المؤتم��رات العملية في مختلف 
التخصصات والتي تسهم تنمية الكوادر الوطنية مما يعزز 
ويحس��ن من جودة الخدمات الطبية المقدمة في مملكة 
Organized by King Hamad University Hospital & SICOT, Kingdom of Bahrainالبحرين بشكل عام وفي المستشفى على وجه الخصوص.
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Under the patronage of 

 HIS HIGHNESS SHAIKH NASSER 
BIN HAMAD AL KHALIFA 

His Majesty's Representative for 
Humanitarian Works and Youth Affairs

King Hamad University Hospital in collaboration with  
The International Society of Orthopaedic Surgery 

and Traumatology (SICOT) is organizing the 
Middle Eastern Sports Meeting 

SICOT
BAHRAIN Middle Eastern
KNEE Sports Meeting

 الكواري: 10٪ نسبة إصابة الرباط 
الصليبي بين فئات 12 و40 عامًا في البحرين

د. خالد الكواري خالل لقائه مع »الوطن«

د. خالد الكواري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/06/watan-20221106.pdf?1667708363
https://alwatannews.net/article/1035713
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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ختام ناجح للنسخة الثانية 

 ناصر بن حمد: »الطواف« تعزيز
لثقافة رياضة الدراجات الهوائية

تح��ت رعاية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال 
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، أس��دل الستار 
على طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية 
ال��ذي نظم��ه االتح��اد البحرين��ي للدراجات 
الهوائية بالتعاون مع ش��ركة فعاليات على 
م��دار 3 أي��ام بمش��اركة كبيرة م��ن دراجي 
البحري��ن والخليج والمقيمي��ن في المملكة 

بإقامة المرحلة الثالثة واألخيرة.
وبهذه المناس��بة، أكد س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة أن طواف س��موه للهواة 
للدراج��ات الهوائي��ة يعتب��ر بواب��ة مهمة 
ف��ي اكتش��اف المواه��ب الش��ابة وتطوير 
مس��توياتهم نح��و مس��تقبل أكثر إش��راقًا 
في ه��ذه الرياضة التي تش��هد تطور ونمو 
ف��ي ظ��ل النتائ��ج اإليجابية الت��ي حققتها 

المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية.
وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن رياضة الدراجات إحدى الرياضات المهمة 
في إلهام الش��باب وتطوي��ر قدراتهم األمر 
الذي سيس��هم في وصول الدراجين بش��كل 
س��ليم نحو المنتخبات الوطنية وس��يكونون 
قادري��ن أن يكون��وا خي��ر س��فراء للمملكة 
في المش��اركات الخارجي��ة القادمة في ظل 
اكتش��اف العديد من المواهب الشابة التي 

تمتلك إمكانيات عالية.
وأشاد س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بجهود االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 
في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات 
الهوائي��ة م��ن اله��واة عبر اس��تغالل هذا 
الح��دث بأفضل صورة، مبينا س��موه إلى أن 
الطواف يس��اهم ف��ي تعزيز ثقاف��ة رياضة 
الدراجات الهوائية لدى المجتمع وتس��ليط 
الضوء عل��ى مردود ه��ذه الرياضة بش��كل 

إيجابي على الصحة العامة.

الفائزين بالمراكز األولى
 وت��وج الش��يخ خال��د ب��ن حم��د ب��ن أحمد 
آل خليف��ة رئيس االتحاد البحريني للدراجات 
الهوائي��ة وأحم��د الح��اج مدي��ر البطول��ة 
والداعمي��ن للط��واف، الفائزي��ن بالمراك��ز 
األولى بحضور ممثلين عن الشركات الراعية 

وهي بتلكو وطيران الخليج وبابكو وفعاليات 
وأحمد الحاج مدير البطولة.

وحصل الدراج محم��د عبدالكريم خاتم على 
المركز األول في فئة البحرينيين في الجولة 
الثالثة لمسافة 80 كم، فيما جاء في المركز 
الثاني الدراج جاس��م محمد حسين، والمركز 

الثالث الدراج أنور العلوي.
وف��ي فئ��ة الخليجيين، ف��از بالمرك��ز األول 
يحيى الش��مري، والمركز الثاني أحمد ناصر، 

والمركز الثالث أحمد مدن.
وج��اءت األقمص��ة للبحرينيي��ن عل��ى النحو 

اآلت��ي: القمي��ص األصف��ر لل��دراج جاس��م 
محمد حسين، والقميص األحمر للدراج أنور 
العل��وي، وال��دراج محم��د عبدالكريم حصل 
على القميص األخضر، أم��ا القميص األزرق 

لتحت 23 سنة للدراج جاسم محمد حسين.
القمي��ص  الخليجيي��ن،  مس��توى  وعل��ى 
والقمي��ص  البلوش��ي،  جاس��م  الرصاص��ي 
البرتقالي يحيى الشمري، والقميص الوردي 
لفوق 40 عامًا للدراج أحمد فهيم، وتحت 23 
سنة للدراج أحمد ناصر القميص البنفسجي.

وحصل فري��ق بايك زون عل��ى المركز األول 

عل��ى مس��توى الف��رق للبحرينيي��ن، وفريق 
جاين��ت في المرك��ز الثان��ي، ون��ادي عالي 
في المرك��ز الثالث، فيما حقق ش��رطة دبي 
)أ( المرك��ز األول عل��ى مس��توى الخليجيين 
والمركز الثاني لفريق فيكتوريوس والمركز 

الثالث شرطة دبي )ب(.
وعل��ى مس��توى الس��يدات، ف��ازت بالمركز 
األول عل��ى مس��توى البحريني��ات الدراج��ة 
فاطمة مراد، والمركز الثاني فاطمة حسين، 
والمركز الثالث زكية السادة، وعلى مستوى 
الخليجيات والمقيمات ف��ازت بالمركز األول 

إيم��ا باك��ر والمرك��ز الثاني أولج��ا غورفت 
والمركز الثالث فرح أحمد المري.

تكريم الرعاة
وت��م تكري��م الرع��اة الداعمي��ن للط��واف 
وهم ش��ركة بتلكو، وش��ركة طيران الخليج، 
وش��ركة بابك��و، والمس��اهمين أيض��ًا هم 
إدارة الم��رور بوزارة الداخلية ووزارة ش��ؤون 
البلديات والزراعة، واإلسعاف بوزارة الصحة، 
وتسهيالت البحرين للسيارات، والمستشفى 

الملكي.

 الدير يقتنص تعاداًل من األهلي
في دوري خالد بن حمد لليد

عمر البلوشي «

شهدت آخر مواجهتين ضمن منافسات الجولة الثامنة 
من دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموس��م الرياضي 
2023/2022 التعادل بين الفرق المتنافس��ة، وذلك 
بانته��اء مب��اراة البحري��ن وتوبلي بنتيج��ة 33/33، 
ومب��اراة الدي��ر واألهلي بنتيج��ة 29/29، ف��ي ختام 
الجولة على صالة االتحاد البحريني للعبة بأم الحصم.

