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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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لدى افتتاحه م�ؤتمر ال�صكري.. رئي�س الأعلى لل�صحة:
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البحرين وف���رت الغط���اء ال�سحي ال�س���امل لعالج مر�سى ال�س���كري

�سفيرة الدنمارك: تحدي ال�سكري يكمن في م�ساعفاته واحتالله المرتبة التا�سعة لم�سببات الوفاة حول العالم

آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  أكـــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة أن القطاع الصحي في مملكة 
ــدود مـــن لــــُدن حــضــرة صــاحــب  ــحـ الــبــحــريــن يــحــظــى بــدعــم المـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
برئاسة صاحب  الحكومة  من  المستمرة  التوجيهات  فضاًل عن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ــا يــســهــم فـــي تــوفــيــر التغطية  ــو مـ رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، وهــ
عــالج  سيما  وال  المملكة،  فــي  والمتكاملة  الــشــامــلــة  الصحية 
المستوى  عــالــي  تنسيق  ــود  وجــ إلـــى  مــشــيــرا  الــســكــري،  مــرضــى 
إلى  الحكومية،  والمستشفيات  األولــيــة  الصحية  الرعاية  بين 
بوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  تقيمها  التي  الفعالة  البرامج  جانب 
العمل  فــريــق  مــن  المنبثقة  والــتــوجــيــهــات  والــســيــاســات  الصحة 
الوطني لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية، مجددًا دعوته 
من  االستفادة  إلــى  لإلصابة  والمعرضين  بالسكري  المصابين 
يحتاجون  ما  كل  على  والحصول  المتاحة  الصحية  الخدمات 

إليه من خدمات عالجية وتوعوية مجانية ومتوافرة للجميع.

جــاء ذلــك خــالل افتتاحه أمــس أعمال 
العالمي للسكري في نسخته  اليوم  مؤتمر 
وزارة  تنظمه  الـــذي  الــثــانــي،  للعام  الثانية 
الصحة بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك، 
تزامنًا مع احتفالية اليوم العالمي للسكري 
التي يصادف الـ14 من نوفمبر الجاري حامال 
شعار »الوصول إلى مرضى السكري.. إن لم 
وليد  الدكتور  بحضور  فمتى؟«،  اآلن،  يكن 
المانع وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد 
األنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومية والسيدة ليسيلوت بلسنر سفيرة 
والدكتور  البحرين،  مملكة  لدى  الدنمارك 
والمدير  التنفيذي  الرئيس  كاليان  فينكت 

العام لشركة نوفو نورديسك جالف.
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وقــال 
للسكري  العالمي  اليوم  مؤتمر  تنظيم  إن 
التوعية  أهمية  على  الضوء  ليسلط  يأتي 
منه  الوقاية  على  والحرص  السكري،  بداء 
وتقديم العالج المناسب تفاديًا لمضاعفاته، 
العام،  لهذا  المؤتمر  شعار  باختيار  مشيدًا 

رعاية  أهمية  على  الضوء  يسلط  باعتباره 
الخدمات  على  والتركيز  السكري،  مرضى 
الصحية العالجية والوقائية التي ال بد من 
تيسير وصولها إلى جميع مرضى السكري 
وبال استثناء أو تأخير، مشددا على أهمية 
دعم  فــي  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  دور 
نشر التوعية بين المواطنين، والعمل على 

تقليص عدد المصابين سنويًا.
وأوضح أن من أهم األدوار التي تضطلع 
العمل  هو  البحرينية  السكري  جمعية  بها 
عـــلـــى تـــوعـــيـــة أفـــــــراد الــمــجــتــمــع بــمــخــاطــر 
ــايـــة مـــنـــه، وتـــفـــادي  ــكـــري، وطـــــرق الـــوقـ الـــسـ
ــــالل فــعــالــيــات  ــــك مــــن خـ مـــضـــاعـــفـــاتـــه، وذلــ
العالمي  بــالــيــوم  االحــتــفــال  منها  متنوعة، 
المشي،  تــحــدي  بــرامــج  وتنظيم  للسكري، 
لرفع مستوى  الجمعية  فضاًل عن مساعي 
من  الصحي  الــقــطــاع  فــي  العاملين  كــفــاءة 
خــــالل الــــنــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات الــمــتــعــددة 
ــى بــرنــامــج  ــ ــًا بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ ــيـ ــ مــحــلــيــًا ودولـ
إلى  كذلك  يهدف  الــذي  السمنة  أكاديمية 

الــحــد مــن الــســمــنــة وتــبــعــاتــهــا الــتــي تشمل 
مرض السكري.

ــن عـــبـــداهلل  ــ ــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ ــ ــنـ ــ وأثـ
عــلــى جــهــود الــمــشــاركــيــن فــي مــؤتــمــر الــيــوم 
العالمي للسكري، والمتحدثين، ومواضيع 
ــتـــي تــعــكــس الــــوعــــي بــأهــمــيــة  الـــجـــلـــســـات الـ
االهتمام بمرضى السكري، وتبادل الخبرات 
والـــتـــجـــارب الـــتـــي تــعــكــس أحـــــدث أســالــيــب 

التشخيص والعالج.
مــن جــانــبــه أكـــد الــدكــتــور ولــيــد المانع 
المملكة  اهــتــمــام  أن  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل 
من  للحد  الممكنة  الــوقــايــة  ســبــل  بتوفير 
السارية(  )غير  المزمنة  األمـــراض  انتشار 
يأتي في إطار الدعم واالهتمام الالمحدود 
لــلــقــطــاع الــصــحــي بــقــيــادة جـــاللـــة الــمــلــك 
المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
العالم  دول  مشاركة  على  المملكة  حــرص 
سنويًا،  للسكري  العالمي  باليوم  االحتفاء 
في ظل ما يشكله داء السكري من تحديات 

الجهود  وتكثيف  توحيد  تتطلب  حقيقية 
والتعرف  الــوعــي،  مستوى  لرفع  المشتركة 
عــلــى عــوامــل الــخــطــورة والــســيــطــرة عليها، 
والتحكم بها لتجنب مضاعفاته وآثاره، من 
خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية.

ــراًرا لــلــجــهــود  ــمـ ــتـ ــه اسـ ــال الــمــانــع إنــ ــ وقـ
ــإن تــشــكــيــل فــريــق  الــوقــائــيــة والــعــالجــيــة فــ
العمل الوطني لمكافحة األمراض المزمنة 
غــيــر الـــســـاريـــة يــجــســد مــواصــلــة االهــتــمــام 
والخطط  الشاملة  االستراتيجيات  بوضع 
الوقائية للحد من اإلصابة بهذه األمراض 
ومخاطرها على الصحة العامة، من أبرزها 

اإلصابة بداء السكري.
ونـــــوه الـــمـــانـــع إلــــى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
بتوفير أحدث الخدمات الصحية والعالجية 
والدوائية التي تقدم لمرضى السكري، من 
خــــالل الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ومــراكــز 

الرعاية الصحية األولية.
أعربت  المؤتمر  خــالل  لها  كلمة  وفــي 
ــارك فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــمـ ــدنـ ســفــيــرة الـ

الـــســـيـــدة لــيــســيــلــوت بــلــســنــر عـــن ســعــادتــهــا 
ــال مـــؤتـــمـــر الـــيـــوم  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ بـــالـــمـــشـــاركـــة فـ
بحث  إلــى  يهدف  الــذي  للسكري،  العالمي 
ســبــل تــوفــيــر نــمــط حـــيـــاة صــحــي مــســتــدام 
مؤكدة  بالسكري،  المصابين  للمواطنين 
أهمية تضافر الجهود الحكومية والمدنية 
والــعــمــل كــشــركــاء لــتــحــقــيــق ذلــــك الــهــدف، 
يــعــد واحــــدًا  الــســكــري  داء  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
ــراض شــيــوعــًا حـــول الــعــالــم،  ــ مــن أكــثــر األمـ
األمــراض يكمن  النوع من  وأن تحدي هذا 
أمراض  لتشمل  تمتد  التي  في مضاعفاته 
ــان، ويــحــتــل  ــواع الـــســـرطـ ــ الــقــلــب وبـــعـــض أنــ
المرتبة التاسعة في مسببات الوفيات حول 
إلى وضع  الــدول  الذي يدفع  العالم، األمر 
خطط للحد من زيادة معدالت اإلصابات، 
عام  منذ  أنــه  إلــى  االحصائيات  تشير  التي 
اإلصـــابـــة  مـــعـــدل  تــبــلــغ   2019 حــتــى   2000

السنوية بين مختلف األعمار حوالي %3. 
التنفيذي  الــرئــيــس  أعــــرب  جــانــبــه  مــن 
ــر الـــعـــام لــشــركــة نـــوفـــو نــورديــســك  ــمـــديـ والـ

كــالــيــان عــن ســعــادة  الــســيــد فينكات  جــالــف 
الــشــركــة بــالــتــعــاون مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
البحرين  بمملكة  الصحة  ووزارة  للصحة 
للسكري،  الــعــالــمــي  الــيــوم  مــؤتــمــر  بتنظيم 
الصحية  الرعاية  ومــجــاالت  خــاص،  بشكل 
الــمــتــقــدمــة والـــمـــبـــتـــكـــرة لــلــمــواطــنــيــن فــي 
ــــك في  ــام، وذلـ ــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــشــكــل عـ
الحكومات  التعاون مع  الحرص على  إطار 
الحد  على  والعمل  السكري  داء  لمكافحة 
نشر  المصابين من خــالل  عــدد  تنامي  من 
الــتــوعــيــة والــتــعــريــف بــمــســتــجــدات الــتــطــور 

الطبي في هذا المجال.
الشركة  أن  كاليان  فينكات  السيد  وأكــد 
لألشخاص  جديدة  أدويــة  بتطوير  ملتزمة 
وتحرص  الــســكــري،  داء  مــن  يعانون  الــذيــن 
أيضًا على تبادل الخبرات وتقديم الحلول 
المناسبة لألمراض المزمنة، طبقا ألحدث 
فيما  وخاصة  العالم  في  العلمية  األبحاث 

يتعلق بمرض السكري والسمنة.

في ختام ناجح لم�صابقة »اأندى �ص�ت«.. رئي�س الأوقاف ال�صنية لـ»اأخبار الخليج«: 
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كتب: أحمد عبداحلميد
الشيِخ  كــريــمــٍة مــن  بــرعــايــٍة 
بــِن فطيس  ِد  ُمَحمَّ راشــِد بن  د. 
ــــس مـــجـــلـــِس  ــيــ ــ الـــــــهـــــــاجـــــــرّي رئــ
من  وانــطــالًقــا  ِة  نيَّ السُّ األوقـــاِف 
ــِة  ــيَّ ــنِّ الــسُّ األوقــــــاِف  إدارِة  واجــــب 
والعامليَن  المساجِد  رعاية  في 
فــي  اإلدارة  مــــن  وســـعـــًيـــا  ــا،  ــهــ بــ
االرتــــــقــــــاِء بـــمـــســـتـــوى أصــــحــــاِب 
ــِف الــديــنــيــة، اخــتــتــمــت  ــائـ الـــوظـ
)أنــدى صوت( الختياِر  مسابقُة 
أجــمــِل األصـــواِت فــي األذاِن من 
تكريم  تم  كما  والكبار،  الناشئِة 
أكثر من 40 من أئمة المساجد 

المتميزين.
وكـــــــانـــــــت الــــمــــســــابــــقــــة قـــد 
انطلقِت بمشاركٍة كبيرِة تجاوزْت 
ــَر  ــهـ الـــثـــالثـــمـــائـــَة مــــشــــارك، وأظـ
ــن الــمــشــاركــيــَن جــمــاال  كــثــيــٌر مـ
األداِء.  فـــي  ــوًة  ــ وقـ الـــصـــوِت،  فـــي 
الفضيلِة  قاَم اصحاُب  هذا وقد 
بتقييِم  حكيِم  التَّ لجنِة  أعضاُء 
أفضِلهم  الختيار  المتسابقيَن؛ 

وفَق معاييَر منضبطة.
ــي  ــامـ ــتـ ــخـ ــل الـ ــفــ ــحــ وفــــــــي الــ
ــد بن  قـــام الــشــيــخ الــدكــتــور راشــ
مــحــمــد بـــن فــطــيــس الــهــاجــري 
ــد فــيــهــا شــرف  بـــإلـــقـــاء كــلــمــة أكــ
األذان واإلمامة، واهتمام اإلدارة 
بـــرعـــايـــة األئــــمــــة والـــمـــؤذنـــيـــن، 
ــا الـــــــدائـــــــم لــــالرتــــقــــاء  ــهــ ــيــ ــعــ وســ
بــمــســتــوى أصــــحــــاب الـــوظـــائـــف 
الدينية بما يسهم في النهوض 
برسالة المسجد في المجتمع، 
وثــــمــــن الـــمـــشـــاركـــة اإليـــجـــابـــيـــة 
بين  الــشــريــفــة  الــمــنــافــســة  وروح 
الرفيع  والمستوى  المشاركين، 

الذي أظهروه.
ــام الــمــتــســابــقــون من  وقـــد قـ
األذان  بــرفــع  والــكــبــار  الــنــاشــئــة 
والحضور،  التحكيم  لجنة  أمام 
وقامت اللجنة بترتيب الفائزين 
الشيخ  ليقوم  األولـــى  بالمراكز 
في  بتكريمهم  الــهــاجــري  راشـــد 
لهم  اهلل  سائال  األمسية،  نهاية 

مزيدا من التوفيق والسداد.
الــشــيــِخ د. راشـــــِد بن  وقــــال 

ـــِد بـــِن فــطــيــس الــهــاجــرّي  ُمـــَحـــمَّ
ِة  نيَّ السُّ األوقــاِف  مجلِس  رئيس 
الــخــلــيــج« إن هــنــاك  ــار  ــبــ لــــ »أخــ
وضــعــهــا مجلس  اســتــراتــيــجــيــة 
الـــنـــهـــوض  ــلـــى  عـ تــــقــــوم  اإلدارة 
بــأصــحــاب الــوظــائــف الــديــنــيــة، 
ــنــــي فــي  وبــــعــــمــــوم الـــــكـــــادر الــــديــ
األوقاف السنية، وتأتي مسابقة 
»أندى صوت« كإحدى المبادرات 
الـــتـــي تــعــنــى بــاخــتــيــار األفــضــل 
الــمــهــمــة  هــــذه  ألداء  ــلــــح  واألصــ
الــعــظــيــمــة، وهــــي دعـــــوة الــنــاس 
إلى الصالة، وال شك أن الداعي 
لــلــصــالة كــلــمــا كـــان مــتــمــيــزا في 
ــه وحــســن صــوتــه ومــعــرفــتــه  ــ أدائـ
بأحكام األذان سيكون له القبول 

بين المصلين.
كــانــت  الــمــســابــقــة  أن  وأكـــــد 
حيث  المقاييس،  بكل  ناجحة 
 320 المشاركين  أعــداد  تجاوزت 
التصفيات  اجــراء  وتــم  مشاركا، 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــفـــرعـــي الــمــســابــقــة 
للناشئة والكبار، وسوف تستمر 
للمؤذنين  سواء  المبادرات  هذه 
الفتا  لــلــخــطــبــاء،  أو  لــالئــمــة  أو 
ــتــــعــــانــــة  إلـــــــى أنـــــــه يـــمـــكـــن االســ
في  الفائزين  بين  بالمؤهل من 
الضوابط  وفــق  المسابقة  هــذه 
الــمــحــددة مــتــى تـــوافـــر الــشــاغــر 
فــي مــســاجــد الــبــحــريــن، مــؤكــدا 
تبنى  التي  المساجد  أعـــداد  أن 

و13   10 بين  مــا  تــتــراوح  حديثا 
مسجدا سنويا، وهذه المساجد 
تـــحـــتـــاج إلــــــى مـــــــؤذن وخــطــيــب 
وإمام، لذلك فإننا نعد من اآلن 
إعـــــدادا صحيحا  الـــكـــوادر  هـــذه 
واحدة  المسابقة  وهــذه  سليما، 

من وسائل اإلعداد والتأهيل.
خالل  األئمة  تكريم  وحــول 
الــحــفــل، أوضـــح رئــيــس مجلِس 
هــنــاك  أن  ــِة  ــ ــيَّ ــنــ ــ الــــسُّ األوقـــــــــــاِف 
ــلــــى تــــكــــريــــم األئــــمــــة  حــــرصــــا عــ
ــا فــــي جــمــيــع الــمــؤســســات  ــنـ ألنـ
ــلـــيـــة عــلــيــنــا أن  الــرســمــيــة واألهـ
نــشــد عــلــى أيـــــدي الــمــحــســنــيــن 
إدارة  أن  مــوضــحــا  والــمــجــديــن، 
األوقــــــاف الــســنــيــة تـــقـــوم بــذلــك 
المتميزين  أداء  لتقييم  وفــقــا 
مـــن األئـــمـــة الـــذيـــن يــحــافــظــون 
على مساجدهم واألذان، مؤكدا 
على  تــقــوم  التقييم  معايير  أن 
الــواجــب، وحسن  بهذا  االلــتــزام 
المسجد،  مرتادي  مع  التعامل 
بين  تـــواصـــل  هـــنـــاك  يـــكـــون  وأن 
فيما  واإلدارة  والـــمـــؤذن  اإلمــــام 
ــود بــالــنــفــع عـــلـــى الــمــســجــد  ــعـ يـ

وتلبية احتياجاته.
األوقـــاف  إدارة  إن  وأضــــاف: 
السنية لديها عدد من الحقائب 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
الـــوظـــائـــف الـــديـــنـــيـــة مــــن أئــمــة 
وخــطــبــاء ومــؤذنــيــن، إلــى جانب 

لــلــمــبــتــدئــيــن،  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 
وســــوف تــتــواصــل هـــذه الــــدورات 
أعقبت  التي  الفترة  في  خاصة 

