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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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Link أعــلــنــت ســولــيــدرتــي الــبــحــريــن، 
في  التأمين  شركات  كبريات  إحــدى 
التابعة  والــشــركــة  البحرين  مملكة 
لــمــجــمــوعــة ســولــيــدرتــي الــقــابــضــة، 
محفظة  فــي  صافية  أربـــاح  تحقيق 
دينار   755,000 بلغت  المساهمين 
المنتهية  الثالثة  لألشهر  بحريني 
في 30 سبتمبر 2022 مقابل صافي 
بحريني  ديــنــار  ألــف   619,000 اربـــاح 
عــــن الـــفـــتـــرة الــمــمــاثــلــة مــــن الـــعـــام 
الــســابــق، مــا يــمــثــل ارتــفــاعــا بنسبة 
األســـاســـي  الـــعـــائـــد  بــلــغ  وقــــد   .%22
االشــهــر  خـــالل  فــلــوس   5,66 للسهم 
سبتمبر   30 فــي  المنتهية  الــثــالثــة 
للفترة  فــلــوس   5,16 مــقــابــل   2022

المماثلة السابقة في العام 2021. 
اربــــاح محفظة  وبــلــغــت صــافــي 
ديــنــار  مــلــيــون   2,582 الــمــســاهــمــيــن 
ــر الــتــســعــة  ــهــ ــالل االشــ ــ بــحــريــنــي خـ
 2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
بــلــغــت 2,058  ــاح  ــ أربـ مــقــابــل صــافــي 
مــلــيــون ديــنــار بــحــريــنــي عــن الفترة 
يمثل  مــا   ،2021 عــام  مــن  المماثلة 
الى  يعود  وذلــك   .%25 بنسبة  زيـــادة 
ــــي ايـــــــــــرادات عــمــلــيــات  الـــتـــحـــســـن فـ
الـــتـــكـــافـــل والـــتـــحـــســـن فــــي ايـــــــرادات 
فــي  الـــجـــيـــد  واالداء  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
صـــنـــدوق الــمــســاهــمــيــن. كــمــا ارتــفــع 
إلى  العائد األساسي للسهم ليصل 
التسعة  االشهر  خــالل  فلسا   19,57
 2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
مقابل 17,16 فلسا للفترة المماثلة 

في العام 2021.
ــاح الــشــركــة  ــ وبـــلـــغ إجــمــالــي أربــ
خالل  بحريني  دينار  مليون   1,106

 30 فــي  المنتهية  الــثــالثــة  االشــهــر 
سبتمبر 2022 مقابل إجمالي أرباح 
عن  بــحــريــنــي  ديـــنـــار   729,000 بــلــغ 
ما  السابق.  للعام  المماثلة  الفترة 
يمثل زيادة بنسبة 52%. كما حققت 
سوليدرتي إجمالي أرباح بلغ 3,147 
ماليين دينار بحريني خالل االشهر 
سبتمبر   30 فــي  المنتهية  التسعة 
بلغ  ـــاح  أربـــ إجـــمـــالـــي  مــقــابــل   2022
عن  بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   2,289
ما  السابق،  للعام  المماثلة  الفترة 

يمثل زيادة بنسبة %37.
وبـــلـــغـــت حـــقـــوق الــمــســاهــمــيــن 
قــدره  مبلغا   2022 سبتمبر   30 فــي 
بــحــريــنــي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  31,892
دينار  مليون   29,953 بمبلغ  مقارنة 
ما   ،2021 ديسمبر   31 فــي  بحريني 

بلغ  بنسبة 5,6%، كما  ارتفاعا  يمثل 
مــلــيــون   96,642 األصـــــول  إجــمــالــي 
ــي 30 ســبــتــمــبــر  فــ بـــحـــريـــنـــي  ــار  ــنــ ديــ
دينار  مليون  بـ72,640  مقارنة   2022
ما   ،2021 ديسمبر   31 فــي  بحريني 
على  ــا  33?امــ بنسبة  ارتــفــاعــا  يمثل 
المشاركين،  تكافل  صندوق  صعيد 
ــدرتـــي فــائــضــا  ــيـ ــولـ فـــقـــد حــقــقــت سـ
خالل  بحريني  ديــنــار   351,000 بلغ 
 30 فــي  المنتهية  الــثــالثــة  االشــهــر 
بلغ  فــائــض  مــقــابــل   2022 سبتمبر 
الفترة  عن  بحريني  دينار   110,000
يمثل  مــا  الــســابــق.  للعام  المماثلة 
حققت  كــمــا   .%219 بــنــســبــة  زيــــــادة 
 565,000 بــلــغ  فــائــضــا  ســـولـــيـــدرتـــي 
دينار بحريني خالل االشهر التسعة 
 2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 

ديــنــار  بــلــغ 231,000  فــائــض  مــقــابــل 
بحريني عن الفترة المماثلة للعام 
السابق، ما يمثل زيادة بنسبة %145. 
ــــص اشــــــتــــــراكــــــات  ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الــتــكــافــل، فــقــد حــقــقــت ســولــيــدرتــي 
 10,484 بلغت  إجــمــالــيــة  اشــتــراكــات 
ــنـــي لــفــتــرة  ــريـ ــار بـــحـ ــ ــنـ ــ مـــاليـــيـــن ديـ
بتاريخ  المنتهية  الــثــالثــة  األشــهــر 
بـ7,170  مــقــارنــة   2022 سبتمبر   30
مـــاليـــيـــن ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي لــلــفــتــرة 
ــام الـــســـابـــق، أي  ــعـ الــمــمــاثــلــة مـــن الـ
فــي حين بلغت  قــدره %46.  بــارتــفــاع 
مليون  التكافل32,004  اشــتــراكــات 
دينار بحريني خالل االشهر التسعة 
 2022 سبتمبر   30 بتاريخ  المنتهية 
ــار  ــنـ ــيـــون ديـ ــلـ مـــقـــارنـــة بـــــــــــــ22,804 مـ
بحريني للفترة المماثلة من العام 

2021، أي بزيادة قدرها %40.
شـــركـــة  أداء  ــلــــى  عــ وتـــعـــلـــيـــًقـــا 
الشيخ  صــرح  البحرين،  سوليدرتي 
ــن مــســتــهــيــل الــمــعــشــنــي،  ــ ــد بـ ــالــ خــ
ســولــيــدرتــي:  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الــنــتــائــج  ــن  عــ نــعــلــن  أن  »يـــســـعـــدنـــا 
ــيـــدرتـــي الــبــحــريــن  ــولـ ــيـــة لـــسـ ــالـ ــمـ الـ
حيث   ،2022 عــام  من  الثالث  للربع 
اســتــطــاعــت الــشــركــة تــحــقــيــق زيـــادة 
كـــبـــيـــرة فـــــي صــــافــــي األربـــــــــــاح بــعــد 
ــاجـــح عـــلـــى شــركــة  ــنـ ــواذ الـ ــتــــحــ االســ
ــاح زيــادة  تـــآزر. إذ شهد صــافــي األربــ
األولى  التسعة  لألشهر   %37 بنسبة 
ــذه الــنــتــائــج  مـــن الـــعـــام، وتــعــكــس هــ
ــاح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــجــ ــيــــة نــ ــابــ اإليــــجــ
ــبــــذولــــة  ــمــ ــة وجـــــهـــــودهـــــا الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
اإلدارة  مــجــلــس  ــداف  ــ ــ أهـ ــم  ــ دعـ فــــي 
لتحقيق عوائد مجزية الستثمارات 

المساهمين. ونحن فخورون بجهود 
الدائم  وتفانيهم  سوليدرتي  فريق 
لــتــحــقــيــق نــجــاحــات جـــديـــدة ودعـــم 
استراتيجيات نمو الشركة«. وأضاف 
الشيخ خالد قائاًل: »تعد سوليدرتي 
ــزودي  ــدى كــبــريــات مــ ــ الــبــحــريــن إحـ
نتطلع  كما  المملكة،  فــي  التأمين 
ــن الــفــرص  إلــــى اغـــتـــنـــام الـــمـــزيـــد مـ
وتحقيق نجاحات أكبر في السنوات 

القادمة«.
ــواد مــحــمــد، الــرئــيــس  وعــلــق جــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة ســـولـــيـــدرتـــي 
النتائج  »أظــهــرت  قــائــاًل:  الــبــحــريــن 
 30 فــي  المنتهية  لــلــفــتــرة  الــمــالــيــة 
ــة  ــركـ ــشـ الـ جــــهــــود   2022 ســـبـــتـــمـــبـــر 
ــزام الــمــســتــمــر  ــ ــتـ ــ الــمــتــواصــلــة وااللـ
ــو إيـــجـــابـــي لــلــشــركــة  بــتــحــقــيــق نـــمـ
ركــزت  األصــعــدة. حيث  على جميع 
البحرين  ســولــيــدرتــي  استراتيجية 
رقمنة  على  الماضية  السنوات  فــي 
متميزة  خدمات  وتقديم  العمليات 
إذ قمنا  األعــمــال،  للعمالء وشــركــاء 
بإضافة ميزات متقدمة على تطبيق 
سوليدرتي لتحسين تجربة العمالء 
بشكل عــام. عــالوة على ذلــك، قمنا 
 ISOبــالــحــفــاظ عــلــى شـــهـــادة آيــــــزو
27001 لألمن السيبراني والحصول 
 22301:2019  ISO آيــزو  شهادة  على 
األعــمــال،  اســتــمــراريــة  إدارة  لــنــظــام 
والـــتـــي أثــبــتــت نــجــاح اســتــراتــيــجــيــة 

الشركة التشغيلية المرنة«. 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ جـــمـــيـــع الـ
ــات الـــصـــحـــفـــيـــة لـــشـــركـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
ســولــيــدرتــي الــبــحــريــن مــتــوفــرة عبر 

موقع بورصة البحرين.

�أرباح��ا  دين��ار  ماليي��ن   3,147 تحقي��ق  تعل��ن  »�س��وليدرتي« 
%37 بن�س���بة  ارتفاع���ا  الأول���ى  الت�س���عة  للأ�س���هر  �سافي���ة 

} جواد محمد.} الشيخ خالد المعشني.

البحرين  صـــــادرات  تــســتــعــرض 
في  الــتــي حققتها  اإلنـــجـــازات  ــرز  أبـ
ســاهــمــت  حـــيـــث   ،2022 جـــيـــتـــكـــس 
الصفقات  مــن  الــعــديــد  تسهيل  فــي 
والــبــحــث فــي إمــكــانــيــة الــتــعــاون مع 
بهدف  المشاركة  الجهات  مــن  عــدد 
إيصال المؤسسات التقنية القائمة 
األســـواق  إلــى  البحرين  مملكة  فــي 

العالمية.
ونــتــيــجــة لــجــهــودهــا فــي تــرويــج 
المؤسسات  وصـــول  نــطــاق  وتــوســيــع 
والشركات القائمة في البحرين إلى 
األسواق اإلقليمية والعالمية، قامت 
وتوقيع  بتيسير  البحرين  صـــادرات 
ستمكن  ــة.  ــاريـ ــجـ تـ صــفــقــات  ثــــالث 
تم تشكيلها حديًثا  التي  الصفقات 
األطراف المعنية من االستفادة من 
لشركائهم،  النسبية  الــقــوة  نــقــاط 

وتشمل مجاالت التعاون ما يلي:
ــة الــبــحــريــنــيــة  ــركــ ــشــ ــت الــ ــعــ وقــ
ــة تـــــعـــــاون مــع  ــيــ ــاقــ ــفــ »حـــــــمـــــــدان« اتــ
VIVOKA لجمع  الفرنسية  الشركة 
جـــهـــودهـــمـــا لـــدمـــج نـــظـــام مــســاعــد 
صــوتــي عــالــي الــجــودة غــيــر مرتبط 
ــتـــرنـــت لـــلـــروبـــوتـــات الــخــاصــة  بـــاإلنـ
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة. ســتــعــمــل  ــركــ ــشــ ــلــ لــ
هـــذه الــشــراكــة فـــي تــقــديــم ووصـــول 
الــخــدمــات الــتــقــنــيــة الــمــقــدمــة إلــى 

األسواق األوروبية.
وكــــــــــــذلــــــــــــك وقــــــــــعــــــــــت شــــــركــــــة 
البحرين  في  ومقرها   VirtuThinko
 ،GTMHUB اتفاقية تعاون مع شركة
 VirtuThinko الشراكة  هذه  ستمّكن 
من تقديم خدمات وحلول محّسنة 
داخــل  مــن  العمالء  تخدم  ومبتكرة 
وخارج منطقة دول مجلس التعاون 
ــيــــجــــي مــــــن خــــــــالل تــمــكــيــن  ــلــ الــــخــ
ــات مـــــن تـــقـــديـــم نــتــائــج  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
األعــــمــــال بــشــكــل أفـــضـــل وتــحــويــل 
الــمــؤســســة إلـــى ثــقــافــة الــنــتــائــج مع 
استناًدا  أفضل  إستراتيجية  تنفيذ 
الــتــي   OKR إدارة  مــنــهــجــيــة  ــى  ــ إلــ

والــمــواءمــة  للتخطيط  فــرق  تمكن 
والـــتـــفـــعـــيـــل والـــتـــنـــفـــيـــذ والــتــقــيــيــم 

والتكيف بسرعة.
 VirtuThinko وقــــعــــت  وكــــمــــا 
 ،HYCU مـــــــع  أخـــــــــــرى  ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
متخصصة  أمــريــكــيــة  شـــركـــة  وهــــي 
فــــي حـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات الــســحــابــيــة 
التوزيع  المتعددة، لتقديم خدمات 
مجلس  دول  منطقة  فــي   HYCU لـــ 
ــيــــجــــي لــتــســهــيــل  ــلــ ــاون الــــخــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
الحلول التي تحل تحديات حماية 
ــانـــات. وتـــوفـــيـــر تــجــربــة رائــعــة  ــيـ ــبـ الـ
حيث  من  وفعالة  البيانات  لحماية 
التكلفة، في أي مكان وفي كل مكان.

وعـــــلـــــقـــــت ربــــــــــــاب خـــــلـــــف مـــن 
قــســم الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي 
البحرين  والـــدراســـات فــي صـــادرات 
بــالــقــول: »تــرتــكــز أولــويــات صـــادرات 
الــبــحــريــن عــلــى تــســريــع وتــيــرة نمو 
ولذلك نحن  الوطنية،  المؤسسات 
نــفــخــر بــنــجــاح صـــــادرات الــبــحــريــن 
في جيتكس 2022 لما حققته من 
عالمية  تصديرية  صفقات  تيسير 
لــعــمــالئــهــا. ان هـــذا الــنــجــاح يــؤكــد 
حـــــرص صــــــــادرات الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
أهــدافــهــا  لتحقيق  قـــدًمـــا  الــمــضــي 
إنشاء  في  المتمثلة  اإلستراتيجية 
نظام بيئي مثالي وإيصال عمالئها 

للعالمية.«
الرئيس  االدرج،  وعلق محمود 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، شـــركـــة فــيــرتــوثــيــنــكــو 
ــبــــت  »أثــ بــــالــــقــــول   VirtuThinko
جيتكس 2022 أنه المنصة المثالية 
لنا لتحقيق رؤيتنا التوسعية والتي 
الــمــزوديــن  ــد  أحـ كــونــنــا  فــي  تتمثل 
الـــرائـــديـــن لــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيـــن  ــتـــخـــصـــصـ ــمـ ــة والـ ــيــ ــلــ ــويــ ــحــ ــتــ الــ
ــي حــمــايــة الـــبـــيـــانـــات الــســحــابــيــة  فـ
لجهود  ممتنين  نــحــن  الــمــتــعــددة. 
صادرات البحرين الحريصة إلفادة 
من  عمالئها  مــن  ممكن  عــدد  أكبر 
ــذه، فــبــفــضــل  ــ ــهـ ــ ــات كـ ــنـــصـ خــــــالل مـ
الــدخــول  الــجــهــود تمكنا مــن  هـــذه 
وتطوير  لتعزيز  شــراكــات جــدد  فــي 

حلولنا«.
وقــــــــــــــــــال مــــــحــــــمــــــد أحــــــــمــــــــد، 
 M9X Roboticsشــــــركــــــة ــؤســــس  مــ
في  »نـــحـــن   :)7amdaan.io(  .Co
ــز بــشــغــفــنــا  ــتـ ــعـ ــة حـــــمـــــدان نـ ــ ــركـ ــ شـ
أدى  لما  والتواصل  بالتكنولوجيا 
مبتكرة  روبوتية  حلول  إلــى  بـــدوره 
تــمــيــزنــا. نــحــن ســعــيــديــن بــجــهــود 
صــــادرات الــبــحــريــن الــتــي أدت إلــى 
توسعة نطاق أعمالنا، بفضل ذلك 
ــواق  إلـــى األسـ الــدخــول  تمكنا مــن 

األوروبية بنجاح«.

بعد م�شاركتها يف جيتك�س 2022 

»�سادرات البحرين« ت�سهم في تي�سير العديد من ال�سفقات بين ال�سركات التقنية

} محمد أحمد. }  محمود االدرج. } رباب خلف. 

االقــتــصــاد الــمــعــرفــي الــذي 
يـــعـــرف بـــاقـــتـــصـــاد الــمــعــلــومــات 
هـــو اقــتــصــاد يــعــتــمــد عــلــى رأس 
االنسان  وقــدرات  البشري  المال 
ــّد الــفــكــر  ــعــ ــث يــ ــيـ الـــفـــكـــريـــة، حـ
ــرك الــرئــيــســي  ــحـ ــمـ ــري الـ ــشـ ــبـ الـ
والمصدر  االقتصادي،  للتعزيز 
والمعلومات  لألفكار،  األساسي 
والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الــــمــــبــــتــــكــــرة، 
اقتصاد  بــنــاء  فــي  تسهم  والــتــي 
الخدمات  صناعات  مــن  يتألف 
وخلق  المعلومات،  وتكنولوجيا 
التفكير  تتطلب  التي  الوظائف 

وتحليل البيانات.
ــيــــة  ــز األســــاســ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ مـــــن الـ
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا االقــتــصــاد 
ــتـــكـــار،  الــمــعــرفــي الـــبـــحـــث، واالبـ
السريع،  التكنولوجي  والتقدم 
وقــــــوة عـــامـــلـــة تــتــمــتــع بــمــعــرفــة 
ــاســــوب، وأنـــظـــمـــة  ــالــــحــ ــدة بــ ــيــ جــ

على  التقليدي  االقتصاد  يركز  فبينما  التكنولوجيا. 
إنتاج سلع مادية، معتمدًا في كثير من األحيان على 
العمالة غير الماهرة، وقوة العامل الجسدية، أو جودة 
اآللة في اإلنتاج.. في االقتصاد المعرفي يعمل العامل 
وينشرها،  الــمــعــرفــة،  ويكتسب  األفــكــار،  لينتج  بفكره 
ويطبقها، لتسهيل التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
من  الثالثة  المرحلة  المعرفي  االقتصاد  يعتبر 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــتــي تــســمــى مــرحــلــة مـــا بعد 
ــي مــرحــلــة الــــزراعــــة،  الـــصـــنـــاعـــة. الــمــرحــلــة االولــــــى هـ
األصــول  كأكثر  األرض  على  المرحلة  هــذه  واعتمدت 
والتي  الصناعة،  مرحلة  هي  الثانية  المرحلة  قيمة. 
الثالثة  المرحلة  المعدات.  على  كبير  بشكل  اعتمدت 
بشكل  يعتمد  الـــذي  المعرفي  االقــتــصــاد  مرحلة  هــي 
أساسي على المهارات الفكرية، إذ تعتبر براءة االختراع 

أكثر األصول قيمة لدى الشركات. 
ــم الــمــتــحــدة تــســتــأثــر اقــتــصــادات  ــى األمــ نــســبــة الـ
العالمي،  المحلي  الــنــاتــج  مــن   %7 بــحــوالــي  الــمــعــرفــة 
وتنمو بنسبة 10% سنويا. مثاًل 50% من نمو اإلنتاجية 
في االتحاد األوروبي هي نتيجة مباشرة لنمو اقتصاد 
المعرفة، حيث يغير اقتصاد المعرفة وجه الكثير من 
الصناعات بصورة جذرية، مثل صناعة السيارات حيث 
التوجه االن الى استخدام سيارات بدون سائق، ومجال 
التطبيب  اســتــخــدام  ينتشر  حيث  الصحية،  الــرعــايــة 
الجراحية  األدوات  استخدام  زيـــادة  وكــذلــك  بعد،  عــن 

الثالثية األبعاد. 
ويربط البنك الدولي اقتصاد المعرفة بإطار من 

أربع ركائز أساسية هي: 
1. قـــــوة عـــامـــلـــة مــتــعــلــمــة وقــــــــادرة عـــلـــى الــتــعــلــم 
وممارستها  المكتسبة،  المهارات  وتطبيق  المستمر، 

بكفاءة لبناء المعرفة.

