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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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كتبت فاطمة علي:
حــقــق الــبــروتــوكــول الــعــاجــي لــحــاالت 
الــمــفــاصــل  ــهــــاب  ــتــ »الــ أو  الـــركـــبـــة  خـــشـــونـــة 
التنكسي« المطبق في قسم العاج الطبيعي 
نسبة  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
الشفاء من اآلالم 90% للحاالت المبدئية 
دون  من  المتوسطة  للحاالت  منها  و%70 
يــعــتــمــد أخــصــائــيــو  إذ  تــدخــل جـــراحـــي،  أي 
العاج الطبيعي بالقسم عددًا من التمارين 
الفخذ  في  الداخلية  العضات  الستطالة 
وتقويتها ومن ثم التدرج في التمارين إلى 
حين تحقيق التوازن المطلوب في المشي 
والــحــركــة مــع االســتــعــانــة بــأحــدث األجــهــزة 
ــة الـــطـــبـــيـــة لـــتـــقـــويـــة الـــعـــضـــات،  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
المحيطة  والمفاصل  واألوتــــار،  واألربــطــة، 
تحسن  نتائج  يعطي  مما  الركبة  بمفصل 
مــلــمــوســة بــعــد 8 جــلــســات عــاجــيــة بمعدل 

جلستين إلى 3 أسبوعيا.
صرح بذلك لــ»أخبار الخليج« أخصائي 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي عــيــســى إســحــاقــي، مشيرا 
عاجية  جــلــســة   421 قـــدم  الــقــســم  أن  الـــى 
خــال  الــركــبــة  بخشونة  مصابين  لــمــرضــى 
ــرز  أبــ أن  ــيـــن، مـــوضـــحـــا  ــمـــاضـ الـ الـــشـــهـــريـــن 
خشونة  لــحــاالت  الطبيعي  الــعــاج  أهـــداف 
وتقليل  الحركة،  نطاق  الركبة هي تحسين 
وإطالة  المحيطة  العضات  وتقوية  األلــم، 
الـــعـــضـــات الــمــحــيــطــة، وزيــــــــادة األنــشــطــة 
الهوائية، مشيرا إلى أنه في حال لم يستجب 
المريض للعاج الطبيعي نلجأ الى اإلبر: 

وهي نوعان االبر الزيتية )الزاللية( ونسبة 
ويقتصر  و%70،   50 بين  تــتــراوح  نجاحها 
اســتــخــدامــهــا عــلــى الـــمـــراحـــل األولــــــى من 
ونسبة  الكورتيزون  إبــر  تأتي  ثم  الخشونة، 

نجاحها أقل من %50.
الطبيعي يصف  اختصاصي  بــأن  وأفــاد 
التمارين المختلفة تبعًا لحالة كل مريض، 
أخـــذا فــي االعــتــبــار وزنـــه، وســنــه، وغــالــبــًا ما 
يــوصــى الــمــريــض بــخــســارة الـــوزن لتخفيف 
منوها  الركبة،  الزائد على مفصل  الضغط 
إلى آلية التدرج في العاج الطبيعي لتحقيق 
نتائج ملحوظة، والتي تشمل العاج باإلبر، 
الرياضية  التمارين  ممارسة  إلى  باإلضافة 
الــمــنــاســبــة وتــخــفــيــف الــــــوزن والــكــثــيــر من 
العوامل التي تسهل في الوصول إلى نتائج 
فـــي تخفيف  وتـــســـاعـــد  لــلــمــريــض  مــرضــيــة 
تصاحبها  التي  الحاالت  من  للعديد  اآلالم 

خشونة نسبية في الركبة.
العالمي  باليوم  االحتفاء  تم  إنــه  وقــال 
لــلــعــاج الــطــبــيــعــي لــهــذا الــعــام تــحــت شعار 
التهاب المفاصل، موضحا أن هذه المناسبة 
جاءت لتعزيز الوعي واالعتراف بالمساهمة 
العاج  أخصائيو  يقدمها  الــتــي  الحاسمة 
الطبيعي في العالم، إذ يتم تنظيم العديد 
المنظمات  قبل  والندوات من  األنشطة  من 

واألعضاء لاحتفال بها.
أو  الركبة  خشونة  أن  اسحاقي  وأوضـــح 
أنواع  أكثر  هو  التنكسي«  المفاصل  »التهاب 
التهاب المفاصل انتشارًا، وهو مرض مزمن 
يــصــيــب الــمــفــاصــل نــتــيــجــًة لــتــآكــل وضــعــف 
الغضاريف التي تحمي المفاصل مما يؤدي 

ينتج  مــا  الــبــعــض  ببعضها  احــتــكــاكــهــا  ــى  إلـ
بـــاآلالم،  والــشــعــور  الحركة  فــي  صعوبة  عنه 
على  يؤثر  المفاصل  التهاب  أن  الى  مشيرا 
أي مــفــصــل فـــي الــجــســم، لــكــنــه يــصــيــب في 
الغالب مفاصل اليدين والركبتين والوركين 
والعمود الفقري ويصيب من 50 إلى %60 
مــمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 50 عــامــًا بشكل 
بــدأت تظهر  الراهن  الوقت  أنــه في  عــام، إال 
بشكل الفت عند الشباب مع زيادة معدالت 

البدانة وأمراض السمنة.
وذكر أن الخشونة تكون بتآكل الغضروف 
ويتسبب بتآكل وتحلل الغضاريف الملتصقة 
بالدعامة المرتبطة بها والتي توفر دعامة 
ــن هــذا  مـــرنـــة لــعــظــام الــمــفــصــل، ويــنــتــج عـ

الــتــرقــق فــي الــفــاصــل الــغــضــروفــي نــتــوءات 
عــظــمــيــة تــتــســبــب فــــي صـــعـــوبـــات بــالــمــشــي 
موضحا  شــديــدة،  آالم  تصاحبها  والــحــركــة 
أن الــعــديــد مـــن األطـــبـــاء الــمــخــتــصــيــن في 
مستشفى الملك حمد الجامعي ينصحون 
الطبيعية  بــالــعــاجــات  بــالــبــدء  مــرضــاهــم 
كخطوة أولى للتخلص من اآلالم المزمنة 
مـــن خــــال مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 
ــز عـــلـــى الـــعـــضـــات  ــركــ ــي تــ ــتــ ــبـــة الــ ــنـــاسـ الـــمـ
الــمــحــيــطــة بــمــفــصــل الــركــبــة والــمــحــافــظــة 
على زيادة ثبات المفصل وتحسين مرونته 

والقدرة على تحريكه.
التي  العوامل  أهم  إلى  وأشــار إسحاقي 
قد تساعد على تضرر مفصل الركبة وتطوره 
والجنس  »العمر  منها  الركبة،  خشونة  إلى 
األنثوي والسمنة وضعف العضات وإصابة 
الرياضية،  المهنية/  )األنشطة  المفاصل 
أن  ثبت  عديدة  لــدراســات  وفقا  بأنه  مفيدا 
السمنة ترتبط ارتباطا قويا مع زيادة سرعة 
تــآكــل الــغــضــاريــف وأن زيــــادة وحـــدة واحـــدة 
فقط من مؤشر كتلة الجسم )BMI( تؤدي 
الغضاريف  تآكل  سرعة  احتمال  زيــادة  الــى 
الى  الدراسات  بنسبة 11%، لذلك خلصت 
أن  يمكن  بالسمنة  المصابين  األفــــراد  أن 
يخفضوا خطر اإلصابة بخشونة المفاصل 
مـــن خــــال فـــقـــدان الـــــوزن الــــذي يــعــّد أهــم 
المرضى  فــي  الــمــرض  تطور  عامل إلبــطــاء 
الــمــصــابــيــن بــالــخــشــونــة بــالــفــعــل وتــقــوس 
الساقين، وبالتالي فإن الوقاية من خشونة 
على  مبكرا  الــتــعــرف  تستدعي  الــغــضــاريــف 

هذه األسباب وعاجها. 

وأوضــــــــح حـــــرص الــحــكــومــة 
عــلــى ربــــط بــرنــامــجــهــا بـــأهـــداف 
تأتي  والتي  المستدامة،  التنمية 
منسجمة مع المساعي المبذولة 
التنمية،  استمرار عجلة  لضمان 
ودعـــم كــافــة الــجــهــود والــمــبــادرات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــخـــدم تــحــقــيــق 

األهداف التنموية في العالم.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــفــضــلــه 
صباح أمس برعاية الحفل الذي 
نظمته شركة دار الباد للصحافة 
والنشر »صحيفة الباد« لإلعان 

درع  بجائزة  الفائزة  الشركة  عن 
االجتماعية  للمسؤولية  الــبــاد 
فوزية  بحضور   ،2022 للشركات 
بنت عبداهلل زينل، رئيسة مجلس 
النواب، وعلي بن صالح الصالح، 
رئيس مجلس الشورى، وعدد من 
المسؤولين  مــن  ونخبة  ــوزراء،  الــ
والــــســــفــــراء ومـــمـــثـــلـــي الــســلــطــة 
ــال  ــمــ ــاع األعــ ــ ــــطـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وقـ

ومنظمات المجتمع المدني.
ــرب  ــ ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــالــــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــيـــخ خــ الـــشـ

لصحيفة  تـــقـــديـــره  ــن  عـ خــلــيــفــة 
للجائزة،  العليا  واللجنة  الباد 
واحــدة  تعد  الــتــي  مبادرتها  على 
تنظمها  أخــرى  مبادرات  بين  من 
في  واألهــلــيــة  الرسمية  الــجــهــات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــك على 
نــحــو يــعــكــس الــــدور االجــتــمــاعــي 
دعم  في  الخاص  للقطاع  الــبــارز 
ــود الــتــنــمــيــة فــــي الــمــمــلــكــة،  ــهـ جـ
ــع مــســتــوى  ــ والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي رفـ
االجتماعية  بالمسؤولية  الوعي 

للشركات.
الــمــســؤولــيــة  إلــــى أن  ولــفــت 
باتت تمثل عنصرًا  االجتماعية 
الشركات  نشاط  ضمن  أساسيًا 
معايير  تحقيق  تستهدف  التي 
المفهوم  هـــذا  وأن  االســتــدامــة، 
ــتــــزام أخــــاقــــي يــحــمــل  ــالــ بـــــرز كــ
ــات مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــجــاه  ــركــ ــشــ الــ
الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع عــبــر رعــايــة 
االحــــتــــيــــاجــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــود بــالــنــفــع عـــلـــى عــمــل  ــعـ بـــمـــا يـ

المنظومة االقتصادية.
من جانبه، أعرب عبدالنبي 
مجلس  رئيس  الشعلة،  عبداهلل 
إدارة شركة دار الباد للصحافة 
ــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  ــ والـــــنـــــشـــــر، فــ
الشكر  بالغ  عــن  الحفل،  خــال 
مجلس  رئيس  لنائب  والتقدير 
التحتية  البنية  ووزيــــر  ــوزراء  ــ الـ
الــحــفــل،  ــذا  هـ بــرعــايــة  لتفضله 
ــكـــس مـــــا تـــولـــيـــه  ــعـ فـــــي داللــــــــة تـ
الـــحـــكـــومـــة مــــن اهـــتـــمـــام بــقــيــم 
ومبادئ المسؤولية االجتماعية 

للشركات.
صحيفة  تبنت  »لقد  وقـــال: 
ــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ الـــــبـــــاد مــــــبــــــادرة الـ
االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات إيــمــانــًا 
منها برسالة ودور وسائل اإلعام 
فـــي خـــدمـــة قــضــايــا الــمــجــتــمــع، 
وانـــــــطـــــــاقـــــــًا مـــــــن اإلحــــــســــــاس 
خطط  دعــم  تجاه  بمسؤوليتها 
أهداف  الدولة لتحقيق  وبرامج 
ومساهمة  المستدامة،  التنمية 

ــي االرتـــــقـــــاء بــمــســتــوى  مــنــهــا فــ
على  الــشــركــات  وتحفيز  الــوعــي 
ــيـــم الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــقـ ــزام بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االلـ

االجتماعية وممارساتها«.
العليا  اللجنة  أن  إلى  يشار 
 75 رصـــد  مــن  تمكنت  لــلــجــائــزة 
ــة تــــــمــــــارس الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــركـ ــ شـ
منتظمة،  بأساليب  االجتماعي 
تمارسها  شــركــة   26 بينها  ومـــن 
ضــمــن أطـــر الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
ــات مــتــفــاوتــة  الــمــعــتــمــدة بــــدرجــ
أيــضــًا، وهـــي الــشــركــات الــتــي تم 
ــدرع الــبــاد  ــ تــرشــيــحــهــا لــلــفــوز بـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــلــ لــ

للشركات.
وجرى خال الحفل اإلعان 
بالجائزة،  الــفــائــزة  الشركة  عــن 
للصناعات  الخليج  شركة  وهــي 
حيث  )جيبك(،  البتروكيماوية 
ممثلي  بتسليم  معاليه  تفضل 
للمسؤولية  الــبــاد  درع  الشركة 

االجتماعية للشركات 2022.

ف��ي تحقي��ق  بريادته��ا  البحري��ن تفخ��ر  ب��ن عب��داهلل:  خال��د 
الأه�داف الإنمائي�ة ورب�ط برنامجه�ا باأه�داف التنمية الم�س�تدامة

نائب رئيس مجلس  آل خليفة،  الشيخ خالد بن عبداهلل  أكد 
البحرين بقيادة حضرة  أن مملكة  التحتية،  البنية  الــوزراء ووزيــر 
الباد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجالة  صاحب 
المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
بريادتها  لتفخر  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل 
الناجحة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وبالخطوات التي 

اتخذتها لمواكبة أهداف التنمية المستدامة 2030.

اأخ�صائي عالج طبيعي في »حمد الجامعي«:

قدمنا خدماتنا اإلى 421 حالة خ�سونة مفا�سل خالل ال�سهرين الما�سيين 

} عيسى إسحاقي.

ــورة جــمــيــلــة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أكـــــــــدت الــ
رئــيــســة مؤتمر  الــســلــمــان  مــحــمــد 
البحرين الدولي لنقص المناعة 
البحرين  مملكة  أن  المكتسبة 
مــاضــيــة فـــي مـــبـــادراتـــهـــا الــطــبــيــة 
الــتــي مــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة في 
جــعــل الــمــمــلــكــة قــبــة الحــتــضــان 
مركزا  وتكون  الكبرى  المؤتمرات 
ــراء  ــبـ ــخـ إقـــلـــيـــمـــيـــا فــــي تـــجـــمـــع الـ
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن والــمــســتــشــاريــن، 
ــتــــســــاب  تــــهــــدف إلـــــــى تـــــبـــــادل واكــ
في  تصب  التي  الطبية  الخبرات 
والمقيمين  المواطنين  مصلحة 

على أرض المملكة.
وأعربت عن شكرها وتقديرها 
لـــكـــافـــة الــمــســاهــمــيــن فــــي نــجــاح 
المناعة  لنقص  البحرين  مؤتمر 
المكتسبة الذي أقيم تحت رعاية 
الشيخ  الــفــريــق طــبــيــب  وحـــضـــور 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
مبينة أن هذا النجاح يضاف إلى 
والــنــجــاحــات  اإلنـــجـــازات  سلسلة 
ــلـــكـــة فــي  الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــمـــمـ
ــرات الــطــبــيــة  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــتـــضـــان الـ احـ

الكبرى على أرضها.
ــتــــورة جــمــيــلــة  وأشــــــــارت الــــدكــ

المؤتمر  أن  الى  السلمان  محمد 
خرج بتوصيات عديدة عن مرض 
نقص المناعة المكتسبة بعد أن 
شــهــد ســلــســلــة مـــن الــمــحــاضــرات 

واألوراق العلمية القيمة في ظل 
الخبراء  مــن  الــواســعــة  المشاركة 
و االســتــشــاريــيــن واألكــاديــمــيــيــن 
ــلــــوم  ــعــ الــــــذيــــــن أبـــــــحـــــــروا فــــــي الــ

مما  الجانب  هــذا  فــي  المتطورة 
الكبير  اإليــجــابــي  األثــــر  لـــه  كـــان 
ــامــــل األهـــــــداف  ــلـــى تــحــقــيــق كــ عـ

المرجوة من المؤتمر.

ــتــــورة جــمــيــلــة  وأشــــــــادت الــــدكــ
مــحــمــد الــســلــمــان بــالــدعــم الــذي 
الشركات  مــن  المؤتمر  بــه  حظى 
ــة الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ والــــمــــؤســــســــات الـ
النجاح  كــامــل  فــي تحقيق  أســهــم 
لــلــمــؤتــمــر وســـاهـــم بــشــكــل فــعــال 
الــمــرجــوة،  االهــــداف  فــي تحقيق 
مؤكدة أن هذا الدعم يؤكد الحس 
الــوطــنــي لــلــشــركــات والــمــؤســســات 
في  الــفــعــال  المجتمعي  ــا  ــ ودورهـ

نجاح المؤتمر.
الراعية  الــشــركــات  أن  ويــذكــر 
ــي شــركــة  الــــداعــــمــــة لــلــمــؤتــمــر هــ
وشركة   GILEAD وشركة   GSK
الخليج للصناعات البتروكيماوية 
»جيبك« وشركة ألمنيوم البحرين 

»ألبا« وتمكين.
وأعربت عن شكرها وتقديرها 
للقائمين على التنظيم متمثلين 
بشركة أديوكيشن والجهود البارزة 
المنظمة  الــلــجــنــة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
ــان  ــجـ ــلـ ــمـــر ومـــخـــتـــلـــف الـ ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ
ــة مــمــيــزة  ــوحــ ــــن ســـجـــلـــوا لــ ــذيـ ــ الـ
ما  لتأكيد  والــتــفــانــي  الــعــمــل  فــي 
كــفــاءات  مــن  المملكة  بــه  تتمتع 
اسم  رفع  وطنية مخلصة هدفها 

المملكة عاليًا.

تو�سيات عديدة في موؤتمر البحرين الدولي حول مر�ص نق�ص المناعة المكت�سبة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 
البحرين  مملكة  تستضيف  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
القمة العربية الدولية لألمن السيبراني، وذلك 
الــمــقــبــل بمركز  ديــســمــبــر  الــفــتــرة مــن 8-6  فــي 
الــبــحــريــن الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، وســـط حضور 

ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
ناصر  الشيخ  سمو  صــرح  المناسبة  وبهذه 
الوطني  األمـــن  مستشار  خليفة،  آل  حمد  بــن 
السيبراني  األمــن  يعد  الملكي:  الــحــرس  قائد 
ــا لــــألمــــن الـــقـــومـــي والــتــنــمــيــة  ــًيـ ــيـــسـ عــــامــــًا رئـ
الـــبـــحـــريـــن. يعتمد  مــمــلــكــة  فـــي  ــتـــصـــاديـــة  االقـ
تحتية  بنية  وجــود  على  المملكة  ــار  وازدهـ أمــن 
آمــنــة لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، 
ــلــــتــــزم الـــمـــمـــلـــكـــة بـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا فــي  وتــ
االستراتيجية  وضعت  وقد  السيبراني  الفضاء 
معالجة  أجــل  مــن  السيبراني  لألمن  الوطنية 
والمتنامية  الــحــالــيــة  السيبرانية  الــتــهــديــدات 
مع  وتماشيًا  بها.  المرتبطة  المخاطر  وتقليل 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــألمــن الــســيــبــرانــي، 
تهدف القمة العربية الدولية لألمن السيبراني 
االحتياجات  لتلبية  نوعية  إضافة  تقديم  إلــى 
الـــمـــحـــددة الســـتـــكـــشـــاف تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة 
والــتــعــلــم والــتــعــامــل مـــع الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 

العالمي المتطور.
وتـــهـــدف الــقــمــة إلــــى تــعــزيــز االبـــتـــكـــار في 
ــن الــســيــبــرانــي، وتــســلــيــط الــضــوء  ــ مـــجـــال األمـ
االتــجــاهــات  وأحـــدث  العالمية  الــمــبــادرات  على 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة أبـــرز 
التحديات التي تواجه مجال األمن السيبراني 
أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  فــي منطقة 
ودراســات  العملية  الحلول  تقديم  على  والعمل 
الرئيسية،  القطاعات  عبر  الممارسات  ألفضل 
والقادة في مجال  الخبراء  القمة  حيث تجمع 

األمن السيبراني من جميع أنحاء العالم.
تأخذ  منصة  توفير  إلــى  القمة  تهدف  كما 
المشاركين في رحلة شاملة من خال ورش عمل 

محاكاة وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة مستديرة، 
الحية،  والمسابقات  التحديات  من  عدد  إلى  إضافة 
السيبراني.  لألمن  كافية  قــدرة  بناء  ستضمن  والتي 
الناشئة  الشركات  منطقة  ستوفر  ذلــك،  على  عــاوة 
مع  للتواصل  الناشئة  للشركات  مخصصة  منطقة 
باإلضافة  والمستثمرين،  الرئيسيين  القرار  صانعي 

إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب 
في مجال األمن السيبراني. 

برعاية ولي العهد رئي�س الوزراء..

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال����دول����ي����ة ل�����الأم�����ن ال�������س���ي���ب���ران���ي

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

بــن علي  الــدكــتــور مــاجــد  استقبل 
الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
ــي  ــوالنــ ــمــ ــر الــ ــ ــاسـ ــ ــرة يـ ــ ــيــ ــ الـــطـــفـــلـــة أمــ
في  تعرضت إلســاءة  والتي  ووالــديــهــا، 
الــمــعــامــلــة أثــنــاء وجـــودهـــا فــي إحــدى 
اهتمام  الوزير  أكــد  حيث  الحضانات، 
في  الطلبة  بحماية  الــراســخ  ــوزارة  ــ الـ
ــل الــــمــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة، مـــشـــددًا  كــ
تــتــســاهــل مـــع أي  الـــــــوزارة ال  عــلــى أن 
تجاوزات بحق الطلبة أو المعلمين أو 
أن  إلى  ومشيرًا  التربوية،  المؤسسات 
الــوزارة مستمرة في اتخاذ اإلجــراءات 
وفـــقـــًا  مـــخـــالـــفـــات  ــد أي  الـــــرادعـــــة ضــ

للقانون والنظام.

وزير �لتربية ي�ستقبل �لطالبة �أميرة.. وي�ؤكد:

ل ت�س�اهل م�ع اأي تج�اوزات بح�ق الطلب�ة والمعلمين

في  والمتواصلة  المتميزة  لــجــهــوده  تــقــديــرا 
مجال العمل اإلنساني داخل وخارج المملكة على 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  قــدم  طويلة  سنوات  مــدار 
عبداللطيف بن أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصاح جائزة ولقب عميد المتطوعين 
ــور مصطفى  ــتـ ــدكـ الـ إلــــى  الــبــحــريــن  فـــي مــمــلــكــة 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  السيد 
اإلنــســانــيــة، وذلــــك فـــي حــفــل كــبــيــر نــظــمــتــه كــاف 
اإلنسانية لتكريم المشاركين في برنامج »تحدي 
الشخصيات  كبار  من  عدد  بحضور  المتطوعين« 

النشطة في التطوع من داخل وخارج البحرين.
وأكد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن 
السيد  الدكتور مصطفى  تكريم  أن  الشيخ  أحمد 
يقوم  لما  تقديرًا  يأتي  المستحقة  الجائزة  بهذه 
للتوجيهات  تنفيذًا  كبيرة  إنسانية  جهود  من  به 
الكريمة السامية لحضرة صاحب الجالة الملك 
المعظم  الباد  آل خليفة عاهل  حمد بن عيسى 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
إنــجــازات  الــمــؤســســة مــن  اإلنــســانــيــة ومـــا حققته 
بقيادة  البحرين  وخـــارج  داخـــل  متميزة  إنسانية 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب.

وبّين فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن 
يعّد  السيد  مصطفى  الــدكــتــور  أن  الشيخ  أحــمــد 

التطوعي  بالعمل  حافلة  ومسيرته  األوائـــل،  الـــرواد  من 
والدؤوب في المجال اإلنساني وشؤون الصحة والسامة 
ــازات مــتــمــيــزة ولــه  ــدريـــب، وصـــاحـــب إنــــجــ ــتـ الــمــهــنــيــة والـ
التنمية  دفع عجلة  كبيرة مخلصة في  عطاءات وجهود 
واالرتقاء بالوطن الغالي، كما يعتبر من أبناء مملكتنا 
المخلصين  البحرين  أبناء  من  للعديد  ورمــزا  الغالية 
الذين ساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء، واستطاع 
البحرين  باسم  يرتقي  أن  الُمنجزة  مسيرته  خــال  من 
في الداخل والخارج. من جانبه عبر الدكتور مصطفى 
يأتي  الـــذي  التكريم  بــهــذا  وتــشــرفــه  ســعــادتــه  عــن  السيد 
الكبير  الــدعــم  ثــم  ومـــن  وجـــل،  عــز  اهلل  لتوفيق  نتيجة 
قبل  مــن  والتطوعي  اإلنــســانــي  العمل  بــه  يحظى  الــذي 
جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم والــحــكــومــة الــرشــيــدة بــقــيــادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والقيادة الشابة والطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وتوفير كافة السبل والتسهيات لدعم وتطوير 
العاملين والمتطوعين في هذا القطاع المهم الذي له 
الدور البارز في مساعدة المحتاجين والمتضررين داخل 
وخارج البحرين. كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى 
الشيخ  أحمد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
على جهود فضيلته في تقدم العمل اإلنساني والخيري، 
ويفتخر  يعتز  التي  الجائزة  هــذه  لنيل  اختياره  مثمنًا 
بها، مشيدًا بجهود كاف اإلنسانية بجمعية اإلصاح في 

خدمة المجتمع البحريني والعمل التطوعي.

كاف الإن�س�انية بجمعي�ة الإ�س�الح تك�رم م�سطفى ال�س�يد
وت��م��ن��ح��ه ج���ائ���زة ول��ق��ب »ع��م��ي��د ال��م��ت��ط��وع��ي��ن«
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كتبت فاطمة علي:
حــقــق الــبــروتــوكــول الــعــاجــي لــحــاالت 
الــمــفــاصــل  ــهــــاب  ــتــ »الــ أو  الـــركـــبـــة  خـــشـــونـــة 
التنكسي« المطبق في قسم العاج الطبيعي 
نسبة  الــجــامــعــي  حــمــد  الــمــلــك  بمستشفى 
الشفاء من اآلالم 90% للحاالت المبدئية 
دون  من  المتوسطة  للحاالت  منها  و%70 
يــعــتــمــد أخــصــائــيــو  إذ  تــدخــل جـــراحـــي،  أي 
العاج الطبيعي بالقسم عددًا من التمارين 
الفخذ  في  الداخلية  العضات  الستطالة 
وتقويتها ومن ثم التدرج في التمارين إلى 
حين تحقيق التوازن المطلوب في المشي 
والــحــركــة مــع االســتــعــانــة بــأحــدث األجــهــزة 
ــة الـــطـــبـــيـــة لـــتـــقـــويـــة الـــعـــضـــات،  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
المحيطة  والمفاصل  واألوتــــار،  واألربــطــة، 
تحسن  نتائج  يعطي  مما  الركبة  بمفصل 
مــلــمــوســة بــعــد 8 جــلــســات عــاجــيــة بمعدل 

جلستين إلى 3 أسبوعيا.
صرح بذلك لــ»أخبار الخليج« أخصائي 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي عــيــســى إســحــاقــي، مشيرا 
عاجية  جــلــســة   421 قـــدم  الــقــســم  أن  الـــى 
خــال  الــركــبــة  بخشونة  مصابين  لــمــرضــى 
ــرز  أبــ أن  ــيـــن، مـــوضـــحـــا  ــمـــاضـ الـ الـــشـــهـــريـــن 
خشونة  لــحــاالت  الطبيعي  الــعــاج  أهـــداف 
وتقليل  الحركة،  نطاق  الركبة هي تحسين 
وإطالة  المحيطة  العضات  وتقوية  األلــم، 
الـــعـــضـــات الــمــحــيــطــة، وزيــــــــادة األنــشــطــة 
الهوائية، مشيرا إلى أنه في حال لم يستجب 
المريض للعاج الطبيعي نلجأ الى اإلبر: 

وهي نوعان االبر الزيتية )الزاللية( ونسبة 
ويقتصر  و%70،   50 بين  تــتــراوح  نجاحها 
اســتــخــدامــهــا عــلــى الـــمـــراحـــل األولــــــى من 
ونسبة  الكورتيزون  إبــر  تأتي  ثم  الخشونة، 

نجاحها أقل من %50.
الطبيعي يصف  اختصاصي  بــأن  وأفــاد 
التمارين المختلفة تبعًا لحالة كل مريض، 
أخـــذا فــي االعــتــبــار وزنـــه، وســنــه، وغــالــبــًا ما 
يــوصــى الــمــريــض بــخــســارة الـــوزن لتخفيف 
منوها  الركبة،  الزائد على مفصل  الضغط 
إلى آلية التدرج في العاج الطبيعي لتحقيق 
نتائج ملحوظة، والتي تشمل العاج باإلبر، 
الرياضية  التمارين  ممارسة  إلى  باإلضافة 
الــمــنــاســبــة وتــخــفــيــف الــــــوزن والــكــثــيــر من 
العوامل التي تسهل في الوصول إلى نتائج 
فـــي تخفيف  وتـــســـاعـــد  لــلــمــريــض  مــرضــيــة 
تصاحبها  التي  الحاالت  من  للعديد  اآلالم 

خشونة نسبية في الركبة.
العالمي  باليوم  االحتفاء  تم  إنــه  وقــال 
لــلــعــاج الــطــبــيــعــي لــهــذا الــعــام تــحــت شعار 
التهاب المفاصل، موضحا أن هذه المناسبة 
جاءت لتعزيز الوعي واالعتراف بالمساهمة 
العاج  أخصائيو  يقدمها  الــتــي  الحاسمة 
الطبيعي في العالم، إذ يتم تنظيم العديد 
المنظمات  قبل  والندوات من  األنشطة  من 

واألعضاء لاحتفال بها.
أو  الركبة  خشونة  أن  اسحاقي  وأوضـــح 
أنواع  أكثر  هو  التنكسي«  المفاصل  »التهاب 
التهاب المفاصل انتشارًا، وهو مرض مزمن 
يــصــيــب الــمــفــاصــل نــتــيــجــًة لــتــآكــل وضــعــف 
الغضاريف التي تحمي المفاصل مما يؤدي 

ينتج  مــا  الــبــعــض  ببعضها  احــتــكــاكــهــا  ــى  إلـ
بـــاآلالم،  والــشــعــور  الحركة  فــي  صعوبة  عنه 
على  يؤثر  المفاصل  التهاب  أن  الى  مشيرا 
أي مــفــصــل فـــي الــجــســم، لــكــنــه يــصــيــب في 
الغالب مفاصل اليدين والركبتين والوركين 
والعمود الفقري ويصيب من 50 إلى %60 
مــمــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 50 عــامــًا بشكل 
بــدأت تظهر  الراهن  الوقت  أنــه في  عــام، إال 
بشكل الفت عند الشباب مع زيادة معدالت 

البدانة وأمراض السمنة.
وذكر أن الخشونة تكون بتآكل الغضروف 
ويتسبب بتآكل وتحلل الغضاريف الملتصقة 
بالدعامة المرتبطة بها والتي توفر دعامة 
ــن هــذا  مـــرنـــة لــعــظــام الــمــفــصــل، ويــنــتــج عـ

الــتــرقــق فــي الــفــاصــل الــغــضــروفــي نــتــوءات 
عــظــمــيــة تــتــســبــب فــــي صـــعـــوبـــات بــالــمــشــي 
موضحا  شــديــدة،  آالم  تصاحبها  والــحــركــة 
أن الــعــديــد مـــن األطـــبـــاء الــمــخــتــصــيــن في 
مستشفى الملك حمد الجامعي ينصحون 
الطبيعية  بــالــعــاجــات  بــالــبــدء  مــرضــاهــم 
كخطوة أولى للتخلص من اآلالم المزمنة 
مـــن خــــال مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 
ــز عـــلـــى الـــعـــضـــات  ــركــ ــي تــ ــتــ ــبـــة الــ ــنـــاسـ الـــمـ
الــمــحــيــطــة بــمــفــصــل الــركــبــة والــمــحــافــظــة 
على زيادة ثبات المفصل وتحسين مرونته 

والقدرة على تحريكه.
التي  العوامل  أهم  إلى  وأشــار إسحاقي 
قد تساعد على تضرر مفصل الركبة وتطوره 
والجنس  »العمر  منها  الركبة،  خشونة  إلى 
األنثوي والسمنة وضعف العضات وإصابة 
الرياضية،  المهنية/  )األنشطة  المفاصل 
أن  ثبت  عديدة  لــدراســات  وفقا  بأنه  مفيدا 
السمنة ترتبط ارتباطا قويا مع زيادة سرعة 
تــآكــل الــغــضــاريــف وأن زيــــادة وحـــدة واحـــدة 
فقط من مؤشر كتلة الجسم )BMI( تؤدي 
الغضاريف  تآكل  سرعة  احتمال  زيــادة  الــى 
الى  الدراسات  بنسبة 11%، لذلك خلصت 
أن  يمكن  بالسمنة  المصابين  األفــــراد  أن 
يخفضوا خطر اإلصابة بخشونة المفاصل 
مـــن خــــال فـــقـــدان الـــــوزن الــــذي يــعــّد أهــم 
المرضى  فــي  الــمــرض  تطور  عامل إلبــطــاء 
الــمــصــابــيــن بــالــخــشــونــة بــالــفــعــل وتــقــوس 
الساقين، وبالتالي فإن الوقاية من خشونة 
على  مبكرا  الــتــعــرف  تستدعي  الــغــضــاريــف 

هذه األسباب وعاجها. 

وأوضــــــــح حـــــرص الــحــكــومــة 
عــلــى ربــــط بــرنــامــجــهــا بـــأهـــداف 
تأتي  والتي  المستدامة،  التنمية 
منسجمة مع المساعي المبذولة 
التنمية،  استمرار عجلة  لضمان 
ودعـــم كــافــة الــجــهــود والــمــبــادرات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــخـــدم تــحــقــيــق 

األهداف التنموية في العالم.
جــــــــاء ذلــــــــك لــــــــدى تــفــضــلــه 
صباح أمس برعاية الحفل الذي 
نظمته شركة دار الباد للصحافة 
والنشر »صحيفة الباد« لإلعان 

درع  بجائزة  الفائزة  الشركة  عن 
االجتماعية  للمسؤولية  الــبــاد 
فوزية  بحضور   ،2022 للشركات 
بنت عبداهلل زينل، رئيسة مجلس 
النواب، وعلي بن صالح الصالح، 
رئيس مجلس الشورى، وعدد من 
المسؤولين  مــن  ونخبة  ــوزراء،  الــ
والــــســــفــــراء ومـــمـــثـــلـــي الــســلــطــة 
ــال  ــمــ ــاع األعــ ــ ــــطـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وقـ

ومنظمات المجتمع المدني.
ــرب  ــ ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــالــــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــيـــخ خــ الـــشـ

لصحيفة  تـــقـــديـــره  ــن  عـ خــلــيــفــة 
للجائزة،  العليا  واللجنة  الباد 
واحــدة  تعد  الــتــي  مبادرتها  على 
تنظمها  أخــرى  مبادرات  بين  من 
في  واألهــلــيــة  الرسمية  الــجــهــات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــك على 
نــحــو يــعــكــس الــــدور االجــتــمــاعــي 
دعم  في  الخاص  للقطاع  الــبــارز 
ــود الــتــنــمــيــة فــــي الــمــمــلــكــة،  ــهـ جـ
ــع مــســتــوى  ــ والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي رفـ
االجتماعية  بالمسؤولية  الوعي 

للشركات.
الــمــســؤولــيــة  إلــــى أن  ولــفــت 
باتت تمثل عنصرًا  االجتماعية 
الشركات  نشاط  ضمن  أساسيًا 
معايير  تحقيق  تستهدف  التي 
المفهوم  هـــذا  وأن  االســتــدامــة، 
ــتــــزام أخــــاقــــي يــحــمــل  ــالــ بـــــرز كــ
ــات مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــجــاه  ــركــ ــشــ الــ
الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع عــبــر رعــايــة 
االحــــتــــيــــاجــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــود بــالــنــفــع عـــلـــى عــمــل  ــعـ بـــمـــا يـ

المنظومة االقتصادية.
من جانبه، أعرب عبدالنبي 
مجلس  رئيس  الشعلة،  عبداهلل 
إدارة شركة دار الباد للصحافة 
ــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  ــ والـــــنـــــشـــــر، فــ
الشكر  بالغ  عــن  الحفل،  خــال 
مجلس  رئيس  لنائب  والتقدير 
التحتية  البنية  ووزيــــر  ــوزراء  ــ الـ
الــحــفــل،  ــذا  هـ بــرعــايــة  لتفضله 
ــكـــس مـــــا تـــولـــيـــه  ــعـ فـــــي داللــــــــة تـ
الـــحـــكـــومـــة مــــن اهـــتـــمـــام بــقــيــم 
ومبادئ المسؤولية االجتماعية 

للشركات.
صحيفة  تبنت  »لقد  وقـــال: 
ــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ الـــــبـــــاد مــــــبــــــادرة الـ
االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات إيــمــانــًا 
منها برسالة ودور وسائل اإلعام 
فـــي خـــدمـــة قــضــايــا الــمــجــتــمــع، 
وانـــــــطـــــــاقـــــــًا مـــــــن اإلحــــــســــــاس 
خطط  دعــم  تجاه  بمسؤوليتها 
أهداف  الدولة لتحقيق  وبرامج 
ومساهمة  المستدامة،  التنمية 

ــي االرتـــــقـــــاء بــمــســتــوى  مــنــهــا فــ
على  الــشــركــات  وتحفيز  الــوعــي 
ــيـــم الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــقـ ــزام بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االلـ

االجتماعية وممارساتها«.
العليا  اللجنة  أن  إلى  يشار 
 75 رصـــد  مــن  تمكنت  لــلــجــائــزة 
ــة تــــــمــــــارس الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــركـ ــ شـ
منتظمة،  بأساليب  االجتماعي 
تمارسها  شــركــة   26 بينها  ومـــن 
ضــمــن أطـــر الــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
ــات مــتــفــاوتــة  الــمــعــتــمــدة بــــدرجــ
أيــضــًا، وهـــي الــشــركــات الــتــي تم 
ــدرع الــبــاد  ــ تــرشــيــحــهــا لــلــفــوز بـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــلــ لــ

للشركات.
وجرى خال الحفل اإلعان 
بالجائزة،  الــفــائــزة  الشركة  عــن 
للصناعات  الخليج  شركة  وهــي 
حيث  )جيبك(،  البتروكيماوية 
ممثلي  بتسليم  معاليه  تفضل 
للمسؤولية  الــبــاد  درع  الشركة 

االجتماعية للشركات 2022.

ف��ي تحقي��ق  بريادته��ا  البحري��ن تفخ��ر  ب��ن عب��داهلل:  خال��د 
الأه�داف الإنمائي�ة ورب�ط برنامجه�ا باأه�داف التنمية الم�س�تدامة

نائب رئيس مجلس  آل خليفة،  الشيخ خالد بن عبداهلل  أكد 
البحرين بقيادة حضرة  أن مملكة  التحتية،  البنية  الــوزراء ووزيــر 
الباد  ملك  خليفة،  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجالة  صاحب 
المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
بريادتها  لتفخر  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل 
الناجحة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وبالخطوات التي 

اتخذتها لمواكبة أهداف التنمية المستدامة 2030.

اأخ�صائي عالج طبيعي في »حمد الجامعي«:

قدمنا خدماتنا اإلى 421 حالة خ�سونة مفا�سل خالل ال�سهرين الما�سيين 

} عيسى إسحاقي.