جائحة كورونا.
وبشأن دور األوقاف السنية 
ــا، أوضـــح  فـــي اســتــثــمــار مــــواردهــ
بِن  ِد  ُمَحمَّ بن  راشــِد  د.  الشيِخ 
فطيس الهاجرّي رئيس مجلِس 
ــِة أن هـــذا أحــد  ــنــيَّ ــاِف الــسُّ ــ األوقـ
الـــمـــهـــام الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــقــوم 
األوقــــاف  إدارة  مــجــلــس  عــلــيــهــا 
جــمــيــع  أن  وخــــاصــــة  ــيـــة،  ــنـ الـــسـ
الفعاليات الدينية ومستلزمات 
من  عليها  االنــفــاق  يتم  اإلدارة 
ريــوع هذه األوقــاف، لكننا قمنا 
خالل السنوات السبع الماضية 
بجهود كبيرة للعمل على توفير 
ــل لـــالســـتـــثـــمـــارات  فــــــرص أفــــضــ
الــوقــفــيــة الــمــتــعــلــقــة بــعــقــارات 
األوقاف السنية، وقريبا سنعلن 
ــزة وأخــــــرى قيد  ــاهـ مـــشـــاريـــع جـ

التحضير.
ــه قـــــــال فــتــحــي  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
عـــبـــداهلل ســلــطــان رئـــيـــس قسم 
إدارة  فــي  والــمــســاجــد  الــبــحــوث 
إنــه من ضمن  السنية  األوقـــاف 
األئمة  إعـــداد  فــي  اإلدارة  خطة 
بتوجيه من  بـــادرت  والــمــؤذنــيــن 
جانب  لتطوير  اإلدارة  مجلس 
وتفعيل  األداء  جهة  من  األذان 
ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــر مــ ــاصــ ــنــ ــعــ الــ

ولــحــثــهــم  األذان  ثــقــافــة  لــنــشــر 
ــلـــى الـــمـــشـــاركـــة واالنــــضــــمــــام  عـ
الدينية،  الوظائف  مسلك  إلى 
بهذه  بـــادرت  اإلدارة  أن  مضيفا 
نطمح  التي  الكبرى  المسابقة 
وتــســتــقــطــب  ســـنـــويـــة  تـــكـــون  أن 
أداء  فـــي  الــمــتــمــيــزة  الــعــنــاصــر 
في  اإلدارة  طــمــوح  ألن  األذان، 
تــرتــقــي  أن  الـــقـــادمـــة  الـــســـنـــوات 

بهذه الشعيرة العظيمة.
ــاف: انــه وبــمــبــادرة من  وأضــ
األوقــــاف  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ــة  ــمــ ــم األئــ ــريــ ــكــ ــم تــ ــ الـــســـنـــيـــة تــ
التي  الــجــهــود  بعد  المتميزين 
بـــذلـــوهـــا، وخـــاصـــة خــــالل فــتــرة 
ــة كـــــــورونـــــــا وحـــرصـــهـــم  ــحــ ــائــ جــ
والــتــزامــهــم بــالــتــعــلــيــمــات الــتــي 
اإلصـــــابـــــات  تـــقـــلـــيـــل  إلــــــى  أدت 

بالفيروس.
بــــــــدوره قـــــال حــــمــــزة حــســن 
ســـنـــة«   14« الــــزبــــيــــري  مـــحـــمـــد 
فــي  األول  بــــالــــمــــركــــز  ــز  ــائــ ــفــ الــ
مـــســـابـــقـــة »أنــــــــدى صــــوتــــا« فـــرع 
بالمسابقة  عــرف  إنــه  الناشئة، 
تحفيظ  في  معلمه  طريق  عن 
بتدريبه  قام  الذي  وهو  القرآن، 
عن سعادته  معبرا  األذان،  على 
بــــالــــفــــوز فــي  ــتــــي ال تــــوصــــف  الــ
المسابقة، مشيرا إلى أنه يأمل 
أن يواصل أداء شعيرة األذان في 

المستقبل.
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���س��ون��اك ي��ب��ح��ث م���ع ول���ي ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي 
ا����س���ت���ق���رار اأ������س�����واق ال���ط���اق���ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
نوسا دوا، اندونيسيا- رويترز: قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن سوناك أبلغ 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين أنه يأمل أن 
االجتماع  بيان صدر عقب  في  المتحدث  وقــال  الطاقة.  أســوق  استقرار  أجل  العمل معا من  البلدان  يواصل 
الذي عقد في اندونيسيا »في ضوء الزيادة العالمية في أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي ألوكرانيا 
قال رئيس الوزراء إنه يأمل في أن تواصل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية العمل معا لتحقيق 

االستقرار في أسواق الطاقة«. 

البحري�ة الأمريكي�ة تعتر��ض �س�فينة تحمل م�واد متفج�رة من اإي�ران للحوثيين
الــبــحــريــة  أعــلــنــت  ب(:  ف  )أ   - الــمــنــامــة 
ــــس اعـــــتـــــراض ســفــيــنــة صــيــد  األمـــريـــكـــيـــة أمــ
من  ضخمة  »كــمــيــة  متنها  عــلــى  تحمل  كــانــت 
إيران في طريق  المواد المتفجرة« قادمة من 
تــســتــخــدمــه الــمــيــلــشــيــا الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن 

لتهريب األسلحة.
ــكـــي  ــريـ وقـــــــال األســـــطـــــول الــــخــــامــــس األمـ
ومـــقـــره الــبــحــريــن فـــي بــيــان إنـــه تـــم اعــتــراض 
»أثــنــاء عبوره  الــمــاضــي  نوفمبر   8 فــي  الــقــارب 
في المياه الدولية«. وبحسب البحرية فإنه تم 
أربعة  من  وأفــراد طاقمها  السفينة  »اعــتــراض 
إيـــران على طول  مــن  عــبــورهــم  أثــنــاء  يمنيين 
األسلحة  لتهريب  تــاريــخــيــا  يستخدم  طــريــق 
الــيــمــن«.  وعــثــرت الــقــوات  إلــى الحوثيين فــي 
األمــريــكــيــة عــلــى أكــثــر مـــن 70 طــنــا مـــن فــوق 
كلورات األمونيوم و100 طن من سماد اليوريا 
المتفجرات.  لصنع  استخدامه  يمكن  الــذي 
ونــقــل الــبــيــان عــن نــائــب االدمـــيـــرال بـــراد كوبر 
قوله إنه »كانت هناك كمية ضخمة من المواد 
الــمــتــفــجــرة، تــكــفــي لــتــزويــد أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
بالوقود  الــمــدى  متوسطة  بالستية  صــواريــخ 
الــقــوات األمريكية  الــحــجــم«.  وقــامــت  بحسب 
تحديد  بعد  السفينة  بـ»إغراق  نوفمبر   13 في 
أنها كانت تشكل خطرا على المالحة للشحن 
التجاري« وتم تسليم الطاقم لخفر السواحل 

اليمني. 
اليمنية  الحكومة  أقـــرت  آخــر  جــانــب  مــن 
من  حزمة  االثنين،  يــوم  دولــيــًا،  بها  المعترف 
المسارين  في  العاجلة  اإلجرائية  السياسات 
تصنيف  قــرار  لتنفيذ  واالقتصادي،  القانوني 

ذلك  جــاء  إرهابية.   منظمة  الحوثي  جماعة 
عــدن،  مدينة  فــي  عقد  استثنائي  اجتماع  فــي 
جنوبي البالد، برئاسة رئيس الحكومة، معين 
ــبـــاء الــرســمــيــة  عــبــدالــمــلــك، وفـــقـــًا لــوكــالــة األنـ

»سبأ«. 
وصفتها  الــتــي  السياسيات  تلك  وشملت 
الحكومة بـ»الحزمة األولى«، جملة االجراءات، 
الـــقـــانـــونـــي على  الـــمـــســـار  إجــــــــراءات  نــصــت  إذ 
»استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات 
واألشخاص  للحوثيين  والميدانية  السياسية 
المتعاملين معهم، والمنتحلين صفات رسمية 
ــاء  فــي الــمــســتــويــات الــقــيــاديــة لـــلـــوزارات ورؤســ
مــؤســســات وجـــهـــات حــكــومــيــة، وســـرعـــة إحــالــة 
للمتابعة  بــهــا  والــتــعــمــيــم  الــشــخــصــيــات  تــلــك 

والمالحقة الجنائية«. 
ــاص  ــخــ كـــمـــا تــضــمــنــت االجـــــــــــراءات »األشــ
الــمــســجــلــيــن فـــي قـــوائـــم دول وجـــهـــات أخـــرى، 
ــام الــمــتــورطــيــن في  ــكـ ــادر بــإدانــتــهــم أحـ والــــصــ
ــاكـــات حــقــوق  ــهـ ــتـ ــاب جــــرائــــم الــــحــــرب وانـ ــكــ ارتــ
اإلنــــســــان والــمــشــتــركــيــن والـــمـــتـــواطـــئـــيـــن فــي 
للتصدير  االقــتــصــاديــة  الــمــنــشــآت  اســتــهــداف 
»تجهيز  عن  فضاًل  المالحة«،  شركات  وتهديد 
المتورطة  والشركات  بالكيانات  ســوداء  قوائم 
واتــخــاذ  أنشطتهم،  ودعـــم  الحوثيين  بتمويل 
االجراءات القانونية لتتبع الشبكات االرهابية 

المتعاملة معهم والعاملة خارج اليمن«. 
باتخاذ  حكومته  التزام  عبدالملك،  وأكــد 
تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف 
الــحــوثــيــيــن »مــنــظــمــة إرهــابــيــة« عــلــى النشاط 
وسالسة  الوطني  الخاص  والقطاع  التجاري 

تدفق المواد والسلع الغذائية. 
وعبر عن ثقة حكومته في دعم المجتمع 
الــدولــي لــهــذا الــقــرار، بما فــي ذلــك »مالحقة 
دماء  سفك  في  المتورطة  الحوثية  القيادات 
اليمنيين وتهديد المالحة الدولية واالقتصاد 
ــرار  الـــعـــالـــمـــي«.  وأوضـــــــح عـــبـــدالـــمـــلـــك، أن قــ
»تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يستهدف 
تــفــكــيــك بــنــيــة الــجــمــاعــة اإلرهـــابـــيـــة وحــمــايــة 
الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن الـــذيـــن يــواجــهــون 
السلوك القمعي واالنتهاكات المتصاعدة لها 
والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع«. 

أعلى  وهــو  الوطني،  الــدفــاع  وكــان مجلس 
الــبــالد، قــد »أعلن  سلطة دفــاعــيــة وأمــنــيــة فــي 
تــصــنــيــف الــحــوثــيــيــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«، في 
لــقــانــون الجرائم  »وفــقــًا  الــمــاضــي،  اكــتــوبــر   22
لمكافحة  الــعــربــيــة  واالتــفــاقــيــات  والــعــقــوبــات 
ــاب، والــمــعــاهــدات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة  ــ اإلرهــ
المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية«.
جـــاء ذلــــك، عــقــب ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
بالطائرات المسيرة، تبنى الحوثيون تنفيذها 
عــلــى مــوانــئ حــيــويــة لــتــصــديــر الــنــفــط الــخــام 

اليمني لألسواق العالمية على بحر العرب.

ال����ح����ان����ات ال����ك����روي����ة ف��ي 
األ��م��ان��ي��ا ت��ق��اط��ع ال��ن��ه��ائ��ي��ات

نهائيات  مقاطعة  قــرار  ألمانيا  في  الكروية  الحانات  اتخذت 
كأس العالم المقررة في قطر بين 20 الشهر الحالي و18 ديسمبر، 
وذلك على خلفية اتهام اإلمارة الخليجية بانتهاك حقوق اإلنسان. 
عالمي  لقب  نحو  حملتها  المقبل  األربــعــاء  ألمانيا  تبدأ  عندما 
خامس بمواجهة اليابان، ستكون شاشات العرض في حانة »فارغو« 
في برلين مرفوعة ضمن قرارها بعدم نقل المباريات. وحتى أنها 
الحانة لن تفتح أبوابها إال بعد ساعة على انتهاء المباراة، وذلك 
»ألننا ال نوافق على أن تقام كأس العالم في بلد يكون الغرض منها 
دوليًا  مختلفة  تبدو  البالد  وجعل  الرياضي  الغسل  وهــو  واضــحــًا 
عما هي عليه في الواقع«، وفق ما أفاد المتحدث باسمها يوشيك 
بيخ وكالة فرانس برس. وتابع »لن نشعر بالرضا عند االستمتاع 
مطلقة  ديكتاتورية  )قطر(  أنها  نعلم  ونحن  المباريات  بمشاهدة 
الجنسية وإال سيتعرض  الحرية  )للفرد( ممارسة  حيث ال يمكن 
الــحــانــات في  بــشــدة«. و»فــارغــو« تشكل إحــدى عــشــرات  لالضطهاد 
العاصمة  فــي  منها  الــعــديــد  ذلــك  فــي  بما  ألمانيا،  أنــحــاء  جميع 
برلين، التي تعهدت بمقاطعة ما يعتبر عادة حدثًا رائعًا في البلد 

المجنون بكرة القدم.

ال�ك�وي�ت ت�ح�ظ�ر دخ�ول الأغ�ذي�ة 
ل�ب�نان والعراق و�سوريا القادمة من 

األغــذيــة  حمل  حظر  األحـــد  يــوم  الكويتية  الــجــمــارك  أعلنت 
لضمان  وسوريا،  والعراق  لبنان  من  القادمة  والمجمدة  الطازجة 
الكويتية عن  »الــرأي«  إليها. ونقلت صحيفة  الكوليرا  عدم دخول 
مطلق  للجمارك  العامة  اإلدارة  فــي  الــجــوي  الشحن  إدارة  مدير 
الكويت  إلى  القادمين  المسافرين  التزام  »ضــرورة  تأكيده  العنزي 
من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم«. 
وشدد العنزي على أن األغذية الطازجة المجمدة والحلويات 
والمكسرات تدخل في الحظر كذلك، الفتا إلى أن الجمارك تصادر 

تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.
وأشــار المسؤول الكويتي إلى أن »هذه اإلجــراءات تأتي ضمن 
الــجــهــود االحـــتـــرازيـــة الــحــكــومــيــة لــضــمــان عـــدم دخــــول الــكــولــيــرا 
العراق  الــبــالد«. وسجل  إلــى  أعــاله  المذكورة  الــدول  المنتشرة في 
المحافظات،  مختلف  فــي  بالكوليرا  إصــابــة  حــاالت  عــدة  مــؤخــرا 
مراجعة  على  المواطنين  العراقية  الصحة  وزارة  تحث  ما  وغالبا 
الشعور  عند  المبكرة  اإلصــابــة  مرحلة  فــي  الصحية  المؤسسات 
بأعراض المرض، الذي ينتقل من خالل الطعام والشراب الملوث.  
تستمر  األمــعــاء،  يصيب  التهابي  بكتيري  مــرض  وهــي  والكوليرا، 
فترة اإلصابة بها من أسبوع إلى أسبوعين، وقد تتسبب في موت 

المصاب في بعض الحاالت.

رئي�ض الفيفا يحث على وقف اإطالق 
النار في اأوكرانيا خالل كاأ�ض العالم 
نوسا دوا، اندونيسيا – رويترز: طالب جياني انفانتينو رئيس 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )الــفــيــفــا( بــوقــف إطــــالق الــنــار في 
االطــراف  كل  داعيا  العالم  كــأس  فترة  طــوال  أوكرانيا  في  الحرب 
الى استخدام البطولة »كمحفز إيجابي« للعمل من أجل التوصل 
الــتــي تستمر  الــعــالــم  كـــأس  إن  انفانتينو  ــال  وقـ لــالزمــة.  الـــى حــل 
لحوالي شهر واحد وتبدأ في قطر يوم األحد المقبل توفر منصة 
فريدة للسالم وذلك في حديثه خالل مأدبة غداء مع زعماء دول 
مجموعة العشرين ألكبر االقتصادات في العالم والذين اجتمعوا 

لحضور قمة في جزيرة بالي االندونيسية. 
في  التفكير  جميعا  »أنــاشــدكــم  الزعماء  الفيفا  رئيس  وأبــلــغ 
وقف مؤقت إلطالق نار مدة شهر واحد طوال كأس العالم أو على 
األقل إقامة بعض الممرات اإلنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي 
»أنتم  الــســالم«. وأضــاف  أولــى نحو  الــحــوار كخطوة  إلــى استئناف 
التاريخ. تقدم  التأثير في مجرى  القدرة على  العالم لديكم  قادة 
كرة القدم وكأس العالم لكم وللعالم منصة فريدة للوحدة والسالم 

في جميع أنحاء العالم«. 