2. بنية تحتية معلوماتية 
ــة وحـــــــديـــــــثـــــــة تـــســـهـــل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
تكنولوجيا  موارد  إلى  الوصول 
المعلومات، واالتصاالت، ونشر 

المعلومات والمعرفة.
تــشــجــع  تــحــتــيــة  بــنــيــة   .3
على االبــتــكــار، ومــواكــبــة أحــدث 
الــتــقــنــيــات الــعــالــمــيــة، والــذكــاء 
الــــبــــشــــري، لــــالســــتــــفــــادة مــنــهــا 
ــنــــاعــــات  ــات والــــصــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ

واالقتصاد المحلي ككل.
4. نــظــام مــؤســســي يــدعــم 
االبــتــكــار، واكــتــســاب الــمــعــرفــة، 

وتحسين الكفاءة.
االقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــمــــعــــرفــــي 
ــق لـــــــدول  ــ ــريــ ــ هـــــــو خـــــــارطـــــــة طــ
الـــشـــرق األوســـــــط، وخــصــوصــا 
الـــــــــــدول الـــمـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط، 
لــخــلــق اقـــتـــصـــادات مــســتــدامــة 
متطلبات  مــواكــبــة  عــلــى  قــــادرة 
اقــتــصــادات الحقبة الــقــادمــة، وخــلــق وظــائــف جــديــدة، 
ذلك  مع  الجديد.  الجيل  وتطلعات  احتياجات  تلبي 
فإن االنتقال الى مرحلة االقتصاد المعرفي في دولنا 
الفكر  الى  فباإلضافة  التحديات..  العديد من  يواجه 
السائد الذي مازال يعكس فكر االقتصادات السابقة، 
إلى  يفتقرون  الذين  العمال  العديد من  يوجد حاليًا 
تفتقر  تعليمية  وأنظمة وجداول  المطلوبة،  المهارات 
فإن  لذلك  المعرفي.  االقتصاد  ومبادئ  أساسيات  الى 
االنتقال الى مرحلة االقتصاد المعرفي يتطلب شراكة 
وتعاونا بين القطاعين العام والخاص لتحديث البنية 
القوة  بإعداد  والقيام  المؤسسية،  واألنظمة  التحتية 
تدريب  بــرامــج  تطوير  خــالل  مــن  المطلوبة،  العاملة 
مزيد  على  الحصول  فــي  الموظفين  ودعــم  وتشجيع 
من فرص التعليم واكتساب المعرفة بصورة مستمرة.

دول  األوســط وخصوصًا  الشرق  دول  نتمنى على 
من  المعرفي،  االقتصاد  تنمية  في  تسهم  أن  الخليج 
خالل هيكلة صروح ومناهج التعليم في دولنا، بحيث 
المعرفي،  تساهم مساهمة فعالة في تنمية االقتصاد 
األجيال  ومساعدة  السائد،  االقتصادي  الفكر  وتغير 
القادمة على فهم أساسيات االقتصاد المعرفي، وكيف 
دورا  الشابة،  األجيال  منا، وخصوصًا  واحــد  كل  يلعب 

كبيرا في تطوير هذا النوع من االقتصاد.
مملكتنا  فــي  الــقــادمــة  المرحلة  تكون  أن  نتطلع 
الــغــالــيــة، بــمــا فــيــهــا بــــدء الـــــدور الــتــشــريــعــي الــجــديــد 
بشقيه الشورى والبرلماني، مرحلة مناسبة لزرع بذور 
االقتصاد المعرفي في مؤسسات مملكتنا، وصروحها، 
وأبـــدًا  دائــمــًا  البحرين  لتبقي  التعليمية،  وجــداولــهــا 
رؤية  مبادئ  ترسيخ  أجل  ومن  والتطور،  للعلم،  منارة 

البحرين االقتصادية 2030.

طريق كخارطة  المعرفي  القت�ساد 

بقلم:
د. غنية الدرازي 

ريسيكيوريتي،  شــركــة  أعــلــنــت 
ــرانـــي الــتــي  ــبـ ــيـ شــــركــــة األمـــــــن الـــسـ
أنجلوس  لـــوس  مــديــنــة  مــن  تتخذ 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  فــي 
العربية  للقمة  رعايتها  لها،  مقًرا 
الــدولــيــة لــألمــن الــســيــبــرانــي، التي 
تــقــام تــحــت رعــايــة صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
في  الــبــحــريــن  فــي مملكة  ــوزراء  ــ الــ
الفترة 6-8 ديسمبر 2022 في عالم 
الـــمـــعـــارض فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــر 
بــاســتــضــافــة مـــن الــمــركــز الــوطــنــي 

لألمن السيبراني.
وستشارك شركة ريسيكيوريتي 
أيـــًضـــا كـــعـــارض فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر 
ــا فــي  ــهــ ــادتــ ــا يــجــســد ريــ الـــمـــهـــم، مــ
موحدة  منصة  تقديم  فــي  الــســوق 
حـــائـــزة جـــوائـــز فـــي مــجــال حماية 
الــمــخــاطــر  وإدارة  الــنــهــايــة  نـــقـــاط 
ــهـــديـــدات اإللــكــتــرونــيــة  ــتـ وذكـــــــاء الـ
كـــبـــرى  ــن  ــ مـ  500 مـــنـــهـــا  تــســتــفــيــد 
في  الحكومة  والــهــيــئــات  الــشــركــات 
ُتــعــرف  جميع أنــحــاء الــعــالــم. كــمــا 

مـــزودي  أكــبــر  بــأنــهــا  ريسيكيوريتي 
المظلم  اإلنــتــرنــت  ذكــــاء  خـــدمـــات 
الــــذيــــن يـــدعـــمـــون إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 

ووكاالت األمن القومي.
منتجات وخدمات  تكريم  وتم 
بالجائزة  العام  هذا  ريسيكيوريتي 
ــز الــتــمــيــز في  ــوائـ ــي جـ الــذهــبــيــة فـ
 3 فــــي   2022 ــبـــرانـــي  ــيـ الـــسـ األمـــــــن 
ــزة  ــائــ ــجــ ــيــــة هـــــــي: الــ ــيــــســ ــات رئــ ــ ــئـ ــ فـ
ــيـــة عــــن مــنــصــتــهــا الـــذكـــيـــة  ــبـ الـــذهـ
لــمــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــد الــســيــبــرانــي 
أمريكا  في  األفضل  اختيرت  التي 
عن  الذهبية  والــجــائــزة  الشمالية، 
مخاطر  ــإدارة  بــ الــخــاصــة  منصتها 
إدارة  كـــأفـــضـــل  ــوريــــد  ــتــ الــ ســلــســلــة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــهــ ــجــ ــر الــ ــاطـ ــمـــخـ لـ
قـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، والــجــائــزة 
ريسيكيوريتي  منتجها  الــذهــبــيــة 
صائد  كأفضل  والتطوير  للبحوث 
الشمالية.  أمريكا  في  للتهديدات 
ــراء ريــســيــكــيــوريــتــي  ــبــ ــكـــون خــ ــيـ وسـ
عــلــى اســتــعــداد لــتــقــديــم الــمــشــورة 
لــــــألفــــــراد والــــمــــؤســــســــات واألمـــــــن 
الـــقـــومـــي وجـــهـــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 

السيبرانية  التهديدات  لمكافحة 
بــغــض الــنــظــر عـــن مـــدى تــطــورهــا، 
وخــصــوًصــا فــي الــوقــت الـــذي غدت 
فــيــه الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة أكــبــر 
تــهــديــد لــلــعــديــد مـــن الــمــؤســســات 
فــي وقــتــنــا الــحــاضــر، تــؤثــر عــواقــب 
الـــنـــشـــاط الـــخـــبـــيـــث الـــنـــاشـــئ مــن 
ــــى كـــل  ــلـ ــ ــم عـ ـــلــ ــظـ ــمــ اإلنــــــتــــــرنــــــت الــ
القطاعات تقريًبا وتكلف االقتصاد 
مليار   600 إلــى  يصل  مــا  العالمي 
من  المائة  في   0.8 وحــوالــي  دوالر 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.

ــز ريــســيــكــيــوريــتــي عــلــى  ــركــ وتــ
القائمة  السيبراني  األمـــن  حــلــول 
عـــلـــى الــــــذكــــــاء، واالســـــتـــــفـــــادة مــن 
ــات الــــضــــخــــمــــة، والـــــذكـــــاء  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
االصــــطــــنــــاعــــي، وعــــلــــوم الـــبـــيـــانـــات 
ــدة فــي  ــقـ ــعـ إلجــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مـ
الـــجـــرائـــم اإللــكــتــرونــيــة، والــكــشــف 
السيبراني  الــنــشــاط  عــن  الــوقــائــي 
ــار، ويـــشـــمـــل ذلـــــك الــتــهــديــد  ــ ــــضـ الـ
الــمــســتــمــر الــمــتــقــدم، والــهــجــمــات 
المستهدفة، والتهديد من الداخل، 

وبرامج الفدية.

»ري�س�يكيوريتي«  الأمريكي�ة  ال�س�يبراني  الأم�ن  �س�ركة 
وعار�س�ا راعي�ا  الدولي�ة  العربي�ة  القم�ة  ف�ي  ت�س�ارك 
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الــتــكــافــل  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  اعــتــمــد 
الـــدولـــيـــة نــتــائــج الـــشـــركـــة الــمــالــيــة لــلــفــتــرة 
حيث  2022م،  ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 
األم 209 آالف دينار بحريني للثالثة أشهر 
مــقــارنــًة   2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
بصافي ربح قدره 223 ألف دينار بحريني في 
بانخفاض  السابق  الــعــام  مــن  الفترة  نفس 
 2.46 السهم  على  العائد  وبلغ   .%6 نسبته 
لنفس  للسهم  فلس   2.62 بـــ  مــقــارنــة  فلس 
الدخل  بلغ  كما  السابق.  الــعــام  مــن  الفترة 
الــشــامــل الــعــائــد لــمــســاهــمــي الــشــركــة األم 
ــة أشـــهـــر الــمــنــتــهــيــة فــــي 30  ــثـــالثـ لـــفـــتـــرة الـ
بحريني  ديــنــار  ألـــف   340 2022م،  سبتمبر 
دينار  آالف   207 قــدره  شامل  بدخل  مقارنة 
السابق  الــعــام  مــن  الــفــتــرة  لنفس  بحريني 

وذلك بانخفاض نسبته %64.
آالف   406 الشركة  أربـــاح  إجمالي  وبلغ 
دينار بحريني خالل الربع الثالث من العام 
بحريني  ديــنــار  ألـــف   460 بـــ  مــقــارنــة   2022
بانخفاض  السابق  العام  من  الفترة  لنفس 
أداء  النـــخـــفـــاض  نــــظــــرًا  ــك  ــ وذلــ  %12 ــدره  ــ قــ
فائضًا  الــذي حقق  الــعــام  التكافل  صــنــدوق 
الفترة  ديــنــار بحريني خــالل  ألــف  قــدره 86 
مقارنة بفائض قدره 293 ألف دينار بحريني 
كما حقق  السابق.  العام  من  الفترة  لنفس 
آالف   209 قــدره  ربحًا  المساهمين  صندوق 
دينار بحريني خالل الربع الثالث من العام 
ديــنــار  ألـــف  قــــدره 223  بــربــح  مــقــارنــة   2022
السابق.  الــعــام  مــن  الفترة  لنفس  بحريني 
وحــقــق صـــنـــدوق الــتــكــافــل الــعــائــلــي فــائــضــًا 
الربع  ديــنــار بحريني خــالل  ألــف  قــدره 112 
قدره  بعجز  مقارنة   2022 العام  من  الثالث 
من  الــفــتــرة  لنفس  بحريني  ديــنــار  الــف   56

العام السابق. 
اشتراكات  إجمالي  الشركة  حققت  كما 

بــلــغ 4.612 مــاليــيــن ديــنــار بــحــريــنــي خــالل 
بـ  الـــعـــام 2022 مــقــارنــة  الــثــالــث مـــن  الـــربـــع 
4.973 ماليين دينار بحريني لنفس الفترة 
نسبته %7.  بــانــخــفــاض  الــســابــق  الــعــام  مــن 
 3.973 المكتسبة  االشــتــراكــات  صــافــي  بلغ 
الثالث  الربع  خالل  بحريني  دينار  ماليين 
ماليين   4.435 بـــ  مــقــارنــة   2022 الــعــام  مــن 
دينار بحريني خالل نفس الفترة من العام 
السابق بانخفاض قدره 10%. كما بلغ صافي 
دينار  مليون   2.983 المتكبدة  المطالبات 
بحريني خالل الربع الثالث من العام 2022 
مقارنة بـ 2.901 مليون دينار بحريني لنفس 

الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها %3.
أمــــا بــالــنــســبــة لــنــتــائــج الــتــســعــة أشــهــر 
بلغ  فقد   ،2022 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
الشركة  العائد على مساهمي  الربح  صافي 
األم 711 ألف دينار بحريني مقارنًة بصافي 
ربح قدره 704 آالف دينار بحريني في نفس 
الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 

العائد للسهم 8.40 فلس مقارنة  وبلغ   .%1
بـ 8.29 فلس للسهم لنفس الفترة من العام 
السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى 
أشهر  التسعة  لفترة  األم  الشركة  مساهمي 
ألف   540 2022م،  سبتمبر   30 في  المنتهية 
ديــنــار بحريني مــقــارنــة بــدخــل شــامــل قــدره 
من  الفترة  لنفس  بحريني  دينار  ألــف   735

العام السابق وذلك بانخفاض نسبته %27.
بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.222 مليون 
في  المنتهية  أشهر  للتسعة  بحريني  دينار 
30 سبتمبر 2022 مقارنة بإجمالي ربح قدره 
الفترة  لنفس  بحريني  دينار  مليون   1.206
ــادة قــدرهــا %1  مــن الــعــام الــســابــق بنسبة زيــ
وذلك ناتج عن تحسن أداء صندوق التكافل 
ألف   34 قـــدره  فــائــضــًا  حقق  الـــذي  العائلي 
بعجز  مقارنة  الفترة  خــالل  بحريني  دينار 
فـــي نفس  بــحــريــنــي  ديـــنـــار  ألــــف  ــــدره 121  قـ
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، بــاإلضــافــة إلــى 
تحسن أداء صندوق المساهمين حيث حقق 
ــــدره 711 ألــــف ديـــنـــار بــحــريــنــي في  ــًا قـ ربـــحـ
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
ديــنــار  آالف   704 قـــدره  بــربــح  مــقــارنــة   2022
السابق.  الــعــام  مــن  الفترة  لنفس  بحريني 
قــدره  فــائــضــًا  الــعــام  التكافل  حقق صــنــدوق 
478 ألف دينار بحريني في الفترة الحالية 
مقارنة بفائض قدره 623 ألف دينار بحريني 

خالل نفس الفترة من العام السابق.
 19.663 االشــتــراكــات  إجمالي  بلغ  كما 
ــتـــرة  ــنـــي خــــــالل الـــفـ ــريـ مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار بـــحـ
مــقــارنــة   2022 ســبــتــمــبــر   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
لنفس  بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   19.927 بــــ 
بانخفاض نسبته  السابق  العام  الفترة من 
1% وبـــلـــغ صـــافـــي االشــــتــــراكــــات الــمــكــتــســبــة 
12.584 مليون دينار بحريني خالل الفترة 
بـ  مقارنة   2022 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
نفس  خالل  بحريني  دينار  مليون   13.175

بانخفاض نسبته  السابق  العام  الفترة من 
المتكبدة  المطالبات  صافي  بلغ  كما   .%4
9.060 ماليين دينار بحريني خالل الفترة 
بـ  مقارنة   2022 سبتمبر   30 فــي  المنتهية 
8.759 ماليين دينار بحريني لنفس الفترة 

من العام السابق بزيادة قدرها %3.
بــلــغ مــجــمــوع حــقــوق الــمــلــكــيــة الــعــائــد 
لمساهمي الشركة األم 11.758 مليون دينار 
مقارنًة   2022 30 سبتمبر  في  كما  بحريني 
بـ 11.646 مليون دينار بحريني كما في 31 

ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها %1.
كما بلغ إجمالي أصول الشركة 48.216 
سبتمبر   30 في  كما  بحريني  دينار  مليون 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   45.587 ـــ  بــ ــارنـــة  مـــقـ  2022
بزيادة   ،2021 ديسمبر   31 في  كما  بحريني 

نسبتها %6.
وقد علق السيد إبراهيم الريس رئيس 
الــتــي  الــنــتــائــج  عــلــى ضـــوء  اإلدارة  مــجــلــس 
أعــلــنــتــهــا الــشــركــة قــائــاًل بـــأن مــجــلــس إدارة 
الشركة قد أبدى ارتياحه من األداء المالي 
مــضــيــفــًا بـــأن الــشــركــة واصــلــت تــقــديــم أداء 
المتانة  على  تحافظ  أن  واستطاعت  جيد 
ــادة تصنيف  الــمــالــيــة الــتــي أســهــمــت فــي إعــ
التصنيف  وكالة  من  مستقر   )-A( الشركة 

العالمية اي ام بست.
وقـــد صـــرح عــصــام األنـــصـــاري الرئيس 
ــأن الــشــركــة حققت  بــ الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
األهداف المالية المرصودة للفترة ويرجع 
والفني  االداري  الــطــاقــم  إلـــى  أســاســًا  ذلـــك 
ــي تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة لــلــشــركــة حيث  فـ
نــالــت الــشــركــة مـــؤخـــرًا جــائــزة أفــضــل بيئة 
العمل  بيئة  ثقافة  هيئة  منظمة  من  عمل 
الشركة  بــأن  مبينًا  2022م،  للعام  العالمية 
للثالث  االستراتيجية  األهــداف  قد حــددت 
سنوات القادمة والتي ستعمد الشركة على 

تحقيقها في السنوات القادمة.

ملي���ون  1,222 بقيم���ة  اأرباح���ا  تحق���ق  الدولي���ة«  »التكاف���ل 
2022 �س�بتمبر   30 ف�ي  المنتهي�ة  اأ�س�هر  للت�س�عة  بحرين�ي  دين�ار 

} عصام األنصاري.