ــورة جــمــيــلــة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أكـــــــــدت الــ
رئــيــســة مؤتمر  الــســلــمــان  مــحــمــد 
البحرين الدولي لنقص المناعة 
البحرين  مملكة  أن  المكتسبة 
مــاضــيــة فـــي مـــبـــادراتـــهـــا الــطــبــيــة 
الــتــي مــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة في 
جــعــل الــمــمــلــكــة قــبــة الحــتــضــان 
مركزا  وتكون  الكبرى  المؤتمرات 
ــراء  ــبـ ــخـ إقـــلـــيـــمـــيـــا فــــي تـــجـــمـــع الـ
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن والــمــســتــشــاريــن، 
ــتــــســــاب  تــــهــــدف إلـــــــى تـــــبـــــادل واكــ
في  تصب  التي  الطبية  الخبرات 
والمقيمين  المواطنين  مصلحة 

على أرض المملكة.
وأعربت عن شكرها وتقديرها 
لـــكـــافـــة الــمــســاهــمــيــن فــــي نــجــاح 
المناعة  لنقص  البحرين  مؤتمر 
المكتسبة الذي أقيم تحت رعاية 
الشيخ  الــفــريــق طــبــيــب  وحـــضـــور 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة، 
مبينة أن هذا النجاح يضاف إلى 
والــنــجــاحــات  اإلنـــجـــازات  سلسلة 
ــلـــكـــة فــي  الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــمـــمـ
ــرات الــطــبــيــة  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــتـــضـــان الـ احـ

الكبرى على أرضها.
ــتــــورة جــمــيــلــة  وأشــــــــارت الــــدكــ

المؤتمر  أن  الى  السلمان  محمد 
خرج بتوصيات عديدة عن مرض 
نقص المناعة المكتسبة بعد أن 
شــهــد ســلــســلــة مـــن الــمــحــاضــرات 

واألوراق العلمية القيمة في ظل 
الخبراء  مــن  الــواســعــة  المشاركة 
و االســتــشــاريــيــن واألكــاديــمــيــيــن 
ــلــــوم  ــعــ الــــــذيــــــن أبـــــــحـــــــروا فــــــي الــ

مما  الجانب  هــذا  فــي  المتطورة 
الكبير  اإليــجــابــي  األثــــر  لـــه  كـــان 
ــامــــل األهـــــــداف  ــلـــى تــحــقــيــق كــ عـ

المرجوة من المؤتمر.

ــتــــورة جــمــيــلــة  وأشــــــــادت الــــدكــ
مــحــمــد الــســلــمــان بــالــدعــم الــذي 
الشركات  مــن  المؤتمر  بــه  حظى 
ــة الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ والــــمــــؤســــســــات الـ
النجاح  كــامــل  فــي تحقيق  أســهــم 
لــلــمــؤتــمــر وســـاهـــم بــشــكــل فــعــال 
الــمــرجــوة،  االهــــداف  فــي تحقيق 
مؤكدة أن هذا الدعم يؤكد الحس 
الــوطــنــي لــلــشــركــات والــمــؤســســات 
في  الــفــعــال  المجتمعي  ــا  ــ ودورهـ

نجاح المؤتمر.
الراعية  الــشــركــات  أن  ويــذكــر 
ــي شــركــة  الــــداعــــمــــة لــلــمــؤتــمــر هــ
وشركة   GILEAD وشركة   GSK
الخليج للصناعات البتروكيماوية 
»جيبك« وشركة ألمنيوم البحرين 

»ألبا« وتمكين.
وأعربت عن شكرها وتقديرها 
للقائمين على التنظيم متمثلين 
بشركة أديوكيشن والجهود البارزة 
المنظمة  الــلــجــنــة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
ــان  ــجـ ــلـ ــمـــر ومـــخـــتـــلـــف الـ ــؤتـ ــمـ ــلـ لـ
ــة مــمــيــزة  ــوحــ ــــن ســـجـــلـــوا لــ ــذيـ ــ الـ
ما  لتأكيد  والــتــفــانــي  الــعــمــل  فــي 
كــفــاءات  مــن  المملكة  بــه  تتمتع 
اسم  رفع  وطنية مخلصة هدفها 

المملكة عاليًا.

تو�سيات عديدة في موؤتمر البحرين الدولي حول مر�ص نق�ص المناعة المكت�سبة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 
البحرين  مملكة  تستضيف  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
القمة العربية الدولية لألمن السيبراني، وذلك 
الــمــقــبــل بمركز  ديــســمــبــر  الــفــتــرة مــن 8-6  فــي 
الــبــحــريــن الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، وســـط حضور 

ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم.
ناصر  الشيخ  سمو  صــرح  المناسبة  وبهذه 
الوطني  األمـــن  مستشار  خليفة،  آل  حمد  بــن 
السيبراني  األمــن  يعد  الملكي:  الــحــرس  قائد 
ــا لــــألمــــن الـــقـــومـــي والــتــنــمــيــة  ــًيـ ــيـــسـ عــــامــــًا رئـ
الـــبـــحـــريـــن. يعتمد  مــمــلــكــة  فـــي  ــتـــصـــاديـــة  االقـ
تحتية  بنية  وجــود  على  المملكة  ــار  وازدهـ أمــن 
آمــنــة لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، 
ــلــــتــــزم الـــمـــمـــلـــكـــة بـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــا فــي  وتــ
االستراتيجية  وضعت  وقد  السيبراني  الفضاء 
معالجة  أجــل  مــن  السيبراني  لألمن  الوطنية 
والمتنامية  الــحــالــيــة  السيبرانية  الــتــهــديــدات 
مع  وتماشيًا  بها.  المرتبطة  المخاطر  وتقليل 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــألمــن الــســيــبــرانــي، 
تهدف القمة العربية الدولية لألمن السيبراني 
االحتياجات  لتلبية  نوعية  إضافة  تقديم  إلــى 
الـــمـــحـــددة الســـتـــكـــشـــاف تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة 
والــتــعــلــم والــتــعــامــل مـــع الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 

العالمي المتطور.
وتـــهـــدف الــقــمــة إلــــى تــعــزيــز االبـــتـــكـــار في 
ــن الــســيــبــرانــي، وتــســلــيــط الــضــوء  ــ مـــجـــال األمـ
االتــجــاهــات  وأحـــدث  العالمية  الــمــبــادرات  على 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة أبـــرز 
التحديات التي تواجه مجال األمن السيبراني 
أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  فــي منطقة 
ودراســات  العملية  الحلول  تقديم  على  والعمل 
الرئيسية،  القطاعات  عبر  الممارسات  ألفضل 
والقادة في مجال  الخبراء  القمة  حيث تجمع 

األمن السيبراني من جميع أنحاء العالم.
تأخذ  منصة  توفير  إلــى  القمة  تهدف  كما 
المشاركين في رحلة شاملة من خال ورش عمل 

محاكاة وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة مستديرة، 
الحية،  والمسابقات  التحديات  من  عدد  إلى  إضافة 
السيبراني.  لألمن  كافية  قــدرة  بناء  ستضمن  والتي 
الناشئة  الشركات  منطقة  ستوفر  ذلــك،  على  عــاوة 
مع  للتواصل  الناشئة  للشركات  مخصصة  منطقة 
باإلضافة  والمستثمرين،  الرئيسيين  القرار  صانعي 

إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب 
في مجال األمن السيبراني. 

برعاية ولي العهد رئي�س الوزراء..

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال����دول����ي����ة ل�����الأم�����ن ال�������س���ي���ب���ران���ي

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

بــن علي  الــدكــتــور مــاجــد  استقبل 
الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
ــي  ــوالنــ ــمــ ــر الــ ــ ــاسـ ــ ــرة يـ ــ ــيــ ــ الـــطـــفـــلـــة أمــ
في  تعرضت إلســاءة  والتي  ووالــديــهــا، 
الــمــعــامــلــة أثــنــاء وجـــودهـــا فــي إحــدى 
اهتمام  الوزير  أكــد  حيث  الحضانات، 
في  الطلبة  بحماية  الــراســخ  ــوزارة  ــ الـ
ــل الــــمــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة، مـــشـــددًا  كــ
تــتــســاهــل مـــع أي  الـــــــوزارة ال  عــلــى أن 
تجاوزات بحق الطلبة أو المعلمين أو 
أن  إلى  ومشيرًا  التربوية،  المؤسسات 
الــوزارة مستمرة في اتخاذ اإلجــراءات 
وفـــقـــًا  مـــخـــالـــفـــات  ــد أي  الـــــرادعـــــة ضــ

للقانون والنظام.

وزير �لتربية ي�ستقبل �لطالبة �أميرة.. وي�ؤكد:

ل ت�س�اهل م�ع اأي تج�اوزات بح�ق الطلب�ة والمعلمين

في  والمتواصلة  المتميزة  لــجــهــوده  تــقــديــرا 
مجال العمل اإلنساني داخل وخارج المملكة على 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  قــدم  طويلة  سنوات  مــدار 
عبداللطيف بن أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصاح جائزة ولقب عميد المتطوعين 
ــور مصطفى  ــتـ ــدكـ الـ إلــــى  الــبــحــريــن  فـــي مــمــلــكــة 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  السيد 
اإلنــســانــيــة، وذلــــك فـــي حــفــل كــبــيــر نــظــمــتــه كــاف 
اإلنسانية لتكريم المشاركين في برنامج »تحدي 
الشخصيات  كبار  من  عدد  بحضور  المتطوعين« 

النشطة في التطوع من داخل وخارج البحرين.
وأكد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن 
السيد  الدكتور مصطفى  تكريم  أن  الشيخ  أحمد 
يقوم  لما  تقديرًا  يأتي  المستحقة  الجائزة  بهذه 
للتوجيهات  تنفيذًا  كبيرة  إنسانية  جهود  من  به 
الكريمة السامية لحضرة صاحب الجالة الملك 
المعظم  الباد  آل خليفة عاهل  حمد بن عيسى 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
إنــجــازات  الــمــؤســســة مــن  اإلنــســانــيــة ومـــا حققته 
بقيادة  البحرين  وخـــارج  داخـــل  متميزة  إنسانية 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب.

وبّين فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن 
يعّد  السيد  مصطفى  الــدكــتــور  أن  الشيخ  أحــمــد 

التطوعي  بالعمل  حافلة  ومسيرته  األوائـــل،  الـــرواد  من 
والدؤوب في المجال اإلنساني وشؤون الصحة والسامة 
ــازات مــتــمــيــزة ولــه  ــدريـــب، وصـــاحـــب إنــــجــ ــتـ الــمــهــنــيــة والـ
التنمية  دفع عجلة  كبيرة مخلصة في  عطاءات وجهود 
واالرتقاء بالوطن الغالي، كما يعتبر من أبناء مملكتنا 
المخلصين  البحرين  أبناء  من  للعديد  ورمــزا  الغالية 
الذين ساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء، واستطاع 
البحرين  باسم  يرتقي  أن  الُمنجزة  مسيرته  خــال  من 
في الداخل والخارج. من جانبه عبر الدكتور مصطفى 
يأتي  الـــذي  التكريم  بــهــذا  وتــشــرفــه  ســعــادتــه  عــن  السيد 
الكبير  الــدعــم  ثــم  ومـــن  وجـــل،  عــز  اهلل  لتوفيق  نتيجة 
قبل  مــن  والتطوعي  اإلنــســانــي  العمل  بــه  يحظى  الــذي 
جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم والــحــكــومــة الــرشــيــدة بــقــيــادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والقيادة الشابة والطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وتوفير كافة السبل والتسهيات لدعم وتطوير 
العاملين والمتطوعين في هذا القطاع المهم الذي له 
الدور البارز في مساعدة المحتاجين والمتضررين داخل 
وخارج البحرين. كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى 
الشيخ  أحمد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ  فضيلة 
على جهود فضيلته في تقدم العمل اإلنساني والخيري، 
ويفتخر  يعتز  التي  الجائزة  هــذه  لنيل  اختياره  مثمنًا 
بها، مشيدًا بجهود كاف اإلنسانية بجمعية اإلصاح في 

خدمة المجتمع البحريني والعمل التطوعي.

كاف الإن�س�انية بجمعي�ة الإ�س�الح تك�رم م�سطفى ال�س�يد
وت��م��ن��ح��ه ج���ائ���زة ول��ق��ب »ع��م��ي��د ال��م��ت��ط��وع��ي��ن«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16257/pdf/1-Supplime/16257.pdf?fixed5730
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309986
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16257/pdf/3-MAIN/4.pdf?fixed02740#page=1&zoom=auto,-25,1660
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309988
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309912
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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
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البحرين  معهد  استضاف 
للؤلؤ واألحجار الكريمة »دانات« 
6 طلبة من كلية العلوم بجامعة 
الــبــحــريــن فـــي بــرنــامــج تــدريــب 
صـــيـــفـــي عـــلـــى مــــــدى شـــهـــريـــن، 
وذلــك في إطــار حــرص المعهد 
عــلــى دعـــم الــشــبــاب الــبــحــريــنــي 
وتعريفه  ومهاراته  قدراته  وبناء 
توفرها  التي  المهنية  بالفرص 
الصلة  ذات  المجاالت  مختلف 

باللؤلؤ واألحجار الكريمة.
ــم »دانــــــــــــات« لــلــطــلــبــة  ــظــ ونــ
ــا  ــامــ بـــــرنـــــامـــــجـــــا تــــــدريــــــبــــــا شــ
ومـــتـــكـــامـــا، بـــــدأه بــمــحــاضــرات 
نــظــريــة حـــول الــلــؤلــؤ والــمــحــار 
بيئته،  ــة  ودراسـ تشكله،  وكيفية 
الطلبة  نـــزل  ثــم  واســتــخــراجــه، 
لهم  تسنت  الــمــيــدان حيث  إلــى 
فــرصــة الــتــعــرف مــن قـــرب على 
األنــــــــواع الــمــخــتــلــفــة لــلــمــحــار، 
والبحث عن اللؤلؤ واستخراجه، 
ــــدورة  ــتـــدربـــون لـ ــمـ ثــــم خـــضـــع الـ
تدريبية مدتها أسبوعان كامان 
بأساليب  تعريفهم  على  ركـــزت 
فحص اللؤلؤ باستخدام أحدث 
الــمــوجــودة  العالمية  التقنيات 

في مختبر »دانات«.
ــر تـــدريـــبـــهـــم فــــي قــســم  ــبـ وعـ
األبـــحـــاث فــي »دانـــــات« تــحــديــدا 
ــرة األبـــحـــاث في  بـــإشـــراف مـــديـ
المعا،  ريــم  الــدكــتــورة  المعهد 
البحرين  جــامــعــة  طلبة  تمكن 
ــة جــــهــــود الـــفـــريـــق  ــعـ ــابـ ــتـ مـــــن مـ

الــبــحــثــي الــمــؤهــل خـــال عمله 
صلة  ذات  بـــيـــانـــات  جــمــع  عــلــى 
بــــمــــراقــــبــــة عــــيــــنــــات الــــمــــحــــار، 
واكتسب الطاب معرفة عملية 
المختلفة  والــمــهــارات  بالطرق 
الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــــــــي جـــمـــع 
بمصايد  الصلة  ذات  الــبــيــانــات 
البيئية  والــنــظــم  الــلــؤلــؤ  مــحــار 
المحيطة به، سواء في الميدان 

أو في المختبر.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت الــــــرئــــــيــــــس 
نــورة  دانــــات  لمعهد  الــتــنــفــيــذي 
يأتي  التدريب  هــذا  أن  جمشير 
تــعــاون طموح  فــي إطــار برنامج 
مع جامعة البحرين الذي يصب 
ــي مــصــلــحــة تـــأهـــيـــل الــطــلــبــة  فــ
وتـــدريـــبـــهـــم وتـــعـــزيـــز مــعــرفــتــهــم 
بــالــلــؤلــؤ واألحــــجــــار الــكــريــمــة، 
وتــشــجــيــعــهــم عــلــى دخـــــول هــذا 
الــمــجــال الــحــيــوي، إضــافــة إلــى 
ــي الــفــعــالــيــات الــتــي  دمــجــهــم فـ

ــن بـــرامـــج  يــقــيــمــهــا الـــمـــعـــهـــد مــ
ودورات وورش عمل.

ونـــوهـــت جــمــشــيــر بــالــتــزام 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــة بـــحـــضـــور الـ ــبـ ــلـ الـــطـ
ــي، وقـــــدرتـــــهـــــم عــلــى  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــه بـــســـرعـــة،  ــرداتــ ــفــ اســـتـــيـــعـــاب مــ
معارفهم  فــي  الــكــبــيــر  والــتــطــور 
ــى أن  ــ ــرة إلــ ــيـ ــم، مـــشـ ــهــ ــاراتــ ــهــ ومــ
المخرجات المتميزة للبرنامج 
ــى تـــطـــويـــره  ــ تــــدفــــع »دانـــــــــــات« إلــ
عــامــا بــعــد عـــام، وتــعــزيــز قــدرتــه 
الشباب  مــن  الــمــزيــد  دمــج  على 
ــاع الــلــؤلــؤ  الــبــحــريــنــي فــــي قـــطـ
أن  مــــــؤكــــــدة  والــــــمــــــجــــــوهــــــرات، 
االستثمار في الطاقات الوطنية 
الشابة جزء أساسي من الخطة 
اللؤلؤ  قــطــاع  إلحــيــاء  الوطنية 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــعــزيــز 
عالميًا  الرائدة  المملكة  مكانة 
ــي مـــجـــال اســـتـــخـــراج وتـــجـــارة  فـ

وفحص اللؤلؤ.

ــر الـــبـــحـــريـــن الــــعــــام« أمـــــس عــنــد  ــؤشــ أقـــفـــل »مــ
 27.07 قـــدره  بانخفاض  نقطة   1900.99 مستوى 
في  الماضي،  الخميس  يــوم  بإقفاله  مقارنة  نقطة 
حين أقفل »مؤشر البحرين اإلسامي« عند مستوى 
664.30 نقطة بانخفاض قدره 10.54 نقاط مقارنة 
بــلــغ إجــمــالــي كمية األوراق  الــســابــق. وقـــد  بــإقــفــالــه 
المالية المتداولة يوم أمس في »بورصة البحرين« 
قدرها  إجمالية  بقيمة  وســنــد،  سهم  مليون   1.47
899.79 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خال 

88 صفقة على النحو التالي:
ــــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي »بـــورصـــة الــبــحــريــن«  تـ
1.41 مليون سهم بقيمة قدرها 843.68 ألف دينار 
وركــز  صــفــقــة،   85 خـــال  مــن  تنفيذها  تــم  بحريني 
المواد  قطاع  أسهم  على  تعاماتهم  المستثمرون 
األســاســيــة والـــتـــي بــلــغــت قــيــمــة أســهــمــه الــمــتــداولــة 
 %82.55 نسبته  ما  أي  بحريني  دينار  ألــف   742.76
المتداولة  المالية  لــأوراق  اإلجمالية  القيمة  من 
تنفيذها من  تم  ألف سهم،  وبكمية قدرها 691.69 
الــشــركــات،  بــــأداء  وفــيــمــا يتعلق  خـــال 66 صــفــقــة. 
جاءت ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول إذ 
دينار  ألــف   742.76 المتداولة  أسهمها  قيمة  بلغت 

قيمة  إجمالي  مــن   %82.55 نسبته  مــا  أي  بحريني 
 691.69 قدرها  وبكمية  المتداولة  المالية  األوراق 

ألف سهم، تم تنفيذها من خال 66 صفقة.
ــان لــبــنــك الــبــحــريــن  ــكـ ــانـــي فـ ــثـ ــا الـــمـــركـــز الـ ــ أمـ
بحريني  دينار  ألــف   34.45 قدرها  بقيمة  والكويت 
األوراق  قــيــمــة  إجــمــالــي  مـــن   %3.83 نــســبــتــه  مـــا  أي 
المالية المتداولة وبكمية قدرها 70.30 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خال 5 صفقات.
ثم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة 
نسبته  مــا  أي  بــحــريــنــي  ديــنــار  ألـــف   29.73 قــدرهــا 
3.30% من إجمالي قيمة األوراق المالية المتداولة 
وبكمية قدرها 303.74 آالف سهم، تم تنفيذها من 
خال 4 صفقات. وقد تم يوم أمس تــداول أسهم 6 
شركات، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين 
بقية  وحافـظت  شــركــات،   3 أسهم  أســعــار  انخفضت 
وبالنسبة  السابقة.  إقفاالتها  أسعار  على  الشركات 
إلــــى تـــــداول الـــســـنـــدات، تـــم إبـــــرام 3 صــفــقــات على 
الــســنــدات الــمــدرجــة فــي بــورصــة الــبــحــريــن بقيمة 
نسبته  ما  أي  بحرينيا  دينارا  و112  ألفا   56 قدرها 
الــمــالــيــة  لــــــأوراق  الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة  مـــن   %6.24

المتداولة في حين بلغت الكمية 56 ألف سند.
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تكريم نخبة من موظفي »بابكو« في يوم العمال العالمي

 )BisB( اإلسامي  البحرين  بنك  أعلن 
إتاحة الفرصة أمام الشركات قيد التأسيس 
دون  من  ا  إلكترونّيً حساباتهم  وإدارة  لفتح 
ــروع الــبــنــك.  ــارة أّي مـــن فــ ــ الــحــاجــة إلـــى زيـ
المستمر  إطــــار ســعــيــه  هــــذا ضــمــن  ويـــأتـــي 
وتحويل  لزبائنه،  المالية  األمــور  لتبسيط 
تــجــربــتــهــم الــمــصــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة لــتــكــون 
تــجــربــة رقــمــيــة ومــبــتــكــرة. وُيــعــد بــذلــك أول 
بــنــك يــقــدم هــــذه الــخــدمــة لــلــشــركــات قيد 

التأسيس في المملكة.
ــة الـــجـــديـــدة  ــدمــ ــخــ ــيـــح هــــــذه الــ ــتـ ــتـ وسـ
فــتــح الــحــســابــات إلــكــتــرونــًيــا لــلــشــركــات قيد 
ــيـــس، وذلــــــك مــــن خـــــال اســـتـــخـــدام  ــتـــأسـ الـ
تطبيق »اإلسامي الرقمي للشركات« خال 
إلى  الحاجة  دون  ومــن  قصيرة  زمنية  فترة 
فور  الشركات  هــذه  وستتمكن  البنك.  زيــارة 
تسجيلها في التطبيق والتحقق من صحة 
المعلومات المقدمة من االستفادة مباشرة 
واالستمتاع  البنك،  ومنتجات  خدمات  من 
بتجربة مصرفية سهلة ومبتكرة بكل راحة 
في  الخدمة  هــذه  وبــذلــك، ستسهم  وُيــســر. 
تدشين عملها  رحلة  الــشــركــات خــال  دعــم 

التجاري.
وتــعــتــبــر الــشــركــات قــيــد الــتــأســيــس هي 

دون  مــن  السجات النشطة  الــشــركــات ذات 
ترخيص، حيث تملك هذه الشركات شهادة 
ــاري نـــشـــط، ولــكــنــهــا ال تــمــلــك  ــجــ ســـجـــل تــ
الــتــجــاري الــذي  الــنــشــاط  ترخيص مــزاولــة 
ُيصدر من ِقبل من وزارة الصناعة والتجارة 

في البحرين.
نوعها  األولــى من  المبادرة  هــذه  وتعد 
الــتــحــول الرقمي  جـــزءا مــن اســتــراتــيــجــيــة 
إلــى  الــبــنــك، حــيــث يتطلع  يــتــبــنــاهــا  الــتــي 
االبتكار  مجال  في  ملموس  تقدم  تحقيق 

والــــرقــــمــــنــــة، وذلــــــــك ضــــمــــن إطــــــــار قــيــمــه 
األمـــور  إلـــى تبسيط  الــهــادفــة  الــمــؤســســيــة 
الخدمات  نمط  وتغيير  للزبائن  المالية 
البنك  ويــتــطــلــع  الــتــقــلــيــديــة.  الــمــصــرفــيــة 
ــاق هـــذه الــخــدمــة لــتــزويــد  مـــن خـــال إطــ
زبائنه من أصحاب الشركات قيد التأسيس 
ومبتكرة،  فريدة  رقمية  مصرفية  بتجربة 
وتمّكينهم من فتح حسابات تجارية تدعم 

تدشين أعمالهم وتسهم في تطورها.
لهذه  المجال  بفتح  البنك  بـــادر  وقــد 

الفئة من الشركات بعد نجاح خدمة فتح 
الــحــســابــات فــي الــســابــق، حــيــث تــم إطــاق 
المرحلة األولى من خدمة فتح الحسابات 
لــلــشــركــات الــفــرديــة والــســجــات الــتــجــاريــة 
  .2020 سبتمبر  فــي  االفتراضية »سجلي« 
وفي يوليو 2022، تم فتح المجال لجميع 
البحرين  بمملكة  والــمــؤســســات  الــشــركــات 
إلكترونًيا  الحسابات  لفتح  استثناء  دون 
عبر تطبيق »اإلسامي الرقمي للشركات«، 

بخطوات سهلة وآمنة.
المناسبة، صّرح جواد حميدان  وبهذه 
المصرفية  للخدمات  التنفيذي  الرئيس 
لــلــشــركــات والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة قـــائـــًا: 
»لــطــالــمــا ســعــى بــنــك الــبــحــريــن اإلســامــي 
المالية،  خدماته  تقديم  في  االبتكار  إلــى 
رائــد  كبنك  مكانته  تعزيز  مــن  مكنه  مما 
الرقمية.  المصرفية  الخدمات  تقديم  في 
ومن  زبائننا،  ومقترحات  آراء  على  وبــنــاًء 
احتياجاتهم،  تلبية  على  حرصنا  منطلق 
التأسيس  قــيــد  الــشــركــات  فــئــة  بــضــم  قمنا 
ــة فــتــح  ــمـــن الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن خــــدمــ ضـ
الـــحـــســـابـــات إلـــكـــتـــرونـــًيـــا بــكــل ســهــولــة مع 
وتحديثها  الــخــدمــة  بتحسين  االســتــمــرار 

مستقبًا«. 

أعــلــنــت مــجــمــوعــة بــافــلــيــون لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة، أحــد 
المخلفات  وتحويل  المياه  ومعالجة  الطاقة  مــزودي حلول 
إلى طاقة الرائدين عالميا، توقيعها مؤخًرا التفاقية تزويد 
الطاقة المتجددة مع شركة إم تي كيو )MTQ(، شركة هندسة 
في  الرئيسي  مقرها  يقع  التي  المتخصصة  النفط  حقول 
وتــمــلــك مــنــشــأة حــديــثــة لتوفير خــدمــات حقول  ســنــغــافــورة 

النفط في مملكة البحرين.
للطاقة،  بافليون  تقوم شركة  أن  على  االتفاقية  وتنص 
المزود الرائد لحلول الطاقة المستدامة والعضو بمجموعة 
بافليون، بتزويد منشأة شركة إم تي كيو في البحرين بحلول 
أنظمة  تشمل  والتي  المتجددة،  للطاقة  المبتكرة  بافليون 
مواقف  ومظات  األسطح  على  المركبة  الشمسية  الطاقة 

السيارات المخصصة المزودة باأللواح الشمسية.
وتم التوقيع على االتفاقية مؤخًرا في المقر الرئيسي 
لمجموعة بافليون في منطقة مرفأ البحرين المالي، وذلك 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  روس،  إيــان  مــن  كــل  بحضور 
بافليون، وكواه بون وي، الرئيس التنفيذي لشركة إم تي كيو 
المنتدب  العضو  فوراجي،  وآصــف  النفط،  حقول  لخدمات 
لشركة إم تي كيو لخدمات حقول النفط ذ.م.م. كما حضر 
الجلسة عيسى الدوسري، العضو المنتدب لشركة بافليون 
إلى  للمياه،  بافليون  لشركة  التنفيذي  والــرئــيــس  للطاقة 

جانب ممثلين عن الجانبين.
ــلـــول بـــافـــلـــيـــون ســتــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز  ــــى أن حـ ــار إلـ يـــشـ

في  النظيفة  الــطــاقــة  لتسخير  كــيــو  تــي  إم  شــركــة  مــســاعــي 
عملياتها والتقليل من بصمتها الكربونية، وذلك من خال 
من  جيجاوات/ساعة   19.9 حــوالــي  توليد  على  مساعدتها 
الطاقة النظيفة عبر تركيب أكثر من 1200 لوح شمسي على 
منشآتها في مملكة البحرين. وسيساعد المشروع شركة إم 
طنا   14083 بمقدار  الكربون  انبعاثات  تقليل  على  كيو  تي 
في  كبير  إيجابي  تأثير  الخطوة  لهذه  سيكون  كما  متريا. 
من  ســيــارة   3000 مــن  أكثر  سحب  تــعــادل  إنها  حيث  البيئة، 

الطرقات وزراعة حوالي 233 ألف شجرة.
التنفيذي  الرئيس  روس،  إيــان  علق  المناسبة،  وبــهــذه 
إبرام  بإعان  مسرورون  »نحن  بالقول:  بافليون،  لمجموعة 
اتــفــاقــيــة شـــراء الــطــاقــة هـــذه مــع شــركــة إم تــي كــيــو إلكــمــال 
البحرين.  مملكة  فــي  منشآتها  فــي  الــواعــد  الــمــشــروع  هــذا 
إلنــتــاج  الــبــحــريــن  مملكة  مــن  مــرخــصــة  مــؤســســة  وبصفتنا 
وتــولــيــد وبــيــع الــطــاقــة، نسعى فــي بــافــلــيــون بــاســتــمــرار إلــى 
في  المؤسسات  تمكين  خــال  من  وذلــك  االستدامة،  تعزيز 
وتحقيق  النظيفة  الــطــاقــة  الســتــخــدام  الــقــطــاعــات  جميع 
انبعاثات  وتقليل  بها  الــخــاصــة  االســتــدامــة  استراتيجيات 
الكربون. ويعكس هذا أيًضا حرص بافليون على تعزيز دورها 
الرئيسي الداعم لتحقيق أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
2030 ومبادرة المملكة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية 

صفرية بحلول عام 2060«.
ــرح عــيــســى الــــدوســــري، الــعــضــو الــمــنــتــدب لــشــركــة  ــ وصـ

بافليون للطاقة والرئيس التنفيذي لشركة بافليون للمياه، 
إنــشــائــهــا على  بــافــلــيــون للطاقة مــنــذ  »تــعــمــل شــركــة  قــائــًا: 
وعبر  عالية  بكفاءة  النظيفة  الطاقة  توفير  على  التركيز 
حلول صديقة للبيئة. نحن نقدم تقنيات مبتكرة فريدة من 
إنتاج  تكاليف  تقليل  في  وشركاءنا  عماءنا  تساعد  نوعها 
انبعاثات  من  والحد  الربحية  وزيــادة  بهم  الخاصة  الطاقة 

الكربون في مؤسساتهم. عاوة على ذلك«
من جانبه، قال كواه بون وي، الرئيس التنفيذي لشركة 
تقليل بصمتنا  »يــعــد  الــنــفــط:  لــخــدمــات حــقــول  كيو  تــي  إم 
هذا  وعــبــر  كــيــو.  تــي  إم  إلــى  بالنسبة  مهًما  ــًرا  أمـ الكربونية 
التعاون مع شركة بافليون للطاقة سنتمكن من تزويد ثالث 
منشأة لنا بألواح شمسية إلنتاج الطاقة، وذلك بعد أن نفذنا 
السعي  سنواصل  كما  سنغافورة.  في  مشابهتين  مبادرتين 
مصادر  استكشاف  خال  من  الكربونية  بصمتنا  من  للحد 

للطاقة المتجددة.«
تي  إم  لشركة  المنتدب  العضو  فوراجي،  آصف  وأضــاف 
كيو لخدمات حقول النفط ذ.م.م، بالقول: »نركز قي إم تي 
كيو على تقليل بصمتنا الكربونية ونهدف إلى االعتماد على 
مصادر متجددة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجاتنا من 
بافليون للطاقة  الطاقة. وبتوقيع هذه االتفاقية مع شركة 
في مملكة البحرين، سنقوم بتحويل مساحة السطح لدينا 
إنشاؤها مؤخًرا لتوفير  التي تم  السيارات  ومساحة مواقف 

الطاقة التي تنتجها األلواح الشمسية.« 

»�سوليدرتي البحرين«  ترعى الن�سخة الثانية من »موؤتمـر 
الهيئــة الوطنيـة لتنظيـم المهــن والخـدمــات ال�سحيــة«

ــاب الــبــحــريــنــي  ــب ــس ــ� ــل دعـــم ال ــس ــوا� »دانــــــات« ي
ــن ــري ــح ــب ــة ال ــعـ ــامـ ــر تــــدريــــب طـــلـــبـــة جـ ــبـ عـ

بــقــيــمــة  �ـــســـهـــم  ــون  ــيـ ــلـ مـ  1.4 تــــــــداول 
الــبــور�ــســة ــي  ــ ف ــار  ــ ــن ــ دي األــــــف   843.6

نّظم  الــعــالــمــي،  الــعــمــال  يــوم  بمناسبة 
ــاد الــحــر لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن  االتـــحـ
العمال  لتكريم  احــتــفــاال  الخليج  بــفــنــدق 
من  كريمة  رعاية  تحت  وذلــك  المتميزين، 
الملك حمد  الجالة  لدن حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعّظم.
وشهد االحتفال، الذي حضره الدكتور 
التنفيذي  الرئيس  جواهري  عبدالرحمن 
من  وعـــدد  )بــابــكــو(  البحرين  نفط  لشركة 
لنخبة  تكريمًا  التنفيذية،  اإلدارة  أعــضــاء 
مختارة من عّمال الشركة وشبابها المتميز.

أعــرب  المناسبة،  بهذه  لــه  تعليق  وفــي 
الدكتور جواهري عن جزيل شكره لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رعاية  على  المعظم،  الباد  عاهل  خليفة 
هـــذا الــحــفــل تــقــديــرًا مــن جــالــتــه للعمال 
وباألخص العامل البحريني المخلص في 
خدمة وطنه. كما أعرب عن شكره لاتحاد 
الهتمامه  البحرين  عــّمــال  لنقابات  الحر 
والــمــؤســســات في  الــشــركــات  عــّمــال  بتكريم 
القطاع الخاص، مثنيًا على ُحسن التنظيم 

ودقة اإلعداد الذي تمّيزت به االحتفالّية.
وأشـــــاد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــالــعــّمــال 
مكرمًا،   54 عددهم  فاق  الذين  المكرمين، 

حيث يعد هذا العدد األعلى من المكرمين 
فــي تــاريــخ الــشــركــة، مــشــيــرًا إلـــى أن هــؤالء 
إلى  نــظــرًا  التكريم  استحقوا  الموظفين 
ــي الـــعـــمـــل، مــنــوهــًا  ــّدهـــم واجـــتـــهـــادهـــم فـ جـ
بعمال شركة بابكو على نحو خاص، قائا: 
هذا  مثل  المكرمون  عمالنا  استحق  »لقد 
بمثابة  وهــو  عليه،  حصلوا  الــذي  التقدير 
االستثنائية  لــجــهــودهــم  وتــقــديــر  اعـــتـــراف 
الــتــي يــبــذلــونــهــا فــي كــل يـــوم بــكــل إخــاص 
تحقيق  على  ومساعدتها  الشركة  لخدمة 
الكبيرة بجميع  ثقته  أهدافها«، معربًا عن 

عّمال الشركة الذين سّخروا الوقت والجهد 
الناجحة،  الــشــركــة  مسيرة  على  للحفاظ 
رئــيــس مجلس  وتــحــيــات  إليهم شكر  ونــقــل 
الذي  الزين  جهاد  عبداهلل  األستاذ  اإلدارة 
وتقدير مجلس  الخاص  بنقل شكره  كلفه 
وتــعــاونــهــم  الــشــركــة  عــمــال  لــتــفــانــي  اإلدارة 
المثالي إلحداث نقلة نوعية نحو تحقيق 
إحــدى  إلــى  الشركة  وتحويل  الــغــد«  »بابكو 
أفضل الشركات العاملة في مجال التكرير 

في العالم. 
كذلك  شمل  قــد  التكريم  أن  وأضـــاف 

الــذيــن  بــابــكــو  مجموعة مــن شــبــاب شــركــة 
اســتــحــقــوا هــــذا الــتــكــريــم نـــظـــرًا إلــــى ما 
أظهروه من عزيمة وإبداع وأداء استثنائي 
مؤكدًا  التقدير،  هذا  مثل  عليه  استحقوا 
أن الشركة تعتمد عليهم كثيرًا في مرحلة 
التحول الحالّية التي ستنقل الشركة إلى 

مرحلة »بابكو الغد«.
والشباب  العمال  أعــرب  جانبهم،  مــن 
المكرمون عن بالغ شكرهم لمجلس إدارة 
لترشيحهم  التنفيذية  واإلدارة  الــشــركــة 
لــلــتــكــريــم فـــي هـــذه االحــتــفــالــيــة الــمــهــمــة، 
بنفس  العمل  سيواصلون  أنــهــم  مــؤكــديــن 
الـــــروح واضــعــيــن نــصــب أعــيــنــهــم مــصــالــح 

الشركة العليا.
تـــزامـــنـــت مــع  ــــذكــــر أن االحـــتـــفـــالـــيـــة  ُي
النقابات  قانون  لصدور  العشرين  الذكرى 
بابكو  موظفي  اختيار  تــم  وقــد  العمالية، 
وهم  الشركة  أقسام  جميع  من  المكرمين 
يــتــمــتــعــون بــخــبــرات ثــريــة ولــديــهــم ســّجــل 
ــة، كـــمـــا شــمــل  ــركــ حـــافـــل فــــي خـــدمـــة الــــشــ
التكريم عددا من الشباب المتميز الذين 
للشركة  ليس  الواعد  المستقبل  يشكلون 
الــطــاقــة بمملكة  لــقــطــاع  ولــكــن  فــحــســب، 

البحرين.

ــد الــتــاأ�ــســيــ�ــس  ــي ــات ق ــرك ــس ــ� ــن الإ�ـــســـامـــي«  يــ�ــســمــل ال ــري ــح ــب »ال
ــا ــي ــرون ــت ــك ــاب اإل ــس ــ� ــح ــح ال ــت ــن خـــدمـــة ف ــمــن الــمــ�ــســتــفــيــديــن مـ �ــس

} جواد حميدان.

ــيــد  ــتــول ل كـــيـــو«  ــي  ــ ت و»اإم  »بـــافـــلـــيـــون«  بـــيـــن  اتـــفـــاقـــيـــة 
ــة  ــف ــي ــظ ــن ال الـــطـــاقـــة  مــــن  ــة  ــاعـ ــسـ �ـ جــــيــــجــــاوات-   19.9

ــي  ــ ــدرتــ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ أعــــــلــــــنــــــت ســ
ــبــــحــــريــــن، إحـــــــدى كـــبـــريـــات  الــ
فــي مملكة  الــتــأمــيــن  شــركــات 
الــبــحــريــن والـــشـــركـــة الــتــابــعــة 
ــة ســـــولـــــيـــــدرتـــــي  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ لـ
للنسخة  رعــايــتــهــا  الــقــابــضــة، 
الهيئة  »مــؤتــمــر  مـــن  الــثــانــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة«. ومــن 
الــمــؤتــمــر  يـــقـــام  أن  ــع  ــزمـ ــمـ الـ
الفترة من 29 سبتمبر  خال 
وذلك   ،2022 أكتوبر   1 وحتى 
بـــفـــنـــدق كـــــــراون بـــــــازا، تــحــت 
معالي  قبل  من  كريمة  رعاية 
الشيخ محمد  الفريق طبيب 
آل خليفة رئيس  بن عبد اهلل 

المجلس األعلى للصحة.
ويــعــد الــمــؤتــمــر الــســنــوي مــنــصــة تــجــمــع كل 
الـــمـــمـــارســـيـــن الــصــحــيــيــن ومـــــــــزودي الـــخـــدمـــات 
المهتمين  جميع  جانب  إلى  والطبية،  الصحية 
الدوائية  والصناعات  الصحية  الرعاية  بتقديم 
ومؤسسات الرعاية الصحية والمدربين الطبيين 

وخبراء االعتماد اإلقليمين والعالميين. 
كــمــا تتطلع ســولــيــدرتــي الــبــحــريــن إلـــى دعــم 
المبادرات الصحية الوطنية، ال سيما المبادرات 
نحو  المتواصلة  ومساعيها  الرامية  الحكومية 
ــودة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة  ــ تــحــســيــن جـ
وتعزيز  الــمــمــلــكــة،  فــي  والمقيمين  للمواطنين 

استدامتها. 
سناء  علقت  المناسبة،  هــذه  على  وتعليًقا 
الدرازي، رئيس الخدمات الطبية في سوليدرتي 
ــه لــمــن دواعــــي ســـرورنـــا أن  الــبــحــريــن، قــائــلــة: »إنــ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  »مؤتمر  نــرعــى 
والخدمات الصحية«، الذي يعد حدًثا مهما على 
مستوى القطاع الصحي محلًيا وإقليميا، وذلك 
التأمين  خــدمــات  مــــزودي  أبــــرز  إحــــدى  بصفتنا 
الــصــحــي فـــي الــمــمــلــكــة. حــيــث تــعــكــس رعــايــتــنــا 
تطوير  فــي  بــدورنــا  للمساهمة  سعينا  للمؤتمر 

الصحية  الخدمات  منظومة 
أهـــداف  بــمــا يجسد  بــالــكــامــل 
رؤيــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 

».2030
وأكدت الرئيس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
ــي  ــذبــ الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــــــريــــــم عــ
الــجــاهــمــة رئـــيـــس الــمــؤتــمــر 
»مؤتمر  في  المشاركة  أهمية 
ــهـــن  ــمـ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة لـ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
في  لما  الصحية«  والخدمات 
ذلـــك مــن دعـــم جــهــود الهيئة 
لــــضــــمــــان تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
الجودة  وعالية  آمنة  صحية 
معربة  البحرين،  مملكة  فــي 
عن شكرها لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 

للصحة، على تكرمه برعاية هذا المؤتمر.
ــار نصيب رئيس  أزهــ الــدكــتــورة  كــمــا أضــافــت 
ــيــــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة  الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة ورئــ
للمؤتمر ورئيس قسم تنظيم األبحاث السريرية 
ــر الــمــهــنــي  ــويـ ــتـــطـ ولـــجـــنـــة الــتــعــلــيــم الـــطـــبـــي والـ
الــمــســتــمــر بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــــأن الــهــيــئــة وبــالــتــعــاون 
الــمــحــفــل العلمي  لــهــذا  الــمــنــظــمــة  الــشــركــة  مـــع 
المؤتمرات  لتنظيم  إيـــه«  دي  »بــي  شــركــة  المهم 
والمعارض قد اتخذت مع الهيئة الوطنية جميع 
االستعدادات الازمة لنجاح هذا المؤتمر والذي 
التاسع  الموافق  المقبل  الخميس  يوم  سينطلق 
والعشرين من شهر سبتمبر ويستمر حتى األول 
من أكتوبر 2022م وأوضحت أهمية تعزيز الشراكة 
اإلســتــراتــيــجــيــة مـــع مــخــتــلــف مــقــدمــي خــدمــات 
الرعاية الصحية والقطاعات األخرى ذات الصلة 
هذا  فــي  بالمشاركة  شــديــدا  اهتماما  أولــت  التي 
المؤتمر وحرصت شركة التأمين سوليدرتي على 
المشاركة في هذا المؤتمر كغيرها من الشركات 

األخرى. 