وف��ي المب��اراة األول��ى بي��ن البحرين وتوبل��ي، كان 
التفاوت في األداء واضحًا مع أفضلية نسبية للبحرين 
ال��ذي برز منذ بداية المباري��ات، حيث نجح توبلي في 
التقدم بف��ارق أربعة أهداف في الش��وط الثاني من 
اللقاء والذي كاد خالله أن يحسم المباراة لمصلحته، 
لوال العودة القوية للغزال ونجاحه في تقليص الفارق 

وإحراز التعادل في الثواني األخيرة من عمر اللقاء.
وف��ي المب��اراة الثاني��ة، جر الدي��ر منافس��ه األهلي 
إل��ى التعادل في مب��اراة كان النس��ور خالله األفضل 
والمتقدمي��ن ف��ي أغل��ب فت��رات اللق��اء، حيث فرط 
األهل��ي في فرصة الف��وز بعدم��ا كان متقدمًا، فيما 
نج��ح الدير ف��ي التعادل بفضل التحركات الس��ريعة 

لالعبيه واالعتماد على الكرات المرتدة.

لـ»لملمة األوراق« وفتح مسار االنتصارات  
هل يستفيد الشرقاوية من فترة التوقف؟!

وليد عبداهلل  «

ال ي��زال فريق ن��ادي الرف��اع الش��رقي يبحث ع��ن أول 
انتصاراته في الموس��م الك��روي الحالي 2023/2022، 
بعد انقضاء 3 جوالت من مسابقة دوري ناصر بن حمد 
الممتاز وخروجه المفاجىء من دور 16 لمسابقة كأس 

جاللة الملك المعظم. 
الرفاع الش��رقي مر بظروف غير مستقرة في بداية هذا 
الموس��م وتحديدًا ف��ي فترة اإلع��داد، عندما أعلن عن 
تعاقده مع المدرب السوري غسان معتوق لتولي مهمة 
اإلش��راف على تدريب الفري��ق الك��روي األول بالنادي. 
وس��رعان ما اتخذت إدارة النادي قرارًا بفك االرتباط مع 
المدرب الس��وري بالتراضي، لتعه��د إلى مدرب الفريق 
في الموس��م الماضي المدرب الروماني فلورين متروك 

مهمة تدريب الفريق. 
وق��د كان��ت البداية م��ع فلوري��ن، بخ��روج الفريق من 
منافسات دور الثمانية بمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي 
من أمام ج��اره فريق نادي الرفاع وبنتيجة 4/5 بركالت 

الحظ الترجيحية، بعد أن انتهى اللقاء في وقته األصلي 
واإلضاف��ي بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف. حيث ألقت 
هذه الخس��ارة بضاللها على الفريق الذي اكتفى بثالث 
تع��ادالت في المواجه��ات التي خاضها على مس��توى 
دوري ناص��ر ب��ن حمد الممت��از، من أم��ام فريق نادي 
البحري��ن بنتيجة ه��دف لهدف، ومن أم��ام فريق نادي 
البديع بنتيجة س��لبية ومن أم��ام المتصدر فريق نادي 
المحرق بنتيجة هدف لهدف. فيما وّدع منافس��ات أغلى 
الكؤوس بع��د هزيمته أمام فريق ن��ادي الحد بنتيجة 
هدف دون رد.  الكتيبة الش��رقاوية لم تقدم المستوى 
الفني الذي يش��فع لها في تحقيق نتيجة الفوز، لتخرج 

بتلك النتائج التي حققتها في الجوالت السابقة. 
ولعل فترة التوقف التي تش��هدها مسابقة الدوري قد 
تكون فت��رة مثالية للفريق والتي ق��د تمنحه الفرصة 
للملمة األوراق من أجل تصحيح المسار الذي يبحث عنه 
محبو وعشاق الكرة الش��رقاوية لتحقيق االنتصار الذي 
يرفع م��ن المعنويات ويعيد الفريق م��ن جديد ألجواء 

المنافسة في هذه المسابقة.

15 s p o r t @ a l w a t a n n e w s . n e tالوطن الرياضي Sun 06 Nov 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6175   |  األحــد 12 ربيع الثانــي 1444هـ

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب على »إنستغرام« بعد لقاء سموه فضيلة شيخ األزهر صورة معلقًا »تشرفنا 
بشيخ األزهر وللصورة أثر كبير في نفسي ونفوس عيالي«
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دعوة جاللة الملك المعظم وقداسة بابا الفاتيكان وفضيلة 
شيخ األزهر الشــريف لوقف الحرب الروسية األوكرانية وبدء 

الحوار دعوة إنسانية لنشر السالم وحماية األبرياء.
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كيف رأى »البابا« البحرين؟
من الطبيعي أن تهتم جميع وسائل اإلعالم العالمية في تحّركات 
قداس��ة البابا فرانس��يس، فنحن نتحدث عن أكث��ر من مليار هم 
أتباع هذه الكنيس��ة، 1.3 مليار تقريبًا سيتابعون سفره وكلماته 
وإيماءت��ه، أي نصف تعداد المس��يحيين في العالم. في القارتين 
األمريكيتين هناك ما يزيد عن نصف مليار كاثوليكي، وفي أوروبا 
282 مليون كاثوليكي، فكيف ال تتسّلط األضواء على هذه الزيارة 
التي قام بها لمملكة البحرين؟ وبالتالي تكون البحرين في عين 

اإلعالم طوال مدة هذه الفترة.
كمية االنس��جام والوّد والتفاهم كانت واضح��ة جدًا بين حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظم، وبين قداس��ة البابا. الكلمات الترحيبية التي ُألقيت في 
قصر الصخير كانت تحمل دالالت كثيرة، يأتي على رأسها إعجاب 
قداس��ة الباب��ا بالنم��وذج البحريني، تعايش س��كانها بتس��امح 
وبس��الم بالرغم من تنوع واختالف معتقدات سكانها ومقيميها 
الوافدي��ن، هذا اإلعجاب قاله في أكثر م��ن موقع في كلمته. مع 
األس��ف لم تحَظ باالهتمام الكافي الذي كان علينا أن نقف عنده 
ونب��رزه ليكون وحده ردًا على بعض وس��ائل اإلع��الم التي أرادت 

