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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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تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
في  جــرى  احــتــفــال  فــي  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة،  آل 
قصر الصخير أمس، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى 

مملكة البحرين.
بــيــابــاك  فــقــد تــســلــم جــاللــتــه أوراق اعــتــمــاد كـــل مــــن؛ 
واكــلــي  راج  وتــيــرثــا  تــايــالنــد،  مملكة  سفير  ســريــتــشــارويــن 
سفير نيبال، وكليمنس اوغسطينوس هاخ سفير جمهورية 
روسيا  سفير  سكوسيريف  وأليكسي  االتــحــاديــة،  ألمانيا 
البوسعيدي سفير  االتحادية، وفيصل بن حارب بن حمد 

سلطنة عمان.
وقد تبادل حضرة صاحب الجاللة مع السفراء الجدد 
بالعالقات  ــاد  وأشــ الــمــنــاســبــة،  بــهــذه  الترحيبية  الــكــلــمــات 
ودولهم  البحرين  مملكة  بين  القائمة  الوثيقة  الثنائية 
الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تقدم ونمو في جميع 

المجاالت، متمنيًا جاللته لهم دوام التوفيق والنجاح في 
أداء مهامهم الدبلوماسية.

ونــقــل الــســفــراء إلـــى جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم تحيات 
موفور  لجاللته  تمنياتهم  وأطــيــب  دولــهــم  رؤســـاء  وتقدير 
المزيد من  البحرين وشعبها  والسعادة، ولمملكة  الصحة 

الرقي واالزدهار.
الممثل  ســمــو  االعــتــمــاد  أوراق  تــقــديــم  مــراســم  حــضــر 
جاللة  ممثل  وسمو  المعظم،  الملك  لجاللة  الشخصي 
الديوان  الشباب، ووزير  الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 

الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس المراسم الملكية.
وكـــان الــســفــراء الــجــدد قــد وصــلــوا إلــى قصر الصخير 
المراسم  رئيس  استقبالهم  في  كــان  حــدة، حيث  على  كال 
الــمــلــكــيــة، وجــــرت لــهــم الــمــراســم الــمــعــتــادة فــي مــثــل هــذه 

المناسبات.

} جالل الملك المعظم يت�سلم اأوراق اعتماد ال�سفراء الجدد.

المل��ك يت�س��لم اأوراق اعتم��اد خم�س��ة �س��فراء ج��دد ل��دى البحري��ن

أكد علي بن صالح الصالح 
تأييد  الشورى،  مجلس  رئيس 
الــمــوقــف الــرســمــي والــشــعــبــي 
ــم  ــن بـــدعـ ــريــ ــحــ ــبــ ــلـــكـــة الــ لـــمـــمـ
ومـــســـانـــدة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ونهجها  الشقيقة،  السعودية 
القائم  الحكيم  الدبلوماسي 
واألمن  االستقرار  على حفظ 
ــتــــرك بــيــن  ــمــــشــ والـــــتـــــعـــــاون الــ
الدول، بقيادة خادم الحرمين 
بن  سلمان  الملك  الشريفين 
وصاحب  سعود،  آل  عبدلعزيز 
محمد  األمير  الملكي  السمو 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن 
سعود ولي العهد رئيس مجلس 
الشقيقة،  بالمملكة  الـــــوزراء 
منوها بتأييد مملكة البحرين 

لكافة الخطوات التي اتخذتها 
الــشــقــيــقــة الــكــبــرى وقـــراراتـــهـــا 
الـــســـيـــاديـــة ســـــــواء مــــن خـــالل 
أي  أو   ،+ أوبــــــــك  مـــجـــمـــوعـــة 
أو  إقليمي  تجمع  أو  منظمة 

دولي آخر.
وأشــــــــــــاد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــشــــــــورى بــــــــالــــــــدور الــــــرائــــــد 
الـــــذي تــضــطــلــع بـــه الــمــمــلــكــة 
الشقيقية  السعودية  العربية 
وجهودها الرامية إلى مواجهة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــحـــــديـــــات االقـ
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ودورهــــا 
فــــي مــعــالــجــتــهــا بـــمـــا يــحــفــظ 
لــلــدول،  المشتركة  الــمــصــالــح 
النفطية  السوق  توازن  ويدعم 
واالســـــــتـــــــقـــــــرار االقـــــتـــــصـــــادي 

العالمي. 
قــــــــرار  أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
اتـــخـــذ   ،+ أوبـــــــــك  مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــن  ــوانـ ــقـ ــا لـــــألعـــــراف والـ ــقــ وفــ
الدول  بإجماع  وجــاء  الدولية، 
األعــضــاء، وهــو مــا يــدلــل على 
الــــســــعــــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
اســتــقــرار الــســوق وضــمــان بيع 
وذلــك  عــادلــة،  بــأســعــار  النفط 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــدراســ ــ وفــــقــــًا لــ
التوازن  راعت تحقيق  خالصة 
والطلب  للعرض  االقــتــصــادي 
العالمية،  الــنــفــط  أســــواق  فــي 
ــع األســــــواق  ــ بـــمـــا يــحــفــظ وضـ
على  ويحقق  تقلبات  أيــة  مــن 
ومصلحة  أهـــــداف  ســــواء  حـــد 

المنتجين والمستهلكين.
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة 
لقوة  الــعــام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بــن 
دفاع البحرين السيد عبدالحميد أحمد 
خـــوجـــة ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
ــبـــيـــة الــشــقــيــقــة  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــشـــعـ
ــريــــن، الــــــــذي قـــدم  ــبــــحــ لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الــ
الملحق  رزايــقــيــة  علي  العقيد  للمشير 
الــعــســكــري بــســفــارة جــمــهــوريــة الــجــزائــر 

الديمقراطية الشعبية الشقيقة المقيم 
المملكة،  لـــدى  والمعتمد  الــريــاض  فــي 
بمناسبة تعيينه ملحقًا عسكريًا جديدًا 
ــــك بــحــضــور  لـــبـــالده لــــدى الــمــمــلــكــة، وذلـ
الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي 
الدفاع، صباح أمس األربعاء  وزير شؤون 

19 أكتوبر 2022م.
ورحـــــــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــقــــوة دفــــاع 

الجزائرية  الجمهورية  بسفير  البحرين 
مملكة  لــــدى  الــشــعــبــيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــاد بــعــمــق الــعــالقــات  الــبــحــريــن، حــيــث أشــ
األخوية القائمة بين البلدين الشقيقين 
وتقدمًا  تطورًا  الــدوام  على  تشهد  والتي 
ــاالت، كـــمـــا رحـــب  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــي مـــخـــتـــلـــف الـ ــ فـ
الجديد  العسكري الجزائري  بالملحق 
الــمــقــيــم فـــي الـــريـــاض والــمــعــتــمــد لــدى 

ــريـــن، مــتــمــنــيــًا لــلــمــلــحــق  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
العسكري الجديد التوفيق في أداء مهام 

عمله.
ــواء الـــركـــن حسن  ــلـ حــضــر الــلــقــاء الـ
محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، 
ــن طـــيـــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــركــ والـــــلـــــواء الــ
بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــعــاون 

العسكري.

} القائد العام خالل لقاء ال�سفير الجزائري.

ال���م�������س���ي���ر خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن اأح�����م�����د ي�������س���ي���د ب��ع��م��ق 

ال����ع����اق����ات الأخ�����وي�����ة ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وال���ج���زائ���ر

جليلة  الــدكــتــورة  استقبلت 
بــنــت الــســيــد جـــواد حــســن وزيـــرة 
ــي مــكــتــبــهــا بــمــبــنــى  ــة، فــ الـــصـــحـ
يـــاســـر محمد  الــســيــد  الـــــــــوزارة، 
شــعــبــان ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 
مملكة  لــدى  الشقيقة  العربية 
ــــك لــبــحــث سبل  الــبــحــريــن، وذلـ
ــز الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق  ــزيــ ــعــ تــ
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــــيـــــن الــ
الشقيقين في المجال الصحي.
رّحبت  اللقاء  مستهل  وفــي 
الــســفــيــرة بــالــســفــيــر الــمــصــري، 
وأشادت بعمق العالقات األخوية 
المتميزة والتاريخية التي تجمع 
بين مملكة البحرين وجمهورية 
الفتًة  الشقيقة،  العربية  مصر 

إلــــــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المثمر بين البلدين الشقيقين 
فــي كــافــة الــمــجــاالت، ومــواصــلــة 
تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
مــــن جـــانـــبـــه أشــــــاد الــســفــيــر 
الــمــصــري بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 
اعــتــزازه  عــن  مــعــربــًا  الشقيقين، 
الــعــمــيــق بـــالـــروابـــط الــمــشــتــركــة 
فــي شتى  الــبــحــريــن  مملكة  مــع 
ــيـــدًا بــالــتــطــور  ــمــــجــــاالت، مـــشـ الــ
المملكة  الذي تشهده  واالزدهار 
بـــكـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة 
القطاع  الخصوص  وجــه  وعــلــى 

الصحي.

وزي���رة ال�سح���ة ت�س���تقبل ال�س���فير الم�س���ري ل���دى المملك���ة

ــاب بـــن صــقــر الــنــعــيــمــي رئــيــس هيئة  اســتــقــبــل الــفــريــق الـــركـــن ذيــ
األركان الفريق أول ايريك سميث  )Eric M.Smith(مساعد قائد قوات 
المشاة البحرية األمريكية، وذلك بحضور السيد ستيفن بوندي سفير 
البحرين، صباح  لدى مملكة  الصديقة  األمريكية  المتحدة  الواليات 

أمس األربعاء 19 أكتوبر 2022م. 
وخالل اللقاء رحب رئيس هيئة األركان بمساعد قائد قوات المشاة 
الصديقة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  وسفير  األمريكية  البحرية 
لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض عالقات التعاون والتنسيق 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــمــشــتــرك بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــ
الصديقة في المجال العسكري، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء الــلــواء الــركــن طــيــار الــشــيــخ محمد بــن ســلــمــان آل 

خليفة مدير التعاون العسكري.

رئ����ي���������س الأرك�������������ان ي�������س���ت���ق���ب���ل م�������س���اع���د ق���ائ���د

ق����������وات ال����م���������س����اة ال����ب����ح����ري����ة الأم����ري����ك����ي����ة

رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال�������س���ورى ي����وؤك����د دع���م 

ال�سيادية وق��رارات��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة  وم�����س��ان��دة 

استقبل الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان 
مكتبه  في  العهد،  ولــي  ديــوان  رئيس  آل خليفة 
المحميد  يعقوب  حمد  بحضور  أمـــس،  صــبــاح 
الــــوزراء، وونــغ  مــديــر عــام مكتب رئــيــس مجلس 
تشاو مينج سفير جمهورية سنغافورة المعتمد 

لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض.
وقد رحب الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة 
بمستوى  مــنــوهــًا  ســنــغــافــورة،  جمهورية  بسفير 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ الــ
به  تحظى  وما  الصديقة،  سنغافورة  وجمهورية 
العالقات الثنائية من دعم واهتمام متبادل من 

قبل قيادة البلدين الصديقين.
من جانب آخر، نوه مدير عام مكتب رئيس 
المشترك  الــتــعــاون  بــمــســتــوى  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 
الــــــذي يــجــمــع مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجــمــهــوريــة 
على  تــعــزيــزه  على  المملكة  وحـــرص  سنغافورة 
والنماء  الخير  يحقق  بما  المستويات  مختلف 

للبلدين والشعبين الصديقين.
من جهته، أعرب سفير جمهورية سنغافورة 
لدى المملكة عن شكره وتقديره لرئيس ديوان 
ولـــي الــعــهــد، مــتــمــنــًيــا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن دوام 

التقدم واالزدهار.

} جانب من اللقاء.

رئي�س ديوان ولي العهد ي�ستقبل �سفير �سنغافورة

جرى بقوة دفاع البحرين 
ــج إحـــــــــــدى الـــــــــــــدورات  ــ ــريـ ــ ــخـ ــ تـ
ــبــــاط  ــلــــضــ الــــمــــتــــخــــصــــصــــة لــ
بـــــحـــــضـــــور الـــــــــلـــــــــواء الـــــركـــــن 
ــد آل  ــ ــن راشـ ــ ــي بـ ــ ــلـ ــ ــخ عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
هيئة  رئــيــس  مــســاعــد  خليفة 
ــبـــشـــريـــة،  األركــــــــــان لـــلـــقـــوى الـ
وذلك صباح أمس األربعاء 19 
استمع  حيث  2022م،  أكــتــوبــر 
إلى إيجاز عن مختلف مراحل 
الـــدورة وما  فــي هــذه  التدريب 
اشــتــمــلــت عــلــيــهــا مـــن مــنــاهــج 

تعليمية وتدريبية.
قام  التخريج  نهاية  وفــي 
األركـــان  رئــيــس هيئة  مــســاعــد 
ــبــــشــــريــــة بــتــســلــيــم  ــلــــقــــوى الــ لــ
الــــــــشــــــــهــــــــادات لـــلـــخـــريـــجـــيـــن 
ــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــــــجـــــــــوائـــــــــز الـ

الــدورة، والتي  للمتفوقين في 
مــن ضباط  عـــدد  فيها  ــارك  شـ
ــحــــرس  والــ ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة 

القوات  مــن  وضــبــاط  الوطني 
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــدولـ ــ الـــمـــســـلـــحـــة لـ

الشقيقة.

تخري�ج دورة متخ�س�س�ة لل�سب�اط بق�وة الدفاع

وال�صديق���ة ال�ص���قيقة  ودوله���م  المملك���ة  بي���ن  الوثيق���ة  الثنائي���ة  بالعالق���ات  ي�ص���يد  جاللت���ه 

استقبل الشيخ أحمد 
خــلــيــفــة  آل  مـــحـــمـــد  ــن  ــ بـ
رئــــيــــس ديـــــــــوان الـــرقـــابـــة 
الـــمـــالـــيـــة واإلداريـــــــــــة، فــي 
ــــس،  ــ ــاح أمـ ــ ــبــ ــ ــبــــه صــ ــتــ مــــكــ
اهلل  مـــــــــــــال  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الــحــمــادي عــضــو مجلس 
ــي الــــمــــؤســــســــة  ــ ــوضــ ــ ــفــ ــ مــ
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لـــــحـــــقـــــوق 
ــان، الـــــــذي أهــــدى  ــ ــســ ــ اإلنــ
نسخة من كتابه الجديد 
ــتـــفـــويـــض الــتــشــريــعــي  »الـ
ــوائـــح الــتــشــريــعــيــة -  ــلـ والـ

دراسة مقارنة«.
ــاد الــشــيــخ أحــمــد  ــ وأشـ
بجهود الدكتور الحمادي 
فـــي إعــــــداد هــــذا الــكــتــاب 
ومــــا يــشــكــلــه مـــن إضــافــة 
العمل  ــراء  ــ إثـ فـــي  نــوعــيــة 
الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي مــمــلــكــة 
البحرين، متمنيًا له دوام 

التوفيق والنجاح.

أبناء  إلــى جهود  ونــوه 
البحرين وإسهاماتهم في 
التنموية،  المسيرة  دعــم 
وحــرصــهــم عــلــى الــتــقــدم 
مكانة  يعزز  بما  والتطور 
ــا فــي  ــهــ ــادتــ الــمــمــلــكــة وريــ

مختلف المجاالت.
ــه، شـــكـــر  ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مـــــــن جــ

اهلل  مـــــــــــــال  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الــشــيــخ أحمد  الــحــمــادي 
خــلــيــفــة،  آل  مــحــمــد  ــن  بــ
عـــلـــى اســتــقــبــالــه ودعـــمـــه 
ــن  ــيـ ــدارسـ ــلـ وتـــشـــجـــيـــعـــه لـ
خير  فيه  بما  والباحثين 
ــدم وازدهـــــــــار وطــنــنــا  ــقــ وتــ

الغالي.
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جمل�س التنمية االقت�صادية:

الرقمية التجارة  ا�ستراتيجية  تنفيذ  في  كبيرا  �سوطا  قطعت  البحرين 

المالية ن�سخة من كتاب  لل�سحة« يهـدي وزير  رئي�س »الأعلى 

والم�ؤرخ« والمفكر  الـداعية  خـالد..  بن  عبداهلل  »ال�سيخ 

ال�سيخ اأحمد بن محمد ي�ستقبل الدكت�ر مال اهلل الحمادي

زين البحـريـن تدع� جميـع المـدار�س اإلى الم�سـاركـة 

اأكبر م�سابقة لإعادة تدوير المخلفـات الإلكترونية  في 

ا�ستراتيجيا ماليا  م�ست�سارا  »لزارد«  �سركة  ُتعّين  والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة 

بنك البحرين والك�يت ي�فر ح�سابا خا�سا لتنمية مدخرات الأطفال و�سمان م�ستقبلهم 

أن  االقــتــصــاديــة  التنمية  مجلس  أكـــد 
كبيرًا  شــوطــًا  قطعت  قــد  البحرين  مملكة 
المتطورة  الــتــشــريــعــات  تبني  صعيد  عــلــى 
وأفضل الممارسات في تنفيذ استراتيجية 
المستثمرين  يساند  بما  الرقمية  التجارة 
مستفيدين  المملكة  في  أعمالهم  إلقامة 

من هذه التشريعات الرقيمة.
ــة الـــدكـــتـــور  ــاركـ ــشـ جـــــاء ذلـــــك خـــــال مـ
األول  القانوني  المستشار  العلوي  جميل 
أعمال  فــي  االقــتــصــاديــة  التنمية  بمجلس 
ــول قــوانــيــن االقــتــصــاد  نــــدوة الــكــتــرونــيــة حـ
الرقمي نظمها المركز الوطني للتنافسية 
مع  بالتعاون  السعودية  العربية  بالمملكة 
التجاري  للقانون  المتحدة  األمـــم  لجنة 

الدولي »األونيسترال«.
ــنــــدوة وهــــي الــثــالــثــة من  وتــضــمــنــت الــ
نوعها ضمن سلسلة ندوات ينظمها المركز 
الــوطــنــي لــلــتــنــافــســيــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة 
»األونيسترال«،  الــدولــي  التجاري  للقانون 

المحاور  الرقمي عددا من  االقتصاد  حول 
الرئيسية التي تتعلق بتدفق البيانات عبر 
رقمنة  ومــبــادرات  تطويرها،  وسبل  الحدود 
ــارة والـــمـــرئـــيـــات حــيــالــهــا بــاإلضــافــة  ــتـــجـ الـ
إلــــى عــــرض تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
اإلجراءات التشريعية لتنفيذ استراتيجية 

التجارة الرقمية.
أن  إلــى  العلوي  الــدكــتــور جميل  وأشـــار 
االنــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــة األمــــم الــمــتــحــدة 
االلكترونية  الــمــراســات  اســتــخــدام  بــشــأن 
فـــي الــعــقــود الــدولــيــة شــكــل إنـــجـــازًا كــبــيــرًا 
من  جــزءا  تكون  تسعى ألن  التي  للبحرين 
المتعلقة  القواعد  الدولي لتنسيق  الجهد 
ــيــــة. وتـــتـــعـــلـــق هـــذه  ــتــــرونــ ــكــ بـــالـــتـــجـــارة االلــ
االتفاقية بتيسير تعامل األطراف األجنبية 
للتعامل مع العقود المبرمة الكترونيًا مع 
أطراف مقرها البحرين إلى جانب تسهيل 

تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات التجارية.
الــبــحــريــن  ــلـــوي أن مــمــلــكــة  ــعـ الـ وذكــــــر 
حرصت على تطوير منظومتها التشريعية 

ــز دورهـــــــــــا الـــــــداعـــــــم لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
أفضل  مــواكــبــة  عبر  للمملكة  االقــتــصــاديــة 

الخبرات والممارسات الدولية.
ومــن شــأن ذلــك أن يزيد مــن جاذبية 
يستقطبها  التي  لاستثمارات  البحرين 
للمساهمة  االقتصادية  التنمية  مجلس 

في خلق الوظائف في المملكة. 
وتــعــتــبــر الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة من 
تحظى  التي  التنافسية  المزايا  أبــرز  بين 
بـــاهـــتـــمـــام الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، فـــقـــد قـــامـــت 
شامل  بتحديث   2018 عـــام  فــي  المملكة 
لــقــانــون الــمــعــامــات االلــكــتــرونــيــة الـــذي 
كـــان قــد صـــدر فــي عـــام 2022، حــيــث أدرج 
ــم الــمــتــحــدة  ضــمــنــه أحـــكـــام اتــفــاقــيــة األمــ
اإللكترونية  االتــصــاالت  اســتــخــدام  بــشــأن 
ــامـــت الــمــمــلــكــة  ــة، وقـ ــيـ فـــي الــعــقــود الـــدولـ
المعلومات  أنظمة  جرائم  قانون  بإصدار 
دولــيــًا  الــمــتــفــق عليها  األحـــكـــام  بــمــراعــاة 
التفاقية  وفقًا  أحكامه  نمذجة  تم  حيث 
المعلوماتية  جــرائــم  لمكافحة  بودابست 

بما في ذلك أحكامها اإلجرائية المتعلقة 
الجرائم لدعم جهود  بالتحقيق في هذه 
العالم وخصوصًا  دول  باقي  التنسيق مع 
أن الكثير من هذا النوع من الجرائم يكون 

عابرًا للحدود.
كما تناول في الختام الدكتور جميل 
ــددا مـــن األحــــكــــام والــقــوانــيــن  ــ الـــعـــلـــوي عـ
ــرائــــدة الـــتـــي ســنــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــ
ــانـــون الـــســـيـــادة عــلــى الــبــيــانــات  وتــشــمــل قـ
ــز الــحــوســبــة  ــراكــ لــتــشــجــيــع اســـتـــخـــدام مــ
السحابية في المملكة من قبل األطراف 
االلكترونية  السجات  وقانون  األجنبية، 
القابلة للتداول لتمكين استخدام األوراق 
التجارية في شكل إلكتروني بما في ذلك 
الشيكات وسندات الشحن، وإدخال مفهوم 
حارس حماية البيانات المستقل اإللزامي 
الشخصية  البيانات  حماية  قانون  ضمن 
القانون  ألحكام  االمتثال  لضمان  وذلــك 
الـــتـــي تحتفظ  الــقــطــاعــات  فـــي  ــة  وخـــاصـ

ببيانات حساسة بالنسبة إلى أصحابها.

تــفــضــل الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الشيخ عبداهلل 
بن خالد لرعاية الوالدين بإهداء الشيخ سلمان 
واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة  بــن 
الوطني أمس نسخة من الكتاب التوثيقي بعنوان 
»الــشــيــخ عــبــداهلل بــن خـــالـــد.. الــداعــيــة والمفكر 

والمؤرخ«.
ــة، أعـــــــرب وزيـــــــر الــمــالــيــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ

الوطني عن شكره وتقديره على هذا  واالقتصاد 
هــذا  يستعرضه  بــمــا  مــشــيــدًا  المتميز،  اإلهــــداء 
تاريخية  وطنية  ووثــائــق  معلوماٍت  مــن  اإلصـــدار 
اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  حــيــاة  ســيــرة  تجسد  قّيمة 
خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  تعالى 
والعطاء،  بالخير  الحافلة  ومسيرته  اهلل  رحمه 
إلى جانب إسهاماته المشهودة في خدمة الوطن 
مختلف  فــي  تقلدها  التي  المناصب  خــال  مــن 
المجاالت ليكون سموه شخصيًة وطنية شامخًة.

البيئة  حــمــايــة  لتعزيز  جــهــودهــا  مــن  كــجــزء 
ــي الـــعـــيـــن(، تـــدعـــو زيــن  واالســـتـــدامـــة )الـــزيـــنـــة فـ
للبيئة  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  البحرين، 
ــمــــدارس  الــ جــمــيــع  والـــتـــعـــلـــيـــم،  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة 
ــادة تــدويــر  إلـــى الــمــشــاركــة فــي أكــبــر مسابقة إلعــ
المملكة،  في  للمدارس  اإللكترونية  المخلفات 
الــتــي ســتــقــام فــي الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر 2022 إلــى 
الــثــالــثــة من  الــنــســخــة  إطــــاق  تـــم  أبـــريـــل 2023. 
المخلفات  تــدويــر  ــادة  إلعــ الــبــحــريــن  زيـــن  حملة 
البحرين  زيــن  بــرج  في  عمل  بورشة  اإللكترونية 
لزيادة   ،2022 أكتوبر   19 الموافق  األربــعــاء  أمــس 
الوعي بتأثير المخلفات اإللكترونية على البيئة 
وأهمية ممارسة طرق إعادة التدوير اآلمنة. وفي 
إلعادة  البحرين  زين  مسابقة  تهدف  العام،  هذا 
التي   ،)Z-Waste( اإللكترونية  المخلفات  تدوير 
للنفايات  العالمي  لليوم  الشهر  نفس  تــصــادف 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، دعــــم طــلــبــة الــــمــــدارس وأســـرهـــم 
اآلمــن  لــلــتــدويــر  البيئية  الــفــوائــد  عــلــى  للتعرف 
لــلــمــخــلــفــات اإللــكــتــرونــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى ذلــك 
المستدامة  البيئية  الحلول  الختيار  تشجيعهم 
الازمة التخاذ  بالمعلومات  تزويدهم  من خال 

الخيارات البيئية الصحيحة.
لجمع  حماتها  فــي  البحرين  زيــن  تــعــاونــت 
المخلفات اإللكترونية مع وزارة التربية والتعليم 
البيئي  األثـــر  لــزيــادة  للبيئة  األعــلــى  والمجلس 
اإليــجــابــي فــي الــمــجــتــمــع، بــاإلضــافــة إلـــى شركة 
هذه  من  التخلص  من  للتأكد  إندستريز  كــروان 
المخلفات بطريقة آمنة. وتصل كمية المخلفات 
المجموعة تحت مبادرة )Z-Waste( في المدارس 

إلى 10 أطنان.
ــن لــجــمــع  ــريــ ــحــ ــبــ تــــــنــــــدرج مـــــــبـــــــادرة زيــــــــن الــ
إطــار  تحت   )Z-Waste( اإللكترونية  المخلفات 
البحرين،  زين  لشركة  الرائد  االستدامة  مشروع 
وهـــي مـــبـــادرة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الـــوعـــي البيئي 
والــســعــي لــلــوصــول إلــى الــحــل األمــثــل للتخلص 
ــذه الــمــبــادرة أهـــداف  مــن الــمــخــلــفــات. وتــدعــم هـ
 ،)SDGs( المتحدة  لــأمــم  المستدامة  التنمية 
محليه  ومجتمعات  مــدن  عشر:  الحادي  الهدف 
مــســتــدامــة، والـــهـــدف الــثــانــي عــشــر: االســتــهــاك 
واإلنتاج المستدام، والهدف الثالث عشر: العمل 
الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  ــداف  ــ أهـ إن  إذ  الــمــنــاخــي، 
)SDGs( تعتبر مصدرا أساسيا في مسؤولية زين 

البحرين نحو االستدامة البيئية.
ــال الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـ
خالد آل خليفة المدير التنفيذي إلدارة االتصال 
وعاقات المستثمرين في زين البحرين: »تهدف 
معالجة  في  المساهمة  إلى   )Z-Waste( مسابقة 
المعرفة  ونــشــر  اإللكترونية  المخلفات  مشكلة 
فـــي المجتمع  الــبــيــئــيــة  الــمــســؤولــيــة  تــعــزز  الــتــي 
ــذا يــأتــي كــجــزء من  وبــاألخــص بــيــن الــشــبــاب، وهـ
اســتــراتــيــجــيــة زيــــن الــبــحــريــن لـــدمـــج الــمــعــايــيــر 
الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الـــشـــركـــات في 
مسؤوليتها  ولــتــؤدي  وإدارتـــهـــا.  الــشــركــة  عمليات 
االتــصــاالت، تعمل زين  فــي مــجــال  رائـــدة  كشركة 
الحكومية  الــمــؤســســات  مــخــتــلــف  مـــع  الــبــحــريــن 
مشكلة  مــن  للتخفيف  مــبــادرات  على  والــخــاصــة 
ــول  ــلـ ــحـ ــر الــــمــــنــــاخ بــــاســــتــــخــــدام أحـــــــــدث الـ ــيـ ــغـ تـ

التكنولوجية المبتكرة«.

أعلن بنك البحرين والكويت، 
البنك الرائد في مجال الخدمات 
للمؤسسات  والمصرفية  المالية 
واألفــــــــراد فـــي الـــبـــحـــريـــن، تــوفــيــر 
ــاص بـــاألطـــفـــال تحت  حـــســـاب خــ
ســـن الــــــ18 عـــامـــًا، يــســاعــد األهـــل 
عــلــى وضـــع وتــنــفــيــذ خــطــة مالية 
ــــن نـــفـــقـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــم وتـ ــهــ ــائــ ــنــ ألبــ
ــى  الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـ
تشجيع األبناء على اإلقبال على 
هذا الحساب الذي يساعدهم في 
بأنفسهم،  المالية  أمــورهــم  إدارة 
ــيـــة  ــمـ ــأهـ ــهــــم بـ ــتــ ــرفــ ــعــ وتـــــعـــــزيـــــز مــ

تخطيط اإلنفاق واالدخار.
ويــأتــي حــســاب »ســتــار ميكر«، 
بينها  مــن  الــمــزايــا،  مــن  بالعديد 

أن اإليــداع األولــي بقيمة 10 د.ب 
الــحــد  عـــلـــى  ــوم  ــ ــ رسـ ودون  فـــقـــط 
خصم  وبــطــاقــة  للرصيد،  األدنـــى 
ــزا« تــحــظــى بــقــبــول عــالــمــي،  ــيــ »فــ
ويــمــكــن الــتــحــقــق مــن الــكــشــوفــات 
ــر الـــمـــوقـــع  ــبــ ــر اإلنـــــتـــــرنـــــت عــ ــبــ عــ
من  طلبها  أو  للبنك  اإللكتروني 
ــفـــــروع، وتــحــويــل  الـــ فـــــرع مــــن  أي 
أحد  حساب  من  مستمرة  دفعات 
آخـــر  ــاب  ــســ حــ أي  أو  ــــن  ــديـ ــ ــوالـ ــ الـ
إلـــــى الــــحــــســــاب. بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
ذلــــــك، يــمــكــن إضــــافــــة الــحــســاب 
أجل  مــن   BenefitPay تطبيق  فــي 
ــتــــحــــويــــات الــمــحــلــيــة  إجـــــــــراء الــ
مـــن وإلــــى حــســاب »ســـتـــار مــيــكــر«، 
كـــمـــا يــمــكــن لـــأهـــل مـــنـــح ابــنــهــم 

صـــاحـــب الـــحـــســـاب الــصــاحــيــات 
ــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــهـ ــدونـ ــريـ ــي يـ ــتـ الـ
األمـــوال  لسحب  الخصم  بطاقة 

مــن أجــهــزة الــصــراف اآللــي لبنك 
البحرين،  في  والكويت  البحرين 
الــمــحــلــيــة، وشبكة  بــنــفــت  وشــبــكــة 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
يــعــرض  ــــي  آلـ ــراف  ــ ــاز صــ ــهـ وأي جـ
شـــعـــار فـــيـــزا، إضـــافـــة إلــــى أجــهــزة 

نقاط البيع.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عـــــادل ســالــم 
الــمــديــر الـــعـــام لــقــســم الــخــدمــات 
ــــي بــنــك  الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــــأفـــــراد فـ
حساب  »إن  والــكــويــت:  الــبــحــريــن 
يمكن  هدية  أفضل  ميكر(  )ستار 
يــقــدمــوهــا ألبــنــائــهــم.  أن  لـــأهـــل 
يعمل الحساب على توفير نفقات 
أبــنــائــهــم ويـــكـــون ســـنـــًدا لــهــم في 
إضــافــة  الــزمــن،  تقلبات  مــواجــهــة 

إلى إكساب األطفال عادات إنفاق 
إدارة  لكيفية  أفضل  وفهم  جيدة 

األموال«.
ــد الــدكــتــور ســالــم حــرص  وأكــ
أن  على  والــكــويــت  البحرين  بنك 
أصحاب  لأطفال  مساندا  يبقى 
رحلتهم  في  ميكر«  »ستار  حساب 
نحو االدخار المالي، ومساعدتهم 
على تنمية مدخراتهم، وتخطيط 
»نحن  وقــال:  المالي،  مستقبلهم 
ــداد لــمــواكــبــة  ــعــ ــتــ عـــلـــى أتـــــم االســ
خــطــطــهــم الــمــالــيــة وتــطــلــعــاتــهــم 
نكون  وأن  والمستقبلية،  الحالية 
الــشــريــك الــمــالــي الــمــوثــوق لهم 
والمهنية  الــدراســيــة  حياتهم  فــي 

والعملية«.

والغاز  للنفط  القابضة  الشركة  أعلنت 
تعيين شركة »الزارد« إحدى الشركات العالمية 
المتخصصة في مجال االستشارات المالية 
استراتيجي  مالي  كمستشار  األصــول،  وإدارة 
للمجموعة وذلك للعمل على تطوير إطارها 

المالي.
قدًما  بالمضي  التعيين  هــذا  وسيسهم 
لتحقيق رؤى وتطلعات الشركة المتمثلة في 
وذلــك  مستدامة،  طاقة  شركة  إلــى  التحول 
عن طريق تبني استراتيجية مالية تتماشى 
»الزارد«  بــه  تتمتع  لــمــا  نــظــًرا  أهــدافــهــا،  مــع 
الطاقة  قطاع  في  وعريقة  واسعة  خبرة  من 

والنفط والغاز. 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، صـــّرح مـــارك تــومــاس 
الشركة  في  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ــه لمن  الــقــابــضــة لــلــنــفــط والـــغـــاز قـــائـــًا: »إنــ
»الزارد«  تــعــيــيــن  نــعــلــن  أن  ــا  ــرورنــ ســ دواعــــــي 
أجل  وذلك من  للمجموعة،  كمستشار مالي 
تسهيل عملية تطوير االستراتيجية المالية 
وشركاتها  والــغــاز  للنفط  القابضة  للشركة 
التابعة، مما سيسهم في تحقيق نمو أعمال 
مستدام من خال اتباع طرق تشغيلية أكثر 
كفاءة، إّن التزامنا بتأسيس إطار مالي قوي 
المسار  على  المجموعة  سيمكننا من وضع 

الــصــحــيــح نــحــو الــتــحــول إلــــى شــركــة طــاقــة 
مستدامة«.

العالمية  الشركات  إحــدى  »الزارد«  وُتعد 
مـــجـــال  فـــــي  األول  ــراز  ــ ــطــ ــ الــ مـــــن  الــــــرائــــــدة 
فهي  األصــــول،  وإدارة  الــمــالــيــة  االســتــشــارات 
تعمل ضمن أكثر من 41 مدينة في 25 دولة. 
كــمــا إنــهــا تــقــدم االســتــشــارات حـــول عمليات 
االستراتيجية  ــور  واألمـ واالســتــحــواذ  الــدمــج 
وزيـــادة  الــمــال  رأس  وهيكلة  الهيكلة  ــادة  وإعــ
إلى  الشركات، باإلضافة  المال وتمويل  رأس 
والشراكات  للشركات  األصــول  إدارة  خدمات 

والمؤسسات والحكومات واألفراد. } مارك توماس. 

} د. عادل سالم.

ــن  ــري ــح ــب تـــكـــريـــم الـــرئـــيـــ�ـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ�ــســركــة نـــفـــط ال

ــكــا« لــلــمــغــذيــات الـــزراعـــيـــة فـــي دبــي ــب ــر »جــي ــم ــ�ؤت »بــابــكــ�« فـــي م
تــــقــــديــــرا مـــــن االتــــــحــــــاد الــخــلــيــجــي 
»جيبكا«  والــكــيــمــاويــات  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
القيادية  لدوره المؤّثر كأحد الشخصيات 
الــبــارزة فــي االتــحــاد، ونــشــاطــه الكبير في 
الفاعلة  ومشاركاته  العمل،  آلّيات  تطوير 
ــمــــرات  ــؤتــ ــمــ والـــــواســـــعـــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــ
االتــحــاد  كـــّرم  والمنتديات،  واالجــتــمــاعــات 
الرئيس  الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن جــواهــري 
التنفيّذي لشركة نفط البحرين )بابكو(، 
ضمن فعاليات مؤتمر »جيبكا« للمغذيات 
الزراعية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة دبي، 
وفــد قدموا من 26   300 أكثر من  بحضور 

دولة حول العالم.
ــبــــدالــــوهــــاب  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقـــــــد أشــــــــاد الـ
السعدون األمين العام لاتحاد الخليجي 
»جيبكا«  والــكــيــمــاويــات  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
بالدور الرائد والمهم الذي قدمه الدكتور 
عــبــدالــرحــمــن جـــواهـــري، وتــحــديــدًا خــال 
قيادته الناجحة للجنة األسمدة باالتحاد، 
ــان مــــن الــشــخــصــيــات  ــ ــه كـ ــ ــى أنـ ــ ــرًا إلـ ــيـ مـــشـ
الــتــي تــركــت بصمة مــؤثــرة في  الــرئــيــســيــة 
عــمــل االتـــحـــاد كــكــل وذلــــك خـــال ســنــوات 
إلى  إضافة  والمشاركة،  العمل  من  طويلة 
مستوى  على  المؤثرين  القادة  أحــد  كونه 

الــخــلــيــج والـــعـــالـــم فـــي مـــجـــال الــمــغــذيــات 
الزراعية ودعم جهود األمن الغذائي.