ــبــــحــــريــــن  ــــت شــــــركــــــة الــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
لــمــطــاحــن الــدقــيــق الــمــطــاحــن أن 
اجتماعه  عقد  قد  اإلدارة  مجلس 
نوفمبر   8 الــمــوافــق  الــثــالثــاء  يـــوم 
2022، برئاسة مروان خالد طباره، 
واتـــخـــذ  اإلدارة.  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
الـــقـــرارات من  مــن  عـــددا  المجلس 
المالية  البيانات  اعــتــمــاد  ضمنها 
ــهـــر  ــة أشـ ــتــ ــســ ــرة الــ ــتــ ــفــ لـــلـــشـــركـــة لــ

المنتهية في 30 سبتمبر 2022
ــاره إلـــــى مــجــلــس  ــبــ ــدم طــ ــقــ وتــ
وجميع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
الشكر  بموفور  بالشركة  العاملين 
دعــمــهــم وسعيهم  عــلــى  واالمــتــنــان 
النتائج،  أفضل  لتحقيق  المستمر 
مــتــمــنــيــًا لــلــمــطــاحــن الـــمـــزيـــد من 

التقدم واالزدهار.
ــة  ــركــ هـــــــــذا وقـــــــــد أعـــــلـــــنـــــت شــ
الــبــحــريــن لــمــطــاحــن الــدقــيــق عن  
ديــنــارا   173,382 بــلــغ  ربــــح  صــافــي 
العام  مــن  الــثــالــث  للربع  بحرينيا 
بقيمة  ربـــح  صــافــي  مــقــابــل   ،2022
لنفس  بحرينيا  ديــنــارا   1,002,938
الــمــاضــي، وذلــك  الــعــام  الفترة مــن 

بانخفاض قدره %82.7.
ويـــعـــزى هـــذا االنــخــفــاض في 
صــافــي الـــربـــح لــلــربــع الــثــالــث من 
الفترة  بنفس  مقارنة   2022 العام 
انــخــفــاض  ــى  ــ إلـ  2021 ــام  ــعــ الــ مــــن 
الــقــيــمــة الـــعـــادلـــة لــالســتــثــمــار في 
األســـهـــم. وقـــد أبــلــغــت الــشــركــة عن 
ربـــــح أســــاســــي ومـــخـــفـــض لــلــســهــم 
ــلـــوس لــلــربــع  ــد بــقــيــمــة 7 فـ ــواحــ الــ

الثالث من العام 2022 مقابل عائد 
الفترة من  بقيمة 40 فلسًا لنفس 

العام 2021.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الـــــربـــــح مــن 
 2022 من  الثالث  للربع  العمليات 
ما قيمته 124,749 دينارا بحرينيا 
مقابل 79,501 دينار بحريني للربع 
الثالث من 2021 – أي بزيادة بلغت 
بالمبيعات  يتعلق  وفيما   .%56.9
ــن الـــعـــام  ــالـــث مــ ــثـ ــع الـ ــربــ خـــــالل الــ
إيــــــرادات  الـــشـــركـــة  حــقــقــت   ،2022
بحريني  ديــنــار   1,809,601 بقيمة 
ديــنــارا   1,704,585 مــع  بــالــمــقــارنــة 
الــثــانــي من  الــربــع  بحرينيا خــالل 

العام 2021 - أي بارتفاع %6.2.
وبالنسبة لفترة التسعة أشهر 
الــشــركــة  أعــلــنــت   ،2022 الـــعـــام  مـــن 
 1,555,403 بقيمة  ربــح  صافي  عــن 
دنـــانـــيـــر بــحــريــنــيــة بــالــمــقــارنــة مع 

3,439,055 دينارا لنفس الفترة من 
.2021

عائد  عن  الشركة  أبلغت  وقــد 
الواحد  للسهم  ومخفض  أســاســي 
بقيمة 63 فلًسا مقابل عائد بقيمة 
العام  الفترة من  139 فلسّا لنفس 

 .2021
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الـــــربـــــح مــن 
أشهر من  التسعة  لفترة  العمليات 
ديــنــارا   386,551 مــقــداره  مــا   2022
ديــنــارا   243,184 مــقــابــل  بــحــريــنــيــا 
بحرينيا خالل النصف األول لعام 
ويرجع   ،%59 بلغ  بــارتــفــاع   –  2021
ذلك في األساس الى ارتفاع قيمة 
المبيعات وتحسن ربحية منتجات 

التجزئة والمنتجات التجارية.
وحــقــقــت الــشــركــة خـــالل فترة 
ــام 2022  ــعــ الــ ــن  أشـــهـــر مــ الــتــســعــة 
ديــنــارا   5,601,758 بقيمة  مبيعات 
 5,161,201 مع  بالمقارنة  بحرينيا 
دينار بحريني خالل التسعة أشهر 
بلغ  بارتفاع  أي   –  2021 الــعــام  مــن 

8.5% على أساس سنوي.
الملكية  حقوق  مجموع  شهد 
للشركة ارتفاعًا بنسبة 3.7% ليصل 
بحرينية  دنانير   25,353,708 إلــى 
ديـــنـــارا   24,438,925 مـــع  مـــقـــارنـــة 
بحرينيا كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 
الــمــوجــودات  مــجــمــوع  وبــلــغ   .2021
ديــنــارا   35,262,328 الــفــتــرة  خـــالل 
 32,338,602 مع  مقارنة  بحرينيا، 
وذلك   ،2021 للعام  بحريني  دينار 

بارتفاع قدره %9.

تعلن ال��دق��ي��ق  ل��م��ط��اح��ن  ال��ب��ح��ري��ن 
نتائجه��ا المالي��ة للرب��ع الثال��ث م��ن 2022

} مروان خالد طبارة.

مارثا  النرويج  أميرة  أعلنت 
ــن مـــهـــامـــهـــا  ــ ــتــــنــــحــــي عــ ــز الــ ــ ــويـ ــ لـ
الــمــلــكــيــة، وأنـــهـــا اتـــخـــذت الــقــرار 
والــديــهــا، الملك  بــعــد اســتــشــارة 

هارالد والملكة سونيا. 
ــالــــت األمــــيــــرة فــــي بـــيـــان:  وقــ
»بعد فترة أثيرت خاللها العديد 
وبدور  بي  المتعلقة  األسئلة  من 
ــي، قــــــــــررت، فـــــي الــــوقــــت  ــبـ ــيـ ــطـ خـ
الـــحـــالـــي أنـــنـــي لـــن أقـــــوم بــمــهــام 
رسمية للبيت الملكي«، مضيفة: 
مع  بالتشاور  الــقــرار  هــذا  »أتخذ 
والــــــــدي، الـــمـــلـــك والـــمـــلـــكـــة، مــن 
أجــل إحــالل السالم حــول البيت 

الملكي«. 
فـــي يــونــيــو مـــن هــــذا الـــعـــام، 
مــارثــا خطبتها  األمـــيـــرة  أعــلــنــت 
األمريكي  الروحي  المعالج  على 
فيريت،  دوريـــك  للجدل  المثير 
مما أثار جدال كبيرا قامت على 
أثــــــره الـــعـــديـــد مــن الــمــنــظــمــات 
مع األميرة كراع  تعاونها  بإنهاء 

لها. 
ــــن أمـــــــــــور أخـــــــــرى،  ــيـ ــ ومـــــــــن بـ

تعرضت األميرة مارثا النتقادات 
الملكي  منصبها  الســتــخــدامــهــا 

التجارية  لمصالحها  لــلــتــرويــج 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــولــة »األمـــيـــرة 

ــا مــع  ــهـ ــرتـ والــــشــــامــــان« الـــتـــي أجـ
خطيبها. 

بتكوين  ت�صادر  الأمريكية  ال�صلطات 

دولر  مليارات   3.4 قيمتها  م�صروقة 
أعلنت السلطات 
األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة يــــــوم 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ االثــــــــــنــــــــــيــــــــــن أنـ
ــت عـــــمـــــالت  ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ضــ
بـــــتـــــكـــــويـــــن ُســــــرقــــــت 
عــبــر مـــوقـــع »ســيــلــك 
اإللــــكــــتــــرونــــي  رود« 
الــــمــــتــــخــــصــــص فـــي 
ــمــــخــــدرات  ــارة الــ ــ ــجـ ــ تـ
قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات، 
 3.4 بـــلـــغـــت  بـــقـــيـــمـــة 
عند  دوالر  مــلــيــارات 
مـــــصـــــادرتـــــهـــــا. وأقــــــر 
جيمس جونغ البالغ 

32 عاما بذنبه يوم الجمعة عن سرقة أكثر من خمسين ألف بتكوين 
في سبتمبر 2012، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نيويورك في بيان. 
واسُترجعت العمالت الرقمية االفتراضية خالل تفتيش منزل جونغ 
في  مخزنة  كانت  وقــد   .2021 نوفمبر  في  األمريكية  جورجيا  بوالية 
أجهزة مخبأة داخل خزنة أخفاها المتهم بنفسه تحت أرضية، وعلى 
في  أغطية  تحت  للفشار  معدنية  علبة  داخـــل  مــمــوه  كمبيوتر  جــهــاز 
»في  إنه  بيان  في  وليامز  داميان  العام  المدعي  وقــال  الحمام.  خزانة 
بتحديد  المرتبطة  األسئلة  تنامت  يقرب من عشر سنوات،  ما  خالل 
موقع هذا المبلغ الهائل من البتكوين الذي كان يتعذر إيجاده لتصبح 
لغزًا تفوق قيمته 3.3 مليارات دوالر«. وأضاف »بفضل تقنيات متطورة 
الطريقة  عــلــى  الــشــرطــة  مــع  وعــمــل جــيــد  الــرقــمــيــة  الــعــمــالت  لتتبع 
واســتــردت  المذهل  المخبأ  هــذا  موقع  األمــن  قــوات  حــددت  القديمة، 
المسترد  المبلغ  قيمة  لكن  إجــرامــيــة«.  أنشطة  من  متأتية  منتجات 
قيمتها  ووصلت  البتكوين،  سعر  انخفاض  مع  العملية  منذ  تراجعت 

في الساعات األخيرة إلى ما يزيد قلياًل عن مليار دوالر. 

عرضت الصين أمس الثالثاء 
مصّنعة  كــبــيــرة  ركــــاب  طــائــرة  أول 
مــحــلــيــًا بـــعـــد الـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الــنــاظــمــة في 
ــرابــــع عشر  الـــمـــعـــرض الــــدولــــي الــ

للطيران والفضاء. 
وكــشــف الــنــقــاب عــن الــطــائــرة 
الــتــي حــمــلــت رمـــز »ســـي 919« في 
للطيران  الــدولــي  الصين  معرض 
الصين  تنظمه  الـــذي  والــفــضــاء، 
أكبر  واحــدًا من  ويعد  كل عامين، 

معارض الطيران الدولية. 
ــقــت الـــطـــائـــرة فـــي ســمــاء  وحــّل
الملّبدة  )جنوبا(  تشوهاي  مدينة 
عــلــى  تـــهـــبـــط  أن  ــبـــل  قـ بـــالـــغـــيـــوم، 
ــئـــات  ــور مـ ــ ــضـ ــ الــــــمــــــدرج وســـــــط حـ

المتفرجين. 
وتـــأمـــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
الـــجـــديـــدة  طـــائـــرتـــهـــا  تـــنـــافـــس  أن 
خاصة  تجارية  شركة  بنتها  التي 
ــة تــصــامــيــم  ــ ــدولـ ــ مـــمـــلـــوكـــة مــــن الـ
ــرار بــويــنــغ  ــ أجــنــبــيــة بـــــارزة عــلــى غـ

»أيــه 320«.  وإيــربــاص  737 ماكس، 
وتــســعــى بــكــيــن إلــــى أن تـــحـــّد من 
نفاثة  أول طائرة  خالل تصنيعها 

ذات إمكانيات تجارية جماعية من 
التكنولوجيا  على  الــبــالد  اعتماد 
تــوتــر  ــع  مــ ــيـــة، وال ســيــمــا  ــبـ ــنـ األجـ

عالقاتها مع الدول الغربية، على 
الرغم من أنه يتم الحصول على 
معظم أجزاء الطائرة من الخارج.
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ال�صين تعر�ض طائرة ركاب معتمدة حديثا في معر�ض دولي للطيران 
ح��ظ��ر ح�����ص��اب��ات ف���ي ت��وي��ت��ر 
ب���»اإي��ل��ون  اأ���ص��م��اوؤه��ا  ا�صُتبدلت 
م���ا����ص���ك« ل��ل�����ص��خ��ري��ة م��ن��ه 
الموّثقة  الحسابات  من  عــددًا  تويتر  حظرت 
في  ماسك«،  بـ»إيلون  أسماءها  أصحابها  استبدل 
الشبكة  مــالــك  مــن  سخرية  على  تنطوي  خــطــوة 
االجــتــمــاعــيــة الــجــديــد. ومـــن بــيــن أصـــحـــاب هــذه 
يتابع  الــتــي  غــريــفــيــن  كــاثــي  الممثلة  الــحــســابــات 
صــفــحــتــهــا فــــي تـــويـــتـــر مــلــيــونــا مـــســـتـــخـــدم. ولـــم 
بـ»إيلون  حسابها  اســم  باستبدال  الممثلة  تكتف 
الرئيسية  الحساب  صـــورة  استبدلت  بــل  مــاســك« 
»تيسال«  شــركــة  رئــيــس  وغـــّرد  للملياردير.  بــصــورة 
التعبير  عــن حرية  »مــدافــع  أنــه  أّكــد سابقًا  الــذي 
بصورة مطلقة«، األحد أّن »الحسابات التي تنتحل 
أّن  أن تذكر بوضوح  شخصية شخص ما من دون 
حظرها  سيجري  فكاهة،  على  تنطوي  خطوتها 
بشكل دائم«. كذلك، ُعّلق حساب تابع للناشط عبر 
ُادخلت  التي  التغييرات  أّن  إثان كلين مع  يوتيوب 
فكاهة.  تمّثل  أّنها  واضــح  بشكل  تبدو  كانت  عليه 
هم بأنه يتدّخل شخصيًا  ورّد إيلون ماسك الذي ُيتَّ
التي تستهدفه، على  في قرارات حظر الحسابات 
فيها  قــال  بتغريدة  غريفين  كــاثــي  حــســاب  تعليق 
ساخرًا »جرى حظر الحساب النتحال مستخدمه 
ــا غــريــفــيــن فـــــــرّدت عــلــيــه  ــ شــخــصــيــة مـــمـــثـــلـــة«. أمـ
مستخدمًة حساب والدتها المتوفاة، وكتبت »لقد 
عدت من الموت ألطلب منك إعادة حساب كاثي«. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

مناخ

ــلـــى كــــل مــــا فــيــه  ــبـــحـــريـــن حـــريـــصـــة عـ الـ
الــعــالــم، حــريــصــة عــلــى كــل مــا من  مصلحة 
شــأنــه ان يــزيــد فــي رفــاهــيــة الــعــالــم وســالمــة 
فإنها حريصة على  لذلك  البشر وصحتهم، 
المناخي  التغير  االهتمام بموضوع مواجهة 
والــتــشــريــعــات التي  ــراءات  ــ والــقــيــام بكل اإلجـ

تجعل العالم مكانا نظيفا صالحا للحياة.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد  وقــد 
ــي الــعــهــد  ــ ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
البحرين  مملكة  أن  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
تــواصــل دعـــم كــل الــمــبــادرات والــمــســاعــي من 
اجل مواجهة تحديات التغير المناخي التي 
تــتــطــلــب تــكــثــيــف جـــهـــود الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــى أهــمــيــة  ــا، مــشــيــرا الــ ــارهــ بــمــا يــحــد مـــن آثــ
تعزيز  نحو  تحقق  مــا  على  البناء  مواصلة 
الــمــزيــد من  تبني  خـــالل  مــن  البيئي  االمـــن 
ــادرات والــخــطــط والـــحـــلـــول الــمــبــتــكــرة  ــبـ ــمـ الـ
انطالقا  وجــودة  امانا  اكثر  لضمان مستقبل 
مضيفا  للجميع،  المشتركة  المسؤولية  من 
يواجه بشكل مستمر  اليوم  العالم  ان  سموه 
ما يحتم  وبيئية مختلفة،  تحديات مناخية 
ــتـــعـــاون الــمــشــتــرك  عــلــى الــجــمــيــع تــعــزيــز الـ
الحفاظ  اجــل  مــن  بــذلــه  يتم  مــا  ومضاعفة 
ــا، مــؤكــدا  ــ ــواردهـ ــ عــلــى الــبــيــئــة واســـتـــدامـــة مـ
أهمية ان تكون االستدامة البيئية على رأس 
التنمية  ومــســارات  خطط  ضمن  األولــويــات 
عالميا  هــدفــا  باعتبارها  األصــعــدة  كــل  على 

وركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.
تضع  الــبــحــريــن  مملكة  ان  ســمــوه  وقـــال 
نصب عينيها الوصول الى الحياد الكربوني 
بحلول عام 2060، ومن اجل هذا الهدف تتم 

مواصلة الجهود.

عبداملنعم إبراهيم

في كارثة المناخ.. الدول الفقيرة تدفع ثمن رفاهية الدول ال�صناعية
التغير المناخي وكوارثه الطبيعية المصاحبة من فيضانات وجفاف 
بــاردة  وموجات صقيع  الــحــرارة!  درجــة  وارتــفــاع  غابات  وحرائق  وأعاصير 
أو أمــطــار غـــزيـــرة.. كــل هـــذه الــتــغــيــرات المناخية فــي الــكــرة األرضــيــة ال 
والغرب..  الشرق  في  أو  الجنوب  في  وأخــرى  الشمال  في  دول  بين  تفرق 
الـــذي يختلف..  الــكــوارث هــو  الــحــكــومــات مــع مــواجــهــة هــذه  لكن تعامل 
فالدول الصناعية المتقدمة تملك إمكانيات مادية وتكنولوجية متطورة 
الدول  بينما  الطبيعية،  الكوارث  هذه  مع  التعامل  من خاللها  تستطيع 
مثلما  تــمــامــًا  الـــكـــوارث،  هـــذه  مــواجــهــة  حكوماتها  تستطيع  ال  الــفــقــيــرة 
والــنــاس يعرفون  الحكومة  مــثــال.. فهناك  الــســودان  فــي  عــام  كــل  يــحــدث 
موعد موسم األمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة للقرى والمحاصيل 
والبيوت.. يعرفون موعدها كل عام، ولكنهم ال يملكون من الموارد المالية 
أضرارها  تقليل  األقــل  على  أو  مواجهتها  من  يمكنهم  ما  والتكنولوجية 
موعدها  في  تأتيهم  الطبيعية(  )الكارثة  ينتظرون  فقط  السكان..  على 
ينتظرون  ومكتوب..  مقدر  كأمر  عــام  كل  من  المحدد  وشهرها  المحدد 
مصيرهم الحتمي باستقبال كارثة الفيضانات بال حول وال قوة.. ويحدث 
األمر نفسه في باكستان وسريالنكا وبنغالديش وفيتنام والوس وكمبوديا 
والبيرو وكولومبيا واإلكوادور وجزر المالديف المهددة بالغرق في البحر 

بعد سنوات قريبة.
المتطرفة  المناخية  التغيرات  عن  الناجمة  الطبيعية  الكوارث  إذن 
تصيب الجميع في الغرب والشرق، ولم تعد الدول المتقدمة معصومة 
من الخطر.. وقد نشرت )أخبار الخليج( أمس معلومات إحصائية مفزعة 
أدت موجات  أوروبــا وحدها، حيث  في  الــحــرارة  درجــة  في  بالتغير  تتعلق 
الحر إلى وفاة 15 ألف شخص على األقل في أوروبــا عام 2022، وفق ما 
كانتا  وألمانيا  اسبانيا  أن  إلى  مشيرة  العالمية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
األكثر  أغسطس  حتى  يونيو  من  الثالثة  الشهور  وكانت  تأثيرًا..  األكثر 
الــحــرارة  ــات  الــبــيــانــات، وتسببت درجـ بــدأ تسجيل  أوروبـــا منذ  ــرارة فــي  حـ
العصور  منذ  الــقــارة  شهدته  جــفــاف  بــأســوأ  استثنائي  بشكل  المرتفعة 
الوسطى.. وسجلت السلطات الصحية خالل أشهر الصيف الثالثة نحو 
أربعة آالف وفاة في اسبانيا، وأكثر من ألف في البرتغال وأكثر من 3200 
في المملكة المتحدة، وحوالي 4500 وفاة في ألمانيا.. ويتوقع أن ترتفع 
هــذه الــتــقــديــرات مــع إعـــالن الــمــزيــد مــن الـــدول تسجيل وفــيــات إضافية 
بينما  ــا،  أوروبـ في  المحاصيل  على  الحر  موجات  وأثــرت  الــحــر..  نتيجة 
الجفاف،  نتيجة  قياسية  درجــة  إلــى  الــغــابــات  فــي  الــحــرائــق  ازدادت حــدة 
الحكومة  وذكـــرت  الــقــارة..  فــي  الطاقة  شبكات  على  الضغط  تفاقم  كما 
االسبانية يوم االثنين الماضي أن شهر أكتوبر الماضي كان الشهر األكثر 
حرًا في اسبانيا منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1961، وبلغ معدل درجات 
درجــات ونصف  بثالثة  أعلى  أي  درجــة مئوية،  الشهر 18  الــحــرارة خــالل 
 1981 عامي  بين  أكتوبر  في  المسجلة  الــحــرارة  معدل  عن  مئوية  درجــة 

و2020، بحسب ما ذكرت وزارة التحول البيئي.
ــم الــمــتــحــدة قـــال لــدى  )ســايــمــون ســتــيــل( مـــســـؤول الــمــنــاخ فـــي األمــ

الــمــنــاخ )كـــوب 27(  الــرســمــي لقمة  االفــتــتــاح 
)كل  األول:  أمس  يوم  الشيخ بمصر  في شرم 
األزمات مهمة.. لكن ما من أزمة لها تداعيات 

كبيرة مثل االحترار المناخي الذي ستواصل عواقبه المدمرة التفاقم.. 
المائة بحلول عام  الدفيئة بنسبة 45 في  انبعاثات  أن تنخفض  وينبغي 
للمناخ(  باريس  )اتفاق  أهــداف  أكثر  لتحقيق  لتكون هناك فرصة   2030
مئوية  درجــة  بـــ1.5  االحترار  بحصر  ويقضي  2015 طموحًا،  عام  المبرم 
مــقــارنــة بالحقبة مــا قــبــل الــصــنــاعــة.. لــكــن الــتــعــهــدات الــحــالــيــة لــلــدول 
الــمــوقــعــة حــتــى لـــو احــتــرمــت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف ســـتـــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
االنبعاثات بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، ما يضع العالم على مسار 
تصاعدي قدره 2.5 درجة مئوية في أفضل الحاالت بحلول نهاية القرن 
أن يبلغ االحترار  ُيتوقع  راهنًا  المتبعة  السياسات  أنه مع  الحالي.. غير 

2.8 درجة مئوية، وهو أمر كارثي.
ويترقب الكثيرون باهتمام اإلعالنات المتعلقة بالمساعدات المالية 
والــتــقــنــيــة لــلــدول الــفــقــيــرة، وهـــي عـــادة أكــثــر الــبــلــدان عــرضــة لتداعيات 
انبعاثاتها  إن  إذ  مــحــدودة،  فيها  أن مسؤوليتها  رغــم  المناخي،  االحــتــرار 
المليارات  الدفيئة قليلة جــدًا.. وتقدر هذه األضــرار بعشرات  من غــازات 
في الدول الفقيرة، فمثال الفيضانات األخيرة التي غمرت ثلث باكستان 

تسببت وحدها بأضرار قدرت بأكثر من 30 مليار دوالر.
أكبر  منها  يــصــدر  الــتــي  هــي  الغنية  الصناعية  الــــدول  أن  المشكلة 
وتتسبب  األرضية  الكرة  في  واالنبعاثات  الكربونية  االنبعاثات  من  قــدر 
األوروبية  والقارة  أمريكا  وهي  أجمع،  العالم  في  المناخية  التغيرات  في 
والصين والهند وروسيا، ومن المنطقي أن تتحمل هذه الدول الصناعية 
المتقدمة األعباء المالية في مساعدة الدول الفقيرة في افريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية، ولكنهم ال يفعلون بما فيه الكفاية لتحمل مسؤوليتهم 
بأنه  )مــاكــرون(  الفرنسي  الرئيس  صــرح  ومــؤخــرًا  المناخي،  التغير  عــن 
سوف يسعى إلى الضغط على دول ثرية من خارج االتحاد األوروبي لكي 
تسهم بشكل أكبر في المساعدات المالية لمواجهة التغير المناخي ودعم 

الدول الفقيرة المتضررة!
هذا يعني أن أوروبا أو االتحاد األوروبي الذي تتحمل دوله النصيب 
األكبر من االنبعاثات الحرارية سوف ترمي بالمسؤولية على دول أخرى 
عنها  كارثية هي مسؤولة  بيئية  أضــرار  نفقات  لتحمل  أوروبــا  خــارج  من 
مع دول صناعية أخرى مثل أمريكا.. بينما المنطق يستدعي من الدول 
الصناعية واألوروبية أن تنفق هي القدر األكبر من األموال والمساعدات 
التقنية للدول الفقيرة المتضررة، ألن مصانعها ومختبراتها الكيميائية 
المناخية  التغيرات  التي تسببت في كل هذه  والبيولوجية هي  والنووية 
الــغــرب أن يتحمل  يــجــب عــلــى  ثــم  الــعــالــم أجــمــع.. ومـــن  المتطرفة فــي 
والفيضانات  الطبيعة  وكـــوارث  المناخ  أزمـــة  إزاء  األخــالقــيــة  مسؤوليته 
والحرائق والجفاف في الدول الفقيرة التي ال حول لها وال قوة، وتدفع 

ثمن رفاهية الدول الصناعية.