التغطية على معنى ودالالت اختيار البحرين للزيارة.
فالباب��ا قال إنه جاء للبحرين ألنها بل��د فريد من نوعه، تعايش 
البش��ر فيه قديم وأزلي وفرادة هذه الِس��مة م��ن الغرائب تمامًا 
كف��رادة اس��تمرار بقاء ش��جرة في وس��ط الصحراء هي »ش��جرة 
الحياة«، حين س��أل عن أس��باب بقائها قيل له إن جذورها تمتد 
في األرض إلى عمق كبي��ر فتأخذ حاجتها من المياه الجوفية فال 
تنتظر المطر الش��حيح في الصحاري، فق��ال: »هكذا هي البحرين 
تس��تمد قدرته��ا على حف��ظ التعايش م��ن عم��ق التاريخ هنا، 
حي��ث ُتحيط مياه البحر برمال الصحراء، وحيث ناطحات الس��حاب 
المدهشة ترتفع إلى جانب األس��واق الشرقية التقليدية، تلتقي 
حقائ��ق متباع��دة: يلتقي القدي��م والحداث��ة، ويندم��ج التاريخ 
والتقدم. وهنا، أناس من أصول مختلفة تش��ّكل فسيفس��اء حياة 
فريدة. عندما كنت أس��تعد له��ذه الزيارة، تعّرفت على »ش��عار 
الحيوية« الذي يمّيز البلد. أش��ير إلى ما يسمى ب�»شجرة الحياة«، 
التي أس��تلهمها ألش��ارككم بعض األفكار. إنها ش��جرة األكاسيا 
الرائع��ة الت��ي بقي��ت على قي��د الحياة من��ذ قرون ف��ي منطقة 
صحراوية، حيث تندر األمطار، وحيث يبدو أنه من المس��تحيل أن 
تقاوم هذه الشجرة المعّمرة وتزدهر في مثل هذه الظروف. وفقًا 
للكثيرين، يكمن الّس��ر في الجذور التي تمتد عشرات األمتار في 

باطن األرض، وترتوي من مستودعات مياه جوفية«.
يؤكد الباب��ا على ف��رادة المجتمع البحريني وندرت��ه حين أكمل 
فقال: »هذا ه��و الماء الحّي الذي مازالت جذور البحرين تس��تمد 
من��ه الحياة الي��وم، وأكبر غنى هذا البلد يتأل��ق في تنوع األعراق 
والثقافات فيه، وفي العيش معًا في س��الم، وفي ترحاب السكان 
التقلي��دي. وفي��ه تن��وع من غي��ر تس��وية س��احقة، وال تذويب 
لالختالف��ات. ه��ذا هو كنز كل بل��د متطور حقًا. وف��ي هذه الجزر 
يعجب المشاهد بهذا المجتمع المركب المتعدد األعراق ومتعدد 
األديان، القادر على أن يتغلب على خطر العزل. هذا أمر مهم جدًا 
في عصرنا، حيث االنطواء الحصري على الذات والمصالح الخاصة 

يمنع من إدراك األهمية التي ال غنى عنها »للكل معًا««.
أليس��ت تلك عناوين قوية كان يجب التركيز عليها إعالميًا ُتغني 
عن ألف رّد وألف كلمة إلعالم كان كل هّمه التعتيم على األضواء 
الزاهي��ة التي تس��ّلطت على البحري��ن؟ أال تكفي مقارن��ة البابا 
الستمرار وبقاء هذا الجمال والسالم البحريني؟ في وقت تنعكس 
في��ه هذه المبادئ والقيم في بقاع كثيرة في العالم ومنها أوروبا 
حي��ث اعتقد البابا كما غيره أنهم تجاوزوا هذه الصراعات، فقارن 
بي��ن وض��ع البحرين وبقية العال��م، فقال: »عكس ذلك، نش��هد 
بقلق، وعلى نطاق واس��ع، ازدي��اد الالمباالة والُته��م المتبادلة، 
وتوّس��ع الخصوم��ات والصراع��ات التي حس��بنا يومًا أنن��ا تغلبنا 
عليه��ا، والش��عبوية والتط��رف واإلمبريالية التي تهدد س��المة 
الجمي��ع. عل��ى الرغم من التق��دم واإلنجازات العدي��دة، المدنية 
والعلمية، فإن المس��افة الثقافية بين مختلف أنحاء العالم آخذة 
في االزدياد، وبدل فرص اللقاءات المفيدة، نجد - مواقف مشينة 

من المواجهة«. انتهى.
إعالمي��ًا كان يج��ب التركيز على هذه الفق��رات وهذا الكالم الذي 
ُتستخرج منه العناوين التي يجب إبرازها وتوّضح للعالم من هي 

البحرين وما الذي َأعجب البابا فيها؟
أما األس��طر التي اجُتِزئت من الكلمة فكانت عمومية، تلك التي 
تتحدث ع��ن الحقوق اإلنس��انية الواجبة على جمي��ع الدول، ولم 
تخت��ص الكلمة بالبحرين فحس��ب، بل إن بعض أس��طرها خصَّ 
بها العمالة األجنبية، وه��ي قضية تخّص قطر بالذات المتهمة 
بس��وء معامل��ة العمالة األجنبي��ة إن أردنا التصّي��د، كما فعلت 

الجزيرة وبعض الوسائل األخرى.
خالص��ة القول، أواًل؛ كان باإلمكان تحقيق نجاح أكبر لو أننا رّكزنا 
بعناويننا على أس��طر في غاية الجمال وص��ف بها البابا البحرين 
بّي��ن فيها رأيه ف��ي فرادة نموذجه��ا في العال��م، كانت وحدها 

كافية لتحقيق الهدف من دعوة قداسته لبلدنا.
ومعه��ا صورتان ترّدان ع��ن ألف كلمة، األولى الت��ي يعانق بها 
جاللة الملك البابا، والثانية تلك التي يضحك فيها البابا من قلبه 
مستلقيًا للخلف، تلك صورتان تدَحضان كل التخّرصات الفارغة. 

ثانيًا؛ إن اهلل س��بحانه وتعالى أكد »إن الباطل كان زهوقًا« ومن 
أراد تشويه صورة البحرين الناصعة عاد بُخّفي ُحنين.

حف��ظ اهلل البحرين دوم��ًا بلدًا هو للس��الم والتعاي��ش والوئام 
عنوان.