}  سناء الدرازي.

بمناسبة االستعداد لالنتخابات البرلمانية والبلدية 
بدأت حملة الدعاية والتسويق لمشروع األخوة واألخوات 
الذين يرون أنفسهم مؤهلين للترشح لعضوية المجالس 
بل  أي مشكلة  يــثــيــر  ــر ال  أمـ ــذا  وهــ والــبــرلــمــان  الــبــلــديــة 
بالعكس هو جزء من العملية الديمقراطية نفسها ولكن 
إلــى األخـــوة الذين  لدينا عــدد مــن الــمــالحــظــات مــوجــه 
السابقة  التجارب  من  انطالقا  وذلــك  الترشح  يعتزمون 
في الدورات التي عشناها وتابعناها منذ عام 2002 ومن 
ذلك على وجه الخصوص ونذكر النقاط الثالث التالية:

أوال: دغــدغــة مــشــاعــر وأحــــالم الــمــواطــنــيــن بــادعــاء 
ــقـــدرة عــلــى حـــل الــمــشــكــالت دفــعــة واحـــــدة بــمــا يــدعــو  الـ
يتعلق  عندما  خاصة  السخرية  إلــى  األحــيــان  بعض  في 
أو حـــل مشكلة  مــثــال  الــبــطــالــة  عــلــى  بــالــقــضــاء  األمـــــر 
بعض  إن  األساسية حتى  المواد  أسعار  وارتفاع  اإلسكان 
أنــه ســوف يغير مــن واقــع  أعــلــن مــؤخــرا  المرشحين قــد 
عــلــى حـــل مشكلة  يــعــمــل  وســــوف  يمثلها  الــتــي  ــرة  ــدائـ الـ
من  تتمكن  لم  المتعاقبة  الحكومات  بأن  علما  البطالة 
حل هذه المشكالت جذريا سواء في بالدنا أو في البلدان 
األخــــرى وحــتــى الــبــلــدان الغنية ولــذلــك فـــإن مــثــل هــذه 
ألنها  مقلقة  وحتى  وسطحية  سخيفة  تبدو  ــاءات  االدعـ
تتضمن نوعا من الخداع وشتان بين البرامج االنتخابية 
الذي  الجميل  المعسول  بالكالم  المشاعر  دغدغة  وبين 
المرشحين  ــوة  األخــ نــدعــو  ولــذلــك  بــه  الــوفــاء  يمكن  ال 
خالل  ومصداقية  تواضعا  أكثر  يكونوا  أن  لالنتخابات 
محددة  أشــيــاء  عــن  يتحدثوا  وأن  االنتخابية  الحمالت 

وواقعية.
ثانيا: المبالغة في تعميم الدور البرلماني أكثر مما 
فــي مسؤوليات  ليدخل حتى  والــقــانــون  الــدســتــور  حـــدده 
واختصاصات السلطة التنفيذية كالحديث عن تحسين 
الخدمات  أفضل  وتوفير  للمواطنين  المعيشي  الــواقــع 
البطالة  التي تقلقهم من ذلك مشكلة  المشكالت  وحل 

فرص  وتوفير  أسلفنا  كما  واإلســكــان 
العمل وتقليل الضرائب حيث إنه من 
الواضح أن مثل هذا االدعــاء رغم ما 
فــيــه مــن خــيــر يــتــجــاوز أحــيــاًنــا حــدود 

وإمكانية العمل البرلماني.
ــة إن  ــقــ ــيــ ــقــ ــــف حــ ــؤســ ــ ــمــ ــ الــ ومـــــــــن 
ــوة الــمــرشــحــيــن يــجــدون  ــ بــعــض األخــ
الــوعــود  فــي ورطـــة تضخيم  أنــفــســهــم 
القدرة على  يمتلكون  أنهم ال  لدرجة 
ــــك لــســبــب بــســيــط  ــزام بـــهـــا وذلــ ــ ــتـ ــ االلـ
السلطات  بين  فصال  هنالك  أن  وهــو 
محل  يــحــل  أن  الــنــائــب  يستطيع  وال 
عــضــو الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة كـــالـــوزراء 

والــــــوزارات الــحــكــومــيــة الــمــســؤولــة عن 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة في 
حدود اإلمكانيات والموارد والموازنات 
المقررة والنواب بإمكانهم أن يناقشوا 
طــلــبــات دوائـــرهـــم واحــتــيــاجــاتــهــا أثــنــاء 

األسئلة  مــن خـــالل  لــلــدولــة  الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة  مناقشة 
وممثليها  الحكومة  إلى  ترفع  التي  برغبة  والمقترحات 
ال أن يتحول النائب إلى شخص يدعي القدرة السحرية 
الــتــي ال تستطيع حلها  الــصــعــبــة  الــمــشــكــالت  عــلــى حــل 
أو 5 سنوات  الحكومات مهما كانت مواردها كبيرة في 4 

كما يمكن أن يدعي بعض المرشحين لألسف الشديد.
ثالثا: ضرورة وقف التداخل بين اختصاصات النواب 
واختصاصات المجالس البلدية حيث رأينا وتابعنا في 
يستولي  بحيث  الــتــداخــل  هــذا  مثل  مناسبة  مــن  أكــثــر 
وقد  البلدي  المجلس  عضو  اختصاصات  على  النائب 
يتجاوز عضو المجلس البلدي على اختصاصات النائب 
دوائــر محددة  النواب يمثلون  أن  إلى  وربما يرجع ذلك 
الدوائر وألن  البلدية يمثلون نفس  المجالس  وأعضاء 

هذه الدوائر قد تكون تعاني من مشكالت 
فيقوم  بتجاهلها  الــنــائــب  فــيــبــدأ  مــحــددة 
عــضــو الــمــجــلــس الــبــلــدي بــحــلــهــا وهــكــذا 
يــصــبــح هـــنـــالـــك تــــداخــــل بـــيـــن عـــمـــل هـــذا 
وعمل ذاك وقد عشنا العديد من التجارب 
وهي  أخـــرى  مشكلة  إلــى  إضــافــة  السابقة 
ــمـــل الــســلــطــة  ــر فــــي عـ ــاشـ ــبـ ــمـ الـــتـــدخـــل الـ
التنفيذية وقد شهدت شخصيا أمثلة على 
التربية  وزارة  في  أعمل  كنت  عندما  ذلــك 
الدائرة  والتعليم قبل سنوات يتنازع نائب 
متابعة  على  البلدي  المجلس  عضو  مــع 
مدرسة من المدارس في تلك الدائرة في 
وال  الــنــائــب  بيد  ليس  الــمــوضــوع  أن  حين 
بيد عضو المجلس البلدي وإنما الموضوع 
التربية والتعليم  وزارة األشغال ووزارة  بيد 
ضــمــن خــطــة عــمــل الــحــكــومــة وفــــي إطـــار 

الميزانية المقررة.
إن مثل هذه األخطاء والتجاوزات تعود 

بالدرجة األولى إلى سببين اثنين:
األول: الجهل بالقانون أو نقص بالمعرفة القانونية 
التي تحدد مهام العمل لكل من النائب وعضو المجلس 

البلدي بشكل واضح ال لبس فيه.
ذلك  كان  ولو  واالدعــاء  الظهور  في  الرغبة  الثاني: 
كل  فــإن  األحــيــان  مــن  كثير  فــي  الحقيقة  على حــســاب 
الظهور  هو  البلدي  المجلس  عضو  أو  النائب  يهم  ما 
ــهـــزة  اإلعـــالمـــي والــتــشــكــيــك فـــي عــمــل الــــــــوزارات واألجـ
يجب  وغيرها  المالحظات  هــذه  خــالل  من  الحكومية. 
تــدريــبــيــة  دورات  وعــمــل  األدوار  هـــذه  فـــي  الــنــظــر  ــادة  ــ إعـ
وتــثــقــيــفــيــة لــلــمــرشــحــيــن لــالنــتــخــابــات كــمــا يــجــب عمل 
البرلمان  إلــى  الــوصــول  فــي  ينجح  لمن  قانونية  دورات 

والمجالس البلدية.

ال��م��ر���ش��ح��ون وم���ح���اوالت دغ���دغ���ة م�����ش��اع��ر ال��م��واط��ن��ي��ن

ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي:اال���س��ت��ق��رار 
اأه�����م م���ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة!

فوزية رشيد

بقلم: 
د. نبيل العسومي

{ حــيــن رفــــع الـــغـــرب شـــعـــار )دمـــقـــرطـــة الــمــنــطــقــة 
إطالق  )عبر  الشعار،  ذلك  تنفيذ  آليات  العربية( جلبت 
ــفـــوضـــى( الــكــثــيــر من  أجـــنـــدة الــتــغــيــيــر تــحــت جـــنـــاح الـ
الــمــآســي داخـــل الـــدول الــعــربــيــة، الــتــي وقــعــت فــي فــخ ما 
وفوضى  ودمــار  به خريف  فــإذا  العربي(!  بـ)الربيع  ُسمي 
واإلرهــاب، ودخول  وانتشار للتطرف  وانقسامات شعبية، 
الــدول،  تلك  فــي  الفوضى  على خــط  إرهــابــيــة  منظمات 
ــن واالســــتــــقــــرار، وتـــراجـــعـــت الــحــيــاة  ــ حـــتـــى انــــعــــدم األمــ
المعيشية، وزاد الفقر والبطالة، وتراجع السلم األهلي، 
خاصة  عربية  شعوب  وتشتتت  حياتهم،  الكثيرون  وفقد 
في سوريا والعراق، )فاتضح أن الديمقراطية التي أرادها 
كــانــت مــجــرد مــدخــل إلســقــاط أنظمة  الــغــرب للمنطقة 
عربية! ووضع بدائل متطرفة )شيعية وإخوانية( مكانها! 

فيما الشعوب نفسها ضاعت بين األقدام!
النمط  وعــلــى  الديمقراطية،  أن  يعتقد  البعض   *
الغربي الذي )ُيراد فرضه على مجتمعات ذات خلفيات 
ثقافية وحضارية ودينية مختلفة هي غاية وليس وسيلة( 
لحياة أفضل! وإذا كان الهدف هو »المشاركة السياسية«، 
فإن مبدأ )الشورى( وهو مبدأ تشاركي سياسًيا كمثال قد 
يبدو، هو المبدأ األفضل للدول العربية، مع إدخال بعض 
األنظمة  مع خلفية  يتناسب  بما  الحديثة(  )اإلضافات 
أكبر  نماذجها  أثبتت  التي  الخليجية،  خاصة  العربية، 
عن  الكريمة،  والحياة  األمن  وتوفير  االستقرار  من  قدر 
»التقليدية«!  بتهمة  تشويهها  رغم  أخــرى،  عربية  نماذج 
وصــلــة عميقة  روابـــط  ذات  »التقليدية«  هــذه  كــانــت  فـــإذا 
ــراد »دمــقــرطــتــهــا« حــســب الــنــمــوذج  ــ بــشــعــوبــهــا، فــلــمــاذا ُيـ
النموذج؟! لتنشأ  الغربي، ومجتمعاتها غير مهيأة لهذا 
معها الصراعات السياسية، لمجرد إثبات ديمقراطيتها!
{ لــعــّل هـــذا مــا اكــتــشــفــه الــشــبــاب الــعــربــي بنفسه، 
والذي هو شباب ما ُسمي بـ»الربيع العربي« في السنوات 
الشباب  آلراء  مّوسع  استطالع  كشف  )وحيث  الماضية! 
 ،)BCW( دبليو  بي سي  )أصــداء  استطالع  وهو  العربي( 
من  أهم  )االستقرار  أن  يعتبر  العربي«  الربيع  »جيل  أن 
الــديــمــقــراطــيــة( بــعــد أن كـــان شــعــار الــديــمــقــراطــيــة، هو 
الــغــايــة والـــهـــدف بالنسبة إلــيــهــم، حــتــى لــو عــلــى خــراب 

أوطانهم!
بمزيد  يتمتعون  )إنهم  أيًضا:  العربي  الشباب  وقال 
من الحقوق والحريات، وأن قياداتهم تهتّم بآرائهم، وأن 
الرجال( وأضافوا  النساء يتمتعن بحقوق متساوية مع 
ــاء: )إن قــائــمــة أولـــويـــاتـــهـــم ومــطــالــبــهــم  ــصــ حــســب اإلحــ
المشاكل  لمعالجة  المناسبة  السياسات  بوضع  تتمثل 
الجوهرية مثل الوظائف وجودة التعليم وارتفاع تكاليف 

المعيشة(.
آرائهم  انقالًبا( على  الشبابية )تمثّل  اآلراء  { هذه 
في استطالع )أصداء BCW( عام 2009! حين كان نسبة 
92% من الشباب المشاركين آنذاك يرون أن )العيش في 
فـــإذا بهم في  أولــويــاتــهــم(!  أهــم  بلد ديمقراطي هــو مــن 
عام 2022، يرون أن )االستقرار أهم من الديمقراطية(! 
هذا متغيّر مهم في  وعي الشباب، ألن )النموذج الغربي 
للديمقراطية( تحّول لديهم في فترات طويلة من الزمن 

إلى غاية وليس وسيلة! رغم أنه باإلمكان ابتكار فحواها 
من )نموذج عربي( قد يكون »شورى« وقد يكون مشاركة 
ســيــاســيــة أخـــــرى، بــنــمــط يــنــاســب الــخــلــفــيــة الــســيــاســيــة 
واالجتماعية والثقافية، وبما يحفظ األمن واالستقرار 
يكون  أن  دون  الكريمة من  والحياة  والحقوق  والحريات 

النموذج الغربي للديمقراطية فرًضا على الدول!
مـــن شــبــاب دول  نــســبــة %88  أن  ذكـــر االســتــطــالع   }
مجلس التعاون يرون أولوية االستقرار، فيما دول شمال 
لدى  اآلراء  تباينت  بينما   ،%67 نسبتهم  كانت  أفريقيا 
شباب شرق المتوسط بنسبة 50% من رأي أن االستقرار 

له األولوية!
ــات تــراوحــت  ــابـ الــشــبــاب الــمــشــاركــون مـــن شــبــان وشـ
عــبــر 17  مـــديـــنـــة،   50 فـــي  ــا  ــاًمـ عـ بــيــن 24-18  أعـــمـــارهـــم 
يونيو  و16  مايو   13( بين  االستطالع  وكــان  دولــة عربية، 
وعمان  والــكــويــت  )البحرين  االســتــطــالع  وشمل   .)2022
والسعودية واإلمارات( ومن دول شمال أفريقيا )الجزائر 
ومصر وليبيا والمغرب والسودان وتونس( ومن دول شرق 
وفلسطين  وســوريــا  ولبنان  والــعــراق  )األردن  المتوسط 

المحتلة واليمن(.
ــّراء  الــعــربــيــة جــ الــمــنــطــقــة  بـــه دول  مــــّرت  مـــا  إن   }
ــاع بــاســم  ــــط الــكــبــيــر« الــــذي أشــ مــخــطــط »الـــشـــرق األوسـ
المنطقة  في  بــدول  الــخــراب  من  الكثير  الديمقراطية، 
أيًضا  وإنما  الــوعــي(  )تغيّر  فقط  ليس  توضّح  العربية، 
الـــيـــوم األكـــثـــر اســتــقــراًرا  الــعــربــي، هـــي  أن دول الــخــلــيــج 
ــا وتــلــبــيــة لــمــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة، قــيــاًســا  ــ ــًن وأمــ
لـــدول شــمــال أفــريــقــيــا، ودول شـــرق الــمــتــوســط، فــي ظل 
والبحرين  كالسعودية  ممالك  بين  الــوراثــيــة  أنظمتها 
اتــحــادي   أو  أمــيــري  حــكــم  ذات  ودول  كـــ»عــمــان«  وسلطنة 
التي لم يشملها اإلحصاء(!  كـ)اإلمارات والكويت وقطر 
المادية  اإلمكانيات  بسبب  فقط  ليس  االستقرار  وهــذا 
الوثيقة  الــعــالقــات  )بــســبــب  وإنــمــا  الــبــعــض،  يعتقد  كــمــا 
والوطيدة والحميمة، التي تشكلت عبر عقود طويلة بين 
الــدؤوب  البحث  ظل  في  وشعوبها(  الخليجية  األنظمة 
والقفزات  المستدامة،  التنمية  ومعايير  التطوير  عــن 
النوعية في اإلنجازات المختلفة، إلى جانب فتح الباب 
أمام )التحديث السياسي( كالبرلمانات في بعض الدول، 
ومجالس الشورى في دول خليجية أخرى، ما جعل من 
بنسب  وإن  المعيشية،  الحياة  وتوفير  واألمن  االستقرار 
مختلفة بين دولة خليجية وأخرى، هي المقاييس التي 
يتطلع إليها الشباب العربي، خاصة في ظل اكتشاف أن 
الديموقراطية الغربية، قد تناسب الغرب، ولكنها اليوم 
الخليجي،  الشباب  من   %88 رأي  كما  الغاية  هي  ليست 
وكما رأي الشباب العرب أيًضا في شمال أفريقيا وشرق 

المتوسط!
الخارجية،  التهديدات  قلق  هو  األكبر  القلق  ولعل   
االقتصادية  والــظــروف  »أوكرانيا«  في  الحرب  وتداعيات 

العالمية المعاكسة!
فهل أدى فشل مخطط الديموقراطية عبر الفوضى 
في وعي الشباب العربي؟! اإلحصاء هو الذي أجاب عن 

هذا السؤال!

ظاهرة االزدحام المروري وانعكا�ساتها ال�سحية
ــتــــطــــورات  ــود وأنـــــــا ُأتـــــابـــــع الــ ــقــ ــذ عــ ــنـ مـ
شوارعنا،  في  السيارات  بمشكلة  المتعلقة 
وأراقب من قرب الزيادة المطردة الطفرية 
ــا، حــيــث ألــفــت كــتــابــًا  لــلــســيــارات فـــي بـــالدنـ
ــة الــبــيــئــيــة  ــيـ ــقـــضـ مـــفـــصـــاًل حــــــول هــــــذه الـ
الصحية، واالجتماعية االقتصادية في عام 
المشكلة  »الــســيــارات:  عــنــوان:  تحت   1999
الوقت مجموعة  مت في ذلك  والحل«، وقدَّ
من الحلول المتكاملة والشاملة لمواجهة 
هـــذه الــمــشــكــلــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا معظم 
دور  نُت  وبيَّ العالم،  حول  الحضرية  المدن 
حكومية  جــهــة  وكـــل  وزارة،  كــل  ومــســؤولــيــة 

وغير حكومية لعالجها والتصدي لها.
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت وســـاعـــات االزدحــــام 
واالكتظاظ المروري تزداد كل سنة، فأعداد 
من  الضيقة  المساحة  هــذه  فــي  الــســيــارات 

بالدنا ترتفع بنسبة كبيرة ال تتناسب مع عدد ومساحة 
السيارات ال  في  الطبيعية  غير  الزيادة  وهذه  الشوارع، 
تواكبها في الوقت نفسه زيادة مماثلة في أعداد ونوعية 
وتتماشى  تتناسب  إنها  بحيث  الشوارع،  وطول  وحجم 

مع هذه األعداد المتنامية.
 1954 عام  في  السيارات  المثال، عدد  فعلى سبيل 
وعـــام   ،5595 بــلــغ   1957 عــــام  وفــــي  ــارة،  ــيـ سـ  3396 كــــان 
بنسبة  زاد   1977 عــام  فــي  ثــم   ،6417 الــعــدد  كــان   1960
ومنذ  سيارة.   45850 إلى  وصل  العدد  إن  بحيث  كبيرة 
السنوات  في  وربما  تقفز،  السيارات  وأعــداد   1977 عام 
المزيد من هذه  تتحمل شوارعنا  لن  القادمة  القليلة 
إلى  بالنسبة  األولــى  المرتبة  بذلك  فنحتل  السيارات 

الكثافة المرورية على المستوى الدولي.
أعــداد  الرتــفــاع  المقلق  الجانب  هــذا  من  وبالرغم 
هناك  فإن  عنها،  الناجم  الشديد  واالزدحــام  السيارات 
المروري،  لنا عن االكتظاظ  بعدًا آخر ال يقل تهديدًا 
بل هو أشد خطورة، وهو المتعلق باألمن الصحي لكل 
إنــســان، األطــفــال، والــشــبــاب، والــشــيــوخ، وهـــذا الجانب 
عادة ما ال ُيعطى األولوية من ضمن البرامج السنوية 

للدول.
ــواء الــســيــارات الــتــي تشتغل  فــعــوادم الــســيــارات، سـ
سامة،  مــلــوثــات  عنها  تنبعث  الــجــازولــيــن،  أو  بــالــديــزل 
إلى  المؤدية  الملوثات  هذه  ومن  ومسرطنة،  وخطرة، 
إضافة  وبنزوبيرين،  البنزين،  هي  بالسرطان  اإلصابة 
بالجسيمات  علميًا  عليه  ُنطلق  الذي  أو  الدخان،  إلى 
التي  الحجم  الصغيرة  الجسيمات  وبخاصة  الدقيقة، 

يقل قطرها عن 2.5 ميكروميتر.
ــوادم الــســيــارات مــعــروفــة منذ األربــعــيــنــيــات من  وعــ
ــاهـــرة تــنــكــشــف في  ــقـــرن الــمــنــصــرم بــأنــهــا تــســبــب ظـ الـ
حيث  الكيميائي،  الضوئي  بالضباب  وُتــعــرف  السماء 
اللون  إلــى  الجميلة  الصافية  الــزرقــاء  السماء  تتحول 
األصـــفـــر الــبــنــي الــمــتــشــبــع بــالــســمــوم. وهــــذه الــســحــب 
المدن، وتصيح  عندما تظهر تدق أجــراس اإلنــذار في 
وسائل اإلعالم محذرة الناس من الخروج، أو ممارسة 
الــخــارجــيــة، بــل وفي  الــريــاضــيــة فــي البيئات  األنــشــطــة 
كليًا،  التنمية  عجلة  تتوقف  الــحــادة  الــحــاالت  بعض 
وتــنــشــل الــحــركــة الـــمـــروريـــة وحـــركـــة الــتــنــقــل والــســفــر، 
ُتــوقــف رحــالتــهــا الــجــويــة نتيجة النــعــدام  فــالــمــطــارات 
محطاتها،  في  تتجمد  والقطارات  والحافالت  الرؤية، 
والسيارات األخرى تبقى في منازلها، وُتغلق المدارس 
والــجــامــعــات، وتــتــوقــف الــمــصــانــع عــن الــعــمــل، وتمتلئ 
المستشفيات وأقسام الطوارئ بالمتضررين صحيًا من 

هذه الغيوم المرضية الكئيبة.
وفي الحقيقة فإن الدراسات حول تأثير الملوثات 
ولجت  أن  منذ  تتوقف  لــم  الــســيــارات  مــن  تنطلق  التي 

ــوارع، وفـــي كـــل يــوم  ــشــ الـــســـيـــارات الــ
ــدًا جـــديـــدًا  ــعــ ــ ــاث ُب ــحــ تــكــتــشــف األبــ
ــانـــب  ــة الـــجـ ــاصــ ــخــ لــــلــــســــيــــارات، وبــ

المتعلق باألمن الصحي للناس.
ــثـــال، هــنــاك  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
العاشر  فــي  ُعــرضــت  التي  الــدراســة 
الجمعية  مؤتمر  فــي  سبتمبر  مــن 
 European( األورام  لطب  األوروبية 
 ،)Society for Medical Oncology
الفترة  باريس في  ُعقد في  والــذي 
 ،2022 ســبــتــمــبــر   13 إلــــــى   9 ــــن  مـ
وغـــطـــت هــــذه الــــدراســــة عــيــنــة من 
في  يعيشون   463679 بلغت  الــنــاس 
بريطانيا وكوريا الجنوبية وتايوان. 
فـــهـــذه الــــدراســــة هـــدفـــت إلــــى بــيــان 
السيارات  عــوادم  من  التلوث  عالقة 
عند  الرئة  سرطان  وبالتحديد  بالسرطان،  باإلصابة 
غير المدخنين، مع التركيز على دور دخان السيارات، 
والــمــواد  بــالــســمــوم  المشبعة  الــدقــيــقــة  الــجــســيــمــات  أو 
بين غير  مــن  الــرئــة  اإلصــابــة بسرطان  فــي  المسرطنة 

المدخنين.
فمن الحقائق العلمية التي ُيجمع عليها العلماء 
منذ الخمسينيات من القرن المنصرم هي أن التدخين 
أن  أي  الرئة،  بسرطان  اإلصابة  إلى  يــؤدي  أنواعه  بكل 
هناك عالقة مباشرة وسببية بين المدخنين وتعرضهم 
لسرطان الرئة، ولكن هذه الدراسة اليوم ُتضيف سببًا 
غير  الرئة  بسرطان  لإلصابة  حديثًا  ومــصــدرًا  جديدًا 
الــمــعــروف تــقــلــيــديــًا لـــدى األطـــبـــاء، وهـــو تــلــوث الــهــواء 
بالتحديد  السيارات  ودور دخان  السيارات،  الناجم عن 
في تحفيز خاليا الرئة وتحويلها إلى خاليا سرطانية 

وأورام قاتلة.
فقد اكَتشفْت هذه الدراسة أن الجسيمات الدقيقة 
فتعمل  التنفسي  الــجــهــاز  خــاليــا  فــي  الــتــهــابــات  تسبب 
كعامل مساعد ومثير يزيد من احتمال حدوث طفراٍت 
 ،)EGFR and KRAS( وبالتحديد  الجينات،  بعض  في 
وتحولها إلى أورام خبيثة، ثم اإلصابة بنوع خاص من 
غير  الخاليا  ذو  الرئة  سرطان  عليه  ُيطلق  السرطان 
 .))non-small cell lung cancer )NSCLC( الصغيرة 
فوجود الجسيمات الدقيقة أو دخان السيارات وغيرها 
من المصادر يعمل كوقود في داخل الجسم ُيشعل فتيل 
حدوث الطفرة في انقسام الخاليا وتحولها إلى أورام 

وخاليا سرطانية في الرئة.
كما أفــادت هــذه الــدراســة الحالية ودراســـات أخرى 
واحـــدة من  عــام يصيب حالة  الــهــواء بشكٍل  تلوث  بــأن 
بين عشر حاالت لسرطان الرئة من الذين ال يدخنون 
في المملكة المتحدة، ونحو 6000 من هؤالء المرضى 
سنويًا.  يــمــوتــون  المدخنين  غير  مــن  الــرئــة  بــســرطــان 
رت منظمة الصحة  أما على المستوى الدولي فقد قدَّ
الــعــالــمــيــة أن نــحــو 30 ألــفــا يــمــوتــون مــوتــًا مــبــكــرًا من 
الدقيقة  للجسيمات  لتعرضهم  نتيجة  الرئة  سرطان 

الموجودة في الهواء الجوي.
من  الــهــواء  تلوث  بين  العالقة  ثبوت  من  وبالرغم 
ــراض ســرطــانــيــة، منها  ــ الـــســـيـــارات واإلصـــابـــة بــعــدة أمـ
ــة، إال أنــنــي ال أجـــد هـــذا االهــتــمــام من  ــرئـ ســـرطـــان الـ
الضرر  مــع حجم  يتناسب  عامة  الــهــواء  بتلوث  الـــدول 
أجد  وال  الــســيــارات،  عــن  الناجمين  والبيئي  الصحي 
األولويات  قائمة  بقوة ضمن  تنزل  الهواء  تلوث  قضية 
القضية  هــذه  اخــتــزال  تم  فقد  التنموية،  البرامج  في 
االزدحــام في فترة من  والمعقدة برمتها في  العصيبة 

فترات اليوم!
bncftpw@batelco.com.bh  

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني
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البحرين وبنجاح مشهود من صياغة  تمكنت مملكة 
ــال تــعــكــس شــخــصــيــتــهــا،  ــمــ ــادة األعــ ــريــ هــنــدســة وطــنــيــة لــ
البحرين  رؤية  النابعة من  المعاصرة  الوطنية  ومرئياتها 
والــتــشــريــعــيــة  الــتــنــظــيــمــيــة  الـــبـــيـــئـــة  عــــن  فـــضـــال   ،2030
واالجتماعية المرنة التي تساعد على نجاح رواد األعمال، 
ومشروعات  برامج  تكون  أن  قبل  األعــمــال  ريــادة  إن  حيث 
معطياتها،  مع  للتفاعل  اجتماعي  واستعداد  ثقافة  فهي 
المشاركة  على  البحرين  مملكة  اهتمام  يقتصر  لــم  لــذا 
العالمية لريادة األعمال مثل مسابقة كأس  بالمسابقات 
لنفسها  أوجــدت  وإنما  األعــمــال،  ريــادة  في مجال  العالم 
مسابقتها الوطنية الخاصة النابعة من معطيات بيئتها 
والمتمثلة بجائزة البحرين لريادة األعمال التي تنظمها 
مؤسسة العمل »تمكين«، وتعقد تحت رعاية كريمة من لدن 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
إلــى تحفيز اإلبـــداع  الــــوزراء. وتــهــدف  ولــي العهد، رئــيــس 
المشاريع  على  الــضــوء  وتسليط  الــرائــدة  األفــكــار  ودعـــم 
يحققها  التي  بالنجاحات  وتحتفي  للفائزين،  المتميزة 
رواد األعــمــال فــي الــبــحــريــن. وتــعــبــيــرا عــن دعـــم واعــتــزاز 
سموه الكريم برواد، وريادة األعمال فقد سبق وأن صرح بـ 
»أن ريادة األعمال في مملكة البحرين تجسدت كأنموذج 
فــريــد أســهــم فـــي تــقــديــم حــلــول مــبــتــكــرة لــتــجــارب رائـــدة 
الفرص  وإتاحة  االقتصادية،  األنشطة  لتوسيع  وناجحة 
أمام الشباب البحريني الطموح«. إن ما حققته المملكة 
األعمال  ريــادة  من نجاح متميز وحضور قوي في مجال 
نابع من االهتمام الذي أولته المملكة »بتأسيسها لبيئة 
االبتكار  على  ومــحــفــزة  لــإلبــداع  حاضنة  متكاملة  عمل 
تسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على جذب المزيد من 
المسيرة  أهــداف  رؤى وتطلعات  بما يتماشى مع  الفرص 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى«.

الرسمية  الــجــهــات  تــتــعــدد  وعــمــومــا 
في  األعــمــال  لــريــادة  الداعمة  والخاصة 
مملكة البحرين فباإلضافة إلى مؤسسة 
العمل تمكين، فإن إدارة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة 
الفنية  المهارات  تعزيز  تدعم  والتجارة 
ــرواد األعــمــال،  واإلداريـــــة والــتــســويــقــيــة لــ
المؤسسات  وتطوير  تنمية  على  والعمل 
قاعدة  هــي  الــتــي  والمتوسطة  الصغيرة 
في  مساهمتها  وتيسير  األعــمــال،  ريـــادة 
حصتها  ورفع  الوطني،  االقتصاد  تنمية 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي، وزيـــادة 

الــتــنــافــســيــة. مـــن خـــالل تقديم  قــدراتــهــا 
والترخيص  واإلداري،  االستشاري  الدعم 
لــنــشــاط حــاضــنــات ومـــســـرعـــات األعــمــال 
للمؤسسات  والترخيص  أدائها،  ومتابعة 

جمعية  تسهم  كما  الحاضنات.  في  المحتضنة  الناشئة 
والمتوسطة، بدور  المؤسسات الصغيرة  البحرين لتنمية 
ريادي فعال في دعم رواد األعمال في البحرين، واإلشراف 
عــلــى عـــدد مــن الــحــاضــنــات والــمــراكــز الــتــجــاريــة فــي عــدة 
مواقع في المملكة. وتأسس في البحرين عام 2001 المركز 
واالستثمار  األعمال  رواد  وتدريب  لتنمية  الدولي  العربي 
الشباب في  »االرسيت«، ألجل اإلسهام في تطوير وتنمية 
البالد العربية عبر ترويج االستثمار والتكنولوجيا وتنمية 
األخــرى  المؤسسات  مــن  العديد  وغيرها  األعــمــال.  رواد 
الــتــي تــدعــم بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر كــل مــا يتصل 
الرائدة  لألفكار  ودعما  لإلبداع  تشجيعا  األعمال.  بريادة 
طريق  عــلــى  بالمملكة  لــلــنــهــوض  الــمــمــيــزة،  والــمــشــاريــع 
باإلنجازات  المفعم  المستدام  التنموي  مستقبلها  بناء 
وتـــطـــوره. ومما  الــشــعــب  رفــاهــيــة  فــي تحقيق  الــتــي تسهم 

ينبغي اإلشارة إليه أن مسابقة النهائيات 
الــوطــنــيــة لــكــأس الــعــالــم لــريــادة األعــمــال 
تقديمية  عــروضــا  تضمنت  البحرين  فــي 
للتصفيات  مــتــأهــلــيــن  خــمــســة  قــبــل  مـــن 
مثل  الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  الــنــهــائــيــة 
قـــطـــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــالـــيـــة وقـــطـــاع 
البشرية.  الموارد  تطوير  وقطاع  التغذية 
للمسابقة  التحكيمية  اللجنة  واخــتــارت 
مؤسسة  كأفضل   Play Book مؤسسة 
لــعــام 2022. وخــتــامــا البــد  أعــمــال  ريــــادة 
من تأكيد أن مرحلة التعافي االقتصادي 
ــاد الـــمـــزيـــد مــــن الــحــلــول  ــمـ ــتـ تــتــطــلــب اعـ
اإلبـــداعـــيـــة والـــتـــنـــويـــع فـــي االســـتـــثـــمـــارات 
الـــريـــاديـــة لــتــجــاوز الــتــداعــيــات الــتــنــمــويــة 
التي خلفتها جائحة كورونا )كوفيد-19(، 
ترتيب  وإعــادة  التنمية  منظومة  وتحديث 
الكفاءات  لتنمية  متكامال  نهًجا  يشكل  وبما  أولوياتها، 
والمهارات، ودعم تكوين وإعداد رواد األعمال، والمساهمة 
في إيجاد فرص العمل المناسبة من خالل تعزيز االتجاه 
على  والحرص  اإلبداعية،  المشاريع  وخلق  االبتكار  نحو 
ومساعدتهم  الــمــبــادريــن،  بـــاألفـــراد  األعـــمـــال  بيئة  ــراء  إثــ
على استثمار الُفرص المتاحة، وتمكينهم من االستثمار 
في  يسهم  وبما  المجتمع،  في  المتوفرة  للموارد  األمثل 
تعزيز قدرة منشآتهم على تطوير إنتاجيتها وتنافسيتها، 
إلى  نوعية جديدة، وصوال  لتوفير فرص عمل  وقابليتها 
زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا 
ما أكدت عليه قيادتنا الحكيمة وتضمنته خطة التعافي 
االقتصادي لسنوات 2022-2026، والخطط االستراتيجية 

للقطاعات المختلفة والمنبثقة عنها.
{  أكاديمي وخبير اقتصادي

ربــمــا لــيــس مــعــتــادًا أن يــكــتــب مــؤلــف 
الــكــتــاب عـــن كــتــابــه ولـــكـــن لـــكـــون الــكــتــاب 
صـــدر بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة ولــيــس مــتــاحــًا 
أردت  اإللكترونية  المواقع  على  بالكامل 
كتابي  لــلــقــارئ مــخــتــصــرًا حـــول  ــدم  أقــ أن 
الجديد الذي أعتبره أحد أهم إسهاماتي 
لــم تكن االعـــتـــداءات على  إذ  األكــاديــمــيــة، 
ناقالت النفط في منطقة الخليج العربي 
في شهري مايو ويونيو من عام 2019 ثم 
خبر  مجرد   2021 عــام  يوليو  في  تكرارها 
مـــؤداه  بسيط  لسبب  إلـــي  بالنسبة  عــابــر 
البحثي  العمل  في  خبرتي  من خالل  أنه 

أكثر  مــنــذ  الــعــربــي  الــخــلــيــج  حـــول منطقة 
مــــن25 عـــامـــًا تــبــلــور لــــدي تــصــور حــــول ما 
الحمراء  الخطوط  الغربية  الــدول  أسمته 
والتي يعد تجاوزها سببًا لتدخل عسكري 

أدل على ذلك مما عرف  غربي وهي أمن الطاقة وليس 
إبـــان الــحــرب العراقية - اإليــرانــيــة في  الــنــاقــالت  بــحــرب 
األمريكية  المتحدة  بالواليات  والتي حدت  الثمانينيات 
ــاقـــالت الــنــفــط  إلــــى تــأســيــس تــحــالــف دولـــــي لــحــمــايــة نـ
أو  الــجــادة  اإلرادة  بعملية  آنــذاك  عــرف  فيما  الخليجية 
تحالف الراغبين، وبالتالي فإن التساؤل الرئيسي الذي 
بدا لي هو هل سوف تشهد منطقة الخليج حرب ناقالت 
جديدة؟ وهل كان رد الفعل الدولي تجاه اعتداءات عامي 
2019و2021على مستوى الحدث؟ بل واألهم ما القدرات 
التحديات  وأهــم  البحري؟  األمــن  مجال  في  الخليجية 
التي تواجه دول الخليج العربي في هذا الشأن؟ تساؤالت 
مترابطة ومنطقية استحوذت على تفكيري أيامًا ليست 
بالقليلة وكان قراري هو كتابة مؤلف جديد بعنوان األمن 
البحري لدول الخليج العربي: تحليل لواقع التهديدات 
والــذي  المستقبل  وتحديات  المواجهة  واستراتيجيات 
النشر  دار  عــن  الحالي  الشهر  اإلنجليزية  باللغة  صــدر 