} القوات األمريكية عثرت على أكثر من 70 طنا من المواد التي يمكن استخدامها لصنع المتفجرات. )رويترز(

اإ�س�راب في اإي�ران في ذكرى القمع الدام�ي لحتجاجات 2019

نقاط خالف رئي�سية تعرقل التو�سل اإلى اتفاق في موؤتمر المناخ في م�سر

إيــران  أنحاء  مختلف  في  المتاجر  أغلقت  الــوكــاالت:   – باريس 
إلى  أميني  وفاة مهسا  االحتجاجات على  دعا منظمو  بعدما  أمس 
التظاهر في مناسبة مرور ثالث سنوات على حملة قمع دامية خالل 
تعطي  أن  ُيتوقع  الــوقــود.   أســعــار  ارتــفــاع  جــراء  ُنظمت  احتجاجات 
التي  زخما جديدا لالحتجاجات   2019 قتلى  ذكرى  الدعوة إلحياء 
تشهدها إيران.  ودعا ناشطون شباب للنزول إلى الشوارع في األهواز 
وأصفهان ومشهد وتبريز، من بين مدن أخرى منها طهران.  وقالوا 
والجامعات  الثانوية  الــمــدارس  من  »سنبدأ  اإلنترنت  عبر  نــداء  في 
لالنتقال  األحياء  على  ترّكز  التي  التجمعات  وسنواصل  واألســـواق 

إلى الساحات الرئيسية في المدن«. 
أغلقت المتاجر في البازار الكبير الشهير في طهران وكذلك في 
مدن كرمان ومهاباد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو نشرتها 

قناة 1500 تصوير على وسائل التواصل االجتماعي. 
وفي مقطع فيديو آخر على اإلنترنت، ُسمع المتظاهرون يهتفون 
»الموت للديكتاتور« في محطة مترو في طهران، مستخدمين شعاًرا 
 1500 شاركته  آخــر  فيديو  وفــي  خامنئي.   علي  اإليــرانــي  يستهدف 
تــصــويــر، شــوهــد عــمــال الــصــلــب الــمــضــربــون يــتــجــمــعــون فــي موقف 
فرانس  وكالة  تتمكن  ولم  التاريخية.  للسيارات في مدينة أصفهان 
وقالت  الفيديو.   مقاطع  صحة  من  الفور  على  التحقق  من  بــرس 
جمعية هــنــكــاو لــحــقــوق اإلنــســان ومــقــرهــا أوســلــو إن اإلضــــراب عن 
العمل ُسّجل في معظم أنحاء إقليم كردستان، مسقط رأس أميني، 
وماريفان  وكــامــيــاران  وديفاندريه  بانيه  بينها  ومــن  إيـــران،  غــرب  في 

ومدينة سنندج. 
الثالثة لبدء  تأتي الدعوة إلى االحتجاج أمس إلحياء الذكرى 
الزيادة  أدت  عندما   - الدامي  نوفمبر  أو   - الــدمــوي«  »أبــان  تحركات 

المفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية. 
تلك  نوفمبر في   15 إيــران منذ  االضــطــرابــات في  أيــام  وشهدت 
الــســنــة مــهــاجــمــة مــراكــز الــشــرطــة ونــهــب مــتــاجــر وإحـــــراق مــصــارف 
ومحطات وقود بينما لجأت السلطات إلى قطع االتصال باإلنترنت 
إن ما ال يقل عن 304  الدولية  العفو  وقالت منظمة  أســبــوع.   مــدة 
أكثر  إلــى  امتدت  ما  سرعان  التي  االضطرابات  في  قتلوا  أشخاص 
من 100 بلدة ومدينة في أنحاء إيــران.  وأفاد فريق من المحامين 
الدوليين في إطار ما ُسمي »محكمة آبان« التي ُعقدت في لندن هذا 

العام أن أدلة جمعها خبراء، تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد 
يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515.  وتقف مجموعات من الشباب 
االحتجاج  إلى  األخيرة  الدعوات  وراء  أسمائها  عن  تكشف  ال  التي 

منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر. 
السبت  أوسلو  اإليرانية ومقرها  اإلنسان  وقالت منظمة حقوق 
إن قوات األمن قتلت 326 شخًصا على األقل حتى تاريخه في حملة 
االحتجاج  حركة  وتصاعدت  االحتجاجات.   ضد  المستمرة  القمع 
لكّنها  النساء،  على  المفروضة  اللباس  قواعد  من  الغضب  بسبب 
إيــران  في  القائم  الدين  رجــال  واسعة ضد حكم  إلــى حركة  تطورت 
مــنــذ ثـــورة 1979.  ولـــم ُتــســّجــل الــتــحــركــات تــراجــًعــا رغـــم اســتــخــدام 
النظام اإليراني للقوة المميتة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية 
اعتقاالت جماعية  وحملة  كبير  إلى حد  سلمّيون  متظاهرون  إنهم 
استهدفت ناشطين وصحفيين ومحامين.  وطالبت األمم المتحدة 
أمس باإلفراج الفوري عن آالف المعتقلين من المحتجين.  وقالت 
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إن أحد المتظاهرين ُحكم 
عليه باإلعدام.  وصّرح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس 
الفوري عن  للصحفيين في جنيف »نحّض السلطات على اإلفــراج 
وإســقــاط  السلمية  االحــتــجــاجــات  خلفية  على  الموقوفين  جميع 
التهم الموجهة إليهم«. وأضاف أن »قانون حقوق اإلنسان يحمي حق 
لورانس صدور  وأكد  التعبير«.   وحرية  السلمي  التجمع  في  الناس 
باالحتجاجات  اتهام ضد موقوفين على صلة  ألف الئحة  أكثر من 

في محافظة طهران وحدها. 
وتابع »بدل فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، ترد 

السلطات على االحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة«. 
وُحـــكـــم عــلــى أحـــد الــمــتــظــاهــريــن بـــاإلعـــدام بــتــهــمــة »الــحــرابــة« 
تسعة  واتهم  عامة،  ممتلكات  تخريبه  بزعم  األرض«  في  و»اإلفــســاد 

آخرون على األقل بارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام. 
وأردف لورانس »الجرائم التي ال تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى 

الموت ال يمكن أن تستخدم كأساس للحكم بعقوبة اإلعدام«. 
وأضــــاف الــمــتــحــدث بــاســم مــفــوضــيــة حــقــوق اإلنـــســـان األمــمــيــة 
اإلعــدام،  عقوبة  إصــدار  وقف  إلى  اإليرانية  السلطات  ندعو  »لذلك 
أحكام  وإلــغــاء  بـــاإلعـــدام،  عليها  يعاقب  تهم  توجيه  عــن  واالمــتــنــاع 

اإلعدام الصادرة عن جرائم ال تعتبر أخطر الجرائم«. 

ــتــــرز: بــدأ  شــــرم الــشــيــخ – رويــ
وزراء ومفاوضون من حوالي 200 
ــة أمـــس الــثــالثــاء عــمــال دؤوبـــا  دولـ
أجل  من  مشتركة  أرضية  إليجاد 
اتـــفـــاق فـــي مؤتمر  الـــى  الــتــوصــل 
للمناخ  السنوي  المتحدة  االمــم 
ــر مــســتــضــيــفــة  ــؤكــــد مـــصـ فـــيـــمـــا تــ
الــتــي  الـــمـــحـــادثـــات  ان  الــمــؤتــمــر 
المسار  تزال على  تسير ببطء ال 

الصحيح. 
ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك بـــــــــــــدأ بــــعــــض 
احتمالية  يــنــاقــشــون  الــمــنــدوبــيــن 
الــمــؤتــمــر حــتــى مطلع  اســـتـــمـــرار 
ــوع الــمــقــبــل مـــع اســتــمــرار  ــبــ األســ
من  مهمة  قضايا  بشأن  خــالفــات 
بــيــنــهــا تــقــديــم الــتــمــويــل لــلــدول 
مع  التكيف  من  لتتمكن  النامية 

تداعيات تغير المناخ. 
واعـــــتـــــرفـــــت وزيـــــــــــرة الـــبـــيـــئـــة 
المصرية ياسمين فؤاد بأن نقاط 
بعد  تحل  لــم  الرئيسية  الــخــالف 
مـــن بــيــنــهــا دعـــــوة الــــى مــضــاعــفــة 
التمويل للتكيف مع االضطرابات 
ومطالب  المستقبلية  المناخية 
ــتــــمــــويــــالت  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ الـــــــــــــدول الـ
ــيــــة لـــمـــواجـــهـــة  ــافــ تـــعـــويـــضـــيـــة إضــ
ــالــــت  ــائــــر واألضـــــــــــــــرار. وقــ الــــخــــســ
ــــك »ســيــأتــي  ــع ذلـ ــه مــ ــ ــرة انـ ــ ــوزيـ ــ الـ

مــعــظــم الـــتـــقـــدم عــنــدمــا يــشــارك 
الوزراء« هذا األسبوع. 

وأصدرت رئاسة مؤتمر كوب27 
في وقت متأخر يوم االثنين وثيقة 
مــــن صــفــحــتــيــن تـــســـرد الــنــقــاط 
المحتمل  االتــفــاق  فــي  الرئيسية 
اذ شــمــلــت الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
بما  إدراجــهــا،  الـــدول  التي طلبت 
إلى  أدت  خالفية  نقاط  ذلــك  في 
انقسام عميق بين الدول. وأشارت 
ــى الــحــاجــة الــمــلــحــة  الــوثــيــقــة الــ
إلى اتخاذ إجــراءات لإلبقاء على 
المتفق  الــهــدف  تحقيق  امكانية 
ــــذي يــتــمــثــل في  عــلــيــه عــالــمــيــا الـ
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة األرض  منع 
فوق  مئوية  درجــة   1.5 مــن  بأكثر 
مستويات ما قبل عصر الصناعة 
ــات تــغــيــر  ــيــ ــداعــ لــتــجــنــب أســـــــوأ تــ

المناخ. 
وقـــــــال ألـــــــوك شــــارمــــا رئــيــس 
مــؤتــمــر كــــــوب26 الـــــذي عــقــد في 
ــام  ــعــ ــو بـــاســـكـــتـــلـــنـــدا الــ ــجــ جــــالســ
ــي تـــعـــلـــيـــقـــات خـــالل  ــ الــــمــــاضــــي فـ
في  المؤتمر  هامش  على  فعالية 
بــمــصــر: »ال  الــشــيــخ  منتجع شـــرم 
يمكننا أن نخسر هدف 1.5 درجة 
ــام«.  ــعـ ــذا الـ مــئــويــة فـــي مــؤتــمــر هــ
الوثيقة  احـــتـــواء  عـــدم  ولــكــن مــع 

على إشارة تذكر إلى حرق الوقود 
االحفوري -وهو السبب الرئيسي 
لغازات االحتباس الحراري- فمن 
كــوب27  نتائج  تركز  أن  المحتمل 
لتقديم  جــديــدة  الــتــزامــات  عــلــى 
االمــــوال لــلــدول االكــثــر فــقــرا من 

أجل إبطاء االنبعاثات.
المندوبين  أنظار  تركزت  كما 
ـــرى عــلــى اجــتــمــاع  مـــن نــاحــيــة أخـ
زعـــمـــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
الصيني  الرئيس  بينهم  بالي من 
شي جين بينغ ونظيره االمريكي 

جو بايدن. 
واتـــفـــق رئــيــســا أكـــبـــر دولــتــيــن 
مسببتين للتلوث في العالم أمس 
اســتــئــنــاف  عـــلـــى  ــيـــن  ــنـ االثـ األول 
التعاون في مواجهة تغير المناخ. 
ــوان »غــيــر  ــنــ وتـــحـــمـــل الـــوثـــيـــقـــة عــ
رســمــيــة« مــا يــوضــح أنـــه ال يمكن 
اعتبارها مسودة رسمية لما يمكن 
أن توافق عليه الدول بالفعل في 
وهو  الجمعة  يــوم  المؤتمر  ختام 
بعد  األســاســي  السياسي  االتــفــاق 
أسبوعين من اجتماعات كوب27. 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوض االتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وقـــــــــــــال مـ
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ األوروبــــــــــــــــــــــي لــــــــشــــــــؤون الــ
فــيــرجــيــنــيــوس ســيــنــكــيــفــيــســيــوس 
لــرويــتــرز عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر: 

ــام  ــ ــيء يــتــلــخــص فــــي األيـ ــ ــل شـ ــ »كـ
األخيرة«. 

وأضـــــاف: »يـــبـــدو أنــنــا مــازلــنــا 
التي  النتيجة  عــن  جــدا  بعيدين 
نرغب في تحقيقها لكنني متأكد 

والمزيد  المزيد  بذل  مع  أنه  من 
من الجهد فسوف يتلخص األمر 
في األيام األخيرة وربما الدقائق 

األخيرة«. 
وقــــــــال مـــــنـــــدوب دولــــــــة بــلــيــز 

الدول ستناقش  إن  فولر  كارلوس 
الــثــالثــاء ويمكن  الــوثــيــقــة مــســاء 
»القائمة  إلــى  المزيد  تضيف  أن 
تم  الــتــي  القضايا  مــن  الــطــويــلــة« 

تحديدها حتى اآلن. 

} طلبة جامعة آزاد في مدينة خميني شهر يهتفون ضد النظام. )رويترز(

} رئاسة مؤتمر المناخ أصدرت وثيقة بالنقاط الرئيسية في االتفاق المحتمل بما في ذلك النقاط الخالفية. )رويترز(

بغداد - د. حميد عبداهلل:
وصل إلى العاصمة بغداد سرا رئيس 
قاآني  إسماعيل  اإليــرانــي  الــقــدس  فيلق 
محمال بنصائح بلغة األوامر من المرشد 
اإليــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي إلــــى الــزعــمــاء 

العراقيين.
بغداد  إلــى  فــور صوله  قــاآنــي  والتقى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــدالــلــطــيــف رشــيــد 
ــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي،  ورئــيــس الــ
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن قاآني 
ضاغطة  مطالب  بثالثة  الــســودانــي  أبــلــغ 
الصدري  التيار  ممثلي  إقــصــاء  عــدم  هــي 
الصدر  استفزاز  من  خوفا  مناصبهم  من 
ومنح عمار الحكيم وحيدر العبادي حصة 
التقاطع  وعــدم  الحكومية  المناصب  في 
ما  تــمــثــل  الــتــي  المسلحة  الــفــصــائــل  مــع 
االستكبار  ضد  بـ)المقاومة  قاآني  يصفه 
إيــــــران مـــن غضبة  الـــعـــالـــمـــي(. وتــخــشــى 
اإلطــار  بحكومة  تطيح  قــد  الــتــي  الــصــدر 
التي تعد أكثر الحكومات تعاونا مع إيران 

واستعدادا لتنفيذ مطالبها.
وبــحــســب بــيــان مــن مكتب الــســودانــي 
فإن األخير طمأن قاآني بأن حكومته لن 
تقصي أي طرف من األطراف السياسية، 
ولــيــس فـــي نــيــتــهــا إقـــالـــة الــصــدريــيــن من 

مواقعهم الوظيفية الرفيعة.

ورضـــــــخ الــــســــودانــــي لـــمـــطـــالـــب قـــوى 
على  عناصر محسوبة  تعيين  في  اإلطــار 
حساسة  مــواقــع  فــي  المسلحة  الفصائل 
العالي  التعليم  وزارة  مع  الحال  هو  كما 
ووزارة العمل والشؤون االجتماعية اللذين 
شغلهما قياديان في فصيلين مسلحين. 

قادة  مع  سريا  اجتماعا  قاآني  وعقد 
توجيهات  إليهم  نقل  التنسيقي  اإلطـــار 
ــدور  والـ عــلــي خامنئي  اإليـــرانـــي  الــمــرشــد 
الصراع  إطــار  فــي  الفصائل  مــن  الطلوب 
بــيــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة وإيــــــران ومـــدى 
إيــران إلى تلك الفصائل في حال  حاجة 
الداخلي اإليراني واقتضت  الوضع  تطور 
لدعم  الفصائل  تلك  اســتــدعــاء  الحاجة 
السلطات اإليرانية في بسط األمن الذي 

بات يتداعى تحت تأثير االحتجاجات. 
وكان وزير المالية العراقي المستقيل 
النظام  فــي  عيوب خطيرة  عــن  كشف  قــد 

السياسي في العراق.
ــر  ــيـ ــبـــد األمـ ــلـــي عـ ــور عـ ــتــ ــدكــ وقـــــــال الــ
ــن يـــكـــون رئــيــس  عــــــالوي: لــيــس الــمــهــم مـ
الـــــوزراء أو الــوزيــر فــي الـــعـــراق، األهـــم أن 
وفاشلة  معطوبة  بأكملها  الدولة  هيكلية 

ومصادرة.
اليوم على  قــادرة  أن بغداد غير  وبين 
إدارة دولة حديثة ألنها تفتقر إلى الخبرة 

والرؤية والقيادات األكفاء.

ن�سائح بلغة الأوامر ينقلها رئي�ض فيلق القد�ض الإيراني 

اإلى رئي�ض الوزراء العراقي ويجتمع �سرا بقادة الإطار
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1315869
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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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بنجاح االنتخابات النيابية والبلدية

جاللة امللك املعظم يتلقى مزيًدا من برقيات التهاين من كبار 

اأفــــراد العائلـــة املالكـــة وكبـــار امل�سوؤوليـــن وعـــدد مـــن املواطنيـــن

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، مزيًدا من برقيات التهاين 

وال�صعادة  واملعايل  ال�صمو  اأ�صحاب  من 

العام  بالقطاعني  امل�صوؤولني  وعدد من كبار 

النجاح  مبنا�صبة  واملواطنني،  واخلا�ص 

النتخابات  �صهدته  الذي  واملتميز  الباهر 

النيابية والبلدية يف تاريخ مملكة البحرين 

ن�صبة  اأعلى  وت�صجيل  2022م،  للعام 

م�صاركة بن�صبة %73.

واأعربوا يف برقياتهم عن اأ�صدق التهاين 

بالنجاح  اجلاللة  �صاحب  اإىل  والتربيكات 

من  �صهدته  وما  النتخابات،  حققته  الذي 

اأ�صمى  ج�ّصدت  وا�صعة  �صعبية  م�صاركة 

التنموية  امل�صرية  ظل  يف  التالحم  �صور 

اهلل  حفظه  جاللته  يقودها  التي  ال�صاملة 

يحفظ  اأن  القدير  املوىل  �صائلني  ورعاه، 

والعافية  ال�صحة  مبوفور  تعه  ويمُ جاللته 

و�صعبها  البحرين  وململكة  العمر،  وطول 

الكرمي املزيد من التطور والرخاء.

تهاين  برقيات  اهلل  رعاه  جاللته  وتلّقى 

من كل من:

- �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة، 

وكيل وزارة �صوؤون جمل�ص الوزراء.