وأضــــاف األمــيــن الــعــام لــــــ»جــيــبــكــا« أن 
بــاحــتــرام كبير  الــدكــتــور جــواهــري يحظى 
ــمــــدة الــخــلــيــجــي  فـــي أوســــــاط قـــطـــاع األســ
والعالمي، وقد عمل بكل جد لتطوير عمل 
االتحاد وآليات العمل فيه وتوسيع تأثيره 
ودوره، مضيفًا أن »جيبكا« ستفتقد وجوده 
أمنياته  عــن  أعـــرب  أنــه  أروقــتــهــا، غير  بين 
أن تــتــواصــل نــجــاحــات الــدكــتــور جــواهــري 
نــفــط البحرين  لــشــركــة  تــنــفــيــّذي  كــرئــيــس 
بــمــا يمتلكه من  الــعــريــقــة وذلـــك  )بــابــكــو( 
خبرة ثرية في مجال الصناعات البترولية.

عبدالرحمن  الدكتور  قّدم  من جانبه، 
جواهري شكره وتقديره لجميع القائمين 
على االتــحــاد، وأعـــرب عــن اعــتــزازه الكبير 
لمسة  يشّكل  الــذي  الغالي  التكريم  بهذا 
إدارة  أعــــضــــاء مــجــلــس  ــاء غـــالـــيـــة مــــن  ــ وفــ
الكبير لما  امــتــنــانــه  مــعــبــرًا عــن  االتـــحـــاد، 
شهده من تعاون كبير خال فترة خدمته 
باالتحاد، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى 
الــرفــيــع الـــذي وصـــل إلــيــه »جــيــبــكــا« الــذي 
الــيــوم وبــكــل فــخــر مــمــثــًا عالميًا  أصــبــح 
للشركات الصناعية الخليجية المنضوية 

تحت لوائه.
ومـــتـــحـــدثـــًا عـــن الــــــدور الــمــهــم الـــذي 
ــه االتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لــمــصــنــّعــي  يـــقـــوم بـ
)جيبكا(  والــبــتــروكــيــمــاويــات  الــكــيــمــاويــات 
البتروكيماويات  صناعة  دعــم  مــجــال  فــي 
التنفيّذي لشركة  الرئيس  قال  واألسمّدة، 
بــابــكــو إن )جــيــبــكــا( أصــبــح يــتــمــّتــع الــيــوم 
بثقة  إليه  وُينظر  كبيرة،  وسمعة  بمكانة 
كبيرة، وقد نجح إلى حد كبير في ترسيخ 
الداعمة  الكيانات  أكبر  من  كواحد  نفسه 

في  واألســـمـــدة  الــبــتــروكــيــمــاويــات  لصناعة 
الكبير  النمو  ظل  في  وخــاّصــة  المنطقة، 
مستوى  على  الــقــطــاع  هــذا  يشهده  الـــذي 

المنطقة.
ــل الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن  وقــــــد شـــغـ
جـــواهـــري مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
والكيماويات،  للبتروكيماويات  الخليجي 
لجنة  مــتــتــالــيــة،  دورات  ــّدة  عــ ــرأس،  ــ تـ كــمــا 

األسمدة باالتحاد.
الخليجي  االتحاد  أن  بالذكر  الجدير 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات هـــو أول 
اتــحــاد مــن نــوعــه فــي الــقــطــاع فــي الــشــرق 
األوســــــط، وقــــد شــهــد تــوســعــًا مـــطـــردًا في 
أنــشــطــتــه وفـــعـــالـــيـــاتـــه مـــنـــذ تــأســيــســه فــي 
مارس 2006، ليوجه الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية في دول الخليج نحو عهد 
جديد من التعاون المثمر. ويقدم االتحاد 
الــخــلــيــجــي لــمــصــنــعــي الــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــكــيــمــاويــات فــرصــًا لــلــشــركــات األعــضــاء 
لتبادل  مختلفة  مــنــصــات  عــبــر  لــلــتــواصــل 
يضمن  بما  وذلــك  والــخــبــرات  المعلومات 
تحقيق التطور واالزدهار المأمول لقطاع 
والقطاعات  والبتروكيماويات  الكيماويات 

المتصلة به في منطقة الخليج العربي.

ل�ل� اأول هايبر ماركت في المنطقة ي�قع �سفقة لقب�ل الدفع بالعمالت الم�سفرة
في خطوة تجلب مستقبل عمليات الدفع إلى معاماتهم اليومية، أصبحت لولو هايبر 
ماركت في جميع أنحاء البحرين أول منفذ بيع بالتجزئة في المملكة يقبل مدفوعات العملة 
لولو  بين مدير مجموعة  المشفرة  العمات  اتفاقية لتسهيل مدفوعات  توقيع  تم  المشفرة. 
توفيق  نايف  التنفيذي  الرئيس  المالية،  للخدمات  إيــزي  ومــؤســس  روبـــاواال  جــوزيــر  السيد 
ومن خالها، منصة  إيــزي  من  البيع  نقاط  في  الدفع  أنظمة  االتفاقية  العلوي. ستستخدم 
بايننس للنظام اإليكولوجي الرائد على مستوى العالم والبنية التحتية للعمات المشفرة. 
يمكن للعماء في لولو ببساطة إجراء عمليات الشراء واستخدام أجهزة إيزي عند الخروج 
للدفع بالعملة المشفرة. إيزي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود 
أطلقت   ،2020 عــام  في  البيع.  نقاط  وأنظمة  الدفع  وبــوابــات  اإلنترنت  عبر  الدفع  لخدمات 
محطات بـ»إيزي بي« الخاصة بها وتطبيق إيزي بي سوفت بوز، الذي يسمح للتجار المحليين 
والشركات الصغيرة والمتوسطة بقبول المدفوعات غير التامسية. مع 900 تاجر وأكثر من 
إيزي بي في معالجة معامات  البحرين، ساعدت  أنحاء  بيع في جميع  5692 محطة نقاط 

بقيمة إجمالية قدرها 794 مليون دوالر في عام 2021.
أكبر  تتضمن  مالية  منتجات  مجموعة  على  تحتوي  التي  العالمية  الشركة  هي  باينينز 

بورصة لأصول الرقمية من حيث حجم التداول. يحظى باينينز بثقة المايين في جميع 
مثيل  ال  بمحفظة  ويتميز  للمستخدمين،  المالية  الحرية  بزيادة  ملتزم  وهو  العالم،  أنحاء 
لها من منتجات وعروض التشفير. أعرب نايف توفيق العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي 
مـــزوًدا  نصبح  بــأن  جـــًدا  فــخــورون  نحن  قــائــًا:  سعادته  عــن  المالية،  للخدمات  إيـــزي  لشركة 
دفع  بخدمات  هايبرماركت  لولو  تــزويــد  خــال  مــن  مــاركــت،  هايبر  لولو  فــي  الــدفــع  لخدمات 
تنافسية ومبتكرة لعمائها. لولو هايبرماركت هي الشركة الرائدة في مجال االبتكار من خال 
قبول مدفوعات التشفير في متاجرها، وذلك بفضل لولو وشريكنا في التشفير »باينينز بي«.

البحرين:  فــي  المالية  للخدمات  إيــزي  لشركة  اإلقليمي  المدير  الــمــوســوي،  تميم  قــال 
 Web3 اقتصاد  في  تدخل  الجنسيات،  متعدد  تكتل  وهي  لولو،  بمجموعة  الترحيب  »يسعدنا 
حيث تبدأ في قبول مدفوعات األصول االفتراضية من خال الشراكة بين باينينز و إيزي بي. 
والعماء من خال  للتجار  المنتجات  عــروض  لتبسيط  رؤيــة مشتركة  في  الشركات  تشترك 
أفضل التقنيات في فئتها. وهذا أيًضا دليل على اإلطار التنظيمي التقدمي لمملكة البحرين 
مجال  في  العالمية  االتجاهات  مواءمة  في  والعالميين  اإلقليميين  الاعبين  يدعم  والــذي 

.»Web3 المدفوعات واقتصاد
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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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ــز اإلقـــلـــيـــمـــي  ــركــ ــمــ ــم الــ ــّظــ نــ
ــلـــتـــراث الـــعـــالـــمـــي مــا  الـــعـــربـــي لـ
الـــجـــاري  أكـــتـــوبـــر  و19   17 بــيــن 
ورشــــة عــمــل تـــدريـــب الــمــدّربــيــن 
مواقع  سياق  في  األثــر:  »تقييم 
ــراث الــعــالــمــي«، وذلــــك عبر  ــتـ الـ
ــيــــات االتـــــــصـــــــال الـــمـــرئـــي  ــنــ ــقــ تــ
ومتخصصين  خــبــراء  بمشاركة 
ــن الــــــدول الــعــربــيــة، وأقــيــمــت  مـ
ــة بــالــتــعــاون مـــع الــمــركــز  ــورشـ الـ
الـــــــــــدولـــــــــــي لـــــــــــدراســـــــــــة صـــــــون 
الثقافية  الــمــمــتــلــكــات  وتــرمــيــم 
الـــمـــنـــاخ  ووزارة   )ICCROM(

والبيئة النرويجية. 
ــد  ــد تــقــيــيــم األثـــــــر أحـ ــعــ ويــ
الــتــعــّرف  فـــي  الــمــهــمــة  األدوات 
وحجمها  المترتبة  اآلثـــار  على 
التي يمكن أن تنتج عن مشروع 
معّين، ولذلك تأتي أهمية هذه 
العديد  مواجهة  بسبب  الورشة 
ــع الــــتــــراث الــعــالــمــي  ــواقــ ــن مــ مــ

مشاريع  من  والتهديد  للتغيير 
إلى  إضافة  العمراني،  التطوير 
ــى اســتــثــمــار فــرص  حــاجــتــهــا إلــ

الــــصــــون والـــحـــفـــاظ والــتــنــمــيــة 
المستدامة.

وهدفت الورشة إلى االرتقاء 

الخبراء  قــدرات  وبناء  بمهارات 
ــرب فــي  ــ ــعـ ــ والـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن الـ
مجال التراث العالمي من أجل 

بالشكل  األثــر  تقييم  استخدام 
األمثل بما فيه مصلحة التراث 
والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي والــبــيــئــة، 
ــتــــطــــرق  وذلــــــــــك مــــــن خــــــــال الــ
إلـــى مــحــاور عــديــدة مــن بينها: 
في  األثــر  تقييم  أداة  استخدام 
تعريف  العالمي،  التراث  مجال 
األثـــــر  تـــقـــيـــيـــم  وأدوات  أنــــــــــواع 
ودراسة نماذج من مواقع التراث 

العالمي في البلدان العربية.
اإلقليمي  الــمــركــز  ويــواصــل 
عمله  العالمي  للتراث  العربي 
العرب  الخبراء  قــدرات  بناء  في 
ــراث الــعــالــمــي  ــ ــتـ ــ فــــي مــــجــــال الـ
وذلك ضمن استراتيجيته التي 
تهدف إلى دعم ومساعدة الدول 
ــي تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة  الـــعـــربـــيـــة فــ
لــعــام 1972م،  الــعــالــمــي  الـــتـــراث 
كــمــا تــتــزامــن هــــذه الـــورشـــة مع 
هذا  اإلقليمي  الــمــركــز  احــتــفــاء 

العام بذكرى تأسيسه العاشرة.

ال����م����رك����ز الإق����ل����ي����م����ي ال����ع����رب����ي ل����ل����ت����راث ال���ع���ال���م���ي

ي��ّن��ظ��م ور����ش���ة ت��ق��ي��ي��م الأث������ر ب��م�����ش��ارك��ة خ���ب���راء ع��رب

} جانب من فعاليات ور�شة العمل.

للمؤسسة  العام  األمين  رعاية  تحت 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة الــدكــتــور 
ــت الـــمـــؤســـســـة  ــنــ ــد، دشــ ــيــ ــســ مـــصـــطـــفـــى الــ
الطبخ  كتاب  اإلنسانية  الملكية لأعمال 
)لقمة(، من إعداد الموظفة إيمان عبداهلل 
وذلــك في حفل خــاص، بحضور  الجيب، 
السيدة نعيمة مطر صاحبة نادي الشاي 

وعدد من أبناء المؤسسة والضيوف.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى الــســيــد 
فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا فـــي الــحــفــل إن 
اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملكية  الــمــؤســســة 
مــا ينصب  بــكــل  بــاالهــتــمــام  دائــمــًا  تسعى 

جانب  إلــى  اإلنساني  العمل  مصلحة  في 
تشجيع المواهب واحتضانها، حيث يأتي 
إصدار هذا الكتاب لمنح األسر المنتسبة 
إلى المؤسسة فرصة للتقرب من بعضهم 
البعض عبر تعريف األطفال بما تقوم به 
الوجبات  إعــداد  وكيفية  المطبخ  في  األم 
العائلة  أفــراد  لكل  المجال  وإلتاحة  لهم، 
المفهوم  هذا  وغــرس  والمشاركة  للتعاون 

في نفوس الصغار.
وأكـــــد مـــواصـــلـــة الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
وعملها  مــبــادراتــهــا  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال 
لخدمة البحرين وخدمة األسر المنتسبة 

يدها  لتضع  جانبهم  إلى  والوقوف  إليها 
بكل  توجه  كما  أزرهــم،  وتشد من  بيدهم، 
على  الجيب  إيمان  الموظفة  إلــى  الشكر 
منه  ليستفيد  الــعــمــل  هـــذا  فــي  جــهــودهــا 

الجميع.
ومــــن جــانــبــهــا قــالــت مــؤلــفــة الــكــتــاب 
الــجــيــب: راودتـــنـــي فــكــرة أن يتعلم  إيــمــان 
أبـــنـــاؤنـــا شــيــئــًا جـــديـــدًا بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
الواقع  عالم  إلى  وُيدخلهم  فراغهم  يمأ 
المسيطر  الـــواقـــع االفــتــراضــي  بـــداًل مــن 
هــو جعل  هــدفــي  يكن  ولــم  حياتهم،  على 
بالمقادير  ُيعنى  طبخ  كتاب  الكتاب  هــذا 

الكبيرة،  لــلــوالئــم  الــطــعــام  إعـــداد  وكيفية 
نجد  أن  الــكــتــاب  هـــذا  فـــي  أردت  ولــكــنــنــي 
ــار قـــبـــل الـــكـــبـــار،  ــغـ ــات يــحــبــهــا الـــصـ ــفــ وصــ
الجميع  ســيــســتــمــتــع  مــتــنــوعــة  ــفـــات  ووصـ
بــتــذوقــهــا، ومـــن خــالــهــا نــمــنــح األطــفــال 
الــفــرصــة لــلــتــعــرف مـــن قـــرب عــمــا تفعله 
مبسطة  بــصــورة  يوميًا  المطبخ  فــي  األم 
وخــفــيــفــة وبــلــغــة يــفــهــمــهــا الــصــغــيــر قبل 
الفكرة  الكبير، وقد حرصت على بساطة 
والوصف بكلمات بسيطة ومعبرة معتمدة 
على الصورة لتوصيل المعلومة أكثر من 

الكلمة.

ال��م���ؤ���ش�����ش��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ت���د����ش���ن ك���ت���اب )ل��ق��م��ة(

} د. م�شطفى ال�شيد خالل حفل التد�شين.

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طــارق 
األمن  رئيس  الحسن  حسن  بن 
العام، أقيمت صباح أمس بنادي 
ضـــبـــاط األمــــــن الــــعــــام فــعــالــيــة 
ــبــــاط« بـــحـــضـــور 45  »أيــــــــام الــــضــ
ضابطًا من مختلف إدارات وزارة 

الداخلية.
وأكــــــد رئـــيـــس األمــــــن الـــعـــام 
في  الفعاليات  هــذه  مثل  أهمية 
ــعـــراض  ــتـ ــادل الـــخـــبـــرات واسـ ــبــ تــ
المستفادة  ــدروس  والــ الــتــجــارب 
ومنسوبي  الــضــبــاط  بــيــن  مــنــهــا 
األمــــــــــن الــــــعــــــام مــــــن مــخــتــلــف 
منسوبي  ثقافة  وزيــادة  اإلدارات، 
وزارة الداخلية بشكل عام، منوهًا 
إلى أن االهتمام بالتدريب يأتي 
وزيــر  معالي  لتوجيهات  تنفيذا 
الــداخــلــيــة والــــذي يــؤكــد فــي كل 
مناسبة أهمية التدريب وتنفيذ 
التمارين المختلفة بما ينعكس 

إيجابا على األداء الميداني.
وثــمــن ســعــادة رئــيــس األمــن 

العام االنضباط والحرص الذي 
أقصى  لتحقيق  الحضور  أبــداه 
االرتــقــاء  بــمــا يضمن  اســتــفــادة، 
بمستوى العمل األمني، متمنيًا 

للجميع التوفيق والنجاح.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــعــمــيــد 
مساعد  الــحــرم  عــبــداهلل  محمد 
رئــــيــــس األمــــــــن الـــــعـــــام لـــشـــؤون 

فعالية  أن  والــتــدريــب  العمليات 
الخبرات  تثري  الضباط«  »أيـــام 
ــع الــمــســتــويــات  وتــعــمــل عــلــى رفــ
ــنـــســـوبـــي األمــــــــن الـــعـــام  لــــــدى مـ

وللقيام  الــتــحــديــات،  لــمــواجــهــة 
ــمـــل وجــــه،  بـــواجـــبـــاتـــهـــم عـــلـــى أكـ
مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه الــفــعــالــيــة 
تــعــتــبــر إضــــافــــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
أحـــــــدث األنــــظــــمــــة والـــتـــقـــنـــيـــات 
ــتـــطـــورات الــحــديــثــة  ومـــواكـــبـــة الـ
والذكاء االصطناعي، معربًا عن 
شــكــره وتــقــديــره لــســعــادة رئيس 
األمن العام على دعمه ورعايته 

مثل هذه الفعاليات.
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وجــــــــــــــاءت الـ
مـــوضـــوع الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
القتل المعقدة وجرائم مكافحة 
ــيــــث تـــــم خـــالـــهـــا  اإلرهـــــــــــــاب، حــ
ــات  ــوبـ ــعـ اســــتــــعــــراض أهــــــم الـــصـ
ــه مثل  ــواجـ والـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـ
ينتج  قــد  ومــا  التحقيقات  هــذه 
تـــوتـــرات  عــنــهــا مـــن مــعــاضــل أو 
فعل سياسية،  وردود  دبلوماسية 
وما هي المعايير والثوابت التي 
بها  ويــتــمــســك  يــلــتــزم  أن  يــجــب 

المحقق أثناء عمله.

رئ��ي�����س الأم�����ن ال���ع���ام ي��رع��ى ف��ع��ال��ي��ة اأي�����ام ال�����ش��ب��اط وي���ؤك��د 

اأه��م��ي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ف��ي ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات وا���ش��ت��ع��را���س ال��ت��ج��ارب

} جانب من فعاليات أيام الضباط.

للتبرع  حملة  الــمــحــرق  محافظة  نظمت 
الــمــلــك حمد  مــع مستشفى  بــالــتــعــاون  بــالــدم 
فيها  شارك  حياة(  )عطاؤكم  بعنوان  الجامعي 
المجلس  ورواد  واألهــالــي  المحافظة  موظفو 
ــن مــــبــــدأ الـــشـــراكـــة  ــ ــا مـ ــاقــ ــطــ ــي، انــ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ األسـ
خــدمــة  فــــي  الـــمـــحـــافـــظـــة  ودور  الــمــجــتــمــعــيــة 

المجتمع.
سلمان  الــمــحــرق  محافظة  محافظ  وأكـــد 
ــنـــدي الــمــنــاعــي أن حــمــات  بـــن عــيــســى بـــن هـ
التطوعي  العمل  دعــم  في  تسهم  بالدم  التبرع 

بين  والــتــآخــي  التعاضد  وتــؤكــد  واالجــتــمــاعــي، 
األهالي وعمق الروابط االجتماعية.

للقائمين  تكريمه  خــال  المحافظ  وقــدم 
على الحملة بحضور العميد عبداهلل بن خليفة 
الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ الــشــكــر إلـــى الــلــواء 
طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة 
وإلــى  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  قــائــد 
بنك الدم بالمستشفى، مشيدا بتعاون وتجاوب 
األهالي ومنتسبي المحافظة وتبرعهم في هذه 

الحملة اإلنسانية.

م���ح���اف���ظ ال���م���ح���رق ي�����ش��ي��د ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال��م��ل��ك ح��م��د ال��ج��ام��ع��ي

ــعـــمـــل عــن  ــوق الـ ــ كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســ
المؤسسات  من  لعدد  جنائية،  قضية   83 إحالة 
لمخالفتها القوانين المنظمة لحقوق العمال، 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة مــنــذ بـــدء الــعــمــل بتكثيف 
الــحــمــات الــتــفــتــيــشــيــة وتــشــديــد الــرقــابــة على 
بعد  والعمال،  العمل  أصحاب  من  المخالفين 
صدور أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
وتسجيل  المرن  العمل  تصريح  بإلغاء  ــوزراء  الـ

كافة العمالة الوافدة.
وسجلت الهيئة مخالفات لعدد من أصحاب 
سوق  تنظيم  قــانــون  أحــكــام  لمخالفتهم  العمل 
ــدة مـــن دون  ــ الــعــمــل بــتــعــاقــدهــم مـــع عــمــالــة وافـ
الــعــمــالــة لمزاولتهم  مــن  وعــــدد  عــمــل،  تــصــريــح 

أعماال بدون تصريح.
وقد أكدت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها 
وأصحاب  للعمال  المناسبة  البيئة  توفير  على 
فعالية  مــن  ويــزيــد  حقوقهم  يــراعــي  بما  العمل 
أن  إلــى  الفــتــًة  االقتصادية،  التنمية  فــي  دورهـــم 
الــهــيــئــة فــي الــوقــت ذاتــــه حــريــصــة عــلــى تنظيم 
ســــوق الــعــمــل مـــن خــــال تــشــديــد الــتــعــامــل مع 

المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى عدم التهاون في تطبيق 
الزيارات  أثناء  يتم ضبطهم  من  بشأن  القانون 
وذلك حفاًظا  التفتيشية،  الحمات  أو  الدورية 
والتصدي  العمل  أطراف  كافة  لحقوق  وحمايًة 
مكافحة  فيها  بما  القانونية  غير  للممارسات 
ــال االتـــجـــار بـــاألشـــخـــاص والــعــمــل  ــكـ جــمــيــع أشـ

الجبري.
ــابـــت الــهــيــئــة بــأصــحــاب الــعــمــل ضـــرورة  وأهـ
االلـــتـــزام بــالــقــوانــيــن وعــــدم اســتــخــدام الــعــامــل 
الــرســوم  ــداد  وسـ العمل  تصريح  ــدار  إصـ بعد  إال 

ــاريــــح عــمــل  ــررة، وعـــــــدم اســــتــــخــــراج تــــصــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
واالحتفاظ بها دون الحاجة إليها، مؤكدة عدم 
وجود فترة تجربة قبل استكمال إجراءات إصدار 
تــصــريــح الــعــمــل بــشــأن الــعــامــل، حــيــث ال ُيعتد 
التصريح،  ــدار  إصـ قبل  التجربة  بفترة  قــانــوًنــا 
وشـــــددت كـــذلـــك عــلــى ضـــــرورة مـــزاولـــة الــعــامــل 
التصريح  فــي  المبين  الــعــمــل  مــقــر  فــي  للعمل 
التي تزاول  العمل األخــرى  أو في فروع صاحب 

النشاط ذاته.
وأكدت الهيئة أن المحافظة على سوق عمل 
والــعــدالــة  التنافسية  مــســتــويــات  بــأعــلــى  يتمتع 
أولــويــاتــهــا، مشيرة  ُتــعــد عــلــى رأس  واالســتــقــرار 
تفقدية  زيـــارات  بتنفيذ  ملتزمة  الهيئة  أن  إلــى 
األســواق  على مختلف  يومية  تفتيش  وحمات 
العمل  ومــواقــع  التجارية  والمنشآت  والــمــحــال 
ومـــواقـــع تــجــمــع الــعــمــالــة الـــوافـــدة فــي مختلف 
ممارسات  ألي  للتصدي  المملكة،  محافظات 
غــيــر قــانــونــيــة يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى اســتــقــرار 

وتنافسية سوق العمل.
التفتيش  حــمــات  أن  ــى  إلـ الــهــيــئــة  ولــفــتــت 
الجهات  مختلف  مــع  والــتــعــاون  بــالــشــراكــة  تتم 
الــحــكــومــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــا شـــــؤون الــجــنــســيــة 
بــــوزارة الــداخــلــيــة، ووزارة  والـــجـــوازات واإلقـــامـــة 
والمديريات  الصحة  ووزارة  والتجارة،  الصناعة 
الجهات  من  وغيرها  المحافظات،  في  األمنية 

ذات العاقة.
)19( لسنة  رقم  القانون  أن  بالذكر  الجدير 
أنه  على  تنص  العمل  تنظيم سوق  بشأن   2006
عمل  أي  مــزاولــة  األجنبي  العامل  على  يحظر 
كما  دون صــدور تصريح عمل،  المملكة من  في 
ُيــحــظــر عــلــى صــاحــب الــعــمــل اســتــخــدام عــامــل 

أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه.
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تــــــســــــتــــــمــــــر الـــــــحـــــــمـــــــات 
التفتيشية التي تنفذها هيئة 
بالتعاون  العمل  ســوق  تنظيم 
مع شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقـــــامـــــة بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
والـــمـــديـــريـــات األمــنــيــة بــكــافــة 
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، وذلـــك 
ــر صـــاحـــب الــســمــو  ــاذًا ألمــ ــفــ إنــ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء بتكثيف 
وتشديد  التفتيشية  الحمات 

الرقابة على المخالفين.
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد نــفــذت 
حملة تفتيشية في المحافظة 
شؤون  مع  بالتعاون  الجنوبية 
واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، ومــديــريــة 
الجنوبية،  المحافظة  شرطة 
شــمــلــت عــــــددا مــــن الــمــحــات 

ــع الــعــمــل  ــ ــواقــ ــ ــة ومــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
ومواقع تجمع العمالة.

وأســــــفــــــرت الـــحـــمـــلـــة عــن 
ضــبــط عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــأحـــكـــام قــانــون 
ــوق الــعــمــل  ــ هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســ
ــة بــمــمــلــكــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــون اإلقـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وقـ
الـــبـــحـــريـــن، وضـــبـــط عــــدد من 
لأنظمة  المخالفين  العمال 
اإلجــراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية بشأنها.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــخـــطـــوات 
الــرقــابــيــة بـــهـــدف الـــتـــأكـــد من 
األجنبية  العمالة  كافة  التزام 
وأصــــحــــاب األعــــمــــال بــأحــكــام 
ــوق الــعــمــل،  ــانـــون تــنــظــيــم ســ قـ
مملكة  فـــي  ــة  ــامــ اإلقــ ــون  ــانــ وقــ
الـــــبـــــحـــــريـــــن، وذلـــــــــــك بــــهــــدف 
العمالة  ظاهرة  على  القضاء 
غير النظامية في سوق العمل، 

ســعــيــًا لــتــطــويــر بــيــئــة الــعــمــل 
الممارسات  لكافة  والــتــصــدي 
غير القانونية التي من شأنها 
أن تؤثر على تنافسية وعدالة 
ومـــرونـــة ســــوق الــعــمــل، عـــاوة 
على  السلبية  تأثيراتها  على 

األمن االجتماعي.
وجددت هيئة تنظيم سوق 
الــعــمــل دعــوتــهــا جــمــيــع أفــــراد 
الــمــجــتــمــع إلـــــى دعـــــم جــهــود 
للتصدي  الحكومية  الجهات 
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة 
في سوق العمل والعمالة غير 
للمجتمع  حــمــايــة  الــنــظــامــيــة 
لإلباغ  الجمهور  داعية  ككل، 
عــــــــن أيــــــــــة شــــــــكــــــــاوى تـــتـــعـــلـــق 
ــل  ــمـ ــعـ ــات ســــــــوق الـ ــفــ ــالــ ــخــ ــمــ بــ
من  النظامية  غــيــر  والــعــمــالــة 
ــال عـــلـــى مــركــز  ــ ــــصـ خـــــال االتـ
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ــع  ــة، رفــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــن نـــاصـــر  ــ ــداهلل بـ ــ ـــبـ الــــدكــــتــــور عــ
الــنــعــيــمــي، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ــيــــخ نـــاصـــر  ــو الــــشــ ــمــ ــز ســ ــركــ ــمــ لــ
الــذكــاء  فــي  والتطوير  للبحوث 
االصــطــنــاعــي هــذا اإلنــجــاز إلى 
آل  ناصر بن حمد  الشيخ  سمو 
خــلــيــفــة، مــمــثــل جــالــة الــمــلــك 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وشـــــؤون 
أمــنــاء  رئــيــس مجلس  الــشــبــاب، 
والتدريب  للتأهيل  ناصر  مركز 
المهني، مؤكدًا أن هذا التكريم 
هو أحد ثمار الدعم المتواصل 
مـــــــن قـــــبـــــل ســــــمــــــوه لـــتـــحـــقـــيـــق 
اإلنـــــجـــــازات الـــمـــتـــواصـــلـــة عــلــى 
والــدولــي  المحلي  المستويين 
الــشــبــاب  بتمكين  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
في  ومــهــنــيــًا،  علميًا  البحريني 

ــايــــة الـــخـــاصـــة الــتــي  ــل الــــرعــ ظــ
البحريني  الشباب  بها  يحظى 
ــر لــحــضــرة  ــ ــزاهــ ــ فـــــي الـــعـــهـــد الــ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
من  المستمر  والدعم  المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــاز  ــجـ ــذا اإلنـ ــ ــى أن هـ ــ إلـ ــيـــرًا  مـــشـ
يــعــتــبــر بــمــثــابــة تـــتـــويـــج لــســعــي 
ــيـــخ مــكــانــة  الـــمـــركـــز نـــحـــو تـــرسـ
ــي مــجــال  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ
االصطناعي  والـــذكـــاء  االبــتــكــار 
لكفاءة  وانعكاس  المنطقة،  في 
واقتدار المواهب الوطنية التي 
المركز في مجاالت  يستقطبها 
ــوم الــمــســتــقــبــل  ــ ــلـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــة وعـ

ــم لــــخــــوض هــــذا  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
وتنافسية،  كــفــاءة  بكل  المجال 
ــتـــكـــار واإلبــــــــداع من  وتــبــنــي االبـ
ــبــــؤ بـــالـــتـــحـــديـــات  ــنــ ــتــ خــــــــال الــ
المستقبلية وتوفير حلول ذكية 

مسبقة.
بهذه  المركز  تكريم  ويــأتــي 
الــجــائــزة لــمــا حــقــقــه مــن تميز 
استثنائي في مجال تكنولوجيا 
حلول  فــي  وريــادتــه  المعلومات 
تعلم اآللة والذكاء االصطناعي 
مـــن خـــال الــمــشــاريــع الــنــوعــيــة 
ــتــــي  ــل عـــلـــيـــهـــا، والــ ــمـ ــعـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
بيئة األعمال  تزويد  إلى  تهدف 
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ومــ

والـــخـــاصـــة بــالــحــلــول الــرقــمــيــة 
تقنيات  على  القائمة  المبتكرة 
وتشتمل  االصــطــنــاعــي.  الــذكــاء 
ــول عــــلــــى بــــرامــــج  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ هــــــــذه الـ
تقلل  التي  الروبوتية  الــدردشــة 
االتصال،  مراكز  على  االعتماد 
وكـــامـــيـــرات الـــرؤيـــة الــحــاســوبــيــة 
التي تستفيد من التعلم اآللي، 
ــتــــهــــاك الـــطـــاقـــة  ومــــراقــــبــــة اســ
والماء بشكل مباشر باستخدام 
واألتمتة  االصــطــنــاعــي،  الــذكــاء 
الــروبــوتــيــة لــمــعــظــم الــعــمــلــيــات 
الـــتـــي تــتــطــلــب مـــجـــهـــودا ووقــتــا 
من  الــمــوظــفــيــن  لعمل  وتـــكـــرارا 
جميع الجهات، وحلول الصيانة 

ــنـــاعـــات الــنــفــط  الـــوقـــائـــيـــة لـــصـ
المبتكرات  مــن  وغــيــرهــا  والــغــاز 
ــة  ــيــ ــاجــ ــتــ الــــــتــــــي تــــــعــــــزز مـــــــن إنــ
الــــمــــؤســــســــات وتـــبـــنـــي الـــتـــوجـــه 
تقنيات  استخدام  في  الحديث 

المستقبل. 
وأشـــــــــاد الـــنـــعـــيـــمـــي بــجــهــود 
فــريــق عــمــل مــركــز ســمــو الشيخ 
ــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــاصـ ــ نـ
وعــمــلــهــم الــــــــدؤوب فــــي تــقــديــم 
ــورة وتــحــقــيــق  ــطــ ــمــ ــلــــول الــ الــــحــ
اإلنـــــجـــــازات عــلــى الــمــســتــويــيــن 
الــمــحــلــي والـــدولـــي خـــال فترة 
وجيزة، مؤكدًا سعي المركز إلى 
توفير بيئة عمل تعزز من ابتكار 
الــبــيــانــات فيها  وإبــــــداع عــلــمــاء 
وتثري الناتج الفكري والبحثي 
بما يسهم في االستثمار األمثل 
البحريني  الــشــبــاب  ــدرات  قــ فــي 
ــم وتــحــقــيــق  ــهــ ــاراتــ ــهــ وإبــــــــــــراز مــ

التطور المستمر.
هـــذا  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــتــــكــــريــــم يــــعــــد الــــثــــانــــي عــلــى  الــ
الــــــتــــــوالــــــي، حــــيــــث تــــــم تـــكـــريـــم 
مـــــركـــــز ســــمــــو الــــشــــيــــخ نـــاصـــر 
الــذكــاء  فــي  والتطوير  للبحوث 
االصطناعي بجائزة المستقبل 
ــي الــــذكــــاء  ــ ــروع فـ ــ ــشـ ــ ألفــــضــــل مـ
في  االبتكار  لفئة  االصطناعي 

قطاع التعليم لعام 2021.
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يح�ص�د  اال�صطناع�ي  ال�ذكاء  ف�ي  والتطوي�ر  للبح�وث  نا�ص�ر  مرك�ز 

اال�صطناع�ي  ال�ذكاء  ف�ي  الرقم�ي  للتح�ول  االأو�ص�ط  ال�ص�رق  جائ�زة 

للمنجزات  البحرين  إلــى سجل  يــضــاف  جــديــد  إنــجــاز  فــي 
العلمية في مجالي التكنولوجيا وعلوم المستقبل، حصد الذراع 
البحثي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ممثًا بمركز 
االصطناعي  الذكاء  في  والتطوير  للبحوث  ناصر  الشيخ  سمو 
االصطناعي  للذكاء  الرقمي  للتحول  األوســـط  الــشــرق  جــائــزة 
جلوبال  »جيتكس  معرض  من  واألربعين  الثانية  النسخة  في 
2022« الذي أقيمت فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي دبي 
 200 من  أكثر  بحضور   CXO Insight Middle East من  بتنظيم 

جهة ممثلة لقطاعات مختلفة من دول الشرق األوسط.