العالمية المعروفة سبرنجر.
النشر  عملية  ومــراحــل  تفاصيل  في  الخوض  ودون 
ذاتــهــا والــتــي لــم تــكــن مــن الــســهــولــة بــمــكــان بالنظر إلــى 
متطلبات خبراء تحكيم الكتاب بإدخال إضافات نظرية 
وأجزاء رأوا أنها سوف تعزز من قيمة الكتاب، فإن األمر 
بالنسبة إلي لم يكن تحديًا فحسب بل فرصة للربط بين 
النظرية والتطبيق والتي عادة ما يكون آخر عهد الباحث 
بها في أطروحة الدكتوراه، فكان التساؤل الرئيسي حول 
للقوانين  وفقًا  يتحدد فقط  البحري هل  األمن  مفهوم 
من  أم  البحار  بــشــأن  الـــدول  لحقوق  المنظمة  الــدولــيــة 
خالل الجغرافيا والتفرقة بين الدول البحرية واألخرى 
الحبيسة؟ جميعها تساؤالت كانت مثار اهتمامي خالل 

كــذلــك  تــضــمــن  ــذي  الــ الــفــصــل األول 
تــاريــخ تــهــديــدات األمـــن الــبــحــري في 
الــعــربــي مـــن خـــالل تحليل  الــخــلــيــج 
واف لــحــرب الــنــاقــالت والــتــي وجــدت 
ذاتـــهـــا وجــهــًا  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول 
لوجه مع تهديد غير مسبوق، بل إنها 
كانت اختبارًا للعمل ضمن تحالفات 
دولية لمواجهة خطر وشيك، وصواًل 
إلــى دراســة تأثير األمــن البحري في 
ــن اإلقــلــيــمــي  ــ تــشــكــيــل مــنــظــومــة األمـ
ــع اإلشـــــــــــارة بــطــبــيــعــة  ــ الـــخـــلـــيـــجـــي مـ
الحال إلى التنظيم القانوني الدولي 
االستراتيجيين  المائيين  للممرين 

وهما مضيقا هرمز وباب المندب.
الثاني  الفصل  اهتمام  جل  وكــان 
هــي تــهــديــدات األمــــن الــبــحــري لــدول 
االعــتــداءات  فــي مقدمتها  جــاء  والــتــي  الــعــربــي  الخليج 
خالل  من  الخليجية  النفط  ناقالت  على  إليها  المشار 
ذلــك  وارتـــبـــاط  ودالالتـــهـــا  ونــتــائــجــهــا  تــحــلــيــل طبيعتها 
الفعل  رد  تحليل  ــم  واألهــ ذاتــهــا،  اإلقــلــيــمــيــة  بــالــتــوتــرات 
أو مناقشات  الــكــبــرى  الــــدول  ــواء مــن جــانــب  الـــدولـــي ســ
إلــى  ــداءات وصــــواًل  ــتـ جــلــســات مجلس األمـــن لتلك االعـ
تهديدات القرصنة البحرية، صحيح أنها تراجعت إال أن 
الكتاب سعى إلى تأكيد فكرة أن تلك الظاهرة باإلضافة 
يرتبط  البحري  اإلرهــاب  وكذلك  التهريب  عمليات  إلــى 
البحرية  الـــدول  فــي  االســتــقــرار  بحالة  وثــيــق  نحو  على 
إبراز  في  وضوحًا  أكثر  الجزء  ذلك  يعد  بل  الصلة،  ذات 
فــكــرة مـــؤداهـــا أن الــــدول الــبــحــريــة بــقــدر مــا لــديــهــا من 
الــواقــع  يفرضها  تحديات  مــن  تــواجــه  مــا  بــقــدر  مميزات 

الجيواستراتيجي.
وبما أن التحدي يخلق االستجابة فقد كان طبيعيًا 
أن أخصص الفصل الثالث كاماًل لآلليات التي أسستها 
تهديدات  لمواجهة  العربي  الخليج  دول  فيها  وشــاركــت 
األمن البحري، سواء من خالل تحليل القدرات البحرية 
الرسمية  للبيانات  وفــقــًا  حــدة  على  خليجية  دولــة  لكل 
الخليجية  الــجــمــاعــيــة  اآللـــيـــات  مــن خـــالل  أو  الــمــتــاحــة 
لــمــواجــهــة تــلــك الــتــهــديــدات، بــاإلضــافــة إلـــى الــمــبــادرات 
دول  بعض  فيها  شــاركــت  أو  إليها  دعــت  الــتــي  اإلقليمية 
الخليج العربي مثل مجلس الدول  المطلة على البحر 
األحمر وخليج عدن والذي كان من بين أهدافه مواجهة 
تهديدات األمن البحري في ظل إطالق المملكة العربية 
المنطقة،  تلك  في  واعــدة  تنموية  مشروعات  السعودية 
وكذلك مدونة جيبوتي لمكافحة سلوك أعمال القرصنة 
الدولية  والشراكات  المبادرات  عن  الحديث  إلى  وصــواًل 

التي انخرطت فيها بعض دول الخليج العربي لمواجهة 
تــهــديــدات األمـــن الــبــحــري وعــلــى نــحــو خـــاص التحالف 
العربي  الخليج  فــي  المالحة  ألمــن  البحري  العسكري 
هرمز  مضيق  فــي  المالحة  لمراقبة  األوروبــيــة  والبعثة 
الــوطــنــيــة واإلقليمية  تــلــك اآللـــيـــات  والـــهـــدف مــن جــمــع 
تتفاعل  وكيف  بينها  فيما  العالقة  تحليل  هو  والدولية 
من أجل مواجهة ذلك التحدي الذي يعد ترجمة عملية  
النتهاء الحدود الفاصلة بين مستويي األمن  اإلقليمي 

ونظيره العالمي.
فــراغ  فــي  تعمل  ال  استراتيجيات  أي  مــن  وانــطــالقــًا 
أنـــه بــقــدر مــا يــكــون هــنــاك فـــرص لتجد تلك  بــمــا يعني 
تكون  مــا  بــقــدر  التنفيذ  نــحــو  سبيلها  االســتــراتــيــجــيــات 
لطبيعة  وفـــقـــًا  تـــتـــضـــاءل  أو  تــتــعــاظــم  تـــحـــديـــات  هـــنـــاك 
تفاعل  وكيفية  المختلفة  األطــــراف  وقــــدرات  الــتــحــدي 
ــع اإلقــلــيــمــي مـــع الــعــالــمــي وهــــو مـــا كــــان مــضــمــون  ــواقـ الـ
التحديات  تفصياًل  تناول  الذي  واألخير  الرابع  الفصل 
ــة الــتــي تـــواجـــه جــهــود دول الــخــلــيــج الــعــربــي في  ــعـ األربـ
الصعوبات  أواًل:  وهي  البحري  األمــن  تهديدات  مواجهة 
تواجه جهود تأسيس تحالف متعدد األطــراف في  التي 
هذا الشأن وهي سمة ليست لصيقة  باألمن البحري بل 
في الواقع اإلقليمي سريع التغير والتعقيد في آن واحد، 
ثانيًا: بناء القدرات البحرية الخليجية والفجوة في تلك 
قد  البحري  األمن  أن  الجوار، صحيح  دول  القدرات مع 
القليلة الماضية في  إبان السنوات  حظي باهتمام كبير 
التهديدات  وتيرة  تسارع  أنه مع  إال  العربي  الخليج  دول 
وتغير طبيعتها فإن ذلك يفرض تحديات طرحت ذاتها 
فــي الــجــزء الــثــالــث مــن الــفــصــل وهـــو تــحــديــات توظيف 
التكنولوجيا في مجال األمن البحري وقد أشار المؤلف 
إلى تحليالت عديدة في هذا الشأن، وصواًل إلى معضلة 
أخـــرى تــنــاولــهــا الــجــزء األخــيــر مــن الــفــصــل وهـــي تأثير 
التنافس والصراع في القرن اإلفريقي على أمن المالحة 
خليجيًا  وجـــودا  شــهــدت  الــتــي  المنطقة  تلك  الــبــحــريــة، 

ملحوظًا خالل السنوات الماضية.
وآخــــــرًا ولـــيـــس أخـــيـــرًا الــكــتــاب مــحــاولــة مــتــواضــعــة 
إلــيــهــا غــيــر ذي مــرة  لتسليط الــضــوء عــلــى فــكــرة أشـــرت 
وهي أن الصراع في منطقة الخليج العربي اتخذ مسارًا 
ذلك  في  والبحار  المائية  الممرات  توظيف  وهو  جديدًا 
في  النظر  إعــادة  الخليج  دول  على  يفرض  بما  الــصــراع 
متطلبات إدارة ذلك الصراع إلى الحد الذي يمكن معه 
لألمن  خليجي  استراتيجي  مفهوم  إلــى  الحاجة  القول 

البحري.
{ مدير برنامج الدراسات االستراتيجية
 والدولية بمركز البحرين للدراسات
 االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك {

الم�ستقبل )2( اإلى  البحرين والطريق  ريادة االأعمال في 

بقلم: 
د. أسعد حمود السعدون { 

ق�راءة في كت��اب االأم��ن البح�ري ل��دول الخلي�ج الع��رب��ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16257/pdf/1-Supplime/16257.pdf?fixed5730
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309984
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309951
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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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} صورة جماعية.

} صورة جماعية 

} المدرب اآليسلندي آرون

تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

دوري األمم األوروبية

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

�إنجلتر� - �ألمانيا

�لمجر - �إيطاليا

�لجبل �لأ�سود - فنلند�

رومانيا - �لبو�سنة و�لهر�سك

جبل طارق - جورجيا

مقدونيا �ل�سمالية - بلغاريا

�سان مارينو - �إ�ستونيا
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المحميد: لجنة طبية متكاملة 
لبطولة اآ�سيا لرفع الأثقال 2022

قرعة كاأ�س الخليج 
في 25 اأكتوبر القادم

ــة  ــنــ ــلــــجــ تــــــــواصــــــــل الــ
آسيا  لــبــطــولــة  المنظمة 
 2022 األثـــــــقـــــــال  لـــــرفـــــع 
تــحــضــيــراتــهــا الــمــكــثــفــة، 
اســــــــتــــــــعــــــــدادا النـــــطـــــاق 
تحتضنها  التي  البطولة 
الــبــحــريــن تحت  مــمــلــكــة 
ــيــــخ  رعـــــــايـــــــة ســـــمـــــو الــــشــ
آل  بـــــــــن حــــــمــــــد  خـــــــالـــــــد 
األول  ــائــــب  ــنــ الــ خـــلـــيـــفـــة 
األعلى  المجلس  لرئيس 
ــاب والــــــريــــــاضــــــة  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  رئــ
اللجنة  رئــيــس  لــلــريــاضــة 
األولـــمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة، 
االتــحــاد  ينظمها  والــتــي 
األثقال  لرفع  البحريني 

تحت إشراف االتحاد اآلسيوي لرفع األثقال، في الفترة 6- 16 
أكتوبر المقبل بـ»فندق كراون بازا«.

من جانبها، أكدت منسق اللجنة الطبية نورة المحميد أن 
الصحية  الرعاية  سبل  جميع  تهيئة  في  باقتدار  تعمل  اللجنة 
الــطــبــيــة مــن خـــال عــدد  بــالــرعــايــة  الــجــوانــب المتعلقة  وكــافــة 
الــهــامــة، واتـــبـــاع كــافــة األمــــور اإلداريــــة  مــن الــخــطــوات العملية 
في  ســـواء  المعنية  الــجــهــات  جميع  مــع  بــالــتــعــاون  واللوجستية 
بقية  أو  اآلســيــوي  واالتــحــاد  األثــقــال  لــرفــع  البحريني  االتــحــاد 
اللجان العاملة في البطولة أو جميع الجهات والهيئات الرسمية، 
التي تتواجد في العمل التنظيمي، ودون شك سوف يثمر العمل 
المنافسات  صالة  فــي  متكاملة  طبية  عــيــادة  إقــامــة  تأمين  عــن 
الرئيسية بموقع البطولة، مشيرة إلى أن اللجنة الطبية وضعت 
الخاصة عبر تشكيل فريق عمل متكامل يضم  الطبية  الخطة 
الطبية  الرعاية  تأمين  بهدف  والمسعفين،  األطباء  من  الكثير 

والخدمات الصحية لجميع المشاركين في البطولة.
وأوضحت المحميد أن الطواقم الطبية ستعمل على تأمين 
قبل  ــواء  سـ جــيــدة  بــصــورة  وتجهيزهم  للمشاركين  يــلــزم  مــا  كــل 
بداية المنافسات ودخولهم للقاعة المخصصة للبطولة أو أثناء 
استمرار المنافسات أو بعد انتهائه، وهو ما يؤكد الخبرة الجيدة 
والطيبة التي حصلوا عليها من تنظيم البطولة في البطوالت 
السابقة التي أقيمت على أرض المملكة، وهو ما اتضح جليا في 
كيفية التعامل مع كافة الحاالت الطبية سواء التي تحدث خال 

المنافسات أو كيفية التعامل مع حاالت اإلصابات.
الطبية عملت على تجهيز عيادات  اللجنة  أن  إلى  وأشــارت 
ــعـــدات وتـــضـــم الــلــجــنــة في  ــمـ طــبــيــة خـــاصـــة مــجــهــزة بــكــامــل الـ
التخصصات من أطباء ومسعفين وممرضين  عضويتها جميع 
المشاركين  لجميع  والطبية  الصحية  السامة  تأمين  بهدف 
مملكة  ستستضيفها  التي  الكبيرة  اآلسيوية  البطولة  هــذه  في 

البحرين بكل احترافية.

بغداد - أ ف ب: أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم يوم أمس 
البصرة  المقررة في مدينة  اجــراء قرعة »خليجي 25«  أن حفل 
أكتوبر   25 فــي  سيقام   2023 يناير   19 الــى   6 مــن  الــبــاد  جنوب 

المقبل. 
وذكر االتحاد العراقي في بيان إعامي مقتضب أن: »اتحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم قرر اقامة قرعة خليجي 25 في 
مدينة البصرة في الخامس والعشرين من اكتوبر 2022«.  وتقام 
النسخة األولــى منها في  الخليج مرة كل عامين وأقيمت  كأس 
البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة االخيرة عام 

2019 وتوجت فيها البحرين باللقب األول في تاريخها. 
باللقب  الفوز  مــرات  بعدد  القياسي  الرقم  الكويت  وتحمل 
)10( مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين 
لكل من اإلمارات وسلطنة عمان. ويأمل المسؤولون العراقيون 
مناسب  بوقت   »25 »خليجي  استضافة  تحضيرات  كل  استكمال 
قبل الموعد المحدد النطاقها. وكان المكتب التنفيذي التحاد 
كأس الخليج العربي قد أمهل العراق منتصف سبتمبر الحالي 
إلكــمــال مــراحــل انــجــاز اســتــاد الــمــيــنــاء الـــدولـــي )ســعــة 30 ألــف 
الجنوبية  الــمــديــنــة  فــي  حــديــث  مــلــعــب  ثــانــي  ليصبح  مــتــفــرج( 
الغنية بالنفط في المنطقة التي تشهد بين حين وآخر موجات 
بعد  المعيشية،  الخدمات  تدني مستوى  بسبب  احتجاج شعبي 
استاد البصرة الدولي. واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة 
وتوج  الدولي  الشعب  استاد  بغداد على  العاصمة  في   1979 عام 

بلقب النسخة الخامسة.

كتب حسن بو حسن:

قائمة  عن  اليد  لكرة  البحريني  االتحاد  كشف 
منتخب البحرين الوطني لكرة اليد لفئة الرجال، 
وحــصــل »أخـــبـــار الــخــلــيــج الـــريـــاضـــي« عــلــى نسخة 
مــن الــقــائــمــة الــتــي ضــمــت 23 العــبــا وهـــم: حسين 
عبدالحسين  محمد  السعودي(،  )الخليج  الصياد 
)الــنــجــمــة(، علي مــيــرزا )األهــلــي(، أحــمــد المقابي 
محمد  )الـــديـــر(،  السماهيجي  حــســن  )الــنــجــمــة(، 
مــيــرزا )الــنــجــمــة(، عــلــي عــيــد )الــهــدى الــســعــودي(، 

قــاســم قمبر  الــســعــودي(،  )الــهــدى  كميل مــحــفــوظ 
شهاب  حسن  )األهلي(،  الساطنة  جاسم  )باربار(، 
عبداهلل  )النجمة(،  ناصر  حبيب  محمد  )األهلي(، 
بشام  بال  )النجمة(،  ميرزا  )األهلي(، حسن  علي 
جال  أحمد  )األهلي(،  حسين  محمود  )النجمة(، 
باسم  علي  )الـــديـــر(، سيد  مــدن  )الــشــبــاب(، حسن 
)الــنــجــمــة(، عـــبـــداهلل الــزيــمــور )الـــشـــبـــاب(، محمد 
)الــديــر( ومنتظر  أحــمــد  )االتـــفـــاق(، هــشــام  حميد 

إبراهيم )التضامن(.
الــخــاص على موقع  وذكــر االتــحــاد فــي حسابه 

التواصل اإللكتروني »إنستغرام« بأنه قد تم اختيار 
لكرة  للرجال  األول  المنتخب  قائمة  في  العبا   23
الــيــد، ويــأتــي ذلــك مــع وصـــول الــمــدرب اآليسلندي 
المنتخب  قـــيـــادة  بــتــولــي  مــهــمــتــه  فـــي  لــلــبــدء  آرون 
للرجال  الــعــالــم  ببطولة  مــشــاركــتــه  فــي  البحريني 
آرون برنامجه اإلعــدادي بعد  المدرب  2023، ويبدأ 
االنتهاء من منافسات الجولة الرابعة لدوري خالد 
بن حمد لكرة اليد، ويستعد منتخبنا الوطني لكرة 
أمــام  وديــتــيــن  مــبــاراتــيــن  الــرجــال للعب  الــيــد لفئة 

منتخب مصر في 14 و15 أكتوبر القادم.

يلعب مباراتني وديتني مع منتخب م�سر ا�ستعدادا لبطولة العامل

احتاد اليد يك�سف عن قائمة املنتخب الأول مع و�سول املدرب اآرون

لدوري  التمهيدي  الــدور  عجلة  تعود 
ــيــــد لــلــمــوســم  ــرة الــ ــكــ ــد لــ ــمـ ــد بــــن حـ ــالــ خــ
من  ــدوران  ــ الـ إلـــى   2023/2022 الــريــاضــي 
ــة مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  ــامــ ــديـــد عـــبـــر إقــ جـ
الــيــوم،  مــســاء  بــلــقــاءيــن مهمين  الــرابــعــة 
األول يقام في الساعة الخامسة والنصف 
حيث يواجه فريق نادي التضامن صاحب 
المركز الحادي عشر )األخير( بنقطتين 
بــقــيــادة  ــه  ــاراتـ ــتـــصـ انـ أول  عــــن  والـــبـــاحـــث 
المدرب الوطني حسن مدن فريق النادي 
األهلي صاحب المركز السادس برصيد 5 
نقاط والذي يسعى إلى تحقيق انتصاره 
الترتيب  مقدمة  نحو  واالنــطــاق  الثاني 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الـــوطـــنـــي أمـــيـــن الــقــاف 

المنتقل إليه من نادي التضامن.
ــاء الـــثـــانـــي يـــقـــام فـــي الــســاعــة  ــقـ ــلـ والـ
ــادي الــديــر  الــســابــعــة والــربــع بــيــن فــريــق نـ
صـــاحـــب الــمــركــز الـــرابـــع حــالــيــا بــرصــيــد 
فـــوزه فــي مــبــاراتــيــه  نــقــاط جمعها مــن   6
يسري  الوطني  مدربه  بقيادة  السابقتين 
ــوره  ــد حـــضـ ــيـ ــأكـ جـــــــواد والــــســــاعــــي إلــــــى تـ
واالستمرار  الكبيرة  الفرق  بين  المتميز 
المقدمة،  فرق  ضمن  والبقاء  تفوقه  في 
وفريق نادي توبلي بقيادة شيخ المدربين 
عادل السباع صاحب المركز قبل األخير 
)الـــعـــاشـــر( بــرصــيــد 3 نـــقـــاط فــقــط إثــر 

في  الــثــاث  مبارياته  جميع  فــي  خسائره 
الجوالت السابقة.

يـــكـــون الــجــمــهــور  ومــــن الــمــتــوقــع أن 
أمام  الليلة  اليد  لكرة  العاشق  البحريني 
مباراتين جيدتي المستوى وفيهما الكثير 
مــن اإلثـــــارة والــنــديــة نــظــرا لــمــا أظــهــرتــه 
الفرق في مبارياتها السابقة من حماسة 
من  الكثير  فيها  فنية  ومستويات  عالية 
اإلصرار واإلقدام على تحقيق الفوز، وقد 

لصالح  المباراتين  في  الفوز  كفتا  تكون 
األهلي والدير بسبب قوتهما الضاربة في 
ولكن  المنظم،  الفريقين  وأداء  الهجوم 
اللقاءات،  هــذه  مثل  في  واردة  المفاجآت 
وقد نشهد فوزا أول للتضامن أو االتحاد 
وخصوصا إذا ما أخذنا في االعتبار مكانة 

وتاريخ فريقي التضامن وتوبلي.
وانــتــهــت مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة 
دون  من  األول  بالمركز  النجمة  بتمسك 

منازع على مستوى الترتيب العام للدوري 
بــرصــيــد 9 نــقــاط جــمــعــهــا مـــن مــبــاريــاتــه 
ــاق في  ــفــ الـــثـــاث الـــمـــاضـــيـــة، ويـــأتـــي االتــ
الــرصــيــد وبــفــارق  الــثــانــي بنفس  الــمــركــز 
الذي  المتميز  األداء  وبعد  األهـــداف  في 
األخير  وفــوزه  الرائع  الفريق  هذا  يقدمه 
المركز  الشباب صاحب  نــادي  فريق  أمــام 
الــثــالــث بــرصــيــد 7 نــقــاط، ويــحــتــل الــديــر 
المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وباربار في 

أيضا  نقاط   6 برصيد  الخامس  المركز 
ــام األهـــلـــي صـــاحـــب الــمــركــز الـــســـادس  ــ أمـ
برصد  السابع  سماهيج  نقاط،   5 برصد 
5 نقاط، االتحاد الثامن برصيد 5 نقاط 
التاسع برصيد 3 نقاط،  البحرين  أيضا، 
توبلي العاشر برصيد 3 نقاط والتضامن 
في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين 
ــوم لــانــتــقــال إلــى  ــيـ وهــــو أمـــــام فـــرصـــة الـ

المركز الثامن.

} نورة المحميد

يف انطالق رابع جوالت دوري خالد بن حمد لكرة اليد اليوم..

الت�سامن يواجه الأهلي.. والدير يتطلع اإىل فوز ثالث اأمام توبلي

} جانب من مباريات الجولة الثالثة

العجمي ومو�سى ي�ساركان يف ندوة 
تراخي�س الأندية الآ�سيوية

شارك القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص األندية باالتحاد البحريني لكرة القدم 
السنوية  الندوة  في  موسى،  خديجة  باالتحاد  التنفيذية  والسكرتيرة  العجمي  محمد 
الفترة  القدم خال  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  نظمها  والتي  اآلسيوية،  األندية  لتراخيص 

23 - 24 سبتمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوااللمبور.
مــدار  على  أقيمت  الــتــي  الــنــدوة  جلسات  مــوســى  وخديجة  العجمي  محمد  وحــضــر 
يومين. وشهدت الندوة استعراض مستجدات نظام تراخيص األندية اآلسيوية، باإلضافة 
إلى آلية وسبل التعاون بين االتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحادات األعضاء في هذا 
اإلطار، كما شهدت الندوة استعراض أبرز التغييرات التي أجريت على المعايير الخاصة 

بالرخصة اآلسيوية.

نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة لاتحاد البحريني 
أللعاب القوى، يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022، سباقها 
 4 لمسافة  الــفــرق  تــحــدي  ســبــاق   2023  /  2022 لموسم  األول 
البحرين  حلبة  مــواقــف  مــن  السباق  انطلق  وقــد  كيلومترات، 
المتسابقين كمجموعة ويعتمد  إذ تم احتساب وقت  الدولية، 

توقيت الفريق على وقت المنتهي قبل األخير.
للتعاون  تــقــديــرهــا  عــن  الــبــحــريــن  عــدائــي  وأعـــربـــت لجنة 
من  اللجنة  بــه  تحظى  الـــذي  الــامــحــدود  والــدعــم  المستمر 
الفترة الماضية والذي يساهم  الدولية خال  البحرين  حلبة 
بتحقيق أجواء تنافسية مميزة للمشاركين في سباقات اللجنة.

وتميز السباق بالحماس الواضح من المشاركين المحبين 
في  الجنسيات  مختلف  ومــن  الجنسين  مــن  الــجــري  لرياضة 
البالغة  سعادتهم  عن  المشاركون  أبدى  وقد  البحرين،  مملكة 
في هذه الفعالية المميزة، وفي نهاية السباق تم توزيع الكؤوس 
والــجــوائــز على الــفــائــزيــن فــي الــمــراكــز األولـــى لــفــرق الــرجــال 
والنساء والفرق المكونة من الجنسين وأيضا فرق الشركات. 

إطــار حرص  تأتي في  الفعالية  أن هذه  بالذكر  والجدير 

وتعزيز  الرياضية  الثقافة  نشر  على  البحرين  عدائي  لجنة 
السنوية  الخطة  إطـــار  وفــي  المجتمع،  فــي  الــعــامــة  الصحة 
من  سلسلة  إقــامــة  تتضمن  والــتــي  الــبــحــريــن  عــدائــي  للجنة 
مؤسسات  مختلف  مع  بالتعاون  الجري  وأنشطة  السباقات 
في  الراغبين  للمتسابقين  ويمكن  والــخــاص،  العام  القطاع 
متابعة صفحة  الموسم  لهذا  اللجنة  فعاليات  في  المشاركة 
للحصول   bahrainroadrunners@ االنستجرام  على  اللجنة 
عــلــى أحــــدث جــــدول أنــشــطــة الــلــجــنــة ولــمــعــرفــة مــوعــد فتح 

التسجيل لها.   
العديد  لــتــعــاون  الكبير  اعــتــزازهــا  عــن  اللجنة  تعبر  كــمــا 
هذه  إقامة  في  والخاصة  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  من 
الفعالية مثل الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية واإلدارة 
أللعاب  البحريني  واالتــحــاد  االشــغــال  ووزارة  لــلــمــرور  الــعــامــة 
القوى وشركة )DHL( وحلبة البحرين الدولية وشركة بوكاري 
سويت وشركة ماينا وفريق كن مستعدا وذلك في إطار الشراكة 
في  ســاهــمــوا  الــذيــن  للمتطوعين  خــاص  وشــكــر  المجتمعية. 

نجاح نشاط اللجنة.

لكرة  الدوليون  حكامنا  غادر 
وأسامة  البحار  حسين  الــصــاالت 
الــدوســري،  وعبدالرحمن  إدريــس 
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ إلــــــى الــــكــــويــــت؛ لـ
لكرة  آســيــا  كـــأس  مــنــافــســات  إدارة 
خــال  الـــمـــقـــررة   2022 ــاالت  الـــصـ
الفترة 27 سبتمبر الجاري وحتى 

8 أكتوبر المقبل.

منتخب  أن  بالذكر  والجدير 
الـــــــــصـــــــــاالت ســــــيــــــشــــــارك ضـــمـــن 
مواجهة  فــي  الثانية  المجموعة 
مــنــتــخــبــات كــــل مــــن أوزبـــكـــســـتـــان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان، 
الـ  المنتخبات  تقسيم  تــم  حيث 
مجموعات،   4 إلــى  المشاركة   16
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــم كـــــــل مـ ــ ــضـ ــ بــــحــــيــــث تـ

منتخب  وجـــاء  منتخبات،  أربــعــة 
المستوى  فــي  المضيف  الكويت 
تــصــنــيــف  ــم  ــ تـ حـــيـــن  ــي  ــ فـ األول، 
نتائج  بحسب  المنتخبات  بقية 
بطولة آسيا لكرة الصاالت 2018 
أول  ويــتــأهــل  تايبيه.  الصين  فــي 
فــريــقــيــن فـــي كـــل مــجــمــوعــة إلــى 

} عبدالرحمن الدوسري} أسامة إدريس} حسين البحار الدور ربع النهائي.

حكامنا ي�ساركون في بطولة كاأ�س اآ�سيا لل�سالت 2022

جلنة عدائي البحرين تنظم �سباق حتدي الفرق

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16257/pdf/1-Supplime/16257.pdf?fixed5730
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309966
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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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البحرين ت�صت�صيف القمة العربية الدولية للأمن ال�صيرباين.. نا�صر بن حمد:

اأمن اململكة يعتمد على بنية اآمنة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

لدى ا�صتقباله مدير ابتدائية عايل للبنني

مدير املدار�س ُيثني على دور القيادات والكفاءات التعليمية الن�صائية

د. ال�صلمان: موؤمتر نق�س املناعة املكت�صبة الدويل خرج بتو�صيات عديدة

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�صوؤون  العام  املدير  اأ�صاد 

والتعليم د. حممد مبارك بن اأحمد مب�صتوى اأداء الهيئات 

احلكومية،  املدار�س  يف  الن�صائية  واالإدارية  التعليمية 

وزارة  اأجرتها  التي  امليداين  امل�صح  تقارير  اأن  موؤكًدا 

الرتبية والتعليم بهدف حتليل واقع املدار�س احلكومية 

واخلربات  القيادات  يف  باال�صتثمار  دائًما  تو�صي 

ا يف احللقتني  التعليمية الن�صائية يف التعليم، خ�صو�صً

االأوىل والثانية.

معلمي  من  العظمى  الغالبية  اأن  اأحمد  بن  واأكد 

املدار�س احلكومية، �صواء من االإناث اأو الذكور، يتمتعون 

مرتاكمة،  تعليمية  وخربات  متميزة  وظيفية  ب�صجالت 

ويعتمد عليهم يف تعليم وتن�صئة اأجيال تدرك قيمة العلم 

واملعرفة من الطالب والطالبات.

جاء ذلك لدى اجتماع املدير العام ل�صوؤون املدار�س 

عايل  مدر�صة  مدير  احل�صيني  حممد  اأمل  باالأ�صتاذة 

يحيى  فاطمة  االأ�صتاذة  ومبعيتها  للبنني،  االبتدائية 

بح�صور  باملدر�صة،  التعليمية  الهيئة  ع�صو  املري�صي 

االأ�صتاذة فاطمة �صاهني البوعينني مدير اإدارة العمليات 

التعليمية للمنطقة الثالثة، وال�صيخة لطيفة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة القائم باأعمال مدير اإدارة التقييم واالأداء.

دور  على  املدار�س  ل�صوؤون  العام  املدير  اأثنى  وقد 

املدر�صة،  قيادة  للبنني يف  االبتدائية  مدر�صة عايل  مدير 

املري�صي،  يحيى  فاطمة  االأ�صتاذة  املعلمة  جهود  وعلى 

لبدء  واملقدرة  الوا�صحة  املدر�صة،  منت�صبات  وجميع 

اأن املدر�صة �صتكون �صمن قائمة  الدرا�صي، موؤكًدا  العام 

العامة  االإدارة  قبل  من  زيارتها  �صتتم  التي  املدار�س 

التعليمية  ممار�صتها  على  لالطالع  املدار�س  ل�صوؤون 

املتميزة خالل �صهر اأكتوبر القادم.

ال�صلمان  حممد  جميلة  الدكتورة  اأكدت 

لنق�س  الدويل  البحرين  موؤمتر  رئي�س 

املناعة املكت�صبة اأن مملكة البحرين ما�صية 

يف مبادراتها الطبية التي من �صاأنها االإ�صهام 

املوؤمترات  الحت�صان  قبلة  اململكة  جعل  يف 

جتمع  يف  اإقليميا  مركزا  وتكون  الكربى 

تهدف  اخلرباء واالأكادمييني وامل�صت�صارين، 

التي  الطبية  اخلربات  واكت�صاب  تبادل  اإىل 

ت�صب يف م�صلحة املواطنني واملقيمني على 

اأر�س اململكة.

لكل  وتقديرها  �صكرها  عن  واأعربت   

البحرين لنق�س  امل�صهمني يف جناح موؤمتر 

رعاية  حتت  اأقيم  الذي  املكت�صبة  املناعة 

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  وح�صور 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

اإىل  ي�صاف  النجاح  هذا  اأن  مبينة  لل�صحة، 

�صل�صلة االإجنازات والنجاحات التي حققتها 

الطبية  املوؤمترات  احت�صان  يف  اململكة 

الكربى على اأر�صها.

بتو�صيات  خرج  املوؤمتر  اإن  وقالت   

عديدة عن مر�س نق�س املناعة املكت�صبة بعد 

واالأوراق  املحا�صرات  من  �صل�صلة  �صهد  اأن 

الوا�صعة  امل�صاركة  ظل  يف  القيمة،  العلمية 

من اخلرباء واال�صت�صاريني واالأكادمييني.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

امللكي  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

القمة  البحرين  مملكة  ت�صت�صيف  اهلل، 

العربية الدولية لالأمن ال�صيرباين، وذلك 

مبركز  املقبل  دي�صمرب   8-6 الفرتة  يف 

و�صط  للمعار�س،  العاملي  البحرين 

خمتلف  من  وا�صعة  وم�صاركة  ح�صور 

دول العامل.

ال�صيخ  �صمو  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

نا�صر بن حمد اآل خليفة م�صت�صار االأمن 

الوطني قائد احلر�س امللكي: »يعد االأمن 

القومي  لالأمن  رئي�ًصا  عاماًل  ال�صيرباين 

والتنمية االقت�صادية يف مملكة البحرين. 

على  اململكة  وازدهار  اأمن  يعتمد 

حتتية  بنية  وجود 

لتكنولوجيا  اآمنة 

ت  ما ملعلو ا

وتلتزم  واالت�صاالت، 

بحماية  اململكة 

الف�صاء  يف  م�صاحلها 

وقد  ال�صيرباين، 

و�صعت االإ�صرتاتيجية 

اأجل  من  ال�صيرباين  لالأمن  الوطنية 

احلالية  ال�صيربانية  التهديدات  معاجلة 

بها.  املرتبطة  املخاطر  واملتنامية وتقليل 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  مع  ومتا�صًيا 

العربية  القمة  تهدف  ال�صيرباين،  لالأمن 

الدولية لالأمن ال�صيرباين اإىل تقدمي اإ�صافة 

املحددة  االحتياجات  لتلبية  نوعية 

تكنولوجيا  ال�صتك�صاف 

جديدة والتعلم والتعامل 

ال�صيرباين  الف�صاء  مع 

العاملي املتطور«.

اإىل  القمة  وتهدف   

يف  االبتكار  تعزيز 

ال�صيرباين،  االأمن  جمال 

على  ال�صوء  وت�صليط 

االجتاهات  واأحدث  العاملية  املبادرات 

اأبرز  مناق�صة  اإىل  اإ�صافة  املجال،  هذا  يف 

االأمن  جمال  تواجه  التي  التحديات 

االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صيرباين 

تقدمي  على  والعمل  اأفريقيا،  و�صمال 

الأف�صل  ودرا�صات  العملية  احللول 

اإذ  الرئي�صة،  القطاعات  عرب  املمار�صات 

جمال  يف  والقادة  اخلرباء  القمة  جتمع 

االأمن ال�صيرباين من جميع اأنحاء العامل.

من�صة  توفري  اإىل  القمة  تهدف  كما   

من  �صاملة  رحلة  يف  امل�صاركني  تاأخذ 

وندوات  حماكاة  عمل  ور�س  خالل 

م�صتديرة،  طاولة  ومناق�صات  تفاعلية 

اإ�صافة اإىل عدد من التحديات وامل�صابقات 

احلية، والتي �صت�صمن بناء قدرة كافية 

ذلك،  على  عالوة  ال�صيرباين.  لالأمن 

�صتوفر منطقة ال�صركات النا�صئة منطقة 

خم�ص�صة لل�صركات النا�صئة للتوا�صــل 

الرئي�صــني  القرار  �صانـــعي  مع 

ت�صجــيع  اإىل  باالإ�صــافة  وامل�صتثمرين، 

جمال  يف  املواهب  ودعــم  ال�صبــاب 

االأمـن ال�صيرباين.

رئي�س الثقافة يوؤكد اأهمية تعزيز 

جماالت التعاون الثقايف مع الكويت

ال�صيخ  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  ا�صتقبل 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة، يف مقر هيئة الثقافة اأم�س االأحد 

االأن�صاري  عي�صى  الدكتور   ،2022 �صبتمرب   25 املوافق 

واالآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجل�س  العام  االأمني 

باالإنابة يف دولة الكويت. وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار تعزيز 

جماالت التعاون الثقايف بني اجلانبني ودعم جهود التنمية 

الثقافية يف البلدين ال�صقيقني.

بالدكتور  الثقافة  هيئة  رئي�س  رحب  اللقاء،  بداية  يف 

املجل�س  جلهود  امتنانه  عن  معرًبا  االأن�صاري،  عي�صى 

الوطني للثقافة والفنون واالآداب يف دعم االإبداع يف خمتلف 

م�صتويات  حتقيق  اأهمية  موؤكًدا  الثقايف،  العمل  جماالت 

كما جرى  البحرين،  مع مملكة  الثقايف  التبادل  من  متقدمة 

خالل اللقاء ا�صتعرا�س جمموعة من الق�صايا الثقافية ذات 

التعاون  من  مزيد  تنفيذ  �صبل  وبحث  امل�صرتك  االهتمام 

الفكري والثقايف بني البلدين.

يف اخلتام، اأعرب الدكتور عي�صى االأن�صاري عن �صعادته 

باللقاء، موؤكًدا على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت 

منوًها  وثقافية،  وتاريخية  اأخوية  عالقات  من  ال�صقيقة 

مع  التوا�صل  قنوات  من  مزيد  فتح  على  العمل  ب�صرورة 

التعاون  جمل�س  دول  يف  الثقافية  ال�صوؤون  عن  امل�صوؤولني 

اخلليجية مبا يعود باخلري على العمل الثقايف امل�صرتك.
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مل تتاأكد من اإدراج ا�شمها يف ك�شوف الناخبني 

بحرينية تخ�شر فر�شة الرت�شح لالنتخابات الربملانية

خالل خم�شة اأيام فقط.. امل�شت�شار حمزة: 

تلقي 14318 طلًبا للم�شاركة يف تنظيم االنتخابات

 ذات اال�شتخدام الواحد والتي يقّل �شمكها عن 35 ميكروًنا

حظر ت�شنيع اأو ا�شترياد اأو تداول االأكيا�س البال�شتيكية

علي طريف: 

العليا  اال�صتئنافية  املحكمة  رف�صت 

املدنية الثانية دعوة مواطنة بحرينية جلاأت 

الناخبني  ك�صوف  يف  ا�صمها  الإدراج  للق�صاء 

مبحافظة اجلنوبية بدالً من حمافظة املحرق؛ 

اإقامتها يف بطاقتها ال�صكانية  ب�صبب اأن حمّل 

م�صجل على حمافظة املحرق، يف الوقت الذي 

عدمه  من  مدرج  ا�صمها  اأن  خالله  تتاأكد  مل 

قبل  املحرق  حمافظة  يف  الناخبني  �صجل  يف 

اليوم االأخري امل�صادف 21 �صبتمر 2022، ما 

اأنها خ�صرت فر�صة تر�صيح نف�صها يف  يعني 

االنتخابات املقبلة. 

لالنتخابات  التنفيذية  االإدارة  اأن  ُيذكر 

املحددة  الفرتة  نهاية  حلول  اأن  على  �صّددت 

عدم  عليه  يرتتب  الناخبني  جداول  لعر�ض 

ما  بعدها،  ناخب  اأي  ا�صم  اإدراج  طلب  قبول 

يجعل من البيانات الواردة فيها نهائية وغري 

قابلة للت�صحيح اأو االعرتا�ض عليها.

تقّدمت  عندما  الدعوى  تفا�صيل  وتعود 

املحكمة  اأمام  بدعوتها  بحرينية  مواطنة 

اال�صتئنافية العليا املدنية الثانية، طلبت فيها 

�صالمة  على  االإ�صرافية  اللجنة  باإلزام  احلكم 

�صمن  ا�صمها  باإدراج  واالنتخاب  اال�صتفتاء 

ك�صوف الناخبني باملحافظة اجلنوبية، وذكرت 

باملحافظة  اال�صرايف  للمركز  توجهت  اأنها 

اإنها  اإذ  ال�صكني،  العنوان  لتعديل  اجلنوبية 

العنوان  ولكن  اجلنوبية  املحافظة  ت�صكن يف 

حمافظة  على  ال�صكانية  البطاقة  يف  امل�صجل 

اأنه  على  تاأ�صي�ًصا  الطلب  ُرف�ض  اإذ  املحرق، 

ال ميكن تغيري العنوان، وقد مت منحها اإفادة 

لتغيري  بطعنها  فتقّدمت  العنوان،  لتعديل 

اأنها  الناخبني �صنًدا على  عنوانها يف ك�صوف 

ت�صكن حالًيا يف املحافظة اجلنوبية. 