} الطائرة الصينية الجديدة.

} كاثي غريفين.

�ص�اكيرا وبيكي�ه يتو�ص�ان اإل�ى 
طفليهم�ا  ح�صان�ة  ب�ص�اأن  اتف�اق 
أمــس  اســبــانــيــا  فــي  شــاكــيــرا  الكولومبية  المغنية  عــن  ممثل  قـــال 
الثالثاء انها توصلت إلى اتفاق مع شريكها السابق جيرار بيكيه بشأن 
حضانة طفليهما بعد انفصالهما هذا العام عقب عالقة استمرت 11 
عاما. وبحسب صحيفة الفانجوارديا المحلية فإن االتفاق نص على 
أن ابنيهما ميالن البالغ عمره تسعة أعوام وساشا البالغ عمره سبعة 

أعوام سينتقالن الى ميامي لإلقامة مع والدتهما. ودخلت شاكيرا 
دون  مــن  لكن  عــامــا( منذ 2011   35( بيكيه  مــع  فــي عالقة  عــامــا(   45(
زواج. والتقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب 
إفريقيا عندما ظهر العب اسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا »واكا واكا.. 
وأعلن  للبطولة.  الرسمية  االغنية  كانت  التي  أفريكا«  فور  تايم  ذيس 
التوصل  ويأتي  الماضي.  يونيو  في  عالقتهما  نهاية  وشاكيرا  بيكيه 
إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من اعالن بيكيه 
اعتزاله الوشيك للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن 

برشلونة بعد أيام قليلة. 

اإيفانكا ترامب تقيم حفا ل�صقيقتها 
ت�ي�ف�ان�ي ق�ب�ي�ل زواجها من لبناني

أقامت إيفانكا، ابنة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، حفل 
التي  تيفاني،  الشقيقة  غير  عـــروس( ألختها  )حــمــام  شـــاور«  »بــرايــدل 
ستتزوج من رجل األعمال اللبناني مايكل بولس، خالل عطلة نهاية 
األسبوع الجاري. وشاركت إيفانكا عبر صفحتها في تويتر صورة لها 
مع العروس تيفاني، وأخت زوجها »الرا«. واعتمدت تيفاتي )29 عاًما( 
عاًما(   41( إيفانكا  اختارت  بينما  الدانيل،  قماش  من  أبيض  فستاًنا 

فستاًنا مطبًعا بالزخرفات الزرقاء.
احتفلت  فــلــوريــدا،  إلــى  »بــالــعــودة  الــصــورة:  أســفــل  إيفانكا  وكتبت 
بأختي الجميلة واللطيفة والرائعة تيفاني ترامب لقرب موعد حفل 
زفافها«. وكان بولس قد تقدم لخطبة تيفاني في يناير 2021، بحديقة 
لها  قــدم  حيث  األبــيــض«،  »البيت  األمريكية  الرئاسة  مقر  في  الـــورود 

خاتًما ماسًيا يزن 13 قيراًطا، تبلغ قيمته 1.2 مليون دوالر.

} صورة للثنائي قبل االنفصال.

} إيفانكا مع شقيقتها والرا.

} بتكوين- تعبيرية.

} األميرة مارثا لويز وخطيبها دوريك فيريت.

قم�ر  اأول  تطل�ق  زيمباب�وي 
الف�ص�اء  له�ا ف�ي  ا�صطناع�ي 
ــه تــحــديــات  ــواجــ ــوي الـــتـــي تــ ــابـ ــبـ ــمـ أعـــلـــنـــت زيـ
ــوم االثــنــيــن إطــالقــهــا فـــي الــفــضــاء  اقــتــصــاديــة يــ
اإلطــالق،  على  تاريخها  فــي  اصطناعي  قمر  أول 
يتعدى  الــذي ال  القمر  هــذا  يلتقط  أن  وُيفترض 
ــكـــوكـــب األرض  لـ ــيـــرة صــــــــورًا  ــغـ حـــجـــمـــه عـــلـــبـــة صـ
ويــجــمــع تــالــيــًا كمية مــن الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات. 
عبر  مانغوانا  نيك  الحكومة  باسم  الناطق  وكتب 
واصفًا  الــفــضــاء!«،  فــي  »زيــم ســات1 أصبح  تويتر: 
لــلــبــالد«. وذكــرت  بــأنــه »خــطــوة علمية مهمة  ذلــك 
ــا( أّن صـــاروخـــًا  وكـــالـــة الــفــضــاء األمــريــكــيــة )نـــاسـ
في  جرينتش  بتوقيت   10:32 الساعة  عند  ُأطلق 
باتجاه  مركبة  نــاقــاًل  األمريكية  فيرجينيا  واليــة 
أقمار  ثالثة  متنها  على  الدولية  الفضاء  محطة 
واليابان.  وأوغــنــدا  زيمبابوي  طّورتها  »كيوبسات« 
األقــمــار  تويتر صـــورة تظهر  الــوكــالــة عبر  ونــشــرت 
ــأعــــالم الـــــــدول الـــثـــالث،  االصـــطـــنـــاعـــيـــة مـــزيـــنـــة بــ
صورًا  ستلتقط  االصطناعية  »األقمار  أّن  وكتبت 
ــوال  ــ ــهـــدف جـــمـــع بـــيـــانـــات لـــرصـــد األحــ ــــأرض بـ لــ
ــي بــيــان  الـــجـــويـــة والـــــكـــــوارث«. وأوضــــحــــت نـــاســـا فـ
ــي  األراضـ بــيــن  التمييز  ستتيح  األقــمــار  صـــور  أّن 
ويمكن  الــزراعــيــة  والمساحات  والــغــابــات  الخالية 
اســتــخــدامــهــا »لــتــحــســيــن وســـائـــل عــيــش مــواطــنــي 

أوغندا وزيمبابوي«. 

اإث�������ر خ��ط��ب��ت��ه��ا م����ن م���ع���ال���ج روح���������ي.. اأم����ي����رة 
ال�����ن�����روي�����ج ت���ت���ن���ح���ي ع�����ن م���ه���ام���ه���ا ال��م��ل��ك��ي��ة
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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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د. النعيمي ي�صتقبل الطبيب احلا�صل 

على و�صام التميز من جامعة امللك في�صل

الرتبية  النعيمي وزير  الدكتور ماجد بن علي  ا�ستقبل 

هّناأه  اإذ  الدو�سري،  �سعد  خالد  عبداهلل  الطبيب  والتعليم، 

الوزير مبنا�سبة تخّرجه من كلية الطب البيطري بجامعة 

امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة وح�سوله 

على �سهادة تفّوق ومرتبة ال�سرف الثانية، ما اأّهله للح�سول 

للطب  املراعي  وجائزة  اجلامعة،  من  التميز  و�سام  على 

جمل�س  دول  م�ستوى  على  متفوًقا  طالًبا  كونه  البيطري 

التعاون لدول اخلليج العربية.

وزير الرتبية والتعليم ي�ستقبل الطبيب عبداهلل خالد الدو�سري

م�صت�صار الأمن الوطني الأمريكي:

جهود امللك مّهدت الطريق للزيارة 

التاريخية لقدا�صة بابا الفاتيكان

املتحدة  بالوليات  الوطني  الأمن  م�ست�سار  اأ�ساد 

الأمريكية جاك �سوليفان بجهود جاللة امللك حمد بن عي�سى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

البابا  لقدا�سة  التاريخية  الزيارة  اأمام  الطريق  مهدت  التي 

فرن�سي�س بابا الفاتيكان اإىل مملكة البحرين.

ورّحب م�ست�سار الأمن الوطني الأمريكي بهذه الزيارة 

يتزايد  اأو�سط  ل�سرق  مثالً  اأنها جت�سد  معترًبا  التاريخية، 

فيه التكامل والزدهار وال�سالم.

وقال �سوليفان يف تغريدة بثها عرب ح�سابه على موقع 

التوا�سل الجتماعي »تويرت«: »نرحب بالزيارة التاريخية 

يزداد  اأو�سط  �سرق  على  مثال  للبحرين..  فرن�سي�س  للبابا 

بن  حمد  امللك  جلاللة  تهانينا  و�سالًما..  وازدهاًرا  تكامالً 

عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين على متهيد الطريق«.

رّحب بدعوة جاللة امللك لإنهاء احلرب يف اأوكرانيا.. ال�صفري الأملاين:

 انتخابات البحرين منظمة و�صّفافة وتعّزز الرقابة الدميقراطية
اأبو�سايف: متام 

الأملانية  اجلمهورية  �سفري  اأكد 

بني  ال�سراكة  اأهمية  على  هاج  كليمني�س 

بالده ومملكة البحرين، م�سدًدا على اأهمية 

الن�سان  حلقوق  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

التي و�سعتها اململكة. 

مع  نظمه  لقاء  يف  هاج  ال�سفري  وقال 

ال�سحافة ع�سر اأم�س اأن بالده را�سية جًدا 

عن �سراكتها مع مملكة البحرين، ل �سيما 

وتغريات  تطورات  �سهدت  البحرين  ان 

كيرية يف جمال حقوق الن�سان، مو�سًحا 

ان بالده تدعم البحرين بكافة خطواتها يف 

تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية بالغة الأهمية.

تطوير  اأهمية  اىل  ال�سفري  واأ�سار 

ل  املجالت،  كافة  اململكة يف  مع  ال�سراكة 

ال�سباب،  وبرامج  الثقايف  التبادل  �سيما 

م�سيداً  املانيا.  يف  الدرا�سة  وفر�س 

املجالت  يف  البلدين  بني  بالتعاون 

ال�سناعية والتجارية. 

لـ»الأيام« حول  �سوؤال  على  رّده  ويف 

بن  حمد  امللك  جاللة  اطلقها  التي  الدعوة 

ا�ستقبال  خالل  املعظم  خليفة  ال  عي�سى 

الكني�سة  رئي�س  فرن�سي�س  البابا  قدا�سة 

اأوكرانيا،  يف  احلرب  لوقف  الكاثوليكية 

وكذلك فر�س احللول الدبلوما�سية اليوم ل 

�سيما يف ظل الأو�ساع الإن�سانية القا�سية 

يف اأوكرانيا، حيث 40% من اأنظمة الطاقة 

رّحب  ال�ستاء،  ف�سل  قبل  تدمريها  مت 

اطلقها  التي  بالدعوة  الأملاين  ال�سفري 

البحريني  املوقف  مثمناً  �ساحب اجلاللة، 

الأملاين:  ال�سفري  وقال  ال�سراع.  هذا  من 

ململكة  املبدئي  املوقف  نثمن  »بالطبع 

الأوكرانية  الأرا�سي  �سيادة  من  البحرين 

واهمية انهاء هذه احلرب، والذي ميكن ان 

يوؤدي اىل نهاية هذا ال�سراع. كما تعلمون 

ان هذه احلرب ل بد ان تنتهي وفق حلول 

دبلوما�سية. لكن لننظر اىل ار�س الواقع، 

اجلانب  مع  جترى  مفاو�سات  هناك 

الرو�سي حيال خطوط احلبوب واملحطات 

ل  رو�سيا  ان  يقول  الواقع  لكن  النووية، 

ب�سم  رو�سيا  قامت  لقد  بقراراتها.  تلتزم 

ال�سوؤال  لذلك  اوكرانية،  اأرا�ٍس  من  اجزء 

املطروح ما الهدف من املفاو�سات اذا كانت 

رو�سيا مل تتوقف عن القتال، ومل تن�سحب 

من اأرا�سي اأوكرانيا؟ لذلك من ال�سعب ان 

ت�ستعد  مل  ما  القتال  عن  اأوكرانيا  تتوقف 

الأرا�سي التي مت انتزاعها منها«.

مو�سكو  عن  نتحدث  »نحن  وتابع: 

نقنعهم  ان  ونحاول  هناك،  �سفارتنا  عرب 

لوجود  �سبب  يوجد  فال  بالن�سحاب، 

اأوكرانيا،  اأرا�سي  يف  الرو�سية  القوات 

اأهمية اطالق  وبالتايل جميعنا نتفق على 

من  دويل  جهد  باأي  ونرحب  مفاو�سات، 

تكون  ان  ال�سراع. ولكن يجب  انهاء  اجل 

رو�سيا جاهزة للحلول الدبلوما�سية. نحن 

نوؤمن باحلوار وبالطرق الدبلوما�سية حلل 

هناك  يكون  ان  يجب  لكن  ال�سراع،  هذا 

اجل  من  بالتفاو�س  رو�سيا  لدى  اميان 

الو�سول اىل ال�سالم«.

اكد  الإيراين،  النووي  امللف  وحول 

ال�سفري الأملاين هاج على ان ايران ل يجب 

ان متتلك قنبلة نووية.

ت�سهدها  التي  النتخابات  وحول 

تنوع  ان  الأملاين  ال�سفري  اعترب  اململكة، 

يظهر  النتخابات  هذه  يف  املر�سحني 

الت�ساع الثقايف لهذا املجتمع وتنوعه. 

منده�س  انني  القول  »اود  وقال: 

�سورهم  اأرى  الذين  املر�سحني  تنوع  من 

الت�ساع  يظهر  التنوع  هذا  الطرقات،  يف 

ممتًعا  اأجده  والذي  للمجتمع،  الثقايف 

النتخابات  هذه  اأن  اأ�سعر  كما  للغاية. 

الكثري  هناك  للغاية.  جيد  ب�سكل  منظمة 

اأراه،  ومما  حولها.  اجليدة  املعلومات  من 

هذه عملية تتبع قواعد واإجراءات وا�سحة 

للغاية و�ستكون منظمة للغاية و�سفافة«. 

انه هناك  الأخرى هي  وتابع »النقطة 

تت�سدره  ل  اأمر  وهو  وانتخابات،  برملان 

نراه  ما  لذا  املنطقة.  يف  كثرية  دول 

�ساأنها  من  للغاية  جيدة  عملية  هو  هنا 

ال�سلطة  على  الدميقراطية  الرقابة  تعزيز 

التنفيذية«.

�صرطة العا�صمة: القب�ض على اأربعة 

اأ�صخا�ض لقيامهم بال�صرقة بالإكراه

القب�س  من  العا�سمة  حمافظة  مديرية  �سرطة  متكنت 

و39   18 بني  اأعمارهم  )ترتاوح  اأ�سخا�س  اأربعة  على 

عاًما(، اإثر ارتكابهم جرمية �سرقة بالإكراه وذلك عن طريق 

بال�سرب  اآ�سيوية  جن�سيات  من  اأ�سخا�س  على  العتداء 

هواتف  حمفظات،  مالية،  مبالغ  من  بحوزتهم  ما  و�سرقة 

يف  وذلك  وال�سخ�سية،  الآيل  ال�سراف  وبطاقات  نقالة، 

مناطق خمتلفة مبحافظة العا�سمة.

بهذا  بالغات  عّدة  تلقيها  فور  املديرية  اأن  واأو�سحت 

البحث والتحري وجمع  اأعمال  الفور  ال�ساأن، با�سرت على 

املذكورين  اأ�سفرت عن حتديد هوية  اإذ  املعلومات والأدلة، 

والقب�س عليهم.

جاٍر تقييم العرو�ض بالتعاون مع ال�صركة ال�صت�صارية.. حميدان: 

15 �صركة عاملية تتقدم لإن�صاء من�صاأة حتويل النفايات اإىل طاقة
امل�ساعد  الوكيل  حميدان  �سوقية  اأكدت 

�سوؤون  بوزارة  امل�سرتكة  البلدية  للخدمات 

بطرح  قامت  الوزارة  اأن  والزراعة  البلديات 

مناق�سة م�سروع اإن�ساء من�ساأة حتويل النفايات 

اإىل طاقة، وتقدمت عدة �سركات عاملية للمناق�سة، 

مناق�سة  لطرح  متهيًدا  العطاءات  تقييم  وجاٍر 

التنفيذ.

اأن هذا امل�سروع املهم يخدم  وبينت حميدان 

اأهداف مملكة البحرين وروؤية 2030، ويف اإطار 

التزامات مملكة البحرين يف COP26 للو�سول 

بحلول  الكربون  انبعاثات  من  ال�سفري  للحياد 

م�سادر  وتعزيز  التلوث  وتقليل   2060 العام 

طاقة اأكرث ا�ستدامة.

واأ�سارت اإىل مناق�سة تاأهيل املقاولني مل�سروع 

والتي  طاقة  اإىل  النفايات  من�ساأة حتويل  اإن�ساء 

طرحت يف 16 يونيو 2021 ومت فتح عطائاتها 

�سراء  مت  اإذ  العام،  نف�س  من  �سبتمرب   1 يف 

املناق�سة من 51 �سركة حملية ودولية،  وثائق 

العطائات من 15 �سركة عاملية من  ت�سليم  ومت 

خالل جمل�س املناق�سات واملزايدات، وجاٍر حاليا 

تقييم العرو�س من قبل فريق العمل املتخ�س�س 

ال�ست�سارية  ال�سركة  مع  بالتعاون  بالوزارة 

خالل  من  للتنفيذ  املناق�سة  لطرح  ا�ستعدادا 

ال�سركات التي مت تاأهيلها ح�سب املعايري الفنية 

املن�ساأة  اأعمال  ا�ستكمال  املوؤمل  من  اإذ  املعتمدة، 

وت�سغيليها يف عام 2027.

اأحد  هو  امل�سروع  هذا  اأن  حميدان  واأكدت 

م�ساريع ال�سراكة مع القطاع اخلا�س مبا ي�سهم 

اخلدمات  مب�ستوى  والرتقاء  التكلفة  تقليل  يف 

املقدمة، مبينة اأن هذا امل�سروع هو اأحد امل�ساريع 

يف  الوزارة  اأهداف  �ستخدم  التي  ال�سرتاتيجية 

ومبا  النفايات،  ن�سبة  وتقليل  التدوير  اإعادة 

واأهداف  احلكومة  عمل  برنامج  مع  ين�سجم 

التنمية امل�ستدامة.