برئاسة  البحرين  مملكة  وفد  شــارك 
السفير نانسي عبداهلل جمال رئيس قطاع 
الخارجية  بــوزارة  االستراتيجية  الشؤون 
فـــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي رفـــيـــع الــمــســتــوى 
لأمن  واإلقليمي  الدولي  التعاون  بشأن 
الـــحـــدودي وإدارتـــهـــا لــمــكــافــحــة اإلرهــــاب 
ومنع حركة اإلرهابيين، والذي ُعقد في 
بجمهورية طاجيكستان،  دوشنبه  مدينة 
إمـــام علي  الــرئــيــس  رعــايــة فخامة  تحت 
طاجيكستان،  جمهورية  رئيس  رحــمــون، 
ــيــــم مــــــن حــــكــــومــــة جـــمـــهـــوريـــة  ــنــــظــ ــتــ وبــ
األمم  مكتب  مع  بالشراكة  طاجيكستان 
الــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب، ومــركــز 
للدبلوماسية  اإلقليمي  المتحدة  األمــم 
ــة لــمــنــطــقــة آلســـيـــا الـــوســـطـــى،  ــيـ ــائـ ــوقـ الـ
ــاد األوروبــــــــــي، ومــنــظــمــة األمــــن  ــ ــحـ ــ واالتـ
العربية  والمملكة  أوروبـــا،  فــي  والــتــعــاون 

السعودية، ودولة قطر.
وأكدت السفير نانسي عبداهلل جمال 
في مداخلتها في جلسات المؤتمر التزام 
ــاب  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــمــكــافــحــة اإلرهــ
ومـــحـــاربـــة مــخــتــلــف الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تشكلها التنظيمات اإلرهابية وأنشطتها 
غير المشروعة والعابرة للحدود، مشددة 
على موقف المملكة تجاه ملفات مكافحة 
لأولويات  انعكاًسا  يأتي  الــذي  اإلرهـــاب 
الملك  الثابتة لحضرة صاحب الجالة 
الباد  آل خليفة، ملك  بن عيسى  حمد 
والسام  األمــن  تتضمن  والتي  الُمعظم، 
كل  ودعم  والدولي  اإلقليمي  واالستقرار 

الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.
الــمــنــظــمــات  أن  الــســفــيــر  وأوضـــحـــت 

األنــظــمــة  تستغل  اإلرهــابــيــة  والــشــبــكــات 
ــة والــــمــــجــــتــــمــــعــــات الـــهـــشـــة  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ ــــحـ الـ
لــلــتــاعــب بــنــقــاط الــضــعــف الــجــغــرافــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، والــتــي تهدد 
ــرار الــــعــــالــــم بـــــأســـــره، مــــؤكــــدة أن  ــقــ ــتــ اســ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
المعنية  المصطلحات  تطوير  لمواكبة 
باإلرهاب، والمشاركة في الركب العالمي 
للتهديدات  الــنــاشــئــة  االتــجــاهــات  لفهم 

اإلرهابية.
الــبــحــريــن  إلــــى أن مــمــلــكــة  وأشـــــــارت 
تـــــشـــــارك فـــــي الــــمــــنــــظــــومــــات الــمــحــلــيــة 
الــحــدودي  لــأمــن  والــدولــيــة  واإلقليمية 

الفعالة  من خال عضويتها ومشاركتها 
والتحالفات  المجموعات  مــن  عــدد  فــي 
على  قــدرتــنــا  أن  مــوضــحــة  الــصــلــة،  ذات 
حماية حدودنا هي شهادة حقيقية على 
وعلى  المملكة  فــي  الــقــانــون  إنــفــاذ  قـــوة 

متانة البنية التحتية القانونية.
عبداهلل  نانسي  السفير  تطرقت  كما 
التخصصات  مــتــعــدد  الــنــهــج  إلـــى  جــمــال 
والــمــشــتــرك بــيــن الــمــؤســســات الــوطــنــيــة 
ــاء عـــدد  ــإنـــشـ ــتــــي قـــامـــت بـ الــمــعــنــيــة، والــ
الــمــســتــوى لتنظيم  الــهــيــاكــل رفــيــعــة  مــن 
الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــي واإلقـــلـــيـــمـــي، والــتــي 
تعمل بشكل متناغم لضمان أن المملكة 

تهديدات  أي  لمواجهة  ومستعدة  قـــادرة 
متطورة.

ــا بـــأهـــمـــيـــة  ــهــ ــتــ ــلــ ــت مــــداخــ ــمــ ــتــ ــتــ واخــ
التعاون  فــي  االســتــثــمــار  على  التشجيع 
المعلومات  وتـــبـــادل  ــدودي،  ــحـ الـ األمــنــي 
وبــنــاء  الــمــمــارســات  وأفــضــل  العملياتية 
الـــقـــدرات، وذلــــك لــمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت عـــابـــرة لــلــحــدود 
ــيـــف مــع  ــكـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــمــــواصــ والــــــــقــــــــارات، ولــ
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــئــــة واالتـ ــنــــاشــ الــــتــــهــــديــــدات الــ
الجديدة للتنظيمات اإلرهابية من أجل 
االستمرار في معركتنا ضد كل ما يهدد 

سام واستقرار المجتمع الدولي.

البحري�ن ت�ص�ارك في موؤتمر التعاون الدول�ي واالإقليمي للأمن الحدودي

الــدكــتــور ولــيــد المانع  شـــارك 
قــمــة  ــي  ــ فـ الـــصـــحـــة  وزارة  ـــل  ــيـ وكــ
ُتعقد  والــتــي  الــعــالــمــيــة؛  الــصــحــة 
فــــي بـــرلـــيـــن بــجــمــهــوريــة ألــمــانــيــا 
االتــحــاديــة خــال الــفــتــرة 16 -18 
أهم  أحد  وُتعتبر  الجاري،  أكتوبر 
التجمعات المعنية بالصحة على 
القمة  ُترّكز  إذ  العالمي،  الصعيد 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية على االلتزام بالمصالح 
الــعــامــة الــعــالــمــيــة، والـــعـــدالـــة في 
المجال الصحي، واتخاذ إجراءات 
قــويــة متعددة األطـــراف مــن أجل 
العالمي،  المستوى  على  الصحة 

ــة الــــتــــطــــور واالبــــتــــكــــار  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
العلمي.

وأوضح المانع أن قمة الصحة 
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــرقـــت هــ الـــعـــالـــمـــيـــة تـــطـ
إلــــى بــحــث ومــنــاقــشــة الــمــخــاطــر 
كتغيرات  الــعــالــمــيــة  والــتــهــديــدات 
والكوارث  األوبئة  وكذلك  المناخ، 
الــطــبــيــعــيــة ومـــواجـــهـــة الــــكــــوارث، 
ونظم الغذاء والصحة، كما ركزت 
القمة أيًضا على التحول الرقمي 
من أجل الصحة، والنهج الجديد 
لــاســتــثــمــار فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
ــيــــة، والـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــاهــ والــــرفــ
تواجه التغطية الصحية الشاملة، 

أكثر  مراقبة  نظام  وجــود  وضمان 
العالمية من أجل  والصحة  ذكاء، 
السام، باإلضافة إلى بناء أنظمة 

صحية قوية ومرنة.
الــصــحــة  وزارة  ــيــــل  وكــ وأكـــــــد 
استمرار مبادرات مملكة البحرين 
وجــهــودهــا فـــي مـــجـــاالت الــرعــايــة 
ــة، ومـــــــــا حــــقــــقــــتــــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الــدولــي  المستوى  على  إنــجــازات 
تميز  مبينًا  والعالمي،  واإلقليمي 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي الــبــحــريــن 
إلى  كنموذج صحي متقدم، الفًتا 
أفضل  ُتــقــدم  البحرين  مملكة  أن 
للمواطنين  الصحية  الــخــدمــات 

والمقيمين، حيث تهتم الحكومة 
ــأولــــويــــة  ــة الـــصـــحـــيـــة كــ ــايــ ــرعــ ــالــ بــ
تطوير  نحو  دومـــًا  وتسعى  دائــمــة، 
ــن خـــال  ــ ــبـــيـــة مـ الــــخــــدمــــات الـــطـ
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك 
مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
الكوادر  دعم  عن  فضًا  العالمية، 
بــذل  عــلــى  وتشجيعهم  الــصــحــيــة 
المزيد من العطاء خدمًة للوطن 
ولــلــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، وكــذلــك 
توفير أحدث اإلمكانات والمعدات 
واألجـــهـــزة الــطــبــيــة ومــواكــبــة آخــر 
الــمــجــال  فــي  العلمية  الــتــطــورات 

الصحي.

باألمانيا ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  ق��م��ة  ف��ي  ت�����ص��ارك  ال��ب��ح��ري��ن 

} د. وليد المانع.

محميد احملميد

مـــع رفـــع اإلجـــــــراءات والــقــيــود الــخــاصــة 
بجائحة كورونا، ومع إقبال الناس على السفر 
السياحية  الحمات  ظاهرة  برزت  للسياحة، 
غير المرخصة، والتي تقوم بإعان رحاتها 
وإعــانــات  وبــأســعــار مخفضة،  الـــخـــارج،  إلـــى 
مــكــثــفــة فـــي وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
يكتشف  ثــم  نية،  بحسن  البعض  فيصدقها 
ــات غير  ــدمـ والـــخـ دقـــيـــقـــة،  أن األســــعــــار غــيــر 
المشاركة  رســوم  يدفع  أن  بعد  وذلــك  الئقة، 

والتسجيل.
إلى شركات  الممارسات تسيء  مثل هذه 
الـــســـيـــاحـــة الـــمـــرخـــصـــة والـــمـــســـجـــلـــة، والـــتـــي 
تــدفــع الـــرســـوم وتــلــتــزم بــالــقــانــون، كــمــا أنــهــا 
ــات بين  تــتــســبــب فـــي وقــــوع مــشــكــات وخـــافـ
أن  يــجــدوا  حينما  والمنظمين،  المسافرين 
الــحــمــلــة قـــد مـــارســـت عــلــيــهــم الــتــدلــيــس في 
األسعار والخدمات، من خال نوعية الفندق 
الداخلي،  الطيران  أسعار  وتكلفة  وخدماته، 
أن  نفسه  المسافر  يجد  أمـــور،  مــن  وغــيــرهــا 
السوق«  بيع  من  أكثر  عليه  »طلعت  السفرة 

كما نقول.
فــضــا عــن وقـــوع أمـــور ومــخــالــفــات، تتم 
فيها مناشدة السفارات البحرينية في الخارج 
للتدخل، وطلب إرجاع المواطنين من هناك، 
جراء ما يتعرضون له من مشكات وخافات 

من صاحب الحملة غير المرخصة. 
صدمنا  »لقد  تــقــول:  المواطنات  إحــدى 
تلك  الرحات مع  إحــدى  في  حينما شاركنا 
للطيران  التذاكر  رســوم  إن  حيث  الحمات، 
الداخلي غير معلنة، كما أن توقيت الطيران 
الداخلي يقتضى اإلقامة في منطقة معينة 
وبتكلفة ليلتين على حسابنا، باإلضافة إلى 
تكلفة النقل وسيارات األجرة، بجانب التغيير 
المستمر في برنامج الرحلة، مع عدم القدرة 

على استرجاع المبلغ بعد الدفع«.
بعض دول في المنطقة شرعت إلى سن 
الواضحة،  واإلجــراءات  التنظيمية  القوانين 
في عدم السماح لغير المصرح لهم بالسجل 
ــاري والـــتـــرخـــيـــص لـــلـــقـــيـــام بـــرحـــات  ــجــ ــتــ الــ
إلى  منع  جماعية وإعانها، بل وصل األمر 

أو دعاية في حسابات مواقع  إعــان  أي  نشر 
وأن  تــرخــيــص،  مـــن دون  مــيــديــا  الــســوشــيــال 
والتسويق  بالدعاية  تقوم  التي  الشخصيات 
عن  توقفوا  قد  والفاشينتات«  »البلوقر  مثل 

اإلعان هناك حتى يصدر الترخيص لهم.
ــروض الـــرحـــات الــســيــاحــيــة الــوهــمــيــة  عــ
ال  ممن  بالسفر،  الراغبين  اصطياد  تتعمد 
يــمــلــك الــمــيــزانــيــة الــمــنــاســبــة فـــي الــحــمــات 
األخــرى، وذلــك من خال إعانات ترويجية 
ــامـــة  ــة، ثـــــم تــــكــــون الـــطـ ــفـــضـ ــخـ ــار مـ ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ وبـ
والــمــصــيــبــة بــعــد الــتــســجــيــل ودفـــــع الـــرســـوم 
ــنــــاس فــــي مــشــكــات،  ــا يـــوقـــع الــ والـــســـفـــر، مــ
ــى رحـــات  ــــات االســتــجــمــام إلــ وتـــتـــحـــول رحـ
للمشكات والخديعة، ولربما أسهمت بعض 
يثق  الــتــي  واإلعــانــيــة  اإلعــامــيــة  المنصات 
ــات تلك  فــيــهــا الـــنـــاس حــيــنــمــا تــنــشــر إعــــانــ
أسباب  من  المنصات  تلك  وتكون  الحمات، 

نشر الرحات الوهمية والمشاركة فيها.
ــى إجـــــــــــــازات وأيــــــــام  ــلــ ــلــــون عــ ــبــ إنـــــنـــــا مــــقــ
السفر  فــي  الكثير  يــرغــب  وفــيــهــا  لــلــعــطــات، 
لــلــخــارج، والــبــحــث عـــن حــمــات ذات أســعــار 
الــنــاس الحمات  مــخــفــضــة، ويــخــتــلــط عــنــد 
وجــود  ظــل  فــي  المرخصة،  وغــيــر  المرخصة 
سوق لإلعانات في كل المنصات اإلعامية 
واإلعـــانـــيـــة، ومـــن خــالــهــا تــقــع الــمــشــكــات، 
ويــكــتــشــف الـــنـــاس أنــهــم وقـــعـــوا فـــي مــصــيــدة 

الرحات السياحية الوهمية.     
وهــيــئــة  الـــســـيـــاحـــة،  وزارة  مــــن  مـــطـــلـــوب 
مكاتب  وجمعية  الــتــجــارة،  وغــرفــة  السياحة، 
المستهلك،  حماية  إدارة  وكذلك  السياحة، 
ــل، لـــوقـــف هـــذه  ــاجــ ــعــ ــل الــــفــــوري والــ ــتـــدخـ الـ
مكاتب  سمعة  وحماية  المزعجة،  الــظــاهــرة 
المسافرين،  وحــمــايــة  المرخصة،  السياحة 
من خــال إجـــراءات مــشــددة، تماما كما يتم 
مع الحمات غير المرخصة للحج والعمرة.. 
تــلــك اإلجـــــراءات الــتــي أســهــمــت فــي القضاء 
الــمــشــكــات بنسبة كــبــيــرة، ومـــن خــال  عــلــى 
المختصة  السلطات  مع  والتنسيق  التعاون 

في المنافذ والجسر.

malmahmeed7@gmail.com

عن الحملت 

ال�صياحية غير المرخ�صة

ــة  ــ ــ ــرة دولـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــت سـ ــ ــ ــامـ ــ ــ أقـ
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمــ
مريم  السفيرة  الــقــاهــرة،  فــي 
الــكــعــبــي، حــفــل وداع  خــلــيــفــة 
في  البحرين  مملكة  لسفير 
ــر الـــعـــربـــيـــة،  ــهـــوريـــة مـــصـ ــمـ جـ
ــمـــد  الـــــســـــفـــــيـــــر هـــــــشـــــــام مـــحـ

الـــــجـــــودر، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فترة عمله، بحضور عدد من 
الدبلوماسية  البعثة  أعــضــاء 

اإلماراتية والضيوف.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة؛ قـــدم 
شكره  الــجــودر  هشام  السفير 
وتـــقـــديـــره لــلــســفــيــرة الــكــعــبــي 

عــلــى هــــذه الــلــفــتــة الــكــريــمــة، 
العاقات  عمق  تعكس  والتي 
األخـــــــويـــــــة الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
تـــربـــط الــشــعــبــيــن والــبــلــديــن 
للسفيرة  متمنيًا  الشقيقين، 
الكعبي مزيدًا من النجاح في 

مهام عملها.

كابرساد  تــشــانــدري  الــرئــيــس  فخامة  تسلم 
سانتوكي رئيس جمهورية سورينام، في القصر 
بـــدر عــبــاس  الــســفــيــر  اعــتــمــاد  أوراق  الـــرئـــاســـي، 
لمملكة  مفوًضا  الــعــادة  فــوق  سفيًرا  الحليبي 
في  والمقيم  سورينام  جمهورية  لدى  البحرين 

برازيليا.
وقــــد نــقــل الــســفــيــر بــــدر عـــبـــاس الــحــلــيــبــي 
حمد  الملك  الجالة  صــاحــب  حــضــرة  تحيات 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــاد الــُمــعــظــم، 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، إلى فخامة 
وتمنياتهم لفخامته  رئيس جمهورية سورينام، 

دوام الــصــحــة والــعــافــيــة ولــجــمــهــوريــة ســوريــنــام 
وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.

تشاندري  الرئيس  كلف فخامة  من جانبه، 
إلى  تحياته  بنقل  السفير  سانتوكي  كــابــرســاد 
الُمعظم،  الباد  ملك  الجالة  صاحب  حضرة 
وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، متمنًيا للسفير 
التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

وأعرب الجانبان خال مراسم تسليم أوراق 
المتميز  بالمستوى  اعــتــزازهــمــا  عــن  االعــتــمــاد 
ــعـــاون  ــتـ ــات الـــصـــداقـــة والـ الــــــذي تـــشـــهـــده عــــاقــ
مختلف  في  الصديقين  البلدين  بين  القائمة 

المجاالت.

���ص��ف��ي��رة االإم����������ارات ل�����دى ال���ق���اه���رة 

ال��ب��ح��ري��ن ل�����ص��ف��ي��ر  وداع  ح��ف��ل  ت��ق��ي��م 

رئي��س �ص�ورينام يت�ص�لم اأوراق �ص�فير المملك�ة

ــبـــحـــريـــن،  فــــــــازت مـــمـــلـــكـــة الـ
ــــس األربـــــــعـــــــاء، بـــمـــقـــعـــد فــي  ــ أمـ
ــرب  ــعــ ــيـــن الــ ــيـ ــفـ ــاد الـــصـــحـ ــ ــحــ ــ اتــ
إدارة  ــاز عــضــو مــجــلــس  فــ حــيــث 
السر  أمين  الصحفيين  جمعية 
والــعــاقــات الــدولــيــة راشـــد نبيل 
العام  األمــيــن  بمنصب  الــحــمــر، 
الصحفيين  التــحــاد  الــمــســاعــد 
بـــ71 صوتًا من أصــل 80  العرب، 
صوتا. وأجريت انتخابات األمانة 
الـــعـــامـــة التــــحــــاد الــصــحــفــيــيــن 
هامش  على  تعقد  التي  العرب، 
المؤتمر العام الرابع عشر الذي 
يعقده االتحاد في مقره الدائم 
الرئيس  رعاية  تحت  بالقاهرة، 
ــاح الـــســـيـــســـي رئــيــس  ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ

جمهورية مصر العربية.
ويــنــعــقــد الــمــؤتــمــر الــخــاص 
باتحاد الصحفيين العرب العام 
كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 
كــل دولـــة عربية،  4 أعــضــاء مــن 
بــاإلضــافــة إلـــى أعــضــاء األمــانــة 
العامة التي يبلغ عدد أعضائها 
15، وتأسست الجنة التحضيري 
مــرة  ألول  ــاد  ــاالتـــحـ بـ الـــخـــاصـــة 
اتحاد  وتأسس   .1964 العام  في 
القاهرة  في  العرب  الصحفيين 
رغــبــة  عــــن  تــعــبــيــرا   ،1964 ــام  ــ عـ
توحيد  فــي  الــعــرب  الصحفيين 
ــم داخــــــــــل كـــــيـــــان قــــوي  ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ كـ
قضاياهم،  عن  الدفاع  يستطيع 

وقضايا الوطن العربي.

البحري��ن تف��وز بمقع��د ف��ي اأمان��ة اتح��اد ال�صحفيي��ن الع��رب 

} را�سد الحمر يت��سط اإيهاب اأحمد رئي�س تحرير ال�طن وم�ؤن�س المردي رئي�س تحرير البالد.
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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

بـــــدأت جــمــعــيــة الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة 
بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية االولية 
حملتها السنوية للتوعية الوطنية بسرطان 
بعنوان  الـــوردي  أكتوبر  مع  بالتزامن  الثدي 
انجنير  يوسف  مركز  في  أولويتنا«  »صحتك 
مملكة  في  النساء  لتشجيع  وذلك  الصحي، 
الــبــحــريــن عــلــى الــفــحــص الــمــبــكــر، إذ تــقــدم 
ــابــــات الـــمـــتـــطـــوعـــات فــي  الـــمـــمـــرضـــات والــــقــ
ــيـــدوي لــلــثــدي  الــحــمــلــة الــفــحــص الــطــبــي الـ
حــاالت  أي  تحويل  ضــوئــه  على  يتم  مــجــانــا، 
الثدي  فــي  طبيعية  غير  تغيرات  مــن  تعاني 

إلى قسم صحة المرأة في المركز.
رئيسة  الخليج«  لـ»أخبار  بذلك  صرحت 
جمعية التمريض البحرينية الدكتورة جميلة 
جاسم مخيمر، موضحة أن الحملة ستستمر 
االســبــوع  فــي  يومين  بمعدل  أسبوعين  مــدة 
متخصصات  وقــابــات  ممرضات   3 بــإشــراف 
ومؤهات لتقديم التوعية والفحص اليدوي 
برنامج  من  االستفادة  في  الراغبات  للنساء 
الــحــمــلــة، داعــيــة الــرجــال إلـــى الــمــشــاركــة في 
مقتصرا  ليس  الــمــرض  أن  باعتبار  الحملة 
على النساء فقط بل إن الرجال عرضة أيضًا 
لإلصابة بسرطان الثدي، حيث يصاب %1-%3 

منهم بسرطان الثدي، مشيرة إلى أن الحملة 
خـــال الــيــومــيــن الــســابــقــيــن أجـــرت الفحص 
وتــم  مــن 14 ســيــدة بحرينية  الــيــدوي ألكــثــر 
حالتين  فــي  طبيعية  غير  تــغــيــرات  اكــتــشــاف 
األســرة  إلــى طبيبة  تحويلهما  تم  وقــد  منها 

وصحة المرأة في المركز إلجراء الازم.
الجمعية  إن  جــمــيــلــة  الـــدكـــتـــورة  وقـــالـــت 
الصحية  المناسبات  لجميع  اهتماما  تولى 
مــنــظــم لجميع  جـــــدول  ولـــديـــهـــا  الــعــالــمــيــة 
ــا منها  االنــشــطــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة إيــمــاًن
بالشراكة المجتمعية والمساهمة في تعزيز 

صــحــة األفــــــراد الــعــامــة ونـــشـــر الــتــوعــيــة مع 
األمــراض  عــن  المبكر  الكشف  أهمية  تأكيد 
ــاء، مـــوضـــحـــة أن  ــفــ كــوســيــلــة لـــلـــوقـــايـــة والــــشــ
حملتها السنوية للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي بدأت يوم االثنين الماضي وستستمر 
لــغــايــة 26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، الــتــي تــقــام 
حــالــيــا فـــي مــركــز يــوســف انــجــنــيــر الــصــحــي، 
النساء  بجميع  ُتــرحــب  الجمعية  أن  مــؤكــدة 
الحملة  برنامج  االستفادة من  في  الراغبات 
دون  المجاني  الــيــدوي  الفحص  المتضمن 
وذلــك  للمشاركة  معينة  اشــتــراطــات  تحديد 

و»الـــكـــود«  الـــرابـــط  فــي  التسجيل  مــن خـــال 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  المنشور 

الخاصة بالجمعية.
المرأة  مــبــادرة  أهمية  جميلة  د.  وأكـــدت 
فـــي إجـــــراء الــفــحــص الـــذاتـــي لــلــثــدي، وفــي 
ــود أي تـــغـــيـــرات غــيــر  ــ ــال مــاحــظــتــهــا وجــ ــ حـ
طبيعية يجب أن تتوجه إلى الطبيب إلجراء 
صورة  يطلب  أن  قبل  اإلكلينيكي«  »الفحص 
أشــعــة ســيــنــيــة »مـــامـــوغـــرام«، مــشــيــرة إلـــى أن 
انتشارًا  السرطانات  أكثر  الثدي من  سرطان 
من  سيدة  ويصيب  العالم،  فــي  النساء  عند 
إذ يتم تسجيل ميلوني إصابة  كل 8 سيدات 
جديدة به سنويًا حول العالم، الفتة إلى أن 
الكشف المبكر عنه في مراحل الورم األولى 
يجعل المعالجة أفضل ويرفع نسب الشفاء 

إلى أكثر من %90.
الكفيلة بتقليل  إلى السلوكيات  وأشارت 
باتباع  الــثــدي  بــســرطــان  اإلصــابــة  احتمالية 
ــدد مـــن الــنــصــائــح مــنــهــا الــكــشــف بــاألشــعــة  عـ
السينية كل سنة الى سنتين ابتداًء من عمر 
استشارة طبية،  فوق بحسب  وما  عاما  الـــ40 
والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي 
الغذاء  وتناول  الرياضة،  بالمرض، وممارسة 
الــصــحــي، ومـــمـــارســـة الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، 

وتجنب السمنة الزائدة.

دعوة الرجال اإلى الم�شاركة في الحملة

»التمري�ض البحرينية« تطلق حملتها ال�سنوية للك�سف عن �سرطان الثدي 
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بنت  الــدكــتــورة جليلة  رعــايــة  تحت 
الــســيــد جـــــواد حــســن وزيــــــرة الــصــحــة، 
ولــجــنــة  الــصــحــة  تــعــزيــز  إدارة  نــظــمــت 
فعالية  الصحة  بـــوزارة  الــفــرص  تكافؤ 
وزارة  لــمــوظــفــات  ــنـــان«  ــئـ »اطـــمـ حــمــلــة 
الصحة للتوعية بسرطان الثدي وعنق 
الـــرحـــم، وذلــــك ضــمــن »مـــشـــروع نهتم« 
ــًا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان  ــنـ تـــزامـ

الثدي.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أكــــــدت وزيـــــرة  ــهــ وبــ
الـــصـــحـــة أهـــمـــيـــة تـــنـــظـــيـــم مـــثـــل هـــذه 
الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز صحة 
أن  إلى  الفتًة  والمقيمين،  المواطنين 
العالم  دول  ُتــشــارك  الــبــحــريــن  مملكة 

االحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة شـــهـــر الــتــوعــيــة 
شهر  ُيصادف  والــذي  الثدي؛  بسرطان 
زيــادة  إلــى  عــام، ويهدف  أكتوبر من كل 
ــم  ــان الــــثــــدي، ودعـ ــرطـ ــول سـ ــوعـــي حــ الـ
األبحاث التي تسعى إلى إيجاد العاج 
له، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
به، موضحًة بأن التشجيع على الكشف 
الروتينية  الفحوصات  وإجــراء  المبكر 
العمرية  الــفــئــات  لمختلف  والـــدوريـــة 
ُيــســاهــم بشكل أســاســي فــي االكــتــشــاف 
المبكر والسيطرة على المرض وتقليل 

مضاعفاته.
ســّخــرت  الــصــحــة  وزارة  أن  ــدت  ــ وأكـ
ــن الـــــبـــــرامـــــج الــــتــــوعــــويــــة  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ

والــتــثــقــيــفــيــة الــداعــمــة لــتــكــثــيــف سبل 
إلـــى جــانــب تعزيز  الــوقــايــة الــمــمــكــنــة، 
مجاالت الشراكة المجتمعية في سبيل 
وتداعياته،  الــمــرض  انتشار  مــن  الحد 
مــعــربــًة عـــن جـــزيـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
هذه  فــي  والمشاركين  المنظمين  إلــى 

الحملة الصحية الهادفة.
مريم  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل  الــهــاجــري 
الــعــامــة ورئــيــس لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص 
بــــــــوزارة الـــصـــحـــة أنـــــه بــمــنــاســبــة شــهــر 
الـــتـــوعـــيـــة بـــســـرطـــان الــــثــــدي، تــحــرص 
وتــنــظــيــم  إقــــامــــة  عـــلـــى  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة  ــديـــد مــ ــعـ الـ

ــة والــمــســاهــمــة  ــويـ ــوعـ ــتـ والــــحــــمــــات الـ
تنظيمها  يتم  التي  المبادرات  بإطاق 
ــلـــف الــــجــــهــــات  ــتـ ــاون مــــــع مـــخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الحكومية والخاصة للتوعية بسرطان 
الــــثــــدي؛ ســـعـــًيـــا نـــحـــو نـــشـــر الــتــثــقــيــف 
الــمــرض، مــع التأكيد  والــتــوعــيــة حــول 
عــلــى إمــكــانــيــة الــشــفــاء عــنــد اكــتــشــاف 
األولــى من خال  المرض في مراحله 
إجراء الفحوصات والتشخيص المبكر 

واكتشاف المرض مبكًرا.
وفــاء  الــدكــتــورة  أكـــدت  مــن جهتها، 
الصحة  تــعــزيــز  إدارة  مــديــر  الــشــربــتــي 
أهمية التوعية بسرطان الثدي باعتباره 
مــن أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شــيــوعــًا بين 

النساء، مشيرًة إلى أن الحملة تتضمن 
مــحــطــات مــتــنــوعــة مــن أهــمــهــا محطة 
التدريب  ومحطة  الطبية  االستشارات 
الــدوري الذاتي ومحطة  على الفحص 

التوعية بأهمية فحص الماموغرام.
وأوضـــحـــت الــدكــتــورة الــشــربــتــي أن 
اتباع أنماط الحياة الصحية من غذاء 
ُيعتبر مــن أهــم  بــدنــي  صــحــي ونــشــاط 
الــوقــايــة مــن األمــــراض المزمنة  ســبــل 
السرطان،  أمراض  ومنها  السارية  غير 
كما أكدت أهمية االلتزام بالفحوصات 
السرطان  مــرض  عــن  للكشف  الــدوريــة 
في مراحل مبكرة بحيث يسهل عاجه 

والتعافي منه.

ال�سح��ة تنظ��م حمل��ة »اطمئن��ان« للتوعي��ة ب�س��رطان الث��دي وعن��ق الرح��م

} جانب من فعاليات حملة اطمئنان.

هـــــــنـــــــأت رئــــــيــــــســــــة جــــامــــعــــة 
بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة  البحرين 
شـــاهـــيـــن الـــمـــضـــحـــكـــي، الــطــالــب 
فـــي بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر الـــذكـــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي بــكــلــيــة الــهــنــدســة 
فاروق عبدالعزيز، بمناسبة فوزه 
بـــالـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــــي مــســابــقــة 
الــعــرب إلنترنت األشــيــاء  تــحــدي 
والـــــــذكـــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى هــــامــــش مـــعـــرض 
اإلمــارات  في  جلوبال«  »جيتكس 

العربية المتحدة مؤخرًا.
جهازًا  طور  عبدالعزيز  وكان 
للماء  اليومي  االستهاك  يحلل 
ــيــــس جـــــودتـــــه وفـــــــق تــقــنــيــة  ــقــ ويــ
ــاء حــيــث ُيــمــكــــِـن  ــيــ إنـــتـــرنـــت األشــ
ــازل أو  ــنــ ــمــ الــــجــــهــــاز أصــــحــــاب الــ
االستهاك  مراقبة  من  المباني 
في  تسرب  أي  واكتشاف  اليومي، 

شبكة المياه.

 – الــمــضــحــكــي  د.  وأشـــــــــادت 
الفائز  الطالب  استقبالها  لــدى 
 )2022 أكتوبر   18( الثاثاء  يــوم 
إلى  الفتة  وفــكــرتــه،  بالمشروع   -
أنها تسهم في ضبط االستهاك 
الــذي قد  الماء  الهدر في  ووقــف 
ينتج عن تسربات غير ظاهرة أو 

مفاجئة.
وأكــــدت رئــيــســة الــجــامــعــة أن 
ــــوض طــلــبــة الـــجـــامـــعـــة لــمــثــل  خـ
خــبــرات  يكسبهم  الــتــجــارب  هـــذه 
ــم لــلــعــمــل  ــزهــ ــفــ ــحــ جـــــــديـــــــدة، ويــ
المعترك  هــذا  أن  كما  واإلبــــداع، 
تفكيرهم،  وآفــاق  مداركهم  يوسع 
التي  اإليجابية  بــــاألدوار  منوهة 
الهندسة  كلية  أســاتــذة  يمارسها 
في مساعدة الطلبة وتشجيعهم.

الطالب  شكر  ناحيته،  ومــن 
فاروق عبدالعزيز رئيسة الجامعة 
عـــلـــى تــهــنــئــتــهــا وتــشــجــيــعــهــا لـــه، 

الجامعة  احتفاء  أن  إلــى  مشيرًا 
بفوز طلبتها يؤكد دعم الجامعة 
لـــهـــم، لــلــمــنــافــســة فـــي مــثــل هــذه 

ــا بــــجــــودة  ــهــ ــتــ ــقــ الـــــمـــــيـــــاديـــــن، وثــ
مخرجاتها وقدراتهم.

كلية  عميدة  اللقاء  حضرت 

الدكتورة  الجامعة  في  الهندسة 
آل  إبراهيم  بنت  هيفاء  الشيخة 

خليفة.

ط���ال���ب ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن ي���ف���وز ب���ال���م���رك���ز ال��ث��ال��ث 

اال�سطناعي وال���ذك���اء  االأ���س��ي��اء  الإن��ت��رن��ت  ال��ع��رب  ت��ح��دي  ف��ي 

} الطالب فاروق عبدالعزيز خالل م�ساركته في الم�سابقة.

وزير ال��س�ناعة ي�سارك ف�ي اللقاء 

الت�ساوري لوزراء ال�ت�جارة مع روؤ�ساء 

ال�غ��رف ال�ت�ج�ارية بدول ال�ت�عاون

الزياني  راشــد  بن  زايــد  والتجارة  الصناعة  وزيــر  تــرأس 
وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري 
الدوري بين أصحاب وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب 
الــتــعــاون الخليجي وذلــك  اتــحــادات وغــرف مجلس  رؤســـاء 

بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
المدرجة  الموضوعات  مناقشة  تمت  االجتماع  وخال 
بين أصحاب  الــدوري  التشاوري  اللقاء  أعمال  على جدول 
ــاء اتـــحـــادات وغــرف  ــ وزراء الــتــجــارة بــــدول الــمــجــلــس ورؤسـ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى اســتــعــراض 
مــرئــيــات وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــمــدرجــة عــلــى جــدول 

األعمال.

كتبت: ملياء إبراهيم 

ــتــــور طــــارق  انـــتـــخـــب الــــدكــ
ممثا  التجميل  جــراح  سعيد 
في  البحرين  لمملكة  رسميا 
لجراحات  العالمية  الجمعية 

.)ISAPS( التجميل
جـــــــاء ذلـــــــك أثـــــنـــــاء عــقــد 
العالمية  للجمعية  المؤتمر 
لـــــجـــــراحـــــات الـــتـــجـــمـــيـــل فــي 
الــمــاضــي  سبتمبر  إســطــنــبــول 

.2022
يذكر أن الجمعية العالمية 
أكبر  هي  التجميل  لجراحات 
جمعية واألشمل على مستوى 
المهنية  الهيئة  وتــعــد  الــعــالــم 
ــرائــــدة لــلــجــراحــيــن حــامــلــي  الــ
الشهادات البورد وتجمع تحت 
مظلتها خيرة أطباء التجميل 
الــحــاصــلــيــن عــلــى الـــشـــهـــادات 
الــمــعــروفــة والــمــوثــوق بــهــا في 
هذا المجال، إضافة إلى خبرة 
عملية وتاريخ عملي يشهد لها 

باالنضباط والمهنية.
حــضــر هــــذا الــمــؤتــمــر ما 
يـــزيـــد عــلــى ألـــفـــي طــبــيــب في 
ــاقــــش  هــــــــــذا الـــــتـــــخـــــصـــــص، نــ
ــة  األطــــــــبــــــــاء خــــــالــــــه خــــاصــ
تــجــاربــهــم الــتــراكــمــيــة وأحـــدث 
الجراحية  والتقنيات  البحوث 
وقـــد تــم طـــرح مــا اســتــجــد في 

السنوات  الــمــجــال خــال  هــذا 
توقف  عند  وخاصة  الماضية 
هـــــــــذه الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات بـــســـبـــب 

الجائحة.
كــان لــأعــضــاء مــن أطباء 
البحرين حضور مشرف، حيث 
قدموا أوراق عمل عن تجاربهم 
عال  مستوى  على  وخــبــراتــهــم 
العلمي،  المحتوى  حيث  مــن 
وكــذلــك كــانــت لــهــم مــشــاركــات 
وطرح آراء في الورش العملية 

المصاحبة.
وفي ختام المؤتمر جاءت 
ــيــــات لـــتـــؤكـــد ضــــــرورة  ــتــــوصــ الــ

ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ
الخدمات التي تقدم للمرضى 
ــودة واألمــــــان  ــ ــجـ ــ مــــن حـــيـــث الـ
خــــصــــوصــــًا فـــــي ضـــــــوء زيـــــــادة 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  المضاعفات 
الــوفــاة والــتــي تــم رصــدهــا في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم بعد 
قبل  من  أجريت  عمليات  عدة 
هذه  فــي  مؤهلين  غير  أطــبــاء 

المهنة.
الــقــادم  المؤتمر  أن  يــذكــر 
ســـوف يــقــام فــي مــديــنــة أثينا 
أغسطس  فــي شهر  الــيــونــان   -
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انتخ�اب الدكت�ور ط�ارق �س�عيد ممث�ا للبحرين

التجمي�ل  لجراح�ات  العالمي�ة  الج�م�ع�ي��ة  ف�ي 

ومـــديـــرًة  ــرًا  ــديــ مــ نـــاقـــش 45 
ــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة  لـ
الــتــعــلــيــمــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  إلدارة 
التربية  بوزارة  الرابعة  للمنطقة 
والــتــعــلــيــم، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الخبرات فيما  وتبادل  والتنسيق 
بينها، لتطوير مستوى الخدمات 
التربوية والتعليمية، وذلك بمقر 
مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات.