الطعن  يف  النظر  -بعد  بدورها  املحكمة 

املقدم من املواطنة- ذكرت يف حيثيات حكمها 

اأن املقرر وفًقا لن�ض املادة الثانية من املر�صوم 

مبا�صرة  ب�صاأن   2002 ل�صنة   14 بقانون 

احلقوق ال�صيا�صية املعدلة بالقانون 36 ل�صنة 

ملبا�صرة  مواطن  كل  يف  ي�صرتط  اأنه   2006

هذا  عليها يف  املن�صو�ض  ال�صيا�صية  احلقوق 

ع�صرين  العمر  من  بلغ  قد  يكون  اأن  القانون 

اأو االنتخاب، واأن  �صنة كاملة يوم اال�صتفتاء 

اإقامة  مقيًما  يكون  واأن  االأهلية،  كامل  يكون 

عادية يف الدائرة االنتخابية طبقا ملا هو ثابت 

يف  اإقامته  حالة  ويف  ال�صكانية  بطاقته  يف 

له يف مملكة  اإقامة  اآخر حمل  يكون  اخلارج 

يكن  فاإن مل  االنتخابية،  دائرته  البحرين هو 

له حمل اإقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة 

وفًقا  املقرر  من  اأنه  كما  عائلته،  اإقامة  مبحل 

لن�ض املادة ال�صاد�صة من القانون اأنه يقيد يف 

مبا�صرة  حق  له  مواطن  كل  الناخبني  جدول 

احلقوق ال�صيا�صية.

اأوراق  من  الثابت  اأن  املحكمة  واأو�صحت 

االإ�صراف  للجنة  بطلب  تقدمت  اأنها  الطاعنة 

باملحافظة  واالنتخاب  اال�صتفتاء  �صالمة  على 

اجلنوبية، وذلك لقيد ا�صمها بقوائم الناخبني 

حمافظة  من  بدال  اجلنوبية  املحافظة  يف 

رف�ض  اللجنة  قررت  اإذ  بها،  املقيدة  املحرق 

الطلب لكونها ال تقيم يف املحافظة اجلنوبية 

بيانات  وفق  عليها  عنوانها  تغيري  املطلوب 

ال�صجل ال�صكاين.

واأ�صارت املحكمة اإىل اأن الثابت من �صورة 

بيانات البطاقة ال�صكانية للطاعنة اأنها مقيمة 

اأنها  بوكيلتها  قّررت  كما  املحرق،  مبحافظة 

العنوان  لتغيري  االإح�صاء  اىل  بطلب  تقدمت 

مت  الطلب  اأن  اإال  اجلنوبية  املحافظة  اإىل 

موطنها  تعديل  يجوز  فال  ثم  ومن  رف�صه، 

املحافظة  اإىل  املحرق  حمافظة  من  االنتخابي 

به  مت�صكت  ما  تقّدم  مما  ينال  وال  اجلنوبية 

اجلنوبية،  باملحافظة  تقيم  اأنها  من  الطاعنة 

بطاقتها  يف  الثابت  االإقامة  مبحل  العربة  اإذ 

جلنة  قرار  معه  يغدو  ما  وهو  ال�صكانية، 

واالنتخاب  اال�صتفتاء  �صالمة  على  االإ�صراف 

الناخبني  بقوائم  الطاعنة  ا�صم  اإدراج  برف�ض 

متفًقا  �صببه  على  قائًما  اجلنوبية  باملحافظة 

عن  به  يناأى  مما  القانون  حكم  و�صحيح 

االإلغاء، وي�صحى الطعن املاثل غري قائم على 

الق�صاء  متعيًنا  القانون  اأو  الواقع  من  �صند 

املحكمة  حكمت  االأ�صباب  ولهذه  برف�صه، 

برف�صه،  املو�صوع  �صكالً، ويف  الطعن  بقبول 

واألزمت الطاعنة امل�صاريف.

الت�صريع  امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة، رئي�ض هيئة  اأعلن 

والبلدية  النيابية  التنفيذي لالنتخابات  املدير  القانوين  والراأي 

2022، اأن االإدارة التنفيذية لالنتخابات تلقت 14318 طلًبا من 

املواطنني الراغبني يف امل�صاركة يف تنظيم اال�صتحقاق االنتخابي 

يف 12 نوفمرب املقبل.

وتابع »اإن تلقي مثل هذا العدد من الطلبات وخالل خم�صة 

اأيام فقط يج�ّصد مدى تنامي روح العمل التطوعي وتر�ّصخ ثقافة 

مكت�صباته  على  واحلفاظ  الوطن  خلدمة  واال�صتعداد  العطاء 

�صمن فريق البحرين، وهي الروح املتجذرة يف اأبناء البحرين«.

واأكد رئي�ض هيئة الت�صريع والراأي القانوين املدير التنفيذي 

املخت�صة  اللجان  اأن   2022 والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

العملية  لتنظيم  املطلوب  العدد  الختيار  الطلبات  بفرز  �صتقوم 

�صجلوا  الذين  جلميع  والتقدير  ال�صكر  عن  معرًبا  االنتخابية، 

اأ�صمائهم لالإ�صهام يف تنظيم هذا اال�صتحقاق الوطني.

وكانت االإدارة التنفيذية لالنتخابات النيابية والتنفيذية قد 

دعت، عرب ح�صاباتها يف و�صائل التوا�صل االجتماعي، املواطنني 

االإلكرتوين  الت�صجيل  اإىل  انتخابات 2022  تنظيم  الراغبني يف 

على موقع ems.gov.bh، �صريطة اأن يكون املواطن قد بلغ من 

ملدة  وذلك  الناخبني،  جداول  ا�صمه يف  ومقّيًدا  عاًما،  ال�صن 20 

اأيام بداأت يف 11 �صبتمرب اجلاري وانتهت يف 15 من  خم�صة 

ال�صهر نف�صه.

اآلية  بداأت  قد  لالنتخابات  التنفيذية  االإدارة  اأن  اإىل  ُي�صار 

الت�صجيل االإلكرتونية للمواطنني الراغبني يف امل�صاركة يف تنظيم 

االنتخابات يف انتخابات الدورة املا�صية.

خليفة  اآل  �صلمان  بن  حمد  ال�صيخ  اأكد 

الوكيل امل�صاعد للتجارة املحلية واخلارجية 

حظر  قرار  اأن  والتجارة  ال�صناعة  بوزارة 

االأكيا�ض  تداول  اأو  ا�صترياد  اأو  ت�صنيع 

التي  الواحد  اال�صتخدام  ذات  البال�صتيكية 

اإطار  ياأتي يف  ميكروًنا  �صمكها عن 35  يقل 

حلماية  الرامية  للمبادرات  الوزارة  دعم 

لربنامج  وتنفيًذا  عليها،  واحلفاظ  البيئة 

للتنمية  الداعمة  البيئة  تاأمني  يف  احلكومة 

البحرين  لروؤية  وحتقيًقا  امل�صتدامة، 

امل�صاحات  حماية  يف   2030 االقت�صادية 

وذلك  البيئي،  التلوث  من  واحلد  الطبيعية 

البيئة  حماية  من  اإليه  يهدف  ما  خالل  من 

املخلفات  انت�صار  من  واحلد  امللوثات،  من 

كبرية  خطورة  ت�صكل  والتي  البال�صتيكية 

على احلياة الفطرية.

حيز  دخل  قد  القرار  هذا  اأن  واأو�صح 

�صبتمرب   18 املوافق  االأحد  يوم  من  النفاذ 

اأنواع  جميع  على  اأحكامه  وت�صري   ،2022

اال�صتخدام  ذات  البال�صتيكية  االأكيا�ض 

ميكروًنا   35 عن  �صمكها  يقل  التي  الواحد 

فقط، با�صتثناء ذات اال�صتخدام الواحد التي 

التي  وتلك  ميكروًنا،   35 على  �صمكها  يزيد 

ُت�صتخدم لالأغرا�ض الطبية، وكذلك االأكيا�ض 

اإىل خارج مملكة  الت�صدير  امل�صنعة بغر�ض 

البحرين.

درا�صة  بعمل  قامت  الوزارة  اأن  واأ�صاف 

�صاملة لو�صع م�صانع االأكيا�ض البال�صتيكية 

ونقاط البيع الرئي�صة، وكذلك م�صانع بدائل 

البحرين،  مملكة  يف  البال�صتيكية  االأكيا�ض 

من   %86 اأن  الدرا�صة  هذه  عن  نتج  اإذ 

�صناعة  يف  ت�صتمر  �صوف  املحلية  امل�صانع 

يف  امل�صمولة  غري  البال�صتيكية  املنتجات 

لالأكيا�ض  بدائل  ت�صنيع  اأو  الوزاري،  القرار 

هذه  من   %100 ن�صبة  واأن  البال�صتيكية، 

بال�صتيكية  اأكيا�ض  ت�صنيع  تنوي  امل�صانع 

متعددة اال�صتخدام والتي يفوق �صمكها 35 

املحلية  امل�صانع  بع�ض  اأكدت  كما  ميكروًنا. 

البال�صتيكية  لالأكيا�ض  منا�صبة  بدائل  توافر 

يف االأ�صواق املحلية.

خليفة  اآل  �صلمان  بن  حمد  ال�صيخ  وبنّي 

تدعم خمتلف  والتجارة  ال�صناعة  اأن وزارة 

االإجراءات التي حتقق العي�ض االآمن وال�صليم 

قامت  الوزارة  اأن  مطمئًنا  واملقيم،  للمواطن 

بالتاأكد من وجود االإمكانات الفنية لت�صنيع 

تكون  والتي  اال�صتخدام  متعددة  لالأكيا�ض 

وجود  اإىل  الفًتا  اأكرث،  اأو  ميكروًنا   35

داعًيا  املحظورة،  لالأكيا�ض  املنا�صبة  البدائل 

اجلميع اإىل �صرورة تعزيز الوعي املجتمعي 

املنتجات  ا�صتخدام  عدم  اأجل  من  والتكاتف 

التي توؤثر �صلًبا على البيئة.

منحته جائزة ولقب »عميد املتطوعني«

»كاف االإن�شانية« تكّرم م�شطفى ال�شيد

ترك زوجته واأبناءه الثالثة يف ملحق ب�شبب �شوء ظروفه

اأ�شرة بحرينية عالقة يف دولة خليجية

بعد طرد االأب من عمله ب�شبب كورونا 

تقديرا جلهوده املتميزة واملتوا�صلة يف 

جمال العمل االإن�صاين داخل وخارج اململكة 

ال�صيخ  قدم  طويلة،  �صنوات  مدار  على 

الدكتور عبداللطيف بن اأحمد ال�صيخ رئي�ض 

جائزة  االإ�صالح  جمعية  اإدارة  جمل�ض 

البحرين  مملكة  يف  املتطوعني  عميد  ولقب 

العام  االأمني  ال�صيد  م�صطفى  للدكتور 

للموؤ�ص�صة امللكية لالأعمال االإن�صانية، وذلك 

يف حفل كبري نظمته كاف االإن�صانية لتكرمي 

املتطوعني،  حتدي  برنامج  يف  امل�صاركني 

بح�صور عدد من كبار ال�صخ�صيات الن�صطة 

يف التطوع من داخل وخارج البحرين.

الدكتور  ال�صيخ  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

تكرمي  اأن  ال�صيخ  اأحمد  بن  عبداللطيف 

اجلائزة  بهذه  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور 

من  به  يقوم  ملا  تقديرا  ياأتي  امل�صتحقة 

للتوجيهات  تنفيذا  كبرية  اإن�صانية  جهود 

ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة  الكرمية 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املعظم، الرئي�ض الفخري للموؤ�ص�صة امللكية 

املوؤ�ص�صة  حققته  وما  االإن�صانية،  لالأعمال 

من اإجنازات اإن�صانية متميزة داخل وخارج 

بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  بقيادة  البحرين 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب.

بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�صيخ  وبنّي 

ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  اأن  ال�صيخ  اأحمد 

حافلة  وم�صريته  االأوائل  الرواد  من  يعد 

املجال  يف  والدوؤوب  التطوعي  بالعمل 

االإن�صاين و�صوؤون ال�صحة وال�صالمة املهنية 

اإجنازات متميزة وله  والتدريب، و�صاحب 

دفع  يف  خمل�صة  كبرية  وجهود  عطاءات 

عجلة التنمية واالرتقاء بالوطن الغايل، كما 

يعد من اأبناء مملكتنا الغالية ورمزا للعديد 

اأبناء البحرين املخل�صني الذين اأ�صهموا  من 

وا�صتطاع من  املعطاء،  الوطن  بناء هذا  يف 

با�صم  يرتقي  اأن  املنجزة  م�صريته  خالل 

البحرين يف الداخل واخلارج.

عادل حم�صن:

املواطن  يعود  عاًما،   46 بعد 

البحرين  اىل  �صنقور  طالل  البحريني 

اأن  منذ  فيها  عمل  خليجية  دولة  من 

جائحة  وب�صب  �صنة،   17 عمره  كان 

وغلق  النفقات  وتقلي�ض  كورونا 

فقد  العاملي،  امل�صتوى  على  ال�صركات 

خ�صر وظيفته، وهو اأب لثالثة اأبناء من 

لرتكهم  ا�صطّر  بحرينية،  غري  زوجة 

وطنه  اإىل  ليعود  اخلليجية  الدولة  يف 

والنف�صي  االجتماعي  اال�صتقرار  طالًبا 

ولو  م�صكن  له  يتوافر  واأن  واالأ�صري، 

العوز،  من  اأ�صرته  حتتوي  �صقة  كانت 

اأحد  ملحق  يف  االآن  ينتظرون  وهم 

املنازل يف دولة خليجية وال ميلك قيمة 

تذاكر �صفرهم.

املواطن طالل كان يعي�ض با�صتقرار 

الدولة  يف  عمله  فرتة  طوال  مادي 

اخلليجية، ولكن جائحة كورونا قلبت 

كل موازينه، ومل يتمكن من دفع اإيجار 

الدولة  تلك  اأبناء  �صاعده  وقد  منزله، 

بتوفري ملحق ب�صكل موؤقت و�صكن فيه 

االإعانات  كل  يتلقى  وهو  اأ�صهر،  لعدة 

بعدها  ليقّرر  اخلليجية،  االأ�صرة  من 

البحرين،  اإىل  بالعودة  اأو�صاعه  ح�صم 

ولكنه م�صطر للبقاء الأكرث من 6 اأ�صهر 

التي توفرها  العالوات  كي ي�صتفيد من 

الدولة لكل من ال ميلك دعم، ب�صبب عدم 

من  اأكرث  طوال  البحرين  يف  ا�صتقراره 

46 �صنة.

كل  اإىل  »االأيام«  عرب  توجه  طالل 

ت�صتطيع  التي  احلكومية  اجلهات 

والعالوات  اخلدمات  له  تقدم  اأن 

التي تكفل الأ�صرته احلياة  والت�صهيالت 

مهما  املواطن  اأن  اإىل  م�صرًيا  الكرمية، 

اأن ي�صتغني  ابتعد عن وطنه؛ ال ميكنه 

عن اأر�صه، ولعّل الظروف قد اأعادته اإىل 

بالده لي�صتقر اأبناوؤه من جديد.

وذكر �صنقور اأن لديه اإعاقة يف يده 

حادث  ب�صبب  بال�صلل  واأ�صيب  اليمنى 

يكفل  اأن  ي�صتطيع  ال  واليوم  مروري، 

اأبناءه وال زوجته، وقد توقف تعليمهم 

االأحوال،  اليد و�صوء  ب�صبب �صيق ذات 

�صكنية،  �صقة  على  باحل�صول  اآمالً 

ومدخول يكفل الأ�صرته احلياة الكرمية.

امل�شت�شار نواف حمزة

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12224/pdf/INAF_20220926004953655.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/980080/News.html


العدد:  12224

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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لثالث �شيارات خارقة هجينة من »مكالرين اأتوموتي«

تد�شني �شالة عر�ض »مكالرين« اجلديدة يف البحرين مع عر�ض متاألق
الربيطانية  ال�صركة  اأتوموتي،  مكالرين  �صركة  اأعلنت 

الفاخرة  الريا�صية  ال�صيارات  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة 

مكالرين  مع  بالتعاون  االأداء،  عالية  اخلارقة  وال�صيارات 

البحرين، الوكيل احل�صري ل�صيارات مكالرين اخلارقة يف 

حديثة  من�صاأة  تد�صني  عن  موتورز،  كانو  باإدارة  البحرين 

مملكة  يف  البيع  بعد  ما  وخدمات  للمبيعات  ومتطورة 

البحرين.

»جتربة  ا�صم  حمل  الذي  الر�صمي،  التد�صني  حفل  اأُقيم 

اإعادة اكت�صاف مكالرين«، م�صاء يوم 21 �صبتمرب برعاية 

رودي  ال�صيد  البحرين  لدى  املتحدة  اململكة  �صفري  �صعادة 

مكالرين  �صركة  م�صئويل  من  عدد  وبح�صور  دراموند، 

لل�صيارات  ا مميًزا  اأتوموتيڤ وكانو موتورز، و�صهد عر�صً

�صيارة  �صم  الذي  اأتوموتيڤ  مكالرين  �صركة  من  الهجينة 

ومكالرين   ™P1 ومكالرين  اجلديدة،   Artura مكالرين 

ال�صخ�صيات  اأنه منح احل�صور من كبار  Speedtail. كما 
ح�صرية  فر�صة  االإعالم  و�صائل  وممثلي  ماكالين  وعمالء 

ال�صتك�صاف �صيارة الفورموال M14D-01 ال�صهرية، التي 

قادها ال�صائق »ديني هومل«، خالل مو�صم الفورموال واحد 

لهذا  وقّيمة  مميزة  اإ�صافة  �صكل  الذي  االأمر   ،1970 عام 

احلفل اال�صتثنائي.

ويف ت�صريح له على هام�ش االحتفال، قال جورج بيغز، 

اأتوموتيڤ:  مكالرين  �صركة  يف  التجاري  التنفيذي  املدير 

املميزة ر�صمياً،  املن�صاأة  التواجد هنا لتد�صني هذه  »ي�صرين 

البحرين.  تواجدنا يف مملكة  تعزيز  �صاأنه  من  الذي  االأمر 

موتورز«  »كانو  ل�صركة  والتهاين  ال�صكر  بخال�ش  اأتوجه 

ممكًنا،  اليوم  جناحنا  كان  ملا  املتوا�صل  دعمها  لوال  التي 

لتقدمي جتربة  معاً  العمل  �صنوا�صل  باأننا  ثقة  ونحن على 

عمالء احرتافية وتفاعلية جت�صد روؤية عالمة مكالرين«.

االإدارة  جمل�ش  ع�صو  كانو،  اإبراهيم  قال  جانبه  من 

ت�شوير- ح�شن قربان

اأن نعلن ر�صمياً عن  يف �صركة »كانو موتورز«: »ي�صعدنا 

تد�صني �صالة عر�ش مكالرين اجلديدة يف البحرين. يتزامن 

على  �صنوات  من خم�ش  اأكرث  مرور  مع  الهام  االإجناز  هذا 

من  للمزيد  معاً  نتطلع  اأتوموتي.  مكالرين  مع  �صراكتنا 

 Artura مكالرين  �صيارة  اإطالق  مع  املتميزة  االإجنازات 

اجلديدة كلياً، ون�صتعد للرتحيب بعمالئنا املميزين جمدًدا، 

فريدة  بتجربة  اال�صتمتاع  فر�صة  االآن  لهم  �صتتاح  الذين 

العمالء  خدمة  اإىل  باالإ�صافة  مكالرين،  �صيارات  المتالك 

اال�صتثنائية التي لطاملا عرفت بها  �صركة »كانو موتورز«.

لن�شر الوعي مبر�ض �شرطان الأطفال

»stc البحرين« تدعم جهود مبادرة »ابت�شامة« 

مبنى  البحرين   stc �صركة  اأنارت 

مقرها الرئي�صي على �صارع امللك في�صل 

يف املنامة ب�صعار ال�صريط الذهبي الذي 

من  االأطفال  مع  الت�صامن  اإىل  يرمز 

جلهود  دعًما  وذلك  ال�صرطان،  مر�صى 

جلمعية  التابعة  »ابت�صامة«،  مبادرة 

بتقدمي  واملعنية  ال�صبابية  امل�صتقبل 

لالأطفال  واالجتماعي  النف�صي  الدعم 

اإطار  ويف  واأهاليهم،  ال�صرطان  مر�صى 

احلملة  فعاليات  يف  ال�صركة  م�صاركة 

�صرطان  مبر�ش  للتوعية  التطوعية 

»اأطفالنا  البحرين  مملكة  يف  االأطفال 

كالذهب 9«.

�صباح  اجلمعية  رئي�ش  وقال 

 stc دعم  اإن  الزياين  عبدالرحمن 

البحرين املتوا�صل يف كل عام لفعاليات 

حملة »اأطفالنا كالذهب« يعك�ش حر�ش 

امل�صوؤولية  مببداأ  االلتزام  على  ال�صركة 

جزًءا  تكون  واأن  املجتمعية،  وال�صراكة 

من املبادرات الوطنية التي تخدم فئات 

بدعم  والتزامها  املختلفة،  املجتمع 

يف  اإيجابي  تغيري  واإحداث  املجتمع 

حياة االأفراد.

�صاأن  من  اأنه  الزياين  واأ�صاف 

املوقع  ذي  البحرين   stc مبنى  اإ�صاءة 

رفع  الذهبي  بال�صريط  اال�صرتاتيجي 

ب�صرطان  املجتمعي  الوعي  م�صتوى 

املر�صى  لالأطفال  الدعم  االأطفال وح�صد 

الوقت  يف  مثمًنا  اأمورهم،  واأولياء 

اخلا�ش  القطاع  مبادرات  خمتلف  ذاته 

مر�صى  االأطفال  لق�صية  الداعمة 

ال�صرطان يف مملكة البحرين.

�شركة يو�شف خليل املوؤيد ت�شـارك يف يوم التنظيف العاملــي

مندوبو معهد »كنفو�شيو�ض« يزورون مدر�شة عبدالرحمن كانو 

العاملي  اليوم  يف  واأوالده  املوؤيد  خليل  يو�صف  �صركة  �صاركت 

املوؤيد  وعائ�صة  يو�صف  نظمته  الذي  �صبتمرب،   17 املوافق  للتنظيف 

لالأعمال اخلريية بالتعاون مع كلني اآب بحرين لتنظيف �صاطئ نورانا 

حوايل  جتميع  اليوم  هذا  يف  مت  اأنه  بالذكر  ويجدر  كرانة.  يف  الكائن 

5000 كجم من النفايات من خمتلف اأنحاء اململكة.

هذه  من  الهدف  وكان  احلدث،  هذا  يف  موظًفا   70 من  اأكرث  �صارك 

النفايات  مب�صكلة  يتعلق  فيما  املوظفني  توعية  زيادة  هو  الفعالية 

ال�صلبة، مبا يف ذلك م�صكلة احلطام البحري.

 )CIUOB( البحرين  جامعة  يف  كنفو�صيو�ش  معهد  مندوبو   زار 

هي  املدر�صة  اأن  حيث    )ARKS( ديار  كانو   الرحمن  عبد  مدر�صة 

املدر�صة اخلا�صة الوحيدة التي تقدم لغة ثالثة )ثالثية اللغات( مدجمة 

هذا  االبتدائي.  اخلام�صة  ال�صنة  اإىل   الرو�صة  من  الدرا�صية  املناهج  يف 

الربنامج هو االأول من نوعه ومتت املوافقة عليه من قبل وزارة الرتبية 

والتعليم.

ARKS فاطمة  للمحادثة يف  ال�صينية  املاندرين  تقود برنامج لغة 

ال�صني.  الدولية يف  للدرا�صات  �صهوان، وهي خريجة جامعة �صنغهاي 

اأن يكون لدينا  "اإنه ملن دواعي �صروري  الزيارة قائلة:  واأ�صارت خالل 

املندوبون املوقرون من CIUOB يف املدر�صة اليوم. بعد جولة ق�صرية 

وااللتقاء بفريق االإدارة، متكنت املجموعة من روؤية املنهج بال�صكل الفعلي. 

هذه الزيارة هي نقطة االنطالق للتعاون بني املدر�صة وCIUOB، و اأنا 

فخورة جًدا باأن املدر�صة واإدارتها قد �صاهدوا الفرح واالإثارة يف عيون 

الطالب عندما يتحدثون لغة املاندرين ال�صينية. فقد اأظهر جميع االأطفال 

يف ARKS تقبلهم لهذه اللغة اجلديدة و هم م�صتمتعون بها، ومفعمون 

بالف�صول اأي�صاً ملعرفة املزيد عن الثقافة ال�صينية. نحن متحم�صون جًدا 

مل�صاعدة  امل�صتقبل،  يف   CIUOB مع  بالتعاون  ثقافية  اأن�صطة  لتقدمي 

الطالب على تو�صيع اآفاقهم من خالل ا�صتك�صاف جمال الثقافات املختلفة.
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ُيقام خالل �لفرتة من 29 �سبتمرب وحتى 1 �أكتوبر 2022

»�سوليدرتي« ترعى موؤمتر هيئة �ملهن و�خلدمات �ل�سحية
اأعلنت �صوليدرتي البحرين، اإحدى كربيات 

وال�صركة  البحرين  مملكة  يف  التاأمني  �صركات 

التابعة ملجموعة �صوليدرتي القاب�صة، رعايتها 

الوطنية  الهيئة  »موؤمتر  من  الثانية  للن�صخة 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية«. ومن املزمع 

�صبتمرب  من 29  الفرتة  املوؤمتر خالل  يقام  اأن 

اأكتوبر 2022، وذلك بفندق كراون  وحتى 1 

الفريق  قبل  من  كرمية  رعاية  حتت  بالزا، 

طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س االأعلى لل�صحة.

جتمع  من�صة  ال�صنوي  املوؤمتر  وُيعد 

اخلدمات  ومزودي  ال�صحيني  املمار�صني  كل 

املهتمني  جميع  جانب  اإىل  والطبية،  ال�صحية 

الدوائية  وال�صناعات  ال�صحية  الرعاية  بتقدمي 

وموؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية واملدربني الطبيني 

وياأتي  والعامليني.  االإقليمني  االعتماد  وخرباء 

املتعلقة  االأفكار  مناق�صة  بهدف  املوؤمتر  هذا 

اإىل  باالإ�صافة  ال�صحية،  اللوائح  واإدارة  بتنفيذ 

املمار�صني يف  جميع  بني  النظر  وجهات  تبادل 

العربي  واخلليج  البحرين  مملكة  من  القطاع 

بالقطاع  املتعلقة  املوا�صيع  من  الكثري  حول 

جودة  حت�صني  ي�صمن  مبا  وذلك  ال�صحي، 

اخلدمات ال�صحية حملًيا واإقليمًيا.

لدعم  البحرين  �صوليدرتي  تتطلع  كما 

املبادرات ال�صحية الوطنية، ال �صيما املبادرات 

نحو  املتوا�صلة  وم�صاعيها  الرامية  احلكومية 

املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  جودة  حت�صني 

وتعزيز  اململكة،  يف  واملقيمني  للمواطنني 

ا�صتدامتها. 

�صناء  علقت  املنا�صبة،  هذه  على  وتعليًقا 

الدرازي، رئي�س اخلدمات الطبية يف �صوليدرتي 

اأن  �صرورنا  دواعي  ملن  »اإنه  قائلة:  البحرين، 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موؤمتر  نرعى 

واخلدمات ال�صحية، الذي ُيعد حدًثا مهًما على 

م�صتوى القطاع ال�صحي حملًيا واإقليميا، وذلك 

التاأمني  خدمات  مزودي  اأبرز  اإحدى  ب�صفتنا 

ال�صحي يف اململكة، اإذ تعك�س رعايتنا للموؤمتر 

منظومة  تطوير  يف  بدورنا  لالإ�صهام  �صعينا 

اأهداف  يج�صد  مبا  بالكامل  ال�صحية  اخلدمات 

روؤية البحرين االقت�صادية 2030«.

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأكدت 

الدكتورة  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اأهمية  املوؤمتر،  رئي�س  اجلالهمة،  عذبي  مرمي 

املهن  لتنظيم  الهيئة  »موؤمتر  يف  امل�صاركة 

جهود  دعم  ذلك  يف  ملا  ال�صحية«  واخلدمات 

اآمنة  �صحية  خدمات  تقدمي  ل�صمان  الهيئة 

وعالية اجلودة يف مملكة البحرين، معربة عن 

�صكرها للفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل 

لل�صحة على  االأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

تكرمه برعاية هذا املوؤمتر.

ن�صيب  اأزهار  الدكتورة  اأ�صافت  كما 

رئي�س اللجنة املنظمة ورئي�س اللجنة العلمية 

يف  ال�صحية  واخلدمات  املهن  تنظيم  ملوؤمتر 

ن�صخته الثانية، ورئي�س ق�صم تنظيم االأبحاث 

والتطوير  الطبي  التعليم  وجلنة  ال�صريرية 

املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  امل�صتمر  املهني 

واخلدمات ال�صحية، اأن الهيئة وبالتعاون مع 

ال�صركة املنظمة لهذا املحفل العلمي املهم �صركة 

»بي دي اإيه« للتنظيم املوؤمترات واملعار�س قد 

اتخذت مع الهيئة الوطنية جميع اال�صتعدادات 

الالزمة لنجاح هذا املوؤمتر الذي �صينطلق يوم 

اخلمي�س املقبل املوافق التا�صع والع�صرين من 

اأكتوبر  االأول من  �صهر �صبتمرب وي�صتمر حتى 

ال�صراكة  تعزيز  اأهمية  واأو�صحت   .2022

خدمات  مقدمي  خمتلف  مع  اال�صرتاتيجية 

ذات  االأخرى  والقطاعات  ال�صحية  الرعاية 

للم�صاركة  �صديًدا  اهتماًما  اأولت  التي  ال�صلة 

التاأمني  �صركة  وحر�صت  املوؤمتر،  هذا  يف 

املوؤمتر  هذا  يف  امل�صاركة  على  �صوليدرتي 

وتقدمت  االأخرى.  ال�صركات  من  كغريها 

جلميع  اجلزيل  بال�صكر  ن�صيب  الدكتورة 

قامت  التي  املختلفة  والقطاعات  ال�صركات 

ال�صحية  اجلهات  من  �صواء  املوؤمتر  هذا  بدعم 

واجلمعيات  اخلا�س  والقطاع  احلكومية، 

املهنية وال�صركات ذات �صلة بالقطاع ال�صحي 

متمنية جناح اأعمال املوؤمتر.

�صناء الدرازي

ت�سهيالت مالية من بنك �لبحرين و�لكويت 

للم�ستثمرين يف عقار�ت »بحرين هاربور«

اتفاقية  والكويت  البحرين  بنك  اأبرم 

التابعة  ال�صركة  تعاون مع بحرين هاربور، 

من  البنك  يقدم  اإذ  البحرين،  الإنفراكورب 

املواطنني  ملختلف  مالية  ت�صهيالت  خاللها 

واملقيمني يف البحرين ودول جمل�س التعاون 

يف  عقارية  وحدة  باقتناء  الراغبني  من 

مرفاأ  خلف  الكائن  هاربور،  بحرين  م�صروع 

البحرين املايل.

اأ�صبح  االتفاقية،  هذه  ومبوجب 

باالإمكان احل�صول على قر�س عقاري مبزايا 

والكويت  البحرين  بنك  من  وت�صهيالت 

هذا  يف  اال�صتثمار  اأو  بال�صكن  للراغبني 

امل�صروع الذي يقدم مزيجا فريدا من الهند�صة 

من  متكامل  ح�صري  جمتمع  يف  املعمارية 

والفنادق  الع�صرية،  ال�صكنية  الوحدات 

ومر�صى  العاملي،  امل�صتوى  ذات  واملطاعم 

�صاحلي، ومم�صى، وغريها من املزايا الفريدة 

من نوعها. 

وقال الدكتور عادل �صامل مدير عام ق�صم 

اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف بنك البحرين 

متيز  متاما  يدرك  البنك  »اإن  والكويت: 

م�صروع بحرين هاربور و�صخامة العرو�س 

امل�صتهدفة  وال�صرائح  يقدمها،  التي  العقارية 

لل�صكن واالإقامة واال�صتثمار يف هذا امل�صروع 

الفريد من نوعه. ولذلك عملنا على التاأكد من 

جاهزيتنا و�صمان جناح �صراكتنا مع بحرين 

امل�صروع  هاربور يف حتقيق تطلعات عمالء 

واأحالمهم  اأهدافهم  حتقيق  يف  وم�صاندتهم 

ومتلك وحدتهم العقارية فيه«. 

بنك  قدرة  »اإن  �صامل:  الدكتور  واأ�صاف 

القر�س  هذا  توفري  على  والكويت  البحرين 

املالية  املالءة  اأخرى  مرة  تعك�س  العقاري 

هذه  توفري  على  وقدرته  البنك  لدى  القوية 

القرو�س  من  واملتنوعة  املرتفعة  امل�صتويات 

القرو�س  اإىل  اإ�صافة  ت�صمل  التي  املختلفة، 

وقرو�س  ال�صخ�صية  القرو�س  العقارية 

ال�صيارات لالأفراد، وغريها الكثري«. 

رئي�س  املناعي  اإميان  قالت  جانبها،  من 

االتفاقية  »اإن  هاربور:  بحرين  يف  املبيعات 

الباب  تفتح  والكويت  البحرين  بنك  مع 

وا�صعا اأمام املزيد من املواطنني واملقيمني يف 

الراغبني بتجربة  العربي  البحرين واخلليج 

م�صتوى  على  م�صبوقة  غري  واإقامة  �صكن 

رفاهية  املناطق  اأكرث  من  واحدة  املنطقة يف 

بحرين  منطقة  وهي  االإطالق،  على  ومتيزا 

هاربور«. 

هـــذه  اأن  اإىل  املناعي  واأ�صــارت 

البحرين  بنك  من  التمويلية  الت�صهيالت 

من  طويلة  قائمـــة  اإىل  ت�صاف  والكويت 

املزايا الفريدة التي يقدمها.

كلية »فاتيل«: 28 �سبتمرب �آخر يوم لتقدمي

طلبات �اللتحاق بالعام �لدر��سي 2023-2022

»فاتيل«  لكلية  العام  املدير  �صرح 

لل�صيافة ال�صيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

بالكلية  االلتحاق  يف  الراغبني  على  باأن 

االإ�صراع   2023-2022 االأكادميي  للعام 

حمدودة  املقاعد  اإن  اإذ  طلبهم،  تقدمي  يف 

يوم  م�صاء  القبول  باب  غلق  و�صيتم 

االأربعاء املوافق 28 �صبتمرب 2022. 

واأ�صاف اأن الربنامج املطروح يت�صمن 

الدولية  الفنادق  اإدارة  يف  بكالوريو�س 

من  كبرية  ن�صبة  على  يحتوي  فرن�صا  من 

اجلانب العملي، ما يجعله فريًدا من نوعه، 

اإذ اإن الطالب يق�صي اأ�صبوًعا درا�صًيا واآخر 

االأول،  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  عملًيا حتى 

اأما الف�صل الدرا�صي الثاين فيكون يف فرتة 

من  الدولية  بالفنادق  العملي  التدريب 

يف  الكائنة  جنوم   5 وفئة  جنوم   4 فئة 

االأمر  وهذا  خارجها،  اأو  البحرين  مملكة 

وظائف  على  العثور  �صهولة  يف  يوؤهلهم 

ب�صكل اأ�صرع نظًرا الكت�صابهم خربة تقارب 

املجال.  ذات  يف  ال�صمعة  وك�صب  ال�صنتني 

ُتعد  اإ�صافية  لغة  الطالب  �صيكت�صب  كما 

اللغة  وهي  الربنامج،  �صمن  من  اأ�صا�صية 

للطالب  �صيتيح  الذي  االأمر  الفرن�صية، 

واإقليمًيا  حملًيا  وتدريب؛  عمل  فر�س 

وعاملًيا.

يف  البكالوريو�س  برنامج  اأن  وذكر 

االإطار  على  ُم�صكن  الدولية  الفنادق  اإدارة 

اإىل  وُم�صند   ،»EQF« للموؤهالت  االأوروبي 

االإطار الوطني للموؤهالت، الفًتا اإىل اأن كلية 

ت�صنيف  على  العام  هذا  تقدمت   »Vatel«

التخ�ص�س  اأو  املادة  بح�صب  العاملي   QS
يف برنامج اإدارة ال�صيافة واأ�صبحت حتتل 

العامل  م�صتوى  على  ع�صر  احلادي  املركز 

امل�صتوى  وعلى  جامعة،   150 ا�صل  من 

املركز   »Vatel« كلية  حتتل  الفرن�صي 

االأول.

ولفت اإىل اأن الكلية توفر نظاًما ل�صداد 

اأق�صاط  �صكل  على  الدرا�صية  الر�صوم 

مي�صرة ومرنة للطلبة واأولياء اأمورهم، اإذ 

باالإمكان ال�صداد الر�صوم الدرا�صية على 3 

اأو 5 دفعات لكل عام درا�صي.

الت�صجيل،  بطريقة  يتعلق  وفيما 

خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  ال�صيخ  اأو�صح 

من خالل  الت�صجيل  ا�صتمارة  ملء  يتم  اأنه 

www. / /:https املوقع االإلكرتوين للكلية

hotel-management- /vatel.bh
.school

ال�صيخ خالد بن خليفة

جلنة ت�سوية �مل�ساريع �ملتعرثة حتّدد 6 �أكتوبر موعًد� للمز�د

»ون �سنرت�ل« �ملتعرث ملز�د علني يبد�أ مبليوين دينار 

عبا�س ر�صي:

التطوير  م�صاريع  ت�صوية  جلنة  قّررت 

العقارية املتعرثة طرح م�صروع »ون �صنرتال« 

يبداأ من مليوين  العلني، مبزاد  املزاد  للبيع يف 

دينار بحريني، وحّددت اللجنة 6 اأكتوبر موعًدا 

للمزاد يف مبنى االأمانة العامة للمجل�س االأعلى 

للق�صاء.

لعر�س  قرارها  يف  اللجنة  وا�صتندت 

�ُصبل  جميع  ا�صتنفدت  بعد  املزاد  يف  امل�صروع 

لت اإىل  ت�صوية امل�صروع بالطرق الودية، وتو�صّ

امل�صروع،  اإدارة  على  املطّور  كفاءة  عدم  قرار 

ف�صاًل عن عدم تقدميه خطة مقبلة حلّل التعرث 

خالل املواعيد املقّررة قانوًنا.

لعر�س  قرارها  يف  اللجنة  ا�صتندت  كما 

املالية  االلتزامات  حجم  اإىل  املزاد  يف  امل�صروع 

جديد  مطّور  اأي  قبول  دون  حتول  التي 

عرثة  الإزالة  االأمثل  ال�صبيل  واأن  ال�صتكماله، 

امل�صروع هو بيعه باملزاد العلني.

املتعرثة  امل�صاريع  ت�صوية  جلنة  وحّددت 

البيع  �صيتم  اإذ  امل�صروع،  بيع  لطريقة  �صروًطا 

�صفقة واحدة، ويجوز للجنة جتزئته وبيعه يف 

�صفقات متعددة مبا يحقـق م�صلحة الدائنني.

اللجنة على َمن يدخل املزاد باأن  وت�صرتط 

يودع قبل انعقاد جل�صة البيع ال�صمان االبتدائي، 

يلتزم  كما  للمزاد،  االأ�صا�صي  الثمن  ع�صر  وهو 

الرا�صي عليه املزاد باأن يودع باقي الثمن خزانة 

واالأوقاف  االإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزارة 

خالل اأ�صبوعني من �صريورة قرار ر�صو البيع.

عليه  ير�صو  من  على  اللجنة  ت�صرتط  كما 

املزاد �صداد ن�صبة 2% من ر�صو املزاد م�صاريف 

اأي  مـن  خالًيا  العقار  ت�صليم  ويتم  اإدارية، 

منقوالت ملن ير�صو عليه املزاد بعد �صداد كامـل 

الثمن وامل�صروفات و�صريورة قرار ر�صو البيع 

نهائًيا، كما ي�صلّم العقار خالًيا من اأي رهون اأو 

حقوق عينية تبعية.