بدعوة  الوزارة  »قامت  حميدان:  وقالت 

لل�سركات  امل�سبق  التاأهيل  يف  للم�ساركة 

املتخ�س�سة يف هذه ال�سناعة الفنية للتكنولوجيا 

والتقنية املنا�سبة لبناء وت�سغيل واإدارة من�ساأة 

لإعادة  القابلة  النفايات  وف�سل  بفرز  تقوم 

للبيئة  �سديقة  بتقنية  املتبقي  وحرق  التدوير، 

لإنتاج طاقة باإنتاج ي�سل اإىل 98 ميجاوات من 

الكهرباء«.

خالل  ومن  الوزارة  اأن  حميدان  واأو�سحت 

قامت  املتخ�س�سة  ال�ست�سارية  ال�سركات  اإحدى 

وامل�ساريع  التقنيات  جميع  وتقييم  بدرا�سة 

اإىل  النفايات  تدوير  من�سئات  جمال  يف  العاملية 

طاقة، كما مت الأخذ يف العتبار كميات ومكونات 

النفايات النا�سئة يف البحرين.

لإدارة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأن  وبينت 

تركز  عام 2018  اإعدادها يف  التي مت  النفايات 

على اإعادة تدوير ما ي�سل اإىل 90% من النفايات 

مواد  لتكون  النفايات،  ملكب  ت�سل  التي  املنزلية 

التدوير،  اإعادة  طريق  عن  لال�ستخدام  قابلة 

وحتويل املتبقي منها اإىل طاقة.

 2021 عام  يف  اأنه  اإىل  حميدان  واأ�سارت 

من  طن  مليون   1.65 ع�سكر  موقع  ا�ستقبل 

طن   560.000 تدوير  اإعادة  مت  النفايات، 

لتكون  البناء  خملفات  �سمن  وامل�سنفة  منها 

البنيه  م�ساريع  يف  لال�ستخدام  قابلة  مواد 

من  طن  مليون   1.1 طمر  مت  كما  التحتية، 

مكب  يف  اخلا�سة  والتجارية  املنزلية  النفايات 

النفايات، و725.248 طن من النفايات البلدية 

و375.300 طن من النفايات الأخرى.

�سوقية حميدان

ت�صوير: عبدعلي قربان

طرح برامج اأكادميية م�صرتكة وا�صت�صافة برامج اجلامعة الأمريكية 

توقيع مذكرة بني جامعة البحرين للتكنولوجيا واجلامعة الأمريكية بوا�صنطن
ال�سيخة  الدكتورة  من  كرمية  برعاية 

رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة الأمني 

العام ملجل�س التعليم العايل، نائب رئي�س 

جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل وقعت 

واجلامعة  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 

اتفاقية  �سي  دي  وا�سنطن   - الأمريكية 

اأكادميية  برامج  تعاون يف جمالت طرح 

اجلامعة  برامج  وا�ست�سافة  م�سرتكة 

احلرم  يف  �سي  دي  بوا�سنطن  الأمريكية 

للتكنولوجيا  البحرين  جلامعة  اجلامعي 

والبحث العلمي وبرنامج التبادل الطالبي 

وطرح  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وتبادل 

برامج تدريبية لأع�ساء الإدارات التنفيذية 

ملوؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س. 

ومت التوقيع على اتفاقية التعاون على 

خلريجي  اأقيم  الذي  الع�ساء  حفل  هام�س 

�سي  دي  وا�سنطن   - الأمريكية  اجلامعة 

يف منتجع جمريا خليج البحرين بح�سور 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الري�س  ه�سام 

الرئي�س  للتكنولوجيا،  البحرين  جامعة 

املالية  اإت�س  اإف  جي  ملجموعة  التنفيذي 

ورئي�س واأع�ساء جمل�سي الإدارة والأمناء 

للجامعة، ووفد من اجلامعة الأمريكية - 

الربوفي�سور  برئا�سة  �سي  دي  وا�سنطن 

اأمين عمر العميد امل�سارك للدرا�سات العليا 

باجلامعة  الأعمال  لإدارة  كوغود  بكلية 

ال�سيد  احلفل  ح�سر  كما  الأمريكية. 

البعثة  رئي�س  نائب  بروان�ستاين  ديفيد 

املتحدة  الوليات  ل�سفارة  الدبلوما�سية 

ورئي�س  البحرين  مملكة  يف  الأمريكية 

الدكتور  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 

ح�سن املال.

الري�س  ه�سام  اأعرب  املنا�سبة  وبهذه 

ال�سيخة  للدكتورة  وتقديره  �سكره  عن 

رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة الأمني 

العام ملجل�س التعليم العايل، نائب رئي�س 

العايل على  التعليم  اأمناء جمل�س  جمل�س 

جلامعة  الدائم  ودعمها  للحفل  رعايتها 

البحرين للتكنولوجيا منوًه مبا حتقق من 

التعليم  قطاع  يف  ومهمة  كبرية  اإجنازات 

توليها  منذ  البحرين  مملكة  يف  العايل 

اأعرب  كما  العايل.  التعليم  رئا�سة جمل�س 

التعاون  اتفاقية  لتوقيع  �سعادته  عن 

امل�سرتك مع اجلامعة الأمريكية بوا�سنطن 

دي �سي مما يوؤكد م�سي جامعة البحرين 

نحو  �سريعة  بخطوات  للتكنولوجيا 

خالل  من  امل�ستويات  جميع  على  التميز 

طرح برامج اأكادميية م�سرتكة مع واحدة 

وعلى  الأمريكية  اجلامعات  اأف�سل  من 

امل�ستوى العاملي.

من جانبه قال الربوفي�سور اأمين عمر 

العميد امل�ساعد للدرا�سات العليا باجلامعة 

اأن  �سروري  دواعي  من  »اإنه  الأمريكية: 

متتد برامج اجلامعة الأمريكية اإىل مملكة 

جامعة  قبل  من  طرحها  ويتم  البحرين 

البحرين للتكنولوجيا والتي تتميز بنهج 

جمالت  يف  الأمريكية  للجامعة  موازًيا 

اخلدمة  عن  ناهيك  والبحث  التعليم 

املجتمعية والرتكيز على اخلربات العملية 

للطلبة«.

بروان�ستاين  �سرح  املنا�سبة  بهذه 

ل�سفارة  الدبلوما�سية  البعثة  رئي�س  نائب 

مملكة  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

هو  ال�سراكة  من  النوع  »هذا  البحرين، 

البحرينية  ا�ستمرار العالقات  رمز لكيفية 

الأمريكية يف النمو على جميع امل�ستويات. 

والوليات  البحرين  يف  ما  اأف�سل  يجتمع 

املتحدة لبناء م�ستقبل م�سرتك«.

 تزامًنا مع احلملة العاملية ال�سنوية للتوعية ب�سرطان الثدي

الأكادميية امللكية لل�سرطة تنظم فعالية اليوم الوردي

بعنوان »رعاية مر�سى �سرطان الثدي« وبالتعاون مع »اخلليج للتكنلوجيا«

 التمري�ض البحرينية تقيم ور�سة عمل تزامًنا مع اأكتوبر الوردي

امللكية  الأكادميية  نظمت 

لل�شرطة، بالتعاون مع م�شت�شفى 

ال�شرق الأو�شط، وجمعية الأطباء 

البحرين  وجمعية  البحرينية، 

اليوم  فعالية  ال�شرطان،  ملكافحة 

احلملة  مع  تزامناً  الوردي، 

العاملية ال�شنوية للتوعية مبر�ض 

�شرطان الثدي.

العميد  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

فواز ح�شن احل�شن اآمر الأكادميية 

الفعالية  هذه  اأن  لل�شرطة  امللكية 

الأكادميية  جهود  �شمن  تاأتي 

هذه  واأن  املجتمع،  خدمة  يف 

رفع  حماولة  اإىل  تهدف  احلملة 

الثدي،  الوعي واحلد من �شرطان 

باأعرا�شه،  التعريف  طريق  عن 

املبكر  الك�شف  باأهمية  والتوعية 

وت�شليط  عالجه،  وطرق  عنه، 

الوقاية  فر�ض  على  ال�شوء 

والتوعية  املر�ض،  من  وال�شفاء 

خالل  من  الثدي  �شرطان  مبر�ض 

احلمالت  يف  الأكادميية  م�شاركة 

التوعوية.

الفعالية  ت�شمنت  وقد 

واملحا�شرات  الربامج  من  عدًدا 

مر�ض  حول  املتنوعة  التوعوية 

وعالماته،  الثدي،  �شرطان 

بال�شمنة،  وعالقته  واأعرا�شه، 

والعالج  املبكر،  الفح�ض  وطرق 

منه، قدمها الدكتور عامر الدرازي 

رئي�ض جمعية الأطباء، والدكتورة 

البحرين  جمعية  من  مدن  عقيلة 

والدكتورة  ال�شرطان،  ملكافحة 

اأمرا�ض  ق�شم  رئي�ض  زكي  �شحر 

م�شت�شفى  يف  والولدة  الن�شاء 

ال�شرق الأو�شط.

عمل  ور�ض  اإقامة  مت  كما 

اختبارية  فحو�شات  واإجراء 

اإحدى  لتجربة  مبا�شر  وعر�ض 

املتعافيات من املر�ض، اإذ اأو�شحت 

وكيف  املر�ض،  مع  جتربتها 

ال�شحيحة  بالطرق  معه  تعاملت 

ابتداًء بالر�شا والإميان وال�شعور 

عالية،  معنوية  بروح  بالأمل 

وال�شتجابة خلطة العالج املقررة 

تّوجت  بعزمية  املخت�شني  من 

بف�شل اهلل بالتعايف من املر�ض.

املجتمعية وامل�شاهمة يف  بال�شراكة  اإمياًنا 

التوعية  ون�شر  العامة  الأفراد  �شحة  تعزيز 

الثدي؛  �شرطان  مبر�ض  يتعلق  فيما  املكثفة 

اأقامت جمعية التمري�ض البحرينية بالتعاون 

ور�شة  للتكنولوجيا  اخلليج  موؤ�ش�شة  مع 

مر�شى  »رعاية  بعنوان  توعوية  تثقيفية 

فعاليات  انطالق  مع  تزامناً  الثدي«  �شرطان 

ال�شبت  يوم  يف  وذلك  الوردي«،  »اأكتوبر 

املن�شرم املوافق اخلام�ض من نوفمرب. 

مت  حماور  عدة  الور�شة  ت�شمنت  وقد 

عر�شها من ِقبل ذوي الخت�شا�ض ِمثل اأهمية 

ال�شرطان  ملر�شى  النف�شية  ال�شحة  ودور 

ال�شيدلة يف رعاية  واأهليهم و دور تخ�ش�ض 

املري�شة  وعناية  الثدي  �شرطان  مر�شى 

والإح�شاءات  الكيماوي  جل�شات  وبعد  قبل 

العامة لهذا املر�ض ومت التطرق ل�شبل دح�ض 

لدى  املر�ض  بهذا  املرتبطة  املعتقدات اخلاطئة 

املجتمع.

وعلى اأثر ذلك متت مناق�شة خماطر مر�ض 

وكيفية  باأعرا�شه  والتعريف  الثدي  �شرطان 

الذاتي  الك�شف  اأهمية  عن  ف�شالً  منه،  العالج 

التمري�ض  جمعية  ع�شو  دعت  حيث  املبكر. 

املجتمع  جميع  �شليمان  مها  البحرينية 

فوائد  حول  الوعي  زيادة  يف  بامل�شاركة 

تلقي  و  الثدي  �شرطان  ملر�ض  املبكر  الفح�ض 

الخت�شا�ض  ذوي  من  ال�شحيحة  املعلومات 

وذلك يف اإطار دعم املراأة يف املجتمع.

الدكتور جا�سم حاجي 

�سيف �سرف موؤمتر »اإي تي بي دوت نت«

فندق فور�سيزونز خليج البحرين

 يرحب بكم يف اأجواء املالعب احلما�سية

 18 من  اكرث  تكرمي  مت 

خدمات  يف  عاملية  �شركة 

والتقنيات  احلو�شبة 

اأقامته  الذي  احلفل  خالل 

يف  نت«  دوت  بي  تي  »اإي 

مبدينة  القليمي  مقرها 

قدم  اإذ  الماراتية،  دبي 

الرئي�ض  ال�شرف  �شيف 

حاجي  جا�شم  الدكتور 

العاملية  املجموعة  رئي�ض 

دروعا  ال�شطناعي  للذكاء 

عن  ملمثلني  تذكارية 

مقابل  العاملية  ال�شركات 

والبداعات  البتكارات 

علوم  جمالت  يف  املميزة 

امل�شتقبل والتحول الرقمي.

ان  بالذكر  اجلدير 

ُتعد  الراعية  املوؤ�ش�شة 

الن�شر  دور  اأقدم  من 

اأداء  تقييم  يف  املتخ�ش�شة 

وذكر  املتطورة،  التقنيات 

احلفل  خالل  كرم  هيثم 

ال�شركات  من  العديد  اأن 

دتا  مثل:  ح�شرت،  الكربى 

بي  اي  هواوي،  كيو،  اي 

وغريها  ايريك�شون،  ام، 

الذكاء  تخ�ض  جمالت  يف 

ال�شبكات،  ال�شطناعي، 

اإنرتنت  ال�شيرباين،  المن 

البيانات،  تخزين  ال�شياء، 

ال�شحابية  احلو�شبة 

وتقنيات اأخرى.

فور�شيزونز  فندق 

ي�شتقبلكم  البحرين  خليج 

الأكرث  باحلدث  لال�شتمتاع 

ترقًبا يف العامل ملحبني كرة 

القدم يف خيمة فاخرة اأُعدت 

املنا�شبة،  لهذه  ا  خ�شي�شً

املف�شلة  الوجهة  لتكون 

القدم والأجواء  لع�شاق كرة 

احلما�شية يف البحرين.

بداأ العد التنازيل للحدث 

انتظاًرا يف  الأكرث  الريا�شي 

فور�شيزونز  فندق  العامل. 

اأمت  على  البحرين  خليج 

يف  ل�شتقبالكم  اجلاهزية 

عاملًيا.  املهم  احلدث  هذا 

اأجواء ملعب كرة  خيمة مع 

ابتداًء  الفندق.  يف  القدم 

بداية  مع  نوفمرب،   20 من 

حتى  املجموعة،  مباريات 

18 دي�شمرب، �شيكون املكان 

البحرين  الأبرز يف  العنوان 

لال�شتمتاع بلعبة كرة القدم 

واإثارتها الالحمدودة.

عالية  �شخمة  ب�شا�شة 

الدقة مقا�ض 7×3 اأمتار اإىل 

اإن�ض   160 �شا�شات  جانب 

LED، مما ي�شمن لل�شيوف 
متابعة مثالية.

طراز  على  ومقاعد 

لـ ت�شع  املالعب،  مدرجات 

J200 م�شاهد من ع�شاق كرة 

الكرا�شي  تتوافر  كما  القدم، 

)بني  بالكرات  املح�شية 

جميع  راحة  لن�شمن  باق( 

اإىل  بالإ�شافة  امل�شاهدين، 

خم�ش�شة  ح�شرية  منطقة 

العايل،  احلما�ض  لأ�شحاب 

يف�شلون  الذين  امل�شجعني 

�شدة  من  واقفني  املتابعة 

احلما�ض.

متابعة  حتلو  ل   

الوجبات  بدون  املباريات 

اخلفيفة، اإذ مت جتهيز قائمة 

املميزة  املاأكولت  ت�شمل 

البين�شا  مثل  واللذيذة 

لدينا  امل�شهورة  الإيطالية 

و�شندويت�شات الباو اخلفيفة 

على  املح�شرة  الآ�شيوية 

والهوت  والربقر،  البخار، 

املقبالت  دوغ، وت�شكيلة من 

العربية. �شوف تتوافر اأي�شا 

امل�شروبات  اأنواع  جميع 

والكوكتيالت طوال الوقت.

يف �سباق بابكو للتحمل 8 �ساعات..

جدول حافل بالرتفيه العائلي وفعاليات الأطفال بحلبة البحرين الدولية نهاية هذا الأ�سبوع

الإثارة ل تتوقف يف حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�شة ال�شيارات 

بابكو  �شباق  ل�شت�شافة  ا�شتعدادها  خالل  من  الأو�شط«  ال�شرق  يف 

اجلمعة  يومي  الأ�شبوع  هذا  نهاية  وذلك  �شاعات،   8 للتحمل  البحرين 

وال�شبت املوافق 11 و12 نوفمرب اجلاري.

و�شيكون لالأطفال ن�شيب وافر من الفعاليات الرتفيهية خالل يومي 

ال�شباق من ال�شباح وحتى امل�شاء يف املنطقة الرتفيهية، فقد مت تخ�شي�ض 

مثل  الكرنفال  األعاب  لهم  املقدمة  الفعاليات  واأبرز  لهم  كبرية  منطقة 

على  الر�شم  والقرا�شنة،  املهرجون  ال�شلة،  كرة  اأطواق  الدوارة،  العجلة 

األعاب الركوب املتنوعة  اإىل جانب عدد من  اأ�شكال بالبالونات،  الوجوه، 

�شي�شتمتع  لذا  ال�شهام،  ولعبة  القطار  املتاهة،  الت�شادم،  �شيارات  مثل 

الأطفال ال�شغار بجدول حافل من الرتفيه واملتعة.

و�شتمتلئ اأجواء احللبة جمددا باملتعة والإثارة لزوار ال�شباق العاملي 

من خالل الفعاليات العديدة التي �شتقام على هام�ض مناف�شات ال�شباق، 

خالل  من  بل  العاملي  ال�شباق  على  تقت�شر  ل  امل�شمار  على  الإثارة  اإذ 

العديد من الفرق ال�شتعرا�شية والفعاليات الرتفيهية. و�شتمتلئ املنطقة 

الرتفيهية الواقعة خلف املدرج الرئي�ض بالعديد من الفرق ال�شتعرا�شية 

ال�شتعرا�شية  وبراجمها  بعرو�شها  اجلماهري  �شتبهر  التي  العاملية 

املثرية.
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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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 تزامًنا مع احلملة العاملية ال�سنوية للتوعية ب�سرطان الثدي

الأكادميية امللكية لل�سرطة تنظم فعالية اليوم الوردي

بعنوان »رعاية مر�سى �سرطان الثدي« وبالتعاون مع »اخلليج للتكنلوجيا«

 التمري�ض البحرينية تقيم ور�سة عمل تزامًنا مع اأكتوبر الوردي

امللكية  الأكادميية  نظمت 

لل�شرطة، بالتعاون مع م�شت�شفى 

ال�شرق الأو�شط، وجمعية الأطباء 

البحرين  وجمعية  البحرينية، 

اليوم  فعالية  ال�شرطان،  ملكافحة 

احلملة  مع  تزامناً  الوردي، 

العاملية ال�شنوية للتوعية مبر�ض 

�شرطان الثدي.

العميد  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

فواز ح�شن احل�شن اآمر الأكادميية 

الفعالية  هذه  اأن  لل�شرطة  امللكية 

الأكادميية  جهود  �شمن  تاأتي 

هذه  واأن  املجتمع،  خدمة  يف 

رفع  حماولة  اإىل  تهدف  احلملة 

الثدي،  الوعي واحلد من �شرطان 

باأعرا�شه،  التعريف  طريق  عن 

املبكر  الك�شف  باأهمية  والتوعية 

وت�شليط  عالجه،  وطرق  عنه، 

الوقاية  فر�ض  على  ال�شوء 

والتوعية  املر�ض،  من  وال�شفاء 

خالل  من  الثدي  �شرطان  مبر�ض 

احلمالت  يف  الأكادميية  م�شاركة 

التوعوية.

الفعالية  ت�شمنت  وقد 

واملحا�شرات  الربامج  من  عدًدا 

مر�ض  حول  املتنوعة  التوعوية 

وعالماته،  الثدي،  �شرطان 

بال�شمنة،  وعالقته  واأعرا�شه، 

والعالج  املبكر،  الفح�ض  وطرق 

منه، قدمها الدكتور عامر الدرازي 

رئي�ض جمعية الأطباء، والدكتورة 

البحرين  جمعية  من  مدن  عقيلة 

والدكتورة  ال�شرطان،  ملكافحة 

اأمرا�ض  ق�شم  رئي�ض  زكي  �شحر 

م�شت�شفى  يف  والولدة  الن�شاء 

ال�شرق الأو�شط.

عمل  ور�ض  اإقامة  مت  كما 

اختبارية  فحو�شات  واإجراء 

اإحدى  لتجربة  مبا�شر  وعر�ض 

املتعافيات من املر�ض، اإذ اأو�شحت 

وكيف  املر�ض،  مع  جتربتها 

ال�شحيحة  بالطرق  معه  تعاملت 

ابتداًء بالر�شا والإميان وال�شعور 

عالية،  معنوية  بروح  بالأمل 

وال�شتجابة خلطة العالج املقررة 

تّوجت  بعزمية  املخت�شني  من 

بف�شل اهلل بالتعايف من املر�ض.