حضر اللقاء األستاذ إبراهيم 
إدارة العمليات  آل بورشيد مدير 
الــرابــعــة،  للمنطقة  الــتــعــلــيــمــيــة 
المديرين  عــلــى دور  أثــنــى  الـــذي 
والـــمـــديـــرات فـــي االرتـــقـــاء بـــأداء 

الـــمـــدارس، وتــعــزيــز قــدرتــهــا على 
التغلب على التحديات، وتحقيق 
اإلنــــــــجــــــــازات، شــــــاكــــــرًا ومـــــقـــــدرًا 

عطاءهم وجهودهم المثمرة.
ــراض أهـــم  ــعــ ــتــ ــا تــــم اســ ــمـ كـ
ــرح  ــ إنــــــجــــــازات الـــــــمـــــــدارس، وطـ
ــيـــل الــــجــــديــــد لــلــجــنــة  ــكـ ــتـــشـ الـ
التنسيقية التابعة لها، وتوزيع 
أعضائها،  على  اللجنة  ملفات 
وهــي:  8 جــوانــب  والــتــي تغطي 
الــتــعــلــيــم والــتــعــّلــم والــتــمــكــيــن 
األداء،  إدارة  ونـــظـــام  الــرقــمــي، 
ــيـــط  ــتـــخـــطـ ــع، والـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والــ
والــــــــتــــــــقــــــــويــــــــم، والـــــــســـــــلـــــــوك، 

والـــــمـــــســـــابـــــقـــــات والــــــــمــــــــدارس 
الـــمـــعـــززة لــلــمــواطــنــة، والــبــيــئــة 

والخدمات، وجودة الحياة.
اللجنة  ــــداف  أهـ بــيــان  وتـــم 
الــتــي تــركــز عــلــى تــعــزيــز منهج 
التشاركية لتحقيق الجودة في 
المدرسية،  الممارسات  جميع 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ مــــــــــن خـــــــــــــال نـــــــشـــــــر ثـ
الــتــمــيــز، وتــقــديــم االســتــشــارات 
وإعداد  التربوية،  والمقترحات 
وتقديم  والــبــحــوث،  ــات  ــدراسـ الـ
ــات،  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ ــورات والــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الــ
ــي تــخــطــيــط  ــ ــة فــ ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ والــ
ومــتــابــعــة الــمــشــاريــع، وتــأصــيــل 

مجتمعات التعّلم.
فقرات  اللقاء  تخللت  وقــد 
طــابــيــة تــشــيــد بـــــدور الــمــعــلــم 
ومــكــانــتــه الــعــظــيــمــة، مــع كريم 
»محطات  مبادرة  في  الفائزين 
اللجنة  نظمتها  التي  األفــكــار« 
للمنطقة  التابعة  التنسيقية 

التعليمية الرابعة.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أشــــــــــــادت 
ــاذة مــنــال ســنــان مــديــرة  ــتــ األســ
للبنات  الثانوية  خولة  مدرسة 
بما  التنسيقية  ورئيسة اللجنة 
تضمنه اللقاء من رؤى إيجابية 
تخدم مجال اإلبداع واالبتكار، 

وتعكس أهمية العمل المشترك 
أكــدت  فيما  المثمر،  والــتــعــاون 
ــاذة نــســريــن عــبــدالــرضــا  ــتــ األســ
مديرة مدرسة زنوبيا اإلعدادية 
هذه  مثل  عقد  أهمية  للبنات 
ــري الــعــمــل  ــثـ ــي تـ ــتـ ــاءات الـ ــ ــقـ ــ الـ

التربوي بجميع جوانبه.
ـــادة  وأشـــــــارت األســـــــتـــــــاذة غــ
الــــمــــقــــهــــوي مــــــديــــــرة مــــدرســــة 
للبنات إلى  االبتدائية  العروبة 
تــبــادل  الـــلـــقـــاءات فـــي  دور هـــذه 
التربوية  والــمــبــادرات  الخبرات 
ــا  أمــ الــــمــــلــــمــــوس،  األثــــــــر  ذات 
الزياني مديرة  فجر  األســتــاذة 

مدرسة الحورة الثانوية للبنات 
القيادات  دور  فقد تحدثت عن 
ــي دعـــــم مــســيــرة  ــة فــ ــيـ ــدرسـ ــمـ الـ

ــاد الــدكــتــور  الــتــعــلــيــم، فــيــمــا أشــ
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــســـعـــدي مــديــر 
المعهد الديني االبتدائي بدور 

جعل  فــي  التنسيقية  الــلــجــنــة 
وفــق منظومة  تعمل  الــمــدارس 

مترابطة.

45 مدي��ر مدر�س��ة يناق�س��ون �س��بل تعزي��ز التع��اون وتب��ادل الخب��رات 

} د. طارق سعيد.

فيصل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 
بن جبر الدوسري سفير مملكة 
بلجيكا  مملكة  لــدى  البحرين 
واالتحاد األوروبي بيان جامبون 
الــفــانــدرز،  إقــلــيــم  وزراء  رئــيــس 
ــور جـــولـــيـــجـــن ســويــنــيــن  بـــحـــضـ
األوسط  الشرق  منطقة  مديرة 
ــة لـــوكـــالـــة  ــيـ ــالـ ــمـ وأمــــريــــكــــا الـــشـ
التجارة واالستثمار الفلمنكية، 
وزراء  رئــــــاســــــة  بــــمــــقــــر  وذلــــــــــك 
العاصمة  فــي  الــفــانــدرز  إقليم 

البلجيكية بروكسل.
والسيدة  أشاد جانبون  وقد 
ســويــنــيــن بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
البحرين  مملكة  مــع  وتــطــورهــا 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــجـــاالت، 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة االسـ
مـــن تــنــمــيــة الــعــمــل الــمــشــتــرك 
والتعاون االقتصادي والتجاري 
ــة عــلــى  ــعـ ــفـ ــنـ ــمـ ــالـ ــا يـــــعـــــود بـ ــمــ بــ

الجانبين.
كــمــا تـــم مــنــاقــشــة الــعــاقــة 

البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
وإقليم فاندرز وسبل تطويرها، 
ــتــــكــــشــــاف فــــــرص الـــتـــعـــاون  واســ
فــي مــجــال االقــتــصــاد والــتــجــارة 
والبناء  اللوجستية  والخدمات 
والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والمتجددة  النظيفة  والــطــاقــة 
التنموية  األهـــداف  يحقق  بما 

ــة بــيــن  ــركـ ــتـ ــمـــشـ ــة الـ ــاريــ ــجــ ــتــ والــ
البلدين الصديقين.

وتــــــــــم خــــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع 
الموضوعات  مــن  عــدد  مناقشة 
ــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
ـــام  ــمــ ــ ـــتـ االهــ ذات  والـــــــدولـــــــيـــــــة 

المشترك.

ب��ح��ث ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واإق��ل��ي��م ال��ف��ان��درز

كتبت: فاطمة علي

بـــــدأت جــمــعــيــة الــتــمــريــض الــبــحــريــنــيــة 
بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية االولية 
حملتها السنوية للتوعية الوطنية بسرطان 
بعنوان  الـــوردي  أكتوبر  مع  بالتزامن  الثدي 
انجنير  يوسف  مركز  في  أولويتنا«  »صحتك 
مملكة  في  النساء  لتشجيع  وذلك  الصحي، 
الــبــحــريــن عــلــى الــفــحــص الــمــبــكــر، إذ تــقــدم 
ــابــــات الـــمـــتـــطـــوعـــات فــي  الـــمـــمـــرضـــات والــــقــ
ــيـــدوي لــلــثــدي  الــحــمــلــة الــفــحــص الــطــبــي الـ
حــاالت  أي  تحويل  ضــوئــه  على  يتم  مــجــانــا، 
الثدي  فــي  طبيعية  غير  تغيرات  مــن  تعاني 

إلى قسم صحة المرأة في المركز.
رئيسة  الخليج«  لـ»أخبار  بذلك  صرحت 
جمعية التمريض البحرينية الدكتورة جميلة 
جاسم مخيمر، موضحة أن الحملة ستستمر 
االســبــوع  فــي  يومين  بمعدل  أسبوعين  مــدة 
متخصصات  وقــابــات  ممرضات   3 بــإشــراف 
ومؤهات لتقديم التوعية والفحص اليدوي 
برنامج  من  االستفادة  في  الراغبات  للنساء 
الــحــمــلــة، داعــيــة الــرجــال إلـــى الــمــشــاركــة في 
مقتصرا  ليس  الــمــرض  أن  باعتبار  الحملة 
على النساء فقط بل إن الرجال عرضة أيضًا 
لإلصابة بسرطان الثدي، حيث يصاب %1-%3 

منهم بسرطان الثدي، مشيرة إلى أن الحملة 
خـــال الــيــومــيــن الــســابــقــيــن أجـــرت الفحص 
وتــم  مــن 14 ســيــدة بحرينية  الــيــدوي ألكــثــر 
حالتين  فــي  طبيعية  غير  تــغــيــرات  اكــتــشــاف 
األســرة  إلــى طبيبة  تحويلهما  تم  وقــد  منها 

وصحة المرأة في المركز إلجراء الازم.
الجمعية  إن  جــمــيــلــة  الـــدكـــتـــورة  وقـــالـــت 
الصحية  المناسبات  لجميع  اهتماما  تولى 
مــنــظــم لجميع  جـــــدول  ولـــديـــهـــا  الــعــالــمــيــة 
ــا منها  االنــشــطــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة إيــمــاًن
بالشراكة المجتمعية والمساهمة في تعزيز 

صــحــة األفــــــراد الــعــامــة ونـــشـــر الــتــوعــيــة مع 
األمــراض  عــن  المبكر  الكشف  أهمية  تأكيد 
ــاء، مـــوضـــحـــة أن  ــفــ كــوســيــلــة لـــلـــوقـــايـــة والــــشــ
حملتها السنوية للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي بدأت يوم االثنين الماضي وستستمر 
لــغــايــة 26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، الــتــي تــقــام 
حــالــيــا فـــي مــركــز يــوســف انــجــنــيــر الــصــحــي، 
النساء  بجميع  ُتــرحــب  الجمعية  أن  مــؤكــدة 
الحملة  برنامج  االستفادة من  في  الراغبات 
دون  المجاني  الــيــدوي  الفحص  المتضمن 
وذلــك  للمشاركة  معينة  اشــتــراطــات  تحديد 

و»الـــكـــود«  الـــرابـــط  فــي  التسجيل  مــن خـــال 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  المنشور 

الخاصة بالجمعية.
المرأة  مــبــادرة  أهمية  جميلة  د.  وأكـــدت 
فـــي إجـــــراء الــفــحــص الـــذاتـــي لــلــثــدي، وفــي 
ــود أي تـــغـــيـــرات غــيــر  ــ ــال مــاحــظــتــهــا وجــ ــ حـ
طبيعية يجب أن تتوجه إلى الطبيب إلجراء 
صورة  يطلب  أن  قبل  اإلكلينيكي«  »الفحص 
أشــعــة ســيــنــيــة »مـــامـــوغـــرام«، مــشــيــرة إلـــى أن 
انتشارًا  السرطانات  أكثر  الثدي من  سرطان 
من  سيدة  ويصيب  العالم،  فــي  النساء  عند 
إذ يتم تسجيل ميلوني إصابة  كل 8 سيدات 
جديدة به سنويًا حول العالم، الفتة إلى أن 
الكشف المبكر عنه في مراحل الورم األولى 
يجعل المعالجة أفضل ويرفع نسب الشفاء 

إلى أكثر من %90.
الكفيلة بتقليل  إلى السلوكيات  وأشارت 
باتباع  الــثــدي  بــســرطــان  اإلصــابــة  احتمالية 
ــدد مـــن الــنــصــائــح مــنــهــا الــكــشــف بــاألشــعــة  عـ
السينية كل سنة الى سنتين ابتداًء من عمر 
استشارة طبية،  فوق بحسب  وما  عاما  الـــ40 
والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي 
الغذاء  وتناول  الرياضة،  بالمرض، وممارسة 
الــصــحــي، ومـــمـــارســـة الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، 

وتجنب السمنة الزائدة.

دعوة الرجال اإلى الم�شاركة في الحملة

»التمري�ض البحرينية« تطلق حملتها ال�سنوية للك�سف عن �سرطان الثدي 
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بنت  الــدكــتــورة جليلة  رعــايــة  تحت 
الــســيــد جـــــواد حــســن وزيــــــرة الــصــحــة، 
ولــجــنــة  الــصــحــة  تــعــزيــز  إدارة  نــظــمــت 
فعالية  الصحة  بـــوزارة  الــفــرص  تكافؤ 
وزارة  لــمــوظــفــات  ــنـــان«  ــئـ »اطـــمـ حــمــلــة 
الصحة للتوعية بسرطان الثدي وعنق 
الـــرحـــم، وذلــــك ضــمــن »مـــشـــروع نهتم« 
ــًا مـــع شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان  ــنـ تـــزامـ

الثدي.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أكــــــدت وزيـــــرة  ــهــ وبــ
الـــصـــحـــة أهـــمـــيـــة تـــنـــظـــيـــم مـــثـــل هـــذه 
الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز صحة 
أن  إلى  الفتًة  والمقيمين،  المواطنين 
العالم  دول  ُتــشــارك  الــبــحــريــن  مملكة 

االحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة شـــهـــر الــتــوعــيــة 
شهر  ُيصادف  والــذي  الثدي؛  بسرطان 
زيــادة  إلــى  عــام، ويهدف  أكتوبر من كل 
ــم  ــان الــــثــــدي، ودعـ ــرطـ ــول سـ ــوعـــي حــ الـ
األبحاث التي تسعى إلى إيجاد العاج 
له، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 
به، موضحًة بأن التشجيع على الكشف 
الروتينية  الفحوصات  وإجــراء  المبكر 
العمرية  الــفــئــات  لمختلف  والـــدوريـــة 
ُيــســاهــم بشكل أســاســي فــي االكــتــشــاف 
المبكر والسيطرة على المرض وتقليل 

مضاعفاته.
ســّخــرت  الــصــحــة  وزارة  أن  ــدت  ــ وأكـ
ــن الـــــبـــــرامـــــج الــــتــــوعــــويــــة  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ

والــتــثــقــيــفــيــة الــداعــمــة لــتــكــثــيــف سبل 
إلـــى جــانــب تعزيز  الــوقــايــة الــمــمــكــنــة، 
مجاالت الشراكة المجتمعية في سبيل 
وتداعياته،  الــمــرض  انتشار  مــن  الحد 
مــعــربــًة عـــن جـــزيـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
هذه  فــي  والمشاركين  المنظمين  إلــى 

الحملة الصحية الهادفة.
مريم  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
الــمــســاعــد للصحة  الــوكــيــل  الــهــاجــري 
الــعــامــة ورئــيــس لــجــنــة تــكــافــؤ الــفــرص 
بــــــــوزارة الـــصـــحـــة أنـــــه بــمــنــاســبــة شــهــر 
الـــتـــوعـــيـــة بـــســـرطـــان الــــثــــدي، تــحــرص 
وتــنــظــيــم  إقــــامــــة  عـــلـــى  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة  ــديـــد مــ ــعـ الـ

ــة والــمــســاهــمــة  ــويـ ــوعـ ــتـ والــــحــــمــــات الـ
تنظيمها  يتم  التي  المبادرات  بإطاق 
ــلـــف الــــجــــهــــات  ــتـ ــاون مــــــع مـــخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الحكومية والخاصة للتوعية بسرطان 
الــــثــــدي؛ ســـعـــًيـــا نـــحـــو نـــشـــر الــتــثــقــيــف 
الــمــرض، مــع التأكيد  والــتــوعــيــة حــول 
عــلــى إمــكــانــيــة الــشــفــاء عــنــد اكــتــشــاف 
األولــى من خال  المرض في مراحله 
إجراء الفحوصات والتشخيص المبكر 

واكتشاف المرض مبكًرا.
وفــاء  الــدكــتــورة  أكـــدت  مــن جهتها، 
الصحة  تــعــزيــز  إدارة  مــديــر  الــشــربــتــي 
أهمية التوعية بسرطان الثدي باعتباره 
مــن أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شــيــوعــًا بين 

النساء، مشيرًة إلى أن الحملة تتضمن 
مــحــطــات مــتــنــوعــة مــن أهــمــهــا محطة 
التدريب  ومحطة  الطبية  االستشارات 
الــدوري الذاتي ومحطة  على الفحص 

التوعية بأهمية فحص الماموغرام.
وأوضـــحـــت الــدكــتــورة الــشــربــتــي أن 
اتباع أنماط الحياة الصحية من غذاء 
ُيعتبر مــن أهــم  بــدنــي  صــحــي ونــشــاط 
الــوقــايــة مــن األمــــراض المزمنة  ســبــل 
السرطان،  أمراض  ومنها  السارية  غير 
كما أكدت أهمية االلتزام بالفحوصات 
السرطان  مــرض  عــن  للكشف  الــدوريــة 
في مراحل مبكرة بحيث يسهل عاجه 

والتعافي منه.

ال�سح��ة تنظ��م حمل��ة »اطمئن��ان« للتوعي��ة ب�س��رطان الث��دي وعن��ق الرح��م

} جانب من فعاليات حملة اطمئنان.

هـــــــنـــــــأت رئــــــيــــــســــــة جــــامــــعــــة 
بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة  البحرين 
شـــاهـــيـــن الـــمـــضـــحـــكـــي، الــطــالــب 
فـــي بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر الـــذكـــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي بــكــلــيــة الــهــنــدســة 
فاروق عبدالعزيز، بمناسبة فوزه 
بـــالـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــــي مــســابــقــة 
الــعــرب إلنترنت األشــيــاء  تــحــدي 
والـــــــذكـــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى هــــامــــش مـــعـــرض 
اإلمــارات  في  جلوبال«  »جيتكس 

العربية المتحدة مؤخرًا.
جهازًا  طور  عبدالعزيز  وكان 
للماء  اليومي  االستهاك  يحلل 
ــيــــس جـــــودتـــــه وفـــــــق تــقــنــيــة  ــقــ ويــ
ــاء حــيــث ُيــمــكــــِـن  ــيــ إنـــتـــرنـــت األشــ
ــازل أو  ــنــ ــمــ الــــجــــهــــاز أصــــحــــاب الــ
االستهاك  مراقبة  من  المباني 
في  تسرب  أي  واكتشاف  اليومي، 

شبكة المياه.

 – الــمــضــحــكــي  د.  وأشـــــــــادت 
الفائز  الطالب  استقبالها  لــدى 
 )2022 أكتوبر   18( الثاثاء  يــوم 
إلى  الفتة  وفــكــرتــه،  بالمشروع   -
أنها تسهم في ضبط االستهاك 
الــذي قد  الماء  الهدر في  ووقــف 
ينتج عن تسربات غير ظاهرة أو 

مفاجئة.
وأكــــدت رئــيــســة الــجــامــعــة أن 
ــــوض طــلــبــة الـــجـــامـــعـــة لــمــثــل  خـ
خــبــرات  يكسبهم  الــتــجــارب  هـــذه 
ــم لــلــعــمــل  ــزهــ ــفــ ــحــ جـــــــديـــــــدة، ويــ
المعترك  هــذا  أن  كما  واإلبــــداع، 
تفكيرهم،  وآفــاق  مداركهم  يوسع 
التي  اإليجابية  بــــاألدوار  منوهة 
الهندسة  كلية  أســاتــذة  يمارسها 
في مساعدة الطلبة وتشجيعهم.

الطالب  شكر  ناحيته،  ومــن 
فاروق عبدالعزيز رئيسة الجامعة 
عـــلـــى تــهــنــئــتــهــا وتــشــجــيــعــهــا لـــه، 

الجامعة  احتفاء  أن  إلــى  مشيرًا 
بفوز طلبتها يؤكد دعم الجامعة 
لـــهـــم، لــلــمــنــافــســة فـــي مــثــل هــذه 

ــا بــــجــــودة  ــهــ ــتــ ــقــ الـــــمـــــيـــــاديـــــن، وثــ
مخرجاتها وقدراتهم.

كلية  عميدة  اللقاء  حضرت 

الدكتورة  الجامعة  في  الهندسة 
آل  إبراهيم  بنت  هيفاء  الشيخة 

خليفة.

ط���ال���ب ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن ي���ف���وز ب���ال���م���رك���ز ال��ث��ال��ث 

اال�سطناعي وال���ذك���اء  االأ���س��ي��اء  الإن��ت��رن��ت  ال��ع��رب  ت��ح��دي  ف��ي 

} الطالب فاروق عبدالعزيز خالل م�ساركته في الم�سابقة.

وزير ال��س�ناعة ي�سارك ف�ي اللقاء 

الت�ساوري لوزراء ال�ت�جارة مع روؤ�ساء 

ال�غ��رف ال�ت�ج�ارية بدول ال�ت�عاون

الزياني  راشــد  بن  زايــد  والتجارة  الصناعة  وزيــر  تــرأس 
وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء التشاوري 
الدوري بين أصحاب وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب 
الــتــعــاون الخليجي وذلــك  اتــحــادات وغــرف مجلس  رؤســـاء 

بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
المدرجة  الموضوعات  مناقشة  تمت  االجتماع  وخال 
بين أصحاب  الــدوري  التشاوري  اللقاء  أعمال  على جدول 
ــاء اتـــحـــادات وغــرف  ــ وزراء الــتــجــارة بــــدول الــمــجــلــس ورؤسـ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى اســتــعــراض 
مــرئــيــات وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــمــدرجــة عــلــى جــدول 

األعمال.

كتبت: ملياء إبراهيم 

ــتــــور طــــارق  انـــتـــخـــب الــــدكــ
ممثا  التجميل  جــراح  سعيد 
في  البحرين  لمملكة  رسميا 
لجراحات  العالمية  الجمعية 

.)ISAPS( التجميل
جـــــــاء ذلـــــــك أثـــــنـــــاء عــقــد 
العالمية  للجمعية  المؤتمر 
لـــــجـــــراحـــــات الـــتـــجـــمـــيـــل فــي 
الــمــاضــي  سبتمبر  إســطــنــبــول 

.2022
يذكر أن الجمعية العالمية 
أكبر  هي  التجميل  لجراحات 
جمعية واألشمل على مستوى 
المهنية  الهيئة  وتــعــد  الــعــالــم 
ــرائــــدة لــلــجــراحــيــن حــامــلــي  الــ
الشهادات البورد وتجمع تحت 
مظلتها خيرة أطباء التجميل 
الــحــاصــلــيــن عــلــى الـــشـــهـــادات 
الــمــعــروفــة والــمــوثــوق بــهــا في 
هذا المجال، إضافة إلى خبرة 
عملية وتاريخ عملي يشهد لها 

باالنضباط والمهنية.
حــضــر هــــذا الــمــؤتــمــر ما 
يـــزيـــد عــلــى ألـــفـــي طــبــيــب في 
ــاقــــش  هــــــــــذا الـــــتـــــخـــــصـــــص، نــ
ــة  األطــــــــبــــــــاء خــــــالــــــه خــــاصــ
تــجــاربــهــم الــتــراكــمــيــة وأحـــدث 
الجراحية  والتقنيات  البحوث 
وقـــد تــم طـــرح مــا اســتــجــد في 

السنوات  الــمــجــال خــال  هــذا 
توقف  عند  وخاصة  الماضية 
هـــــــــذه الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات بـــســـبـــب 

الجائحة.
كــان لــأعــضــاء مــن أطباء 
البحرين حضور مشرف، حيث 
قدموا أوراق عمل عن تجاربهم 
عال  مستوى  على  وخــبــراتــهــم 
العلمي،  المحتوى  حيث  مــن 
وكــذلــك كــانــت لــهــم مــشــاركــات 
وطرح آراء في الورش العملية 

المصاحبة.
وفي ختام المؤتمر جاءت 
ــيــــات لـــتـــؤكـــد ضــــــرورة  ــتــــوصــ الــ

ــلــــى مـــســـتـــوى  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ
الخدمات التي تقدم للمرضى 
ــودة واألمــــــان  ــ ــجـ ــ مــــن حـــيـــث الـ
خــــصــــوصــــًا فـــــي ضـــــــوء زيـــــــادة 
إلى  تـــؤدي  الــتــي  المضاعفات 
الــوفــاة والــتــي تــم رصــدهــا في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم بعد 
قبل  من  أجريت  عمليات  عدة 
هذه  فــي  مؤهلين  غير  أطــبــاء 

المهنة.
الــقــادم  المؤتمر  أن  يــذكــر 
ســـوف يــقــام فــي مــديــنــة أثينا 
أغسطس  فــي شهر  الــيــونــان   -
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انتخ�اب الدكت�ور ط�ارق �س�عيد ممث�ا للبحرين

التجمي�ل  لجراح�ات  العالمي�ة  الج�م�ع�ي��ة  ف�ي 

ومـــديـــرًة  ــرًا  ــديــ مــ نـــاقـــش 45 
ــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة  لـ
الــتــعــلــيــمــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  إلدارة 
التربية  بوزارة  الرابعة  للمنطقة 
والــتــعــلــيــم، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الخبرات فيما  وتبادل  والتنسيق 
بينها، لتطوير مستوى الخدمات 
التربوية والتعليمية، وذلك بمقر 
مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات.

حضر اللقاء األستاذ إبراهيم 
إدارة العمليات  آل بورشيد مدير 
الــرابــعــة،  للمنطقة  الــتــعــلــيــمــيــة 
المديرين  عــلــى دور  أثــنــى  الـــذي 
والـــمـــديـــرات فـــي االرتـــقـــاء بـــأداء 

الـــمـــدارس، وتــعــزيــز قــدرتــهــا على 
التغلب على التحديات، وتحقيق 
اإلنــــــــجــــــــازات، شــــــاكــــــرًا ومـــــقـــــدرًا 

عطاءهم وجهودهم المثمرة.
ــراض أهـــم  ــعــ ــتــ ــا تــــم اســ ــمـ كـ
ــرح  ــ إنــــــجــــــازات الـــــــمـــــــدارس، وطـ
ــيـــل الــــجــــديــــد لــلــجــنــة  ــكـ ــتـــشـ الـ
التنسيقية التابعة لها، وتوزيع 
أعضائها،  على  اللجنة  ملفات 
وهــي:  8 جــوانــب  والــتــي تغطي 
الــتــعــلــيــم والــتــعــّلــم والــتــمــكــيــن 
األداء،  إدارة  ونـــظـــام  الــرقــمــي، 
ــيـــط  ــتـــخـــطـ ــع، والـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والــ
والــــــــتــــــــقــــــــويــــــــم، والـــــــســـــــلـــــــوك، 

والـــــمـــــســـــابـــــقـــــات والــــــــمــــــــدارس 
الـــمـــعـــززة لــلــمــواطــنــة، والــبــيــئــة 

والخدمات، وجودة الحياة.
اللجنة  ــــداف  أهـ بــيــان  وتـــم 
الــتــي تــركــز عــلــى تــعــزيــز منهج 
التشاركية لتحقيق الجودة في 
المدرسية،  الممارسات  جميع 
ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ مــــــــــن خـــــــــــــال نـــــــشـــــــر ثـ
الــتــمــيــز، وتــقــديــم االســتــشــارات 
وإعداد  التربوية،  والمقترحات 
وتقديم  والــبــحــوث،  ــات  ــدراسـ الـ
ــات،  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ ــورات والــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الــ
ــي تــخــطــيــط  ــ ــة فــ ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ والــ
ومــتــابــعــة الــمــشــاريــع، وتــأصــيــل 

مجتمعات التعّلم.
فقرات  اللقاء  تخللت  وقــد 
طــابــيــة تــشــيــد بـــــدور الــمــعــلــم 
ومــكــانــتــه الــعــظــيــمــة، مــع كريم 
»محطات  مبادرة  في  الفائزين 
اللجنة  نظمتها  التي  األفــكــار« 
للمنطقة  التابعة  التنسيقية 

التعليمية الرابعة.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أشــــــــــــادت 
ــاذة مــنــال ســنــان مــديــرة  ــتــ األســ
للبنات  الثانوية  خولة  مدرسة 
بما  التنسيقية  ورئيسة اللجنة 
تضمنه اللقاء من رؤى إيجابية 
تخدم مجال اإلبداع واالبتكار، 

وتعكس أهمية العمل المشترك 
أكــدت  فيما  المثمر،  والــتــعــاون 
ــاذة نــســريــن عــبــدالــرضــا  ــتــ األســ
مديرة مدرسة زنوبيا اإلعدادية 
هذه  مثل  عقد  أهمية  للبنات 
ــري الــعــمــل  ــثـ ــي تـ ــتـ ــاءات الـ ــ ــقـ ــ الـ

التربوي بجميع جوانبه.
ـــادة  وأشـــــــارت األســـــــتـــــــاذة غــ
الــــمــــقــــهــــوي مــــــديــــــرة مــــدرســــة 
للبنات إلى  االبتدائية  العروبة 
تــبــادل  الـــلـــقـــاءات فـــي  دور هـــذه 
التربوية  والــمــبــادرات  الخبرات 
ــا  أمــ الــــمــــلــــمــــوس،  األثــــــــر  ذات 
الزياني مديرة  فجر  األســتــاذة 

مدرسة الحورة الثانوية للبنات 
القيادات  دور  فقد تحدثت عن 
ــي دعـــــم مــســيــرة  ــة فــ ــيـ ــدرسـ ــمـ الـ

ــاد الــدكــتــور  الــتــعــلــيــم، فــيــمــا أشــ
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــســـعـــدي مــديــر 
المعهد الديني االبتدائي بدور 

جعل  فــي  التنسيقية  الــلــجــنــة 
وفــق منظومة  تعمل  الــمــدارس 

مترابطة.

45 مدي��ر مدر�س��ة يناق�س��ون �س��بل تعزي��ز التع��اون وتب��ادل الخب��رات 

} د. طارق سعيد.

فيصل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 
بن جبر الدوسري سفير مملكة 
بلجيكا  مملكة  لــدى  البحرين 
واالتحاد األوروبي بيان جامبون 
الــفــانــدرز،  إقــلــيــم  وزراء  رئــيــس 
ــور جـــولـــيـــجـــن ســويــنــيــن  بـــحـــضـ
األوسط  الشرق  منطقة  مديرة 
ــة لـــوكـــالـــة  ــيـ ــالـ ــمـ وأمــــريــــكــــا الـــشـ
التجارة واالستثمار الفلمنكية، 
وزراء  رئــــــاســــــة  بــــمــــقــــر  وذلــــــــــك 
العاصمة  فــي  الــفــانــدرز  إقليم 

البلجيكية بروكسل.
والسيدة  أشاد جانبون  وقد 
ســويــنــيــن بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
البحرين  مملكة  مــع  وتــطــورهــا 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــجـــاالت، 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة االسـ
مـــن تــنــمــيــة الــعــمــل الــمــشــتــرك 
والتعاون االقتصادي والتجاري 
ــة عــلــى  ــعـ ــفـ ــنـ ــمـ ــالـ ــا يـــــعـــــود بـ ــمــ بــ

الجانبين.
كــمــا تـــم مــنــاقــشــة الــعــاقــة 

البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
وإقليم فاندرز وسبل تطويرها، 
ــتــــكــــشــــاف فــــــرص الـــتـــعـــاون  واســ
فــي مــجــال االقــتــصــاد والــتــجــارة 
والبناء  اللوجستية  والخدمات 
والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والمتجددة  النظيفة  والــطــاقــة 
التنموية  األهـــداف  يحقق  بما 

ــة بــيــن  ــركـ ــتـ ــمـــشـ ــة الـ ــاريــ ــجــ ــتــ والــ
البلدين الصديقين.

وتــــــــــم خــــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع 
الموضوعات  مــن  عــدد  مناقشة 
ــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
ـــام  ــمــ ــ ـــتـ االهــ ذات  والـــــــدولـــــــيـــــــة 

المشترك.