منذ  املتعرث  �صنرتال«  »وان  وم�صروع 

تبلغ م�صاحته  والكائن مبنطقة احلد،  �صنوات، 

مبنى  عن  عبارة  وهو  مربع،  مرت   1524.3

اأخرى  �صقق  جانب  اإىل  �صقة،   40 من  مكون 

خا�صة بنظام التمليك احلر.

وبداأ تعرث امل�صروع بعد بيع املطور وحداته 

التنظيم  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  قبل  اخلريطة  على 

يف  تاأ�صي�صها  بعد  املوؤ�ص�صة  وتلقت  العقاري، 

وحّثت  امل�صرتين  من  �صكاوى   2017 العام 

املطور  اأن  اإال  اأو�صاعه،  توفيق  على  املطور 

امل�صروع  بتنفيذ  يلتزم  ومل  لذلك،  ي�صتجب  مل 

وت�صليم وحداته اإىل امل�صرتين يف الوقت املتفق 

عليه مبوجب عقود البيع االبتدائية، وقام برهن 

اأحد امل�صارف  العقار املُقام عليه امل�صروع لدى 

املحلية مقابل احل�صول على متويل.

م�صروع »ون �صنرتال« املتعرث

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12224/pdf/INAF_20220926004953655.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/economic/980050/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/980037/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

سعد النفيعي
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خليفة بن أحمد: تعزيز التعاون 
الثقافي والفكري مع الكويت

اس��تقبل رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش��يخ خليفة 
بن أحم��د آل خليفة في مقر هيئة الثقافة أمس األمين العام 
للمجلس الوطني للثقاف��ة والفنون واآلداب باإلنابة في دولة 

الكويت عيسى األنصاري. 
وتأت��ي هذه الزيارة في إطار تعزيز مج��االت التعاون الثقافي 

بين الجانبين ودعم جهود التنمية الثقافية في البلدين.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس هيئة الثقافة باألنصاري، معربًا 
عن امتنانه لجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
في دع��م اإلبداع في مختلف مجاالت العم��ل الثقافي، مؤكدًا 
على أهمية تحقيق مس��تويات متقدمة م��ن التبادل الثقافي 
مع مملكة البحرين، كما جرى خالل اللقاء استعراض مجموعة 
م��ن القضايا الثقافية ذات االهتمام المش��ترك وبحث س��بل 

تنفيذ المزيد من التعاون الفكري والثقافي بين البلدين.
في الختام، أعرب األنصاري عن س��عادته باللقاء، مؤكدًا على 
م��ا يجمع مملك��ة البحرين ودولة الكويت م��ن عالقات أخوية 
وتاريخي��ة وثقافية، منوهًا بضرورة العمل على فتح مزيد من 
قن��وات التواصل مع المس��ؤولين عن الش��ؤون الثقافية في 
دول مجل��س التعاون الخليجية بما يع��ود بالخير على العمل 

الثقافي المشترك.

المبارك: التعاون مع »إدامة« 
 لتعظيم االستفادة 

من األراضي البلدية والزراعية

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، حرص الوزارة 
على تعظيم االستفادة من األراضي البلدية والزراعية التابعة 
لها عبر تعزيز التعاون مع شركة البحرين لالستثمار العقاري 

»إدامة«.
 ج��اء ذلك، خالل اجتماع موس��ع، مع عدد من وفد من ش��ركة 
»إدامة« برئاس��ة الرئيس التنفيذي للش��ركة أمين العريض، 
حيث أكد حرص الوزارة على إطالق المش��روعات التي تش��كل 

قيمة مضافة في دفع عجلة التنمية في البحرين.
 وقال: »إن الهدف الذي يجمع الوزارة مع ش��ركة إدامة؛ يتمثل 
في تنمية اإليرادات البلدية وتعزيز العوائد المشتركة، وهي 
الخط��وات التي س��تنعكس إيجابًا على النهض��ة االقتصادية 
في المملكة وتنمي��ة الموارد المالية من األمالك البلدية بما 
يسهم في تطوير وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة 

للفرد والمجتمع«.
م��ن جهت��ه، أك��د العريض أن ش��ركة إدامة تس��عى جاهدة 
لدفع عجلة التنمية المس��تدامة من خ��الل الدعم الالمحدود 
للقطاع��ات التنموية واالس��تثمارية التي تش��كل رافدًا مهمًا 
لتعزي��ز الحرك��ة االقتصادية ف��ي البحري��ن، مش��يرًا إلى أن 
»إدامة« س��تحرص على وض��ع كل إمكاناتها م��ن أجل إنجاح 

التعاون مع الوزارة بما يحقق التطلعات المشتركة.

جميلة السلمان: البحرين ماضية بمبادراتها 
لتكون مركزًا إقليميًا في تجّمع الخبراء

أكدت رئيس مؤتمر البحرين الدولي 
لنقص المناعة المكتس��بة الدكتورة 
جميلة السلمان، أن البحرين ماضية 
في مبادراتها الطبية التي من شأنها 
المس��اهمة في جع��ل المملكة قبة 
الحتضان المؤتمرات الكبرى وتكون 
مرك��زًا إقليمي��ًا ف��ي تجم��ع الخبراء 
واألكاديميين والمستشارين، تهدف 
إلى تبادل واكتساب الخبرات الطبية 
التي تصب في مصلح��ة المواطنين 

والمقيمين على أرض المملكة.
لكاف��ة  ش��كرها  ع��ن  وأعرب��ت 
المس��اهمين ف��ي نج��اح المؤتم��ر، 
الذي أقيم تحت رعاية وحضور رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق 
 طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، مبين��ة أن ه��ذا النج��اح 

اإلنج��ازات  سلس��لة  إل��ى  يض��اف 
والنجاحات التي حققتها المملكة في 
احتض��ان المؤتمرات الطبية الكبرى 

على أرضها.

خ��رج  المؤتم��ر  أن  إل��ى  وأش��ارت 
بتوصي��ات عديدة ع��ن مرض نقص 
المناع��ة المكتس��بة بعد أن ش��هد 
سلس��لة م��ن المحاض��رات واألوراق 
العلمي��ة القيمة في ظل المش��اركة 
الواس��عة من الخبراء واالستشاريين 
واألكاديميي��ن الذي��ن أبح��روا ف��ي 
العل��وم المتطورة في ه��ذا الجانب 
مم��ا كان له األث��ر اإليجاب��ي الكبير 
على تحقي��ق كامل األهداف المرجوة 

من المؤتمر.
وأش��ادت الس��لمان بالدع��م ال��ذي 
حظ��ى ب��ه المؤتم��ر من الش��ركات 
والمؤسس��ات الراعي��ة الذي أس��هم 
في تحقي��ق كامل النج��اح للمؤتمر 
وس��اهم بش��كل فع��ال ف��ي تحقيق 
األه��داف المرجوة، مؤك��دة أن هذا 

الدعم يؤكد الحس الوطني للشركات 
والمؤسس��ات ودوره��ا المجتمع��ي 
الفعال ف��ي نجاح المؤتمر.ويذكر أن 
الش��ركات الراعية الداعمة للمؤتمر 
 GILEAD وشركة GSK هي ش��ركة
الخلي��ج  ش��ركة  رئي��س  وش��ركة 
للصناع��ات البتروكيماوي��ة »جيبك« 
وش��ركة ألمني��وم البحري��ن »ألب��ا« 

وتمكين.
وأعربت عن ش��كرها للقائمين على 
التنظيم متمثلين بشركة أديوكيشن 
والجهود الب��ارزة التي بذلتها اللجنة 
اللجان  المنظمة للمؤتم��ر ومختلف 
الذين سجلوا لوحة مميزة في العمل 
والتفان��ي لتأكي��د م��ا تتمت��ع ب��ه 
المملكة من كفاءات وطنية مخلصة 

هدفها رفع اسم المملكة عاليًا.

د. جميلة السلمان

رنا بنت عيسى: تنمية التعاون 
التعليمي والبحثي مع الهند

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليفة، أمس س��فير جمهورية الهند لدى مملكة 

البحرين بيوش شريفاستاف.
وخالل اللقاء؛ أش��ادت الش��يخة رنا بنت عيسى بما يربط بين 
مملك��ة البحرين وجمهورية الهند م��ن عالقات صداقة قوية 
ومتميزة، وما تش��هده من تقدم وتطور ف��ي مجال التعليم، 
يجسد ما تستند إليه هذه العالقات من ركائز قوية وما تحظى 
به من اهتمام متواصل لدفع التعاون الثنائي ألفاق مزدهرة 

في شتى األصعدة وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين.
وأكدت ح��رص مجلس التعلي��م العالي عل��ى تطوير وتنمية 
التع��اون التعليمي والبحث��ي مع جمهورية الهن��د بما يدعم 
المسيرة التعليمية ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة 

في البلدين.
من جانبه؛ عبر الس��فير شريفاستاف عن اعتزازه بلقاء األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المجلس 
ف��ي االرتق��اء بالتعليم العال��ي وتوفير كل مقومات تش��جيع 
ونجاح االستثمار في التعليم العالي، متمنيًا لألمين العام كل 

التوفيق والنجاح.

خالل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية

وزير العدل ُيكّرم الفائز 
بالمركز الثالث في فرع حفظ القرآن

أشاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف نواف ب��ن محمد المعاودة، 
بالنتائ��ج المش��رفة الت��ي يحققه��ا 
ف��ي  البحريني��ون  المتس��ابقون 
المسابقات القرآنية الدولية، في ظل 
الرعاي��ة الملكية الس��امية من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ودع��م صاح��ب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خالل تكريمه بمكتبه أمس 
األحد المتس��ابق عب��د الرحمن بديع 
كلي��ب الفائ��ز بالمرك��ز الثال��ث في 
مس��ابقة الملك عبد العزي��ز الدولية 
وتالوت��ه  الكري��م  الق��رآن  لحف��ظ 
وتفس��يره ف��ي دورته��ا 42، وذل��ك 
في ف��رع حفظ الق��رآن الكريم كاماًل 
م��ع حس��ن األداء والتجويد وتفس��ير 
مفردات الق��رآن الكريم كاماًل، والتي 

نظمتها المملكة العربية السعودية 
مؤخ��ًرا في رح��اب المس��جد الحرام، 
بمش��اركة 153 متس��ابقًا، من 111 

دولة من مختلف دول العالم.
كما قام بتكريم الش��يخ محمد عتيق 
لجه��وده في تحفيظ الق��رآن الكريم 

وذل��ك  الرحم��ن،  عب��د  للمتس��ابق 
بحض��ور والد المتس��ابق والمش��رف 
عل��ى مرك��ز التحفيظ المنتس��ب له 

المتسابق الفائز.
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  أن  يذك��ر 
اإلس��المية واألوق��اف تح��رص عل��ى 

الدولية  المس��ابقات  المش��اركة في 
للق��رآن الكري��م عل��ى م��دار العام، 
إذ وضع��ت خط��ة لتأهي��ل وإع��داد 
المتس��ابقين دولي��ًا، وحققت بفضل 
اهلل تعالى مراكز متقدمة وبارزة في 

كثير من المسابقات.

خالل مشاركتها في منتدى تواصل األجيال بالجزائر

سهير المهندي: 640 منظمة أهلية 
بالبحرين تحقق نجاحات وإنجازات متواصلة

أقيم في الجزائر مؤخ��رًا »منتدى تواصل األجيال 
لدعم العمل العربي المش��ترك« بمشاركة أكثر 
م��ن 20 دول��ة عربية من مس��ؤولين س��ابقين، 
وأكاديميي��ن، وخب��راء م��ن بن��ات وأبن��اء الجيل 
الجدي��د، وممثلين عن جمعي��ات، ورجال أعمال، 

وفنانين، وسياسيين، ودبلوماسيين سابقين.
وش��ارك م��ن مملك��ة البحرين 4 ش��خصيات من 
المجتمع المدني هم اإلعالمية س��هير المهندي، 
والشيخ صالح الجودر، واألديب إبراهيم الدوسري، 
والطال��ب محمد الدوس��ري به��دف التعبير عن 
آرائهم إزاء قضايا الس��اعة ضمن نهج تش��اركي 
بغية توطيد التضامن العربي، وتعزيز التواصل 

بين األجيال.
وش��اركت س��هير المهندي من مملك��ة البحرين 
المجتم��ع  بعن��وان »مؤسس��ات  بورق��ة عم��ل 
المدني ودوره في مواجهة القضايا المؤثرة على 
الشباب وتقدمهم للمس��تقبل« تضمنت تحديد 
لل��دور الرئي��س لمؤسس��ات المجتم��ع المدني 
والف��رق بين��ه وبين المرك��ز الوظيف��ي وأهمية 
هذه المؤسس��ات المدني��ة وتأثيرها الفاعل في 
التغيي��ر وتطوير برامج الدول��ة الهادفة في نمو 
وترقية العمل الوطني، مشيرة إلى أن مؤسسات 
المجتم��ع المدني ف��ي مملكة البحري��ن والبالغ 
عددها ما يق��ارب 640 منظمة أهلية تتنوع بين 
منظم��ات خيرية واجتماعية وحقوقية ونس��ائية 
مس��تعرضة أهم م��ا حققت��ه ه��ذه المنظمات 
م��ن نجاحات وإنجازات كبي��رة ومتواصلة ومنها: 
إنش��اء المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان في 
عام 2009، وتدش��ين أول أمانة عامة للتظلمات 
في المنطقة العربية، ومفوضية حقوق الس��جناء 

والمحتجزين، ووح��دة خاصة للتحقي��ق بالنيابة 
العامة، ولجنتي حقوق اإلنس��ان بمجلس النواب 
والشورى، وموافقة مجلس جامعة الدول العربية 
ف��ي العام 2013 على مقترح مملكة البحرين في 
إنش��اء محكمة عربي��ة لحقوق اإلنس��ان واختيار 

المنامة مقرا لها.
وأكدت على أهمي��ة الدور التكاملي لألكاديميين 
والمؤسس��ات الحكومية مع مؤسسات المجتمع 
المدني م��ن أجل معالج��ة الكثير م��ن القضايا 
لمصلحة الف��رد والمجتمع، وتطرق��ت أيضًا إلى 
دور اإلعالم في إبراز الجه��ود الوطنية التطوعية 
مش��يرة إلى مدى أهمي��ة العم��ل التطوعي في 
المجتم��ع ودورة ف��ي تعزي��ز العم��ل الوطن��ي 
لتحقيق التنمية المس��تدامة مستعرضة برنامج 
)كفو( أنموذجًا مميزًا تضمن شواهد بيضاء على 

إنجازات المجتمع المدني من خالل أفراده.
وأش��ارت إل��ى ض��رورة االهتم��ام بوض��ع أليات 
واس��تراتيجيات لمواجهة القضايا العصرية من 

المخ��درات واإلرهاب التكنولوج��ي والفكري التي 
تؤثر على المجتمعات العربية من خالل شبابها 
حي��ث هي القضايا المش��تركة الت��ي تهم األمة 
العربي��ة، مختتمة بعدد م��ن التوصيات أهمها 
ضرورة أن تكون هناك قيم مش��تركة للتضامن 
ف��ي ظ��ل التحدي��ات الراهن��ة الت��ي تس��تهدف 
الس��احة الدولي��ة، التعاون المش��ترك في وضع 
االستراتيجيات بين المؤسسات المدنية المثيلة 
ف��ي العمل المتخصص، صناع��ة التغيير للعمل 
الوطن��ي، الح��رص على مش��اركة المرأة بش��كل 
فاعل في المؤسسات المدنية لدورها المهم في 

المجتمع.
كم��ا كان��ت هن��اك مش��اركات وآراء ومقترحات 
فاعل��ة م��ن بقي��ة أعضاء الوف��د المش��ارك من 
مملك��ة البحري��ن والوف��ود األخرى خ��الل أعمال 
المنتدى والتي تنوعت ما بين الشؤون السياسية 
وش��ؤون  والش��بابية  واالقتصادية  واالجتماعية 

المرأة
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لدى تسليمه »جيبك« درع »البالد« للمسؤولية االجتماعية

خالد بن عبداهلل: الحكومة حريصة 
على ربط برنامجها بأهداف التنمية المستدامة

أك��د نائب رئي��س مجل��س ال��وزراء ووزير 
 البني��ة التحتي��ة الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل 
آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، مل��ك البالد المعظم، وبمتابعة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، لتفخر بريادتها الناجحة في تحقيق 
األه��داف اإلنمائي��ة لأللفي��ة، وبالخطوات 
الت��ي اتخذته��ا لمواكب��ة أه��داف التنمية 
المستدامة 2030، منوها بحرص الحكومة 
عل��ى رب��ط برنامجه��ا بأه��داف التنمي��ة 
المس��تدامة، والت��ي تأت��ي منس��جمة مع 
المس��اعي المبذولة لضمان استمرار عجلة 
التنمي��ة، ودعم كافة الجه��ود والمبادرات 
الت��ي تخ��دم تحقي��ق األه��داف  الدولي��ة 

التنموية في العالم.
جاء ذل��ك ل��دى رعايته أم��س الحفل الذي 
نظمته ش��ركة دار البالد للصحافة والنشر 
»صحيف��ة الب��الد«، لإلع��الن عن الش��ركة 
الفائ��زة بجائ��زة درع الب��الد للمس��ؤولية 
بحض��ور   ،2022 للش��ركات  االجتماعي��ة 
رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس 
مجلس الش��ورى عل��ي الصال��ح، وعدد من 
الوزراء، ونخبة من المس��ؤولين والس��فراء 
وقط��اع  التش��ريعية  الس��لطة  وممثل��ي 

األعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وأعرب الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة 
عن تقديره لصحيفة الب��الد واللجنة العليا 
للجائزة، عل��ى مبادرتها الت��ي تعد واحدة 
من بين مب��ادرات أخرى تنظمه��ا الجهات 
الرس��مية واألهلية ف��ي مملك��ة البحرين، 
وذلك عل��ى نحو يعكس ال��دور االجتماعي 
الب��ارز للقط��اع الخ��اص ف��ي دع��م جهود 

التنمية في المملكة، والمس��اهمة في رفع 
مس��توى الوعي بالمس��ؤولية االجتماعية 

للشركات.
إل��ى أن المس��ؤولية االجتماعي��ة  ولف��ت 
باتت تمثل عنصرًا أساس��يًا ضمن نش��اط 
الش��ركات التي تس��تهدف تحقيق معايير 
االس��تدامة، وأن هذا المفهوم برز كالتزام 
أخالقي يحمل الش��ركات مسؤوليتها تجاه 

البيئ��ة والمجتم��ع عبر رعاي��ة االحتياجات 
االجتماعي��ة، بم��ا يعود بالنف��ع على عمل 

المنظومة االقتصادية.
م��ن جانب��ه، أع��رب رئي��س مجل��س إدارة 
شركة دار البالد للصحافة والنشر عبدالنبي 
الش��علة، ف��ي كلم��ة ألقاها خ��الل الحفل، 
عن الش��كر لنائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
ووزير البنية التحتي��ة لرعايته هذا الحفل، 

ف��ي دالل��ة تعك��س م��ا تولي��ه الحكومة 
م��ن اهتم��ام بقيم ومب��ادئ المس��ؤولية 

االجتماعية للشركات.
وق��ال: »لقد تبن��ت صحيفة الب��الد مبادرة 
إيمانًا  المس��ؤولية االجتماعية للش��ركات 
منها برسالة ودور وسائل اإلعالم في خدمة 
قضاي��ا المجتمع، وانطالقًا من اإلحس��اس 
بمس��ؤوليتها تج��اه دع��م خط��ط وبرامج 
الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ومس��اهمة منه��ا ف��ي االرتقاء بمس��توى 
الوعي وتحفيز الشركات على االلتزام بقيم 

المسؤولية االجتماعية وممارساتها«.
يش��ار إلى أن اللجنة العليا للجائزة تمكنت 
م��ن رصد 75 ش��ركة تمارس المس��ؤولية 
االجتماعي بأس��اليب منتظمة، ومن بينها 
26 ش��ركة تمارس��ها ضمن أطر المعايير 
متفاوت��ة  بدرج��ات  المعتم��دة  الدولي��ة 
أيض��ًا، وهي الش��ركات التي تم ترش��يحها 
للفوز بدرع البالد للمس��ؤولية االجتماعية 

للشركات.
وجرى خ��الل الحف��ل اإلعالن عن الش��ركة 
الفائ��زة بالجائ��زة، وه��ي ش��ركة الخلي��ج 
للصناع��ات البتروكيماوي��ة »جيبك«، حيث 
ق��ام الش��يخ خالد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
الب��الد  درع  الش��ركة  ممثل��ي  بتس��ليم 

للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022.

»التعافي من المخدرات« تحصد المركز الثاني 
ألفضل أداء تطوعي بجائزة عيسى بن علي

أك��د رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة التعافي من 
المخدرات عادل بوصيبع، اعتزاز الجمعية بحصدها 
للمركز الثاني ألفضل أداء تطوعي مؤسس��ي في 
جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي 
في دورتها الثانية عش��رة، وذل��ك عن فئة أفضل 
مش��روع تنموي رائد خ��اص بالمنظم��ة األهلية، 
والتي تسّلمها باإلنابة عن الجمعية عضو مجلس 

اإلدارة والمدير التنفيذي حسن طيب.
وأش��اد بالدور ال��ذي تمّثله جائزة س��مو الش��يخ 
عيس��ى بن علي، من رفع مس��توى التنافسّية بين 
المؤسس��ات األهلية في مجاالت العمل التطّوعي 

بمملكة البحرين.
وأض��اف أن ذلك التكريم، يأت��ي تأكيدًا على الدور 
الرائد الذي تقوم به الجمعية والجهود الواس��عة 
الت��ي يبذله��ا متطوعوه��ا في تقديم رس��التهم 
اإلنس��انية النبيلة، إنما تهدف إل��ى حفظ الوطن 
وأبن��اءه من هذه اآلف��ة الخطيرة آف��ة المخدرات، 
من خالل برامج تأهيلية عالية المستوى تحتضن 
المدمني��ن وتأهلهم للتعاف��ي والعودة لحياتهم 

الطبيعية.
وأش��ار إل��ى أن المس��توى المتقدم ال��ذي حققته 
الجمعي��ة بفض��ل م��ن اهلل، ث��م بفض��ل الدعم 
الالمح��دود الذي تحظى به ف��ي ظل العهد الزاهر 

لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعّظم، وصاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

الصالح: شراكة فاعلة للنهوض 
بمختلف المجاالت التنموية

مجل��س  رئي��س  أك��د 
الش��ورى علي ب��ن صالح 
االلت��زام  أنَّ  الصال��ح، 
للش��ركات  المش��هود 
البحرينية بمس��ؤولياتها 
وحرصه��ا  االجتماعي��ة، 
ومس��اندة  دع��م  عل��ى 
المؤسس��ات والمنظمات 
يجّس��د  المجتمعي��ة، 
وتعاونًا  فاعل��ة  ش��راكة 
بمختلف  للنهوض  مثمرًا 
المج��االت التنموية التي 
تحق��ق البحري��ن تقدم��ًا 

وتطورًا مس��تمرًا فيها منذ انطالق المش��روع اإلصالحي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك البالد المعّظم حفظ��ه اهلل ورعاه، معربًا عن الثناء 
والتقدير الرفيع لألدوار المهمة التي تقوم بها الحكومة 
برئاس��ة صاحب السمو السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل، ومس��اندتها لمختلف أطر العمل االجتماعي بجميع 

أبعاده ومساراته.
جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس الشورى، في 
حفل تس��ليم درع صحيفة البالد للمسؤولية االجتماعية 
للش��ركات 2022، ال��ذي أقامته صحيفة الب��الد برعاية 
الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليف��ة نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير البني��ة التحتية، مقدمًا التهنئة لش��ركة 
الخليج للبتروكيماويات »جيبك« بمناسبة حصولها على 

درع المسؤولية االجتماعية.
وأش��اد باهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية 
التحتية، ودعمه المس��تمر للمب��ادرات واألفكار النوعية 
التي تتسق مع أسس ومبادئ العمل الحكومي الرصين، 
والقائ��م عل��ى تدعي��م مس��ارات التع��اون والتنس��يق 
المش��ترك مع المؤسسات الرس��مية واألهلية والقطاع 

الخاص.
ونّوه رئيس مجلس الشورى بالبرامج والفعاليات النوعية 
الت��ي تقدمها صحيف��ة البالد، بما يعكس المس��ؤولية 
الفاعلة للصحافة البحرينية، ووسائل اإلعالم المختلفة، 
مؤكدًا أن مبادرة الصحيفة لتكريم الشركات الرائدة في 
دعم ومس��اندة المؤسس��ات االجتماعية تعتبر احتفاًء 
بنجاح هذه الش��ركات في تجسير العالقة بين الشركات 

ومؤسسات المجتمع المدني.
كم��ا ثّمن الصالح الجه��ود التي بذلته��ا إدارة صحيفة 
البالد، واللجنة العليا لدرع البالد للمسؤولية االجتماعية 
للش��ركات 2022، متمني��ًا للصحيفة مزي��ًدا من النجاح 
والتأل��ق ف��ي تنفي��ذ مبادراته��ا الخاّلق��ة، وبرامجه��ا 

المتميزة.

رئيس الشورى

 »فاتيل للضيافة«: 28 سبتمبر 
آخر يوم لتقديم طلبات االلتحاق

أكد المدي��ر العام لكلي��ة »فاتيل« 
للضيافة، الش��يخ خالد ب��ن خليفة 
آل خليف��ة، أنَّ عل��ى الراغبي��ن ف��ي 
االلتحاق بالكلي��ة للعام األكاديمي 
2022-2023 اإلس��راع ف��ي تقديم 
طلبه��م حي��ث إن المقاعد محدودة 
وس��يتم غل��ق ب��اب القبول مس��اء 

األربعاء 28 سبتمبر.
المط��روح  البرنام��ج  أن  وأض��اف 
إدارة  ف��ي  بكالوري��وس  يتضم��ن 
الفنادق الدولية من فرنس��ا يحتوي 
عل��ى نس��بة كبي��رة م��ن الجان��ب 
العملي مما يجعله فريدًا من نوعه، 
حيث يقضي الطالب يقضي أسبوعًا 
دراس��يًا وآخ��ر عمل��ي حت��ى نهاية 
الفصل الدراس��ي األول، أما الفصل 
الدراس��ي الثان��ي فيك��ون في فترة 
التدريب العمل��ي بالفنادق الدولية 

م��ن فئ��ة 4 نج��وم وفئ��ة 5 نجوم 
الكائن��ة ف��ي البحري��ن أو خارجه��ا 
وه��ذا األم��ر يؤهله��م ف��ي العثور 
عل��ى وظائ��ف بش��كل أس��رع نظرًا 
السنتين  تقارب  خبرة  الكتس��ابهم 

وكسب السمعة في ذات المجال. 
وأوضح، أن الطالب، سيكتسب لغة 
إضافية تعتبر أساس��ية من ضمن 
البرنام��ج وه��ي اللغة الفرنس��ية، 
األمر الذي س��يتيح للط��الب فرص 
وإقليمي��ًا  وتدري��ب محلي��ًا،  عم��ل 

وعالميًا.
البكالوري��وس  برنام��ج  أن  وذك��ر 
ف��ي إدارة الفنادق الدولية ُمس��كن 
عل��ى اإلط��ار األوروب��ي للمؤهالت 
EQF، وُمس��ند على اإلطار الوطني 
للمؤه��الت، الفت��ًا إل��ى أن الكلية  
تقدم��ت ه��ذا العام عل��ى تصنيف 
أو  الم��ادة  بحس��ب  العالم��ي   QS
التخصص في برنامج إدارة الضيافة 
وأصبحت تحتل المركز الحادي عشر 
على مس��توى العالم من أصل 150 
جامعة، وعلى المس��توى الفرنسي 

تحتل الكلية المركز األول.
ون��وه إل��ى أن الكلية توف��ر نظامًا 
لس��داد الرسوم الدراسية على شكل 
للطلب��ة  أقس��اط ميس��رة ومرن��ة 
وأولي��اء أموره��م حي��ث باإلم��كان 
السداد الرس��وم الدراسية على 3 أو 

5 دفعات لكل عام دراسي.
التس��جيل،  وفيما يتعل��ق بطريقة 
أوضح الش��يخ خالد ب��ن خليفة، أنه 
يتم ملء استمارة التسجيل من خالل 
https://www. :الموقع اإللكتروني
vatel.bh/hotel-management-

school، موضح��ًا أن��ه يمكن زيارة 
موقع الكلية بمنطقة الجسرة، خلف 
مركز الجس��رة الحرفيين، خالل أيام 
األس��بوع، من األحد إل��ى الخميس، 
من الس��اعة 8:30 صباحًا إلى 4:00 

مساًء.

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/26/watan-20220926.pdf?1664166823
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1028177
https://alwatannews.net/article/1028180
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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رئيس البارالمبية الدولية: 
البحرين قبلة عالمية

أش��اد رئي��س اللجن��ة 
الدولي��ة  البارالمبي��ة 
بالدعم  بارسونز  أندرو 
تقدمه  ال��ذي  الكبي��ر 
البحري��ن  مملك��ة 
لرياضة ذوي العزيمة، 
مش��يرًا إلى أنها باتت 
للرياضيي��ن  قبل��ة 
ح��ول  البارالمبيي��ن 

العالم.
أن��درو  الس��يد  وأك��د 
استضافة  أن  بارسونز 
مملكة البحرين لكأس 

البحرين  للبوتشيا  العالم 
– 2022 دلي��ل على ما تبذله مملكة البحرين في س��بيل دعم 
وتمكين ذوي العزيمة واس��تضافتها ألكبر األحداث الرياضية 
وحس��ن تنظيمها للعديد من البطوالت العالمية بما تملكه 

من كوادر مؤهلة في كل المجاالت.

أندرو بارسونز

بعد اإلجماع على توليه رئاسة جهاز الكرة بالنجمة

  عبدالرحمن بن مبارك: العودة 
إلى مكاننا الطبيعي شغلنا الشاغل

اعتبر الشيخ عبدالرحمن بن مبارك 
آل خليف��ة رئيس ن��ادي النجمة أن 
إجم��اع أعضاء مجل��س اإلدارة على 
تولي��ه رئاس��ة جه��از ك��رة القدم 
بمثاب��ة تكلي��ف يعتز ب��ه لخدمة 
الن��ادي ف��ي مثل ه��ذا الوقت الذي 
نحتاج في��ه جميع��ا كنجماوية إلى 
إع��ادة الفري��ق األول إل��ى مكان��ه 
الطبيعي بي��ن أندي��ة دوري ناصر 
بن حم��د الممت��از؛ وهو ف��ي ذات 
الوق��ت تش��ريف من خالل س��عينا 
لجماهيرنا  البس��مة  جميعا إلعادة 

العريضة. 
وقال الش��يخ عبدالرحمن بن مبارك 
إننا في ن��ادي النجمة إدارة وأعضاء 
ومنتس��بين يهمن��ا أن نع��ود إلى 
موقعن��ا الطبيع��ي؛ ولي��س ذل��ك 
فحس��ب ولك��ن أن تك��ون بصمات 
أبن��اء  م��ن  الصاعدي��ن  الالعبي��ن 
الن��ادي واضح��ة في ذل��ك والحمد 
هلل نفخ��ر بوجود مواهب مثل النمر 

والرميحي وسعود. 
جي��ل  لدين��ا  األه��م  أن  وأض��اف 
األش��بال  فئت��ي  ف��ي  المس��تقبل 
والناش��ئين ويضم عناصر بارزة تم 
اكتش��فها وصقلها وإنني ش��خصيا 
أتاب��ع عم��ل مس��ؤولي الفئات من 
إداريي��ن وفنيي��ن برئاس��ة خليف��ة 

السادة عبر التواصل والحضور وهو 
ما دفع بإخواني في ظل هذا الحضور 
وفي ظل انشغال حسن خلفان الذي 
أفخر بالعمل معه هو وبقية الجهاز 
دفعتهم لتكليفي تحمل مسؤولية 
رئاس��ة جهاز الكرة، ول��ذا أقول من 
خ��الل التواص��ل م��ع س��ائر الفرق 
فإن فئتي األش��بال والناشئين هما 
مص��در التفاؤل ونطمئ��ن عبرهما 
أبن��اء األم��ة النجماوي��ة عل��ى جيل 
المس��تقبل وأن صغارنا سيؤكدون 
م��ن خ��الل دوري جي��ل الذهب بأن 
العم��ل م��ن خ��الل القاعدة يس��ير 
بثبات وظهر ذلك من خالل البطولة 
الودية على كأس المغفور له الشيخ 
محم��د ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة 

التي ينظمها نادي أم الحصم. 
ولف��ت الش��يخ عبدالرحم��ن إلى أن 
مجل��س اإلدارة حالي��ا يعم��ل ف��ي 
راحة بال بعد التخلص من معضلة 
الدي��ون؛ وه��و م��ا يتي��ح العم��ل 
وس��ط أجواء هادئة بعيدة عن أية 

ضغوطات تؤثر على عملنا. 
أن  عبدالرحم��ن  الش��يخ  واعتب��ر 
المنافس��ة في دوري الدرجة الثانية 
ل��ن تكون س��هلة ألن��ه يعمل من 
الفن��ي  والجه��از  الصع��ود..  أج��ل 
لفريقن��ا بقيادة إس��ماعيل كرامي 
نحن نتاب��ع معه األم��ور أوال بأول 
ومنها  المرسومة  األهداف  لتحقيق 
كما قلت مس��ألة إش��راك الالعبين 

الواعدين.

الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة

مي الحاجي تحرز بطولة السيدات

 القيص بطاًل لكأس الخليج 
للترايثلون ووصيفًا للرجل الحديدي

ت��وج البط��ل البحريني محمد عيس��ى القيص بطال 
لمسابقة كأس الخليج للترايثلون، التي أقيمت على 
هامش س��باق الرجل الحديدي 70.3 الذي أقيم في 
صاللة بس��لطنة عمان، مع احتالل��ه المركز الثاني 
)الوصاف��ة( ف��ي بطولة الرجل الحدي��دي، في إنجاز 

كبير يحسب للقيص والتحاد البحريني للترايثلون.
 وق��دم القيص س��باقًا قويًا برهن م��ن خالله على 
قدرات��ه واإلمكاني��ات التي يتمتع به��ا في رياضة 
الترايثلون، ليس��جل اس��مه من ذهب في الس��جل 
الش��رفي كأول الع��ب يت��وج بلقب بطول��ة الخليج 
للترايثل��ون، في حين كان ألدائ��ه المثالي دور في 
احتالله للمركز الثاني ف��ي بطولة الرجل الحديدي 
الرئيس��ية التي أقيمت وس��ط مش��اركة مجموعة 
كبيرة م��ن الالعبين من مختلف أنح��اء العالم فاق 

700 متسابق.
 وتفوق القيص في السباق على المتسابقين ال�18 

المشاركين في بطولة الخليج.
 وعلى صعيد منافسات الس��يدات، تمكنت الالعبة 
البحرينية مي الحاجي من تس��جيل اس��مها بأحرف 

من ذه��ب، بعد احتاللها المرك��ز األول في بطولة 
الخلي��ج للس��يدات، متفوقة عل��ى بقي��ة الالعبات 
المش��اركات في البطولة، فيم��ا تمكنت رؤيا عادل 

من إنهاء السباق في المركز الثاني.
 وبه��ذه المناس��بة، رف��ع رئيس االتح��اد البحريني 
للترايثلون عبداهلل عبدالسالم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
بمناسبة اإلنجاز الذي حققه البطل البحريني محمد 
القي��ص والبطلة مي محس��ن والبطل��ة رؤيا عادل 
بتحقي��ق المرك��ز األول والثان��ي ف��ي كأس الخليج 

للترايثلون.
 وأك��د عبدالس��الم أن اإلنجاز ال��ذي حققه القيص 
وم��ي ورؤيا هو ثمرة الرعاية الكريمة من س��موه، 
ونتيجة الدعم المتواصل، حيث كان لهذا االهتمام 
األثر المباش��ر فيما وصلت إلي��ه رياضة الترايثلون 
ف��ي المملك��ة والمكان��ة المتمي��زة ف��ي مختلف 

المستويات القارية والدولية.

 وهنأ عبدالس��الم س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س المجل��س األعل��ى 
للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحرينية به��ذا اإلنجاز، 
وقال: »إننا س��عداء بترجمة توجيهات سمو الشيخ 
خال��د بن حمد آل خليفة عل��ى أرض الواقع بتحقيق 
النتائ��ج المش��رفة ورفع اس��م البحري��ن عاليا في 
مختل��ف المحاف��ل، حيث يعكس ذل��ك حجم الدعم 
المقدم��ة من س��موه للرياض��ة البحرينية بصورة 
عامة، ويؤكد االس��تراتيجيات التي تم وضعها من 
أج��ل تبوأ الرياض��ة البحرينية أفض��ل المراكز، وأن 
يكون له��ا الحض��ور المتميز على كاف��ة األصعدة 

والمستويات«.
 وأش��اد رئيس اتحاد الترايثل��ون بالجهود الكبيرة 
الت��ي بذلها القيص وم��ي ورؤيا إل��ى جانب جميع 
الالعبين المش��اركين، التي كان��ت ثمرتها تحقيق 
نتائج مش��رفة في هذا المش��اركة، مؤكدًا السعي 
عل��ى تحقيق النتائج المرجوة ف��ي جميع البطوالت 

والسباقات التي يشارك فيها أبطال البحرين.

 العجمي وموسى يشاركان 
في ندوة تراخيص »اآلسيوية«

ش��ارك القائم بأعمال رئيس قسم تراخيص األندية باالتحاد 
البحريني لكرة القدم، محمد العجمي، والسكرتيرة التنفيذية 
باالتح��اد، خديج��ة موس��ى، في الن��دوة الس��نوية لتراخيص 
األندية اآلس��يوية، والتي نظمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
خ��الل الفت��رة 23 وحت��ى 24 س��بتمبر الجاري ف��ي العاصمة 

الماليزية- كوااللمبور.
وحضر محمد العجمي وخديجة موس��ى جلس��ات الندوة التي 

أقيمت على مدار يومين.
وشهدت الندوة استعراض مستجدات نظام تراخيص األندية 
اآلس��يوية، باإلضاف��ة إلى آلية وس��بل التعاون بي��ن االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم واالتحادات األعضاء في هذا اإلطار، كما 
ش��هدت الندوة اس��تعراض أبرز التغييرات الت��ي أجريت على 

المعايير الخاصة بالرخصة اآلسيوية.