- �صمو ال�صيخ �صلمان بن اأحمد بن حممد 

بن �صلمان اآل خليفة.

بن  اأحمد  بنت  نورة  ال�صيخة  �صمو   -

حممد بن �صلمان اآل خليفة.

- ال�صيخ خليفة بن را�صد بن عبداهلل اآل 

خليفة.

- ال�صيخ �صلطان بن حمدان بن زايد اآل 

نهيان، �صفري دولة الإمارات العربية املتحدة 

لدى مملكة البحرين.

اخلا�ص  املبعوث  رجب،  �صمرية   -

للديوان امللكي.

املناعي،  - �صلمان بن عي�صى بن هندي 

حمافظ  املحرق.

جمهورية  �صفري  اهلل،  حبيب  اأنور   -

ال�صني ال�صعبية لدى مملكة البحرين.

رئي�ص  ال�صالح،  �صالح  بن  يو�صف   -

جمل�ص الأوقاف اجلعفرية.

- الدكتور عبدالرحمن حممد بحر، وكيل 

وزارة �صوؤون الإعالم.

التنفيذي  الرئي�ص  القائد،  - حممد علي 

لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

عبداهلل،  عبداللطيف  عا�صم  املهند�ص   -

مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية.

اجلودر،  يو�صف  اإبراهيم  املهند�ص   -

مدير عام بلدية املحرق.

الكني�صة  راعي  عزيز،  هاين  الق�ص   -

الإجنيلية الوطنية.

- الدكتور رائد حممد بن �صم�ص، املدير 

العام ملعهد الإدارة العامة.

اجليب،  يو�صف  فوزية  الدكتورة   -

رئي�ص  والإعالم مبكتب  العالقات  م�صت�صار 

جمل�ص ال�صورى.

- كامل �صالح ال�صالح.

الع�صريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور   -

لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 

الف�صاء وجميع منت�صبيها.

الرئي�ص  البنفالح،  يو�صف  حممد   -

التنفيذي �صركة مطار البحرين.

- الدكتور عبدالعزيز ح�صن اأبل، ع�صو 

جمل�ص ال�صورى.

جمل�ص  ع�صو  احلداد،  مهدي  اأحمد   -

ال�صورى.

جمل�ص  ع�صو  فايز،  رمزي  هالة   -

ال�صورى.

العام  الأمني  العرادي،  عبداهلل  علي   -

امل�صاعد للموارد وتقنية املعلومات مبجل�ص 

ال�صورى.

- خالد �صالح بوعنق.

- علي عبدالعزيز ح�صن اأبل.

- �صادق يو�صف ثامر، نائب الأمني العام 

جلمعية البحرين لرعاية مر�صى ال�صكلر.

ال�صروقي  عبداهلل  دلل  الدكتورة   -

وكرياتها.

- حممد �صالح الدين واإخوانه.

- جهاد ح�صن بوكمال.

- الدكتور عي�صى اأحمد اخلياط.

- نا�صر عي�صى الذوادي.

جمل�ص  ومنت�صبي  واأع�صاء  رئي�ص   -

اأمانة العا�صمة.

- غازي الغرير.

جمل�ص  رئي�ص  اأيوب،  رجب  حممد   -

اإدارة �صركة اأمغا القاب�صة.

توفيقي،  عبدالعزيز  �صياء  الدكتور   -

�صياء  مكتب  واملوؤ�ص�ص  التنفيذي  الرئي�ص 

توفيقي لال�صت�صارات الهند�صية.

- الدكتور عبداهلل بدر ال�صادة، الرئي�ص 

التنفيذي غرفة جتارة و�صناعة البحرين.

- اأبناء املرحوم ال�صيخ علي العو�صي.

الرمي�ص  جمعة  حممد  الدكتور   -

وعائلته.

العابدين،  زين  جعفر  عبدالرزاق   -

للتجارة  النفائ�ص  موؤ�ص�صة  �صاحب 

واخلدمات والعقارات.

العام  الأمني  الكاظم،  اإبراهيم  زكريا   -

جلمعية البحرين لرعاية مر�صى ال�صكلر.

- ر�صا عبداهلل فرج واأولده.

- ناجي �صبت، مدير عام امل�صاحة جهاز 

امل�صاحة والت�صجيل العقاري.

- املهند�ص جمدي الن�صيط.

- اأحمد عي�صى الدوي.

الأمني  اإ�صماعيل،  عبدالغني  فاطمة   -

اجلل�صات  واإدارة  للموارد  امل�صاعد  العام 

وزارة �صوؤون جمل�ص الوزراء.

- ريا�ص را�صد املحري وعائلة املحري.

- الدكتور وهيب اأحمد اخلاجة، رئي�ص 

التطبيقية  العلوم  جامعة  اأمناء  جمل�ص 

وع�صو  الإدارة  ملجل�ص  التنفيذي  والرئي�ص 

غرفة جتارة و�صناعة البحرين.

جاللة امللك

يف ت�سريح له مبنا�سبة االحتفاء باليوم الدويل للت�سامح.. وزير اخلارجية:

مبادرات ملكية رائدة لتكري�ش الت�سامح الديني والثقايف والتعاي�ش االإن�ساين

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأ�صاد 

حل�صرة  الرائدة  باملبادرات  الزياين،  را�صد 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اهلل ورعاه،  املمُعظم، حفظه  البالد  ملك  خليفة، 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  احلكومة  وتوجهات 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

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

والتي عززت من مكانة مملكة البحرين كواحة 

الأديان والثقافات  حمبة ووئام وتعاي�ص بني 

دعائم  اإر�صاء  يف  فاعل  و�صريك  واحل�صارات، 

الت�صامح وال�صالم الإقليمي والعاملي.

واأعرب وزير اخلارجية مبنا�صبة الحتفاء 

باليوم الدويل للت�صامح، الذي يوافق ال�صاد�ص 

البحرين  اعتزاز مملكة  ع�صر من نوفمرب، عن 

يف  العريق  بتاريخها  الدولية  املنا�صبة  بهذه 

النفتاح والت�صامح والتالقي بني احل�صارات، 

وفخرها بالنهج الإن�صاين احلكيم جلاللة امللك 

حقوق  احرتام  يف  ورعاه،  اهلل  حفظه  املمُعظم، 

الإن�صان وحرياته يف ممار�صة �صعائره الدينية 

وان�صجام  واألفة  وتعددية  وطماأنينة  باأمان 

واجلوامع  للم�صاجد  معدل  اأعلى  وجود  يف 

جانب  اإىل  ال�صكان،  عدد  اإىل  قيا�ًصا  العامل  يف 

اأكرب كني�صة كاثوليكية واأقدم معبد هندو�صي 

يف املنطقة، وكني�ص يهودي، والعديد من دور 

العبادة ملختلف الأديان.

وقال اإن النتخابات النيابية والبلدية يف 

دورتها ال�صاد�صة جنحت يف تقدمي اأروع �صور 

بتحقيقها  الواحد  املجتمع  اأبناء  بني  التالحم 

ن�صبة م�صاركة �صعبية عالية جتاوزت %73، 

الديقراطية  امل�صرية  انطالقة  منذ  الأكرب  هي 

العمل  ميثاق  بتد�صني  املمُعظم  امللك  جلاللة 

مبا  الد�صتورية،  التعديالت  واإقرار  الوطني 

البحرين بجميع مكوناته،  يج�صد وعي فريق 

وحر�صه على تعزيز مكت�صبات دولة القانون 

واملوؤ�ص�صات الد�صتورية، بعد اجتيازه جلائحة 

الواحد  الفريق  بروح  كورونا،  فريو�ص 

�صالمة  لأجل  الإن�صاين  والتكاتف  والت�صامن 

الإن�صان  لقيمة  واإعالئه  وتقدمها،  البحرين 

يحتذى  اأمنوذًجا  ليقدم  تفرقة  دون  وكرامته 

به يف احرتام حقوق العمالة الوافدة ومكافحة 

الإجتار بالب�صر.

را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأ�صاف 

التنوع  واحرتام  الديني  الت�صامح  اأن  الزياين 

الثقايف وقبول الآخر قيمة تاريخية وح�صارية 

ظل  يف  را�صخ  ونهج  الأجيال،  عرب  متوارثة 

الوطني،  العمل  وميثاق  الد�صتور  مبادئ 

موؤكًدا عزم مملكة البحرين على تكري�ص هذه 

ت�صريعاتها  تطوير  خالل  من  واملبادئ  القيم 

و�صيا�صتها الداعمة حلقوق املواطنة والعي�ص 

الربامج  من  للعديد  وتنفيذها  امل�صرتك، 

والدينية  والإعالمية  الرتبوية  واملبادرات 

حلقوق  الوطنية  اخلطة  مبوجب  والتثقيفية 

مع  وبالتوافق   ،)2026-2022( الإن�صان 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة 

وروؤية  »بحريننا«،  املواطنة  قيم  وتر�صيخ 

البحرين القت�صادية 2030.

اأن مملكة البحرين  واأكد وزير اخلارجية 

جلاللة  احلكيمة  اخلارجية  ال�صيا�صة  بف�صل 

جتربتها  تنقل  اأن  ا�صتطاعت  املمُعظم  امللك 

والتعاي�ص  الت�صامح  يف  الرائدة  التاريخية 

العامل  اإىل  الدينية  ال�صلمي واحرتام احلريات 

ال�صامية  امللكية  املبادرات  اإطار  يف  اأجمع، 

ثقافة  ن�صر  يف  عقدين  من  اأكرث  مدى  على 

ال�صالم والت�صامح عرب تنظيم موؤمترات دولية 

للحوار ونبذ الكراهية، وتد�صني »اإعالن مملكة 

الت�صامح  لتعزيز  عاملية  كوثيقة  البحرين« 

على  والتوقيع  الإن�صاين،  والتعاي�ص  الديني 

»اتفاق مبادئ اإبراهيم« للتعاي�ص بني الديانات 

امللك حمد  الثالث، ومتابعة مركز  الإبراهيمية 

التنويري  دوره  ال�صلمي  للتعاي�ص  العاملي 

الرائد.

ال�صدد  هذا  يف  اخلارجية  وزير  وثّمن 

للحوار  البحرين  مللتقى  التاريخية  النتائج 

»ال�صرق والغرب من اأجل التعاي�ص الإن�صاين«، 

ملكية  برعاية  ال�صهر  هذا  مطلع  عقد  الذي 

لقدا�صة  الر�صمية  الزيارة  مع  تزامًنا  �صامية 

ومب�صاركة  الفاتيكان،  بابا  فرن�صي�ص،  البابا 

�صيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام 

حكماء  جمل�ص  رئي�ص  ال�صريف  الأزهر 

باإن�صاء  دولية  اإ�صادات  و�صط  امل�صلمني، 

»جائزة امللك حمد الدولية للحوار والتعاي�ص 

ال�صلمي«، ودعوة جاللته اإىل ال�صراكة الدولية 

وال�صبل  الدبلوما�صي  احلوار  اعتماد  يف 

والنزاعات،  احلروب  لإنهاء  كمدخل  ال�صلمية 

على  الدول  بني  والتفاهم  التاآخي  وتكري�ص 

اأ�صا�ص احرتام �صيادتها وح�صن اجلوار وعدم 

التدخل يف �صوؤونها الداخلية، وتطوير النظام 

واإن�صاًفا  وم�صاواة  عدالة  اأكرث  ليكون  الدويل 

جلميع الأمم وال�صعوب.

اجتمع الدكتور حممد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة 

مورتون  جون  الدكتور  مع  املناخ  ل�صوؤون  اخلا�ص  املبعوث 

مبعوث حكومة اململكة املتحدة لتغري املناخ )COP 26(، على 

الأمم  اتفاقية  يف  لالأطراف  والع�صرين  ال�صابع  املوؤمتر  هام�ص 

املنعقد مبدينة   )COP27( املناخ الإطارية ب�صاأن تغري  املتحدة 

�صرم ال�صيخ بجمهورية م�صر العربية ال�صقيقة.

املميزة  التاريخية  بالعالقات  والبيئة  النفط  وزير  واأ�صاد 

اإليه  و�صلت  وما  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة  جتمع  التي 

التحديات  ومواجهة  البيئة  حماية  جمال  يف  ومنو  تطور  من 

با�صتمرار  الدفع  البحرين على  اإىل حر�ص مملكة  املناخية، لفًتا 

التعاون الثنائي نحو م�صتويات اأو�صع مبا يحقق اأهداف البلدين 

من  عدد  ا�صتعرا�ص  اللقاء  خالل  وجرى  امل�صرتكة.  وتطلعاتهما 

املو�صوعات والق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك يف خمتلف املجالت 

التغريات  مع  للتعامل  املبذولة  اجلهود  تعزيز  بل  و�صمُ البيئية، 

املناخية وحتقيق الأمن املناخي.

وزير النفط ومبعوث �سوؤون املناخ 

الربيطاين يبحثان ال�ساأن البيئي

بن  يو�صف  القانونية  ال�صوؤون  وزير  ا�صتقبل 

عبداحل�صني خلف، اأم�ص الثالثاء، امل�صت�صار الدكتور مال اهلل 

جعفر احلمادي. اإذ قّدم ن�صخة من كتابه اجلديد »التفوي�ص 

الت�صريعي واللوائح الت�صريعية - درا�صة مقارنة«.

واأ�صاد الوزير خالل اللقاء باإ�صهامات الدكتور مال اهلل 

البحرين،  مملكة  يف  القانونية  للمكتبة  واإثرائه  احلمادي 

متمنًيا له دوام التوفيق وال�صداد يف تطوير العمل القانوين 

والت�صريعي.

وزير ال�سوؤون القانونية ي�سيد باإ�سهامات 

الدكتور مال اهلل احلمادي للمكتبة القانونية

وزير اخلارجية

�سارك يف اجلل�سة رفيعة امل�ستوى ملوؤمتر )كوب27( يف �سرم ال�سيخ

بن دينه يوؤكد حر�ش البحرين على االلتزام باتفاقية باري�ش لتغري املناخ

اأكد وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�ص ل�صوؤون املناخ حممد بن 

عليه  ن�صت  اللتزام مبا  على  البحرين  دينة حر�ص مملكة  بن  مبارك 

اململكة  عنها  اأعلنت  التي  واللتزامات  املناخ،  لتغري  باري�ص  اتفاقية 

احلياد  اإىل  للو�صول  )كوب26(  املتحدة  باململكة  غال�صكو  موؤمتر  يف 

ال�صفري بحلول عام 2060.

ق�صرية  اأهداف  عدة  و�صعت  البحرين  مملكة  اأن  الوزير  واأو�صح 

املدى من اأجل حتقيق التزاماتها املناخية بحلول 2035، وذلك من خالل 

الوطنية  اخلطة  مثل؛  الوطنية  واخلطط  املبادرات  من  العديد  اإطالق 

من  العديد  اإىل  اإ�صافة  املتجددة،  للطاقة  الوطنية  واخلطة  للت�صجري، 

مع  للتكيف  ال�صتثمارية  الوطنية  واخلطة  للبيئة  ال�صديقة  امل�صاريع 

تغري املناخ. جاء ذلك لدى م�صاركة الدكتور حممد بن دينة يف اجلل�صة 

رفيعة امل�صتوى الثانية للموؤمتر ال�صابع والع�صرين لالأطراف يف اتفاقية 

احت�صنته  الذي  )كوب27(  املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 

الرئي�ص  برئا�صة  ال�صيخ،  �صرم  مدينة  يف  العربية  م�صر  جمهورية 

وال�صخ�صيات  الدول  قادة  من  عدد  وبح�صور  ال�صي�صي،  عبدالفتاح 

العاملية البارزة، واملنظمات الفاعلة يف جمالت البيئة واملناخ والتنمية 

البحرين توا�صل  اأن مملكة  اإىل  النفط والبيئة  امل�صتدامة. واأ�صار وزير 

دعم كل املبادرات وامل�صاعي من اأجل مواجهة حتديات التغري املناخي 

والتي تتطلب تكثيف جهود املجتمع الدويل مبا يحد من اآثارها، مبيًنا 

اأن البحرين لي�صت م�صدًرا رئي�ًصا لنبعاثات غازات الدفيئة، وت�صكل ما 

اململكة  اأن  مبينا  العاملية،  النبعاثات  اإجمايل  من  فقط  ن�صبته %0.07 

قبل  من  اتخاذها  مت  التي  املناخية  الإجراءات  ودقة  اهتمام  بكل  تتابع 

م�صادر   9 والتي مت ح�صرها يف  اململكة،  النبعاثات يف  هذه  م�صادر 

رئي�صة م�صوؤولة عن 80% من اإجمايل النبعاثات يف اململكة.
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اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء ما يجمع مملكة البحرين واململكة املتحدة من �سراكة ا�سرتاتيجية 

ت�ستند اإىل اأ�س�س تاريخية وتعاون م�سرتك انعك�س اإيجاًبا على م�سار العالقات، 

قبل  من  اهتمام ودعم  من  الثنائية  العالقات  هذه  به  �سموه مبا حتظى  منوًها 

قيادتي البلدين، م�سرًيا اإىل اأهمية موا�سلة تعزيز التعاون امل�سرتك مبا يحقق 

املزيد من التطور والتقدم يف م�ساراته على كافة الأ�سعدة.

اأم�س بق�سر الرفاع، بح�سور �سمو ال�سيخ   جاء ذلك لدى لقاء �سموه يوم 

بن  عي�سى  وقف  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  عي�سى 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  وال�سيخ  اخلريي،  التعليمي  �سلمان 

والقت�ساد الوطني، وترييزا ماي رئي�سة وزراء اململكة املتحدة ال�سابقة وع�سو 

والتن�سيق  العمل  م�سارات  ت�سهده  مبا  �سموه  نوه  حيث  الربيطاين،  الربملان 

بالدفع قدًما  الدائم  ال�سديقني من منو م�ستمر، واحلر�س  البلدين  امل�سرتك بني 

بالتعاون الثنائي وتنمية اأوا�سر العالقات وتو�سيع جمالتها مبا يحقق الأهداف 

ذات  الق�سايا  خمتلف  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  جرى  كما  امل�سرتكة.  وامل�سالح 

الهتمام امل�سرتك، واآخر امل�ستجدات الإقليمية والدولية.