ب��ح��ث ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واإق��ل��ي��م ال��ف��ان��درز

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16281/pdf/1-Supplime/16281.pdf?fixed7632
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/1312759
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312776
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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

P  12

Link

P  22

Link

Link

P  9

Link

في مواجهة التهديدات 

الأمريكية والإيرانية!
فوزية رشيد

ال تستغرب إذا قلُت لك إن المنتجات 
ودواجــن،  لحوم،  من  تأكلها  التي  الغذائية 
ــان، ومـــعـــلـــبـــات غـــذائـــيـــة، وخــــضــــروات  ــ ــبـ ــ وألـ
ــة، وغـــيـــرهـــا مـــن كـــل أنــــواع  ــازجــ ــه طــ ــواكــ وفــ
الطعام، تخضع معظمها لعمليات تجميل 
الزينة  مستحضرات  إليها  وتضاف  عامة، 
والجمال لجعلها أكثر جاذبية وشهية، وفي 
وكأنها  فتبدو  منظر،  وأحسن  صــورة  أكمل 
طــازجــة وجــديــدة قــبــل أن تــدخــل األســـواق 

وتصل إليك.
المنتجات  وكـــل  طــويــلــة  عــقــود  فــمــنــذ 
ــَدَر وقـــلَّ مــنــهــا، ُتــضــاف  ــ الــغــذائــيــة، إال مــا َنـ
إليها الكثير من مركبات التجميل والزينة 
منها  مــركــب  وكـــل  الــمــتــنــوعــة،  الكيميائية 
إلضفائها  مــحــددة  مــهــمــة  فــي  متخصص 
إلى المادة الغذائية لكي تكون أكثر جاذبية 
ومتعة للمستهلك، وكل ُمضاف يوضع في 
إلــى تحقيق هـــدٍف محدد  يــهــدف  الــطــعــام 
يدخل في باب الغش وتضليل المستهلك، 
فمنها تحسين الشكل أو الهيئة أو المظهر 
الطعم  تغيير  إلــى  يهدف  ما  ومنها  الــعــام، 
تكون  لكي  الغذائية  المادة  لهذه  والــمــذاق 
أكثر قبواًل من ناحية الطعم للناس، ومنها 
عمر  من  تطيل  التي  الحافظة  المضافات 
انتهاء  فــتــرة  مــن  وتــزيــد  الــغــذائــي،  المنتج 

صالحيته وسالمته، وتطيل أمد تخزينه.
الحقن  فهناك  كله  ذلــك  على  وعـــالوة 
ُتــعــطــى لــلــمــواشــي والـــدواجـــن الحية  الــتــي 
مــن هــرمــونــات ومـــضـــادات حــيــويــة لجعلها 
وزيــادة  نموها،  في  وتسريعًا  إنتاجية،  أكثر 
إلــى  إضــافــة  وحليبها،  لحومها  نسبة  فــي 
شــتــى أنــــــواع مـــبـــيـــدات اآلفــــــات واألعـــشـــاب 
واألسمدة الكيميائية التي تضاف إلى تربة 
من  الحشرات  لقتل  الزراعية  المحاصيل 
المحصول  نمو  وسرعة  جــودة  ورفــع  جهة، 

من خضروات وفواكه من جهة ثانية.
ومـــــــن هـــــــذه الــــمــــضــــافــــات الـــغـــذائـــيـــة 
ــة والـــحـــقـــن الـــحـــيـــوانـــيـــة مــــا هــو  ــيــ ــزراعــ والــ
مـــعـــروف فـــي مــحــتــواه وتــركــيــزه وســلــبــيــاتــه 
ــراره عــلــى صــحــة اإلنــســان واألمــــراض  ــ وأضـ
التي يقع فيها بسببها، ولكن يبقى الكثير 
من هذه المكونات التي تضاف إلى الغذاء 
ــا ومـــجـــهـــول الـــهـــويـــة والــــمــــصــــدر، وال  ــريـ سـ
على  عنها  الناجمة  التداعيات  أحــد  يعلم 
ــان وتــهــديــداتــهــا الــعــصــيــبــة لــســالمــة  ــسـ اإلنـ

مــكــونــات الــبــيــئــة الــحــيــة وغــيــر الــحــيــة، وال 
كل  عــن  بالبوح  العمالقة  الشركات  تسمح 
مكونات المنتجات الغذائية وتأثيراتها في 
األمن الصحي للبشر أجمع، وال يمكن ألية 
إعــالن  الــشــركــات على  هــذه  ُتجبر  أن  دولـــة 
أن  أو  الــغــذائــيــة،  منتجاتها  محتوى  كــامــل 
تفرض عليها نشر القائمة الشاملة للمواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــوجـــودة فــيــهــا وتــأثــيــراتــهــا 

طويلة المدى على المستهلك.
مضافات  هــنــاك  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
كثيرة ال تتخيلها وال تتوقعها ُتوضع على 
تحسين  بــهــدف  منها  عـــام،  بشكٍل  الــلــحــوم 
وتجميل الهيئة والمظهر الخارجي، ومنها 
اللون  إلى  اللون  تغيير  ومضافات  مزينات 
أنــه  للمستهلك  لــتــوحــي  الــفــاقــع  األحـــمـــر 
والُملينات  الُمثبتات  كذلك  وهناك  طــازج، 
ومغيرات الطعم والرائحة والنكهة، إضافة 
إلى المواد الحافظة التي تمنع تحلل ونمو 
الدقيقة  الكائنات  مــن  وغيرها  البكتيريا 

المسببة للمرض ليطول عمر تخزينها. 
ــاهـــرة الـــغـــذائـــيـــة الــصــحــيــة  فـــهـــذه الـــظـ
العالم  دول  كل  منها  تعاني  التي  العقيمة 
ولــم يسلم  الــزمــن،  مــن  عــقــود طويلة  منذ 
غنيًا،  أو  فــقــيــرًا  كــان  مهما  شعب  أي  منها 
جعلت الناس يبحثون عن البديل الصحي 
ــتـــدام، واضـــطـــرتـــهـــم إلــــى شـــــراء أيــة  الـــمـــسـ
عي أنها صحية وخالية  منتجات غذائية تدَّ

من هذه المضافات التجميلية التي تشكل 
هذه  أن  كما  الــعــامــة،  الصحة  على  خــطــرًا 
ــات الــعــمــالقــة نــفــســهــا الـــتـــي تضع  ــركـ الـــشـ
استغلت  غذائنا،  في  الكيميائية  الملوثات 
ــذه الــحــاجــة الــمــاســة والــمــلــحــة لــلــنــاس  هــ
الغذاء  على  أكثر  اإلنــفــاق  نحو  وتوجههم 
والمضافات،  السموم  من  الخالي  الصحي 
الجشعة بحث  الشركات  استغلت هذه  كما 
الماليين من البشر في كل بقاع العالم عن 
الــبــديــل الـــذي يــقــي صحتهم مــن أمـــراض 
فبدأت  الغذائية،  والمحسنات  المضافات 
بــالــتــفــكــيــر فـــي مــنــتــجــات غــذائــيــة تتجنب 
إضافة كل مكونات الزينة والتبرج وتحسين 
الشركات  هــذه  واعتبرت  والطعم،  المظهر 
أنـــهـــا فـــرصـــة ذهــبــيــة ال تـــعـــوض لــلــتــســويــق 
والتربح وجمع المال، فجاءت فكرة »الغذاء 

العضوي«، أو »المنتج الغذائي العضوي«.
ومن خالل بحثي السريع في مصطلح 
وثائق  في  وبالتحديد  العضوي«،  »الــغــذاء 
فإنني  األمــريــكــيــة،  الـــزراعـــة  وزارة  وتــقــاريــر 
ُأقدم لكم ملخصًا لتعريف هذا المصطلح، 
من  تجعل  التي  واالشــتــراطــات  والمعايير 
الــمــنــتــج الــغــذائــي أو الــمــحــصــول الــزراعــي 

غذاء عضويًا.
أواًل: المحصول الزراعي من خضروات 
أواًل باستخدام بذور  يزرع  أن  وفواكه يجب 
سليمة خالية من الملوثات، إضافة إلى أن 
تكون البذور غير معدلة جينيًا، ولم تخضع 
لتقنيات الهندسة الوراثية، عالوة على عدم 

تعرضها لإلشعاعات المؤينة.
ــدم اســـتـــخـــدام حـــمـــأة مــيــاه  ــ ثـــانـــيـــًا: عـ
المأكولة  المحاصيل  زراعــة  في  المجاري 
ُمــَركــزًا للسموم  والــتــي تكون عــادة مــصــدرًا 
عملية  من  تبقت  التي  الثقيلة  والعناصر 
ــاري فـــــي الــــمــــدن  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ مـــعـــالـــجـــة مــــيــــاه الـ
والــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، إضـــافـــة إلـــى عــدم 
والمبيدات  الكيميائية  األسمدة  استعمال 
الطفيليات  كمبيدات  المختلفة،  بأنواعها 

والفطريات والحشرات واألعشاب. 
ــًا: عـــــدم اســـتـــعـــمـــال الـــمـــضـــادات  ــثــ ــالــ ثــ
والــدواجــن،  المواشي  تربية  عند  الحيوية 
إضـــافـــة إلــــى مــنــع حــقــن هــــذه الــحــيــوانــات 
بمختلف  بالهرمونات  البشر  يأكلها  التي 

أنواعها.
بــالــرعــي في  للمواشي  الــســمــاح  رابــعــًا: 

ُتسقى  الــتــي  الطبيعية  العشبية  البيئات 
من  السنة  أوقـــات  معظم  فــي  المطر  بماء 
ــنـــاول  ــعـــة الــشــمــس وتـ أجــــل الـــتـــعـــرض ألشـ
حبس  وتجنب  والــســلــيــم،  الصحي  العلف 
وال  فيها  تتحرك  ال  مواقع  في  الحيوانات 

يمكنها الخروج منها. 
ــع تــشــكــل الــعــمــود  ــ فــهــذه الــنــقــاط األربـ
للغذاء  أو مواصفات  تعريف،  الفقري ألي 
ــواء مـــن مــصــادر  ــ والــمــنــتــج »الـــعـــضـــوي«، سـ
نــبــاتــيــة أو حــيــوانــيــة، وهـــذه الــنــقــاط يجب 
للطعام  الُمصنعة  الشركات  بها  تلتزم  أن 
العضوي لكي تحصل على شهادة من وزارة 
بأن  رسمية  ومــصــادقــة  األمريكية  الــزراعــة 
منتجها عضوي، كما أنها يسمح لها بوضع 
عالمة، أو ملصق على المنتج بأنه عضوي 

ومرخص من قبل وزارة الزراعة. 
المواصفات  وبــالــرغــم مــن وجـــود هــذه 
العاطفة  تأخذنا  أال  يجب  أننا  إال  العامة 
ــاء الـــغـــذاء  ــنـ ــتـ ــي اقـ ــبــــة الــــشــــديــــدة فــ والــــرغــ
الــــصــــحــــي ونـــــؤمـــــن بــــكــــل مـــــا تـــــروجـــــه لــنــا 
وادعـــاءات،  دعايات  من  العمالقة  الشركات 
والحيطة  الحذر  نتوخى  أن  علينا  فيجب 
عند االختيار وعند شراء المنتج الغذائي 
المستهلك  وتــضــلــيــل  فــالــغــش  الـــعـــضـــوي، 
الكبيرة  الشركات  هــذه  في  متجذرة  ثقافة 
العضوي،  الطعام  تنتج  بأنها  عي  تدَّ التي 
أنها تستغل كل ثغرة، وكل منفذ، وكل  كما 

وسيلة لكي تغريك بشراء منتجاتها. 
ومــــن جــانــب آخــــر فــإنــه فـــي تــقــديــري، 
فإنه  والــواقــعــيــة  العملية  الناحيتين  ومــن 
ال يــوجــد منتج عــضــوي كــامــال خــالــيــا من 
الـــشـــوائـــب، مــهــمــا فــعــلــنــا، ومــهــمــا اتــخــذنــا 
مـــن إجــــــراءات صـــارمـــة، فــنــحــن نــعــيــش في 
كــل جهة،  مــن  الــمــلــوثــات  بــهــا  بيئة تحيط 
في  بشدة  أطنابها  ضربت  الملوثات  فهذه 
كــل مــكــونــات الــبــيــئــة الــحــيــة وغــيــر الــحــيــة، 
الجوفية  المياه  أعــمــاق  فــي  مــوجــودة  فهي 
ــة، وفــــي الـــهـــواء  ــربـ ــتـ والــســطــحــيــة، وفــــي الـ
المطر  وحتى  السماء،  أعالي  وفي  الجوي 
الذي ينزل علينا من السماء يكون مشبعًا 
تنتقل  بدورها  والتي  السموم،  أنــواع  بشتى 
التي  والــحــيــوانــات  فالنباتات  الــتــربــة،  إلــى 

نأكلها، وأخيرًا تصل إلينا شئنا أم أبينا.
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والسياسية،  االقتصادية  األزمــات  فيه  تتزايد  وقت  في 
وتــنــتــظــر فــيــه دول الــعــالــم انــفــراجــة تــعــيــدهــا إلـــى الــمــســار 
المعتاد للنمو والتعاون؛ تنعقد »قمة العشرين«، من 16-15 
نــوفــمــبــر فــي جــزيــرة »بـــالـــي«، بــإنــدونــيــســيــا، وهـــي المنتدى 
عامين  بعد   ،1999 عــام  تأسس  الــذي  والمالي  االقتصادي 
مــن األزمــــة الــمــالــيــة اآلســيــويــة، ويــضــم أكــبــر االقــتــصــادات 
قــرابــة 80% من  المجموعة  هـــذه  إنــتــاج  ويــمــثــل  الــعــالــمــيــة، 
اإلنتاج العالمي، وتسهم بـ75% من حجم التجارة العالمية، 
األوروبي،  »االتحاد  العالم، وتضم؛  وتضم نحو ثلثي سكان 
ــات الــمــتــحــدة، بــريــطــانــيــا، روســـيـــا، الــصــيــن، فــرنــســا،  الـــواليـ
إيــطــالــيــا، األرجــنــتــيــن، أستراليا،  الــهــنــد،  الــيــابــان،  ألــمــانــيــا، 
تركيا،  السعودية،  المكسيك،  إندونيسيا،  كندا،  الــبــرازيــل، 

جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية«.
والالفت هنا، أن انعقاد قمة نوفمبر 2022، يأتي تحت 
ــة، واألزمـــــة االقــتــصــاديــة  ــيـ ــرانـ وقـــع الـــحـــرب الــروســيــة األوكـ
اإلندونيسي  الرئيس  أكــد  وإذ  الجوانب.  متعددة  العالمية 
حــضــور رئــيــســي روســـيـــا والـــصـــيـــن، فــلــم يــســتــبــعــد الــرئــيــس 
إعــالن  القمة، خاصة مــع  »بــايــدن« حضور هــذه  األمــريــكــي، 
»الــبــيــت األبــيــض«، ضـــرورة حــضــور الــرئــيــس األوكـــرانـــي، إذا 
حضر »بايدن«، رغم أن أوكرانيا ليست عضًوا في المجموعة. 
وعلى خلفية ذلك، كان المتحدث باسم »الكرملين«، قد 
صرح في 13 أكتوبر2022، أن أيا من »موسكو«، و»واشنطن«، 
لم يقترحا إجراء حوار بين »بوتين«، و»بايدن«، على هامش 
هذه القمة. وبالفعل، كانت إندونيسيا قد وجهت دعوة إلى 
استياء  أثــار  ما  نوفمبر؛  قمة  لحضور  و»كييف«،  »موسكو«، 
أن  إال  ــا،  دولــيً روسيا  تعزل  أن  تريد  التي  األمريكية  اإلدارة 
إندونيسيا ومعها الهند والصين، تتطلع إلى النأي بنفسها 

عن الصراع، منتهجة سلوك عدم االنحياز.
ــالوة عــلــى ذلــــك، فـــإن قــمــة »بـــالـــي«، تــنــعــقــد مـــع بــدء  عــ
بــواقــع مليوني  بــلــس«، خفض اإلنــتــاج  »أوبـــك  قــرار  تطبيق 
برميل يومًيا، واتهام »واشنطن« لهذا القرار بأنه »مسيس«، 
ــان الــعــاهــل الــســعــودي، الملك  ويــخــدم مــصــالــح روســيــا. وكـ
المجموعة،  حـــوارات  استبق  قد  العزيز«،  عبد  بن  »سلمان 
افتتاح  لــدى  بتصريحه  النفطي،  والــســوق  الــطــاقــة  بــشــأن 
أن  الــشــورى،  لمجلس  الثامنة  ــدورة  الــ مــن  الثالثة  السنة 
السعودية تعمل جاهدة لدعم االستقرار والتوازن في أسواق 
اتــفــاق مجموعة  واســتــمــرار  دعــم  أمـــور منها؛  الــنــفــط، عبر 
أوبــــك بــلــس، والــســعــي نــحــو ضــمــان مــنــاعــة ركـــائـــز الــطــاقــة 
الضرورية«،  الطاقة  إمـــدادات  »أمــن  وهــي:  الثالث مجتمعة 
مصادر  توفير  خالل  من  المستمرة  االقتصادية  و»التنمية 
كانت  فيما  المناخي«،  التغير  و»مــواجــهــة  مــوثــوقــة«،  طاقة 
الرياض قد نفت دعم »موسكو«، في حربها ألوكرانيا، وقال 
وزير الدفاع السعودي، إن القرار الذي اتخذه التحالف في 

5 أكتوبر، كان باإلجماع ويستند إلى عوامل اقتصادية.
وبهذا المعني، فإن العالم يتوقع أن يتطرق بيان قمة 
أزمــات  حــل  نحو  اتــجــاهــات  إلــى  –حال صــــدوره-  العشرين 
والتغير  والــديــون،  والــطــاقــة،  والــغــذاء،  والــركــود،  التضخم، 
هذه  غــدت  الــتــجــارة، حيث  حــركــة  على  والــقــيــود  المناخي، 
اليومية  والــحــيــاة  المعيشية  ــوال  بـــاألحـ تــرتــبــط  األزمـــــات 
لــلــمــواطــن الـــعـــادي فــي كــل مــكــان، فــي وقـــت أصــبــحــت فيه 
السياسات أحادية الجانب ُتحدث أضرارا بالغة باآلخرين، 
مثل انتهاج »الفيدرالي األمريكي«، نهج مكافحة التضخم 
عــن طــريــق رفــع سعر الــفــائــدة، ومــا تــرتــب عليه مــن لجوء 
كثير من البنوك المركزية حول العالم إلى نفس الفعل، ما 
ضرب الحافز على طلب األموال لالستثمار؛ بسبب تكلفة 
التمويل المرتفعة، ما أدى إلى الركود، وانخفاض الطلب، 
وارتفاع معدالت البطالة، فيما دعت حلول أخرى إلى زيادة 
اإلنــتــاج، بـــداًل مــن رفــع سعر الــفــائــدة، مــا يـــؤدي إلــى وفــرة 

المعروض وانخفاض األسعار. 

المالية  مسؤولو  اجتمع  العشرين،  قمة  اجتماع  وقبل 
في 13 أكتوبر، لمناقشة العديد من الموضوعات المطروحة 
والنظام  العالمي  الضريبي  النظام  إصالحات  بينها؛  ومن 
الــمــالــي، ومــنــاقــشــة وضـــع االقــتــصــاد الــعــالــمــي بــعــد ثمانية 
األوكرانية، ومخصصات حقوق  الروسية  الحرب  أشهر من 
الدولي«،  النقد  »صندوق  يصدرها  التي  الخاصة  السحب 

للدول الفقيرة والديون. 
النقد  »صــنــدوق  كــان  االجتماع،  هــذا  من  يومين  وقبل 
الدولي«، قد أوضح أن االقتصاد العالمي قد سجل تباطؤا 
للعام  العالمي  للنمو  منخفضة  تــوقــعــات  وأعــلــن  شــديــدا، 
ديون  أزمــة  تفاقم  الــدولــي«، من  »البنك  كما حــذر  المقبل، 
الدول الفقيرة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم مًعا، 
إلى  الــوصــول  صعوبة  الفرنسية  االقــتــصــاد«،  »وزارة  وأكـــدت 
بيانات مشتركة خالل اجتماع قمة العشرين القادمة، كما 
سبق وتعذر صدور هذه البيانات عن اجتماعات المسؤولين 
بسبب   ،2022 ويوليو  أبــريــل  فــي  المجموعة  فــي  الماليين 

الخالفات الكبيرة في وجهات النظر بين دولها.
وإذ يقف البعد السياسي لعالقات الدول األعضاء »سبًبا 
رئيسًيا« في إعاقة الوصول إلى توافق، كما حدث في مؤتمر 
بيان ختامي،  دون صــدور  انتهى من  الــذي  ــوزاري،  الـ يوليو 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  بشأن  المواقف  انقسام  وسط 
ونفس الشيء في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك 
الــمــركــزيــة؛ فــقــد عـــزز هـــذا الــبــعــد الــســيــاســي، اســتــبــاق قمة 
أسعار  سقف  لــفــرض  الــســبــع«،  »مجموعة  تــجــاه  العشرين، 
النفط الروسي، فيما أكد مستشار األمن القومي األمريكي، 
ــورج تـــاون«،  »جــيــبــك ســولــيــفــان« فــي كلمته فــي جــامــعــة »جــ
األمريكية،  القومي  األمــن  استراتيجية  عــن  يتحدث  وهــو 
المنافسة  وأن  انتهت،  قد  الباردة  الحرب  بعد  ما  أن حقبة 
ما سيأتي الحًقا،  لتشكيل  الكبرى  القوى  بين  اآلن  جارية 
وأكدت هذه االستراتيجية أنها »ستعطي األولوية للحفاظ 
على أفضلية تنافسية على الصين، مع تقييد روسيا التي 
ال تزال شديدة الخطورة«، فيما دعت كندا في 15 أكتوبر إلى 
وفي صندوق  العشرين  من مجموعة  روسيا  إنهاء عضوية 

النقد الدولي.
وبرغم ذلك، فإن اآلمال مازالت قائمة في قمة نوفمبر 
2022، التي تترأسها إندونيسيا، التي أعدت لفترة رئاستها 
خطة طموحة، بعنوان »االنتعاش مًعا انتعاش أقوى«، تركز 
وهي  الــعــالــم،  دول  كــل  اهــتــمــامــات  محل  قضايا  على  فيها 
الطاقي،  واالنتقال  الرقمي،  والتحول  العالمية،  الصحة 
العالمي،  لالقتصاد  مــتــوازن  انتعاش  تشجيع  إلــى  وتــرمــي 
واستقرار النظامين المالي والعالمي وقدرته على الصمود، 
والــنــمــو االقــتــصــادي الــمــســتــدام والــشــامــل، فيما دعــت إلى 
إنــهــاء الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، وعملت على ذلــك في 
اجتماع وزراء خارجية المجموعة في يوليو الماضي، الذي 

حضره وزراء خارجية الواليات المتحدة وروسيا. 
وفي إدراك ألهمية هذه القضايا، تنظر الدول النامية 
فــي قــمــة الــعــشــريــن، إلـــى ضــــرورة حــمــايــة ســالســل اإلمــــداد 
الــعــالــمــيــة، وأهــمــيــة اســتــجــابــة الــمــجــمــوعــة لــتــحــديــات أمــن 
الطاقة، والغذاء، وحماية الفئات األكثر تضرًرا، وهي األمور 
المالية السعودي »محمد الجدعان« في  التي دعمها وزير 
دعــم  بأهمية  مطالبا  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر   14 فــي  تصريحه 
توزيع األسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين 

والمستخدمين. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، األمـــيـــر »فــيــصــل 
ــوزاري فــي يوليو  بــن فــرحــان«، قــد شــدد أمـــام المؤتمر الــ

الدولي  المجتمع  مع  المملكة منخرطة  أن  على   ،2022
في  وسًعا  تدخر  لم  بــالده  وأن  والتعافي،  النمو  لتسهيل 
مع  واالنــخــراط  للمجموعة،  اإلندونيسية  الرئاسة  دعم 
تعزيز  أجــل  مــن  الــدولــي  والمجتمع  المجموعة  أعــضــاء 
المستدام  النمو  لتسهيل  الــمــبــادرات  وتقديم  الــتــعــاون، 
الــريــاض  دعــت   ،2022 سبتمبر  وفــي  الــشــامــل.  والتعافي 
التجارة  بتوسيع  االهتمام  ضــرورة  إلــى  المجموعة  دول 
الــرقــمــيــة، جــنــًبــا إلـــى جــنــب مـــع تــســهــيــل حــركــة ســالســل 
والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت  إدمـــاج  ودعـــم  القيمة، 
وتشجيع الجهود التي تسعى إلى االستفادة من اعتماد 

التقنيات الجديدة لدعم النمو الشامل والمستدام. 
ومع هذا الدعم السعودي لرئاسة إندونيسيا للقمة، 
ــازات الــتــي  ــرة مــالــيــة إنــدونــيــســيــا، إلـــى اإلنــــجــ ــ لــفــتــت وزيـ
حققتها المجموعة فترة رئاسة المملكة لها -في الفترة 
من 1 ديسمبر 2019 إلى نهاية نوفمبر 2020- مثل »إنشاء 
والتأهب  كوفيد–19«،  وبـــاء  مــن  للوقاية  مــالــي  صــنــدوق 
واالستجابة له، وإجراء مناقشات مثمرة حول موضوعات 

التضخم في أسعار الغذاء والطاقة.
ــــي ظــــل الــــوضــــع الـــحـــالـــي، واالنــــقــــســــام الــعــالــمــي  وفـ
بــشــأن الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، يتوقع الــعــديــد من 
المراقبين، أنه في حالة حضور الرئيس الروسي، »بوتين« 
أعمال القمة، فقد ُتحجم مجموعة من قادة الدول عن 
وفود  إرســال  أو  بعد،  عن  بالمشاركة  ويكتفون  الحضور، 
القمة  ُتــصــدر  أال  تــوقــعــات  مــع  مــســتــوى منخفض،  عــلــى 
الخارجية  وزراء  مؤتمرات  في  حــدث  كما  ختاميا،  بيانا 
الدورة  التي تترأس  الهند  أن  والمالية في يوليو. ويذكر 
التالية، والبرازيل التي تترأس الدورة التي تليها، كالهما 
بسبب  روســيــا  على  األمريكية  العقوبات  إلــى  ينضم  لــم 
الــحــرب األوكــرانــيــة، ومــن ثــم يستمر حضور روســيــا هذه 

القمة قائًما حتى 2024 على األقل.
ومع توقع عدم صدور بيان ختامي، إال أن هناك آماال 
عام بخصوص  اتجاه  وخلق  مناقشات،  وتوقعات إلجــراء 
قــضــايــا حــاكــمــة فــي االقــتــصــاد الـــدولـــي، خــاصــة فــي نهج 
ــــدول الــنــامــيــة الــتــي  ــون الـ ــة ديــ ــ مــعــالــجــة الــتــضــخــم، وأزمـ
الروسية  الحرب  وتداعيات   ،19 كوفيد–  بسبب  تفاقمت 
األوكرانية، وإجــراءات رفع سعر الفائدة، خاصة أن زيادة 
ديون  أزمة  فاقما من  األمريكي،  الــدوالر  وقوة  التضخم، 
نحو  تمثل  التي  والنامية،  الصاعدة  األســواق  اقتصادات 
أدت  فيما  الــعــالــمــي،  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن   %40
أزمــة »كــورونــا«، إلى زيــادة هذه الديون إلى أعلى مستوى 
إيـــرادات  مــن   %250 مــن  أكــثــر  وبلغت  عــامــا،   50 منذ  لها 
رئيسًيا  يعد مستورًدا  الــدول  وكثير من هذه  الحكومات، 
السياحة  على  كبيرا  اعتمادا  يعتمد  أو  األولــيــة،  للسلع 

والتحويالت.
العشرين  مجموعة  قامت  الماضيين،  العامين  وفي 
بــــدور بــالــغ األهــمــيــة، حــيــث ســارعــت إلـــى مـــبـــادرة تعليق 
مدفوعات خدمة الدين لنحو 50 بلًدا، وهي المبادرة التي 
إطار  وضعت  وبعدها   ،2021 نهاية  مع  بها  العمل  انتهى 
لها  يتقدم  لم  ولكن  الديون،  لمعالجة  المشترك  العمل 
نوفمبر،  اآلن من قمة  األمــر يتطلب  بلدان،  سوى ثالثة 
والبنك  النقد،  صندوق  طرح  وقد  المبادرة،  هذه  تفعيل 

الدوليان، خريطة طريق لهذه المشكلة. 
عــلــى الــعــمــوم، فــإنــه رغـــم احــتــمــاالت إخــفــاق القمة 
ببروز  توقعات  وظهور  مشترك،  بيان  إلــى  توصلها  وعــدم 
العديد من االنقسامات خاللها، بسبب تداعيات العملية 
أن  يأمل  العالم  أن  إال  أوكــرانــيــا،  فــي  لروسيا  العسكرية 
لمشاكله  حــلــول  إلـــى  للمناقشات  الــعــام  االتــجــاه  يـــؤدي 
الغذاء  وأزمـــات  والــركــود  التضخم  رأسها  وعلى  الراهنة، 

والطاقة وارتفاع المديونية.

الأح��������������داث ال����ع����ال����م����ي����ة وت����اأث����ي����رات����ه����ا 

ف����ي م���خ���رج���ات »ق���م���ة ال���ع�������ش���ري���ن« ال��م��ق��ب��ل��ة

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

م���ت���ى ي����ك����ون ال�����غ�����ذاء »ع�������ش���وي���ا«؟

بقلم:
د. إسماعيل محمد املدني

} عــطــفــًا عــلــى مــقــال )حــيــاد الــعــرب تجاه 
الــثــورة اإليــرانــيــة.. لــمــاذا(؟ وإشــــارة إلــى تهديد 
الــلــواء  اإليــرانــي  الــثــوري  للحرس  الــعــام  القائد 
»حسين سالمي« وتحذيره للسعودية لكبح وسائل 
اإلعالم! وهو التحذير »الفارغ« من أي مضمون، 
إيران  بأن  والغرب،  أمريكا  يريد مسايرة  ولكأنه 
ــزة( لــمــمــارســة اإلرهــــــاب ضـــد الــســعــوديــة  ــاهــ )جــ
والخليج، )إن أردتم(! وها هو »الحرس الثوري« 
سيعلن إرهابه القادم، على شماعة اإلعالم! فإن 
الثوري(  حرسه  وقائد  اإليراني  )الهيجان  مثل 
يحتاج إلى رّد سعودي، وخليجي، وعربي صارم، 
خاصة أن التهديدات األمريكية ضّد السعودية، 
مخرجها األخبث هو عبر إيران وإرهابها وإرهاب 
أذرعها، خاصة »الحوثيين«! وهو األمر الذي بات 
)التخادم(  حجم  انكشاف  بعد  الجميع،  يعرفه 
خالل  إيــران،  مع  الغربي  األمريكي  و)التواطؤ( 
الماضية  السنوات  خــالل  ثم  الماضية،  العقود 

منذ أحداث 2011 وما تالها!
العربية  الشعوب  تأخذ  الــذي  الوقت  في   {
على »اإلعالم العربي« الحيادية تجاه مظلومية 
لم  الــذي  الثائر ضــّد نظامه،  اإليــرانــي،  الشعب 
شعبه  تجاه  والقمع  واالستبداد  الظلم  يمارس 
فــقــط، وإنــمــا ابــتــلــيــت بــارتــكــابــه وتــدخــالتــه دول 
الــخــلــيــج والـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن وســـوريـــا، ما 
يحتاج إلى )موقف إعالمي عربي(، أكثر وضوحًا 
ــي مـــنـــاصـــرة ثـــــورة الــشــعــب اإليــــرانــــي، وفــضــح  فـ
أساليب »نظام الماللي« القمعية واالستعمارية 
المآخذ  على حساب معيشة شعبه! وسط هذه 
نجد  العربي،  اإلعـــالم  على  »الشعبية«  العربية 
ليزايد  جــاء  الــثــوري،  للحرس  الــعــام  القائد  أن 
على السعودية تحديدًا! وهي العظمة في حلق 
اإلشــارة  يعطي  وكأنه  فيهدد،  اإليراني،  اإلرهــاب 
إلـــى الــغــرب وخــاصــة الـــواليـــات الــمــتــحــدة أو قد 
بالدور  للقيام  باالستعداد  اإلشـــارة،  منها  أخــذ 
المطلوب ضد السعودية، عبر اإلرهاب اإليراني 
وإرهاب أذرعها »الحوثي«! هل باتت لعبة التخادم 

بين أمريكا وإيران مكشوفة إلى هذا الحد؟!
 } إن إيران التي تمارس كل أشكال التدخل 
الدول  أبناء  المليشيات من  وتبني  والتحريض 
ــن أصــــحــــاب الــتــبــعــيــة والـــضـــالل  ــ الـــعـــربـــيـــة، ومـ
أو  والطائفية واالرتــزاق، ال تريد من السعودية 
الدول العربية حتى متابعة وتغطية أخبار الثورة 
ضد نظامها االستبدادي والظالمي والتوسعي 
رغم أنها قضية هّزت عواصم كثيرة في العالم! 
فــي شــؤونــهــا(! فيما  )تـــدخـــاًل  ذلـــك  تعتبر  هــي 
احتضانها اإلرهابيين في زعزعة أمن واستقرار 
أخـــرى،  عــربــيــة  ودول  والــســعــوديــة  الخليج  دول 
للمظلومين(  ونصرة  إنسانية  )خدمة  تعتبرها 
كما ترّوج زيفًا وخبثا! لتضمن بقاء والء األتباع 

»المضللين« لها ضد أوطانهم!
الــتــصــريــح األخـــــرق على  هــــذا  إن مــثــل   {
اإليــرانــي  الــثــوري  للحرس  الــعــام  القائد  لسان 
األمريكي(  )الهياج  توقيت  في  السعودية،  ضد 
بلس(  )أوبـــك  قــرار  بعد  أيــضــًا،  السعودية  ضــد 
لتخفيض إنتاج النفط، ال يجب أن يمّر مرور 
الكرام، ال على السعودية وال على دول مجلس 

العربية، ألن حّجة  التعاون، وال على الجامعة 
التهديد حّجة واهية تّم تعليقها على التغطية 
اإلعــالمــيــة الــســعــوديــة لــالنــتــفــاضــة اإليــرانــيــة، 
إعالم  كل  في  التغطية  مكان  أصــاًل  هي  والتي 
العالم كما قلنا ألنها ثورة حقيقية تحدث على 
أن  تغطيتها، خــاصــة  مــن  والبـــّد  الــواقــع،  أرض 
أتباعه( وعبر سنوات  وإعالم  اإليراني  )اإلعالم 
ويمارس  تحريضي صــرف(  )إعــالم  هو  طويلة، 
كـــل أشـــكـــال الــفــبــركــة والـــكـــذب ضـــد الــســعــوديــة 
أن  يحدث  ولــم  أخـــرى،  وعربية  خليجية  ودول 
هدّدت السعودية أو هذه الدول، بما يخص تلك 
التغطيات اإليرانية الكاذبة والتحريضية، رغم 

حّقها الثابت في فعل ذلك!
لــلــحــرس  الــــعــــام  الـــقـــائـــد  ــريـــح  تـــصـ إن   {
ــثــــوري، هـــو تــصــريــح لــجــّر وإثــــــارة )إشــكــالــيــة  الــ
به  يــقــوم  مــا  لخدمة  الــســعــوديــة،  مــع  مفتعلة( 
تحريض  مــن  وإعــالمــهــم،  األمريكيون  الساسة 
وخطاب كراهية، ضد السعودية، ومن دون تبرير 

منطقي!
تتبعه  أمريكا،  تتبعه  الــذي  النهج  ذات  هو 
في  داخلها  كبير  خلل  مــن  تعاني  وهــي  إيـــران، 
مواجهة شعبها، ومحاولة إلصاق مشاكل إيران 
الداخلية بالسعودية! وكما تفعل أمريكا »بايدن« 
وفشل  شعبه،  مع  الداخلي  الخلل  يواجه  وهــو 
الديمقراطيين في تأمين االستقرار الداخلي، 
أسعار  في  والغالء  الكبير،  التضخم  ومعالجة 
األوكرانية ضد  األزمــة  في  وتدخالتها  الطاقة، 
ــا، وفــــرض الــعــقــوبــات الــتــي ارتـــــدت على  ــيـ روسـ

شعبها والشعوب في االتحاد األوروبي!
} هي إذًا لالستهالك المحلي لغة العاجز 
ال  والــذي  داخليًا،  والــمــأزوم  سياسيًا،  والفاشل 
يزال أمامه ما يخيفه من نموذج قوي ومستقر 
وذلك  عليه،  ليصّب جام غضبه  السعودية،  إال 

سواء في أمريكا أو في إيران!
رفاهية  يــغــّذي  مــا  تــمــارس  التي  السعودية 
العالم  فــي  األســـرع  هــو  بتسارع  وتنمو  شعبها، 
ــبــــط كــل  ــحــ ــب آخـــــــر اإلحـــــصـــــائـــــيـــــات، وتــ ــســ حــ
فــي حلق  شــوكــة  الـــمـــؤامـــرات ضـــّدهـــا، ستبقى 
كارهيها وحاسديها »الفاشلين« داخل بلدانهم! 
ــدًا حــجــم حــقــدهــم بــســبــب )عـــدم  ــيـ ــدرك جـ ــ وتــ
وضــّد  ضــدهــا  مخططاتهم  كــل  فــي  نجاحهم( 
الخليج! وترى جيدًا حجم الُسعار والهستيريا 
الــمــصــاب بــهــمــا أعـــداؤهـــا، وهـــم يــرونــهــا ثابتة 
ومــتــجــاوزة، لــكــل أحــقــادهــم، وصــــراخ إعالمهم 
تــرتــّد الحــقــًا ضدهم،  التي  التشويه  وحــمــالت 
ــام الــمــأ فـــي الــعــالــم كــلــه! ورغـــم  ــ وعــلــيــهــم وأمـ
ذلـــك، فــالبــد مــن لجم هــذا الــُســعــار بين حين 
حين  خاصة  اإلعــالمــي،  المستوى  على  وآخــر 
السعودية(  بـ)فوبيا  المصابون  هــؤالء  يعتقد 

أنهم قادرون على التهديد!
نقول للقائد العام للحرس الثوري: )اذهب 
وتفّرغ لمصيبة نظامك في شعبه، فقد انكشف 
منكم  أكــبــر  ستبقى  والــســعــوديــة  المستور،  كــل 
سعيكم(!  فيها  وخــاب  أعزها  اهلل  ألن  جميعًا، 
ســالمــي(!  حسين  يــا  اتلهي  )روح  وبــالــمــصــري 

حفظ اهلل بالد الحرمين.