نورة المحميد: لجنة طبية متكاملة آلسيوية األثقال
لبطولة  المنظم��ة  اللجن��ة  تواصل 
آسيا لرفع األثقال 2022 تحضيراتها 
النط��الق  اس��تعدادًا  المكثف��ة، 
البطول��ة الت��ي تحتضنه��ا مملكة 
البحرين تحت رعاية س��مو الش��يخ 
خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
للش��باب  األعلى  المجلس  لرئي��س 
والرياض��ة رئي��س الهيئ��ة العامة 
اللجن��ة األولمبية  للرياض��ة رئيس 
البحريني��ة، والت��ي ينظمها االتحاد 
البحريني لرفع األثقال تحت إش��راف 
االتحاد اآلس��يوي لرفع األثقال، في 
الفترة 6- 16 أكتوبر المقبل بفندق 

كراون بالزا.
م��ن جانبه��ا، أكدت منس��ق اللجنة 
الطبي��ة ن��ورة المحمي��د أن اللجنة 
تعمل باقتدار في تهيئة جميع سبل 
الرعاي��ة الصحي��ة وكاف��ة الجوانب 
المتعلق��ة بالرعاي��ة الطبي��ة م��ن 
خالل عدد م��ن الخط��وات العملية 
الهامة، واتباع كافة األمور اإلدارية 
واللوجس��تية بالتع��اون م��ع جميع 
الجهات المعنية س��واء في االتحاد 
واالتحاد  األثق��ال  لرف��ع  البحرين��ي 

اآلسيوي أو بقية اللجان العاملة في 
البطولة أو جميع الجهات والهيئات 
الرس��مية، التي تتواجد في العمل 
التنظيمي، ودون ش��ك س��وف يثمر 
العم��ل ع��ن تأمي��ن إقام��ة عيادة 
طبية متكاملة في صالة المنافسات 
البطولة، مشيرة  الرئيس��ية بموقع 
الطبي��ة وضع��ت  اللجن��ة  أن  إل��ى 
الخطة الطبية الخاصة عبر تش��كيل 
فريق عمل متكامل يضم الكثير من 

تأمين  بهدف  والمسعفين،  األطباء 
الرعاية الطبي��ة والخدمات الصحية 

لجميع المشاركين في البطولة.
الطواق��م  أن  المحمي��د  وأوضح��ت 
الطبي��ة س��تعمل عل��ى تأمين كل 
م��ا يل��زم للمش��اركين وتجهيزهم 
بص��ورة جي��دة س��واء قب��ل بداي��ة 
للقاع��ة  ودخوله��م  المنافس��ات 
المخصصة للبطولة أو أثناء استمرار 
المنافسات أو بعد انتهائه، وهو ما 
يؤكد الخبرة الجي��دة والطيبة التي 
حصل��وا عليها م��ن تنظيم البطولة 
في البطوالت الس��ابقة التي أقيمت 
على أرض المملك��ة، وهو ما اتضح 

جليا ف��ي كيفية التعام��ل مع كافة 
الح��االت الطبية س��واء التي تحدث 
خالل المنافسات أو كيفية التعامل 

مع حاالت اإلصابات.
الطبي��ة  اللجن��ة  إل��ى أن  وأش��ارت 
عمل��ت عل��ى تجهيز عي��ادات طبية 
المعدات  بكام��ل  خاص��ة مجه��زة 
وتضم اللجنة ف��ي عضويتها جميع 
التخصص��ات من أطباء ومس��عفين 
وممرضين بهدف تأمين الس��المة 
الصحية والطبية لجميع المشاركين 
في هذه البطولة اآلس��يوية الكبيرة 
التي ستستضيفها مملكة البحرين 

بكل احترافية.

نورة المحميد

توريس: مستاء من الماتادور

أعرب باو توريس، العب المنتخب اإلس��باني، عن استيائه من 
الخس��ارة بنتيجة )2-1( ضد سويس��را، مس��اء السبت، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري 

األمم األوروبية.
وق��ال توري��س، خ��الل تصريحات نقلته��ا صحيف��ة »موندو 
ديبورتيفو« اإلس��بانية: »كان من الصعب علينا في الش��وط 
األول الدخ��ول في إيقاع المباراة، والخصم ضغط بش��كل جيد 

ولم نكن سريعين«.
وأضاف: »لقد س��جل الخصم هدفين م��ن ركالت ركنية، ومن 

المهم علينا تحسين هذه النقطة قبل كأس العالم«.
وتاب��ع: »يجب أن نكون أكث��ر انتباها من خصومنا، ونس��جل 
بش��كل جي��د، ونح��اول الهج��وم، فهو أم��ر يمكننا تحس��ينه 
وس��نواصل العمل. س��نذهب للبرتغال من أجل الفوز، وهو ما 

نفكر فيه اليوم وغدًا«.
وأتم توريس: »نحن نش��عر باألسف لعدم تحقيق الفوز وسط 

جماهيرنا وإسعادهم«.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد إس��بانيا عند 8 نقاط في المركز 
الثان��ي، بينما رفع منتخب سويس��را رصيده إل��ى 6 نقاط في 

المركز الثالث.

المنافسة في دوري الظل لن تكون سهلة

متفائلون بالمستقبل وبمواهبنا الواعدة

17 p r @ a l w a t a n n e w s . n e tمجتمع األعمال Mon 26 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6134   |  االثنيــن 30 صفــر 1444هـــ

 افتتاح جامع ومجلس 
المناعي رسميًا في ديرة العيون

أعلنت ش��ركة ديار المحرق، إحدى أكبر ش��ركات 
التطوي��ر العق��اري ف��ي البحري��ن، ع��ن اكتمال 
أعمال جامع ومجلس محمد بن سيف بن إبراهيم 
المناع��ي في ديرة العيون، ليعد بذلك أول جامع 

في ديرة العيون.
وأقيمت مراس��م افتتاح الجامع المبارك، برعاية 
رئيس مجل��س األوقاف الس��نية الدكتور راش��د 
الهاج��ري، وبحض��ور صالح بن هندي مستش��ار 
جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة، ومحافظ 
محافظ��ة المح��رق س��لمان بن هن��دي، ورئيس 
مجلس إدارة ش��ركة دي��ار المح��رق عبدالحكيم 
الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق 
أحم��د العمادي، إلى جان��ب ممثلين من مجلس 
األوقاف الس��نية ودي��ار المح��رق، باإلضافة إلى 
المقاول الرئيس واالستش��اريين والمهندس��ين 

ممن أشرفوا على المشروع.
ويتضم��ن تصمي��م الجامع، أش��كااًل هندس��ية 
متمي��زة بزخ��ارف مس��توحاة من ف��ن العمارة 
العربي��ة اإلس��المية ضم��ن تصميم المس��جد 
والمئذن��ة والقبة. وبامت��داده على قطعة أرض 
تتجاوز مس��احتها 2450 مترًا مربعًا، ومس��احة 
بناء تتجاوز 1200 متر مربع، يتسع الجامع ألكثر 

من 600 مصلي.
وأثنى الهاجري، على جهود ش��ركة ديار المحرق 
الساعية في بناء الجوامع والمساجد لتعمر بذكر 
اهلل، وخاص��ة في أنحاء األحياء الس��كنية بمدينة 

ديار المحرق.
وقال: »ونحن نش��هد اليوم صرحًا مباركًا شامخًا 
يدعو للفخر واالعتزاز ونسعد بتصميمه وسعته 
االس��تيعابية الكبي��رة، فإننا نقدم الش��كر لكل 
من س��اهم في تنفيذ هذا المش��روع على أرض 
الواق��ع«. من جانب��ه، قال الخياط: »بمس��اهمة 
أحد المحس��نين الذي تكفل بتكلفة البناء، قمنا 
بتش��ييد جام��ع المناعي بجودة عالي��ة«، مقدمًا 
ش��كره لجميع العاملين في هذا المش��روع على 

م��ا بذلوه من جه��ود طيبة على م��دى العامين 
الماضيين. وس��يعمل ه��ذا الجام��ع على خدمة 
المصلي��ن من قاطن��ي ديرة العي��ون والمناطق 
المجاورة لها، كما وجه الخياط الش��كر للش��ركة 
المنفذة وهي ش��ركة أوربا للمقاوالت والصيانة 
الع��رب  المعماري��ون  ش��ركة  واالستش��اريين 
 Horizon ومصمم��ي الديك��ور الداخل��ي وه��م
Interiors عل��ى جهوده��م في تحقي��ق بناء هذا 

الجامع على أكمل وجه.

»سوليدرتي البحرين« ترعى 
مؤتمر المهن الصحية 29 الجاري

س��وليدرتي  أعلن��ت 
البحرين، إحدى كبريات 
التأمي��ن  ش��ركات 
البحرين  مملك��ة  ف��ي 
التابع��ة  والش��ركة 
لمجموعة س��وليدرتي 
رعايتها  عن  القابضة، 
من  الثاني��ة  للنس��خة 
مؤتمر الهيئة الوطنية 
المه��ن  لتنظي��م 
الصحي��ة،  والخدم��ات 
والذي م��ن المزمع أن 
يقام خ��الل الفترة من 
29 س��بتمبر وحت��ى 1 
المقبل، تحت  أكتوب��ر 

رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة.

ويع��د المؤتمر منص��ة تجمع كاف��ة الممارس��ين الصحيين 
وم��زودي الخدم��ات الصحي��ة والطبي��ة، إل��ى جان��ب جمي��ع 
المهتمي��ن بتقدي��م الرعاي��ة الصحية والصناع��ات الدوائية 
ومؤسس��ات الرعاي��ة الصحي��ة والمدربي��ن الطبيي��ن وخبراء 

االعتماد اإلقليميين والعالميين. 
ويأت��ي المؤتمر، بهدف مناقش��ة األف��كار المتعلقة بتنفيذ 
وإدارة اللوائ��ح الصحي��ة، باإلضافة إلى تب��ادل وجهات النظر 
بين جميع الممارسين في القطاع من مملكة البحرين والخليج 
العربي حول الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي، 
وذل��ك بما يضمن تحس��ين ج��ودة الخدمات الصحي��ة محليًا 

وإقليميًا.
كما تتطلع س��وليدرتي البحري��ن، لدعم المب��ادرات الصحية 
الوطني��ة، ال س��يما المب��ادرات الحكومية الرامية ومس��اعيها 
المتواصلة نحو تحس��ين ج��ودة الخدمات الصحي��ة المقدمة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتعزيز استدامتها.
وقالت رئيس الخدمات الطبية في س��وليدرتي البحرين، سناء 
الدرازي: »تعكس رعايتنا للمؤتمر س��عينا للمساهمة بدورنا 
في تطوي��ر منظومة الخدم��ات الصحية بالكامل بما يجس��د 

أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030«.
الرئي��س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية ورئي��س المؤتمر الدكتورة مري��م الجالهمة، أكدت 
أهمي��ة المش��اركة ف��ي المؤتمر لما ف��ي ذلك دع��م جهود 
الهيئ��ة لضمان تقديم خدم��ات صحية آمن��ة وعالية الجودة 
في البحرين، معربة عن ش��كرها إل��ى رئيس المجلس األعلى 

للصحة، على تكرمه برعاية هذا المؤتمر.
بينما أك��دت رئيس اللجنة المنظمة ورئي��س اللجنة العلمية 
للمؤتم��ر ورئيس قس��م تنظي��م األبح��اث الس��ريرية ولجنة 
التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالهيئة الدكتورة 
أزه��ار نصي��ب، أن الهيئة وبالتع��اون مع الش��ركة المنظمة 
له��ذا المحفل العلمي الهام ش��ركة »بي دي إي��ه« للتنظيم 
المؤتمرات والمعارض قد اتخذت م��ع الهيئة الوطنية جميع 
االستعدادات الالزمة لنجاح هذا المؤتمر والذي سينطلق يوم 
الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 

ويستمر حتى األول من أكتوبر 2022.
وش��ددت على أهمية تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع مختلف 
مقدم��ي خدم��ات الرعاية الصحي��ة والقطاع��ات األخرى ذات 
الصل��ة التي أولت اهتمامًا ش��ديدًا للمش��اركة ف��ي المؤتمر 
وحرصت ش��ركة التأمين س��وليدرتي على المشاركة في هذا 

المؤتمر كغيرها من الشركات األخرى.

سناء الدرازي

 »البحرين والكويت« يمول الراغبين 
بالسكن واالستثمار في »بحرين هاربور«

أب��رم بنك البحرين والكوي��ت اتفاقية تعاون مع 
بحري��ن هارب��ور، الش��ركة التابع��ة إلنفراكورب 
البحرين، يقدم البنك من خاللها تسهيالت مالية 
لمختل��ف المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي البحرين 
ودول مجلس التعاون من الراغبين باقتناء وحدة 
عقاري��ة في مش��روع بحرين هارب��ور، خلف مرفأ 

البحرين المالي.
وبموج��ب االتفاقي��ة، أصبح باإلم��كان الحصول 
على ق��رض عقاري بمزايا وتس��هيالت من البنك 
للراغبين بالسكن أو االستثمار في هذا المشروع 
الذي يقدم مزيجًا فريدًا من الهندسة المعمارية 
في مجتمع حضري متكامل من الوحدات السكنية 
العصرية، والفن��ادق والمطاعم ذات المس��توى 
العالمي، ومرسى س��احلي، وممشى، وغيرها من 

المزايا الفريدة من نوعها.
وقال مدير عام قسم الخدمات المصرفية لألفراد 
ف��ي البنك الدكتور عادل س��الم: »إن البنك يدرك 
تمام��ًا تميز مش��روع بحري��ن هارب��ور وضخامة 
الع��روض العقاري��ة الت��ي يقدمها، والش��رائح 
المس��تهدفة للس��كن واإلقامة واالس��تثمار في 
هذا المش��روع الفري��د من نوع��ه. ولذلك عملنا 
على التأكد من جاهزيتنا وضمان نجاح ش��راكتنا 
م��ع بحرين هاربور ف��ي تحقيق تطلع��ات عمالء 
المش��روع ومس��اندتهم ف��ي تحقي��ق أهدافهم 

وأحالمهم وتملك وحدتهم العقارية فيه«.
وأض��اف، أن قدرة البنك عل��ى توفير هذا القرض 
العق��اري، يعكس م��رة أخ��رى الم��الءة المالية 
القوي��ة ل��دى البن��ك وقدرت��ه على توفي��ر هذه 
المس��تويات المرتفعة والمتنوعة من القروض 
المختلف��ة، الت��ي تش��مل إضافة إل��ى القروض 
العقارية القروض الش��خصية وقروض السيارات 

لألفراد، وغيرها الكثير.
فيما قال��ت رئيس المبيعات ف��ي بحرين هاربور 
إيم��ان المناع��ي: »إن االتفاقي��ة تفتت��ح الباب 
واس��عًا أمام المزيد من المواطني��ن والمقيمين 
ف��ي البحرين والخلي��ج العرب��ي الراغبين بتجربة 

سكن وإقامة غير مسبوقة على مستوى المنطقة 
ف��ي واحدة من أكثر المناطق رفاهية وتميزًا على 

اإلطالق، وهي منطقة بحرين هاربور«.
وأش��ارت إل��ى أن ه��ذه التس��هيالت التمويلي��ة 
م��ن البنك تضاف إلى قائم��ة طويلة من المزايا 
الفريدة التي يقدمها المش��روع، الذي يجمع بين 
وسائل الراحة العالمية وأفخم العالمات التجارية 
من جمي��ع أنحاء العال��م، مقدمًا بذل��ك منطقة 
جديدة نابضة بالحي��اة، ووجهة جديدة، وعالمة 
مضيئة تبرهن على التقدم العمراني والحضاري 
ف��ي المملك��ة مما يس��اهم في تس��هيل عملية 

التملك واالستثمار«.

تكريم موظفين في »بابكو« بيوم العمال العالمي

نّظ��م االتحاد الح��ر لنقابات عمال البحري��ن بفندق الخليج 
بمناس��ّبة يوم العم��ال العالمي، احتف��ااًل لتكريم العمال 
المتميزي��ن وذل��ك تحت رعاي��ة كريمة من ل��دن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 

البالد المعّظم، حفّظه اهلل ورعاه.
وش��هد االحتف��ال ال��ذي أقي��م مؤخ��رًا وحض��ره الرئيس 
الدكت��ور  البحري��ن »بابك��و«  التنفي��ّذي لش��ركة نف��ط 
عبدالرحم��ن جواهري وعدد من أعض��اء اإلدارة التنفيّذية، 
تكريمًا لنخّبة مختارة من عّمال الشركة وشبابها المتميز.
وأعرب الدكتور جواهري عن جزيل شكره إلى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، على رعاية هذا الحفل تقديرًا 
من جاللته للعمال وباألخ��ص العامل البحريني المخلص 
ف��ي خدم��ة وطن��ه. كما أع��رب عن ش��كره لالتح��اد الحر 

لنقابات عّمال البحرين الهتمامه بتكريم عّمال الش��ركات 
والمؤسسات في القطاع الخاص، مثنيًا على ُحسن التنظيم 

ودقة اإلعداد الذي تمّيزت به االحتفالّية.
وأش��اد الرئي��س التنفي��ّذي بالعّم��ال المكرمي��ن، والذي 
ف��اق عدده��م 54 مكرم��ًا حي��ث يعد ه��ذا الع��دد األعلى 
م��ن المكرمين في تاريخ الش��ركة مش��يرًا إل��ى أن هؤالء 
الموظفي��ن اس��تحقوا التكريم نظرًا لجده��م واجتهادهم 
في العم��ل، منوهًا بعمال ش��ركة بابكو عل��ى نحِو خاص 
قائ��اًل » لقد اس��تحق عمالنا المكرمون مث��ل هذا التقدير 
ال��ذي حصلوا عليه، وهو بمثابة اعتراف وتقدير لجهودهم 
االس��تثنائية الت��ي يبذلونه��ا في كل يوم وب��كل إخالص 

لخدمة الشركة ومساعدتها على تحقيق أهدافها«.
وأعرب عن ثقت��ه الكبيرة في جميع عّمال الش��ركة الذين 
سخروا الوقت والجهد للحفاظ على مسيرة الشركة الناجحة، 

ونق��ل لهم ش��كر وتحيات رئي��س مجل��س اإلدارة عبداهلل 
جهاد الزين الذي كلفه بنقل شكره الخاص وتقدير مجلس 
اإلدارة لتفان��ي عمال الش��ركة وتعاونهم المثالي إلحداث 
نقل��ة نوعية نح��و تحقيق »بابكو الغد« وتحويل الش��ركة 
إلى إحدى أفضل الش��ركات العاملة ف��ي مجال التكرير في 
العالم. وأضاف بأن التكريم قد ش��مل كذلك مجموعة من 
شباب ش��ركة بابكو الذين استحقوا هذا التكريم نظرًا لما 
أظهروه من عزيمة وإبداع وأداء اس��تثنائي استحقوا عليه 
مثل هذا التقدير، مؤكدًا بأن الشركة تعتمد عليهم كثيرًا 
في مرحلة التحول الحالّية التي ستنقل الشركة إلى مرحلة 
»بابكو الغ��د«. وأّكد الدكتور جواهري أن الش��ركة فخورة 
ج��دًا بموظفيها الذين أظهروا كف��اءة وتميزًا في بناء هذا 
الصرح االقتصادي والصناعي الهام، معربًا في الوقت ذاته 
ع��ن أمله بأن يكون هذا التكريم ش��حذًا لهمم المكرمين 

وتجدي��دًا لعزيمته��م وإقبالهم على العم��ل، متمنيًا لهم 
التوفيق والمزيد من التميز في العمل واألداء.

م��ن جانبه��م، أع��رب العم��ال والش��باب المكرم��ون عن 
بالغ ش��كرهم لمجل��س إدارة الش��ركة واإلدارة التنفيذية 
لترشيحهم للتكريم في هذه االحتفالية المهمة، مؤكدين 
بأنهم س��يواصلون العم��ل بنفس ال��روح واضعين نصب 

أعينهم مصالح الشركة العليا.
ُيذك��ر أن االحتفالي��ة، التي تزامنت مع الذكرى العش��رين 
لصدور قانون النقابات العمالي��ة، وقد تم اختيار موظفي 
بابكو المكرمين من جميع أقس��ام الشركة حيث يتمتعون 
بخبرات ثرية ولديهم س��ّجل حافل في خدمة الشركة، كما 
ش��مل التكريم عدد من الش��باب المتميز الذين يشكلون 
المس��تقبل الواعد ليس للش��ركة فحس��ب، ولك��ن لقطاع 

الطاقة بالمملكة.
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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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العالقات البحرينية السعودية نموذج رائد في الشراكة االستراتيجية المتنامية
مشيدة بجهود جاللة الملك المعظم وخادم الحرمين الشريفين... رئيسة “النواب”:

أشـــادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق  زينـــل، 
والتعاون والعمل المشترك الذي يجمع 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الســـعودية الشـــقيقة، بفضـــل حكمـــة 
وجهـــود ملـــك البالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وأخيه ملك المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود.
المشـــتركة  اللقـــاءات  أن  وأكـــدت 
واالجتماعات المتواصلة تعكس عمق 

الوطيـــدة  االســـتراتيجية  العالقـــات 
والتكامـــل والتنســـيق المتواصل بين 
البلديـــن الشـــقيقين على الـــدوام، في 
ظل ما تشـــهده المنطقة من تحديات 
تعزيـــز  علـــى  والحـــرص  وقضايـــا، 
التعاون لمـــا فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وثمنـــت ما أكـــده العاهالن فـــي الدفع 
آليـــات  وتطويـــر  التعـــاون  بوتيـــرة 
مختلـــف  علـــى  المتبـــادل  التنســـيق 
والنفـــع  بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  الصعـــد، 
علـــى البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
المحـــوري  الـــدور  علـــى  والتأكيـــد 

الفاعـــل للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
في ترســـيخ دعائم األمن واالستقرار 

وتعزيز الســـالم في المنطقة والدفاع 
عـــن مصالـــح األمـــة العربيـــة وخدمة 

قضاياها العادلة.
وأشادت بنتائج ومخرجات االجتماع 
الملـــك  جاللـــة  جمـــع  الـــذي  األخـــوي 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  المعّظـــم، 
الشـــريفين، ومؤكـــدة حرص الســـلطة 
مســـارات  دعـــم  علـــى  التشـــريعية 
التعاون البحريني السعودي المشترك، 
من خالل التنسيق والتكامل المستمر 
مع مجلس الشورى السعودي، وتبادل 
فـــي  المواقـــف  وتوحيـــد  الخبـــرات، 

المحافل الدولية.

القضيبية - مجلس النواب

 فوزية زينل

القضيبية - مجلس الشورى

أكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
التاريخيـــة  العالقـــات  أن  الصالـــح، 
الراســـخة والمتجـــذرة بيـــن مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، تزخر بالعديد من مسارات 
تحققـــت  التـــي  واإلنجـــاز  التعـــاون 
بفضـــل اســـتدامة الدعـــم واالهتمام 
من لدن القيادة الحكيمة لملك البالد 
المعّظـــم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، معرًبا عن 
العالـــي  والتقديـــر  الرفيـــع  االعتـــزاز 
للروابـــط التاريخيـــة المتفـــّردة بيـــن 

المملكتين وشعبيهما الشقيقين.

الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الـــذي  األخـــوي  االجتمـــاع  بنتائـــج 
جمـــع جاللة الملـــك المعّظـــم، وأخاه 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين، وما تم 
التأكيد عليه خـــالل االجتماع للدفع 
بمزيـــد من أوجه التعاون والشـــراكة 
والتنســـيق الثنائـــي بيـــن المملكتين 
الشـــقيقتين، مؤكًدا حرص الســـلطة 
التشـــريعية علـــى تعميق الشـــراكات 
المتميـــزة بين المملكتيـــن في جميع 
المجـــاالت، وبما يعود بالنفع ويحقق 
المصالـــح الثنائية، وذلـــك من خالل 
البرلمانيـــة،  الدبلوماســـية  اســـتثمار 
وفتـــح آفاق جديـــدة فـــي العالقات 
البرلمانية بين مجلســـي الشورى في 

المملكتين الشقيقتين.

الشـــورى  رئيـــس مجلـــس  وأوضـــح 
عاهـــل  بيـــن  الثنائـــي  االجتمـــاع  أنَّ 
البـــالد المعّظم وأخيه عاهل المملكة 
العربية السعودية الشـــقيقة، يجّسد 
صـــور التالحـــم والتعاضد ووشـــائج 

المحبـــة والمودة المشـــهودة على مر 
التاريـــخ بيـــن المملكتين وشـــعبيهما 
المواقـــف  مقـــّدًرا  الشـــقيقين، 
المشـــّرفة للمملكة العربية السعودية 
لمختلـــف  المتواصلـــة  ومســـاندتها 
مجـــاالت التنميـــة والتقـــدم لمملكـــة 

البحرين.
وثّمن رئيس مجلس الشورى الجهود 
المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  المســـتمرة 
العربية الســـعودية من أجل ترسيخ 
وتعزيز األمن واالســـتقرار والســـالم 
فـــي المنطقـــة، ودعمهـــا الفاعـــل لكل 
مـــا يحافـــظ علـــى مصالـــح األمتيـــن 
العربية واإلسالمية ويخدم القضايا 

العادلة ذات االهتمام المشترك.

أشاد باالجتماع الثنائي بين جاللة الملك المعظم وخادم الحرمين الشريفين... رئيس “الشورى”:

العالقات البحرينية السعودية تزخر بمسارات التعاون واإلنجاز

البحرين تحتضن قمة األمن السيبراني ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تحـــت رعايـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، تســـتضيف مملكة البحرين 
لألمـــن  الدوليـــة  العربيـــة  القمـــة 
الســـيبراني، وذلك في الفترة من 6 
- 8 ديســـمبر المقبل بمركز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض، وســـط حضور 
ومشـــاركة واسعة من مختلف دول 

العالم.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح مستشـــار 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
الملكي سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الســـيبراني  األمـــن  أن  خليفـــة  آل 
يعـــد عامـــال رئيســـا لألمـــن القومي 
والتنميـــة االقتصاديـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
وأضـــاف ســـموه أن أمـــن وازدهـــار 
المملكـــة يعتمـــد علـــى وجـــود بنيـــة 
تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وتلتزم المملكة بحماية 

مصالحهـــا فـــي الفضاء الســـيبراني 
اإلســـتراتيجية  وضعـــت  وقـــد 
الوطنية لألمن الســـيبراني من أجل 
الســـيبرانية  التهديـــدات  معالجـــة 
وتقليـــل  والمتناميـــة  الحاليـــة 
المخاطـــر المرتبطـــة بهـــا. وتماشـــيًا 
مـــع االســـتراتيجية الوطنية لألمن 

الســـيبراني، تهـــدف القمـــة العربيـــة 
إلـــى  الســـيبراني  لألمـــن  الدوليـــة 
لتلبيـــة  نوعيـــة  إضافـــة  تقديـــم 
االحتياجات المحددة الستكشـــاف 
والتعلـــم  جديـــدة  تكنولوجيـــا 
والتعامـــل مـــع الفضـــاء الســـيبراني 

العالمي المتطور.
وتهـــدف القمـــة إلى تعزيـــز االبتكار 
الســـيبراني،  األمـــن  مجـــال  فـــي 
وتســـليط الضـــوء علـــى المبـــادرات 
العالميـــة وأحـــدث االتجاهـــات في 
هـــذا المجـــال، إضافة إلى مناقشـــة 
أبرز التحديات التـــي تواجه مجال 

منطقـــة  فـــي  الســـيبراني  األمـــن 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا، 
والعمل على تقديم الحلول العملية 
ودراســـات ألفضل الممارســـات عبر 
القطاعـــات الرئيســـية، حيث تجمع 
القمـــة الخبـــراء والقادة فـــي مجال 
األمن الســـيبراني مـــن جميع أنحاء 
العالم. كما تهـــدف القمة إلى توفير 
منصـــة تأخذ المشـــاركين في رحلة 
شاملة من خالل ورش عمل محاكاة 
وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة 
مســـتديرة، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
الحيـــة،  والمســـابقات  التحديـــات 
والتـــي ســـتضمن بناء قـــدرة كافية 
علـــى  عـــالوة  الســـيبراني.  لألمـــن 
الشـــركات  منطقـــة  ســـتوفر  ذلـــك، 
الناشئة منطقة مخصصة للشركات 
الناشئة للتواصل مع صانعي القرار 
الرئيسيين والمستثمرين، باإلضافة 
إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب 

في مجال األمن السيبراني.

المنامة - بنا

َتــَعـــــالــى َوَقـــــــْد  الـــِبـــالِد  ــأَن  ــ َشـ أَرى 

ــَدْت أَمــــاًل َوَحــــااَل ــ ــْد َغـ ـــ ــَل َق ــ ــَض ــ  َوأَف

َشْعـٍب َخـــــيــُر  ــالِدي  ــ ِب َيــا  ــِك  ــُب ـــ وَشــْع

ــاال ـــ ــَح ُم ــا  ــًئ ــي َش ــَرى  ــــ َيـ ال  ــٌد  ـــ ــْي ــِت ـــ َع  

ــاٌل ــَث ـــ ِم َذا  فـــي  ــْم  ـــ ــُه َل َوَســـلـــــــَمـــاُن 

ــاَق الــِجـــــبــاال ــــ ــأٌس ِعـــــْنـــــَدُه َفـ ــ ـــ ــ  َوَب

ــا ــاَلًح ــَدا ِس ـــ ـــ ــِه َغ ــَدْي ـــ َفـــــَتــْصــِمـــــْيــٌم َل

َقـااَل الثِّ َوالــِمــَحـــــَن  ْعـَب  الصَّ ــِذيــُب  ُي  

المعـالي ــِل  ـــ ــْي َن إلـــى  ــو  ـــ ــرُن َي ّفـــــَمـــــْن 

ــَزااَل ــنِّ ـــ ال َوال  ــاَح  ـــ الــِكــَف َيــَخــَشــى  ــْن  ــَل َف  

ــَطــى َوَأْع ِبــُكــْم  الَمِلْيُك  ــَق  ـــ َوَث َفـَقـْد 

َمَجـااَل َذا  ــي  ِف ُتــْبـــــِدُعـــــوا  ــي  َك َلـُكـْم   

َوَثْقـَنـا َقـــــْد  ِبَنْهـِجـَك  ِعــْيــَســى  ــا  أب

الَكـَماال َلــَنـــــا  َنـــَشـــْدَت  ــْد  ـــ َق ـــــــَك  نَّ أِلَ  

اْفَتَخـْرَنـا َســْلــَمـــــاُن  ــْزَت  ـــ ــَج َأْن ِبـَمـا 

اْسَتـَطـااَل ِبـــــِه  ــَدأَت  ـــ َب َقـــــْد  َفــَصـــــرٌح   

ــا َتـــــَمــاًمــا ــِدَن ـــ ــي َغ ــَراُه ف ــــ ــوَف َنـ ــ َوَسـ

ــاَلاَل ـــ ـــ ـــ ُلـــــــــُه ِه ــْدُر َأَوّ ـــ ــَب ـــ ــاَن ال ــ ـــ ــ  َوَك

ُجـنـٍد َخـــــيــُر  ــا  ـــ إنَّ ــاُن  ــَم ـــ َســل َفـــــِثـــــْق 

ــَت الـــــرَِّجـــــااَل ـــ ــا ِشــْئ ــَم ـــــا َك  َوُخـــــْذ ِمــنَّ

صعـًبا األفـــــــِق  ــي  ِفـ َبــــَدا  ــٌر  ــ َأْمـ َوإْن 

ــَت َمـــــاال ــــ ــا ُرْمـ ـــ ــَمّ ــَر َع ــــ ــلـــَت األْمـ  َوُخـ

ــا َلـــــِبــْيـــــًبــا ــ ــ فـــشـــاوْر َمـــــْن َتـــــــَرى َأِرًب

ــوا ِخــَصــاال ــُن ــِس ــالِء َمـــْن َح ـــ ــَق ــُع ِمـــَن ال

َيــوًمــا الــَمــجـــــِد  َبــــَدرِب  تــْعــَطــْش  وِإْن 

ــُزالال ـــ ـــــا ال ــْن َعــِزْيــَمــِتــَن ــَرُب ِمـ ــش ــَت  َس

لـــــْيـــــٌل َغـــــــمَّ  مـــا  إذا  ِعــْيــَســى  ــا  ــــ َأَبـ

ِجـــــــَدااَل ال  آٍت  ــَر  ـــ ـــ ــْج ــَف ـــ ال َفـــــــإنَّ   

ُجـــــُنـــــوًدا َنـْبـَقى  ــْم  ـــ ــُك َل ِعــيــَســى  أبــا 

ــــَواال ــَداَء ِبــَنـــــا َتـــِجـــــــِد الـــــنَـّ ــ ــــ ــ  أِشـ

ــي ــَواِن ــَت ال َوال  الـــُعـــُزوَف  َتــْخــَش  َفـــاَل 

ــااَل ــَن ــا َم ــَبً ــع ــٌف َنـــــــَرى َص ـــ ــْق ــال َس ـــ  ّف

َفـخـًرا ــَراُه  ــــ َنـ ــُن  ـــ ــْح َن الــمــجـــــِد  ــَزاُل  ــ ِنـ

ـــــُل َصـــــاال ــْب ــْن َقـــ ـــ ـــــَك َمـــْن َبـــِه ِم نَّ  أِلَ

ــَريــن َدرًبـــــا ــحـــ ــَب ــل ــُر ِل ــي ــِن ـــ َغـــــــَدوَت ُت

ــاَلال ــَج ــَتــِســُب ال ــْك ــَك َســـوَف َت ــْزِم ــَع  ِب

ــْزٍم ـــ ـــ ــٍم وَع ــْي ـــ ــِم ــْص ــَت ــاُن ِب ـــ ــَم ــْل ــَس َف

ــي ِثـــَقـــٍة َوَجـــــــااَل ــِد ف ــْج ــَم ــي ال ــال ف  َعـ

ــاَل َولــيــَس إالَّ ـــ ــَد الــفــَع ــَتــَمـــ ــْد اْعـــ ـــ َق

ــوا َوَقـــــااَل ــاُل ـــ ـــــَمــا َق ــْع ِل ــَم ــْس  َوَلــــْم َي

َحـِثْيًثـا َســَعــى  الــُمــَراَد  ــَرَف  ـــ َع َمــَتــى 

ــٍة ِفـــــَعـــــااَل ـــ ــَي ــِن ـــ ــلَّ ُأْم ـــ  َوَتـــرَجـــــــَم ُك

ــى ــاِل َســلــَمــاُن َتــَخـــــطَّ ـــ ــَع ــاأَلْف ـــ ــِب ـــ َف

اسَتَحـااَل ــا  َم ـــــَق  ُيــَحــقِّ ــي  ِك ِصــَعـــــاًبــا   

َصْعـًبا ِبــاأَلمــِس  ــَدا  ـــ َب َمـــــا  َفـــــَأْنــَجـــــَز 

ــااَل ـــ ــاِس َواإِلْعــــَجــــاَب َن ـــ ــنَّ ــبَّ ال ــ  َوُحـ

ــا ــًم ــِرْي ـــ ــًى َك ــَت ـــ ــالِد َف ــِب ـــ ــل ـــــْيــًئــا ِل َهـــــِن

ــَنـــــا ِمـــــَثـــــااَل ــاَر َل ــ ــْذِل َص ــَبـ ــِن الـ ــْس ــُح  ِب

د. عبد هللا أحمد منصور آل رضي

ِبـَما َأْنَجـْزَت َسْلَماُن اْفَتَخـْرَنا

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الملكي

 األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي الصالح 

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظـــة العاصمـــة محاضـــرة 
تعريفية حول مشروع التسيير الذاتي 
األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز 
بحضـــور محافـــظ محافظـــة العاصمـــة 
الشـــيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
ومنتســـبي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد   ،
المحافظـــة، حيـــث قـــدم ممثليـــن عـــن 
مراكـــز الرعاية الصحية األولية شـــرحًا 
“صحتـــي”  بطاقـــة  مميـــزات  حـــول 
وبرنامـــج “اختر طبيبـــك”، اللذين فتح 
التســـجيل فيهمـــا في 4 مراكـــز صحية 
تقـــع فـــي المحافظة. وأشـــاد المحافظ، 
األعلـــى  المجلـــس  ومبـــادرات  بجهـــود 
للصحـــة، والتي تصب ضمـــن البرنامج 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتطويـــر  الوطنـــي 
الهيـــكل  لتطويـــر  الرامـــي  “صحتـــي”، 
المملكـــة،  فـــي  الصحـــي  المؤسســـي 
واالرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية 

والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
وتحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
وتلبيـــة جميـــع االحتياجـــات الصحيـــة 
ممثلـــو  بيـــن  جهتهـــم،  مـــن  لألهالـــي. 
مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية خالل 
المحاضـــرة، آليـــة بـــدأ تطبيق مشـــروع 
التســـيير الذاتـــي فـــي 4 مراكـــز صحية 

بمحافظـــة العاصمـــة، والـــذي يمكن من 
خاللـــه لمرتادي المراكز اختيار طبيبهم 
عبـــر برنامـــج “اختـــر طبيبـــك” تمهيـــدًا 
صحتـــي  بطاقـــات  وتوزيـــع  إلصـــدار 
علـــى مرتـــادي هـــذه المراكـــز الصحية، 
موضحيـــن أن المشـــروع يطبق بشـــكل 
تدريجـــي حيـــث ســـيتم تعميمـــه علـــى 

باقـــي المراكز الصحيـــة بالمحافظة في 
الفترة المقبلة. وأشـــاروا إلى أن بطاقة 
“صحتـــي” تتضمـــن علـــى العديـــد مـــن 
المزايـــا، من أبرزها أنهـــا تضمن لحاملها 
الحصول على جميع الخدمات الصحية 
األساســـية، وتمّكنـــه من الدخـــول على 

ملفه الصحي بما يضمن خصوصيته.

مع بدء توزيع بطاقة “صحتي” في 4 مراكز بـ “العاصمة”

تنظيم محاضرة تعريفية حول “التسيير الذاتي للمراكز الصحية”
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توالــت اإلشــادات بمضاميــن كلمــة مملكــة البحريــن أمام الدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقاها وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، حيث سلطت الضوء 
علــى مرتكــزات النهــج اإلصالحــي والدبلوماســي، وأولوياتــه، وقصــة النجــاح البحرينيــة فــي تحويل 

التحديات إلى فرص.

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  وأشـــاد 
الوطنيـــة بمـــا تطرقت لـــه الكلمة 
خصوصا ما تمحور حول الواقع 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  الفعلـــي 
البحرين، ومدى التقدم والتطور 
المتحقـــق مـــن خـــال المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة لملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ومســـاندة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة. 

الواقع الحقوقي

المؤسســـة  رئيـــس  وأوضـــح 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان علي 
كلمـــة  مضاميـــن  أن  الـــدرازي 
عـــن  تعبـــر  الخارجيـــة،  وزيـــر 
دعـــم البحريـــن لجميـــع الجهـــود 
للنهوض بحقوق اإلنسان وصون 
كرامتـــه مـــن خـــال التعـــاون مع 
الشركاء على المستوى اإلقليمي 
ذات  فـــي  وعكســـت  والدولـــي، 
الوقـــت الواقـــع الفعلـــي لحقـــوق 
اإلنســـان فـــي البحريـــن، ومـــدى 

التقـــدم والتطـــور المتحقـــق من 
خال المسيرة التنموية الشاملة 
للملـــك المعظـــم، وبجهـــود ودعم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  صاحـــب 
مجلـــس الـــوزراء، لتوفيـــر البيئة 
الحافظة لحقوق اإلنســـان وعلى 
رأســـها حق العيش بسام لجميع 
وفـــق  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مبـــادئ العـــدل والمســـاواة دون 

تفرقة أو تمييز.
لـــه  تطـــرق  بمـــا  الـــدرازي  ونـــّوه 
الوزيـــر فيما يتعلق بالتشـــريعات 
المعاييـــر  مـــع  تتوافـــق  التـــي 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة 
ومـــن أبرزهـــا قانـــون العقوبـــات 
والتدابيـــر البديلة، الذي اســـتفاد 
4200 محكـــوم  مـــن  أكثـــر  منـــه 
 ،2018 منـــذ تنفيـــذه فـــي مايـــو 
العدالـــة  قانـــون  إلـــى  باإلضافـــة 
اإلصاحية لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملـــة، وغيرها من 
التشـــريعات والبرامج المتطورة 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل  فـــي 
الشـــاملة للمملكـــة، وفـــي ضـــوء 
متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 

لحقوق اإلنسان )2022 - 2026(.