لدى ا�ستقباله رئي�سة وزراء بريطانيا ال�سابقة.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز التعاون مع اململكة املتحدة ملزيد من التقدم على كل الأ�سعدة

املعاودة، يف  بن حممد  نواف  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  ا�ستقبل 

اأم�س، ال�سيخ ثامر جابر الأحمد ال�سباح �سفري دولة الكويت لدى  مكتبه مبقر الوزارة 

مملكة البحرين.

واأ�ساد الوزير مب�ستوى العالقات الأخوية التاريخية التي جتمع بني مملكة البحرين 

ودولة الكويت ال�سقيقة، وما و�سلت اإليه من تطور يف املجالت كافة.

وا�ستعر�س اللقاء �سبل تعزيز التعاون الثنائي يف املجالني العديل والقانوين.

وزير العدل ي�سيد بالعالقات الأخوية مع الكويت

نا�سر  بن  وائل  املهند�س  ا�ستقبل 

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  املبارك 

يف مكتبه ب�سوؤون البلديات، ال�سفري بياباك 

لدى  تايلند  مملكة  �سفري  �سري�ساروين، 

مملكة البحرين.

�سئون  وزير  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

عالقات  ت�سهده  مبا  والزراعة  البلديات 

البحرين  مملكة  بني  والتعاون  ال�سداقة 

ومملكة تايلند من تقدم وتطور يف خمتلف 

املجالت.

البلديات  �سوؤون  وزير  وا�ستعر�س 

جمالت  التايلندي  ال�سفري  مع  والزراعة 

تبادل  واإمكانيات  امل�سرتك  التعاون 

البلدان  به  يتمتع  ما  ظل  يف  اخلربات 

متعددة  ومقومات  اإمكانات  من  ال�سديقان 

ل�سيما يف املجالت البلدية والزراعية.

من جهته اأعرب ال�سفري التايلندي عـن 

الوطيدة  ال�سداقة  بعالقات  بالده  اعتزاز 

موؤكًدا  البحرين،  مملكة  مع  تربطها  التي 

من  املزيد  حتقيق  موا�سلة  اإىل  تطلعه 

التعاون بني  التقدم على خمتلف م�سارات 

البلدين ال�سديقني.

الوزير املبارك يبحث جمالت 

التعاون امل�سرتك مع ال�سفري التايلندي

املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اإطار  يف 

املجتمع  فئات  لدى  الأمني  الوعي  ون�سر 

اجلنائي  الإعالم  �سعبة  قامت  كافة، 

بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

التوعوية  بتنظيم �سل�سلة من املحا�سرات 

واأماكن  الأطفال  وريا�س  املدار�س  يف 

العبادة، اإ�سافة اإىل ال�سركات واملوؤ�س�سات 

عدد  قدمها  ال�سبابية،  والنوادي  املختلفة 

من من�سوبي ال�سعبة.

ويف هذا الإطار، اأكد مدير عام الإدارة 

اأن  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة 

تنفيًذا  ياأتي  املحا�سرات  تلك  تنظيم 

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

بن  طارق  الفريق  من  م�ستمرة  ومبتابعة 

وذلك  العام،  الأمن  رئي�س  احل�سن  ح�سن 

الذي  املجتمعية  ال�سراكة  ملبداأ  تفعياًل 

اإحدى  بو�سفها  الداخلية  وزارة  تنتهجه 

العمل  عليها  يقوم  التي  الرئي�سة  الدعائم 

الأمني يف مملكة البحرين من اأجل توعية 

الأمن،  حفظ  يف  �سركاء  وجعلهم  اجلميع 

عليه  تقع  املجتمع  يف  فرد  كل  اأن  موؤكًدا 

حتقيق  يف  ت�سهم  جمتمعية  م�سوؤولية 

النجاح املن�سود حلفظ الأمن يف  جزء من 

اململكة.

وا�ستملت املحا�سرات على مو�سوعات 

وكيفية  املخدرات  اآفة  منها  متعددة  اأمنية 

مواجهة  اأخطارها،  من  املجتمع  حماية 

الوطني،  والنتماء  الهوية  تعزيز  التنمر، 

م�سرح  على  واحلفاظ  التعامل  كيفية 

املعلومات  اإدارة  وخدمات  اجلرمية، 

اجلنائية وكيفية التقدمي عليها.

�سعبة الإعالم اجلنائي تنظم 

�سل�سلة من املحا�سرات التوعوية

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل مزيًدا من برقيات التهاين 

واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  من  والتربيكات 

وال�سعادة الوزراء وعدد من كبار امل�سوؤولني 

من  وعدًدا  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف 

النتخابات  جناح  مبنا�سبة  املواطنني 

اأعلى  وت�سجيل   ،2022 والبلدية  النيابية 

ن�سبة م�ساركة بن�سبة %73.

خال�س  عن  برقياتهم  يف  اأعربوا  وقد 

التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

بالنجاح  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

من  �سهدته  وما  النتخابات،  حققته  الذي 

م�ساركة �سعبية وا�سعة ج�سدت اأ�سمى �سور 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل  يف  التالحم 

بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

يحفظ  اأن  القدير  املوىل  �سائلني  ورعاه.  اهلل 

والعافية  ال�سحة  مبوفور  وميتعه  �سموه 

و�سعبها  البحرين  وململكة  العمر  وطول 

الكرمي املزيد من النماء والزدهار.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  فقد 

برقيات  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد 

تهنئة من كل من:

بن  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو   -

خليفة اآل خليفة وكيل وزارة �سوؤون جمل�س 

الوزراء

- �سمو ال�سيخ �سلمان بن اأحمد بن حممد 

بن �سلمان اآل خليفة

بن  اأحمد  بنت  نورة  ال�سيخة  �سمو   -

حممد بن �سلمان اآل خليفة

- �سعادة الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن 

النعيمي وزير �سوؤون الدفاع

رجب  بن  �سمرية  ال�سيدة  �سعادة   -

املبعوث اخلا�س للديوان امللكي

بن  را�سد  بن  خليفة  ال�سيخ  معايل   -

عبداهلل اآل خليفة

بن  �سلطان  ال�سيخ  ال�سفري  �سعادة   -

حمدان بن زايد اآل نهيان �سفري دولة الإمارات 

العربية املتحدة لدى مملكة البحرين

- �سعادة ال�سفري اأنور حبيب اهلل �سفري 

مملكة  لدى  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

البحرين

بن  علي  ال�سيخ  ال�سفري  �سعادة   -

اآل خليفة �سفري مملكة  عبدالرحمن بن علي 

البحرين لدى اململكة العربية ال�سعودية

بن  خالد  بن  نايف  ال�سيخ  �سعادة   -

املناق�سات  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد 

واملزايدات

- املهند�س جمال بن عبدالعزيز العلوي 

اأمني عام جمل�س املناق�سات واملزايدات

اإ�سماعيل  عبدالغني  فاطمة  ال�سيدة   -

واإدارة  للموارد  امل�ساعد  العام  الأمني 

اجلل�سات بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء

العام  - د. رائد حممد بن �سم�س املدير 

ملعهد الإدارة العامة

الرئي�س  ال�سادة  بدر  عبداهلل  د.   -

التنفيذي غرفة جتارة و�سناعة البحرين

ال�سالح  �سالح  بن  يو�سف  ال�سيد   -

رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية

املدير  الدوي  عي�سى  اأحمد  ال�سيد   -

التنفيذي للتن�سيق واملتابعة واملعلومات

- د. �سياء عبدالعزيز توفيقي الرئي�س 

توفيقي  �سياء  مكتب  واملوؤ�س�س  التنفيذي 

لال�ست�سارات الهند�سية

مدير  عبداهلل  عبداللطيف  عا�سم  م.   -

عام بلدية املنطقة اجلنوبية

- املهند�س اإبراهيم يو�سف اجلودر مدير 

عام بلدية املحرق

اأبل  ح�سن  عبدالعزيز  ال�سيد  �سعادة   -

ع�سو جمل�س ال�سورى

ع�سو  احلداد  مهدي  اأحمد  ال�سيد   -

جمل�س ال�سورى

- الدكتورة لولوة را�سد �سويطر القائم 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

ال�سحية الأولية

الرميحي  اإبراهيم  بن  حمد  ال�سيد   -

م�ساعد رئي�س ديوان ويل العهد

- اأبناء املرحوم ال�سيخ علي العو�سي

يو�سف العو�سي

د. �سديقة العو�سي

د. عبداحلي العو�سي

د. عبداملجيد العو�سي

د. عبداحلميد العو�سي

د. عبدالرحمن العو�سي

باحث  اخلياط  اأحمد  عي�سى  الدكتور   -

اأكادميي

- ال�سيد جهاد ح�سن بوكمال

- ال�سيد حممد �سالح الدين

- ال�سيد اإبراهيم �سالح الدين

- ال�سيد يو�سف �سالح الدين

- ال�سيد اأحمد �سالح الدين

- ال�سيد كامل �سالح ال�سالح

اأبناء  واإبراهيم  عبدالرحمن  �سركة   -

حممد اأجور

اجليب  يو�سف  فوزية  الدكتورة   -

والإعالم مبكتب  العالقات  �سوؤون  م�ست�سار 

رئي�س جمل�س ال�سورى

- ال�سيد علي عبدالعزيز ح�سن اأبل

- �سعادة ال�سيد علي عبداهلل العرادي

وتقنية  للموارد  امل�ساعد  العام  الأمني 

املعلومات مبجل�س ال�سورى

- الدكتور عبدالوهاب حممد عبدالوهاب 

رئي�س جمل�س اأمناء مراكز الرعاية الأولية

- الأ�ستاذ الدكتور وهيب اأحمد اخلاجة 

العلوم  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

التطبيقية والرئي�س التنفيذي ملجل�س الإدارة 

وع�سو غرفة وجتارة و�سناعة البحرين.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاين من 

كبار اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني وعدد من املواطنني

الإعالم  �سوؤون  وزير  �سارك 

يف  النعيمي،  عبداهلل  بن  رمزان 

العاملي  للكونغر�س  الأوىل  الدورة 

�سعار  حتت   2022 لالإعالم 

الإعالم«،  قطاع  م�ستقبل  »�سياغة 

اأبوظبي بدولة  اإمارة  والتي تقام يف 

ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات 

يف الفرتة من 15 حتى 17 نوفمرب 

ال�سيخ  �سمو  برعاية  اجلاري، 

نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�سور 

رئي�س جمل�س الوزراء ووزير ديوان 

الرئا�سة الماراتي، ومب�ساركة دولية 

وح�سور عاملي كبري من قادة ورواد 

بقطاع  وخمت�سني  وخرباء  الفكر 

الإعالم من خمتلف دول العامل.

و�سارك الوزير النعيمي كمتحدث 

الرئي�سية  الوزارية  اجلل�سة  يف 

اجلديدة  ال�ستثمار  »اآفاق  بعنوان 

الإعالم على  وامل�ستقبلية يف و�سائل 

ال�سيدة  مب�ساركة  العامل«،  م�ستوى 

مونيكا موت�سفاجنوا، وزيرة الإعالم 

بزمبابوي،  البث  والدعاية وخدمات 

ت�ساندرا،  اأبوربورفا  �سري  وال�سيد 

بالهند.  والإذاعة  الإعالم  وزير 

وحتدث الوزير خالل اجلل�سة حول 

الإعالم  مفهوم  معرفة  �سرورة 

الإعالمي  املجال  لكون  اجلديد 

اأنه لبد  اأ�سبح وا�سع النت�سار، كما 

كلية  ب�سورة  الإعالم  اإىل  النظر  من 

والهتمام بال�ستثمار يف هذا املجال 

با�ستخدام تقنيات حديثة ومتطورة. 

ت�سخري  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

م�ستقبل  تنبوؤ  يف  واملوارد  اجلهود 

جيد،  ب�سكل  له  وال�ستعداد  الإعالم 

ال�سباب يف  اإ�سراك  الرتكيز على  مع 

طاقاتهم  من  لال�ستفادة  القطاع  هذا 

والهتمام  الإبداعية،  واأفكارهم 

التكنولوجيا  توفري  خالل  من  بهم 

املنا�سبة يف مناهج التعليم مبختلف 

مراحله.

مملكة  اأن  اإىل  النعيمي  ولفت 

يف  مهًما  �سوًطا  قطعت  البحرين 

من�سة  وهي  التحديات،  مواجهة 

ال�سامية  املبادئ  منها  تنطلق  مهمة 

يف  ذلك  جتلى  وقد  العامل،  لدول 

متت  التي  واحلوارات  اللقاءات 

مملكة  ا�ست�سافة  مع  بالتزامن 

فرن�سي�س،  البابا  لقدا�سة  البحرين 

ر�سمية  زيارة  يف  الفاتيكان،  بابا 

امللك  جاللة  لدعوة  تلبيًة  تاريخية 

الإمام  ف�سيلة  وا�ست�سافة  املعظم، 

اأحمد الطيب  الدكتور  الأ�ستاذ  الأكرب 

�سيخ الأزهر ال�سريف رئي�س جمل�س 

حكماء امل�سلمني.

�سارك يف جل�سة نقا�سية للكونغر�س العاملي لالإعالم 2022 باأبوظبي.. وزير الإعالم:

ال�ستثمار يف العالم با�ستخدام تقنيات حديثة واإ�سراك ال�سباب 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12275/PDF/INAF_20221116010146097.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/987590/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/987553/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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افتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكري.. محمد بن عبداهلل:

البحرين وفرت الغطاء الصحي الشامل لعالج مرضى السكري
تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى للصحة، 
رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية 
الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن عب��د اهلل آل 
خليف��ة، وبحضور وكي��ل وزارة الصحة الدكتور 
وليد المانع، والرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومي��ة الدكت��ور أحمد األنصاري وس��فيرة 
الدنم��ارك ل��دى البحري��ن ليس��يلوت بلس��نر، 
والرئي��س التنفي��ذي الدكتور فينك��ت كاليان 
نورديس��ك  نوف��و  لش��ركة  الع��ام  والمدي��ر 
جال��ف، افتتحت أعمال مؤتم��ر اليوم العالمي 
للسكري، والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون 
مع شركة نوفو نورديس��ك في نسخته الثانية 
للعام الثاني على التوالي، تزامنًا مع مناس��بة 
اليوم العالمي للس��كري التي تص��ادف الرابع 
عش��ر من ش��هر نوفمب��ر، وتحمل ه��ذا العام 
ش��عار »الوصول لمرضى السكري.. إن لم يكن 

اآلن، فمتى؟«.
وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة خالل 
القط��اع  أن  بالمؤتم��ر  االفتتاحي��ة  كلمت��ه 
الصحي ف��ي البحرين يحظى بدع��م ال محدود 
من لُدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، فضاًل عن التوجيهات المس��تمرة 
من الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، وهو 
ما يسهم في توفير التغطية الصحية الشاملة 
والمتكاملة في المملكة، والسيما عالج مرضى 

السكري.
وأش��ار إل��ى وج��ود تنس��يق عالي المس��توى 
بي��ن الرعاية الصحية األولية والمستش��فيات 

الحكومي��ة، إلى جان��ب البرام��ج الفعالة التي 
تقيمه��ا إدارة تعزي��ز الصحة ب��وزارة الصحة 
والسياس��ات والتوجيه��ات المنبثقة من فريق 
العمل الوطني لمكافحة األمراض المزمنة غير 
الس��ارية، مجددًا دعوته للمصابين بالسكري 
والمعرضي��ن لإلصاب��ة إل��ى االس��تفادة من 
الخدمات الصحي��ة المتاحة والحصول على كل 
م��ا يحتاجونه م��ن خدمات عالجي��ة وتوعوية 

مجانية ومتوفرة للجميع.
وأع��رب رئيس المجل��س األعل��ى للصحة عن 
س��عادته بتنظي��م مؤتم��ر الي��وم العالم��ي 
للس��كري، وال��ذي يأتي ليس��لط الض��وء على 
أهمي��ة التوعية بداء الس��كري، والحرص على 
الوقاية منه وتقديم العالج المناس��ب تفاديًا 
لمضاعفاته، مش��يدًا باختيار ش��عار المؤتمر 
لهذا العام، باعتباره يسلط الضوء على أهمية 
رعاية مرضى السكري، والتركيز على الخدمات 
الصحي��ة العالجي��ة والوقائية الت��ي ال بد من 
تيس��ير وصوله��ا لجميع مرضى الس��كري وبال 

استثناء أو تأخير.
وش��دد على أهمي��ة دور مؤسس��ات المجتمع 
المدني في دعم نشر التوعية بين المواطنين، 
المصابي��ن  ع��دد  تقلي��ص  عل��ى  والعم��ل 
س��نويًا، من خالل التعريف بأس��اليب التغذية 
الصحيح��ة، وأهمية ممارس��ة الرياضة كنمط 
حياة، مش��يرًا ف��ي هذا الصدد إل��ى أن جمعية 
الس��كري البحرينية تس��عى إل��ى التكامل مع 
جميع الخدمات الت��ي توفرها مملكة البحرين 

في القطاع الصحي.
وأوض��ح أن من أه��م األدوار الت��ي تضطلع به 
الجمعية هو العمل على توعية أفراد المجتمع 