ال شك أن استئناف انعقاد 
ــة فــي  ــ ــدوريـ ــ الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
ــر فـــي نــوفــمــبــر الـــقـــادم  ــزائـ الـــجـ
الحفاظ  في  مهمًا  تحواًل  يعد 
عــلــى بــنــيــة الـــعـــالقـــات الــعــربــيــة 
واالحــتــفــاظ بــمــؤســســة الــقــمــة، 

باعتبارها أعلى مؤسسات الجامعة العربية والمنوط 
بــهــا مــســتــقــبــل الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك، فـــي ظل 
تهديدات وتحديات استثنائية تمس وجود المنطقة. 
منذ  تاريخية  استهداف  منطقة  العربية  فالمنطقة 
نشأتها من قبل قوى إقليمية ودولية وقوى داخلية. 
وهذه القمة هي القمة الثالثة واألربعون منذ تأسيس 
الجامعة العربية. وهذا العدد في حد ذاته يؤكد أنه 
الجامعة  عن  بديل  وال  العربية  القمم  عن  بديل  ال 
الــعــربــيــة، وأنــهــا الــبــديــل لكل الــخــيــارات والــمــقــاربــات 
اإلقليمية والدولية التي تسعى إلى ملء فراغ القوة 

في المنطقة وتحويلها إلى مناطق نفوذ.
تأتي قمة الجزائر بعد آخر قمة عقدت في تونس 
عام 2019، وهي فترة طويلة في تاريخ المنطقة التي 
استباحتها قوى إقليمية ودولية، وفترة طويلة أيضًا 
الــتــي تمس  والــتــهــديــدات  الــتــحــديــات  تــراكــمــت فيها 
في  نــرى  كما  الــعــربــيــة،  الـــدول  مــن  الكثير  مستقبل 
عربية  مــع خــالفــات  وســوريــا،  واليمن  وليبيا  الــعــراق 
القضية  وتــراجــع  الفلسطيني  االنــقــســام  واســتــمــرار 

الفلسطينية.
التي  األوكرانية  الحرب  سياق  في  القمة  وتأتي 
ــة إلــى  ــاديـ ــتـــصـ وصـــلـــت تــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة واالقـ
المنطقة، وفي سياق الصراع على قمة النظام الدولي 
بين الصين وروسيا من جهة، والواليات المتحدة من 
جهة ثانية، إضافة إلى الملف النووي اإليراني، وفي 
المنطقة  مستقبل  يتحدد  ســوف  التحول  هــذا  قلب 

العربية، ودورها ومكانتها.
ولعل التحدي األكبر الذي يواجه القمة العربية 
لــدى  ومــكــانــتــهــا  وهيبتها  مصداقيتها  اســتــعــادة  هــو 
العمل  وحيوية  بفاعلية  والثقة  الــعــربــي،  الــمــواطــن 
العربي المشترك، وهذا يتطلب أمورًا أهمها مستوى 
الـــحـــضـــور والــــحــــرص عــلــى أن يـــكـــون عــلــى مــســتــوى 
القادة، ووضع القرارات موضع التنفيذ، والقفز على 
وخصوصًا  العربية  المصالحات  وتعميق  الخالفات 
الفلسطيني،  االنقسام  إلنهاء  الداعم  القرار  اتخاذ 
خالل  مــن  الفلسطينية  للمصالحة  مــبــادرة  وتبني 

القمة.
الــتــفــاؤل فــي عقد هــذه القمة أنها  ومــن دواعـــي 
تأتي بعد أن دّبت الحياة مجددًا في الجسد العربي، 
وأبـــرزهـــا قــمــة الــعــال والــمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة وهــي 

األساس في نجاح القمة..
وهو  بالتوافق  تعقد  العربية  القمم  كانت  وقــد 
أساس نجاحها، وتزامنت أيضًا مع تهديدات سياسية 
وأمنية تمس األمن القومي العربي كله. فعلى سبيل 

الــمــثــال قــمــة أنــشــاص تــزامــنــت 
مـــع الــخــطــر اإلســرائــيــلــي على 
فــلــســطــيــن والـــمـــنـــطـــقـــة كــلــهــا، 
مع  تزامنت  لبنان  في  والثانية 
الـــعـــدوان الــثــالثــي عــلــى مــصــر، 
ــثــــة لـــمـــواجـــهـــة  ــالــ ــثــ ــة الــ ــمــ ــقــ والــ
وقمة   ،1964 عام  األردن  نهر  مياه  تحويل  مشروعات 
وقمة   ،1967 عــدوان  أعقاب  في   1967 عــام  الخرطوم 
بين  المسلح  الــصــدام  لمواجهة   1970 عــام  القاهرة 
القاهرة 1976  األردن والمقاومة الفلسطينية، وقمة 
بغداد  وقــمــة  لبنان،  فــي  األهلية  الــحــرب  فــي  للنظر 
ونــقــل مقر  كــامــب ديفيد  اتــفــاقــات  أعــقــاب  1987 فــي 
الحرب  لمواجهة  عمان  وقمة  تونس،  إلــى  الجامعة 
القاهرة 1990 لمواجهة  العراقية. ثم قمة  اإليرانية 
ألن  القمم؛  أهمم  من  وهــي  للكويت،  العراقي  الغزو 
ــذا الـــغـــزو تــرتــب عــلــيــه تــحــول فـــي مــفــاهــيــم األمـــن  هـ
القومي العربي ومصادر التهديد. وفي كل قمة تصدر 
في  تكمن  كانت  المعضلة  لكن  المطلوبة،  الــقــرارات 
دخلت  مثاًل  أنشاص  قمة  فبعد  وااللــتــزام.  التنفيذ 
أوجــدت  وقمة 1964  العربية في حــرب 1948،  الــدول 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وعــمــومــًا تــعــقــد الــقــمــم الــعــربــيــة نــتــيــجــة عــامــل 
التهديدات والتحديات، وهي الحالة التي انتهت بغزو 
الخارجية  التدخالت  عامل  وأيضًا  للكويت،  العراق 
في  رأيــنــا  كما  والــدولــيــة  اإلقليمية  الــقــوى  قبل  مــن 
الغزو األمريكي للعراق 2003، وعدوان إسرائيل على 
قوة  وبــقــدر   .2008 غــزة  على  والــعــدوان   ،2006 لبنان 

الفعل العربي بقدر ما يتاح للقمم النجاح.
لكي تنجح قمة الجزائر فاألمر يتطلب مستوى 
الــتــمــثــيــل، وحـــضـــور كـــل الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقــــــرارات 
بمتابعتها  وااللــتــزام  التهديدات  مستوى  إلــى  ترقى 
وتــنــفــيــذهــا، ووضـــع حــد لــلــخــالفــات الــعــربــيــة، ووضــع 
رؤية أمنية عسكرية عربية مشتركة، وتفعيل مجلس 
التهديدات  ماهية  حــول  والــتــوافــق  الــعــربــي،  الــدفــاع 
لها  لما  االقتصادية؛  القمم  دور  وتفعيل  الخارجية، 
من قوة للفعل العربي المشترك ومواجهة المشاكل 

الكونية االقتصادية وحروب الطاقة والغاز..
ــر هـــي قــمــة مــصــيــريــة  ــزائـ ويــبــقــى أن قــمــة الـــجـ
مؤسسة  دور  اســتــعــادة  مــن  الــعــرب  الــقــادة  تمكن  إذا 
القمة بعد ثالث سنوات من التأجيل. وبعد أن فقد 

الكثيرون األمل في عقدها.
ويجب القول أن أية قوة غير عربية لن تستطيع 
أن تــكــون بــديــاًل لــلــقــوة الــعــربــيــة الــمــوحــدة فــي مــلء 
أي فــــراغ فــي الــمــنــطــقــة؛ ألن األمــــن الــعــربــي واحـــد، 
وذلك يتطلب العمل على إصالح المنظومة العربية، 
والـــدفـــع نــحــو الــمــزيــد مــن الــخــطــوات االنــدمــاجــيــة، 
ــة عــربــيــة مــشــتــركــة لــلــســالم تنهي  وأخـــيـــرًا تــبــنــي رؤيــ
االحتالل اإلسرائيلي وتقيم الدولة الفلسطينية.
} كاتب وأكاديمي فلسطيني
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اختر كلماتك بعناية

أكاديميا  اإلنجليزية  اللغة  فــي  التخصص  أن  فــي  شــك  ال 
دقة  أكثر  جعلني  الثانوية  المرحلة  فــي  للطالب  تدريسها  ثــم 
أنني متمكن من  يعني ذلك  أن  دون  المفردات )من  اختيار  في 
اليوم  إليكم  وأســوق  بقرونها(،  ممسك  أنني  بدرجة  اللغة  تلك 
حكاية عن أهمية التدقيق في اختيار الكلمات، وبطلها اإليراني 
الــذي ذهب  الدولي،  القانون  في  الجامعي  األستاذ  برقي  نــوروز 
فامتطى  اإلنجليزية،  اللغة  لدراسة  قصيرة  دورة  في  كندا  إلــى 
طائرة من باكو في أذربيجان إلى مونتريال، في رحلة استغرقت 
24 ساعة، أعقبتها وقفة قصيرة في مطار مونتريال بكندا، ثم 
بمقاطعة  هاليفاكس  وهــي  النهائية  وجهته  إلــى  داخلية  رحلة 
والعقلية،  الجسدية  الــقــوى  منهك  بــرقــي  وكـــان  نوفاسكوشيا، 
وضع حقيبة  في  مساعدته  فحاولت  ذلك،  المضيفة  والحظت 
يده على الرف العلوي، وألن الحقيبة كانت تنتمي إلى عصر ما 
منا  الكثيرين  كعادة  كبيرة  تنوء بحمولة  وكانت  الخميني،  قبل 
الذين يتفادون دفع قيمة أمتعة السفر الزائدة، بحمل األشياء 
الثقيلة في حقيبة اليد، فقد طلب برقي من المضيفة أن تكون 
وبسبب  محتوياتها،  وتتبعثر  تنتفخ  قــد  الحقيبة  ألن  ــذرة  حـ
ضعف إلمامه باللغة اإلنجليزية، فقد استخدم كلمة »إكسبلود 
– تنفجر« بداًل من كلمة »أوبن – تنفتح«، وألن مالمحه شرقية 
إيــران  أن  وخاصة  وجهه،  من  تطفح  كانت  اإلرهابية  والجينات 
تعلن مرارا حرصها على تصدير ثورتها، فقد صرخت المضيفة:  
يا لهوي، الشنطة فيها متفجرات )باإلنجليزية طبعًا( واندفعت 

نحو رجال األمن.
ــوان قــلــيــلــة كــان  ــــالع بــقــلــيــل، وخــــالل ثــ ــان ذلـــك قــبــل اإلقـ وكــ
لهوي«،  »يــا  صرخات  وانطلقت  بالحديد،  مكلبشًا  برقي  نــوروز 
إلى وجود مسلم  تنبهوا  الذين  المسافرين  من حناجر عشرات 
الشرطة  مخفر  إلــى  برقي  واقتيد  الطائرة،  على  إرهــابــي(  )أي 
حيث قضى شهرًا في حبس انفرادي )وهو الذي جاء إلى كندا 
بغرامة  معاناته  وانتهت  اإلنجليزية(  وتعلم  الناس  لمخالطة 
تعطل  عـــن  الـــطـــيـــران  شــركــة  خــســائــر  هـــي  دوالر،   6500 قـــدرهـــا 
السجن  من  خروجه  وبعد  متنها،  على  برقي  كان  التي  الرحلة 
يكفي  مــا  برقي  الجامعي  األســتــاذ  مــع  يبق  لــم  الغرامة  وســـداد 
حتى للسكن في فندق من دون نجوم، فلجأ إلى مسجد تديره 
فاعلو  يجمع  أن  انتظار  فــي  مونتريال  فــي  اإليــرانــيــة  الجالية 

الخير قيمة تذكرة عودته إلى طهران.
ومـــن الــمــؤكــد أنـــه أســتــفــاد لــغــويــًا مـــن تــلــك الــتــجــربــة وأنـــه 
لـــن يــنــســى طــــوال حــيــاتــه أن »إكــســبــلــود« تــعــنــي »يــنــفــجــر«، ولــو 
كــنــت مــحــامــي بــرقــي ألحـــضـــرت مــعــي إلـــى الــمــحــكــمــة قــامــوســًا 
إنجليزيًا، لعرضه على شركة الطيران بما يؤكد جواز استخدام 
كلمة »إكسبلود« للتعبير عن االنفتاح المفاجئ والقوي للشيء 
الشديد، وحتى عن  الغضب  أو  الضحك  وللتعبير عن  المغلق، 
ضاحكا/  انفجر  نــقــول  العربية  باللغة  )حــتــى  الــزائــد،  الشبع 

باكيا/ غاضبا(.
ولكن ما يجوز للخواجات ال يجوز لنا، فبعد أحداث سبتمبر 
2001، تكلم الرئيس بوش عن »كروسيد«، ومعناها في القاموس 
الكلمة  إنه استخدم  لنا  »حرب صليبية« ولما هاج بعضنا، قيل 
مــجــازًا بمعنى »الــحــمــلــة الــتــي ال هــــوادة فــيــهــا«، فــصــدقــنــاه، أمــا 
عندما اقترب صديقي بإنجليزيته العاجزة من فتاة كانت تقف 
الباص  إذا كان  بــأدب ما  في محطة حافالت في لندن ليسألها 
الذي تنتظره يذهب إلى كامدن تاون، وبدأ جملته بـ»سكويزمي« 
فقد نال صفعة على وجهه، وكان من حسن حظه أن الفتاة لم 
تكن من النوع الذي يصرخ »يا لهوي«!  كان المسكين يعني أن 
فضلِك،  من  أو  سمحِت،  لو  وتعني:  مــي«  »إكسكيوز  لها:   يقول 
ولكنه جعلها »سكويز مي« ومعناها ضميني وأعصريني عصرا. 
وعندما ذهبنا إلى لندن ألول مرة التقينا في حفل عام نظمه 
التلفزيوني بشابة،  العمل  نــدرس فيه أصــول  كنا  الــذي  المعهد 
ــدت اســتــعــدادهــا  كـــان واضــحــا أنــهــا بــارعــة فــي هـــذا الــمــجــال وأبــ
ــان كــل واحــــد منا  لــمــســاعــدتــنــا فــي »مــشــاريــع الــتــخــرج«، فــقــد كـ
وحرص  الفنية،  مهاراته  فيه  ُيظهر  فيلم قصير،  بإعداد  ملزما 
تعطيه  أن  بها وطلب منها  االستعانة  العرب على  زمالئنا  أحد 
أن  بدال من  ولكنها ضحكت  أي فستانها،   ،dress /دريــس هار 

تصفعه وأعطته هار أدرس address، أي عنوانها البريدي.

كتبت: زينب إسماعيل
أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
خليجية أن متوسط عدد عقود 
ــي مــنــطــقــة  الـــــــــزواج الـــيـــومـــيـــة فــ
العربي يبلغ 587 عقدا  الخليج 
حين  في  الماضي،  العام  خــالل 
بلغ متوسط عدد عقود الطالق 
نــحــو 213 حـــالـــة خــالل  يــومــيــا 

العام نفسه.
ارتفاعا  البحرين  وسجلت 
الــــــزواج بنسبة  ــدد عـــقـــود  فـــي عــ
الـــكـــويـــت  ــد  ــعــ بــ وذلـــــــــك   ،%5.7
الخليجية  الـــدولـــة   – مــبــاشــرًة 
المتصدرة- التي سجلت ارتفاعا 

بنسبة %25.4. 

وبــلــغــت نــســبــة زيــــــادة عــقــود 
لــدول المجلس فــي عام  ــزواج  الـ
نحو   2020 بــعــام  مــقــارنــة   2021

.%2.1
امــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى عـــقـــود 

الـــــطـــــالق، فــســجــلــت الــبــحــريــن 
زيادة نسبتها 15.2% خالل العام 
نــفــســه، كــمــا جــــاءت الــكــويــت في 
بنسبة  -أيــضــا-  األولـــى  المرتبة 
35.6%. وبلغت نسبة زيادة عقود 

الــــطــــالق فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي نحو %4.1.

دول   4 بــــيــــانــــات  وبــــحــــســــب 
البحرين/  )اإلمـــارات/  خليجية 
قطر/ الكويت(، فإن نسبة عقود 
الـــذكـــور  مـــن  الــمــواطــنــيــن  زواج 
سنة(   34-20( الــعــمــريــة  للفئة 
نسب  بــلــغــت  فــيــمــا   ،%80 بــلــغــت 
الــمــواطــنــات  مـــن  الـــنـــســـاء  زواج 
ــة الــعــمــريــة  ــئـ ــفـ ــــالل نـــفـــس الـ خــ
في   ،%80.9 نحو  سنة(   34-20(
الذكور  طــالق  نسب  بلغت  حين 
مـــن الــمــواطــنــيــن لــنــفــس الــفــئــة 
العمرية أيضا نحو 51.2%، فيما 
سجلت النساء نسب طالق أعلى 

بلغت %58.6.

رايــتــس« )حــقــوق  »كــيــدز  ــّذرت منظمة  حــ
ــــس مــــن أّن  ــال( غـــيـــر الــحــكــومــيــة أمـ ــ ــفـ ــ األطـ
طفل  مليار  تهّدد  المناخي  التغّير  تداعيات 
حول العالم، معربة عن أسفها ألّن مستويات 
معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم 

تتحّسن خالل العقد الماضي. 
في  ومقّرها  الحقوقية  المنظمة  وقالت 
هولندا في دراسة سنوية إّن جائحة كوفيد-
األطــفــال،  فــي  كبير  تأثير  أيــضــًا  لها  كــان   19
الدواء  أو  الطعام  أحيانًا من  ُحرموا  إّنهم  إذ 
بسبب االضطرابات في القطاع الصّحي، ما 
أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سّن 

الخامسة. 
في  الــمــعــلــومــات  هـــذه  المنّظمة  وأوردت 
ــم »مــؤّشــر  دراســــة ُتــصــدرهــا ســنــويــًا تــحــت اسـ
حقوق األطفال« وتصّنف فيها 185 دولة وفقًا 
الدولية  لالتفاقية  منها  كــّل  امتثال  لــمــدى 
ــم  ــاًء عــلــى بـــيـــانـــات األمـ ــنـ لــحــقــوق الــطــفــل بـ

المّتحدة. 
آيــســلــنــدا  احـــتـــّلـــت   2022 مــــؤّشــــر  ــي  ــ وفــ
األولــى،  المراكز  وهولندا  وفنلندا  والسويد 
جمهورية  من  كــّل  الترتيب  تّذيلت  حين  في 
وأفغانستان  وســيــرالــيــون  الــوســطــى  إفــريــقــيــا 

وتشاد. 
ــة ورئـــيـــســـهـــا  ــمـ ــنـــظـ ــمـ وقــــــــال مـــــؤّســـــس الـ
 2022 مــــؤّشــــر  إّن  ــان  ــيـ بـ فــــي  دوالرت  ــارك  ــ مــ
من  والمستقبلية  الحالية  ألجيالنا  »مقلق 

األطفال«. 
يهّدد  بسرعة  يتغّير  »مناخًا  أّن  وأوضـــح 

اآلن مستقبلهم وحقوقهم األساسية«. 

»لم ُيحرز  وأعــرب دوالرت عن أسفه ألنه 
األطفال  معيشة  في مستويات  كبيرا  تقّدما 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ خـــــالل الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، وبــ
تــأّثــرت سبل عيشهم بــشــّدة مــن جــّراء  ذلـــك، 

الجائحة«. 
ــفـــال لــعــام  وبــحــســب مـــؤّشـــر حــقــوق األطـ
عقدين،  مــنــذ  مـــرة  ألول  ارتـــفـــع،  فــقــد   2022
 160 إلى  العالم  في  العاملين  األطفال  عدد 
مليونًا، أي ما يمّثل زيادة قدرها 8.4 مليون 

طفل خالل السنوات األربع الماضية. 
بالتعاون  المؤشر  هذا  المنّظمة  وأعــّدت 

مع جامعة إيراسموس في روتردام. 

بالمقابل، رّحبت الدراسة بالتقّدم الذي 
ــه بــعــض الـــــدول عــلــى صــعــيــد حــمــايــة  ــرزتـ أحـ

األطفال وتحسين حقوقهم. 
ومن هذه الدول على سبيل المثال أنغوال 
األطفال  وفــيــات  مــعــّدل  فيها  انخفض  التي 
وبنغالدش  النصف،  إلــى  الخامسة  سن  دون 
التي انخفض فيها إلى النصف تقريبًا عدد 
يعانون  الــذيــن  الخامسة  ســن  دون  األطــفــال 

من نقص في الوزن. 
يقرب  ما  إلــى  بوليفيا  بــدورهــا، خّفضت 
من النصف عدد الحوادث التي يتعّرض لها 

األطفال في العمل. 

تــحــت رعـــايـــة رئـــيـــس جــامــعــة الــعــلــوم 
عواد  غسان  الدكتور  األســتــاذ  التطبيقية 
نظم نـــادي الــمــرأة بــالــتــعــاون مــع مجلس 
أكتوبر  فعالية  الصحية  والوحدة  الطلبة 
 Be Aware« عـــنـــوان  تــحــت  الـــــــوردي 
الحملة  مـــع  تــزامــنــا   »Stay a Life
العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي 
الـــذي يــصــادف شهر أكــتــوبــر مــن كــل عــام، 
ــــك بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس األمـــنـــاء  وذلـ
ونخبة  الخاجة،  وهيب  الدكتور  األســتــاذ 
الجامعة  فــي  العليا  اإلدارة  أعــضــاء  مــن 

والطلبة. 
وتـــأتـــي هــــذه الــفــعــالــيــة ضــمــن جــهــود 
والتوعية  المجتمع  خدمة  في  الجامعة 
بـــــمـــــرض ســــــرطــــــان الــــــثــــــدي مــــــن خــــالل 
ــة  ــويـ ــوعـ ــتـ ــمــــالت الـ ــحــ ــا فـــــي الــ ــهـ ــتـ ــاركـ ــشـ مـ
بأخطار  منتسبيها  توعية  على  والحرص 
السرطان وكيفية مكافحته، ونشر  مرض 

ثقافة الفحص الذاتي والمبكر. 
كما تهدف الفعالية إلى محاولة رفع 
الــوعــي والــحــد مــن ســرطــان الـــثـــدي، عن 
طــريــق الــتــعــريــف بــــاألعــــراض، والــتــوعــيــة 
بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي 
أدويــة وعــالج هرموني  وطــرق عالجه من 
وعالج كيميائي وعالج باإلشعاع أو العالج 
المناعي، والجراحة التي تعد واحدة من 
احتمالية  بزيادة  المتمثلة  الفوائد  أكبر 

الشفاء، والتحسن إلى حد كبير.
ــة مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــت الــ ــنــ ــمــ ــضــ وتــ
الــتــوعــويــة حــول  الــفــعــالــيــات  مــن  متنوعة 
واعراضه  عالماته  الثدي  سرطان  مرض 
والــوقــايــة مــنــه وأهــمــيــة الــفــحــص المبكر 
والـــــدوري وطـــرق الــفــحــص والـــعـــالج، كما 
تـــضـــمـــنـــت الـــحـــمـــلـــة مــــحــــاضــــرة تـــوعـــويـــة 
حـــول الـــمـــرض قــدمــتــهــا الـــدكـــتـــورة زيــنــب 
إلى  باإلضافة  أستر،  مستشفى  من  علي 

الــفــحــوصــات الــمــجــانــيــة، والـــرســـم الــحــي 
نــادي  قبل  مــن  الــثــدي  بسرطان  للتوعية 
مواهب  ــراز  إلبـ الجامعة  فــي  الموهوبين 

الطلبة.
ــــح رئـــيـــس الــجــامــعــة  مـــن جــانــبــه أوضـ
ــور غـــــســـــان عــــــــــواد أن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ األســـــــتـــــــاذ الــ
هــــذه الــحــمــلــة تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــشــراكــة 
الــمــجــتــمــعــيــة بــيــن الــجــامــعــة ومــؤســســات 
المجتمع المدني، حيث تحرص الجامعة 
من  االجتماعية  مسؤوليتها  تعزيز  على 
المرض  هــذا  فــي مكافحة  اإلســهــام  أجــل 
إقامة مثل  تكثيف  والحد منه من خالل 
التعريف  التي من شأنها  الفعاليات  هذه 
إلى  إضافة  منه،  الوقاية  وسبل  بالمرض 
خــلــق أجــــواء مــن الــتــواصــل واأللـــفـــة ولــم 

الشمل بين أفراد المجتمع.

دانـيـال كـريـج تـقـلـد و�سـاما نالته 

�سخ�سية جيـمـ�س بوند على ال�سا�سة 
تقّلد الممثل البريطاني دانيال كريغ يوم الثالثاء من األميرة 
الذي  نفسه  الــوســام  الثالث،  تشارلز  بريطانيا  ملك  شقيقة  آن، 
نالته شخصية العميل 007 التي أداها الفنان على مدى 15 عامًا 

في أفالم جيمس بوند. 
مرات  بوند خمس  دور  توّلى  الــذي  عامًا   54 البالغ  فالممثل 
تو  تايم  »نو  رويــال« عام 2006 وآخرها في  »كازينو  أولها في فيلم 
جرجس  والقديس  ميخائيل  القديس  وســام  ُمنح   ،)2021( داي« 

»تقديرًا لخدماته لقطاعي السينما والمسرح«. 
وفي أفالم جيمس بوند التي كتبها إيان فليمينج وأدى شون 
كونري بطولة أولها عام 1963 حصل العميل الشهير على الوسام 
بــونــد في  افـــالم  مــن سلسلة  واســُتــخــدمــت جملة شهيرة  نــفــســه.  
 We've :تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة جاء فيها
been expecting you )»كنا ننتظرك«(.  وُنشرت صورة ظهر 
فيها كريج منحنيًا ومبتسمًا أمام األميرة آن خالل احتفال أقيم 

في قصر وندسور. 
وللعائلة المالكة البريطانية عالقة وثيقة بالسينما تجسدت 

في أكثر من مناسبة خالل السنوات األخيرة. 
وشاركت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مثاًل لمناسبة دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية لعام 2012 في لندن في مقطع فيديو 
فكاهي يأتي فيه جيمس بوند )أدى دوره يومها كريج( الصطحابها 
من قصر باكنغهام، وبفضل لعبة التوليف بدت الملكة التي كانت 
تقفز  ثم  مروحية  تستقل  وكأنها  والثمانين حينها  السادسة  في 

منها بالمظلة مع العميل 007 فوق ملعب أولمبي. 
وحقق فيلم »نو تايم تو داي« الذي أدت فيه الممثلة الفرنسية 
ليا سيدو للمرة الثانية دور فتاة جيمس بوند نجاحًا تجاريًا كبيرًا 

بعدما تأخر عرضه إلى خريف 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. 
وشّكل هذا الفيلم، وهو الخامس والعشرون من السلسلة، آخر 

ظهور لكريغ في الدور الشهير. 
وكانت البحرية الملكية البريطانية قد منحت كريغ بمناسبة 
أيــضــًا شخصية  تحمله  الـــذي  فــخــري  قــائــد  لقب  الفيلم  إطـــالق 

العميل الشهير. 
دور  إليه  الذي سُيسند  الممثل  اسم  يلّف  الغموض  يزال  وال 
أن  المستبعد  غير  ومــن  السلسة.  مــن  المقبل  الــجــزء  فــي  بــونــد 

يتواله للمرة األولى ممثل أسود أو حتى امرأة.

587 عقـد زواج يوميـا فـي الخليـج.. و213 عقـد طـاق

ــل فـــي الــعــالــم ــف ــار ط ــي ــل ــي يــهــدد م ــاخ ــن ــم الــتــغــيــر ال

جامعـة العلـوم التطبيقيـة تنظـم فعاليـة اأكتوبـر الـوردي

اللبنانيتين  الفنانتين  أن  السعودية  الترفيه  هيئة  أعلنت 
هيفاء وهبي وإليسا ستجتمعان في حفل فني يوم 28 أكتوبر 

الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي. 
لــه على  تــغــريــدة  فــي  آل الشيخ  تــركــي  الهيئة  رئــيــس  وقـــال 
حسابه الرسمي على »تويتر« ليل الثالثاء/األربعاء: »تنتظركم 
حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 
رياض  بوليفارد  في  أرينا  عبده  مسرح محمد  على  أكتوبر   28

سيتي إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض«. 
والحفل الفني لهيفاء وإليسا يأتي ضمن سلسلة حفالت 

فنية يتم الكشف عنها تباعا في إطار فعاليات موسم الرياض 
الذي يشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية. 

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض غدا الجمعة، 
بالنسختين  مــقــارنــة  أكــبــر حــضــور  بـــأن يشهد  تــوقــعــات  وســـط 
الــســابــقــتــيــن بــســبــب تــســهــيــالت الـــقـــدوم إلـــى الــمــمــلــكــة وتــزامــن 
دول  المشجعين من مختلف  آالف  الفعاليات مع قدوم مئات 
المملكة  ستكون  المقبل، حيث  الشهر  قطر  لمونديال  العالم 

محطة رئيسة لكثير منهم.

ال�سحة العالمية: لهذا ال�سبب.. تزداد 

الـمـزمنة  بـالأمـرا�س  الإ�سـابـة  حالت 

ماليين  ممارسة  عــدم  مــن  العالمية  الصحة  منظمة  حــذرت 
قد  ما  كــاِف،  بشكل  الرياضية  التمارين  العالم  حــول  األشــخــاص 

يترتب عليه عواقب وخيمة في السنوات المقبلة. 
المتحدة  لــأمــم  التابعة  العالمية  الصحة  منظمة  وأفـــادت 
العشرة من عــام 2020 وحتى عام  أمــس بأنه خــالل فترة األعــوام 
مــلــيــون شــخــص جــديــد في  يــصــاب 500  أن  الــمــرجــح  مــن   ،2030
جميع أنحاء العالم بأمراض القلب والسمنة والسكري واالكتئاب 

والخرف، وغيرها من األمراض، بسبب قلة ممارسة الرياضة. 
األنشطة  بــمــمــارســة  الــبــالــغــون  يــقــوم  بـــأن  المنظمة  وتــوصــي 
الــبــدنــيــة بــمــا ال يــقــل عـــن 150 دقــيــقــة أســبــوعــيــا، لــلــوقــايــة من 
الــعــالــم )5ر27%( ال  ربـــع ســكــان  أكــثــر مـــن  إن  وتـــقـــول  األمــــــراض. 
يحققون ذلك. وتعتبر المشكلة مضاعفة في الدول ذات الدخل 
الدول  بالمقارنة مع  8ر%36(  النسبة هناك  تبلغ  المرتفع )حيث 

ذات الدخل المنخفض )2ر%16(. 
أن  الضروري  من  ليس  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  وأكــدت 
يقوم المرء بأنشطة رياضية مثل الركض أو حضور حصص لياقة 
بدنية من أجل الحفاظ على اللياقة. كما يسهم ركوب الدراجات 

والسير السريع في تحسين اللياقة البدنية. 
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وما اأدراك ما النتخابات

صورته  تكون  اشكبر  )ويتكتك(  يتفنن  صاير  مرشح  كل   *
أي  بــأخــذ  أصــال  وقــت يفكر  عــنــده  مــا  واشكثرهم  وويـــن يحطها 

دورات تأهيلية!! 
ــودة طــــول الــســنــة فـــي جــمــيــع الــمــواضــيــع  ــوجـ ــدورات مـ ــ ــ * الـ
الــدراســات  مركز  في  التخاطب  برتوكوالت  في  حتى  والقوانين 
أو  يــحــضــرونــهــا  الــذيــن  المترشحين  عـــدد  كــم  ولــكــن  والــبــحــوث، 

يفكرون أصال في االستفادة منها؟؟
* اليوم رحت اشتكيت على عدد من المرشحين ألنه وضع 
صورته بالحجم الكبير جدا على زاوية الشارع الرئيسي بحيث 
»ما نقدر نشوف الطريق« فصرنا نحن سكان المنطقة في خطر 

حدوث حوادث بسببها!!
* أصــــال لــيــن تــســأل الــمــتــرشــح عـــن بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي 
يقول لك: مفاجأة تعالوا الخيمة أو المجلس لكي تسمعوها!! 
يحسسك أنها اسرار عن قنبلة ذرية مو برنامج انتخابي يخدم 

به الشعب!
* أحـــد المترشحين عــنــدمــا ســألــنــاه عــن ســبــب عـــدم وضــع 
لذلك  برنامجي،  يسرقوا  أن  أخشى  قــال:  االنتخابي  برنامجه 
الحرب  خطط  يبوقون  يخاف  هتلر  )عـــدال  قــريــبــا؟؟  سأظهره 

مالو(.
المختلفة  االحـــجـــام  ذات  الــصــور  ــذه  هـ كــل  أصـــال  لــمــاذا   *
المنتشرة في الشوارع والطرق باإلضافة الى مصاريف الدعوات 
للعشاء؟ لماذا ال يضع كل مترشح برنامجه االنتخابي وسيرته 
الذاتية وصورته في صفحته على االنستغرام وكل مواطن يدخل 

ويقرأ ويختار األفضل من وجهة نظره وتفكيره؟
* أبــــوي يــقــول رشـــحـــوا فــــالن ألنــــه رفــيــجــه، طــيــب وخــــدوم 

ويستاهل!
* أصال انا ما أعرف أي مترشح في منطقتنا بس أمي تقول 
أخو جارتنا مخضرم فاز مرتين في االنتخابات وهو زين ما في 

داعي نعور راسنا مع واحد جديد.
* بشوف األهل من بيرشحون وبرشح نفسهم.

* كلما سألت أحدا قال رشح فالنا ألنه فاز مرتين ومخضرم، 
مع اننا ما نسمع صوته وال نشوفه اال في فترة االنتخابات، طيب 
كيف  الثماني سنوات؟  للمواطن خالل  العظيمة  إنجازاته  شنو 
التي  الــقــرارات  ماهي  الجلسات؟  في  أصــال  نسبة حضوره  كانت 
للمواطن خالل  ناقشها؟ ماذا قدم  التي  والقوانين  وافق عليها 
البرلمان؟ )ما نعرف إال أنه مخضرم( هذا هو  فترة وجوده في 

الجواب مع األسف الشديد.
* المترشح الفالني صديقنا دعانا على خيمته االنتخابية 
يقولون الربع مسوي خوش عشا بروح بتعشى وبسلم على الربع 

وأكيد بنرشحه على األقل هو عنده شهادات.
منهم  الكثير  ألن  الحقيقية  المأساة  هم  الشباب  أصــال   *
صوتهم  وإعــطــاء  التصويت  مسؤولية  بحجم  وعــي  عندهم  مــا 
لأفضل، المصيبة أنهم ال يعرفون من وكيف يختارون األنسب، 
أهلهم مع  وكـــالم  رغــبــات  انــهــم يسيرون خلف  الــكــارثــة فهي  أمــا 

األسف الشديد.
في  يوميا  نــقــرأهــا  الــتــي  المسجات  مــن  بسيطة  نــبــذة  هــذه 
قروبات األهل واألصدقاء، هل أحتاج أن أكتب المزيد لكي نعرف 
حجم المأساة التي نعيشها أو أسكت وأكتفي؟؟ هل هذه األفكار 
للدفاع  المناسب  وترشيح  البرلمانية  االنتخابات  لتقوية  تنفع 

عن حقوق المواطنين؟

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com
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فـــعـــالـــيـــات مـــو�ـــســـم الــــريــــا�ــــس اأواخــــــــــر اأكـــتـــوبـــر

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16281/pdf/1-Supplime/16281.pdf?fixed7632
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/section/CLRS
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312736


العدد:  12248

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

P  12

Link

P  3

Link

Link

P  3

Link

03حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 24 ربيع الأول 1444 ـ العدد 12248

Thursday 20 th October 2022 - No. 12248

ا�شتقبل ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، رئي�س ديوان الرقابة 

احلمادي،  اهلل  مال  الدكتور  اأم�س  مكتبه  يف  والإدارية،  املالية 

ع�شو جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، الذي 

واللوائح  الت�شريعي  »التفوي�س  اجلديد  كتابه  من  ن�شخة  اأهداه 

الت�شريعية - درا�شة مقارنة«.

اإعداد هذا  الدكتور احلمادي يف  اأحمد بجهود  ال�شيخ  واأ�شاد 

الكتاب وما ي�شكله من اإ�شافة نوعية يف اإثراء العمل الت�شريعي 

يف مملكة البحرين، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح. 

اأبناء  بجهود  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  ونّوه   

البحرين واإ�شهاماتهم يف دعم امل�شرية التنموية، وحر�شهم على 

خمتلف  يف  وريادتها  اململكة  مكانة  يعزز  مبا  والتطور  التقدم 

املجالت.

 من جانبه، �شكر الدكتور مال اهلل احلمادي ال�شيخ اأحمد بن 

للــدار�شني  ا�شتقباله ودعمه وت�شجيعه  اآل خليفة، على  حمــمد 

والباحــثني مبا فيــه خري وتقدم وازدهار وطننا الغايل.

رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية 

ي�ستقبل الدكتور مال اهلل احلمادي

وزيرة ال�سحة تبحث �سبل 

التعـــاون مــــع ال�سفــري امل�ســـري

وزيرة  ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

�شفري  �شعبان  حممد  يا�شر  الوزارة،  مببنى  مكتبها  يف  ال�شحة، 

وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

البلدين  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث 

ال�شقيقني يف املجال ال�شحي.

ويف م�شتهل اللقاء، رّحبت بال�شفري امل�شري، واأ�شادت بعمق 

مملكة  بني  جتمع  التي  والتاريخية  املتميزة  الأخوية  العالقات 

اأهمية  اإىل  لفتًة  ال�شقيقة،  العربية  م�شر  وجمهورية  البحرين 

املجالت،  كافة  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  املثمر  التعاون  تعزيز 

وموا�شلة تدعيم م�شارات التعاون الثنائي ال�شحي.