املجتمعية وامل�شاهمة يف  بال�شراكة  اإمياًنا 

التوعية  ون�شر  العامة  الأفراد  �شحة  تعزيز 

الثدي؛  �شرطان  مبر�ض  يتعلق  فيما  املكثفة 

اأقامت جمعية التمري�ض البحرينية بالتعاون 

ور�شة  للتكنولوجيا  اخلليج  موؤ�ش�شة  مع 

مر�شى  »رعاية  بعنوان  توعوية  تثقيفية 

فعاليات  انطالق  مع  تزامناً  الثدي«  �شرطان 

ال�شبت  يوم  يف  وذلك  الوردي«،  »اأكتوبر 

املن�شرم املوافق اخلام�ض من نوفمرب. 

مت  حماور  عدة  الور�شة  ت�شمنت  وقد 

عر�شها من ِقبل ذوي الخت�شا�ض ِمثل اأهمية 

ال�شرطان  ملر�شى  النف�شية  ال�شحة  ودور 

ال�شيدلة يف رعاية  واأهليهم و دور تخ�ش�ض 

املري�شة  وعناية  الثدي  �شرطان  مر�شى 

والإح�شاءات  الكيماوي  جل�شات  وبعد  قبل 

العامة لهذا املر�ض ومت التطرق ل�شبل دح�ض 

لدى  املر�ض  بهذا  املرتبطة  املعتقدات اخلاطئة 

املجتمع.

وعلى اأثر ذلك متت مناق�شة خماطر مر�ض 

وكيفية  باأعرا�شه  والتعريف  الثدي  �شرطان 

الذاتي  الك�شف  اأهمية  عن  ف�شالً  منه،  العالج 

التمري�ض  جمعية  ع�شو  دعت  حيث  املبكر. 

املجتمع  جميع  �شليمان  مها  البحرينية 

فوائد  حول  الوعي  زيادة  يف  بامل�شاركة 

تلقي  و  الثدي  �شرطان  ملر�ض  املبكر  الفح�ض 

الخت�شا�ض  ذوي  من  ال�شحيحة  املعلومات 

وذلك يف اإطار دعم املراأة يف املجتمع.

الدكتور جا�سم حاجي 

�سيف �سرف موؤمتر »اإي تي بي دوت نت«

فندق فور�سيزونز خليج البحرين

 يرحب بكم يف اأجواء املالعب احلما�سية

 18 من  اكرث  تكرمي  مت 

خدمات  يف  عاملية  �شركة 

والتقنيات  احلو�شبة 

اأقامته  الذي  احلفل  خالل 

يف  نت«  دوت  بي  تي  »اإي 

مبدينة  القليمي  مقرها 

قدم  اإذ  الماراتية،  دبي 

الرئي�ض  ال�شرف  �شيف 

حاجي  جا�شم  الدكتور 

العاملية  املجموعة  رئي�ض 

دروعا  ال�شطناعي  للذكاء 

عن  ملمثلني  تذكارية 

مقابل  العاملية  ال�شركات 

والبداعات  البتكارات 

علوم  جمالت  يف  املميزة 

امل�شتقبل والتحول الرقمي.

ان  بالذكر  اجلدير 

ُتعد  الراعية  املوؤ�ش�شة 

الن�شر  دور  اأقدم  من 

اأداء  تقييم  يف  املتخ�ش�شة 

وذكر  املتطورة،  التقنيات 

احلفل  خالل  كرم  هيثم 

ال�شركات  من  العديد  اأن 

دتا  مثل:  ح�شرت،  الكربى 

بي  اي  هواوي،  كيو،  اي 

وغريها  ايريك�شون،  ام، 

الذكاء  تخ�ض  جمالت  يف 

ال�شبكات،  ال�شطناعي، 

اإنرتنت  ال�شيرباين،  المن 

البيانات،  تخزين  ال�شياء، 

ال�شحابية  احلو�شبة 

وتقنيات اأخرى.

فور�شيزونز  فندق 

ي�شتقبلكم  البحرين  خليج 

الأكرث  باحلدث  لال�شتمتاع 

ترقًبا يف العامل ملحبني كرة 

القدم يف خيمة فاخرة اأُعدت 

املنا�شبة،  لهذه  ا  خ�شي�شً

املف�شلة  الوجهة  لتكون 

القدم والأجواء  لع�شاق كرة 

احلما�شية يف البحرين.

بداأ العد التنازيل للحدث 

انتظاًرا يف  الأكرث  الريا�شي 

فور�شيزونز  فندق  العامل. 

اأمت  على  البحرين  خليج 

يف  ل�شتقبالكم  اجلاهزية 

عاملًيا.  املهم  احلدث  هذا 

اأجواء ملعب كرة  خيمة مع 

ابتداًء  الفندق.  يف  القدم 

بداية  مع  نوفمرب،   20 من 

حتى  املجموعة،  مباريات 

18 دي�شمرب، �شيكون املكان 

البحرين  الأبرز يف  العنوان 

لال�شتمتاع بلعبة كرة القدم 

واإثارتها الالحمدودة.

عالية  �شخمة  ب�شا�شة 

الدقة مقا�ض 7×3 اأمتار اإىل 

اإن�ض   160 �شا�شات  جانب 

LED، مما ي�شمن لل�شيوف 
متابعة مثالية.

طراز  على  ومقاعد 

لـ ت�شع  املالعب،  مدرجات 

J200 م�شاهد من ع�شاق كرة 

الكرا�شي  تتوافر  كما  القدم، 

)بني  بالكرات  املح�شية 

جميع  راحة  لن�شمن  باق( 

اإىل  بالإ�شافة  امل�شاهدين، 

خم�ش�شة  ح�شرية  منطقة 

العايل،  احلما�ض  لأ�شحاب 

يف�شلون  الذين  امل�شجعني 

�شدة  من  واقفني  املتابعة 

احلما�ض.

متابعة  حتلو  ل   

الوجبات  بدون  املباريات 

اخلفيفة، اإذ مت جتهيز قائمة 

املميزة  املاأكولت  ت�شمل 

البين�شا  مثل  واللذيذة 

لدينا  امل�شهورة  الإيطالية 

و�شندويت�شات الباو اخلفيفة 

على  املح�شرة  الآ�شيوية 

والهوت  والربقر،  البخار، 

املقبالت  دوغ، وت�شكيلة من 

العربية. �شوف تتوافر اأي�شا 

امل�شروبات  اأنواع  جميع 

والكوكتيالت طوال الوقت.

يف �سباق بابكو للتحمل 8 �ساعات..

جدول حافل بالرتفيه العائلي وفعاليات الأطفال بحلبة البحرين الدولية نهاية هذا الأ�سبوع

الإثارة ل تتوقف يف حلبة البحرين الدولية »موطن ريا�شة ال�شيارات 

بابكو  �شباق  ل�شت�شافة  ا�شتعدادها  خالل  من  الأو�شط«  ال�شرق  يف 

اجلمعة  يومي  الأ�شبوع  هذا  نهاية  وذلك  �شاعات،   8 للتحمل  البحرين 

وال�شبت املوافق 11 و12 نوفمرب اجلاري.

و�شيكون لالأطفال ن�شيب وافر من الفعاليات الرتفيهية خالل يومي 

ال�شباق من ال�شباح وحتى امل�شاء يف املنطقة الرتفيهية، فقد مت تخ�شي�ض 

مثل  الكرنفال  األعاب  لهم  املقدمة  الفعاليات  واأبرز  لهم  كبرية  منطقة 

على  الر�شم  والقرا�شنة،  املهرجون  ال�شلة،  كرة  اأطواق  الدوارة،  العجلة 

األعاب الركوب املتنوعة  اإىل جانب عدد من  اأ�شكال بالبالونات،  الوجوه، 

�شي�شتمتع  لذا  ال�شهام،  ولعبة  القطار  املتاهة،  الت�شادم،  �شيارات  مثل 

الأطفال ال�شغار بجدول حافل من الرتفيه واملتعة.

و�شتمتلئ اأجواء احللبة جمددا باملتعة والإثارة لزوار ال�شباق العاملي 

من خالل الفعاليات العديدة التي �شتقام على هام�ض مناف�شات ال�شباق، 

خالل  من  بل  العاملي  ال�شباق  على  تقت�شر  ل  امل�شمار  على  الإثارة  اإذ 

العديد من الفرق ال�شتعرا�شية والفعاليات الرتفيهية. و�شتمتلئ املنطقة 

الرتفيهية الواقعة خلف املدرج الرئي�ض بالعديد من الفرق ال�شتعرا�شية 

ال�شتعرا�شية  وبراجمها  بعرو�شها  اجلماهري  �شتبهر  التي  العاملية 

املثرية.
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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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 وزير شؤون الدفاع يترأس 
 وفد البحرين في اجتماع 
وزراء الدفاع بدول الخليج

ت��رأس وزي��ر ش��ؤون الدف��اع الفريق الرك��ن عبداهلل بن حس��ن 
النعيم��ي وف��د البحرين ف��ي أعمال اجتم��اع وزراء الدف��اع بدول 
مجل��س التع��اون لدول الخليج العربية للدورة التاس��عة عش��رة 
لمجلس الدفاع المش��ترك، وال��ذي عقد في الري��اض بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
 وخ��ال االجتم��اع تم مناقش��ة عدد م��ن الموضوع��ات الهامة 
المدرجة عل��ى جدول أعمال االجتماع، والت��ي تهدف إلى تفعيل 
التع��اون العس��كري المش��ترك ومتابعة جميع األم��ور التي من 
ش��أنها توثيق عرى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوية الترابط والتنسيق 
األخوي المشترك الرامية إلى تحقيق األهداف المنشودة، واالرتقاء 
بتلك الجهود إلى المستوى المأمول، باإلضافة إلى االستمرار في 

توحيد كافة الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة.
حض��ر االجتماع مس��اعد رئيس هيئ��ة األركان للعملي��ات اللواء 

الركن غانم إبراهيم الفضالة.

 النائب العام يصدر قرارًا 
بإنشاء نيابة الجرائم اإللكترونية

أص��در النائب العام عل��ي البوعينين 
أمس الق��رار رقم )59( لس��نة 2022 
بإنش��اء نياب��ة متخصصة بمس��مى 
)نيابة الجرائم اإللكترونية( برئاس��ة 
أحد رؤساء النيابة وعضوية عدد كاٍف 
من أعض��اء النياب��ة العام��ة، وذلك 
والتص��رف  التحقي��ق  باختصاص��ات 
ف��ي جرائم تقني��ة المعلوم��ات بما 
تشتمل عليه من جرائم االعتداء على 
وس��ائل أو نظم أو بيانات ومعلومات 
وس��ائل التقنية أو أية وس��يلة أخرى 
لديها القدرة على اس��تقبال أو إرسال 
البيان��ات أو معالجته��ا أو تخزينه��ا 
أو اس��ترجاعها، إضاف��ة إل��ى جرائم 
االتص��االت،  عل��ى حرم��ة  االعت��داء 
والجرائ��م الت��ي ترتكب باس��تخدام 
الوسائل اإللكترونية، على أن ينبسط 
اختصاصاها بصدد تلك الجرائم على 

سائر إقليم المملكة.
ويأت��ي الق��رار في إط��ار اس��تكمال 
القانوني��ة  التحديث��ات  سلس��لة 
التنظيمي  الهي��كل  واإلداري��ة عل��ى 

عل��ى  والقائم��ة  العام��ة؛  للنياب��ة 
التطوي��ر والتحديث آللي��ات العدالة 
وتعزي��ز التخص��ص القضائ��ي وفق 
المعتم��دة،  الدولي��ة  الممارس��ات 
على النحو الذي ُيس��هم ف��ي تطوير 
المعرفة القانونية ويؤدي إلى التميز 

في إنجاز التحقيقات.
وأن��اط النائب الع��ام بنيابة الجرائم 

اإللكترونية التنسيق مع نيابة األسرة 
والطفل لرصد الجرائم التي تقع على 
األطف��ال باس��تخدام وس��ائل تقنية 
وتحليله��ا؛  ودراس��تها  المعلوم��ات 
للوص��ول إل��ى توصي��ات تعمل على 
مكافحته��ا وتجنب تكرارها، وس��بل 
تقدي��م كافة ص��ور الدعم النفس��ي 
واالجتماع��ي للمجن��ي عليه��م م��ن 
الجنائي  المس��تويين  عل��ى  األطفال 
واالجتماعي، في ضوء مبادرة النيابة 
االجتماعي��ة  الرعاي��ة  ف��ي  العام��ة 
)رعاية( سعيًا لمعالجة أية انتهاكات 
له��م وتك��ون مض��رة  ق��د تح��دث 

بنشأتهم بشكل سليم.
كم��ا تضم��ن الق��رار تكلي��ف نيابة 
الجرائم اإللكتروني��ة بمتابعة كافة 
القضاي��ا الت��ي تخت��ص به��ا أم��ام 
المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة 
ودراس��ة ما يص��در فيها م��ن أحكام 
بالتنسيق مع نيابة االستئناف، مع رفع 
تقرير نصف سنوي للنائب العام حول 
عملها وس��ير التحقيق��ات فيها، على 

أن يتضمن المس��تحدث من أساليب 
ووسائل ارتكاب الجرائم اإللكترونية. 
وبخاف الدور القضائي الذي تضطلع 
به نيابة الجرائ��م اإللكترونية فإنها 
الجه��ات  م��ع  بالتنس��يق  تخت��ص 
لتطوي��ر  الصل��ة،  ذات  المعني��ة 
العم��ل في مج��ال مكافح��ة الجرائم 
اإللكتروني��ة ورص��د األدل��ة المادية 
المقترح��ات  وتقدي��م  والتقني��ة، 
التش��ريعية الازم��ة لتعزيز إجراءات 
المكافحة وق��درات التحقيق؛ لضمان 
القان��ون والماحقة  إنف��اذ  فاعلي��ة 
القضائية الفعالة ف��ي هذه النوعية 

من الجرائم.
وجدير بالذك��ر أن النائب العام كان 
ق��د أص��در ق��رارات س��ابقة بإنش��اء 
العدي��د م��ن النياب��ات المتخصصة 
أس��هم في تحقيق العدال��ة الناجزة، 
من بينها نيابة االتجار باألش��خاص، 
نيابة الجرائم المالية وغسل األموال 
ووح��دة جرائ��م الته��رب الضريب��ي 
التابعة لها، ووحدة جرائم المخدرات.

النائب العام

 شرطة العاصمة: القبض 
 على 4 أشخاص 

مارسوا السرقة باإلكراه
تمكنت ش��رطة مديرية محافظة العاصم��ة من القبض على 
4 أش��خاص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا، إثر ارتكابهم 
جريمة سرقة باإلكراه، وذلك عن طريق االعتداء على أشخاص 
من جنسيات آس��يوية بالضرب وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ 
مالي��ة، ومحفظ��ات، وهواتف نقالة، وبطاق��ات الصراف اآللي 

والشخصية، وذلك في مناطق مختلفة بمحافظة العاصمة.
وأوضح��ت أن المديرية فور تلقيها عدة باغات بهذا الش��أن، 
باشرت فورًا أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات واألدلة، 
والتي أس��فرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم، 
مش��يرة إلى أنه تم اتخ��اذ كافة اإلج��راءات القانونية الازمة 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى تل أبيب

 المؤيد يعقد جلسة 
مباحثات مع وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية

في إط��ار الزيارة الرس��مية التي يق��وم بها وزير 
شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد 
إلى دولة إس��رائيل، تم عقد مباحثات ثنائية مع 
س��عادة الس��يدة أورنا باربيفاي وزيرة االقتصاد 
بدولة إس��رائيل، بحضور س��فير مملكة البحرين 
لدى دولة إسرائيل السفير خالد يوسف الجاهمة.
خ��ال المباحث��ات، أك��د وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
المتبادل��ة  الزي��ارات  أهمي��ة  عل��ى  والرياض��ة 
والمبادرات اإليجابية المشتركة بين البلدين في 
مختلف المج��االت، األمر الذي يس��هم في تعزيز 

التعاون والتنسيق المشترك بينهما.
وخ��ال اللقاء اس��تعرض وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة تجرب��ة مملك��ة البحري��ن ف��ي دعم 
االستثمارات الشبابية القابلة للنمو والمشروعات 
المتوس��طة والصغي��رة الت��ي يديره��ا ش��باب 
البحرين كم��ا عرض س��عادته النتائج اإليجابية 
لبرامج صندوق األمل والت��ي كان لها دور رئيس 
ف��ي االرتقاء بمش��روعات الش��باب وابتكاراتهم 
األمر الذي يعود بالصورة اإليجابية على االقتصاد 
الوطني ف��ي مملك��ة البحرين، كما ت��م التركيز 
على تطوير مهارات الش��باب وتطوي��ر القوانين 
واألنظمة التي تساهم في رفع مستوى مساهمة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.

وبحث المؤيد مع وزيرة االقتصاد بدولة إسرائيل 
س��بل االس��تفادة من تجربة البلدي��ن في مجال 
االرتقاء بالمشروعات الشبابية لتكون جزءًا أصيًا 
من االقتصاد الوطني ف��ي كا البلدين باإلضافة 
إل��ى بح��ث ف��رص التع��اون إلقام��ة مب��ادرات 
اس��تثمارية ش��بابية مش��تركة، كما تم التطرق 
أيض��ًا إل��ى صناع��ة الرياض��ة وعاقته��ا بجذب 

االستثمارات.
من جانبها، أش��ادت وزيرة االقتصاد اإلسرائيلية 

بتطور مس��ار العاق��ات الثنائية بي��ن البلدين، 
مؤك��دًة تطل��ع دولة إس��رائيل إل��ى المزيد من 
التعاون مع مملكة البحري��ن بما يحقق األهداف 
المشتركة مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها 
مملك��ة البحري��ن ف��ي س��بيل االرتق��اء باألفكار 
والمش��روعات االستثمارية الش��بابية مشيرًا إلى 
أن دولة إسرائيل حريصة على التعاون مع مملكة 
البحرين في المج��االت االقتصادية وخاصة فيما 

يتعلق بالمشروعات الشبابية.

 البحرين ومصر يوقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الفضاء

وق��ع وزي��ر المواصات واالتص��االت محم��د الكعبي 
ورئي��س وكال��ة الفض��اء المصري��ة ش��ريف صدقي 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع 
الفضاء، وذلك على هام��ش انعقاد االجتماع الثامن 
للمجموعة العربية للتع��اون الفضائي، والذي يقام 
ألول م��رة خ��ارج دولة الرئاس��ة، حيث افتت��ح أعمال 
االجتم��اع وزي��ر المواص��ات واالتص��االت أمس في 
قاعدة الصخير الجوية، بمش��اركة وفود من 14 دولة 

عربية.
وتهدف المذكرة إلى توطيد سبل التعاون بين مملكة 
البحرين ومصر في قطاع الفضاء، وتبادل المعلومات 
بينهم��ا، إلى جانب إقامة مش��اريع مش��تركة تخدم 
قطاع الفضاء بين الجانبين، وتسهيل تنمية الموارد 
البش��رية وتبادل الخب��رات بينهما، وتبن��ي مبادرات 
تجمع الطرفين تس��هم ف��ي تنمية مجال الفضاء من 
ناحية التط��ور التكنولوجي وبناء األقم��ار الصناعية، 

وتعزيز وتطوير تقنيات الفضاء.

 وزيرة التنمية المستدامة: البحرين 
تحرص على دعم جهود تعزيز األمن المناخي

أكدت وزيرة التنمية المستدامة نور 
الخليف، على أهمية العمل المشترك 
بي��ن كافة دول العال��م فيما يتعلق 
المناخي  التغير  تحدي��ات  بمواجهة 
وح��رص مملك��ة البحري��ن الدائ��م 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظ��م، ومتابعة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، على دعم كافة الجهود التي 
تعنى بتعزيز األمن البيئي والمناخي 

العالمي.
جاء ذلك، لدى مشاركتها في اجتماع 
ش��رق  مب��ادرة  دول  رؤس��اء  قم��ة 
المتوس��ط والش��رق األوسط لتغير 
المن��اخ المنعقدة في مدينة ش��رم 

العربية  الش��يخ بجمهوري��ة مص��ر 
الشقيقة، في إطار مشاركة سعادتها 
ضم��ن وف��د مملك��ة البحري��ن في 

المؤتمر السابع والعشرين لألطراف 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ »COP27«، حيث 
ترأس قمة رؤس��اء دول مبادرة شرق 
المتوس��ط والش��رق األوسط لتغير 
المن��اخ، رئي��س جمهوري��ة قبرص 
الصديقة  نيكوس أناستاس��يادس، 
بحض��ور رئي��س جمهوري��ة مص��ر 
الفت��اح  عب��د  الش��قيقة  العربي��ة 

السيسي.
ونوهت الخلي��ف بالقمة ومخرجاتها 
وأهمية مثل هذه القمم المشتركة 
ف��ي تعزي��ز العمل المش��ترك الذي 
يعنى بالش��أن المناخي، مشيرًة إلى 
أن البحري��ن تس��عى دوم��ًا من أجل 
اإلس��هام الفاعل في كاف��ة الجهود 
التطلع��ات  الت��ي تحق��ق  الدولي��ة 

الدولية للحد من آثار التغير المناخي 
من خال تبنيها للمبادرات المتعلقة 
في هذا الش��أن، حيث أطلقت الخطة 
إل��ى  الهادف��ة  للتش��جير  الوطني��ة 
مضاعفة عدد األشجار في المملكة.