بمخاطر السكري، وطرق الوقاية منه، وتفادي 
مضاعفات��ه، من خالل فعاليات متنوعة، منها 
االحتفال بالي��وم العالمي للس��كري، وتنظيم 
برام��ج تح��دي المش��ي، فض��اًل عن مس��اعي 
الجمعي��ة لرفع مس��توى كف��اءة العاملين في 
القطاع الصحي من خالل الندوات والمؤتمرات 
المتع��ددة محليًا ودولي��ًا باإلضاف��ة لبرنامج 
أكاديمية السمنة الذي يهدف كذلك للحد من 
السمنة وتبعاتها التي تشمل مرض السكري.
وأثنى الش��يخ محم��د بن عب��داهلل على جهود 
المشاركين في مؤتمر اليوم العالمي للسكري، 
والمتحدثين، ومواضيع الجلسات التي تعكس 
الوع��ي بأهمي��ة االهتمام بمرضى الس��كري، 
وتب��ادل الخب��رات والتج��ارب الت��ي تعك��س 
أحدث أس��اليب التشخيص والعالج، معربًا عن 
تطلعاته بأن يبدأ كل فرد وكل مؤسس��ة في 
رص��د البرامج والخط��ط التي من ش��أنها أن 
تزي��د فرص وصول مرضى الس��كري للخدمات 
بالمواطني��ن  االهتم��ام  وكذل��ك  الصحي��ة، 
المعرضي��ن لإلصاب��ة وتوعيته��م ووقايتهم 
م��ن هذا المرض، كما أعرب عن ش��كره للجنة 
المنظمة وش��ركة نوفو نورديس��ك لدعم هذا 
االحتفال، ولسعادة سفيرة الدنمارك لدعمها 

مثل تلك البرامج الهادفة.
م��ن جانبها، أك��د الدكتور ولي��د المانع وكيل 
وزارة الصحة أن اهتمام المملكة بتوفير سبل 
الوقاي��ة الممكن��ة للحد من انتش��ار األمراض 
المزمنة )غير الس��ارية( يأتي ف��ي إطار الدعم 
واالهتمام الالمحدودة للقطاع الصحي بقيادة 
جالل��ة الملك المعظ��م،، وبمس��اندة صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس 

الوزراء الموقر، مشيرًا إلى حرص المملكة على 
مش��اركة دول العالم االحتفاء باليوم العالمي 
للسكري سنويًا، في ظل ما يشكله داء السكري 
من تحدي��ات حقيقة تتطل��ب توحيد وتكثيف 
الجه��ود المش��تركة لرف��ع مس��توى الوع��ي، 
والتع��رف عل��ى عوام��ل الخطورة والس��يطرة 
عليها، والتحكم بها لتجنب مضاعفاته وآثاره، 

من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية.
وق��ال المانع إنه اس��تمرارًا للجه��ود الوقائية 
والعالجية فإن تش��كيل فري��ق العمل الوطني 
لمكافح��ة األم��راض المزمن��ة غير الس��ارية، 
يجسد مواصلة االهتمام بوضع اإلستراتيجيات 
الش��املة والخطط الوقائية للحد من اإلصابة 
بهذه األمراض ومخاطرها على الصحة العامة، 
وم��ن أبرزها اإلصابة بداء الس��كري، من خالل 
تعزي��ز الوعي ف��ي المجتمع البحريني بش��أن 
أهمي��ة اتب��اع أنم��اط الحياة الصحي��ة لجميع 
الفئات العمرية واالهتم��ام بالنظام الغذائي 
والتش��جيع عل��ى تبن��ي الممارس��ات الوقائية 
كممارس��ة النش��اط البدن��ي والحف��اظ على 
وزن طبيع��ي، األم��ر الذي يس��هم ف��ي تقليل 
معدل انتش��ار م��رض الس��كري والوقاية من 

مضاعفاته.
ون��وه المانع إل��ى اهتمام الحكوم��ة الموقرة 
بتوفي��ر أحدث الخدم��ات الصحي��ة والعالجية 
والدوائي��ة التي تقدم لمرضى الس��كري، من 
خالل المستش��فيات الحكومية ومراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية، عب��ر توفير س��بل المتابعة 
الطبية الالزمة لمواكبة مختلف المس��تجدات 
المعتم��دة  العلمي��ة  والبح��وث  والتط��ورات 
عالمي��ًا، والتنس��يق والتع��اون م��ع مختل��ف 

الجه��ات المعنية للمش��اركة في دعم الجهود 
والمساعي الموجهة إلى دعم مرضى السكري.
ووجه المانع الشكر لجميع الجهات المساهمة 
والكوادر المش��اركة ف��ي تنظي��م العديد من 
األنش��طة والفعاليات الهادفة إل��ى االحتفال 
بالي��وم العالمي للس��كري، مختصة بالش��كر 

جهود جمعية السكري البحرينية.
وف��ي كلمة لها خالل المؤتمر أعربت س��فيرة 
الدنم��ارك في البحرين ليس��يلوت بلس��نر عن 
س��عادتها بالمشاركة في أعمال مؤتمر اليوم 
العالمي للسكري، والذي يهدف إلى بحث سبل 
توفي��ر نمط حياة صحي مس��تدام للمواطنين 
المصابين بالس��كري، مؤك��دة أهمية تضافر 
الجهود الحكومية والمدنية والعمل كش��ركاء 

لتحقيق ذلك الهدف.
وقالت الس��فيرة إن داء السكري يعد واحدًا من 
أكثر األمراض ش��يوعًا حول العالم، وأن تحدي 
ه��ذا النوع من األمراض يكمن في مضاعفاته 
الت��ي تمتد لتش��مل أم��راض القل��ب وبعض 
أن��واع الس��رطان، ويحت��ل المرتبة التاس��عة 
في مس��ببات الوفيات حول العالم، األمر الذي 
يدفع ال��دول إلى وضع خطط للح��د من زيادة 
مع��دالت اإلصابات، والتي تش��ير اإلحصائيات 
إل��ى أنه من��ذ ع��ام 2000 وحت��ى 2019 تبلغ 
معدل اإلصابة الس��نوية بي��ن مختلف األعمار 
حوال��ي 3%.كم��ا أش��ادت س��فيرة الدنم��ارك 
بجهود شركة نوفو نورديسك في مكافحة داء 
السكري فيما يزيد عن 170 دولة حول العالم، 
مستش��هدة بتجربة التعاون مع الش��ركة في 
الدنم��ارك ف��ي توفير ما يزيد ع��ن نصف عدد 

جرعات اإلنسولين لدول العالم.

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى مزيدًا 
من برقيات التهاني بنجاح االنتخابات

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل مزي��دًا م��ن 
برقي��ات التهاني والتبري��كات من أصحاب 
الس��مو والمعالي والس��عادة الوزراء وعدد 
من كبار المس��ؤولين في القطاعين العام 
والخ��اص، وعدد من المواطنين بمناس��بة 
نجاح االنتخابات النيابي��ة والبلدية 2022، 

وتسجيل أعلى نسبة مشاركة بنسبة %73.
وق��د أعرب��وا ف��ي برقياته��م ع��ن خالص 
التهان��ي والتبري��كات إلى صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
بالنج��اح ال��ذي حققت��ه االنتخاب��ات، وم��ا 
ش��هدته م��ن مش��اركة ش��عبية واس��عة 
جس��دت أس��مى ص��ور التالح��م ف��ي ظ��ل 
المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه. س��ائلين المولى القدي��ر أن يحفظ 
س��موه ويمتعه بموفور الصح��ة والعافية 
وطول العم��ر ولمملكة البحرين وش��عبها 

الكريم المزيد من النماء واالزدهار.
فق��د تلقى صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء حفظ��ه اهلل برقيات 

تهنئة من كل من:
- الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 

وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء
- الش��يخ س��لمان بن أحمد ب��ن محمد بن 

سلمان آل خليفة
- الش��يخة ن��ورة بنت أحمد ب��ن محمد بن 

سلمان آل خليفة
- الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي 

وزير شؤون الدفاع
- س��ميرة رجب المبعوث الخ��اص للديوان 

الملكي
 - الش��يخ خليف��ة ب��ن راش��د ب��ن عبداهلل 

آل خليفة
- الس��فير الش��يخ س��لطان بن حمدان بن 
زايد آل نهيان سفير دولة اإلمارات العربية 

المتحدة لدى مملكة البحرين
- الس��فير أنور حبيب اهلل س��فير جمهورية 

الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
- الس��فير الش��يخ علي بن عبدالرحمن بن 
علي آل خليفة س��فير مملكة البحرين لدى 

المملكة العربية السعودية
- الش��يخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة 

رئيس مجلس المناقصات والمزايدات
مجل��س  ع��ام  أمي��ن  العل��وي  جم��ال   -

المناقصات والمزايدات
- فاطمة عبدالغني إسماعيل األمين العام 
المس��اعد للموارد وإدارة الجلس��ات بوزارة 

شؤون مجلس الوزراء
- د. رائ��د محمد بن ش��مس المدير العام 

لمعهد اإلدارة العامة
- د. عبداهلل بدر الس��ادة الرئيس التنفيذي 

غرفة تجارة وصناعة البحرين

- يوس��ف بن صالح الصال��ح رئيس مجلس 
األوقاف الجعفرية

- أحم��د عيس��ى ال��دوي المدي��ر التنفيذي 
للتنسيق والمتابعة والمعلومات

- د. ضي��اء عبدالعزي��ز توفيق��ي الرئي��س 
التنفيذي والمؤس��س مكتب ضياء توفيقي 

لالستشارات الهندسية
- عاص��م عبداللطي��ف عب��داهلل مدي��ر عام 

بلدية المنطقة الجنوبية
- المهن��دس إبراهيم يوس��ف الجودر مدير 

عام بلدية المحرق
- عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى
- أحمد مهدي الحداد عضو مجلس الشورى
- د. لولوة راش��د ش��ويطر القائ��م بأعمال 
الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية الصحية 

األولية
- حمد بن إبراهيم الرميحي مساعد رئيس 

ديوان ولي العهد
- أبناء المرحوم الشيخ علي العوضي:

يوسف العوضي
د. صديقة العوضي

د. عبدالحي العوضي
د. عبدالمجيد العوضي
د. عبدالحميد العوضي

د. عبدالرحمن العوضي
- الدكت��ور عيس��ى أحم��د الخي��اط، باحث 

أكاديمي
- جهاد حسن بوكمال

- محمد صالح الدين
- إبراهيم صالح الدين

- يوسف صالح الدين
- أحمد صالح الدين

- كامل صالح الصالح
- ش��ركة عبدالرحمن وإبراهيم أبناء محمد 

أجور
- د.فوزية يوس��ف الجيب مستش��ار شؤون 
العالق��ات واإلعالم بمكت��ب رئيس مجلس 

الشورى
- علي عبدالعزيز حسن أبل

-عل��ي عب��داهلل الع��رادي األمي��ن الع��ام 
المعلوم��ات  وتقني��ة  للم��وارد  المس��اعد 

بمجلس الشورى
-د. عبدالوهاب محم��د عبدالوهاب رئيس 

مجلس أمناء مراكز الرعاية األولية
-د. وهي��ب أحم��د الخاج��ة رئي��س مجلس 
أمن��اء جامعة العل��وم التطبيقية والرئيس 
التنفي��ذي لمجل��س اإلدارة وعض��و غرف��ة 

وتجارة وصناعة البحرين

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 رنا بنت عيسى: تعزيز العالقات 
الثنائية مع األردن في مجال التعليم العالي

اس��تقبلت األمين��ة العام��ة لمجل��س التعلي��م 
العال��ي نائب��ة رئي��س مجل��س أمن��اء مجلس 
التعلي��م العال��ي الدكت��ورة الش��يخة رن��ا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة، ف��ي مكتبها أمس، 
رئيس جامع��ة مؤتة األردني��ة الدكتور عرفات 
عطوي عوجان، ونائب رئيس الجامعة للشؤون 
العسكرية العميد المهندس عاطف عبدالرحمن 
الطواه��ي، ومدير دائرة ارتب��اط جامعة مؤتة 

الدكتور محمد فارس.
 وت��م خ��الل اللق��اء اس��تعراض، س��بل تعزيز 
العالقات الثنائية بين البحرين واألردن في مجال 
التعليم العالي، إلى جان��ب آلية تبادل الخبرات 
األكاديمي��ة والبح��وث العلمية بين مؤسس��ات 

التعليم العالي وجامعة مؤتة األردنية.
كما اطلعت الش��يخة رنا بنت عيس��ى، على دور 
الجامعة األردنية في مجال الش��ؤون العسكرية 
كأول جامع��ة أردني��ة تض��م جناحي��ن مدني��ًا 
وعس��كريًا، ويضم الجناح العسكري في الجامعة 
ست كليات، كما تقدم جامعة مؤتة 53 برنامجًا 
ف��ي البكالوريوس و42 برنامجًا في الماجس��تير 

وتسعة برامج في الدكتوراه.
وأك��دت أهمية االس��تفادة م��ن البرام��ج التي 
تقدمه��ا الجامعة، وتعزيز التعاون المش��ترك 
ف��ي المجال األكاديم��ي وإمكانية طرح عدد من 
البرامج التي تقدمها جامعة مؤتة في جامعات 

البحرين.

»حماية المستهلك«: 
غلق إداري مؤقت 
لشركة لبيع األثاث

أعلن��ت إدارة حماي��ة المس��تهلك ب��وزارة 
الصناع��ة والتجارة عن غل��ق إداري بصفة 
مؤقت��ة لش��ركة متخصصة ف��ي صناعة 
وبي��ع األثاث، بس��بب الش��كاوى المتكررة 
ضده��ا لعدم التزامها بتس��ليم أو تقديم 
الخدم��ات أو المنتج��ات المتفق عليها مع 

المستهلكين.

s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

26الصغرى30العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:07العشاء04:48المغرب02:27العصـــر11:24الظهــر05:56الشروق04:36الفجر

جهــود جبارة لــوزارة الداخلية في حمايــة الوطن وتتبع 
العناصر اإلجرامية ..شكرًا لكم فأنتم »كفو«

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Wed 16 Nov 2022  |  السنة 17  |   العدد 6185   |  األربعاء 22 ربيع الثاني 1444هـ

أوروبا والنظام اإليراني

اللعبة التي تدور بين النظام اإليراني وأوروبا هي أن تحتفظ أوروبا بالحد 
د  األدنى من رّدة الفعل تجاه اإلرهاب اإليراني حفظًا لماء الوجه، وأن ُيصعِّ
النظام اإليراني قمعه على ش��عبه لعل وعس��ى تهدأ ثورة الشعب وتمّر 

بسالم على النظام، إنها صفقة واضحة. 
م��ا تقّدمه أوروبا للش��عب اإليراني، ال��ذي يموت منه يوميًا ثّوار ش��رفاء 
يدافعون عن حقوقهم، مقابٌل مضحك بل وُمخٍز قياس��ًا باّدعاء أوروبا أنها 
نصيرة حقوق اإلنس��ان وقياس��ًا بحجم التضحيات التي يقّدمها الش��عب 
اإليراني، فأوروب��ا بإمكانها أن تقّدم أكثر من ذلك لكنها تتمّنع وتكتفي 

بإجراءات ال تتناسب أبدًا مع ما يجري في الواقع اإليراني.
فف��ي إيران، وّجهت الّس��لطات اإليراني��ة االتهام بقضاي��ا ملفقة، تصل 
بعضه��ا لحكم اإلع��دام، لنحو 800 متظاهر بحّج��ة ضلوعهم في »أعمال 
ش��غب وقعت مؤخرًا« في محافظات هرم��زكان وأصفهان ومركزي، وفق 

موقع ميزان أونالين التابع للسلطة القضائية ووكاالت محلية.
وبحس��ب أرقام القض��اء اإليراني، تم توجيه االتهام إل��ى أكثر من 2200 

شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء االحتجاجات قبل شهرين.
وتش��ير منّظم��ات ُتعنى بالدفاع عن حقوق اإلنس��ان خارج إي��ران إلى أن 

حصيلة التوقيفات تخّطت 15 ألفًا، ما تنفيه السلطات اإليرانية.
ونق��ل موقع »ميزان« ع��ن المّدعي العام في محافظ��ة هرمزكان إعالنه 
األح��د توجيه االّتهام إلى 164 ش��خصًا »مّتهمي��ن )بالضلوع( في أعمال 

الشغب األخيرة«. )العربية(
فماذا فعلت أوروبا؟

سحبت الس��فراء؟ نصحت رعاياها بالخروج من طهران؟ قطعت العالقات؟ 
أب��دًا، ومع ذلك إيران تتظاهر بالغضب من أوروبا كي يظهر بأن ما تقوم 

به شديٌد ومؤثر!!
فق��د وّجه المتحدث باس��م الخارجي��ة اإليرانية، ناصر كنعان��ي انتقادات 
الذعة، للمستشار األلماني أوالف شولتس، واصفًا تصريحاته التي تعّهد 
فيه��ا فرض عقوب��ات أوروبية على طه��ران لقمعه��ا االحتجاجات، بأنها 

»تدّخلية واستفزازية وغير دبلوماسية«.
الِحظ��وا مجّرد تصريحات وتعّهدات وحتى اللحظة لم يحدث ش��يء وإيران 

تتظاهر بأنها غضبانة.
 وهاج��م في الوقت نفس��ه كنعاني الرئيس الفرنس��ي إيمانويل ماكرون 
على استقباله ناشطات إيرانيات بينهّن رويا بيري، ابنة مينو مجيدي، التي 
ُقتل��ت بنيران قوات األمن في مدينة كرمانش��اه غرب إي��ران. أما ماكرون 
فاس��تقبل سيدات إيرانيات وش��جعهّن وقال كلمات تشجيعية في حقهّن 
أغضبت النظ��ام اإليراني، ونقلت وكالة الصحافة الفرنس��ية عن كنعاني 
قوله إن لقاء ماكرون الناش��طات اإليرانيات يشّكل »انتهاكًا لمسؤوليات 
فرنسا الدولية في مكافحة اإلرهاب وأعمال العنف وترويجًا لهذه الظواهر 
المشؤومة«. وأشاد ماكرون خالل اللقاء ب�»الثورة التي يُقدنها«، وأكد أن 

فرنسا تكّن »االحترام والتقدير« لما يقمن به. )الشرق األوسط(
الحظتم حجم الدعم المقّدم للش��عب اإليراني؟ استقبال ألهالي الضحايا 

وقليل من التصريحات!! 
لم َيحَظ نظام فاس��د إجرام��ي إرهابي قمعي بدعم غرب��ي كما حظي به 
النظ��ام اإليران��ي، مح��اوالت التعتي��م على جرائم��ه، معالج��ة أخطائه، 
التهوين من خطره، اإليهام بالقدرة على احتوائه، الترويج بأن به أجنحة 
معتدلة باإلمكان مس��اعدتها، كل ذلك سقط عند أقدام الشعب اإليراني 
الذي كشف حقيقة النظام للعالم، وأجبر أوروبا على أن تستحي على دمها 

وُتقّلل من دعمها لهذا النظام.
ما يفعله النظام اإليراني هو حرب على شعبه بكل ما تعني الكلمة، قتل 
في الش��ارع، وس��حل واعتقال وتعذيب وإعدام، أين س��معتم على أحكام 
إعدام تطال 800 ش��خص إال عند هذا النظام؟ وما تفعله أوروبا هو دعم 
غير مباشر يناقض كل ما تّدعيه عن الحّرية وحّق الشعوب وحقوق المرأة 
وغيره��ا.. إنه النف��ط اإليراني والصفقات اإليرانية، تل��ك هي التي ُتحّدد 

مصداقية الدفاع عن حقوق اإلنسان.