 مزاد على لوحات رسمها مصابون 
بالتوحد يجمع 6.5 مليون ريال سعودي

نظم��ت »جمعي��ة أس��ر التوح��د« ف��ي الس��عودية 
م��زادا لبي��ع 100 لوحة فنية رس��مها 100 فنان من 
المصابين بالتوحد بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي 

سعودي.
وكش��فت األمين الع��ام للجمعية أري��ج المعلم، أن 
إجمال��ي المبيعات والتبرعات الت��ي تم جمعها في 
الم��زاد العلن��ي الذي نظمت��ه الجمعية ف��ي مدينة 
الري��اض لبي��ع 100 لوحة فنية رس��مها فنانون من 

ذوي التوحد، بلغ ما يقارب 6.5 مليون ريال.
وأك��دت عل��ى هام��ش الم��زاد الذي حض��ره رئيس 
مجل��س إدارة الجمعية األمير س��عود بن عبدالعزيز 
بن فرحان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، ومجموعة 
من رجال األعمال والمهتمين بالش��أن الثقافي، أن 
المبلغ تم تحقيقه في وقت وجيز وقياسي، وسيذهب 
بالكامل إلنش��اء أول مش��روع لتنمي��ة مواهب ذوي 

التوحد على مستوى المملكة.
وأضافت أن المزاد جاء ضمن مبادرة »ريش��ة طيف«، 
الت��ي تعد األولى م��ن نوعها في الس��عودية، حيث 
اجتم��ع 100 فن��ان م��ن ذوي التوحد ب���100 فنان 
تشكيلي سعودي في دمج مجتمعي استثنائي لذوي 
التوح��د من خالل الفنون في 5 مناطق من المملكة 
)الرياض، الش��رقية، مكة المكرمة، عس��ير، وجازان( 

لرسم 100 لوحة فنية.

وأوضحت أن الهدف الرئيس��ي من هذه المبادرة هو 
»تحقيق االس��تدامة ف��ي الخدم��ات المقدمة لذوي 

التوحد بنموذج خيري مبتكر«.
وتابع��ت: »منذ تم تأس��يس الجمعي��ة وهي تولي 
اهتماما كبيرا ب��ذوي التوحد وأس��رهم، والمطالبة 
بحقوقه��م، وتق��دم لهم كام��ل الخدم��ات بكفاءة 
عالي��ة«، مضيف��ًة: »من��ذ تول��ي األمير س��عود بن 

عبدالعزيز رئاسة الجمعية قبل 3 سنوات انتقل عمل 
الجمعية من جمعية رعوية إلى جمعية تنموية«.

وقال��ت إن »المش��اريع التي تعمل عليه��ا الجمعية 
جميعه��ا تتمحور حول تنمية مواه��ب ذوي التوحد 
وإبرازه��م للمجتم��ع، وذلك ليتع��رف المجتمع على 
المش��اكل الت��ي يواجهه��ا ذوو التوح��د، ولتقديم 

المساعدة لهم«.

 أطول امرأة في العالم 
تسافر جوًا ألول مرة في حياتها

اس��تطاعت التركية روميس��ا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياس��ية، السفر جوا ألول مرة في حياتها. وعّدلت الخطوط الجوية التركية إحدى 
طائراته��ا، لتمكي��ن أطول امرأة في العالم من الس��فر إلى س��ان فرانسيس��كو بالواليات 
المتحدة. وتعاني جيلجي )25 عامًا( من »متالزمة ويفر«، وهي حالة وراثية نادرة تس��بب 
فرطا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير. ولم تسافر جيلجي جوا من 
قبل ألن طولها ال يس��مح بذلك حتى وهي في س��ن صغيرة. وفي منش��ور على حسابها في 
»إنس��تغرام« قالت جيلجي: »رحلة خالية من العيوب م��ن البداية إلى النهاية. كانت هذه 
أول رحل��ة لي بالطائ��رة لكنها بالتأكيد لن تكون األخيرة«. ولتمكينها من الس��فر، قامت 

الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلتها بسرير خاص بجيلجي.

األسماك والمكسرات 
تحسن صحة األسنان

أشار الطبيب الروسي إيفان موسوروف اختصاصي طب 
وجراحة األس��نان، إلى أن صحة األسنان تتطلب تناول 

األسماك والمكسرات والخضروات الورقية.
وقال موسوروف في مقابلة مع موقع Pravda.Ru، إن 
الحالة الصحية لألس��نان تعتمد على النظام الغذائي 

لإلنسان.
ويضي��ف، من أج��ل الحفاظ عل��ى حالة صحي��ة جيدة 
لتجوي��ف الف��م، يج��ب تن��اول األس��ماك والمأكوالت 
البحري��ة. كم��ا يمك��ن إضاف��ة المكس��رات والج��زر 
والخضروات الورقية إلى النظام الغذائي، ألنها تساعد 

على إزالة الترسبات الكلسية على األسنان.
ووفق��ا له، بيض الدجاج والس��مان مفيد أيضا لصحة 
األس��نان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن 

تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.
ويضيف، ليس��ت الحلويات ضارة دائما. فمثال العس��ل 
والثمار، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن 

النظام الغذائي لإلنسان.
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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أعلـــن صنـــدوق إغاثـــة المجتمـــع الهندي، 
تحت رعاية ســـفارة الهند بالبحرين، عن 
موعـــد انطـــاق المهرجـــان الفنـــي “فابـــر 
نســـخته  فـــي   ”2022 اســـبكترا  كاســـتل 
الرابعة عشـــرة، بمبنى المدرســـة الهندية 
بمدينة عيســـى يـــوم الجمعة 9 ديســـمبر 

 .2022
جـــاء ذلـــك في مؤتمر صحافـــي عقد في 
فندق كراون بازا، حيث تعتبر مســـابقة 
“فابر كاستل اسبكترا”، أكبر مسابقة فنية 
للطاب في مملكة البحرين، والتي تعود 
إلـــى أرض الواقـــع هذا العام بعـــد عقدها 
على منصة افتراضية على مدار العامين 

الماضيين بسبب الوضع الوبائي.
وقـــال رئيـــس صنـــدوق إغاثـــة المجتمع 
“يهـــدف  راماشـــاندران  بابـــو  الهنـــدي 
المهرجـــان الفنـــي إلـــى تشـــجيع وتكريم 
الشـــباب،  بيـــن  المهـــارات  الفـــن وتعزيـــز 
حيث يعد أكبر مسابقة فنية للطاب في 

مملكة البحرين”. 
وأوضـــح األميـــن العـــام بانـــكاج نالور أنه 
سيشارك أطفال من مدارس مختلفة في 

الدولة في المســـابقة بعـــد اختيارهم في 
الجوالت التمهيدية التي سيتم تنظيمها 
في مدارســـهم، قائاً “يهدف هذا الحدث 
الســـنوي إلـــى اكتشـــاف المواهـــب الفنية 
الصغيـــرة وإعـــداد جيـــل مســـتقبلي مـــن 

المحفزات للتغيير االجتماعي”.
ودعا رئيس شركة فابر كاستل اإلقليمي، 
ســـانجاي بان، المشـــاركين مـــن المدارس 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم للمشـــاركة في 

مســـابقة اســـبكترا الدولية 2022 والفوز 
بجوائـــز وشـــهادات رائعة، الفتـــا إلى أنه 
في العـــام الماضي، شـــارك أكثر من 550 
طفـــًا من نحو 80 مدرســـة في 17 دولة 
فـــي مســـابقة الفـــن التـــي أقيمـــت عبـــر 

اإلنترنت.
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وذكـــر 
الوكيـــل فـــي كيـــه تومـــاس أنه مـــن أجل 
االســـتعداد لهـــذا المهرجـــان، عقـــد فريق 