رئي�س هيئة الأركان ي�ستعر�س عالقات التعاون 

مع قائد قوات امل�ساة البحرية الأمريكية

ا�شتقبل الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان الفريق اأول ايريك �شميث )Eric M.Smith( م�شاعد قائد 

قوات امل�شاة البحرية الأمريكية، وذلك بح�شور �شفري الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�شديقة لدى مملكة البحرين �شتيفن بوندي، 

�شباح اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م.

وخالل اللقاء رّحب رئي�س هيئة الأركان مب�شاعد قائد قوات 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  و�شفري  الأمريكية  البحرية  امل�شاة 

عالقات  ا�شتعرا�س  مت  حيث  البحرين،  مملكة  لدى  ال�شديقة 

والوليات  البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

بحث  مت  كما  الع�شكري،  املجال  يف  ال�شديقة  الأمريكية  املتحدة 

عدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

ح�شر اللقاء اللواء الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل 

خليفة مدير التعاون الع�شكري.

تخريج اإحدى الدورات املتخ�س�سة 

لل�سباط بقوة دفاع البحرين

الدورات  اإحدى  تخريج  البحرين  دفاع  بقوة  جرى 

علي  ال�شيخ  الركن  اللواء  بح�شور  لل�شباط  املتخ�ش�شة 

للقوى  الأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  خليفة  اآل  را�شد  بن 

الب�شرية، وذلك �شباح اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م، 

حيث ا�شتمع اإىل اإيجاز عن خمتلف مراحل التدريب يف هذه 

الدورة وما ا�شتملت عليها من مناهج تعليمية وتدريبية.

الأركان  التخريج قام م�شاعد رئي�س هيئة  ويف نهاية 

للقوى الب�شرية بت�شليم ال�شهادات على اخلريجني واجلوائز 

التقديرية على املتفوقني يف الدورة، والتي �شارك فيها عدد 

من �شباط وزارة الداخلية واحلر�س الوطني و�شباط من 

القوات امل�شلحة لدولة الكويت ال�شقيقة.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين �شفري اجلمهورية 

مملكة  لدى  ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

ملعاليه  قّدم  الذي  خوجة،  اأحمد  عبداحلميد  البحرين 

العقيد علي رزايقية امللحق الع�شكري ب�شفارة جمهورية 

اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة املقيم يف الريا�س 

ع�شكرًيا  ملحًقا  تعيينه  اململكة، مبنا�شبة  لدى  واملعتمد 

جديًدا لبالده لدى اململكة، وذلك بح�شور الفريق الركن 

الدفاع، �شباح  �شوؤون  وزير  النعيمي  بن ح�شن  عبداهلل 

اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م.

ب�شفري  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية لدى مملكة 

القائمة  الأخوية  العالقات  بعمق  اأ�شاد  حيث  البحرين، 

تطوًرا  الدوام  على  ت�شهد  والتي  ال�شقيقني  البلدين  بني 

وتقدًما يف خمتلف املجالت، كما رّحب معاليه بامللحق 

الع�شكري اجلزائري اجلديد املقيم يف الريا�س واملعتمد 

لدى مملكة البحرين، متمنًيا معاليه للملحق الع�شكري 

اجلديد التوفيق يف اأداء مهام عمله.

مدير  �شعد  حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار ال�شيخ حممد 

بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�شكري.

القائد العام ي�سيد بعمق العالقات الأخوية مع اجلزائر

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يهدي وزير املالية ن�سخة 

من كتاب »ال�سيخ عبداللـه بن خالد.. الداعية واملفكر واملوؤرخ«

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  تف�شل 

الوالدين  لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س  لل�شحة 

باإهداء ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�شاد الوطني، اأم�س، ن�شخة 

من الكتاب التوثيقي بعنوان »ال�شيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية واملفكر واملوؤرخ«.

على  وتقديره  �شكره  عن  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

ووثائق وطنية  معلومات  من  الإ�شدار  هذا  ي�شتعر�شه  م�شيًدا مبا  املتميز،  الإهداء  هذا 

تاريخية قّيمة جت�شد �شرية حياة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد 

اآل خليفة رحمه اهلل وم�شريته احلافلة باخلري والعطاء، اإىل جانب اإ�شهاماته امل�شهودة يف 

خدمة الوطن من خالل املنا�شب التي تقلدها يف خمتلف املجالت ليكون �شموه �شخ�شيًة 

وطنيًة �شاخمًة.

بن  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  العهد  ديوان ويل  رئي�س  ا�شتقبل 

�شلمان اآل خليفة، يف مكتبه �شباح اأم�س، بح�شور مدير عام مكتب 

جمهورية  �شفري  املحميد،  يعقوب  حمد  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الريا�س وونغ  املقيم يف  البحرين  املعتمد لدى مملكة  �شنغافورة 

ت�شاو مينج.

 وقد رّحب ال�شيخ �شلمان بن اأحمد اآل خليفة ب�شفري جمهورية 

�شنغافورة، منوًها مب�شتوى التعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين 

وجمهورية �شنغافورة ال�شديقة، وما حتظى به العالقات الثنائية 

من دعم واهتمام متبادل من قبل قيادة البلدين ال�شديقني.

اآخر، نّوه مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء   من جانب 

مب�شتوى التعاون امل�شرتك الذي يجمع مملكة البحرين وجمهورية 

امل�شتويات  اململكة على تعزيزه على خمتلف  �شنغافورة وحر�س 

مبا يحقق اخلري والنماء للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

 من جهته، اأعرب �شفري جمهورية �شنغافورة لدى اململكة عن 

�شكره وتقديره لرئي�س ديوان ويل العهد، متمنًيا ململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.

رئي�س ديوان ويل العهد ي�سيـد مب�ستـوى التعـاون مع �سنغافـورة

مدير اأركان احلر�س الوطني

 يرعى تخريج اإحدى دورات الخت�سا�س لل�سباط

اآل  �شعود  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  الركن  الفريق  رعى 

اإحدى  الوطني، حفل تخريج  اأركان احلر�س  خليفة مدير 

اإ�شراف  الدورات املتخ�ش�شة لل�شباط والتي عقدت حتت 

الدفاع  قوة  �شباط  من  عدد  مب�شاركة  التدريب  مدر�شة 

اأم�س  �شباح  وذلك  الوطني،  واحلر�س  الداخلية  ووزارة 

كبار  من  عدد  وبح�شور  ال�شخري،  مع�شكر  يف  الأربعاء 

�شباط احلر�س الوطني. 

وبداأت فعاليات احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، 

الوطني  احلر�س  اأركان  مبدير  ترحيبية  كلمة  تالها 

اإيجاًزا عن جمريات  الدورة  األقى م�شوؤول  ثم  واحل�شور، 

وتدريباٍت  نظرية  حما�شرات  من  ت�شمنته  وما  الدورة 

الع�شكرية  املعايري  مبيًنا  ميدانية،  وزيارات  عملية 

التدريبية  املناهج  اإثرها  على  ت�شكلت  التي  احلديثة 

قبل  من  بتوجيه  وذلك  لل�شباط،  الخت�شا�س  لدورات 

الفريق اأول الركن �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

الركن  الفريق  رئي�س احلر�س الوطني، ومتابعة واهتمام 

ال�شيخ عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة مدير اأركان احلر�س 

الوطني، مبا ميكن ال�شباط اخلّريجني من تنفيذ واجباتهم 

بكفاءة عالية. 

على  ال�شهادات  بتوزيع  الأركان  مدير  تف�شل  بعدها 

الأول،  للمركز  الوطني  احلر�س  درع  وتقدمي  اخلريجني 

الوطني  احلر�س  رئي�س  �شمو  وتهاين  حتيات  ناقالً 

للخريجني. 

اأمام  الوطني  احلر�س  اأركان  مدير  األقاها  كلمة  ويف 

�شمو  الركن  اأول  الفريق  توجيهات  فيها  اأكد  اخلريجني، 

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س احلر�س الوطني 

وبناء  لإعداد  احلديثة  التدريبية  الإمكانات  كل  بت�شخري 

القدرات الب�شرية وفق اأحدث املعايري والنظم الع�شكرية، 

وذلك مبا يوؤهلهم للتعامل مع خمتلف الظروف الأمنية. 

واأ�شاد مدير الأركان مب�شتويات التدريب املتقّدمة التي 

يزخر بها احلر�س الوطني، ملا لها من دور هام يف تهيئة 

ال�شباط والأفراد للم�شاهمة يف تاأدية واجباتهم الوطنّية 

املنوطة باحلر�س، واملتمثلة يف حفظ اأمن وا�شتقرار الوطن 

باأعلى م�شتوى من الكفاءة واجلاهزية، وذلك يف ظل العهد 

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
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ا�شتقبل ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، رئي�س ديوان الرقابة 

احلمادي،  اهلل  مال  الدكتور  اأم�س  مكتبه  يف  والإدارية،  املالية 

ع�شو جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، الذي 

واللوائح  الت�شريعي  »التفوي�س  اجلديد  كتابه  من  ن�شخة  اأهداه 

الت�شريعية - درا�شة مقارنة«.

اإعداد هذا  الدكتور احلمادي يف  اأحمد بجهود  ال�شيخ  واأ�شاد 

الكتاب وما ي�شكله من اإ�شافة نوعية يف اإثراء العمل الت�شريعي 

يف مملكة البحرين، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح. 

اأبناء  بجهود  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  ونّوه   

البحرين واإ�شهاماتهم يف دعم امل�شرية التنموية، وحر�شهم على 

خمتلف  يف  وريادتها  اململكة  مكانة  يعزز  مبا  والتطور  التقدم 

املجالت.

 من جانبه، �شكر الدكتور مال اهلل احلمادي ال�شيخ اأحمد بن 

للــدار�شني  ا�شتقباله ودعمه وت�شجيعه  اآل خليفة، على  حمــمد 

والباحــثني مبا فيــه خري وتقدم وازدهار وطننا الغايل.

رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية 

ي�ستقبل الدكتور مال اهلل احلمادي

وزيرة ال�سحة تبحث �سبل 

التعـــاون مــــع ال�سفــري امل�ســـري

وزيرة  ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

�شفري  �شعبان  حممد  يا�شر  الوزارة،  مببنى  مكتبها  يف  ال�شحة، 

وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

البلدين  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث 

ال�شقيقني يف املجال ال�شحي.

ويف م�شتهل اللقاء، رّحبت بال�شفري امل�شري، واأ�شادت بعمق 

مملكة  بني  جتمع  التي  والتاريخية  املتميزة  الأخوية  العالقات 

اأهمية  اإىل  لفتًة  ال�شقيقة،  العربية  م�شر  وجمهورية  البحرين 

املجالت،  كافة  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  املثمر  التعاون  تعزيز 

وموا�شلة تدعيم م�شارات التعاون الثنائي ال�شحي.

رئي�س هيئة الأركان ي�ستعر�س عالقات التعاون 

مع قائد قوات امل�ساة البحرية الأمريكية

ا�شتقبل الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان الفريق اأول ايريك �شميث )Eric M.Smith( م�شاعد قائد 

قوات امل�شاة البحرية الأمريكية، وذلك بح�شور �شفري الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�شديقة لدى مملكة البحرين �شتيفن بوندي، 

�شباح اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م.

وخالل اللقاء رّحب رئي�س هيئة الأركان مب�شاعد قائد قوات 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  و�شفري  الأمريكية  البحرية  امل�شاة 

عالقات  ا�شتعرا�س  مت  حيث  البحرين،  مملكة  لدى  ال�شديقة 

والوليات  البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

بحث  مت  كما  الع�شكري،  املجال  يف  ال�شديقة  الأمريكية  املتحدة 

عدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

ح�شر اللقاء اللواء الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل 

خليفة مدير التعاون الع�شكري.

تخريج اإحدى الدورات املتخ�س�سة 

لل�سباط بقوة دفاع البحرين

الدورات  اإحدى  تخريج  البحرين  دفاع  بقوة  جرى 

علي  ال�شيخ  الركن  اللواء  بح�شور  لل�شباط  املتخ�ش�شة 

للقوى  الأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  خليفة  اآل  را�شد  بن 

الب�شرية، وذلك �شباح اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م، 

حيث ا�شتمع اإىل اإيجاز عن خمتلف مراحل التدريب يف هذه 

الدورة وما ا�شتملت عليها من مناهج تعليمية وتدريبية.

الأركان  التخريج قام م�شاعد رئي�س هيئة  ويف نهاية 

للقوى الب�شرية بت�شليم ال�شهادات على اخلريجني واجلوائز 

التقديرية على املتفوقني يف الدورة، والتي �شارك فيها عدد 

من �شباط وزارة الداخلية واحلر�س الوطني و�شباط من 

القوات امل�شلحة لدولة الكويت ال�شقيقة.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين �شفري اجلمهورية 

مملكة  لدى  ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

ملعاليه  قّدم  الذي  خوجة،  اأحمد  عبداحلميد  البحرين 

العقيد علي رزايقية امللحق الع�شكري ب�شفارة جمهورية 

اجلزائر الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة املقيم يف الريا�س 

ع�شكرًيا  ملحًقا  تعيينه  اململكة، مبنا�شبة  لدى  واملعتمد 

جديًدا لبالده لدى اململكة، وذلك بح�شور الفريق الركن 

الدفاع، �شباح  �شوؤون  وزير  النعيمي  بن ح�شن  عبداهلل 

اأم�س الأربعاء 19 اأكتوبر 2022م.

ب�شفري  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية لدى مملكة 

القائمة  الأخوية  العالقات  بعمق  اأ�شاد  حيث  البحرين، 

تطوًرا  الدوام  على  ت�شهد  والتي  ال�شقيقني  البلدين  بني 

وتقدًما يف خمتلف املجالت، كما رّحب معاليه بامللحق 

الع�شكري اجلزائري اجلديد املقيم يف الريا�س واملعتمد 

لدى مملكة البحرين، متمنًيا معاليه للملحق الع�شكري 

اجلديد التوفيق يف اأداء مهام عمله.

مدير  �شعد  حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار ال�شيخ حممد 

بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�شكري.

القائد العام ي�سيد بعمق العالقات الأخوية مع اجلزائر

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يهدي وزير املالية ن�سخة 

من كتاب »ال�سيخ عبداللـه بن خالد.. الداعية واملفكر واملوؤرخ«

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  تف�شل 

الوالدين  لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س  لل�شحة 

باإهداء ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�شاد الوطني، اأم�س، ن�شخة 

من الكتاب التوثيقي بعنوان »ال�شيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية واملفكر واملوؤرخ«.

على  وتقديره  �شكره  عن  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

ووثائق وطنية  معلومات  من  الإ�شدار  هذا  ي�شتعر�شه  م�شيًدا مبا  املتميز،  الإهداء  هذا 

تاريخية قّيمة جت�شد �شرية حياة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد 

اآل خليفة رحمه اهلل وم�شريته احلافلة باخلري والعطاء، اإىل جانب اإ�شهاماته امل�شهودة يف 

خدمة الوطن من خالل املنا�شب التي تقلدها يف خمتلف املجالت ليكون �شموه �شخ�شيًة 

وطنيًة �شاخمًة.

بن  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  العهد  ديوان ويل  رئي�س  ا�شتقبل 

�شلمان اآل خليفة، يف مكتبه �شباح اأم�س، بح�شور مدير عام مكتب 

جمهورية  �شفري  املحميد،  يعقوب  حمد  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الريا�س وونغ  املقيم يف  البحرين  املعتمد لدى مملكة  �شنغافورة 

ت�شاو مينج.

 وقد رّحب ال�شيخ �شلمان بن اأحمد اآل خليفة ب�شفري جمهورية 

�شنغافورة، منوًها مب�شتوى التعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين 

وجمهورية �شنغافورة ال�شديقة، وما حتظى به العالقات الثنائية 

من دعم واهتمام متبادل من قبل قيادة البلدين ال�شديقني.

اآخر، نّوه مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء   من جانب 

مب�شتوى التعاون امل�شرتك الذي يجمع مملكة البحرين وجمهورية 

امل�شتويات  اململكة على تعزيزه على خمتلف  �شنغافورة وحر�س 

مبا يحقق اخلري والنماء للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

 من جهته، اأعرب �شفري جمهورية �شنغافورة لدى اململكة عن 

�شكره وتقديره لرئي�س ديوان ويل العهد، متمنًيا ململكة البحرين 

دوام التقدم والزدهار.

رئي�س ديوان ويل العهد ي�سيـد مب�ستـوى التعـاون مع �سنغافـورة

مدير اأركان احلر�س الوطني

 يرعى تخريج اإحدى دورات الخت�سا�س لل�سباط

اآل  �شعود  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  الركن  الفريق  رعى 

اإحدى  الوطني، حفل تخريج  اأركان احلر�س  خليفة مدير 

اإ�شراف  الدورات املتخ�ش�شة لل�شباط والتي عقدت حتت 

الدفاع  قوة  �شباط  من  عدد  مب�شاركة  التدريب  مدر�شة 

اأم�س  �شباح  وذلك  الوطني،  واحلر�س  الداخلية  ووزارة 

كبار  من  عدد  وبح�شور  ال�شخري،  مع�شكر  يف  الأربعاء 

�شباط احلر�س الوطني. 

وبداأت فعاليات احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، 

الوطني  احلر�س  اأركان  مبدير  ترحيبية  كلمة  تالها 

اإيجاًزا عن جمريات  الدورة  األقى م�شوؤول  ثم  واحل�شور، 

وتدريباٍت  نظرية  حما�شرات  من  ت�شمنته  وما  الدورة 

الع�شكرية  املعايري  مبيًنا  ميدانية،  وزيارات  عملية 

التدريبية  املناهج  اإثرها  على  ت�شكلت  التي  احلديثة 

قبل  من  بتوجيه  وذلك  لل�شباط،  الخت�شا�س  لدورات 

الفريق اأول الركن �شمو ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

الركن  الفريق  رئي�س احلر�س الوطني، ومتابعة واهتمام 

ال�شيخ عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة مدير اأركان احلر�س 

الوطني، مبا ميكن ال�شباط اخلّريجني من تنفيذ واجباتهم 

بكفاءة عالية. 

على  ال�شهادات  بتوزيع  الأركان  مدير  تف�شل  بعدها 

الأول،  للمركز  الوطني  احلر�س  درع  وتقدمي  اخلريجني 

الوطني  احلر�س  رئي�س  �شمو  وتهاين  حتيات  ناقالً 

للخريجني. 

اأمام  الوطني  احلر�س  اأركان  مدير  األقاها  كلمة  ويف 

�شمو  الركن  اأول  الفريق  توجيهات  فيها  اأكد  اخلريجني، 

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س احلر�س الوطني 

وبناء  لإعداد  احلديثة  التدريبية  الإمكانات  كل  بت�شخري 

القدرات الب�شرية وفق اأحدث املعايري والنظم الع�شكرية، 

وذلك مبا يوؤهلهم للتعامل مع خمتلف الظروف الأمنية. 

واأ�شاد مدير الأركان مب�شتويات التدريب املتقّدمة التي 

يزخر بها احلر�س الوطني، ملا لها من دور هام يف تهيئة 

ال�شباط والأفراد للم�شاهمة يف تاأدية واجباتهم الوطنّية 

املنوطة باحلر�س، واملتمثلة يف حفظ اأمن وا�شتقرار الوطن 

باأعلى م�شتوى من الكفاءة واجلاهزية، وذلك يف ظل العهد 

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
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»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
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السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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 ديوان الرقابة يتسلم 
كتاب »التفويض التشريعي 

واللوائح التشريعية« للحمادي

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الدكتور مال اهلل الحمادي، حيث أهداه نسخة 
من كتابه الجديد »التفويض التشريعي واللوائح التشريعية 

- دراسة مقارنة«.
وأشاد الش��يخ أحمد بن محمد بجهود الحمادي في إعداد هذا 
الكتاب وما يشكله من إضافة نوعية في إثراء العمل التشريعي 
في البحرين، منوه��ًا بجهود أبناء البحرين وإس��هاماتهم في 
دعم المس��يرة التنموية، وحرصهم على التقدم والتطور بما 

يعزز مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجاالت.
م��ن جانبه، قدم الحمادي ش��كره إلى الش��يخ أحمد بن محمد 
على استقباله ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين بما فيه 

خير وتقدم وازدهار الوطن.

البحرين تشارك في قمة الصحة العالمية بألمانيا
ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ولي��د المان��ع  ف��ي قم��ة الصح��ة 
العالمي��ة، التي عقدت ف��ي برلين 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية خالل 
الفت��رة م��ن 16 إل��ى 18 أكتوب��ر 
الجاري، وُتعتبر أحد أهم التجمعات 
المعني��ة بالصح��ة عل��ى الصعي��د 
العالمي، إذ ُترّك��ز القمة بالتعاون 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
عل��ى االلت��زام بالمصال��ح العام��ة 
المجال  ف��ي  والعدال��ة  العالمي��ة، 
الصح��ي، واتخ��اذ إج��راءات قوي��ة 
متع��ددة األطراف م��ن أجل الصحة 
على المس��توى العالمي، ومشاركة 

التطور واالبتكار العلمي.
وأوض��ح المانع أن القم��ة تطرقت 

ه��ذا الع��ام إل��ى بح��ث ومناقش��ة 
العالمي��ة  والتهدي��دات  المخاط��ر 
كتغيرات المناخ، واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ومواجهة الكوارث، ونظم 

الغذاء والصحة.
 كما ركزت القمة أيضًا على التحول 
الرقم��ي م��ن أجل الصح��ة، والنهج 
الجديد لالستثمار في مجال الصحة 
والرفاهي��ة، والتحديات التي تواجه 
التغطية الصحية الشاملة، وضمان 
وج��ود نظ��ام مراقب��ة أكث��ر ذكاء، 
والصحة العالمية من أجل الس��الم، 
باإلضافة إل��ى بن��اء أنظمة صحية 

قوية ومرنة.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة اس��تمرار 
مب��ادرات البحري��ن وجهوده��ا في 
وم��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  مج��االت 
حققته من إنجازات على المستويات 
الدولي واإلقليم��ي والعالمي، مبينًا 
تمي��ز القطاع الصحي ف��ي البحرين 

كنموذج صحي متقدم.
ولفت إل��ى أن البحرين ُتقدم أفضل 
للمواطني��ن  الصحي��ة  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، حيث تهت��م الحكومة 
بالرعاية الصحي��ة كأولوية دائمة، 
وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
الطبية من خالل التعاون والتنسيق 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  المش��ترك 
عل��ى  فض��اًل  العالمي��ة،  الصحي��ة 
الصحية وتش��جيعهم  الكوادر  دعم 
على ب��ذل مزيد م��ن العطاء خدمًة 
للوطن وللمجتمع البحريني، وكذلك 
توفير أحدث اإلمكان��ات والمعدات 
واألجه��زة الطبي��ة ومواكب��ة آخ��ر 
التط��ورات العلمي��ة ف��ي المج��ال 

الصحي.

وزيرة الصحة تبحث والسفير 
المصري سبل تعزيز التعاون

ناقشت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، خالل استقبالها 
س��فير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين 
ياس��ر شعبان، س��بل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وأش��ادت بعمق العالقات األخوية المتمي��زة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الفتًة إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين 
في كافة المجاالت، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
وأش��اد الس��فير المصري بالعالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدي��ن الش��قيقين، معربًا ع��ن اعتزازه العمي��ق بالروابط 
المش��تركة مع البحرين في ش��تى المجاالت، مشيدًا بالتطور 
واالزدهار الذي تش��هده المملكة بكاف��ة القطاعات التنموية 

وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي.

 االتحاد الحر يدشن أولى 
فعاليات حملة مكافحة سرطان الثدي

دش��نت لجنة الم��رأة العاملة والطف��ل باالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين أولى فعاليات حملة 
الحر للتوعية بسرطان الثدي، بمحاضرة عنوانها 
»سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري« موجهة 
للعام��الت بش��ركة الخلي��ج لدرفل��ة األلمني��وم 
»جارمك��و«، تحدثت من خاللها استش��اري طب 

العائلة الدكتورة زه�رة خليف�ة.
وتأت��ي المحاضرة ضمن فعاليات ش��هر أكتوبر 
للتوعية بالمرض، حيث أكدت خليفة أن سرطان 
الثدي من أكثر الس��رطانات انتش��ارًا ويصاب به 
18 س��يدة من كل 100 ألف من النس��اء ويصيب 
2.1 ملي��ون كل س��نة، وتش��هد النس��بة تزايدًا 
مستمرًا في دول العالم الفتة إلى إصابة أقل من 

1% من الرجال بالمرض.
وقالت إنه يعد السبب الثاني للوفاة من السرطان 
عند النس��اء في الدول المتقدمة، أما في مملكة 
البحرين فهو أيضًا السبب الثاني في الوفاة بعد 
أمراض القلب. وأشارت إلى أن سرطان الثدي هو 
تكاثر وانقسام الخاليا الطبيعية المكونة للثدي 
بش��كل غير منتظم وخارج عن الس��يطرة ليصبح 
ورم��ًا ال يتوقف ع��ن النمو، ويمكن ل��ه أن يغزو 
األنس��جة المحيط��ة به، لكنها أك��دت أن معظم 
األورام في الثدي حمي��دة لكن ال يمكن التفريق 
بين ال��ورم الحميد وال��ورم الخبيث إال بالكش��ف 

الطبي وأخذ عينة من الورم، وأردفت: إن 80% من 
العينات التي تؤخذ من الورم للفحص النس��يجي 
تكون حميدة. وتطرقت خليفة إلى العوامل التي 
تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ومنها 
العمر والبلوغ المبكر، وتأخر س��ن اليأس، وعدم 
اإلنج��اب، وحبوب منع الحمل، والعالج الهرموني، 

والسمنة والتاريخ المرضي في العائلة.
وش��رحت أعراض الم��رض من حيث وج��ود ورم 
أو كتلة إف��رازات أو حدوث تغير في ش��كل الجلد 
واأللم الموضعي في الثدي مش��ددة على أهمية 

الكش��ف المبكر وال��دوري بالماموغ��رام وكذلك 
الفحص الذاتي، ثم تناول��ت طرائق العالج التي 
تعتمد على نوع الورم وعم��ر المريضة وحالتها 

وسجلها الصحي.
ودع��ت إلى البدء من س��ن العش��رين ف��ي إجراء 
الفح��ص الذات��ي ش��هريًا بع��د انته��اء الدورة 
الش��هرية، وفي ح��ال انقطاع ال��دورة يجب إجراء 
الفح��ص الذاتي للثدي أول كل ش��هر إضافة إلى 
زيارة الطبيبة كل 3 س��نوات في الس��ن من 20 - 

39 سنة وسنويًا بعد سن األربعين.

 محافظة المحرق تنظم
حملة للتبرع بالدم بالتعاون 

مع »حمد الجامعي«

نظم��ت محافظة المحرق حمل��ة للتبرع بال��دم بالتعاون مع 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي حملة بعن��وان »عطاؤكم 
حياة«، شارك فيها موظفو المحافظة واألهالي ورواد المجلس 
األس��بوعي، انطالق��ًا من مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ودور 

المحافظة في خدمة المجتمع. 
وأك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن حم��الت التبرع 
بالدم تس��اهم في دعم العمل التطوعي واالجتماعي وتؤكد 

التعاضد والتآخي بين األهالي وعمق الروابط االجتماعية. 
وقدم خ��الل تكريمه للقائمي��ن على الحمل��ة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران الش��كر، إلى قائد مستشفى 
المل��ك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة، وإلى بنك الدم بالمستش��فى، مش��يدًا بتعاون 
وتج��اوب األهال��ي ومنتس��بي المحافظة وتبرعه��م في هذه 

الحملة اإلنسانية.

 البحرين تفوز بمقعد
في أمانة اتحاد الصحفيين العرب

فازت مملكة البحرين، أمس، بمقعد 
في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز 
 عضو   مجلس   إدارة   جمعية   الصحفيين  
 أمي��ن   الس��ر   والعالق��ات   الدولي��ة  
 راش��د   الحمر، بمنص��ب األمين العام 
المس��اعد التحاد الصحفيين العرب، 

ب� 71 صوتًا من أصل 80 صوتًا.
وأجري��ت انتخاب��ات األمان��ة العامة 
التحاد الصحفيين العرب، التي تعقد 
على هام��ش المؤتمر الع��ام الرابع 
عش��ر الذي يعقده االتح��اد في مقره 
الدائم بالقاه��رة، تحت رعاية رئيس 
جمهوري��ة مصر العربي��ة عبدالفتاح 

السيسي.
باتحاد  الخ��اص  المؤتم��ر  وينعق��د 
 4 كل  الع��ام  الع��رب  الصحفيي��ن 
س��نوات بحضور وفد يض��م 4 أعضاء 
م��ن كل دولة عربي��ة، باإلضافة إلى 
أعضاء األمانة العامة ال�تي يبلغ عدد 

أعضائها 15.

 »الصحة« تنظم حملة »اطمئنان«
للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم

نظم��ت إدارة تعزي��ز الصحة ولجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة الصحة فعالية 
حملة »اطمئن��ان« لموظفات وزارة 
الصح��ة للتوعي��ة بس��رطان الثدي 
وعن��ق الرحم، تح��ت رعاي��ة وزيرة 
الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، 
ضمن »مش��روع نهت��م« تزامنًا مع 

شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكدت الس��يد أهمي��ة تنظيم مثل 
ه��ذه الفعالي��ات التي ته��دف إلى 
تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، 
الفتًة إلى أن البحرين ُتش��ارك دول 
العال��م االحتفال بمناس��بة ش��هر 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، 
ويه��دف إل��ى زي��ادة الوع��ي حول 
سرطان الثدي، ودعم األبحاث التي 
تسعى إلى إيجاد العالج له، وتثقيف 

المعرضين لخطر اإلصابة به.
عل��ى  التش��جيع  أن  وأوضح��ت 
الكش��ف المبكر وإج��راء الفحوصات 
الروتينية والدورية لمختلف الفئات 

العمرية ُيساهم بشكل أساسي في 
االكتش��اف المبكر والس��يطرة على 

المرض وتقليل مضاعفاته.
وأك��دت أن الوزارة س��ّخرت العديد 
م��ن البرامج التوعوي��ة والتثقيفية 
الداعم��ة لتكثي��ف س��بل الوقاي��ة 
الممكن��ة، إلى جانب تعزيز مجاالت 
الشراكة المجتمعية في سبيل الحد 
م��ن انتش��ار الم��رض وتداعياته، 
معرب��ًة عن جزيل الش��كر والتقدير 

إل��ى المنظمي��ن والمش��اركين في 
هذه الحملة الصحية الهادفة.

من جانبها، قالت الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة ورئيس لجنة تكافؤ 
الف��رص بال��وزارة الدكت��ورة مريم 
الهاج��ري: »إن��ه بمناس��بة ش��هر 
التوعية بس��رطان الث��دي، تحرص 
الوزارة على إقام��ة وتنظيم العديد 
من الفعاليات واألنشطة والحمالت 
بإط��الق  والمس��اهمة  التوعوي��ة 

يت��م تنظيمه��ا  الت��ي  المب��ادرات 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
للتوعي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
بس��رطان الثدي؛ س��عيًا نحو نش��ر 
المرض،  والتوعية ح��ول  التثقي��ف 
م��ع التأكيد عل��ى إمكانية الش��فاء 
عند اكتش��اف المرض ف��ي مراحله 
األول��ى من خالل إج��راء الفحوصات 
واكتش��اف  المبك��ر  والتش��خيص 

المرض مبكرًا«.

د. وليد المانع
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الملك يتسلم أوراق اعتماد سفراء
تايلند ونيبال وألمانيا وروسيا وسلطنة عمان

تس��لم حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، في احتفال جرى في قصر 

الصخير أمس، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين.
فقد تس��لم جاللته أيده اهلل أوراق اعتماد كل من؛ س��عادة السيد 
بياباك سريتش��اروين سفير مملكة تايلند، س��عادة السيد تيرثا 
راج واكلي س��فير نيبال، س��عادة الس��يد كليمنس أوغس��طينوس 
هاخ س��فير جمهورية ألمانيا االتحادية، س��عادة الس��يد أليكسي 
سكوس��يريف س��فير روس��يا االتحادية، سعادة الس��يد فيصل بن 

حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان.
وق��د تبادل حض��رة صاحب الجاللة مع الس��فراء الج��دد الكلمات 
الترحيبية بهذه المناس��بة، وأش��اد حفظه اهلل ورع��اه بالعالقات 
الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الش��قيقة 
والصديق��ة، وما تش��هده من تق��دم ونمو في جمي��ع المجاالت، 
متمني��ًا جاللت��ه له��م دوام التوفي��ق والنجاح ف��ي أداء مهامهم 

الدبلوماسية.
ونقل الس��فراء إلى جالل��ة الملك المعظم تحيات وتقدير رؤس��اء 
دوله��م وأطي��ب تمنياتهم لجاللت��ه بموفور الصحة والس��عادة، 

ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي واالزدهار.
وحضر مراس��م تقديم أوراق االعتماد؛ س��مو الممثل الش��خصي 
لجالل��ة المل��ك المعظم، وس��مو ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، ومعالي وزير الديوان الملكي، وسعادة 

وزير الخارجية، وسعادة رئيس المراسم الملكية.
وكان الس��فراء الج��دد قد وصلوا إلى قص��ر الصخير كل على حدة، 
حي��ث كان في اس��تقبالهم رئيس المراس��م الملكية، وجرت لهم 

المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.

 محمد بن عبداهلل يهدي وزير المالية
كتاب »الشيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية والمفكر والمؤرخ«

أهدى رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لرعاية 
الوالدي��ن الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة، وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 

س��لمان بن خليف��ة آل خليف��ة، أمس، نس��خة من 
الكتاب التوثيقي بعنوان »الشيخ عبداهلل بن خالد.. 

الداعية والمفكر والمؤرخ«.
 وأعرب الوزير عن ش��كره على هذا اإلهداء المتميز، 

مش��يدًا بما يس��تعرضه هذا اإلصدار من معلوماٍت 
ووثائ��ق وطنية تاريخية قّيمة تجس��د س��يرة حياة 
المغفور له بإذن اهلل تعالى س��مو الش��يخ عبد اهلل 
ب��ن خال��د آل خليفة رحم��ه اهلل ومس��يرته الحافلة 

بالخير والعطاء، إلى جانب إس��هاماته المش��هودة 
في خدمة الوطن م��ن خالل المناصب التي تقلدها 
في مختلف المجاالت ليكون س��موه شخصيًة وطنية 

شامخًة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/20/watan-20221020.pdf?1666241240
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/1032659
https://alwatannews.net/article/1032722
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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 ديوان الرقابة يتسلم 
كتاب »التفويض التشريعي 

واللوائح التشريعية« للحمادي

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الدكتور مال اهلل الحمادي، حيث أهداه نسخة 
من كتابه الجديد »التفويض التشريعي واللوائح التشريعية 

- دراسة مقارنة«.
وأشاد الش��يخ أحمد بن محمد بجهود الحمادي في إعداد هذا 
الكتاب وما يشكله من إضافة نوعية في إثراء العمل التشريعي 
في البحرين، منوه��ًا بجهود أبناء البحرين وإس��هاماتهم في 
دعم المس��يرة التنموية، وحرصهم على التقدم والتطور بما 

يعزز مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجاالت.
م��ن جانبه، قدم الحمادي ش��كره إلى الش��يخ أحمد بن محمد 
على استقباله ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين بما فيه 

خير وتقدم وازدهار الوطن.