 طفل في مكان ما على األرض.. 
يرفع عدد البشر ألكثر من 8 مليارات

يتجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات مع والدة طفل في مكان 
ما على األرض، الثالثاء، بحس��ب تقديرات ش��عبة السكان التابعة 

لألمم المتحدة.
وق��ال األمين الع��ام لألمم المتحدة ف��ي بيان، إن »ه��ذه العتبة 
فرصة لالحتفال بالتنوع والتطور مع مراعاة المسؤولية المشتركة 

للبشرية تجاه الكوكب«.
إلى ذلك ترجع األمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ 
إن الناس باتوا يعّمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة 

والتغذية والنظافة الشخصية واألدوية، وفق فرانس برس.
كم��ا أن األمر يأتي ثمرة الرتف��اع معدالت الخصوبة، خصوصًا في 
بل��دان العالم األكثر فق��رًا، ومعظمها في منطق��ة أفريقيا جنوب 

الصحراء، ما يعّرض أهداف التنمية إلى الخطر.
وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية االقتصادية.

لك��ن فيما يخش��ى البعض م��ن أن يتجاوز عدد 8 مليارات نس��مة 
إمكاني��ات الكوكب، يش��ير معظم الخبراء إلى أن المش��كلة األكبر 
تكمن في االس��تهالك المفرط للموارد من قبل األش��خاص األكثر 

ثراء.

 تطوير روبوتات بتقنية الواقع 
االفتراضي لعالج المصابين في الحرب

يط��ور باحثون ف��ي جامعة ش��فيلد البريطانية 
روبوت��ات إس��عافية تق��وم على تقني��ة الواقع 
االفتراض��ي وتقني��ات أخ��رى؛ للمس��اعدة ف��ي 
تقديم مزيد من العون في مجال الرعاية الطبية 
العسكرية، وأيضًا تقليل المخاطر المحتملة في 

المعارك الحربية.
وغالبًا ما يتعرض المسعفون البشريون، الذين 
يعلم��ون ف��ي الجيوش العس��كرية، للخطر من 
أج��ل إنقاذ رفاقهم، وهو ما س��يتم تالفيه بعد 
إقحام الروبوتات اإلس��عافية في الحروب لعالج 

المصابين، حسب موقع »ميدغاديت«.
باإلضافة إلى ذلك، فإن ظروف س��احة المعركة 
تحد بش��دة من إمكانيات التقييم الطبي، وفي 
كثير من الحاالت، يتحت��م نقل الجرحى أواًل إلى 

منطقة آمنة للتقييم األولي.
ويتك��ون مش��روع الروب��وت اإلس��عافي ال��ذي 
أطلق علي��ه »MediTel«، من مركبة أرضية غير 
مأهولة »روب��وت«، ومحطة أو منصة تش��غيل 
يتواجد فيها مسعف بشري، وتكون على مسافة 
آمن��ة من المع��ارك، وفي تل��ك المنصة يمكن 
للمس��عف البش��ري التحكم في نظيره الروبوت 
 ،)VR( باس��تخدام س��ماعة الواقع االفتراض��ي

وقف��ازات لمس��ية افتراضي��ة، وأح��دث تقنيات 
الجراحة الروبوتية.

وأوض��ح الموق��ع أن��ه كخط��وة أولى، س��تكون 
الروبوت��ات ق��ادرة على إجراء الف��رز أو الفحص 
الطب��ي المس��بق. وتش��مل المي��زات األخ��رى 
المخط��ط لها التقاط الص��ور ومقاطع الفيديو 
لإلصابات وقياس درجة حرارة الجس��م وضغط 

الدم وأخذ عينات الدم.
من جانبه، أكد مدير قسم األبحاث الرقمية في 
الجامع��ة ديفيد كينج، أن المش��روع يجمع بين 
الباحثين في مجال الروبوتات الرائدين عالميًا، 
ومهندس��ي مرك��ز أبح��اث التصني��ع المتقدم 
بجامعة شفيلد »AMRC« بهدف تطوير تقنية 

التواجد الطبي عن ُبعد.

وفاة وزير اإلعالم الكويتي 
األسبق محمد السنعوسي

نع��ت وزارة اإلع��الم الكويتية 
أم��س وزي��ر اإلع��الم الكويتي 
السنعوس��ي  محم��د  األس��بق 
الذي وافته المنية بعد معاناة 
مع الم��رض. وقالت المتحدثة 
الرس��مية باس��م وزارة اإلعالم 
»إن  م��راد:  أن��وار  الكويتي��ة 
السنعوس��ي  الكبي��ر  الراح��ل 
من أهم األس��ماء التي لمعت 
في س��ماء اإلع��الم الكويتي إذ 
تولى كثيرًا من المناصب، من 

أهمها منصب وزير اإلعالم الكويتي، وقدم خالل مسيرته العديد 
م��ن األعمال اإلعالمي��ة الناجح��ة«. وأكدت أن اإلع��الم الكويتي 
فقد برحيل السنعوس��ي أحد أعمدته األساس��ية، مشيرًة إلى أنه 
كان أحد مؤسس��ي تلفزي��ون الكويت. وأضافت م��راد أن الراحل 
السنعوس��ي اشتهر بقدرته الفائقة على تقديم البرامج الحوارية 
المميزة التي تتناول القضايا الجوهرية والمجتمعية، كما كانت 
له إسهامات ش��كلت عالمات فارقة على مستوى اإلعالم العربي 
مثل إنتاج فيلم الرسالة والمساهمة في إنتاج فيلم عمر المختار.

محمد السنعوسي

 جوجل يحتفي برائد 
علم البحار المصري حامد جوهر

حظ��ي العالم المصري الراح��ل حامد جوهر، رائد 
علم البح��ار المصري، باحتف��اء خاص من محرك 
البحث العمالق جوجل، بمناس��بة ذكرى مولدها 

ال�115.
ووض��ع جوجل ص��ورة الدكتور حام��د جوهر على 
واجهته الرئيس��ية، محتفيا بذكرى ميالد العالم 
المصري الذي عرفه الجمهور لسنوات طويلة من 
خالل برنامجه الشهير »عالم البحار« على التلفاز 

المصري.
وحام��د جوهر من مواليد القاهرة في 15 نوفمبر 
1907، وق��د حصل على بكالوري��وس العلوم مع 
مرتبة الش��رف األولى، وهو شقيق الفنان الراحل 
عل��ي جوه��ر ال��ذي ظهر ف��ي العديد م��ن أفالم 

الستينيات من القرن الماضي.

 »األرصاد«: أجواء باردة 
ورياح مثيرة لألتربة األسبوع المقبل

قال مصدر مس��ؤول ب��إدارة األرص��اد الجوية 
ب��وزارة المواصالت واالتص��االت؛ إن المملكة 
ش��هدت خالل األيام القليلة الماضية طقس��ًا 
معتداًل مع بعض الس��حب ورياحًا شمالية في 
مجملها خفيفة إلى معتدلة الس��رعة، وكانت 
درجات الحرارة حول معدالتها الطبيعية لهذا 

الشهر.
وأض��اف؛ أن خرائط الطقس تش��ير إلى تحول 
الري��اح إل��ى جنوبية من خفيفة إل��ى معتدلة 
الس��رعة خالل األيام القادم��ة، على أن تعاود 
الري��اح الش��مالية الغربية النش��يطة هبوبها 

بدءًا من يوم الجمعة، الثامن عشر من نوفمبر 
الجاري، مع أجواء غائمة جزئيًا. وتزداد س��رعة 
الرياح يومي الس��بت واألحد القادمين، لتصل 
من نش��يطة إلى قوية السرعة مثيرة لألتربة 
وسيكون من المالحظ زيادة اإلحساس ببرودة 
األج��واء خاصة خالل س��اعات اللي��ل والصباح 

الباكر.
ونصحت إدارة األرصاد الجوية المواطنين بأخذ 
الحيطة والحذر خاصة مرتادي البحر، ومتابعة 
النش��رات والتحذيرات الرس��مية الصادرة من 

إدارة األرصاد الجوية عبر القنوات المتعددة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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زيادة اإلصابات بالسكري 15 % من تعداد سكان البحرين
تطبيق معايير اعتماد عالي مدينة صحية... محافظ “الشمالية”:

للســـكري،  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  حضـــر 
العصفـــور الفعاليـــة الصحيـــة “رعاية 
مرضـــى الســـكر... إن لم يكـــن اليوم 
فمتـــى ؟” التـــي أقامتهـــا المحافظـــة 
نائـــب  بحضـــور  عالـــي،  بممشـــى 
المحافـــظ العميد خالد ربيعة ســـنان 

الدوسري وعدد من المدعوين.
المحافـــظ  أشـــار  الفعاليـــة،  وخـــال 
إلى أن المحافظة الشـــمالية اعتادت 
إقامة هذه الفعالية ســـنويًا مشـــاركًة 
منهـــا جهود وزارة الصحة والمجلس 
األعلى للصحة في سعيهم للمكافحة 

والحـــد مـــن زيـــادة أعـــداد اإلصابات 
بمرض الســـكري والتي بلغت نسبتها 
15 % مـــن تعـــداد ســـكان البحريـــن 
تقريبـــا، كما يأتـــي ذلك ضمن تطبيق 
معاييـــر اعتماد عالـــي مدينة صحية 
ارتفـــاع  علـــى  الضـــوء  ولتســـليط 
مخاطر مرض السكري في البحرين، 
تأكيدًا للمســـاعي الراميـــة إلى تعزيز 
الوعـــي بـــداء الســـكري وتأثيره على 
اإلنســـان والمجتمـــع، والوقايـــة منـــه 
فـــي حال شـــخصت اإلصابة بشـــكل 

مبكر.
بالشـــكر لجميـــع  المحافـــظ  وتوجـــه 

الجهـــات المتعاونة فـــي تنظيم هذه 
الفعالية، مركـــز الجنان الطبي، مركز 
تـــاج الطبي، صيدلية ناصر، أســـواق 

إدارة  إلـــى  إضافـــة  مـــارت،  ميغـــا 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
بوزارة الداخليـــة واالتحاد الرياضي 

إلـــى ضـــرورة  داعيـــًا  العـــام،  لألمـــن 
ممارســـة الرياضـــة اليوميـــة واتبـــاع 
أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة وأســـاليب 

مـــن  للوقايـــة  الصحيحـــة  التغذيـــة 
مرض الســـكري ومضاعفاته، متمنيًا 

للجميع دوام الصحة والعافية.
علـــى  اشـــتملت  الفعاليـــة  أن  يذكـــر 
معـــرض صحـــي وفحوصـــات طبية 
مجانية لقياس نسبة السكر وضغط 
الـــدم والـــوزن، إضافـــة إلـــى إقامـــة 
المضمـــار  حـــول  للمشـــي  ماراثـــون 
شارك فيه كافة المدعوين والجهات 
المشـــاركة، كمـــا تـــم خـــال الفعاليـــة 
توزيع عدد من أجهزة قياس الســـكر 
فـــي الـــدم مقدمـــة من مركـــز الجنان 

الطبي على عدد من األسر.

المنامة - وزارة الداخلية

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
رحلـــة  أول  وصـــول  عـــن  والمعـــارض 
مـــن  لفـــوج  )شـــارتر(  مؤجـــرة  طيـــران 
السياح من جمهورية بلغاريا إلى مملكة 
البحرين، وذلك ضمن اتفاق شراكة مع 
وكالة ســـفر بلغارية، حيث تم استقبال 
ســـياحي  ببرنامـــج  الســـياحي  الفـــوج 
متكامـــل، اشـــتمل علـــى تقديم عروض 
الغنـــي  البحريـــن  إرث  تبـــرز  ثقافيـــة 
وتاريخهـــا العريـــق في حســـن الضيافة 

واحتضان مختلف الجنسيات.
وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض 
ناصر قائدي “تعتبر هذه الرحلة باكورة 
المؤجـــر  للطيـــران  رحـــات  سلســـلة 
)شـــارتر( والتـــي ســـيتم إطاقهـــا فـــي 
مـــن  ســـياح  الســـتقطاب   2023 العـــام 
عـــدد مـــن الـــدول الغربيـــة إلـــى مملكـــة 
البحرين، ويأتي اتفاق الشـــراكة كجزء 
مـــن مســـاعي الهيئـــة لتعزيـــز الجهـــود 
المبذولة للترويج للمملكة في األسواق 

العالمية”.
البرامـــج  حزمـــة  إلـــى  قائـــدي  وأشـــار 
والفعاليـــات التـــي أعلنـــت عنهـــا الهيئة 
ضمـــن أجنـــدة الســـياحة للعـــام 2023، 
والتي أثبتت نجاعتها في جذب أعداد 
أكبر من الســـياح، الفتا إلى أن الشراكة 

بين الهيئة والشركة البلغارية تعتبر من 
قصص نجاح حملة التسويق السياحي 
العالمية في أوروبا والواليات المتحدة، 
منوهـــا إلى إبرام المزيد من االتفاقيات 

السياحية في المستقبل المنظور.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضـــاف 
الســـياحة والمعارض “تم إعداد برنامج 
متنوع وحافل للفوج الســـياحي القادم 
مـــن بلغاريـــا والـــذي أتـــاح لهـــم فرصـــة 
فريدة للتعرف على البحرين وتاريخها 
العريـــق، مشـــيدًا بدور القطـــاع الخاص 
في دعـــم مبادرات الهيئة، خصوصا مع 
مشـــاركة آالف الفنـــادق والمطاعـــم في 

إثراء تجربة السياح في المملكة”.
زيـــارة  أن  قائـــدي تصريحـــه  واختتـــم 
الفـــوج الســـياحي البلغـــاري تتزامن مع 
إطـــاق الهيئـــة مؤخـــرا لموســـم “أعياد 
البحريـــن” اعتبـــارًا مـــن مطلع ديســـمبر 
المقبـــل، والذي ســـيضم قائمة واســـعة 
من األنشطة والمهرجانات في مختلف 
محافظـــات المملكـــة. كما ســـتقام عدة 
كمعـــرض  متنوعـــة  كبـــرى  فعاليـــات 
الجواهـــر العربية وغيرهـــا خال نفس 
أجنـــدة  تنـــدرج ضمـــن  والتـــي  الفتـــرة 
الســـياحة فـــي المملكة وستســـاهم في 
مواصلة دعم الجهـــود المبذولة لتعزيز 
إقليميـــا  للمملكـــة  الســـياحي  الترويـــج 

ودوليا.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“السياحة” تعلن عن استقبال أول رحلة طيران “شارتر”
فوج من بلغاريا ضمن اتفاق شراكة مع وكالة سفر دولية

 المحامي محمود ربيع

 يجـــوز للعامل في القطاع الخاص بعد بلوغ ســـن التقاعد العمل 
حيـــث ال يوجـــد فـــي قانون العمل فـــي القطاع الخـــاص رقم 36 

لسنة 2012 ما يمنع إبرام عقد عمل مع العامل المتقاعد.
صناديـــق  بشـــأن   2020 لســـنة   )21( بقانـــون  للمرســـوم  ووفقـــًا 
ومعاشـــات التقاعد في القوانين واألنظمـــة التقاعدية والتأمينة 
يكـــون لصاحـــب المعـــاش المســـتِحق بموجـــب قانـــون تنظيـــم 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفـــي الحكومة، وقانون تنظيم 
معاشـــات ومكافـــآت التقاعد لضبـــاط أفراد قوة دفـــاع البحرين 
واألمن العام وقانون التأمين االجتماعي وقانون تقاعد الوزراء 
ومـــن فـــي حكمهـــم ومكافـــآت تقاعد أعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب والمجالس البلدية حـــال التحاقه بوظيفة أو عمل غير 

خاضع لذات القانون الذي اســـتحق المعاش بموجبه – مثاً  كان 
يعمـــل في القطـــاع العام والتحـــق بالقاطع الخـــاص - ، أن يتخذ 

أحد الخيارات اآلتية:
1 - إيقـــاف صرف المعاش التعاقدي وضم مدة خدمته الســـابقة 
إلـــى مـــدة خدمتـــه الجديدة، كل ذلـــك وفقا للقواعـــد المنصوص 
عليهـــا فـــي القوانيـــن واألنظمة التقاعديـــة والتأمينية كتســـوية 
كافـــة االلتزامـــات بحيـــث إذا كان صاحب الطلـــب ملتزمًا للهيئة 
بقســـط االســـتبدال أو أية أقســـاط أخرى يتوجب عليه تســـوية 

المبلغ المتبقي عليه.
2 - اســـتمرار صرف المعاش المســـتحق عن مدة خدمته السابقة 
ِله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة ال  مـــع تَحصُّ

يؤدي عنهم االشتراكات التقاعدية المتعلقة 
تـــؤدى عنهـــا  بالعجـــز والشـــيخوخة، ولكـــن 
االشـــتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات 
العمل واشـــتراك فرع التأميـــن ضد التعطل، 

وال يجـــوز العدول عن هـــذا الخيار بعد إتمام 
اإلجراءات الخاصة بتنفيذه.