صندوق إغاثة المجتمع الهندي اســـبكترا 
اجتماًعا فـــي القاعة القنصلية بالســـفارة 
مع منســـقي المدرسة، بحضور السكرتير 
رافيشـــانكار  ســـري  بالســـفارة  الثانـــي 
شـــوكا، وانضم ما يقرب 40 منســـًقا من 
نحـــو 25 مدرســـة إلـــى االجتمـــاع األول 
وكانوا جميًعا متحمسين لتنظيم فعالية 

اسبكترا لهذا العام على أرض الواقع.
تومـــاس  أرولـــداس  المستشـــار  وقـــال 

“كالعادة، يتم تقســـيم المشـــاركين إلى 4 
فئـــات عمريـــة وهي مـــن 5 إلـــى 8 أعوام 
ومـــن 8 إلـــى 11 عاًمـــا، ومـــن 11 إلى 14 
عاًمـــا، ومـــن 14 إلـــى 18 عاًمـــا، وســـيتم 
خـــال  مـــن  فقـــط  بالمشـــاركة  الســـماح 

المدارس/المؤسسات”.
وأضـــاف المستشـــار بهاجـــوان أســـاربوتا 
المشـــاركين  جميـــع  تزويـــد  “ســـيتم 
الرســـم  ومـــواد  بـــأوراق  البحريـــن  فـــي 

وســـيحصل الفائزون الثاثة األوائل في 
كل فئـــة عمريـــة علـــى جوائز وشـــهادات 
فرديـــة، وســـيحصل جميـــع المشـــاركين 

على شهادة مشاركة”.
وقـــال منســـق مســـابقة ســـبكترا أنيـــش 
ســـريدهار، إنـــه ســـيتم عـــرض األعمـــال 
الفائـــزة واإلبداعات األخرى التي قام بها 
األطفال في لوحـــة مصممة للعام 2023، 
وســـيتم إطـــاق هـــذه اللوحة فـــي حفل 
سيعقد يوم 30 ديسمبر 2022، وسيكون 
عـــدد كبيـــر مـــن كل مـــن هـــذه اللوحـــات 
متاحا لجميع الرعاة والشـــركات والبنوك 
وشركات التأمين والمؤسسات التعليمية 

والنوادي والجمعيات والمنظمات. 
مانـــي  الصنـــدوق  أميـــن  وأوضـــح 
الكشمانامورثي أنه إضافة إلى المنافسة 
عبـــر اإلنترنـــت علـــى المســـتوى الوطني، 
ســـيتم إجراء مســـابقة اســـبكترا الدولية 
الثانيـــة عبـــر اإلنترنت 2022، وســـتجرى 
منفصلـــة،  بصـــورة  المســـابقتين  كلتـــا 
وســـيتم إعان مجموعتين من الفائزين، 
وستقام مسابقة اسبكترا الدولية الثانية 
علـــى منصـــة افتراضيـــة يـــوم األحـــد 11 

ديسمبر 2022.

أكــد وزيــر شــؤون البلديــات والزراعة وائل المبارك، مواصلة توســيع الشــراكة مع 
القطاع الخاص في إنشــاء وإدارة المشــروعات الخدمية. وقال المبارك إّن مملكة 
البحريــن تســير بخطــى ثابتــة؛ لتحقيــق المزيد مــن اإلنجــازات النوعية عبــر تعزيز 
إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها ملك 
البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، وتنفيــذًا لرؤية 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، في الحرص على إشراك القطاع الخاص وزيادة الشراكة معه في مختلف 

المشروعات الخدمية.

وبيـــن الوزير المبارك فـــي تصريح له أن 
العمـــل مســـتمر لتفعيـــل هـــذه الشـــراكة، 
وصوالً لتحقيق األهداف المنشـــودة في 
تحقيـــق اقتصـــاد مســـتدام، يســـتند إلى 
المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنّوع، 
رســـم  علـــى  الحكومـــة  دور  وتركيـــز 
السياســـات واإلســـتراتيجيات ومراقبـــة 
مقدمـــي الخدمـــات وتنظيمهـــا، وتقليـــل 
المشـــروعات،  لتنفيـــذ  الزمنيـــة  المـــدد 

وخفـــض تكلفـــة الخدمـــات وتحســـينها، 
والجمـــع بين موارد وخبـــرات القطاعين 
المنفعـــة  يحقـــق  ممـــا  والخـــاص  العـــام 
لكليهما، وجذب وتنشـــيط االستثمارات 
واألجنبيـــة،  واإلقليميـــة،  الوطنيـــة، 
وتحقيـــق قيمـــة أفضـــل مقابـــل الموارد 
وكذلـــك  العـــام،  باإلنفـــاق  يتعلـــق  فيمـــا 
تشـــجيع القطاع الخاص على المشـــاركة 
االقتصـــادي  النمـــو  وتعزيـــز  واالبتـــكار، 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  الوزيـــر  وأشـــار 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة قـــد تمكنت 
المشـــروعات  مـــن  العديـــد  إنجـــاز  مـــن 
الخدمية بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
الحدائـــق  بإنشـــاء  يتعلـــق  ســـواء فيمـــا 

المجمعـــات  أو  العامـــة  والمتنزهـــات 
التجارية والواجهات البحرية إلى جانب 
مشـــروعات األســـواق المركزيـــة وكذلك 
مشـــروعات اإلنتاج الزراعي والحيواني 
الســـمكي  االســـتزراع  ومشـــروعات 
ومشـــروعات األمن الغذائي وغيرها من 

المشروعات الخدمية المهمة.
الـــوزارة  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
بصدد توسيع هذه الشراكة في المرحلة 
القادمة عبر الفرص االستثمارية المتاحة 
فـــي أمـــاك البلديـــة، حيـــث تـــم التوقيع 
أخيـــرًا على عدد من اتفاقيات الشـــراكة 
مع القطاع الخاص إلنشاء مجموعة من 
المشـــروعات الخدميـــة، كما تم تشـــكيل 
لجنة مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة 
البحرين؛ من أجل تعزيز العمل المشترك 

بين القطاعين العام والخاص.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن حكومـــة مملكة 

البحريـــن قـــد عملـــت علـــى رســـم األطر 
الازمـــة لتحقيـــق الشـــراكة مـــع القطـــاع 
الخاص من خـــال رؤية البحرين 2030 
التـــي تؤكد دفع عجلـــة النمو االقتصادي 
بالمملكة من خال زيادة إنتاجية القطاع 
البحرينـــي  المواطـــن  وجعـــل  الخـــاص، 
الخيار األمثل للعمل في الشـــركات ذات 
القيمـــة المضافة العاليـــة، منوهًا بحرص 
الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص كشـــركاء؛ 
إليجاد مناخ محّفز للريادة وتعزيز قدرة 