قصة نجاح

مـــن جهتـــه، أكـــد النائب الســـابق 
حســـن بوخمـــاس أن كلمـــة وزير 
مرتكـــزات  شـــملت  الداخليـــة 
والدبلوماسي،  اإلصاحي  النهج 
النجـــاح  وقصـــة  وأولوياتـــه، 
البحرينية في تحويل التحديات 

إلى فرص.
وأشـــار إلـــى أن النهج اإلصاحي 
البحرين  لمملكـــة  والدبلوماســـي 
الُمعظـــم،  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة 
ودعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، ترتكز على أركان ثاثة 
هي: الســـام والشـــراكة الدولية، 
حقـــوق اإلنســـان والديمقراطية، 

التنمية المستدامة.
هـــذه  فـــي ضـــوء  أنـــه  وأضـــاف 
حـــددت  واألركان  المرتكـــزات 
الدبلوماسية البحرينية أولويات 
ثـــاث خـــال المرحلـــة الحاليـــة، 
وهي: تعزيـــز التكامل الخليجي، 
المســـاهمة في كل التدابير التي 

الـــدول  وإســـتقرار  أمـــن  تحقـــق 
العربيـــة، دعـــم الســـام الشـــامل 
والعـــادل فـــي المنطقة بتســـوية 

الصراع العربي اإلسرائيلي.
كلمـــة  بـــأن  بوخمـــاس  وتابـــع 
مملكـــة البحريـــن وثقـــت لقصـــة 
النجـــاح البحرينيـــة التي حولت 
التحديـــات إلـــى فرص بـــدًءا من 
خطة التعافي االقتصادي خال 
جائحـــة كورونـــا، مـــروًرا بتبنـــي 
أرقـــى  مـــع  تتوافـــق  تشـــريعات 
وفـــق  اإلنســـان  حقـــوق  معاييـــر 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
إلـــى  ووصـــواًل   ،2026  -  2022
االســـتعدادات النتخابات الفصل 
نوفمبـــر  الســـادس،  التشـــريعي 

.2022
مرتكـــزات  تســـهم  أن  وتوقـــع 
اإلصاحـــي  النهـــج  وأولويـــات 
والدبلوماســـي فـــي فتـــح أبواب 

النجـــاح  قصـــة  أمـــام  واســـعة 
المرحلـــة  خـــال  البحرينيـــة 
المقبلة، في المجال االقتصادي، 
وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالشـــراكات 
االقتصاديـــة والتنموية بما يعزز 
نمو وتنوع واســـتدامة االقتصاد 

الوطني.
إلـــى ذلك، أشـــار المحامـــي فريد 
غازي إلى أن كلمة وزير الخارجية 
جاءت في ظـــل ظروف إقليمية 
ودولية اســـتثنائية حيث وجود 
العديـــد مـــن المشـــكات العالقـــة 
على المســـتوى الدولي، فجاءت 
كلمة مملكـــة البحرين لتعزز نهج 
السام والحرية وحماية الحقوق 
وتأكيـــد التعايـــش الســـلمي فيما 
بين جميـــع الشـــعوب، فالبحرين 
كانـــت ومـــا تـــزال بفضـــل النهـــج 
الحكيـــم الراســـخ للجالـــة الملك 
الدولـــي  المجـــال  فـــي  المعظـــم 

تســـعى دائمـــا إلى نشـــر الســـام 
فيمـــا بيـــن الشـــعوب وتأكيـــد أن 
أي صـــراع أو خـــاف يجـــب أن 
وفقـــا  الســـلمية  بالطـــرق  يحـــل 
لمبـــادئ األمم المتحـــدة في حل 

الصراعات والتسويات.
وأوضح أن كلمة مملكة البحرين 
أكـــدت نقاطا عديـــدة في مجال 
الســـلم الدولـــي وتأكيـــد الحقوق 
العربيـــة فـــي التعايـــش الســـلمي 
واإلقليمـــي فـــي منطقـــة الخليج 
والعربيـــة، وكل ذلـــك يأتـــي مـــن 
إيمان مملكة البحرين ممثلة في 
جالة الملـــك المعظم الذي يقود 
دبلوماســـية واعـــدة وكبيرة في 
مجال إرساء الســـام والتعايش 
الســـلمي بين الـــدول وكذلك في 
مجـــال احتـــرام وتعزيـــز حقـــوق 

اإلنسان.

محرر الشؤون المحلية

الملك المعظم يقود دبلوماسية واعدة بمجال إرساء السالم
تعزيز الحريات وترسيخ التعايش بين الشعوب... فعاليات وطنية:

علي الدرازي فريد غازي حسن بوخماس

نشـــرت الجريدة الرســـمية قـــرار رقم 129 
العـــدل  وزارة  مـــن  صـــادر   2022 لســـنة 
بشـــأن  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
تخويـــل بعـــض موظفـــي الجهـــاز الوطني 
لإليرادات صفة مأموري الضبط القضائي، 
وجـــاء في المادة األولـــى من القرار يخول 
موظفو الجهاز الوطنـــي لإليرادات التالية 
أســـماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي 
بالنســـبة إلـــى الجرائم التي تقـــع في دوائر 

اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظيفتهم 
بالمخالفـــة ألحـــكام القانون رقم 40 لســـنة 
2017 بشـــأن الضريبـــة االنتقائيـــة وقانون 
ضريبـــة القيمـــة المضافة الصـــادر بالقانون 
رقم 48 لســـنة 2017 واللوائـــح والقرارات 
الصادرة تنفيذًا لهما وهم: أحمد عبدالعزيز 
العلوي، مهند محمد الدوي، فاطمة هاشـــم 
العوامـــي، جنان فاضل بيرمـــي، نورة علي 
المنصـــوري،  عـــارف  ســـريعة  البوفاســـة، 

فيصـــل يوســـف الجـــودر، يوســـف أحمـــد 
العالـــي، عبـــدهللا حســـن الجبـــل، عبـــدهللا 
إســـماعيل  أحمـــد  الخطيـــب،  الديـــن  نـــور 
جمعـــة، خالد عبدالرحمن الســـعد، إبراهيم 
عبدالحميـــد محمد، لؤي علـــي مبارك، هند 
خالد بوكمال، أحمد عبدالمنعم آل محمود، 
عبـــدهللا إبراهيم الجـــودر، فيصل إبراهيم 

حسن.
وجـــاء في المادة الثانية مـــن القرار، يلغى 

القرار رقم 79 لســـنة 2018 بشـــأن تخويل 
بصفـــة  الماليـــة  وزارة  موظفـــي  بعـــض 
مأمـــوري الضبط القضائـــي، كما يلغى البند 
أوالً المعنـــون بـ”موظفـــو الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات” مـــن المـــادة األولى مـــن القرار 
رقم 14 لســـنة 2019 بشأن تعيين مأموري 
ضبط قضائـــي بوزارتي المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، والصناعـــة والتجارة والســـياحة 

ألغراض قانون ضريبة القيمة المضافة.

في قرار صادر عن “العدل”

تخويل موظفين بـ“الوطني لإليرادات” صفة مأموري الضبط القضائي
حسن عبدالرسول

 المنامة-وزارة الصناعة والتجارة

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة 
بـــوزارة  والخارجيـــة  المحليـــة 
الصناعـــة والتجارة الشـــيخ حمد 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة أن قـــرار 

أو  اســـتيراد  أو  تصنيـــع  حظـــر 
الباســـتيكية  األكيـــاس  تـــداول 
التـــي  الواحـــد  االســـتخدام  ذات 
35 ميكـــرون  يقـــل ســـمكها عـــن 

يأتـــي فـــي إطـــار دعـــم الـــوزارة 
للمبـــادرات الرامية لحماية البيئة 
والحفاظ عليها، وتنفيذا لبرنامج 
البيئـــة  تأميـــن  فـــي  الحكومـــة 

المســـتدامة،  للتنميـــة  الداعمـــة 
البحريـــن  لرؤيـــة  وتحقيقـــا 
االقتصاديـــة 2030 فـــي حمايـــة 
المســـاحات الطبيعيـــة والحد من 
التلـــوث البيئـــي، وذلك من خال 
مـــا يهدف إليه مـــن حماية البيئة 
من الملوثات، والحد من انتشـــار 
الباســـتيكية والتـــي  المخلفـــات 
علـــى  كبيـــرة  خطـــورة  تشـــكل 

الحياة الفطرية.
قـــد  القـــرار  هـــذا  أّن  وأوضـــح 
دخـــل حيـــز النفـــاذ اعتبـــاًرا مـــن 
يـــوم األحد الموافق 18 ســـبتمبر 
أحكامـــه  وتســـري  2022م، 
األكيـــاس  أنـــواع  جميـــع  علـــى 
االســـتخدام  ذات  الباســـتيكية 
الواحد التي يقل ســـمكها عن 35 
ميكـــرون فقـــط، باســـتثناء ذات 
االســـتخدام الواحـــد التـــي يزيد 
ســـمكها عـــن 35 ميكـــرون وتلـــك 
التي تســـتخدم لألغراض الطبية 
وكذلك األكياس المصنعة بغرض 
مملكـــة  خـــارج  إلـــى  التصديـــر 

البحرين.
وأضاف أن الـــوزارة قامت بعمل 
مصانـــع  لوضـــع  شـــاملة  دراســـة 
ونقـــاط  الباســـتيكية  األكيـــاس 
البيـــع الرئيســـة وكذلـــك مصانـــع 

الباســـتيكية  األكيـــاس  بدائـــل 
فـــي مملكة البحريـــن، حيث نتج 
 %  86 أن  الدراســـة  هـــذه  عـــن 
ســـوف  المحليـــة  المصانـــع  مـــن 
تســـتمر فـــي صناعـــة المنتجـــات 
الباســـتيكية غير المشـــمولة في 
القـــرار الـــوزاري، أو تصنيع بدائل 
وأن  الباســـتيكية،  لألكيـــاس 
نســـبة 100 % من هـــذه المصانع 
تنوي تصنيع أكياس باســـتيكية 
متعددة االستخدام يفوق سمكها 
35 ميكـــرون. كمـــا أكـــدت بعـــض 
المصانـــع المحليـــة توافـــر بدائـــل 
مناســـبة لألكيـــاس الباســـتيكية 

في األسواق المحلية.

ونـــّوه الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان 
تدعـــم  الـــوزارة  بـــأن  آل خليفـــة 
التـــي  اإلجـــراءات  مختلـــف 
تحقـــق العيـــش اآلمـــن والســـليم 
مطمئًنـــا  والمقيـــم،  للمواطـــن 
بـــأن الـــوزارة قامـــت بالتأكـــد من 
وجود اإلمكانـــات الفنية لتصنيع 
االســـتخدام  متعـــددة  لألكيـــاس 
والتي تكون 35 ميكرون أو أكثر، 
الفًتا إلى وجود البدائل المناسبة 
وداعًيـــا  المحظـــورة،  لألكيـــاس 
الجميع إلى ضرورة تعزيز الوعي 
المجتمعـــي والتكاتـــف مـــن أجل 
عدم اســـتخدام المنتجـــات التي 

تؤثر سلًبا على البيئة.

باستثناء المستخدمة لألغراض الطبية والمصنعة للتصدير... “الصناعة والتجارة”:

حظر تصنيع أو استيراد أو تداول األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد ويقل سمكها عن 35 ميكرون
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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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المحميد: لجنة طبية متكاملة لبطولة آسيا لرفع األثقال 2022
لبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  تواصـــل 
آسيا لرفع األثقال 2022 تحضيراتها 
المكثفة، اســـتعدادا النطالق البطولة 
البحريـــن  مملكـــة  تحتضنهـــا  التـــي 
تحـــت رعايـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والتـــي ينظمهـــا االتحـــاد البحرينـــي 
لرفـــع األثقال تحت إشـــراف االتحاد 
اآلســـيوي لرفع األثقال، في الفترة 6 
- 16 أكتوبـــر المقبـــل بـ “فندق كراون 

بالزا”.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت منســـق اللجنـــة 
اللجنـــة  نـــورة المحميـــد أن  الطبيـــة 
تعمل باقتدار في تهيئة جميع ســـبل 

الرعايـــة الصحيـــة وكافـــة الجوانـــب 
مـــن  الطبيـــة  بالرعايـــة  المتعلقـــة 
خـــالل عـــدد مـــن الخطـــوات العملية 
المهمـــة، واتباع كافة األمور اإلدارية 
مـــع جميـــع  بالتعـــاون  واللوجســـتية 
الجهات المعنية ســـواء فـــي االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال واالتحـــاد 
اآلسيوي أو بقية اللجان العاملة في 
البطولة أو جميـــع الجهات والهيئات 
الرســـمية، التـــي تتواجد فـــي العمل 

التنظيمـــي، ودون شـــك ســـوف يثمر 
العمـــل عن تأمين إقامة عيادة طبية 
المنافســـات  صالـــة  فـــي  متكاملـــة 
الرئيســـة بموقع البطولة، مشيرة إلى 
أن اللجنـــة الطبيـــة وضعـــت الخطـــة 
الطبيـــة الخاصـــة عبر تشـــكيل فريق 

مـــن  الكثيـــر  يضـــم  متكامـــل  عمـــل 
األطباء والمســـعفين؛ بهـــدف تأمين 
الرعاية الطبيـــة والخدمات الصحية 

لجميع المشاركين في البطولة.
الطواقـــم  أن  المحميـــد  وأوضحـــت 
الطبيـــة ســـتعمل على تأميـــن كل ما 

يلزم للمشـــاركين وتجهيزهم بصورة 
جيدة ســـواء قبل بداية المنافســـات 
ودخولهم للقاعة المخصصة للبطولة 
أو  المنافســـات  اســـتمرار  أثنـــاء  أو 
بعـــد انتهائـــه، وهـــو ما يؤكـــد الخبرة 
الجيدة والطيبـــة التي حصلوا عليها 

مـــن تنظيـــم البطولة فـــي البطوالت 
علـــى أرض  أقيمـــت  التـــي  الســـابقة 
المملكـــة، وهـــو مـــا اتضـــح جليـــا في 
كيفيـــة التعامـــل مـــع كافـــة الحاالت 
الطبيـــة ســـواء التـــي تحـــدث خالل 
المنافســـات أو كيفيـــة التعامـــل مـــع 

حاالت اإلصابات.
الطبيـــة  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
عملـــت علـــى تجهيـــز عيـــادات طبية 
المعـــدات  بكامـــل  مجهـــزة  خاصـــة 
وتضـــم اللجنة فـــي عضويتها جميع 
التخصصـــات من أطباء ومســـعفين 
وممرضيـــن بهـــدف تأميـــن الســـالمة 
الصحية والطبية لجميع المشاركين 
فـــي هذه البطولة اآلســـيوية الكبيرة 
التي ستســـتضيفها مملكـــة البحرين 

بكل احترافية.

اتحاد رفع األثقال

 اللجنة المنظمة 
تواصل التحضيرات 

المكثفة إلقامة 
الحدث اآلسيوي

افتتحــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة والهيئــة العامــة للرياضــة ملعــب الفريــج 
فــي حديقــة الجفيــر والذي تم تشــييده بدعم من بنك ســتاندرد تشــارترد، وذلك ضمن 
الجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة من أجل توفير عدد من المالعب 

ذات الجودة العالية في قرى ومدن المملكة.  

وقـــصَّ شـــريط االفتتـــاح عضـــو مجلـــس 
النواب النائب عمار أحمد البناي، ورئيســـة 
بنـــك  فـــي  الشـــركات والتســـويق  شـــؤون 
والشـــرق  البحريـــن  تشـــارترد  ســـتاندرد 
األوســـط نـــورة حســـن النصـــف، وبحضور 
مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص 
راشـــد عبداللطيف الزيانـــي،  ومدير إدارة 
الرقابة والتدقيـــق بالهيئة العامة للرياضة 
إدارة  ومديـــر  ســـليس،  شـــوقي  محمـــد 
المشـــاريع عبدهللا محمد الســـهلي، وعضو 
مجلـــس أمانة العاصمة د. مها آل شـــهاب،  

وعدد من المسؤولين. 
وبهذه المناســـبة، أكـــد النائب عمـــار أحمد 
البناي، أن مشـــروع مالعب الفريج يشكل 
نقلـــة نوعيـــة فـــي الحـــراك الرياضـــي فـــي 

المملكـــة، ويعتبـــر بمثابـــة محفـــز النتهـــاج 
نمط حياة صحي أمثل، حيث إن المرافق 
الرياضيـــة أصبحـــت متاحـــة فـــي وســـط 
المـــدن والقـــرى ممـــا يســـاهم فـــي صقـــل 

المهارات الرياضية. 
ســـمو  توجيهـــات  أن  البنـــاي  وأضـــاف 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــه ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
المشـــروعات  كل  إنجـــاز  فـــي  الشـــباب 
بتضافـــر  تحظـــى  والشـــبابية  الرياضيـــة 
عـــالوة  المجتمـــع،  مكونـــات  كل  جهـــود 
علـــى مشـــاركة القطاع الخـــاص في تنمية 
القطـــاع الرياضـــي مما يعزز دور الشـــراكة 
المجتمعيـــة، منوهًا باهتمام ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 

لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، فـــي دعـــم 
القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي األمـــر الذي 
ســـاهم في تحقيـــق منتســـبيها العديد من 

اإلنجازات على مختلف األصعدة. 
ومـــن جانبهـــا، قالت نـــورة حســـن النصف 
“ندرك في بنك ســـتاندرد تشـــارترد أهمية 
دعم المبادرات التي يطلقها ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة تجـــاه القطاع 

الشـــبابي والرياضـــي، كمـــا أننـــا نـــدرك في 
الوقت ذاته الدور الذي يجب أن نلعبه في 
دعـــم المجتمـــع الذي نعمل فيـــه، ومن أبرز 
المجـــاالت التـــي نحـــرص أن نتواجد فيها 
هي القطاعات الشبابية والرياضية، حيث 

واكـــب البنك خالل تواجده فـــي البحرين 
التطـــور  مســـيرة  عـــام   100 مـــن  ألكثـــر 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وشـــهد 
خاللها الكثير مـــن اإلنجازات الوطنية وال 

سيما في مجال الشباب والرياضة”. 
وتابعت “وجد بنك ســـتاندرد تشارترد في 
مبادرة مالعب الفريـــج توافقًا مع أهداف 
البنـــك فـــي دعـــم المســـؤولية المجتمعيـــة 
الشـــباب  أمـــام  المثاليـــة  البيئـــة  وتهيئـــة 
البحرينـــي لقضاء وقت فراغهم بممارســـة 
الرياضة باإلضافة إلى اكتشـــاف المواهب 

الرياضية”. 
يذكـــر أن مبـــادرة مالعـــب الفريـــج تحمل 
أهدافًا نبيلة من بينها: توفير بيئة مناسبة 
للشباب وفئات المجتمع من أجل ممارسة 
الرياضة في أجواء مثالية وآمنة، وتأكيدًا 
لدور مالعب الفريج في اكتشـــاف وصقل 
وإبـــراز المواهـــب الرياضية ورفـــد األندية 
مهاريـــًا  المتميزيـــن  بالالعبيـــن  الوطنيـــة 
وفنيـــًا، باعتبار مالعـــب الفريج تمثل بيئة 

خصبة للمواهب الرياضية.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

افتتاح ملعب حديقة الجفير ضمن “مالعب الفريج”
بدعم من بنك ستاندرد تشارترد

 جانب من االفتتاح

نورة المحميد

منافســـات  )االثنيـــن(  اليـــوم  تنطلـــق 
الجولـــة الرابعـــة مـــن دوري خالـــد بن 
حمـــد لكـــرة اليـــد بإقامـــة مباراتيـــن، 
األولى تجمع التضامن مع األهلي في 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتليهـــا مباراة 
 7.15 الســـاعة  عنـــد  وتوبلـــي  الديـــر 
وذلـــك علـــى صالة اتحـــاد اللعبـــة بأم 

الحصم.
غـــٍد  يـــوم  المنافســـات  وتســـتكمل 
بمواجهتّي النجمة واالتفاق، االتحاد 
الشـــباب، على أن تختتم الجولة يوم 
االربعـــاء بلقـــاء ســـماهيج والبحرين. 
وستوقف منافسات الدوري بعد هذه 
الجولـــة مـــا يقـــارب 25 يومًا، بســـبب 
تحضيـــرات  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
لنهائيـــات  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا 
كأس العالم )بولندا – الســـويد( المقرر 

انطالقها في يناير 2023.
المتباريـــة  الفـــرق  أن  شـــك،  ودون 
فـــي هـــذه الجولـــة، تســـعى بمختلف 
مراكزهـــا في ســـلم الترتيب، لتحقيق 
نتيجـــة الفـــوز أو التعـــادل علـــى أقل 
تقديـــر مـــن أجـــل تعزيـــز وتحســـين 
موقفهـــا في ذلك، قبـــل فترة التوقف 

الطويلـــة. األهلـــي برصيـــد )5 نقـــاط( 
يســـتهدف نقاط الفـــوز والقفز للمركز 
الثانـــي مؤقتًا، والتضامـــن الذي يقبع 
في مؤخـــرة الترتيب بنقطتين، يأمل 
رغـــم  إيجابيـــة  بنتيجـــة  يخـــرج  أن 

صعوبة ذلك.
وفـــي اللقـــاء الثانـــي، الديـــر )6 نقاط( 
يحقـــق  ألن  فرصـــة  أمـــام  ســـيكون 
انتصـــاره الثالث ومزاحمـــة الصدارة، 
شـــرط أن يتغلـــب علـــى توبلـــي الذي 
مـــازال يبحث عن فـــوزه األول بعدما 
خسر في المباريات الثالث الماضية.

هـــذه  قبـــل  الفـــرق  ترتيـــب  ويشـــير 
الجولة إلـــى تصدر النجمـــة واالتفاق 
)9 نقـــاط(، الشـــباب )7 نقـــاط(، الديـــر 
وباربـــار )6 نقاط(، األهلي، ســـماهيج، 
االتحـــاد )5 نقاط(، البحريـــن وتوبلي 

)3 نقاط( وأخيرًا التضامن نقطتان.

التضامن واألهلي... الدير وتوبلي

انطالق الجولة الرابعة لدوري خالد بن حمد

أعلـــن نادي عالي عـــن التعاقد مع المحترف المغربي حمزة وافي 
لتعزيـــز صفوف الفريق األول للكرة الطائرة في الموســـم المقبل 

.2023 – 2022
هـــذا وقد وصل المحتـــرف المغربي إلى أرض المملكة، وكان في 
اســـتقباله بمطار البحرين الدولي رئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة 

علي السيد جمعة ومدير الفريق األول عقيل العالي.
وكان وافي سبق وأن لعب مع النادي في موسم 2019 – 2020، 
وســـاهم فـــي تثبيـــت الفريق بـــدوري عيســـى بن راشـــد للدرجة 
األولـــى، ويســـعى عالي مـــن وراء هذه الصفقة للمنافســـة وبلوغ 

دوري عيسى بن راشد مع الستة الكبار وفقًا للنظام الجديد.
 ومثـــل وافـــي المنتخـــب المغربـــي فـــي دورة ألعـــاب التضامـــن 
اإلســـالمي التـــي اختتمت مؤخـــرا بمدينة قونيـــة التركية ولديه 
تجـــارب احترافيـــة متعـــددة فـــي الـــدوري الصربـــي والبرتغالـــي 

واإلسباني.
وسيلعب عالي هذا الموسم بدوري عيسى بن راشد العام )دوري 
الدمـــج( حيـــث يقع أبناء الفخـــار في المجموعـــة )ب( التي تضم 
كال من النصر وداركليب والمحرق وعالي والتضامن والبسيتين 

والديـــر فيمـــا تضم المجموعة )أ( األهلـــي والنجمة والنبيه صالح 
وبني جمرة والشباب والمعامير واتحاد الريف.

وصل إلى البالد أمس

حمزة وافي يعود لطائرة عالي

حمزة وافي لدى وصوله المملكة
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23 العًبا بقائمة منتخب اليد التحضيرية للمونديال

اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  كشـــف 
األول  لمنتخبنـــا  األوليـــة  القائمـــة  عـــن 
التحضيريـــة لمونديال الذي ســـيقام في 
بولنـــدا والســـويد خـــالل الفتـــرة مـــن 11 

حتى 29 يناير 2023. 
وضمـــت القائمة التي ســـيقودها المدرب 
االيســـلندي آرون 23 العًبـــا، هم: حســـين 
علـــي  عبدالحســـين،  محمـــد  الصيـــاد، 

ميـــرزا، علـــي عيد، أحمد المقابي، حســـن 
كميـــل  ميـــرزا،  محمـــد  الســـماهيجي، 
محفوظ، قاســـم قمبر، جاسم السالطنة، 
ناصـــر،  حبيـــب  محمـــد  شـــهاب،  حســـن 
عبـــدهللا علي، حســـن ميرزا، بالل بشـــام، 
محمـــود حســـين، أحمـــد جـــالل، حســـن 
مدن، السيد علي باسم، عبدهللا الزيمور، 
ومنتظـــر  أحمـــد  هشـــام  محمـــد حميـــد، 

إبراهيم.

ومـــن المقرر أن تنطلق تدريبات منتخبنا 
المحليـــة فـــور االنتهـــاء مـــن منافســـات 
الجولـــة الرابعـــة لـــدوري خالد بـــن حمد، 
وســـيخوض “األحمر” مباراتيـــن وديتين 
مـــع نظيره المصـــري يومـــي 14 و15 من 

الشهر المقبل.
يذكـــر أن منتخبنا قد وقع في المجموعة 
الثامنـــة بنهائيات كأس العالم التي تضم 

)الدانمارك، تونس، بلجيكا(.

علي مجيد

منتخبنا الوطني األول لكرة اليد

حسن عليعلي مجيد

محمد الجيوسي

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن، عــن رعايتها للنســخة الثانية من “مؤتمــر الهيئة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحية”. ومــن المزمع أن يقــام المؤتمر 
خالل الفترة من 29 ســبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022، وذلك بفندق كراون بالزا، 
تحــت رعايــة كريمــة مــن قبــل رئيس المجلــس األعلــى للصحة الفريــق طبيب 

الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة.

ويعـــد المؤتمر الســـنوي منصـــة تجمع 
كافـــة الممارســـين الصحيين ومزودي 
إلـــى  والطبيـــة،  الصحيـــة  الخدمـــات 
بتقديـــم  المهتميـــن  جميـــع  جانـــب 
والصناعـــات  الصحيـــة  الرعايـــة 
الدوائية ومؤسسات الرعاية الصحية 

والمدربيـــن الطبيين وخبراء االعتماد 
اإلقليميـــن والعالمييـــن. ويأتـــي هـــذا 
األفـــكار  مناقشـــة  بهـــدف  المؤتمـــر 
اللوائـــح  وإدارة  بتنفيـــذ  المتعلقـــة 
الصحيـــة، إضافة إلى تبـــادل وجهات 
فـــي  الممارســـين  جميـــع  بيـــن  النظـــر 

القطاع من مملكـــة البحرين والخليج 
العربي.

وتتطلـــع ســـوليدرتي البحريـــن لدعـــم 
المبـــادرات الصحية الوطنية، الســـيما 
الراميـــة  الحكوميـــة  المبـــادرات 
ومســـاعيها المتواصلـــة نحو تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي المملكة، 

وتعزيز استدامتها. 
وعلقـــت رئيس الخدمـــات الطبية في 
ســـوليدرتي البحريـــن ســـناء الـــدرازي 
قائلـــة “إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن 

نرعـــى مؤتمر الهيئـــة الوطنية لتنظيم 
الـــذي  الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن 
يعـــد حدًثا مهًما على مســـتوى القطاع 
وذلـــك  وإقليميـــا،  محلًيـــا  الصحـــي 
بصفتنـــا إحـــدى ابرز مـــزودي خدمات 
التأميـــن الصحـــي فـــي المملكة. حيث 
ســـعينا  للمؤتمـــر  رعايتنـــا  تعكـــس 
للمساهمة بدورنا في تطوير منظومة 
الخدمات الصحية بالكامل بما يجسد 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

.”2030
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 

الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
ورئيـــس  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
المشـــاركة  أهميـــة  علـــى  المؤتمـــر 
المهـــن  الهيئـــة لتنظيـــم  فـــي “مؤتمـــر 
والخدمات الصحية” لما في ذلك دعم 
لجهود الهيئة لضمـــان تقديم خدمات 
فـــي  الجـــودة  آمنـــة وعاليـــة  صحيـــة 
مملكـــة البحريـــن، معربـــة عن شـــكرها 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة، على تكرمه برعاية 

هذا المؤتمر.

“سوليدرتي” ترعى النسخة الثانية لمؤتمر “تنظيم المهن والخدمات الصحية”

سناء الدرازي

أجمع خبراء ســياحة على أن شــركة طيران الخليج تســير باالتجاه الصحيح 
نحــو التعافــي والخروج مــن تبعات جائحة )كوفيد 19( بأقل الخســائر لتكون 
فــي مصــاف كبرى شــركات الطيران اإلقليمية األفضــل أداء من حيث األداء 
التشــغيلي وتنــوع وجهــات الســفر، مبينيــن أن تكامــل أدوار اإلدارة وطواقم 
العمــل الوطنيــة ســيمكن طيــران الخليــج من التحليــق نحو آفــاق أكثر رحابة 

من النمو والتميز.

وأوضحـــوا في تصريحات خاصة لـ “البالد 
الوطنيـــة  الناقلـــة  فـــوز  أن  االقتصـــادي” 
لمملكـــة البحرين بجائزة “الطيـــران األكثر 
تطـــوًرا في العالم” للعـــام 2022 في جوائز 
ســـكاي تراكـــس للطيـــران العالمـــي يثبـــت 
واقترابهـــا  الشـــركة  اســـتراتيجية  نجـــاح 
مـــن تحقيـــق أهدافهـــا في أن تكـــون خيار 
المسافرين المفضل على مستوى المنطقة. 
وبدأت طيران الخليج بدأت عملياتها في 
العـــام 1950 لتكـــون ضمـــن أولى شـــركات 
فـــي  تأسســـت  التـــي  التجاريـــة  الطيـــران 
منطقـــة الشـــرق األوســـط. واليـــوم تســـّير 
الناقلـــة رحالتهـــا المجدولـــة مـــن مركزهـــا 
إلـــى  الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار  الرئيـــس 
وجهاتهـــا فـــي أوروبا، والشـــرق األوســـط، 
وشـــبه القـــارة الهندية، والشـــرق األقصى. 
جميـــع  حالًيـــا  الخليـــج  طيـــران  وتشـــّغل 
أســـطول  مزيـــج  باســـتخدام  وجهاتهـــا 
الكبيـــرة  واإليربـــاص  البوينـــغ  طائراتهـــا 

والصغيرة.
مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
بروموسفن القابضة والمستثمر السياحي، 
أكرم مكناس “من الصعب تحديد شركات 
الطيـــران المتفوقة خـــالل الفترة الماضية 
ولكـــن  الجميـــع،  أرهقـــت  الجائحـــة  ألن 
القواعـــد التـــي بنـــي عليـــه تقييـــم ســـكاي 
تراكس تؤكـــد للجميع أن طيـــران الخليج 

كانـــت أكثـــر الشـــركات اتزانـــا ومرونة في 
إنجاح اســـتراتيجية عملها. هناك شـــركات 
كورونـــا  تحديـــات  مـــع  تعاملـــت  كثيـــرة 
بطريقـــة صعبـــة وبمخاطـــر عاليـــة، ولكـــن 
طيـــران الخليج تميزت عن غيرها بســـبب 
قدرتهـــا على زيادة عـــدد الرحالت وإعادة 
احتياجـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا  جدولتهـــا 

عمالئها”. 
ويـــرى مكنـــاس أن تعامل طيـــران الخليج 
مـــع أســـعار الرحـــالت وتذاكـــر الســـفر كان 
منطقيا بصورة أكبـــر من غيرها، خصوصا 
أن الكثيـــر مـــن شـــركات الطيـــران األخرى 
خرجـــت عن صوابها في تســـعيرة التذاكر 
وأصبحت مكلفة جدا. أما طيران الخليج 
فكانـــت أذكى فـــي عمليـــة إعـــادة الهيكلة 
الداخلـــي بفضـــل  بيتهـــا  وإعـــادة ترتيـــب 
اتخاذهـــا لخطوات جريئة كثيـــرة لتعديل 
مســـارها والمنافســـة بقـــوة على مســـتوى 

إقليمي وعالمي. 
وأكـــد مكناس أن طيـــران الخليج نجحت 
في تحقيق مجموعة من أهدافها الرئيسة 
كربـــط مملكـــة البحريـــن بالعالـــم، وتعزيـــز 
تجربـــة العمـــالء من خالل توفيـــر تجارب 
الســـفر اآلمنة والسلســـة والجديرة بالثقة، 
وأن تصبح الشـــركة جهة العمـــل المفضلة 
لدى الموظفين، وأن توجه أنشطة األعمال 
نحـــو الطـــرق اإلبداعية والمســـتدامة على 

الصعيـــد التجـــاري التـــي مـــن شـــأنها دعم 
االقتصاد الوطني.

مـــن جهتـــه، قال المديـــر التنفيذي لشـــركة 
إن  المؤيـــد  ســـفيان  للســـفريات  المنامـــة 
طيـــران الخليـــج تســـتحق هـــذه الجائـــزة 
بفضـــل مـــا تشـــهده مـــن تطـــور وتميز في 
اإلدارة وقيـــادة دفـــة التغيير نحو األفضل 
التي أدت إلى سير الشركة بخطى سديدة 

لتخطي تداعيات جائحة كورونا. 
الطيـــران  بالقـــول “شـــركات  المؤيـــد  وزاد 
أزمـــة  مـــع  عملياتهـــا  تدهـــورت  األخـــرى 
عشـــوائية  قـــرارات  واتخـــذت  كورونـــا 
وغيـــر مدروســـة جعلتهـــا تســـير فـــي تيه، 
بقـــرارات  إال أن طيـــران الخليـــج فكـــرت 
مدروســـة ومبـــادرات حصيفـــة أدت إلـــى 
ديمومـــة نشـــاطها التشـــغيلي التصاعـــدي، 
المنطقـــة  فـــي  لنظيراتهـــا  خالفـــا  وذلـــك 
الالتي تكبدن خســـائر بمئات الماليين من 

الدوالرات”.
عمـــل  إجـــراءات  أن  إلـــى  المؤيـــد  ولفـــت 
وتشـــغيل طيـــران الخليج تطابـــق ما كان 

متبعا بسياســـة الدولة في مواجهة تبعات 
الجائحة بعقالنية وتريث حذر قبل اتخاذ 
أي قـــرارات اقتصادية وتجارية مصيرية، 
واالعتماد على ردود فعل مدروســـة وغير 
متســـرعة أو طائشـــة أو مبالغ بها قد تؤثر 

على سير الحركة السياحية والتجارية. 
بدوره، قال عضو لجنة الضيافة والسياحة 
في غرفة تجـــارة وصناعة البحرين فوزي 
الشـــهابي إن فـــوز طيران الخليـــج بجائزة 
“الطيـــران األكثر تطـــّوًرا في العالـــم” للعام 
2022 يتزامـــن مـــع حصولهـــا منـــذ فتـــرة 
قصيـــرة علـــى تصنيـــف 5 نجـــوم لســـالمة 
الطيـــران خـــالل جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
19(، مـــا يعكـــس مواصلة الناقلـــة الوطنية 
لنجاحاتها في تطوير عملياتها التشـــغيلية 
وتعزيز بروتوكوالتها في المطارات وعلى 

متن رحالتها حول العالم. 
اإلنجـــازات  “هـــذه  الشـــهابي  وأضـــاف 
المتراكمة لطيران الخليجي تجعل من كل 
مواطـــن بحرينـــي يفخر بالناقلـــة الوطنية 
باعتبارها إحدى شـــركات الطيران القليلة 

على مســـتوى العالم التي لـــم تتوقف أبدا 
عـــن الطيـــران طـــوال العـــام 2020، بفضل 
الصارمـــة  التدابيـــر  مـــن  جملـــة  اتخاذهـــا 
هـــذه  خـــالل  بأمـــان  الطيـــران  لمواصلـــة 

األوقات الصعبة وغير المستقرة”. 
وبين الشهابي أن طيران الخليج أصبحت 
مـــن  مرحلـــة جديـــدة  أعتـــاب  علـــى  اآلن 
النمـــو واالزدهـــار بفضـــل مـــا تنتهجـــه من 
نمـــوذج عمل مرن واســـتراتيجية طموحة 
تســـتهدف وضع الناقلـــة الوطنية لموطئ 
قدم أكثر رســـوخا علـــى الخارطة العالمية 
للمالحة الجوية والشـــحن الجوي والسفر 

والسياحة. 
وأعـــرب الشـــهابي عـــن تفاؤلـــه فـــي قدرة 
طيـــران الخليـــج علـــى ترســـيخ مكانتهـــا 
بيـــن كبـــرى الناقـــالت الجويـــة اإلقليميـــة 
والعالميـــة بفضـــل مـــا تقوم به مـــن تطوير 
مســـتمر فـــي خدماتها على متـــن طائراتها 
وأســـطولها اآلخـــذ بالتطـــور وزيـــادة رضا 
المســـافرين مما تقدمه من خدمات جوية 
ولوجســـتية تواكب المتغيرات المتسارعة 

في هذه الصناعة المليئة بالتحديات. 
مـــن جهته، قـــال رئيـــس جمعيـــة البحرين 
للمعـــارض والمؤتمرات كاظم الســـعيد، إن 
طيـــران الخليـــج بمجلس إدارتهـــا الجديد 
واجـــه الكثيـــر مـــن التحديـــات وتمكن من 
أن يكـــون علـــى قـــدر المســـؤولية لتســـّطر 
حقبـــة جديـــدة للناقلـــة الوطنيـــة بإنجـــاز 
الكثير من مالمح استراتيجيتها الجديدة 
وعلى رأســـها زيادة ثقـــة العمالء بخدمات 

وأسطول طيران الخليج. 
جائـــزة  “إن  بالقـــول  الســـعيد  وأوضـــح 
الطيران األكثر تطـــوًرا في العالم تحققت 
شـــركات  علـــى  جـــدا  صعـــب  وقـــت  فـــي 
الطيـــران، ونحـــن نفخر بما تحقـــق للناقلة 
الوطنيـــة والـــذي أتـــى مـــن خـــالل جهـــود 
الخليـــج،  طيـــران  فـــي  العامليـــن  جميـــع 
خصوصا وأننا نقـــدر الجهود الكبيرة التي 
بذلتهـــا الكفـــاءات الوطنيـــة مـــن أصحاب 
الخبرة وجميع الموظفين في الشركة، وال 
ننســـى كذلك الدعم الحكومي الكبير لهذه 
الشـــركة التـــي باتت اليـــوم من الشـــركات 
التـــي نعتمد عليها بصورة كبيرة في جلب 
الســـياح والمســـاهمة فـــي نمـــاء االقتصاد 

الوطني”. 
وشـــدد الســـعيد علـــى أن الشـــركة تســـير 
بالقـــول  مســـتطردا  الصحيـــح،  باالتجـــاه 
“سأكون ســـعيًدا أكثر لو تتم إعادة دراسة 
الوجهات الســـياحية للشركة إذا كنا نطمح 
الســـتقطاب كثيريـــن مـــن رجـــال األعمال 
والسياح والترويج للبحرين سياحيا على 
نطاق أوســـع من أي وقت مضى، وضرورة 
إعـــادة فتح الخطـــوط القريبة من المملكة 

التي تدّر أرباحا كبيرة عليها”.

“طيران الخليج” تحّلق خارج سرب الناقالت الجوية المتضررة من كورونا وغالء األسعار
على خلفية حصدها لجائزة “الطيران األكثر تطورًا في العالم 2022”.. خبراء سياحة لـ “^”:
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الشهابي:المؤيد: السعيد:مكناس: 

أسعار تذاكر سفر طيران الخليج 
منطقية أكثر من غيرها

اإلدارة وطواقم العمل الوطنية 
كانت على قدر المسؤولية للنجاح

الناقلة الوطنية فكرت بقرارات مدروسة أدت 
لديمومة نشاطها التشغيلي التصاعدي

زيادة رضا المسافرين بخدمات جوية 
ولوجستية تواكب المتغيرات المتسارعة

نظمــت “طلبــات”، الشــركة التقنيــة الرائــدة محلًيــا وإقليمًيا فــي قطاع توصيــل الطعام والتجــارة الســريعة، فعالية “باص 
العكسريم”، والتي تهدف من خاللها لنشر السعادة ورسم االبتسامة على وجوه الجميع. 

فـــي  الفعاليـــة  فكـــرة  وتتلخـــص 
تجهيـــز حافلة مخصصـــة لتوزيع 
اللـــون  وتحمـــل  كريـــم  اآليـــس 
البرتقالـــي الـــذي أصبـــح رمـــًزا لــــ 
“طلبـــات”، تتجـــول الحافلـــة فـــي 
وتقـــوم  المملكـــة  أنحـــاء  جميـــع 
بتوزيع آيسكريم مجاني للجميع. 

وصرحـــت رئيس قســـم االتصال 
المؤسســـي، العالقـــات الحكومية 
والمســـؤولية المجتمعيـــة فاطمة 
البســـتكي قائلـــًة “إن عمل طلبات 
ال يتمحـــور فقـــط حـــول توصيل 
إننـــا  بـــل  والمنتجـــات،  األطعمـــة 
نســـعى لخلـــق ذكريـــات ســـعيدة 

للجميـــع ورســـم االبتســـامة علـــى 
أن  “نأمـــل  وتضيـــف  وجوههـــم” 
تكـــون هـــذه الفعاليـــة قـــد حازت 
علـــى رضـــا وإعجـــاب الجمهـــور، 
وســـنبقى فـــي ســـعي دائـــم علـــى 
تكرار مثـــل هذه الفعاليات وصنع 

فعاليات أكثر إبداًعا”. 

“طلبات” تقوم بتوصيل “السعادة”
نظمت فعالية “باص العكسريم”
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