وفـــي حـــال ُأعيد توظيـــف شـــخص متقاعد 
من القطـــاع الخاص في نفس القطاع 

فـــا يجوز الجمع بيـــن المعاش 
التقاعـــدي واألجـــر أو المكافأة 

الشهرية

هل يجوز للمتقاعد العمل في القطاع الخاص؟  «

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع نخبة 
ة الزاوية أو من خالل حســابات  مــن المحاميــن المرموقيــن الذيــن تفضلــوا بالموافقــة علــى اإلجابة عن استفســارات القراء، التي وصلت لبريــد ُمعدَّ

“^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامي محمود ربيع
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لماذا نكّرم المعلم؟
إّن التكريم الذي تقيمه المؤسســـات المجتمعية بين آونة وأخرى 
واســـتذكارهم المربيـــن يؤكد ما يتمتع به هذا اإلنســـان من مكانة 
اجتماعيـــة، ويؤكـــد أيضا أّن احتـــرام وتقدير المعلـــم ال يقف عند 
أسوار المدرسة، بل يتجاوزه إلى خارجها، والوفاء لهؤالء الرجال 
االستثنائيين لم يأت هكذا مصادفة لكنه تعبير عن أّن الحب الذي 
يكنـــه أفراد المجتمع صادق وتلقائّي، فالجميع يكّن لهم فيضا من 

العرفان، ويدينون لهم بالفضل في كل المراحل التعليمية. 
والبـــد أّن معاشـــر المربيـــن تنتابهـــم بيـــن وقـــت وآخـــر متاعـــب 
وانشـــغاالت جـــراء هموم المهنـــة المتعددة، بيـــد أّن هناك مواقف 
تجـــدد في المعلـــم طاقته على العطاء كأن يلتقـــي به أحد طلبته 
مصادفـــة مشـــيدا بتضحياتـــه وتفانيـــه، األمـــر الـــّذي يمســـح عنه 
مـــا راكمتـــه الســـنوات مـــن عنـــاء ويحفـــزه علـــى البذل ويشـــحنه 
بالتجديـــد، وغالبا فإّن ذاكرة األغلبية منهـــم تخذلهم في التعرف 

على طلبتهم.
مناســـبة هذا الحديث حفل التكريـــم الذي أقامته جمعية الجنبية 
الخيريـــة لعدد مـــن المعلمين والمعلمـــات المتقاعديـــن قبيل أيام، 
وألقـــى األســـتاذ طه أحـــد المعلمين المتقاعدين كلمـــة تقطر وفاء 
وعرفانـــا بـــدور المربيـــن بينها “يا من تســـكن في ســـويداء القلب 
وتنقـــش فـــي الذاكرة صـــورة الوردة التـــي أزهـــرت ومازالت تنثر 
عبيـــر عطرها في الوجدان.. يا من علمت من لم يعلم كيف تكون 
للكلمـــة نغمتهـــا المبجلـــة عندمـــا تخـــرج من فـــم عاشـــق ال تخونه 
العبـــارة فـــي التعبيـــر عن مشـــاعر االحتـــرام لآلخر.. أيها األســـتاذ 
الجليـــل.. أيـــة كلمـــات توازي جهـــدك. إّن كل الكلمـــات تصغر أمام 
عظيم صنيعك وكل الحروف تقف عاجزة عن حصر مآثرك فلكم 
أيهـــا المربـــون أيها البنـــاة الحقيقيون في عيدكـــم كل الحب وكل 
التقدير والعرفان، وكل ورود األرض وأزهارها وفّلها وياســـمينها، 

ألنه بعطائكم نحيا وعيدكم هو عيد للوطن”.
إن كل عطاء قد يتبخر وينتهي مع الزمن بعد أن يؤدي وظيفته، 
إالّ عطاء المعلم صانع األجيال فإنه يبقى راسخا في الذاكرة إلى 
آخـــر العمر. وهذا يعني أّن وظيفة هذا اإلنســـان تقترب من مهمة 
ورســـالة األنبيـــاء. لقد خّلد أحمد شـــوقي مهمة المعلـــم بقوله “قم 

للمعلم وّفه التبجيال.. كاد المعّلم أن يكون رسوال”.

*  كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

االستهتار مازال نشطًا عند البعض
يفتـــرض أن جائحـــة كورونـــا قـــد علمتنا الكثيـــر في مياديـــن متنوعة 
بالنـــص والوقائـــع، لكـــن مـــع األســـف مازالـــت هنـــاك فئة فـــي المجتمع 
تستهتر بالتعليمات واالحترازات، وكأنها قد تلقت تدريبا قليال وليس 
منهجـــا متكامال اســـتمر عامين يتعلق بالتعليمات واإلرشـــادات ولبس 
الكمـــام والتعقيم، وبالرغم من انتهاء الجائحة أو تأثيرها المحدود إال 
أن التخلف وعدم القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية مازال نشطا 
عنـــد البعض، فعلى ســـبيل المثال هناك أولياء أمور يرســـلون أبناءهم 
إلى المدارس وهم يحملون أعراض المرض، وهذا ما حصل قبل أيام، 
حيث تســـببت طالبة في إحـــدى المدارس الثانوية فـــي نقل “كورونا” 
إلـــى حوالي ثـــالث طالبات معها في الفصل، وبـــكل األلفاظ التقويمية 
يعد هذا التصرف غير مســـؤول من أولياء األمور ويعكس االســـتهتار 
بســـالمة أبنائهـــم أوال وســـالمة اآلخرين ثانيـــا، لهذا نتمنـــى من وزارة 
التربيـــة والتعليـــم أن تخطر أولياء األمور بعدم إرســـال أي طالب إلى 

المدرسة طالما فيه أعراض حتى إن كانت طفيفة.
حتى جهـــات العمل الحكومية والخاصة، يفتـــرض أن تنبه الموظفين 

بضـــرورة اتخـــاذ كامل اإلجـــراءات الوقائية، حيث مـــن يعاني من أية 
أعـــراض مرضيـــة يجلس فـــي بيته وال يذهـــب للعمل وينقـــل العدوى 
لغيره، خصوصا في جهات العمل المعروف عنها النقاشـــات المفتوحة 

في المكاتب.
كمـــا أخبرنـــي أحـــد أطباء المراكـــز الصحية أن بعض المرضـــى مازالوا 
يدخلـــون المركـــز بـــدون لبـــس الكمـــام، وعندمـــا يطلـــب منهـــم ذلـــك، 
يـــردون بـــكل بـــرود “كورونا خلصت”. هـــذه النوعية مـــن الناس مكبلة 
بمختلـــف أصفـــاد وقيود التخلف والغباء وصـــدأ الذهن، ويفترض من 
إدارة المراكـــز الصحية عدم الســـماح ألي مريض بالدخول بدون لبس 
الكمام، وعدم االكتفاء بوضع علبة الكمامات أمام المدخل وترك األمر 

اختياريا.
ما أريد قوله هو ان جائحة كورونا يفترض أنها أعطتنا اتجاهات جديدة 

في حياتنا، وغيرت سلوكنا االجتماعي وعاداتنا على نطاق واسع.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

نهار الجمعة القادم، الثامن عشـــر من شـــهر نوفمبر، تختتم في مدينة شـــرم الشـــيخ 
المصريـــة، على ســـاحل البحر األحمر، أعمال فعاليات قمـــة تغير المناخ، والتي يمكن 
وصفهـــا وعن حق بأنها قمة تاريخية، نجحت فيها مصر المحروســـة، قيادة وشـــعبا، 
مؤسســـات حكومية وجمعيـــات أهلية، في تقديم نموذج رائد وقـــدوة، في التنظيم 
والتنســـيق، وفي توجيه أنظار العالم إلى واحدة من أهم، بل ربما أهم قضية، باتت 

تهدد حياة البشر والحجر في حاضرات أيامنا.
يصبـــح مـــن المجحـــف القـــول إن المســـطح المتـــاح للكتابـــة، يكفـــي إلعطاء شـــهادة 
شـــافية وافيـــة عمـــا دار خالل اثني عشـــر يوما، من نـــدوات وحـــوارات، ومن كلمات 
ومحاورات، شارك فيها نحو 120 رئيس دولة، وأكثر من 30 ألف ناشط. أدرك العالم 
أن التهديـــدات النوويـــة المتبادلة، ليســـت هي الســـبب الرئيس الـــذي يمكن أن يفني 
الكـــرة األرضيـــة، بل تدهـــور الحالة المناخية، بـــدءا من االحتباس الحـــراري، وصوال 
إلـــى ذوبان األقطاب الجليدية، مرورا بالتصحر والجفـــاف، والهجرات غير المنظمة، 
والصراعات الحدودية بسبب الموارد الطبيعية، وعليه فإنه يصدق القول ان المشهد 
أقـــرب مـــا يكون إلى نوع من أنواع القنبلة اإليكولوجية، والتي تكاد تنفجر في وجه 

البشرية دفعة واحدة. 
في كلمته االفتتاحية شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية التحرك 

لمعالجـــة أزمـــة المنـــاخ المصيريـــة التـــي تعتبـــر أكبـــر التحديـــات التي تواجـــه العالم 
علـــى اإلطـــالق. ولعـــل أنفع وأرفـــع ما جاء في كلمـــة الرئيس المضيـــف للقمة، هو أن 
الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض 
االنبعاثـــات واالحتباس الحـــراري، للحد من الكوارث المناخيـــة التي تضرب مختلف 
مناطق العالم مســـببة ضحايا وخســـائر ضخمة. هل جاءت قمة شـــرم الشيخ لتسهم 

في تحول حياة ماليين البشر نحو األفضل؟
المؤكـــد أن ذلـــك كذلـــك، وربمـــا مـــن أنجـــع ما جـــرى عبرها، هـــو وضع األمـــم الكبرى، 
الصناعيـــة بنـــوع خـــاص، أمـــام اســـتحقاقات متوجبـــة عليهـــا، لدعـــم وعـــون الدول 
الصغيـــرة والفقيـــرة النامية، تلك التي تدفع أكالف التلوث البيئي، الناجم عن جشـــع 
الدول الرأســـمالية، والتي باتت إغراءات المكاسب الســـريعة، تجعلها تتجاوز الرؤى 
اإلنسانية النبيلة. في قمة جالسكو في اسكتلندا العام الماضي، ألزمت الدول الغنية 
في مجموعة الســـبع، وكذا مجموعة العشـــرين نفســـها بتقديم مســـاهمات تصل إلى 
100 مليـــار دوالر لفقـــراء العصر، غير أن واقع الحال يشـــير إلـــى أن ما جرى تقديمه 
بالفعل من مبالغ، يثير الســـخرية، لضآلته رغم أن تلك األمم هي الســـبب الرئيس في 

تلويث األرض وتهديد مستقبلها.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

شرم الشيخ... رواق المناخ األممي المعاصر

الغيرة المرضية في العالقة الزوجية
بعـــد يوم حافـــل بالمهمات تســـتعد الزوجة للخلود إلـــى النوم، تقول 
مـــا إن تضـــع رأســـها على الوســـادة حتـــى تبـــدأ رحلة األفـــكار تداهم 
دماغهـــا بشراســـة، تشـــعر أن زوجها غيـــر مخلص رغم أنهـــا ال تمتلك 
أي دليـــل، يتضاعـــف لديها الشـــعور بالدونية، األمر الـــذي يجعلها في 
حالـــة عصبية مســـتمرة طـــوال اليوم وفـــي تعاملها حتى مـــع األبناء 
وزمالئهـــا فـــي العمل، تصل إلى مرحلة مـــن الغيرة غير مبررة، وتجد 
أن للوهـــم نصيبـــا كبيرا فـــي جميع األفـــكار التي تراودهـــا، تحرضها 
الغيـــرة للتفتيش المســـتمر في ممتلكات الزوج وقـــد وصل بها األمر 
إلـــى مالحقـــة أماكن وجـــوده، هذه الزوجة وهي تصـــف حياتها التي 
تحولت إلى جحيم باتت تشعر باالستياء المستمر من شريكها وفي 

الوقت ذاته تخشى أن تخسره.
إنهـــا الغيـــرة المرضية التـــي تعد أحد أشـــكال االضطرابات النفســـية 
الخاصـــة بالوهـــم المســـتمر والدخول في حالة الشـــك، تعتبـــر الغيرة 
المرضيـــة مـــن أكثـــر المشـــكالت تعقيـــدًا إذا مـــا تـــم الوقـــوف عندها 
ومحاولـــة العـــالج لمـــا لها مـــن أثر كبير علـــى الحيـــاة الزوجية وهدم 
الحياة األســـرية حيث تتشـــكل هذه الغيرة بسبب التعلق غير اآلمن، 
فالـــزوج الـــذي يعاني من أحد أشـــكال هـــذا التعلق قـــد يكون عرضة 
لإلصابـــة بالغيـــرة المرضيـــة عـــدا كثـــرة المخـــاوف التـــي تجعل أحد 
الشريكين في حالة خوف من أن يتم استبدال الشريك في أي وقت، 
إن فقد األمان في العالقة الزوجية من مورثات الغيرة التي بدورها 

تمهد لظهور الكثير من االضطرابات والمشكالت النفسية المعقدة. 
إدراك أحـــد الزوجيـــن وجود هذه المشـــكلة يتطلب التدخل الســـريع 

لعالجها ومعرفة األسباب الكامنة وراء الغيرة المفرطة.

*  كاتبة واختصاصية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم

“الزنكلوني” مسلســـل اشتهر بشكل واســـع ابان العصر الذهبي للمسلسالت المصرية، 
حيث حظيت هذه النوعية من الدراما بانتشار واسع، خصوصا في حقبة السبعينات 
والثمانينـــات، وذلـــك لوجود الشاشـــة الصغيرة في معظم البيوت آنـــذاك بعد احتكار 
الســـينما للشاشـــة الفضية ردحًا مـــن الزمن، األمر اآلخر وهو األهـــم، أن هذه النوعية 
من المسلســـالت كانت تتناول الكثير من القضايا الواقعية التي تهم المشاهد وتلقي 
الضوء على المشـــاكل النفســـية واالجتماعية الساخنة وبأسلوب كوميدي، بعيدًا عن 
التخبـــط الفنـــي المرتهن بالماديات البحتة الذي ألقى ظاللـــه على الكثير من األعمال 

فيما بعد.
كانـــت تلكـــم مقدمة ضرورية للتعريف بشـــخصية “الزنكلوني” التـــي تفرد بها الممثل 
المرحـــوم “محمـــد رضـــا”، حيث كان يقـــوم بدور مرتكـــب األخطاء من خـــالل وقائع 

هادفة تدور أحداثها حول قضايا وسلبيات شائعة في المجتمع.
تكاد تكون “اآلفات النفســـية” العنوان العريـــض لمعظم األحداث التي كانت تتناولها 
كل حلقـــة، وإن كانـــت تأتـــي أحيانـــًا بصـــور مبالـــغ فيهـــا، فالطمـــع والحســـد والكذب 
واالحتيال والتدخل في شؤون اآلخرين كانت السمة الغالبة، وبالطبع كانت النتائج 
كارثية حسب األحداث، إال أن العبرة كانت تأتي على شكل حوار لتضع النقاط على 

الحروف في نهاية كل حلقة.

نأتـــي اآلن لنســـقط أحداث مسلســـل “الزنكلوني” علـــى واقعنا المعاصـــر وهو مقصد 
حديثنـــا، كـــم من “زنكلونـــي” يعيش بيننا؟ بل كـــم من “زنكلوني” يعشـــعش بداخلنا؟ 
وكم من مشـــكلة وحادثة أتت علينا بالوبال وتردي الحال، بســـبب “الزنكلوني” الذي 
ربمـــا الزمنـــا في مســـيرة حياتنا؟ نعم، شـــخصية “الزنكلوني” وما تحمـــل من رمزية، 
مازالـــت مستشـــرية فـــي بعض المجتمعات، بل تســـري فيها ســـري النار في الهشـــيم، 
فربما تجدها تتجسد في إنسان متنفذ أو صاحب قرار أو في مدير متسلط ال يقبل 
االعتـــذار أو ربمـــا يكـــون زميلك في العمل أو المدرســـة أو جـــارك أو قريبك أو حتى 
شريك حياتك أو ربما تكون أنت، كل ذلك أمر محتمل! والسؤال الحاضر: ما العمل؟!
الجواب الصادم، هو أننا نحن من نســـاهم في بزوغ تلكم اآلفات النفســـية ونفتح لها 
المجال لتطفو على الســـطح قبل أن تتجســـد في ســـلوكيات اآلخرين، فاألمر يتعلق 
بك أنت وليس “بزنكلوني” وإن تبختر أمامك، فأنت وحدك المسؤول عن تصرفاتك 
واختيـــار رفقائـــك، فقـــط “كن كمـــا أنت”، مســـتقالً بذاتـــك، مراعيـــًا أقوالـــك ومرتهنًا 
بأفعالك، فكلما حزمت أمرك وكنت ثابتًا على قناعاتك، تجاوزك “الزنكلوني” وتنحى 

عنك.

* كاتب بحريني

* عصام عبداهلل

كم “زنكلوني” يعيش بيننا؟... “بالش فضايح”
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