المنشأة الصغيرة والمتوسطة.
وتابع بـــأن الحكومة وعبر برنامج 
عملهـــا عملـــت علـــى دفـــع القطـــاع 
الخـــاص ليتبـــوأ دورًا أكبر كمحّرك 
التنميـــة  عمليـــة  فـــي  رئيســـي 
لخلـــق فـــرص نوعيـــة للمواطنيـــن 
وللعمـــل واالســـتثمار، كمـــا عملـــت 
خّطـــة  وعبـــر  أيضـــًا  الحكومـــة 

التعافـــي االقتصادي علـــى تفعيل 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
لتنفيـــذ مشـــروعات بنيـــة تحتيـــة 
كبـــرى، وإطـــاق منّصـــة األراضي 
الحكومية، وتطوير نظام سجات 
التصاريـــح  إصـــدار  وتســـريع 
والموافقات الحكومية للشـــركات، 
وتحديـــث القوانين والتشـــريعات 

لمواكبة متطلبات التنمية.
وختـــم الوزيـــر تصريحـــه بالتأكيد 
على اســـتمرار العمل نحو توســـيع 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص من 
خـــال خطـــوات متتالية ســـتقوم 
بهـــا الـــوزارة في المرحلـــة المقبلة، 
مـــن  االســـتفادة  علـــى  والعمـــل 
اإلمكانات المتاحة بما يعزز نوعية 
المقدمـــة  الخدمـــات  ومســـتوى 

للمواطنين.
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مواصلة توسيع الشراكة مع “الخاص” في إنشاء المشروعات

تحت رعاية سفارة الهند بالبحرين

تعزيز قدرة “المتوسطة والصغيرة” وخفض التكلفة... وزير البلديات:

وزير شؤون البلديات والزراعة

هبة محسن

أصـــدرت هيئة التقييـــس الخليجية أكثر 
مـــن 26500 مواصفـــة قياســـية والئحـــة 
فنيـــة خليجيـــة موحـــدة لمختلف الســـلع 
قطاعـــات  عـــدة  شـــملت  والمنتجـــات 
مختلفـــة؛ بهدف تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة في منطقة الخليـــج العربي، 
وبلغ عدد اللوائح الفنية الخليجية 1231، 
وتم إطـــاق 10 مبـــادرات إســـتراتيجية 
لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
مـــن خـــال عمـــل 11 لجنـــة فنيـــة لبنـــاء 
الرقميـــة”  “القـــراءة  الخليجـــي  الكـــود 
للســـلع والمنتجات، وعمـــل 8 لجان فنية 
فرعيـــة خليجية، إضافة لعمـــل 18 لجنة 
فنية خليجيـــة متخصصـــة بالمواصفات 
والمقاييـــس في الخليـــج، و18 مجموعة 
الســـلع  بمواصفـــات  معنيـــة  فنيـــة  عمـــل 
الخليجيـــة،  األســـواق  فـــي  والمنتجـــات 
وتعمـــل 19 لجنة فنيـــة خليجية للتحقق 
مـــن المطابقـــة بمشـــاركة 454 عضوًا في 
اللجنـــة الفنيـــة الخليجيـــة للتحقـــق مـــن 

المطابقات والمواصفات والمقاييس.

مذكرات تفاهم

ووقعـــت هيئـــة التقييس لـــدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربي أكثر من 
64 مذكـــرة تفاهـــم وتعاون فنـــي لتعزيز 
عاقاتها اإلســـتراتيجية مع شركائها في 
المنظمات اإلقليمية والدولية والتكتات 
االقتصادية، بما يسهم بفاعلية في دعم 

التوجيهـــات والـــرؤى الدوليـــة لتحقيـــق 
ودعـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
التقييـــس الدولي باعتبـــار اللغة الدولية 

المشتركة عالميًا.
ويرتبـــط نشـــاط المواصفـــات القياســـية 
الخليجيـــة بشـــكل مباشـــر بــــ 10 أهداف 
للتنمية المســـتدامة من أصـــل 17 هدفًا، 

كمساهمة من دول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربي في تحقيق االســـتدامة 
والبيئيـــة،  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
حيث األهـــداف المرتبطـــة بالمواصفات 
الخليجيـــة  الفنيـــة  القياســـية واللوائـــح 
العشـــر من أصـــل 17، هـــي: القضاء على 
الفقر، القضاء التام على الجوع، التعليم 

الجيد، الصحة الجيدة والرفاهية، المياه 
النظيفة والنظافة الصحية، العمل الائق 
ونمـــو االقتصـــاد، طاقة نظيفة وبأســـعار 
خليجيـــة  ومجتمعـــات  مـــدن  جيـــدة، 
وفـــق  واالبتـــكار  الصناعـــة  مســـتدامة، 

هياكل أساسية، العمل المناخي.
ويأتـــي دور المنظومـــة الخليجيـــة؛ مـــن 

أجـــل تحقيـــق المطابقـــة والوصـــول إلى 
8 أهـــداف أممية تشـــمل االســـتدامة في 
جوانـــب “اجتماعيـــة واقتصادية وبيئة” 
فـــي منطقـــة الخليج العربـــي من منطلق 
تحقيـــق أهـــداف الخطة اإلســـتراتيجية 

الخليجية للتقييس 2021–2025.
وفـــي ســـياق ذي صلـــة وقعـــت هيئـــة 
التقييـــس الخليجية مذكـــرة تفاهم مع 
الجهـــاز المركـــزي للتقييس والســـيطرة 
التخطيـــط  لـــوزارة  التابـــع  النوعيـــة 
فـــي مقـــر األمانـــة  العـــراق  بجمهوريـــة 
بمدينـــة  التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة 
الريـــاض بالمملكـــة العربية الســـعودية؛ 
لتعزيـــز التعـــاون الفنـــي بيـــن الجانبيـــن 
فـــي مجـــاالت المواصفـــات والقياســـية 
التبـــادل  وتســـهيل  الفنيـــة  واللوائـــح 
التجاري بيـــن جمهورية العراق والدول 
الخليجيـــة األعضاء في هيئة التقييس 
مذكـــرة  تضمنـــت  حيـــث  الخليجـــي، 
التعـــاون  أوجـــه  مـــن  العديـــد  التفاهـــم 
دول  بيـــن  المشـــترك  العمـــل  وتعزيـــز 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

المنامة - وزارة الصحة

26 ألف مواصفة قياسية خليجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
64 مذكرة تفاهم وتعاون فني وقعتها “التقييس الخليجي”

الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  رعايـــة  تحـــت 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أسدل الستار على طواف سموه للهواة 
للدراجات الهوائية الذي نظمه االتحاد 
البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون 
مـــع شـــركة فعاليات على مـــدار 3 أيام 
بمشـــاركة كبيرة من دراجـــي البحرين 
المملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  والخليـــج 