وأعلنت عن اس��تهداف الوصول إلى 
الحي��اد الصفري بحل��ول عام 2060، 
والت��زام المملك��ة بمجموع��ة م��ن 
األه��داف بحلول ع��ام 2035، والتي 
في  المباش��ر  االس��تثمار  اش��تملت 
تقنيات احتج��از الكربون، وتخفيض 
االنبعاث��ات بنس��بة 30%، ومبادرات 
الطاق��ة  اس��تخدام  كف��اءة  تعزي��ز 
ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، 
حي��ث زادت مملك��ة البحري��ن م��ن 
طاقتها المتجددة بنس��بة 40% في 

العام الماضي.

وزيرة التنمية المستدامة

 مدير شؤون المدارس: 
مصادرة سجائر إلكترونية 

بحوزة طلبة بالمرحلة الثانوية
أك��د المدير العام لش��ؤون 
التربي��ة  ب��وزارة  الم��دارس 
والتعلي��م الدكت��ور محم��د 
مب��ارك بن أحم��د أن إدارات 
العمليات في جميع المناطق 
جه��ودًا  تب��ذل  التعليمي��ة 
ف��ي  ودقيق��ة  مس��تمرة 
الس��لوكية  القضايا  متابعة 
والطالبات  الط��اب  لجمي��ع 
في الم��دارس الحكومية عبر 
أس��س علمية س��ليمة، وأن 
عمليات متابع��ة أي ظواهر 

س��لوكية غير محمودة يتم التعامل معها على نحو سريع وفق ما 
تنص عليه اللوائح والضوابط المسلكية الطابية المعتمدة من 

قبل وزارة التربية والتعليم.
وكش��ف المدير العام لش��ؤون المدارس عن أن��ه نتيجة للرقابة 
المستمرة التي تقوم بها اإلدارات المدرسية على سلوك الطلبة، 
وخصوصًا في المرحلة الثانوية، فقد تم ضبط ومصادرة س��جائر 
إلكتروني��ة بح��وزة عدد من الطلب��ة في المرحل��ة الثانوية، وتم 
بعد ضبطها ومصادرتها استدعاء أولياء أمور الطلبة لتسليمهم 
خطابات تنبيه وإنذار بضرورة ممارس��ة دورهم األبوي واألس��ري 
لوقف هذا الس��لوك من قبل أبنائهم باعتبارهم مسؤولين عنهم 
قانونًا، وخصوصًا أن هذا الس��لوك ال��ذي تقوم به فئة قليلة جدًا 
م��ن الطلبة قد يؤثر س��لبًا على البقية ما ل��م يضطلع ولي األمر 
وتضطلع األس��رة بدورها األساسي في تنشئة األبناء، وتعليمهم 
السلوك القويم في هذه المرحلة العمرية، يدًا بيد مع المدارس، 
التي تق��وم بدورها على الوج��ه األكمل في ه��ذا الجانب، لكنها 
تبقى في حاجة ماسة إلى الشراكة مع أولياء األمور وأسر الطلبة.

 القبض على شخصين 
 سرقا أجهزة إلكترونية 

من منزل بالرفاع الشرقي
صرح��ت مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية، أن ش��رطة 
المديري��ة تمكن��ت من القب��ض على ش��خصين لقيامهما 
بسرقة أجهزة إلكترونية من منزل بمنطقة الرفاع الشرقي 
وبيعه��ا لمح��ل لش��راء الخ��ردة بمنطقة س��ند. وأوضحت 
المديري��ة أن ف��ور تلق��ي باغ بالواقعة، باش��رت ش��رطة 
المديرية إج��راءات المعاينة ورفع األدل��ة وتكثيف عمليات 
البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين 
والقب��ض عليهم��ا والعامل بمحل الخردة الذي قام بش��راء 
األجهزة دون تحرير رصيد لألجهزة المش��تراة، مش��يرة إلى 
أنه ج��ار اتخاذ اإلجراءات القانوني��ة الازمة وإحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

د. محمد مبارك

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/09/watan-20221109.pdf?1667956719
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1036205
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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البحرين مستمرة في التخلص من الحصبة و “األلمانية المتوطنة”
آخر حالة سجلتها المملكة للمرض المعدي في 2015... “الصحة العالمية”:

ضمــن سلســلة إنجازاتهــا المتواصلة في المجــال الصحي، حققت مملكــة البحرين إنجاًزا 
جديــًدا ُيضــاف إلــى رصيــد إنجازاتهــا الصحيــة، وذلــك بإعالن منظمــة الصحــة العالمية 
استمرارية تخلص المملكة من الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة، إذ تحققت اللجنة 
اإلقليميــة لشــرق المتوســط لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن تخلــص مملكــة البحريــن مــن 
الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة وتم منحها اإلشــهاد في مايو 2019 وأعيد منحها 

بعد التحقق مرة أخرى في نوفمبر 2022.

هـــذا  بتحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة  وتفخـــر 
اإلنجـــاز الصحي الذي يعكس ما تمتلكه من 
كفـــاءات طبية وطنية وااللتـــزام الحكومي 
بتعزيز جودة ومســـتوى الخدمات الصحية 
فـــي ظـــل نظـــام صحـــي قـــوي قـــادر علـــى 
اكتشـــاف المرض والســـيطرة عليه تماشـــيًا 
مع توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية، كما 
يعكس جليًا ما حظيت به البرامج الوقائية 
بمملكـــة البحريـــن بصفـــة عامـــة والبرنامـــج 

الوطنـــي للتخلص مـــن الحصبـــة والحصبة 
األلمانيـــة وبرنامـــج التمنيع الموســـع بصفة 
خاصة من دعم مســـتمر، والجهود الحثيثة 
التـــي تمـــت علـــى مـــدى األعوام فـــي جميع 
القطاعـــات الصحية بصفـــة عامة والوقائية 
بصفة خاصة، وتضافـــر الجهود والكفاءات 
بإدارة الصحة العامة في مجموعة مكافحة 
التمنيـــع،  ومجموعـــة  المعديـــة،  األمـــراض 
ومختبـــر الصحـــة العامـــة، ولجنـــة التحقـــق 

من الحصبـــة والحصبة األلمانيـــة بالمملكة؛ 
والتـــي تضـــم الخبـــرات فـــي التخصصـــات 
العالقـــة وتوافـــر خدمـــات  المختلفـــة ذات 
العاليـــة  الجـــودة  ذات  األوليـــة  الرعايـــة 
والمتاحـــة لكل الســـكان في مناطق يســـهل 
القطاعـــات  مـــع  والشـــراكة  لهـــا،  الوصـــول 
الحكوميـــة والخاصة التـــي ُتقدم الخدمات 
الصحيـــة، والوعي المجتمعـــي لإلقبال على 
الخدمـــات الوقائيـــة ووجـــود إطـــار قانوني 
متمثـــل في قانـــون الصحة العامـــة وقانون 

حماية الطفل.
ومـــا كان هـــذا اإلنجـــاز ليتســـنى دون رؤية 
تحقيـــق  فـــي  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الرعايـــة الصحية الشـــاملة وأهداف التنمية 
المســـتدامة؛ األمر الذي أســـهم في الوصول 
للريـــادة فـــي هـــذا المجـــال لتكـــون مملكـــة 
البحريـــن مثـــاالً يحتذى به في إقليم شـــرق 

المتوسط.
هـــذا وقد تم تســـجيل آخـــر حالـــة متوطنة 
بالحصبـــة بمملكة البحريـــن في العام 2009 
ولم تســـجل حاالت حصبة ألمانية متوطنة 
الوضـــع  بفضـــل  وذلـــك   .2015 العـــام  منـــذ 
المناعـــي الـــذي تتمتع بـــه مملكـــة البحرين، 
حيـــث تم إدخـــال لقـــاح الحصبة فـــي العام 
1974 عنـــد عمـــر 9 شـــهور، ومـــن ثـــم أدخل 
لقـــاح الحصبـــة األلمانيـــة فـــي العـــام 1983 
ليعطى عند عمر 10 سنوات، ومن ثم أدخل 
اللقاح الفيروســـي الثالثي فـــي العام 1985 
ليعطـــى عنـــد عمر 15 شـــهرًا كجرعـــة ثانية 
مـــن اللقـــاح وبعدهـــا أدخلـــت جرعتيـــن من 
اللقاح الفيروسي الثالثي للحصبة والنكاف 
والحصبـــة األلمانية في العام 1998 لتعطى 
الجرعـــة األولـــى عنـــد عمـــر ســـنة والجرعة 

الثانية عند عمر 5 سنوات.

وفـــي العـــام 2015 تـــم تحديـــث الجـــدول 
الروتينـــي لتطعيـــم األطفـــال، وتـــم تقديـــم 
الفيروســـي  اللقـــاح  مـــن  الثانيـــة  الجرعـــة 
الثالثي إلى عمر 18 شهرًا بحسب توصيات 
منظمـــة الصحة العالمية. وارتفعت معدالت 
التغطيـــة بالتطعيـــم وتجـــاوزت 95 % منذ 
العـــام 1997 للتطعيمات الروتينية لألطفال 
بما فيها اللقاح الفيروســـي الثالثي للحصبة 
والحصبة األلمانية والنكاف، وقد بلغ معدل 
التغطية بالتطعيـــم 100 % للجرعة األولى 
الثانيـــة  للجرعـــة  عـــام و99 %  عنـــد عمـــر 
عنـــد عمـــر 18 شـــهرًا للعـــام 2021 بحســـب 

المعلومات المبدئية للسكان في المملكة.
هـــذا، وقـــد حرصـــت مملكـــة البحريـــن على 
تقويـــة الترصـــد المخبـــري، واعتمـــد مختبر 
وطنيـــًا  مختبـــرًا  العامـــة  الصحـــة  إدارة 
لفحوصـــات الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة 

فـــي شـــهر أغســـطس مـــن العـــام 2015 مـــن 
ِقبـــل فريق من الخبـــراء الدولييـــن بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة بعـــد المراجعـــة الدقيقـــة 
لجميـــع جوانـــب الفحص ومطابقـــة النتائج 
مع المختبر المرجعي التابع لمنظمة الصحة 
العالميـــة مـــن ِقبل فريـــق الخبـــراء بمنظمة 

الصحة العالمية. 
وفـــي العـــام 2018 تم اعتمـــاد المختبر مرة 
أخـــرى بعد زيارة استشـــاري منظمة الصحة 
العالميـــة لمختبـــر الصحة العامـــة واطالعه 
على الدالئل والمســـتندات الداعمة العتماد 
المختبر كمختبر وطني لفحوصات الحصبة 
فـــي  قدمـــًا  للمضـــي  األلمانيـــة  والحصبـــة 
إجـــراءات التخلص مـــن الحصبة والحصبة 

األلمانية.

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمـــي، الطبيب عبدهللا الدوســـري، حيث 
هنأه الوزير بمناسبة تخرجه من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وحصوله على شـــهادة تفـــوق ومرتبة الشـــرف الثانية، 
مما أهله للحصول على وســـام التميز من الجامعة، وجائزة المراعي للطب البيطري 
باعتبـــاره طالبـــًا متفوقًا على مســـتوى دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
مشـــيدًا باإلنجازات التي حققها أثناء فترة دراســـته بالجامعة، ومتمنيًا له المزيد من 

التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

النعيمي يهنئ الدوسري لحصوله على وسام التميز من جامعة الملك فيصل

المنامة - بنا

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفة، نائب رئيس جامعة 
لويس اإليطالية للشؤون الدولية رفائيل 
مارشـــتي وذلك فـــي العاصمـــة اإليطالية 
روما.  وجرى خالل اللقاء، مناقشـــة سبل 
التعـــاون مـــع جامعـــة لويـــس فـــي برامج 
االســـتفادة  وإمكانيـــة  الدولـــي،  التبـــادل 
المشـــتركة من خـــالل التخصصـــات التي 
تقدمها الجامعة في مجال إدارة األعمال 

والعلـــوم السياســـية واالجتماعية، بهدف 
عبـــر  التعليميـــة  الخدمـــات  جـــودة  رفـــع 
االســـتثمار األمثـــل للخبـــرات والكفاءات 
والتطلعـــات  الـــرؤى  لتحقيـــق  والمـــوارد 
المســـتقبلية للمســـاهمة في ارتقاء قطاع 

التعليم العالي
مـــن جانبه، أعرب مارشـــتي عـــن اعتزازه 
بزيـــارة األمين العـــام، وتقديـــره لحرصها 
على التعاون المشـــترك وجهودها الكبيرة 
فـــي تطويـــر مؤسســـات التعليـــم العالـــي 

بمملكة البحرين.

االستعانة بالخبرات اإليطالية لالرتقاء بالتعليم العالي

معركة ضد السمنة المفرطة استمرت ألكثر من عامين ونصف
بمشاركة القطاعات في مسابقة الرابح األكبر... العصفور:

احتفلـــت المحافظة الشـــمالية في ختام 
النســـخة السادسة لمسابقة الرابح األكبر 
في معركة مع السمنة المفرطة ألكثر من 
عاميـــن ونصف العـــام، مترجمـــًة تطبيق 
معايير برنامج المدن الصحية في تعبئة 
المجتمـــع مـــن أجـــل التنميـــة الصحيـــة، 
واتحـــاد تعـــاون القطاعـــات والشـــراكات 
في دعم المسابقة التي تم اعتمادها في 
برامـــج منظمة الصحـــة العالمية للوقاية 

من السمنة المفرطة.
الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  وقـــال 
المفرطـــة  الســـمنة  إن  العصفـــور  علـــي 

تبـــدأ باضطـــراب االتـــزان بيـــن الطاقـــة 
المســـتهلكة والطاقـــة المفقـــودة، وتعتبر 
بوابة لمخاطر أمراض القلب والشرايين، 
وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم التي 
30 % معـــدالت  مـــن  أكثـــر  إلـــى  تصـــل 
اإلصابـــة بها، وهـــو ما يســـتوجب أهمية 
ممارســـة أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة فـــي 
المجتمـــع، في ســـبيل الوقاية والحد من 

اإلصابة من السمنة المفرطة.
وأضـــاف أنـــه منذ إطالق هذه المســـابقة 
قبـــل أكثـــر مـــن عاميـــن ونصـــف حتـــى 
النســـخة السادسة، قد حولت التحديات 
نجـــاح  بقصـــص  توجـــت  فـــرص،  إلـــى 

مختلـــف  مـــن  متســـابقًا   160 بمشـــاركة 
الفئـــات العمرية، وإنتاج 60 عمل فيديو، 
مما ســـاهم فـــي الترويج ألنمـــاط الحياة 
الصحيـــة ســـيما فـــي مكافحـــة جائحـــة 

كورونا.
كمـــا أعـــرب المحافظ العصفـــور عن بالغ 
للمســـابقة  للداعميـــن  وتقديـــره  شـــكره 
والجهات المتعاونة من القطاع الخاص، 
وهـــم مركـــز الجنـــان الطبي ومركـــز تاج 
الصحـــة،  أصدقـــاء  وجمعيـــة  الطبـــي، 
وأسواق األسرة، داعيًا جميع المشاركين 
إلى االستمرار في ممارسة أنماط الحياة 

الصحية.

وأعلنـــت أخصائية التغذية أريج الســـعد 
نائـــب رئيـــس جمعيـــة أصدقـــاء الصحة 
نتائـــج الفائزيـــن، حيـــث فـــاز مـــن فئـــة 
األوالد أقل من 18 ســـنة المشـــارك مؤيد 
عبداألميـــر آل رحمـــة، ومـــن فئـــة البنات 
المشـــاركة أبرار علي كاظم المادح، فيما 
فـــاز مـــن فئـــة البالغين رجـــال المشـــارك 
فاضـــل عباس خليـــل، ومن فئة النســـاء 

دالل حميد حسن فرحان.
للفائزييـــن  فيدوييـــن  عـــرض  تـــم  وقـــد 
بجائزة أفضل فيديو ترويجي للمسابقة 
مناصفـــة بيـــن المشـــارك يوســـف خليـــل 

البوعركي، ومؤيد عبداألمير آل رحمة.

المنامة - وزارة الداخلية

“التسهيالت التجارية” توقع اتفاقية مع “صلة الخليج”
عقدت شركة البحرين للتسهيالت التجارية، 
تعزيـــزًا لجميـــع جوانـــب الخدمـــات المقدمة 
للعمـــالء وضمان تجربة متميزة لهم، اتفاقية 
 – الخليـــج  صلـــة  شـــركة  مـــع  اســـتراتيجية 
العمـــالء  تجربـــة  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
والحائـــزة على جائزة أفضل مـــزود خدمات 
فـــي مجـــال إســـناد األعمـــال بـــدول مجلـــس 
2022. وبموجـــب االتفاقيـــة  التعـــاون لعـــام 
للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  ســـتتمكن 
الحلـــول  قطـــاع  فـــي  الرائـــدة   – التجاريـــة 
التمويـــالت االســـتهالكية – مـــن االســـتفادة 
من خبرات شـــركة صلة الخليج المتخصصة 
في إســـناد األعمال وتقديم حلول تنافســـية 
مبتكـــرة ومســـتدامة فـــي مجـــاالت تجربـــة 
العمـــالء وخدمـــات مراكز االتصال، اســـتنادًا 
إلى الكفاءات البشـــرية والتقنيـــات الحديثة 

المستخدمة. 
وتعليقـــًا على هذه االتفاقيـــة، صرح الرئيس 
للتســـهيالت  البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
التجاريـــة عبدهللا بوخوة، مؤكـــدا “أن هدف 
التعـــاون مع شـــركة صلة الخليج هـــو توفير 
الخدمـــات المميزة في مجال تجربة العمالء 

وخدمات مراكز االتصال”. 
وأشـــار الســـيد بوخوة على “حـــرص والتزام 
شـــركة البحريـــن للتســـهيالت التجارية على 
ضمـــان تقديم أفضل الممارســـات في تجربة 
العمـــالء وجعلها أحد عوامـــل تفوق خدمات 

الشركة وتنافسيتها “. 
مـــن جانبه، أعـــرب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“صلـــة الخليـــج” فـــراس أحمـــد عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مع شركة البحرين 
أعمالهـــا  وإســـناد  التجاريـــة،  للتســـهيالت 

لمـــا تتمتـــع بـــه من خبـــرة ممتـــدة ألكثـــر من 
ثالثـــة عشـــر عاًما فـــي إدارة مراكـــز االتصال 
وتجربـــة العمـــالء وإدارة المواهـــب وتنميـــة 

القدرات البشرية في العديد من المؤسسات 
والمصرفيـــة  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
وتوســـع  والخـــاص،  الحكومـــي  بالقطاعيـــن 

عملياتهـــا التشـــغيلية فـــي الســـوق المحليـــة 
واإلقليمية. 

وأكـــد اعتمـــاد “صلـــة الخليـــج” فـــي أعمالهـــا 
شـــابة  وطنيـــة  كـــوادر  علـــى  وبرامجهـــا 
وموهوبة وكفاءات متخصصة في قطاعات 
االتصـــال وتكنولوجيـــا المعلومـــات في بيئة 
بقيـــم  التزامهـــا  فـــي  ومبتكـــرة  آمنـــة  عمـــل 
النزاهـــة واالحترافيـــة، ومواكبتهـــا ألحـــدث 
والبيانـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
الضخمـــة والروبوتـــات، وتميزهـــا في حماية 
الشـــخصية  البيانـــات  الخصوصيـــة وســـرية 
وإدارة أمـــن المعلومـــات الخاصـــة بالعمـــالء 
والموظفيـــن والشـــركة بشـــهادة مـــن منظمة 
األيـــزو العالميـــة، بمـــا ينعكـــس إيجابًيـــا على 
تقديـــم خدمـــات ذات جودة وكفـــاءة عالية، 

وتحقيق رضا العمالء.