بإقامة المرحلة الثالثة واألخيرة.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة أن طواف 
الهوائيـــة  للدراجـــات  للهـــواة  ســـموه 
اكتشـــاف  فـــي  مهمـــة  بوابـــة  يعتبـــر 
المواهب الشـــابة وتطوير مستوياتهم 
نحـــو مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا في هذه 
الرياضـــة التي تشـــهد تطـــور ونمو في 
ظـــل النتائـــج اإليجابية التـــي حققتها 
المحافـــل  فـــي  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

الخارجية.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن رياضة الدراجات إحدى 
الرياضـــات المهمـــة في إلهام الشـــباب 
وتطوير قدراتهم، األمر الذي سيســـهم 
فـــي وصـــول الدراجين بشـــكل ســـليم 
نحو المنتخبات الوطنية وســـيكونون 

قادرين أن يكونوا خير سفراء للمملكة 
في المشاركات الخارجية القادمة في 
ظـــل اكتشـــاف العديـــد مـــن المواهـــب 

الشابة التي تمتلك إمكانات عالية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة بجهـــود االتحـــاد البحريني 
توســـيع  فـــي  الهوائيـــة  للدراجـــات 
قاعـــدة ممارســـي رياضـــة الدراجـــات 
الهـــواة عبـــر اســـتغالل  الهوائيـــة مـــن 
هـــذا الحـــدث بأفضـــل صـــورة، مبينـــا 
ســـموه أن الطواف يســـاهم في تعزيز 
ثقافة رياضـــة الدراجات الهوائية لدى 
المجتمع وتسليط الضوء على مردود 
هـــذه الرياضـــة بشـــكل إيجابـــي علـــى 

الصحة العامة.

 الفائزون بالمراكز األولى

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وتـــوج   
للدراجـــات الهوائيـــة الشـــيخ خالـــد بن 
ومديـــر  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  حمـــد 
والداعمـــون  الحـــاج  أحمـــد  البطولـــة 
األولـــى  بالمراكـــز  الفائزيـــن  للطـــواف، 
بحضور ممثلين عن الشركات الراعية 
وهـــي بتلكـــو وطيران الخليـــج وبابكو 

وفعاليات.
عبدالكريـــم  محمـــد  الـــدراج  وحصـــل 
فئـــة  فـــي  األول  المركـــز  علـــى  خاتـــم 
البحرييين في الجولة الثالثة لمســـافة 
80 كـــم، فيما جـــاء في المركـــز الثاني 
الدراج جاســـم محمد حسين، والمركز 

الثالث الدراج أنور العلوي.
 وفـــي فئـــة الخليجييـــن، فـــاز بالمركز 
األول يحيى الشـــمري، والمركز الثاني 
أحمـــد ناصـــر، والمركـــز الثالـــث أحمـــد 

مدن.
 وجـــاءت األقمصـــة للبحرينييـــن على 
النحو اآلتي: القميـــص األصفر للدراج 
والقميـــص  حســـين،  محمـــد  جاســـم 
األحمـــر للـــدراج أنور العلـــوي، والدراج 
محمد عبدالكريم حصل على القميص 
األخضـــر، أمـــا القميـــص األزرق لتحت 
23 سنة للدراج جاسم محمد حسين.

 وعلـــى مســـتوى الخليجيين، القميص 
الرصاصي جاسم البلوشي، والقميص 
البرتقالـــي يحيى الشـــمري، والقميص 

الـــوردي لفـــوق 40 عاما للـــدراج أحمد 
فهيـــم، وتحت 23 ســـنة للـــدراج أحمد 

ناصر القميص البنفسجي.
 وحصل فريـــق بايك زون على المركز 
األول على مستوى الفرق للبحرينيين، 
وفريـــق جاينـــت فـــي المركـــز الثانـــي، 
ونـــادي عالـــي في المركـــز الثالث، فيما 
حقق شرطة دبي )أ( المركز األول على 
مســـتوى الخليجييـــن والمركـــز الثاني 
لفريـــق فيكتوريـــوس والمركـــز الثالث 

شرطة دبي )ب(.
 وعلى مستوى السيدات، فازت بالمركز 
البحرينيـــات  مســـتوى  علـــى  األول 
الدراجة فاطمة مـــراد، والمركز الثاني 
فاطمة حســـين، والمركـــز الثالث زكية 

الســـادة، وعلـــى مســـتوى الخليجيـــات 
والمقيمـــات فـــازت بالمركـــز األول إيما 
باكـــر والمركـــز الثانـــي أولجـــا غورفت 

والمركز الثالث فرح أحمد المري.

  تكريم الرعاة

 وتم تكريـــم الرعاة الداعمين للطواف 
وهـــم شـــركة بتلكـــو، وشـــركة طيـــران 
الخليج، وشـــركة بابكو، والمســـاهمين 
أيضا هم إدارة المرور بوزارة الداخلية 
والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  ووزارة 
واإلسعاف بوزارة الصحة، وتسهيالت 
والمستشـــفى  للســـيارات،  البحريـــن 

الملكي.

ناصر بن حمد: الطواف يسهم في تعزيز ثقافة رياضة الدراجات الهوائية
ختام طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثانية

من اجتماع الشيبه بالشيخ عبدالله بن حمد الشرقي من تتويج البناء برابع العالممن تتويج البطل البحريني خالد السعيدي رابع العالم
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األمين العام لالتحاد العربي للصحافة الرياضية يصل اليوم للبحرين
العبداهلل يؤكد جهوزية المملكة الحتضان العرس اإلعالمي العربي

يصل إلى مملكة البحرين اليوم األمين العام 
لالتحـــاد العربي للصحافـــة الرياضية عوني 
اإلداريـــة  الجوانـــب  علـــى  لالطـــالع  فريـــج 
والتنظيميـــة والتحضيـــرات األخيـــرة لعيـــد 

اإلعالميين العرب الثاني عشر.
ويقام عيد اإلعالميين العرب يوم 9 نوفمبر 
الجاري على صالة جلجامش بفندق جولدن 

توليب مقر سكن الوفود وضيوف الحفل.

ومـــن المنتظر أن يشـــرف فريـــج على جميع 
بحســـب  باالحتفاليـــة  الخاصـــة  األمـــور 
البرنامـــج الذي أعدته اللجنـــة المنظمة لعيد 
اإلعالمييـــن مـــن خـــالل وجوده علـــى أرض 
الواقـــع ووضـــع اللمســـات األخيـــرة للفعالية 
العربيـــة الكبيرة التي ستشـــهد تكريم نخبة 
مـــن القامات الرياضيـــة في مختلف األقطار 
العربية الذين خدمـــوا أوطانهم عبر اإلعالم 

الرياضي.
من جانبه، أكد مدير فعالية عيد اإلعالميين 
فـــواز العبدهللا االنتهاء من جميع الترتيبات 
الخاصة باستقبال ضيوف المملكة وتحديد 
وضيـــوف  المكرميـــن  وصـــول  مواعيـــد 
التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود  مثمنـــا  االحتفـــال، 
بذلـــت في الفترة الماضية من جميع أعضاء 
اللجنة المنظمة، وشاكرا ومقدرا أيضا جميع 

الجهات الرسمية في الوزارات والمؤسسات 
الحكوميـــة على التعـــاون الكبير الذي أبدوه 
وســـهلوا مـــن خاللـــه الكثير مـــن اإلجراءات 

الخاصة بوصول الضيوف.
وأضاف العبدهللا “نقدم شكرنا أيضا لجمعية 
اإلعـــالم  ولجنـــة  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الرياضي على ما قدموه من دعم واالهتمام 

الكبير الذي أبدوه في الفترة الماضية”.

فواز العبدالله عوني فريج

  إسبانيا - اتحاد كمال األجسام واللياقة البدنية:

  أحرز البطل البحريني خالد الســـعيدي 
المركز الرابع على مســـتوى العالم ضمن 
مشـــاركته فـــي فئـــة مســـابقة الفيزيـــك 
للفئـــة الطولية 176 ســـم ببطولة العالم 
لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية والتي 
سوســـانا  ســـانتا  مدينـــة  تحتضنهـــا 
بإســـبانيا في الفتـــرة من 2 وحتى 7 من 

شهر نوفمبر الجاري.
   كمـــا أحـــرز البطـــل البحرينـــي مســـلم 
البناء المركز الرابع على مســـتوى العالم 
فـــي مســـابقة فئة بنـــاء األجســـام للفئة 
الوزنيـــة بعد أن قدم أفضل مســـتوياته 
مـــن بيـــن عـــدد كبير مـــن الالعبيـــن من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، حيـــث أعـــرب 
بهـــذه  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  البنـــاء 

النتيجـــة العالميـــة التي حققهـــا للمملكة 
بمســـتوى جديـــد جـــاء بـــه إلى إســـبانيا 
وبعد مجهود جبار خالل فترة االعداد، 
مؤكدا أن مازال لديه الكثير كي يقدمه 
خـــالل االســـتحقاقات القادمـــة، موجهًا 
لالتحـــاد  الجزيليـــن  الشـــكر واالمتنـــان 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
الســـيد  رأســـه ســـعادة  البدنيـــة وعلـــى 
وكل  االداري  والوفـــد  الحـــداد  ســـامي 
مـــن يقـــف معـــه ويســـانده، وقـــد قـــدم 
السعيدي شكره وامتنانه هو اآلخر لكل 
مـــن وقف معه وســـانده فـــي مقدمتهم 
األجســـام،  لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد 
مؤكـــدًا أن التضحيـــة من أجـــل المملكة 
الغالية وتشريفها في مختلف المحافل 

الرياضية بجميع مستوياتها هو الهدف 
األول.

 الشيبة يجتمع مع الشيخ عبداهلل 

الشرقي 

  عقـــد رئيـــس الوفـــد البحرينـــي نائـــب 
لكمـــال  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
إبراهيـــم  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام 
الشـــيبة اجتمـــاع تنســـيقي صباح أمس 
أونابرافـــا  أكـــوا  بفنـــدق  الوفـــود  بمقـــر 
بســـانتا سوســـانا مع الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد بن ســـيف الشـــرقي نائـــب رئيس 
االتحاد الدولي لبناء األجســـام واللياقة 
البدنية ورئيـــس اتحاد االمارات، حيث 

نقـــل الشـــيبه تحيـــات رئيـــس االتحـــاد 
واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال  البحرينـــي 
البدنيـــة ســـعادة الســـيد ســـامي الحداد 
للشـــيخ عبدهللا بن حمد الشرقي والذي 
أشـــاد مـــن جانبه بمـــا يقوم بـــه االتحاد 
البحرينـــي برئاســـة الحـــداد مـــن جهود 
كبيرة لالرتقـــاء باللعبة وتطويرها على 

جميع المستويات.
 ثم اســـتعرض الشـــيخ عبدهللا بن حمد 
الشـــقيقة  الروابـــط األخويـــة  والشـــيبه 
التي تربط البلدين الشقيقين في شتى 
المجاالت السيما الرياضي منها، وبحث 
الطرفـــان البـــدء بوضـــع حجر األســـاس 
لبطولـــة دول مجلـــس التعـــاون األولـــى 
لبناء األجســـام واللياقـــة البدنية والتي 

أشـــار الطرفان النطالق نسختها األولى 
مـــن مملكـــة البحريـــن، وقد تـــم االتفاق 
مبدئيـــًا بتشـــكيل فريق العمـــل واللجنة 
المنظمة للبطولة للبدء بوضع الخطوط 
العريضـــة للبطولـــة علـــى أن تقـــوم كل 
الشـــقيقة  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن 
مـــن اتحادات كمال األجســـام بترشـــيح 
ممثـــل لتمثيل االتحاد فـــي هذه اللجنة 
التي ســـتضع الخطـــوات األولى وحجر 
األساس النطالق أول بطولة خليج في 

كمال األجسام واللياقة البدنية.
من جانبه نال الحكم البحريني يوســـف 
خنجي الشـــارة الدولية يـــوم أمس بعد 
أن اجتـــاز االمتحـــان الخـــاص بالحـــكام 
للحصـــول  والمتقدميـــن  المســـتجدين 

علـــى الشـــارة الدوليـــة، حيـــث كان أول 
حكـــم مـــن بيـــن جميـــع الحـــكام الجـــدد 
تمكن مـــن اجتياز االمتحان ليتم منحه 
الشـــارة الدولية، وبذلك تكســـب مملكة 
البحريـــن متمثلـــة باالتحـــاد البحرينـــي 
لكمال األجســـام واللياقـــة البدنية حكمًا 
دوليًا جديدًا في رياضة كمال األجسام.
وتتواصل مشـــاركات العبـــي المنتخب 
الوطني لكمال األجســـام في منافسات 
بطولـــة العالم لبنـــاء األجســـام واللياقة 
البدنيـــة التي تقام الفتـــرة من 2 وحتى 
7 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة سانتا 
سوســـانا الســـاحلية بإســـبانيا بمشاركة 
وقاســـم  بوخـــالف  محمـــد  الالعبيـــن 
مرزوق في مسابقة الكالسيك فيزيك.

قدم مستوى احترافيا رائعا على خشبة المسرح في إسبانيا

البطل البحريني خالد السعيدي رابع العالم بفئة الفيزيك

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/513606020938.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2022/5136/sport/782187.html
https://albiladpress.com/news/2022/5136/bahrain/782162.html