ضبط ومصادرة سجائر إلكترونية بحوزة عدد من الطلبة
أكد المدير العام لشؤون المدارس 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمـــد 
فـــي  العمليـــات  مبـــارك أن إدارات 
جميـــع المناطـــق التعليميـــة تبـــذل 
فـــي  ودقيقـــة  مســـتمرة  جهـــوًدا 
متابعـــة القضايا الســـلوكية لجميع 
الطـــالب والطالبات فـــي المدارس 
علميـــة  أســـس  عبـــر  الحكوميـــة 
ســـليمة، وأن عمليـــات متابعـــة أي 
ظواهر سلوكية غير محمودة يتم 
التعامـــل معها بشـــكل ســـريع وفق 
مـــا تنص عليه اللوائـــح والضوابط 
المســـلكية الطالبيـــة المعتمدة من 

قبل وزارة التربية والتعليم.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وكشـــف 
المـــدارس عـــن أنه نتيجـــة للرقابة 
المســـتمرة التي تقوم بها اإلدارات 
الطلبـــة،  ســـلوك  علـــى  المدرســـية 
خصوًصـــا فـــي المرحلـــة الثانوية، 
فقـــد تم ضبـــط ومصادرة ســـجائر 
إلكترونية بحـــوزة عدد من الطلبة 
فـــي المرحلـــة الثانويـــة، وتـــم بعد 
اســـتدعاء  ومصادرتهـــا  ضبطهـــا 
لتســـليمهم  الطلبـــة  أمـــور  أوليـــاء 
خطابـــات تنبيـــه وإنـــذار بضـــرورة 
ممارســـة دورهم األبوي واألســـري 

قبـــل  مـــن  الســـلوك  هـــذا  لوقـــف 
أبنائهم باعتبارهم مسؤولين عنهم 

قانوًنـــا، خصوًصـــا أن هذا الســـلوك 
الـــذي تقوم به فئة قليلـــة جًدا من 
الطلبـــة قد يؤثر ســـلًبا علـــى البقية 
ما لم يضطلـــع ولي األمر وتضطلع 
فـــي  األساســـي  بدورهـــا  األســـرة 
تنشـــئة األبناء، وتعليمهم الســـلوك 
القويم في هـــذه المرحلة العمرية، 
يًدا بيـــد مع المـــدارس، التي تقوم 
بدورهـــا علـــى الوجـــه األكمـــل في 
فـــي  تبقـــى  لكنهـــا  الجانـــب،  هـــذا 
إلـــى الشـــراكة مـــع  حاجـــة ماســـة 

أولياء األمور وأسر الطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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 التفاصيل على الموقع اإللكتروني

لتوفير تجربة عمالء مميزة

البحرين مستمرة في التخلص من الحصبة و “األلمانية المتوطنة”
آخر حالة سجلتها المملكة للمرض المعدي في 2015... “الصحة العالمية”:

ضمــن سلســلة إنجازاتهــا المتواصلة في المجــال الصحي، حققت مملكــة البحرين إنجاًزا 
جديــًدا ُيضــاف إلــى رصيــد إنجازاتهــا الصحيــة، وذلــك بإعالن منظمــة الصحــة العالمية 
استمرارية تخلص المملكة من الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة، إذ تحققت اللجنة 
اإلقليميــة لشــرق المتوســط لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن تخلــص مملكــة البحريــن مــن 
الحصبة والحصبة األلمانية المتوطنة وتم منحها اإلشــهاد في مايو 2019 وأعيد منحها 

بعد التحقق مرة أخرى في نوفمبر 2022.

هـــذا  بتحقيـــق  البحريـــن  مملكـــة  وتفخـــر 
اإلنجـــاز الصحي الذي يعكس ما تمتلكه من 
كفـــاءات طبية وطنية وااللتـــزام الحكومي 
بتعزيز جودة ومســـتوى الخدمات الصحية 
فـــي ظـــل نظـــام صحـــي قـــوي قـــادر علـــى 
اكتشـــاف المرض والســـيطرة عليه تماشـــيًا 
مع توصيـــات منظمة الصحـــة العالمية، كما 
يعكس جليًا ما حظيت به البرامج الوقائية 
بمملكـــة البحريـــن بصفـــة عامـــة والبرنامـــج 

الوطنـــي للتخلص مـــن الحصبـــة والحصبة 
األلمانيـــة وبرنامـــج التمنيع الموســـع بصفة 
خاصة من دعم مســـتمر، والجهود الحثيثة 
التـــي تمـــت علـــى مـــدى األعوام فـــي جميع 
القطاعـــات الصحية بصفـــة عامة والوقائية 
بصفة خاصة، وتضافـــر الجهود والكفاءات 
بإدارة الصحة العامة في مجموعة مكافحة 
التمنيـــع،  ومجموعـــة  المعديـــة،  األمـــراض 
ومختبـــر الصحـــة العامـــة، ولجنـــة التحقـــق 

من الحصبـــة والحصبة األلمانيـــة بالمملكة؛ 
والتـــي تضـــم الخبـــرات فـــي التخصصـــات 
العالقـــة وتوافـــر خدمـــات  المختلفـــة ذات 
العاليـــة  الجـــودة  ذات  األوليـــة  الرعايـــة 
والمتاحـــة لكل الســـكان في مناطق يســـهل 
القطاعـــات  مـــع  والشـــراكة  لهـــا،  الوصـــول 
الحكوميـــة والخاصة التـــي ُتقدم الخدمات 
الصحيـــة، والوعي المجتمعـــي لإلقبال على 
الخدمـــات الوقائيـــة ووجـــود إطـــار قانوني 
متمثـــل في قانـــون الصحة العامـــة وقانون 

حماية الطفل.
ومـــا كان هـــذا اإلنجـــاز ليتســـنى دون رؤية 
تحقيـــق  فـــي  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الرعايـــة الصحية الشـــاملة وأهداف التنمية 
المســـتدامة؛ األمر الذي أســـهم في الوصول 
للريـــادة فـــي هـــذا المجـــال لتكـــون مملكـــة 
البحريـــن مثـــاالً يحتذى به في إقليم شـــرق 

المتوسط.
هـــذا وقد تم تســـجيل آخـــر حالـــة متوطنة 
بالحصبـــة بمملكة البحريـــن في العام 2009 
ولم تســـجل حاالت حصبة ألمانية متوطنة 
الوضـــع  بفضـــل  وذلـــك   .2015 العـــام  منـــذ 
المناعـــي الـــذي تتمتع بـــه مملكـــة البحرين، 
حيـــث تم إدخـــال لقـــاح الحصبة فـــي العام 
1974 عنـــد عمـــر 9 شـــهور، ومـــن ثـــم أدخل 
لقـــاح الحصبـــة األلمانيـــة فـــي العـــام 1983 
ليعطى عند عمر 10 سنوات، ومن ثم أدخل 
اللقاح الفيروســـي الثالثي فـــي العام 1985 
ليعطـــى عنـــد عمر 15 شـــهرًا كجرعـــة ثانية 
مـــن اللقـــاح وبعدهـــا أدخلـــت جرعتيـــن من 
اللقاح الفيروسي الثالثي للحصبة والنكاف 
والحصبـــة األلمانية في العام 1998 لتعطى 
الجرعـــة األولـــى عنـــد عمـــر ســـنة والجرعة 

الثانية عند عمر 5 سنوات.

وفـــي العـــام 2015 تـــم تحديـــث الجـــدول 
الروتينـــي لتطعيـــم األطفـــال، وتـــم تقديـــم 
الفيروســـي  اللقـــاح  مـــن  الثانيـــة  الجرعـــة 
الثالثي إلى عمر 18 شهرًا بحسب توصيات 
منظمـــة الصحة العالمية. وارتفعت معدالت 
التغطيـــة بالتطعيـــم وتجـــاوزت 95 % منذ 
العـــام 1997 للتطعيمات الروتينية لألطفال 
بما فيها اللقاح الفيروســـي الثالثي للحصبة 
والحصبة األلمانية والنكاف، وقد بلغ معدل 
التغطية بالتطعيـــم 100 % للجرعة األولى 
الثانيـــة  للجرعـــة  عـــام و99 %  عنـــد عمـــر 
عنـــد عمـــر 18 شـــهرًا للعـــام 2021 بحســـب 

المعلومات المبدئية للسكان في المملكة.
هـــذا، وقـــد حرصـــت مملكـــة البحريـــن على 
تقويـــة الترصـــد المخبـــري، واعتمـــد مختبر 
وطنيـــًا  مختبـــرًا  العامـــة  الصحـــة  إدارة 
لفحوصـــات الحصبـــة والحصبـــة األلمانيـــة 

فـــي شـــهر أغســـطس مـــن العـــام 2015 مـــن 
ِقبـــل فريق من الخبـــراء الدولييـــن بمنظمة 
الصحـــة العالميـــة بعـــد المراجعـــة الدقيقـــة 
لجميـــع جوانـــب الفحص ومطابقـــة النتائج 
مع المختبر المرجعي التابع لمنظمة الصحة 
العالميـــة مـــن ِقبل فريـــق الخبـــراء بمنظمة 

الصحة العالمية. 
وفـــي العـــام 2018 تم اعتمـــاد المختبر مرة 
أخـــرى بعد زيارة استشـــاري منظمة الصحة 
العالميـــة لمختبـــر الصحة العامـــة واطالعه 
على الدالئل والمســـتندات الداعمة العتماد 
المختبر كمختبر وطني لفحوصات الحصبة 
فـــي  قدمـــًا  للمضـــي  األلمانيـــة  والحصبـــة 
إجـــراءات التخلص مـــن الحصبة والحصبة 

األلمانية.

المنامة - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمـــي، الطبيب عبدهللا الدوســـري، حيث 
هنأه الوزير بمناسبة تخرجه من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة وحصوله على شـــهادة تفـــوق ومرتبة الشـــرف الثانية، 
مما أهله للحصول على وســـام التميز من الجامعة، وجائزة المراعي للطب البيطري 
باعتبـــاره طالبـــًا متفوقًا على مســـتوى دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
مشـــيدًا باإلنجازات التي حققها أثناء فترة دراســـته بالجامعة، ومتمنيًا له المزيد من 

التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

النعيمي يهنئ الدوسري لحصوله على وسام التميز من جامعة الملك فيصل

المنامة - بنا

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفة، نائب رئيس جامعة 
لويس اإليطالية للشؤون الدولية رفائيل 
مارشـــتي وذلك فـــي العاصمـــة اإليطالية 
روما.  وجرى خالل اللقاء، مناقشـــة سبل 
التعـــاون مـــع جامعـــة لويـــس فـــي برامج 
االســـتفادة  وإمكانيـــة  الدولـــي،  التبـــادل 
المشـــتركة من خـــالل التخصصـــات التي 
تقدمها الجامعة في مجال إدارة األعمال 

والعلـــوم السياســـية واالجتماعية، بهدف 
عبـــر  التعليميـــة  الخدمـــات  جـــودة  رفـــع 
االســـتثمار األمثـــل للخبـــرات والكفاءات 
والتطلعـــات  الـــرؤى  لتحقيـــق  والمـــوارد 
المســـتقبلية للمســـاهمة في ارتقاء قطاع 

التعليم العالي
مـــن جانبه، أعرب مارشـــتي عـــن اعتزازه 
بزيـــارة األمين العـــام، وتقديـــره لحرصها 
على التعاون المشـــترك وجهودها الكبيرة 
فـــي تطويـــر مؤسســـات التعليـــم العالـــي 

بمملكة البحرين.

االستعانة بالخبرات اإليطالية لالرتقاء بالتعليم العالي

معركة ضد السمنة المفرطة استمرت ألكثر من عامين ونصف
بمشاركة القطاعات في مسابقة الرابح األكبر... العصفور:

احتفلـــت المحافظة الشـــمالية في ختام 
النســـخة السادسة لمسابقة الرابح األكبر 
في معركة مع السمنة المفرطة ألكثر من 
عاميـــن ونصف العـــام، مترجمـــًة تطبيق 
معايير برنامج المدن الصحية في تعبئة 
المجتمـــع مـــن أجـــل التنميـــة الصحيـــة، 
واتحـــاد تعـــاون القطاعـــات والشـــراكات 
في دعم المسابقة التي تم اعتمادها في 
برامـــج منظمة الصحـــة العالمية للوقاية 

من السمنة المفرطة.
الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  وقـــال 
المفرطـــة  الســـمنة  إن  العصفـــور  علـــي 

تبـــدأ باضطـــراب االتـــزان بيـــن الطاقـــة 
المســـتهلكة والطاقـــة المفقـــودة، وتعتبر 
بوابة لمخاطر أمراض القلب والشرايين، 
وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم التي 
30 % معـــدالت  مـــن  أكثـــر  إلـــى  تصـــل 
اإلصابـــة بها، وهـــو ما يســـتوجب أهمية 
ممارســـة أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة فـــي 
المجتمـــع، في ســـبيل الوقاية والحد من 

اإلصابة من السمنة المفرطة.
وأضـــاف أنـــه منذ إطالق هذه المســـابقة 
قبـــل أكثـــر مـــن عاميـــن ونصـــف حتـــى 
النســـخة السادسة، قد حولت التحديات 
نجـــاح  بقصـــص  توجـــت  فـــرص،  إلـــى 

مختلـــف  مـــن  متســـابقًا   160 بمشـــاركة 
الفئـــات العمرية، وإنتاج 60 عمل فيديو، 
مما ســـاهم فـــي الترويج ألنمـــاط الحياة 
الصحيـــة ســـيما فـــي مكافحـــة جائحـــة 

كورونا.
كمـــا أعـــرب المحافظ العصفـــور عن بالغ 
للمســـابقة  للداعميـــن  وتقديـــره  شـــكره 
والجهات المتعاونة من القطاع الخاص، 
وهـــم مركـــز الجنـــان الطبي ومركـــز تاج 
الصحـــة،  أصدقـــاء  وجمعيـــة  الطبـــي، 
وأسواق األسرة، داعيًا جميع المشاركين 
إلى االستمرار في ممارسة أنماط الحياة 

الصحية.

وأعلنـــت أخصائية التغذية أريج الســـعد 
نائـــب رئيـــس جمعيـــة أصدقـــاء الصحة 
نتائـــج الفائزيـــن، حيـــث فـــاز مـــن فئـــة 
األوالد أقل من 18 ســـنة المشـــارك مؤيد 
عبداألميـــر آل رحمـــة، ومـــن فئـــة البنات 
المشـــاركة أبرار علي كاظم المادح، فيما 
فـــاز مـــن فئـــة البالغين رجـــال المشـــارك 
فاضـــل عباس خليـــل، ومن فئة النســـاء 

دالل حميد حسن فرحان.
للفائزييـــن  فيدوييـــن  عـــرض  تـــم  وقـــد 
بجائزة أفضل فيديو ترويجي للمسابقة 
مناصفـــة بيـــن المشـــارك يوســـف خليـــل 

البوعركي، ومؤيد عبداألمير آل رحمة.

المنامة - وزارة الداخلية

“التسهيالت التجارية” توقع اتفاقية مع “صلة الخليج”
عقدت شركة البحرين للتسهيالت التجارية، 
تعزيـــزًا لجميـــع جوانـــب الخدمـــات المقدمة 
للعمـــالء وضمان تجربة متميزة لهم، اتفاقية 
 – الخليـــج  صلـــة  شـــركة  مـــع  اســـتراتيجية 
العمـــالء  تجربـــة  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
والحائـــزة على جائزة أفضل مـــزود خدمات 
فـــي مجـــال إســـناد األعمـــال بـــدول مجلـــس 
2022. وبموجـــب االتفاقيـــة  التعـــاون لعـــام 
للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  ســـتتمكن 
الحلـــول  قطـــاع  فـــي  الرائـــدة   – التجاريـــة 
التمويـــالت االســـتهالكية – مـــن االســـتفادة 
من خبرات شـــركة صلة الخليج المتخصصة 
في إســـناد األعمال وتقديم حلول تنافســـية 
مبتكـــرة ومســـتدامة فـــي مجـــاالت تجربـــة 
العمـــالء وخدمـــات مراكز االتصال، اســـتنادًا 
إلى الكفاءات البشـــرية والتقنيـــات الحديثة 

المستخدمة. 
وتعليقـــًا على هذه االتفاقيـــة، صرح الرئيس 
للتســـهيالت  البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي 
التجاريـــة عبدهللا بوخوة، مؤكـــدا “أن هدف 
التعـــاون مع شـــركة صلة الخليج هـــو توفير 
الخدمـــات المميزة في مجال تجربة العمالء 

وخدمات مراكز االتصال”. 
وأشـــار الســـيد بوخوة على “حـــرص والتزام 
شـــركة البحريـــن للتســـهيالت التجارية على 
ضمـــان تقديم أفضل الممارســـات في تجربة 
العمـــالء وجعلها أحد عوامـــل تفوق خدمات 

الشركة وتنافسيتها “. 
مـــن جانبه، أعـــرب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“صلـــة الخليـــج” فـــراس أحمـــد عـــن اعتزازه 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مع شركة البحرين 
أعمالهـــا  وإســـناد  التجاريـــة،  للتســـهيالت 

لمـــا تتمتـــع بـــه من خبـــرة ممتـــدة ألكثـــر من 
ثالثـــة عشـــر عاًما فـــي إدارة مراكـــز االتصال 
وتجربـــة العمـــالء وإدارة المواهـــب وتنميـــة 

القدرات البشرية في العديد من المؤسسات 
والمصرفيـــة  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
وتوســـع  والخـــاص،  الحكومـــي  بالقطاعيـــن 

عملياتهـــا التشـــغيلية فـــي الســـوق المحليـــة 
واإلقليمية. 

وأكـــد اعتمـــاد “صلـــة الخليـــج” فـــي أعمالهـــا 
شـــابة  وطنيـــة  كـــوادر  علـــى  وبرامجهـــا 
وموهوبة وكفاءات متخصصة في قطاعات 
االتصـــال وتكنولوجيـــا المعلومـــات في بيئة 
بقيـــم  التزامهـــا  فـــي  ومبتكـــرة  آمنـــة  عمـــل 
النزاهـــة واالحترافيـــة، ومواكبتهـــا ألحـــدث 
والبيانـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
الضخمـــة والروبوتـــات، وتميزهـــا في حماية 
الشـــخصية  البيانـــات  الخصوصيـــة وســـرية 
وإدارة أمـــن المعلومـــات الخاصـــة بالعمـــالء 
والموظفيـــن والشـــركة بشـــهادة مـــن منظمة 
األيـــزو العالميـــة، بمـــا ينعكـــس إيجابًيـــا على 
تقديـــم خدمـــات ذات جودة وكفـــاءة عالية، 

وتحقيق رضا العمالء.

ضبط ومصادرة سجائر إلكترونية بحوزة عدد من الطلبة
أكد المدير العام لشؤون المدارس 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمـــد 
فـــي  العمليـــات  مبـــارك أن إدارات 
جميـــع المناطـــق التعليميـــة تبـــذل 
فـــي  ودقيقـــة  مســـتمرة  جهـــوًدا 
متابعـــة القضايا الســـلوكية لجميع 
الطـــالب والطالبات فـــي المدارس 
علميـــة  أســـس  عبـــر  الحكوميـــة 
ســـليمة، وأن عمليـــات متابعـــة أي 
ظواهر سلوكية غير محمودة يتم 
التعامـــل معها بشـــكل ســـريع وفق 
مـــا تنص عليه اللوائـــح والضوابط 
المســـلكية الطالبيـــة المعتمدة من 

قبل وزارة التربية والتعليم.
لشـــؤون  العـــام  المديـــر  وكشـــف 
المـــدارس عـــن أنه نتيجـــة للرقابة 
المســـتمرة التي تقوم بها اإلدارات 
الطلبـــة،  ســـلوك  علـــى  المدرســـية 
خصوًصـــا فـــي المرحلـــة الثانوية، 
فقـــد تم ضبـــط ومصادرة ســـجائر 
إلكترونية بحـــوزة عدد من الطلبة 
فـــي المرحلـــة الثانويـــة، وتـــم بعد 
اســـتدعاء  ومصادرتهـــا  ضبطهـــا 
لتســـليمهم  الطلبـــة  أمـــور  أوليـــاء 
خطابـــات تنبيـــه وإنـــذار بضـــرورة 
ممارســـة دورهم األبوي واألســـري 

قبـــل  مـــن  الســـلوك  هـــذا  لوقـــف 
أبنائهم باعتبارهم مسؤولين عنهم 

قانوًنـــا، خصوًصـــا أن هذا الســـلوك 
الـــذي تقوم به فئة قليلـــة جًدا من 
الطلبـــة قد يؤثر ســـلًبا علـــى البقية 
ما لم يضطلـــع ولي األمر وتضطلع 
فـــي  األساســـي  بدورهـــا  األســـرة 
تنشـــئة األبناء، وتعليمهم الســـلوك 
القويم في هـــذه المرحلة العمرية، 
يًدا بيـــد مع المـــدارس، التي تقوم 
بدورهـــا علـــى الوجـــه األكمـــل في 
فـــي  تبقـــى  لكنهـــا  الجانـــب،  هـــذا 
إلـــى الشـــراكة مـــع  حاجـــة ماســـة 

أولياء األمور وأسر الطلبة.
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