البحرين تشارك في قمة الصحة العالمية بألمانيا
ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ولي��د المان��ع  ف��ي قم��ة الصح��ة 
العالمي��ة، التي عقدت ف��ي برلين 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية خالل 
الفت��رة م��ن 16 إل��ى 18 أكتوب��ر 
الجاري، وُتعتبر أحد أهم التجمعات 
المعني��ة بالصح��ة عل��ى الصعي��د 
العالمي، إذ ُترّك��ز القمة بالتعاون 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
عل��ى االلت��زام بالمصال��ح العام��ة 
المجال  ف��ي  والعدال��ة  العالمي��ة، 
الصح��ي، واتخ��اذ إج��راءات قوي��ة 
متع��ددة األطراف م��ن أجل الصحة 
على المس��توى العالمي، ومشاركة 

التطور واالبتكار العلمي.
وأوض��ح المانع أن القم��ة تطرقت 

ه��ذا الع��ام إل��ى بح��ث ومناقش��ة 
العالمي��ة  والتهدي��دات  المخاط��ر 
كتغيرات المناخ، واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ومواجهة الكوارث، ونظم 

الغذاء والصحة.
 كما ركزت القمة أيضًا على التحول 
الرقم��ي م��ن أجل الصح��ة، والنهج 
الجديد لالستثمار في مجال الصحة 
والرفاهي��ة، والتحديات التي تواجه 
التغطية الصحية الشاملة، وضمان 
وج��ود نظ��ام مراقب��ة أكث��ر ذكاء، 
والصحة العالمية من أجل الس��الم، 
باإلضافة إل��ى بن��اء أنظمة صحية 

قوية ومرنة.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة اس��تمرار 
مب��ادرات البحري��ن وجهوده��ا في 
وم��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  مج��االت 
حققته من إنجازات على المستويات 
الدولي واإلقليم��ي والعالمي، مبينًا 
تمي��ز القطاع الصحي ف��ي البحرين 

كنموذج صحي متقدم.
ولفت إل��ى أن البحرين ُتقدم أفضل 
للمواطني��ن  الصحي��ة  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، حيث تهت��م الحكومة 
بالرعاية الصحي��ة كأولوية دائمة، 
وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
الطبية من خالل التعاون والتنسيق 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  المش��ترك 
عل��ى  فض��اًل  العالمي��ة،  الصحي��ة 
الصحية وتش��جيعهم  الكوادر  دعم 
على ب��ذل مزيد م��ن العطاء خدمًة 
للوطن وللمجتمع البحريني، وكذلك 
توفير أحدث اإلمكان��ات والمعدات 
واألجه��زة الطبي��ة ومواكب��ة آخ��ر 
التط��ورات العلمي��ة ف��ي المج��ال 

الصحي.

وزيرة الصحة تبحث والسفير 
المصري سبل تعزيز التعاون

ناقشت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، خالل استقبالها 
س��فير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين 
ياس��ر شعبان، س��بل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وأش��ادت بعمق العالقات األخوية المتمي��زة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الفتًة إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين 
في كافة المجاالت، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
وأش��اد الس��فير المصري بالعالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدي��ن الش��قيقين، معربًا ع��ن اعتزازه العمي��ق بالروابط 
المش��تركة مع البحرين في ش��تى المجاالت، مشيدًا بالتطور 
واالزدهار الذي تش��هده المملكة بكاف��ة القطاعات التنموية 

وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي.

 االتحاد الحر يدشن أولى 
فعاليات حملة مكافحة سرطان الثدي

دش��نت لجنة الم��رأة العاملة والطف��ل باالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين أولى فعاليات حملة 
الحر للتوعية بسرطان الثدي، بمحاضرة عنوانها 
»سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري« موجهة 
للعام��الت بش��ركة الخلي��ج لدرفل��ة األلمني��وم 
»جارمك��و«، تحدثت من خاللها استش��اري طب 

العائلة الدكتورة زه�رة خليف�ة.
وتأت��ي المحاضرة ضمن فعاليات ش��هر أكتوبر 
للتوعية بالمرض، حيث أكدت خليفة أن سرطان 
الثدي من أكثر الس��رطانات انتش��ارًا ويصاب به 
18 س��يدة من كل 100 ألف من النس��اء ويصيب 
2.1 ملي��ون كل س��نة، وتش��هد النس��بة تزايدًا 
مستمرًا في دول العالم الفتة إلى إصابة أقل من 

1% من الرجال بالمرض.
وقالت إنه يعد السبب الثاني للوفاة من السرطان 
عند النس��اء في الدول المتقدمة، أما في مملكة 
البحرين فهو أيضًا السبب الثاني في الوفاة بعد 
أمراض القلب. وأشارت إلى أن سرطان الثدي هو 
تكاثر وانقسام الخاليا الطبيعية المكونة للثدي 
بش��كل غير منتظم وخارج عن الس��يطرة ليصبح 
ورم��ًا ال يتوقف ع��ن النمو، ويمكن ل��ه أن يغزو 
األنس��جة المحيط��ة به، لكنها أك��دت أن معظم 
األورام في الثدي حمي��دة لكن ال يمكن التفريق 
بين ال��ورم الحميد وال��ورم الخبيث إال بالكش��ف 

الطبي وأخذ عينة من الورم، وأردفت: إن 80% من 
العينات التي تؤخذ من الورم للفحص النس��يجي 
تكون حميدة. وتطرقت خليفة إلى العوامل التي 
تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ومنها 
العمر والبلوغ المبكر، وتأخر س��ن اليأس، وعدم 
اإلنج��اب، وحبوب منع الحمل، والعالج الهرموني، 

والسمنة والتاريخ المرضي في العائلة.
وش��رحت أعراض الم��رض من حيث وج��ود ورم 
أو كتلة إف��رازات أو حدوث تغير في ش��كل الجلد 
واأللم الموضعي في الثدي مش��ددة على أهمية 

الكش��ف المبكر وال��دوري بالماموغ��رام وكذلك 
الفحص الذاتي، ثم تناول��ت طرائق العالج التي 
تعتمد على نوع الورم وعم��ر المريضة وحالتها 

وسجلها الصحي.
ودع��ت إلى البدء من س��ن العش��رين ف��ي إجراء 
الفح��ص الذات��ي ش��هريًا بع��د انته��اء الدورة 
الش��هرية، وفي ح��ال انقطاع ال��دورة يجب إجراء 
الفح��ص الذاتي للثدي أول كل ش��هر إضافة إلى 
زيارة الطبيبة كل 3 س��نوات في الس��ن من 20 - 

39 سنة وسنويًا بعد سن األربعين.

 محافظة المحرق تنظم
حملة للتبرع بالدم بالتعاون 

مع »حمد الجامعي«

نظم��ت محافظة المحرق حمل��ة للتبرع بال��دم بالتعاون مع 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي حملة بعن��وان »عطاؤكم 
حياة«، شارك فيها موظفو المحافظة واألهالي ورواد المجلس 
األس��بوعي، انطالق��ًا من مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ودور 

المحافظة في خدمة المجتمع. 
وأك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن حم��الت التبرع 
بالدم تس��اهم في دعم العمل التطوعي واالجتماعي وتؤكد 

التعاضد والتآخي بين األهالي وعمق الروابط االجتماعية. 
وقدم خ��الل تكريمه للقائمي��ن على الحمل��ة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران الش��كر، إلى قائد مستشفى 
المل��ك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة، وإلى بنك الدم بالمستش��فى، مش��يدًا بتعاون 
وتج��اوب األهال��ي ومنتس��بي المحافظة وتبرعه��م في هذه 

الحملة اإلنسانية.

 البحرين تفوز بمقعد
في أمانة اتحاد الصحفيين العرب

فازت مملكة البحرين، أمس، بمقعد 
في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز 
 عضو   مجلس   إدارة   جمعية   الصحفيين  
 أمي��ن   الس��ر   والعالق��ات   الدولي��ة  
 راش��د   الحمر، بمنص��ب األمين العام 
المس��اعد التحاد الصحفيين العرب، 

ب� 71 صوتًا من أصل 80 صوتًا.
وأجري��ت انتخاب��ات األمان��ة العامة 
التحاد الصحفيين العرب، التي تعقد 
على هام��ش المؤتمر الع��ام الرابع 
عش��ر الذي يعقده االتح��اد في مقره 
الدائم بالقاه��رة، تحت رعاية رئيس 
جمهوري��ة مصر العربي��ة عبدالفتاح 

السيسي.
باتحاد  الخ��اص  المؤتم��ر  وينعق��د 
 4 كل  الع��ام  الع��رب  الصحفيي��ن 
س��نوات بحضور وفد يض��م 4 أعضاء 
م��ن كل دولة عربي��ة، باإلضافة إلى 
أعضاء األمانة العامة ال�تي يبلغ عدد 

أعضائها 15.

 »الصحة« تنظم حملة »اطمئنان«
للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم

نظم��ت إدارة تعزي��ز الصحة ولجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة الصحة فعالية 
حملة »اطمئن��ان« لموظفات وزارة 
الصح��ة للتوعي��ة بس��رطان الثدي 
وعن��ق الرحم، تح��ت رعاي��ة وزيرة 
الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، 
ضمن »مش��روع نهت��م« تزامنًا مع 

شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكدت الس��يد أهمي��ة تنظيم مثل 
ه��ذه الفعالي��ات التي ته��دف إلى 
تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، 
الفتًة إلى أن البحرين ُتش��ارك دول 
العال��م االحتفال بمناس��بة ش��هر 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، 
ويه��دف إل��ى زي��ادة الوع��ي حول 
سرطان الثدي، ودعم األبحاث التي 
تسعى إلى إيجاد العالج له، وتثقيف 

المعرضين لخطر اإلصابة به.
عل��ى  التش��جيع  أن  وأوضح��ت 
الكش��ف المبكر وإج��راء الفحوصات 
الروتينية والدورية لمختلف الفئات 

العمرية ُيساهم بشكل أساسي في 
االكتش��اف المبكر والس��يطرة على 

المرض وتقليل مضاعفاته.
وأك��دت أن الوزارة س��ّخرت العديد 
م��ن البرامج التوعوي��ة والتثقيفية 
الداعم��ة لتكثي��ف س��بل الوقاي��ة 
الممكن��ة، إلى جانب تعزيز مجاالت 
الشراكة المجتمعية في سبيل الحد 
م��ن انتش��ار الم��رض وتداعياته، 
معرب��ًة عن جزيل الش��كر والتقدير 

إل��ى المنظمي��ن والمش��اركين في 
هذه الحملة الصحية الهادفة.

من جانبها، قالت الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة ورئيس لجنة تكافؤ 
الف��رص بال��وزارة الدكت��ورة مريم 
الهاج��ري: »إن��ه بمناس��بة ش��هر 
التوعية بس��رطان الث��دي، تحرص 
الوزارة على إقام��ة وتنظيم العديد 
من الفعاليات واألنشطة والحمالت 
بإط��الق  والمس��اهمة  التوعوي��ة 

يت��م تنظيمه��ا  الت��ي  المب��ادرات 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
للتوعي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
بس��رطان الثدي؛ س��عيًا نحو نش��ر 
المرض،  والتوعية ح��ول  التثقي��ف 
م��ع التأكيد عل��ى إمكانية الش��فاء 
عند اكتش��اف المرض ف��ي مراحله 
األول��ى من خالل إج��راء الفحوصات 
واكتش��اف  المبك��ر  والتش��خيص 

المرض مبكرًا«.

د. وليد المانع
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رئيس ديوان الرقابة يتسلم 
كتاب »التفويض التشريعي 

واللوائح التشريعية« للحمادي

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الدكتور مال اهلل الحمادي، حيث أهداه نسخة 
من كتابه الجديد »التفويض التشريعي واللوائح التشريعية 

- دراسة مقارنة«.
وأشاد الش��يخ أحمد بن محمد بجهود الحمادي في إعداد هذا 
الكتاب وما يشكله من إضافة نوعية في إثراء العمل التشريعي 
في البحرين، منوه��ًا بجهود أبناء البحرين وإس��هاماتهم في 
دعم المس��يرة التنموية، وحرصهم على التقدم والتطور بما 

يعزز مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجاالت.
م��ن جانبه، قدم الحمادي ش��كره إلى الش��يخ أحمد بن محمد 
على استقباله ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين بما فيه 

خير وتقدم وازدهار الوطن.

البحرين تشارك في قمة الصحة العالمية بألمانيا
ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ولي��د المان��ع  ف��ي قم��ة الصح��ة 
العالمي��ة، التي عقدت ف��ي برلين 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية خالل 
الفت��رة م��ن 16 إل��ى 18 أكتوب��ر 
الجاري، وُتعتبر أحد أهم التجمعات 
المعني��ة بالصح��ة عل��ى الصعي��د 
العالمي، إذ ُترّك��ز القمة بالتعاون 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
عل��ى االلت��زام بالمصال��ح العام��ة 
المجال  ف��ي  والعدال��ة  العالمي��ة، 
الصح��ي، واتخ��اذ إج��راءات قوي��ة 
متع��ددة األطراف م��ن أجل الصحة 
على المس��توى العالمي، ومشاركة 

التطور واالبتكار العلمي.
وأوض��ح المانع أن القم��ة تطرقت 

ه��ذا الع��ام إل��ى بح��ث ومناقش��ة 
العالمي��ة  والتهدي��دات  المخاط��ر 
كتغيرات المناخ، واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ومواجهة الكوارث، ونظم 

الغذاء والصحة.
 كما ركزت القمة أيضًا على التحول 
الرقم��ي م��ن أجل الصح��ة، والنهج 
الجديد لالستثمار في مجال الصحة 
والرفاهي��ة، والتحديات التي تواجه 
التغطية الصحية الشاملة، وضمان 
وج��ود نظ��ام مراقب��ة أكث��ر ذكاء، 
والصحة العالمية من أجل الس��الم، 
باإلضافة إل��ى بن��اء أنظمة صحية 

قوية ومرنة.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة اس��تمرار 
مب��ادرات البحري��ن وجهوده��ا في 
وم��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  مج��االت 
حققته من إنجازات على المستويات 
الدولي واإلقليم��ي والعالمي، مبينًا 
تمي��ز القطاع الصحي ف��ي البحرين 

كنموذج صحي متقدم.
ولفت إل��ى أن البحرين ُتقدم أفضل 
للمواطني��ن  الصحي��ة  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، حيث تهت��م الحكومة 
بالرعاية الصحي��ة كأولوية دائمة، 
وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
الطبية من خالل التعاون والتنسيق 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  المش��ترك 
عل��ى  فض��اًل  العالمي��ة،  الصحي��ة 
الصحية وتش��جيعهم  الكوادر  دعم 
على ب��ذل مزيد م��ن العطاء خدمًة 
للوطن وللمجتمع البحريني، وكذلك 
توفير أحدث اإلمكان��ات والمعدات 
واألجه��زة الطبي��ة ومواكب��ة آخ��ر 
التط��ورات العلمي��ة ف��ي المج��ال 

الصحي.

وزيرة الصحة تبحث والسفير 
المصري سبل تعزيز التعاون

ناقشت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، خالل استقبالها 
س��فير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين 
ياس��ر شعبان، س��بل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وأش��ادت بعمق العالقات األخوية المتمي��زة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الفتًة إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين 
في كافة المجاالت، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
وأش��اد الس��فير المصري بالعالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدي��ن الش��قيقين، معربًا ع��ن اعتزازه العمي��ق بالروابط 
المش��تركة مع البحرين في ش��تى المجاالت، مشيدًا بالتطور 
واالزدهار الذي تش��هده المملكة بكاف��ة القطاعات التنموية 

وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي.

 االتحاد الحر يدشن أولى 
فعاليات حملة مكافحة سرطان الثدي

دش��نت لجنة الم��رأة العاملة والطف��ل باالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين أولى فعاليات حملة 
الحر للتوعية بسرطان الثدي، بمحاضرة عنوانها 
»سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري« موجهة 
للعام��الت بش��ركة الخلي��ج لدرفل��ة األلمني��وم 
»جارمك��و«، تحدثت من خاللها استش��اري طب 

العائلة الدكتورة زه�رة خليف�ة.
وتأت��ي المحاضرة ضمن فعاليات ش��هر أكتوبر 
للتوعية بالمرض، حيث أكدت خليفة أن سرطان 
الثدي من أكثر الس��رطانات انتش��ارًا ويصاب به 
18 س��يدة من كل 100 ألف من النس��اء ويصيب 
2.1 ملي��ون كل س��نة، وتش��هد النس��بة تزايدًا 
مستمرًا في دول العالم الفتة إلى إصابة أقل من 

1% من الرجال بالمرض.
وقالت إنه يعد السبب الثاني للوفاة من السرطان 
عند النس��اء في الدول المتقدمة، أما في مملكة 
البحرين فهو أيضًا السبب الثاني في الوفاة بعد 
أمراض القلب. وأشارت إلى أن سرطان الثدي هو 
تكاثر وانقسام الخاليا الطبيعية المكونة للثدي 
بش��كل غير منتظم وخارج عن الس��يطرة ليصبح 
ورم��ًا ال يتوقف ع��ن النمو، ويمكن ل��ه أن يغزو 
األنس��جة المحيط��ة به، لكنها أك��دت أن معظم 
األورام في الثدي حمي��دة لكن ال يمكن التفريق 
بين ال��ورم الحميد وال��ورم الخبيث إال بالكش��ف 

الطبي وأخذ عينة من الورم، وأردفت: إن 80% من 
العينات التي تؤخذ من الورم للفحص النس��يجي 
تكون حميدة. وتطرقت خليفة إلى العوامل التي 
تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ومنها 
العمر والبلوغ المبكر، وتأخر س��ن اليأس، وعدم 
اإلنج��اب، وحبوب منع الحمل، والعالج الهرموني، 

والسمنة والتاريخ المرضي في العائلة.
وش��رحت أعراض الم��رض من حيث وج��ود ورم 
أو كتلة إف��رازات أو حدوث تغير في ش��كل الجلد 
واأللم الموضعي في الثدي مش��ددة على أهمية 

الكش��ف المبكر وال��دوري بالماموغ��رام وكذلك 
الفحص الذاتي، ثم تناول��ت طرائق العالج التي 
تعتمد على نوع الورم وعم��ر المريضة وحالتها 

وسجلها الصحي.
ودع��ت إلى البدء من س��ن العش��رين ف��ي إجراء 
الفح��ص الذات��ي ش��هريًا بع��د انته��اء الدورة 
الش��هرية، وفي ح��ال انقطاع ال��دورة يجب إجراء 
الفح��ص الذاتي للثدي أول كل ش��هر إضافة إلى 
زيارة الطبيبة كل 3 س��نوات في الس��ن من 20 - 

39 سنة وسنويًا بعد سن األربعين.

 محافظة المحرق تنظم
حملة للتبرع بالدم بالتعاون 

مع »حمد الجامعي«

نظم��ت محافظة المحرق حمل��ة للتبرع بال��دم بالتعاون مع 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي حملة بعن��وان »عطاؤكم 
حياة«، شارك فيها موظفو المحافظة واألهالي ورواد المجلس 
األس��بوعي، انطالق��ًا من مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ودور 

المحافظة في خدمة المجتمع. 
وأك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن حم��الت التبرع 
بالدم تس��اهم في دعم العمل التطوعي واالجتماعي وتؤكد 

التعاضد والتآخي بين األهالي وعمق الروابط االجتماعية. 
وقدم خ��الل تكريمه للقائمي��ن على الحمل��ة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران الش��كر، إلى قائد مستشفى 
المل��ك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة، وإلى بنك الدم بالمستش��فى، مش��يدًا بتعاون 
وتج��اوب األهال��ي ومنتس��بي المحافظة وتبرعه��م في هذه 

الحملة اإلنسانية.

 البحرين تفوز بمقعد
في أمانة اتحاد الصحفيين العرب

فازت مملكة البحرين، أمس، بمقعد 
في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز 
 عضو   مجلس   إدارة   جمعية   الصحفيين  
 أمي��ن   الس��ر   والعالق��ات   الدولي��ة  
 راش��د   الحمر، بمنص��ب األمين العام 
المس��اعد التحاد الصحفيين العرب، 

ب� 71 صوتًا من أصل 80 صوتًا.
وأجري��ت انتخاب��ات األمان��ة العامة 
التحاد الصحفيين العرب، التي تعقد 
على هام��ش المؤتمر الع��ام الرابع 
عش��ر الذي يعقده االتح��اد في مقره 
الدائم بالقاه��رة، تحت رعاية رئيس 
جمهوري��ة مصر العربي��ة عبدالفتاح 

السيسي.
باتحاد  الخ��اص  المؤتم��ر  وينعق��د 
 4 كل  الع��ام  الع��رب  الصحفيي��ن 
س��نوات بحضور وفد يض��م 4 أعضاء 
م��ن كل دولة عربي��ة، باإلضافة إلى 
أعضاء األمانة العامة ال�تي يبلغ عدد 

أعضائها 15.

 »الصحة« تنظم حملة »اطمئنان«
للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم

نظم��ت إدارة تعزي��ز الصحة ولجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة الصحة فعالية 
حملة »اطمئن��ان« لموظفات وزارة 
الصح��ة للتوعي��ة بس��رطان الثدي 
وعن��ق الرحم، تح��ت رعاي��ة وزيرة 
الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، 
ضمن »مش��روع نهت��م« تزامنًا مع 

شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكدت الس��يد أهمي��ة تنظيم مثل 
ه��ذه الفعالي��ات التي ته��دف إلى 
تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، 
الفتًة إلى أن البحرين ُتش��ارك دول 
العال��م االحتفال بمناس��بة ش��هر 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، 
ويه��دف إل��ى زي��ادة الوع��ي حول 
سرطان الثدي، ودعم األبحاث التي 
تسعى إلى إيجاد العالج له، وتثقيف 

المعرضين لخطر اإلصابة به.
عل��ى  التش��جيع  أن  وأوضح��ت 
الكش��ف المبكر وإج��راء الفحوصات 
الروتينية والدورية لمختلف الفئات 

العمرية ُيساهم بشكل أساسي في 
االكتش��اف المبكر والس��يطرة على 

المرض وتقليل مضاعفاته.
وأك��دت أن الوزارة س��ّخرت العديد 
م��ن البرامج التوعوي��ة والتثقيفية 
الداعم��ة لتكثي��ف س��بل الوقاي��ة 
الممكن��ة، إلى جانب تعزيز مجاالت 
الشراكة المجتمعية في سبيل الحد 
م��ن انتش��ار الم��رض وتداعياته، 
معرب��ًة عن جزيل الش��كر والتقدير 

إل��ى المنظمي��ن والمش��اركين في 
هذه الحملة الصحية الهادفة.

من جانبها، قالت الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة ورئيس لجنة تكافؤ 
الف��رص بال��وزارة الدكت��ورة مريم 
الهاج��ري: »إن��ه بمناس��بة ش��هر 
التوعية بس��رطان الث��دي، تحرص 
الوزارة على إقام��ة وتنظيم العديد 
من الفعاليات واألنشطة والحمالت 
بإط��الق  والمس��اهمة  التوعوي��ة 

يت��م تنظيمه��ا  الت��ي  المب��ادرات 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
للتوعي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
بس��رطان الثدي؛ س��عيًا نحو نش��ر 
المرض،  والتوعية ح��ول  التثقي��ف 
م��ع التأكيد عل��ى إمكانية الش��فاء 
عند اكتش��اف المرض ف��ي مراحله 
األول��ى من خالل إج��راء الفحوصات 
واكتش��اف  المبك��ر  والتش��خيص 

المرض مبكرًا«.

د. وليد المانع

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/1032664
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/20/watan-20221020.pdf?1666241240
https://alwatannews.net/article/1032669
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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 
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 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

العدد:  6158
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رئيس ديوان الرقابة يتسلم 
كتاب »التفويض التشريعي 

واللوائح التشريعية« للحمادي

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الدكتور مال اهلل الحمادي، حيث أهداه نسخة 
من كتابه الجديد »التفويض التشريعي واللوائح التشريعية 

- دراسة مقارنة«.
وأشاد الش��يخ أحمد بن محمد بجهود الحمادي في إعداد هذا 
الكتاب وما يشكله من إضافة نوعية في إثراء العمل التشريعي 
في البحرين، منوه��ًا بجهود أبناء البحرين وإس��هاماتهم في 
دعم المس��يرة التنموية، وحرصهم على التقدم والتطور بما 

يعزز مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجاالت.
م��ن جانبه، قدم الحمادي ش��كره إلى الش��يخ أحمد بن محمد 
على استقباله ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين بما فيه 

خير وتقدم وازدهار الوطن.

البحرين تشارك في قمة الصحة العالمية بألمانيا
ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ولي��د المان��ع  ف��ي قم��ة الصح��ة 
العالمي��ة، التي عقدت ف��ي برلين 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية خالل 
الفت��رة م��ن 16 إل��ى 18 أكتوب��ر 
الجاري، وُتعتبر أحد أهم التجمعات 
المعني��ة بالصح��ة عل��ى الصعي��د 
العالمي، إذ ُترّك��ز القمة بالتعاون 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
عل��ى االلت��زام بالمصال��ح العام��ة 
المجال  ف��ي  والعدال��ة  العالمي��ة، 
الصح��ي، واتخ��اذ إج��راءات قوي��ة 
متع��ددة األطراف م��ن أجل الصحة 
على المس��توى العالمي، ومشاركة 

التطور واالبتكار العلمي.
وأوض��ح المانع أن القم��ة تطرقت 

ه��ذا الع��ام إل��ى بح��ث ومناقش��ة 
العالمي��ة  والتهدي��دات  المخاط��ر 
كتغيرات المناخ، واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ومواجهة الكوارث، ونظم 

الغذاء والصحة.
 كما ركزت القمة أيضًا على التحول 
الرقم��ي م��ن أجل الصح��ة، والنهج 
الجديد لالستثمار في مجال الصحة 
والرفاهي��ة، والتحديات التي تواجه 
التغطية الصحية الشاملة، وضمان 
وج��ود نظ��ام مراقب��ة أكث��ر ذكاء، 
والصحة العالمية من أجل الس��الم، 
باإلضافة إل��ى بن��اء أنظمة صحية 

قوية ومرنة.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة اس��تمرار 
مب��ادرات البحري��ن وجهوده��ا في 
وم��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  مج��االت 
حققته من إنجازات على المستويات 
الدولي واإلقليم��ي والعالمي، مبينًا 
تمي��ز القطاع الصحي ف��ي البحرين 

كنموذج صحي متقدم.
ولفت إل��ى أن البحرين ُتقدم أفضل 
للمواطني��ن  الصحي��ة  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، حيث تهت��م الحكومة 
بالرعاية الصحي��ة كأولوية دائمة، 
وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
الطبية من خالل التعاون والتنسيق 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  المش��ترك 
عل��ى  فض��اًل  العالمي��ة،  الصحي��ة 
الصحية وتش��جيعهم  الكوادر  دعم 
على ب��ذل مزيد م��ن العطاء خدمًة 
للوطن وللمجتمع البحريني، وكذلك 
توفير أحدث اإلمكان��ات والمعدات 
واألجه��زة الطبي��ة ومواكب��ة آخ��ر 
التط��ورات العلمي��ة ف��ي المج��ال 

الصحي.

وزيرة الصحة تبحث والسفير 
المصري سبل تعزيز التعاون

ناقشت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، خالل استقبالها 
س��فير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين 
ياس��ر شعبان، س��بل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وأش��ادت بعمق العالقات األخوية المتمي��زة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الفتًة إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين 
في كافة المجاالت، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
وأش��اد الس��فير المصري بالعالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدي��ن الش��قيقين، معربًا ع��ن اعتزازه العمي��ق بالروابط 
المش��تركة مع البحرين في ش��تى المجاالت، مشيدًا بالتطور 
واالزدهار الذي تش��هده المملكة بكاف��ة القطاعات التنموية 

وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي.

 االتحاد الحر يدشن أولى 
فعاليات حملة مكافحة سرطان الثدي

دش��نت لجنة الم��رأة العاملة والطف��ل باالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين أولى فعاليات حملة 
الحر للتوعية بسرطان الثدي، بمحاضرة عنوانها 
»سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري« موجهة 
للعام��الت بش��ركة الخلي��ج لدرفل��ة األلمني��وم 
»جارمك��و«، تحدثت من خاللها استش��اري طب 

العائلة الدكتورة زه�رة خليف�ة.
وتأت��ي المحاضرة ضمن فعاليات ش��هر أكتوبر 
للتوعية بالمرض، حيث أكدت خليفة أن سرطان 
الثدي من أكثر الس��رطانات انتش��ارًا ويصاب به 
18 س��يدة من كل 100 ألف من النس��اء ويصيب 
2.1 ملي��ون كل س��نة، وتش��هد النس��بة تزايدًا 
مستمرًا في دول العالم الفتة إلى إصابة أقل من 

1% من الرجال بالمرض.
وقالت إنه يعد السبب الثاني للوفاة من السرطان 
عند النس��اء في الدول المتقدمة، أما في مملكة 
البحرين فهو أيضًا السبب الثاني في الوفاة بعد 
أمراض القلب. وأشارت إلى أن سرطان الثدي هو 
تكاثر وانقسام الخاليا الطبيعية المكونة للثدي 
بش��كل غير منتظم وخارج عن الس��يطرة ليصبح 
ورم��ًا ال يتوقف ع��ن النمو، ويمكن ل��ه أن يغزو 
األنس��جة المحيط��ة به، لكنها أك��دت أن معظم 
األورام في الثدي حمي��دة لكن ال يمكن التفريق 
بين ال��ورم الحميد وال��ورم الخبيث إال بالكش��ف 

الطبي وأخذ عينة من الورم، وأردفت: إن 80% من 
العينات التي تؤخذ من الورم للفحص النس��يجي 
تكون حميدة. وتطرقت خليفة إلى العوامل التي 
تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ومنها 
العمر والبلوغ المبكر، وتأخر س��ن اليأس، وعدم 
اإلنج��اب، وحبوب منع الحمل، والعالج الهرموني، 

والسمنة والتاريخ المرضي في العائلة.
وش��رحت أعراض الم��رض من حيث وج��ود ورم 
أو كتلة إف��رازات أو حدوث تغير في ش��كل الجلد 
واأللم الموضعي في الثدي مش��ددة على أهمية 

الكش��ف المبكر وال��دوري بالماموغ��رام وكذلك 
الفحص الذاتي، ثم تناول��ت طرائق العالج التي 
تعتمد على نوع الورم وعم��ر المريضة وحالتها 

وسجلها الصحي.
ودع��ت إلى البدء من س��ن العش��رين ف��ي إجراء 
الفح��ص الذات��ي ش��هريًا بع��د انته��اء الدورة 
الش��هرية، وفي ح��ال انقطاع ال��دورة يجب إجراء 
الفح��ص الذاتي للثدي أول كل ش��هر إضافة إلى 
زيارة الطبيبة كل 3 س��نوات في الس��ن من 20 - 

39 سنة وسنويًا بعد سن األربعين.

 محافظة المحرق تنظم
حملة للتبرع بالدم بالتعاون 

مع »حمد الجامعي«

نظم��ت محافظة المحرق حمل��ة للتبرع بال��دم بالتعاون مع 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي حملة بعن��وان »عطاؤكم 
حياة«، شارك فيها موظفو المحافظة واألهالي ورواد المجلس 
األس��بوعي، انطالق��ًا من مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ودور 

المحافظة في خدمة المجتمع. 
وأك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن حم��الت التبرع 
بالدم تس��اهم في دعم العمل التطوعي واالجتماعي وتؤكد 

التعاضد والتآخي بين األهالي وعمق الروابط االجتماعية. 
وقدم خ��الل تكريمه للقائمي��ن على الحمل��ة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران الش��كر، إلى قائد مستشفى 
المل��ك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة، وإلى بنك الدم بالمستش��فى، مش��يدًا بتعاون 
وتج��اوب األهال��ي ومنتس��بي المحافظة وتبرعه��م في هذه 

الحملة اإلنسانية.

 البحرين تفوز بمقعد
في أمانة اتحاد الصحفيين العرب

فازت مملكة البحرين، أمس، بمقعد 
في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز 
 عضو   مجلس   إدارة   جمعية   الصحفيين  
 أمي��ن   الس��ر   والعالق��ات   الدولي��ة  
 راش��د   الحمر، بمنص��ب األمين العام 
المس��اعد التحاد الصحفيين العرب، 

ب� 71 صوتًا من أصل 80 صوتًا.
وأجري��ت انتخاب��ات األمان��ة العامة 
التحاد الصحفيين العرب، التي تعقد 
على هام��ش المؤتمر الع��ام الرابع 
عش��ر الذي يعقده االتح��اد في مقره 
الدائم بالقاه��رة، تحت رعاية رئيس 
جمهوري��ة مصر العربي��ة عبدالفتاح 

السيسي.
باتحاد  الخ��اص  المؤتم��ر  وينعق��د 
 4 كل  الع��ام  الع��رب  الصحفيي��ن 
س��نوات بحضور وفد يض��م 4 أعضاء 
م��ن كل دولة عربي��ة، باإلضافة إلى 
أعضاء األمانة العامة ال�تي يبلغ عدد 

أعضائها 15.

 »الصحة« تنظم حملة »اطمئنان«
للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم

نظم��ت إدارة تعزي��ز الصحة ولجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة الصحة فعالية 
حملة »اطمئن��ان« لموظفات وزارة 
الصح��ة للتوعي��ة بس��رطان الثدي 
وعن��ق الرحم، تح��ت رعاي��ة وزيرة 
الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، 
ضمن »مش��روع نهت��م« تزامنًا مع 

شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكدت الس��يد أهمي��ة تنظيم مثل 
ه��ذه الفعالي��ات التي ته��دف إلى 
تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، 
الفتًة إلى أن البحرين ُتش��ارك دول 
العال��م االحتفال بمناس��بة ش��هر 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، 
ويه��دف إل��ى زي��ادة الوع��ي حول 
سرطان الثدي، ودعم األبحاث التي 
تسعى إلى إيجاد العالج له، وتثقيف 

المعرضين لخطر اإلصابة به.
عل��ى  التش��جيع  أن  وأوضح��ت 
الكش��ف المبكر وإج��راء الفحوصات 
الروتينية والدورية لمختلف الفئات 

العمرية ُيساهم بشكل أساسي في 
االكتش��اف المبكر والس��يطرة على 

المرض وتقليل مضاعفاته.
وأك��دت أن الوزارة س��ّخرت العديد 
م��ن البرامج التوعوي��ة والتثقيفية 
الداعم��ة لتكثي��ف س��بل الوقاي��ة 
الممكن��ة، إلى جانب تعزيز مجاالت 
الشراكة المجتمعية في سبيل الحد 
م��ن انتش��ار الم��رض وتداعياته، 
معرب��ًة عن جزيل الش��كر والتقدير 

إل��ى المنظمي��ن والمش��اركين في 
هذه الحملة الصحية الهادفة.

من جانبها، قالت الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة ورئيس لجنة تكافؤ 
الف��رص بال��وزارة الدكت��ورة مريم 
الهاج��ري: »إن��ه بمناس��بة ش��هر 
التوعية بس��رطان الث��دي، تحرص 
الوزارة على إقام��ة وتنظيم العديد 
من الفعاليات واألنشطة والحمالت 
بإط��الق  والمس��اهمة  التوعوي��ة 

يت��م تنظيمه��ا  الت��ي  المب��ادرات 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
للتوعي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
بس��رطان الثدي؛ س��عيًا نحو نش��ر 
المرض،  والتوعية ح��ول  التثقي��ف 
م��ع التأكيد عل��ى إمكانية الش��فاء 
عند اكتش��اف المرض ف��ي مراحله 
األول��ى من خالل إج��راء الفحوصات 
واكتش��اف  المبك��ر  والتش��خيص 

المرض مبكرًا«.

د. وليد المانع
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رئيس ديوان الرقابة يتسلم 
كتاب »التفويض التشريعي 

واللوائح التشريعية« للحمادي

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الدكتور مال اهلل الحمادي، حيث أهداه نسخة 
من كتابه الجديد »التفويض التشريعي واللوائح التشريعية 

- دراسة مقارنة«.
وأشاد الش��يخ أحمد بن محمد بجهود الحمادي في إعداد هذا 
الكتاب وما يشكله من إضافة نوعية في إثراء العمل التشريعي 
في البحرين، منوه��ًا بجهود أبناء البحرين وإس��هاماتهم في 
دعم المس��يرة التنموية، وحرصهم على التقدم والتطور بما 

يعزز مكانة المملكة وريادتها في مختلف المجاالت.
م��ن جانبه، قدم الحمادي ش��كره إلى الش��يخ أحمد بن محمد 
على استقباله ودعمه وتشجيعه للدارسين والباحثين بما فيه 

خير وتقدم وازدهار الوطن.

البحرين تشارك في قمة الصحة العالمية بألمانيا
ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ولي��د المان��ع  ف��ي قم��ة الصح��ة 
العالمي��ة، التي عقدت ف��ي برلين 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية خالل 
الفت��رة م��ن 16 إل��ى 18 أكتوب��ر 
الجاري، وُتعتبر أحد أهم التجمعات 
المعني��ة بالصح��ة عل��ى الصعي��د 
العالمي، إذ ُترّك��ز القمة بالتعاون 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  م��ع 
عل��ى االلت��زام بالمصال��ح العام��ة 
المجال  ف��ي  والعدال��ة  العالمي��ة، 
الصح��ي، واتخ��اذ إج��راءات قوي��ة 
متع��ددة األطراف م��ن أجل الصحة 
على المس��توى العالمي، ومشاركة 

التطور واالبتكار العلمي.
وأوض��ح المانع أن القم��ة تطرقت 

ه��ذا الع��ام إل��ى بح��ث ومناقش��ة 
العالمي��ة  والتهدي��دات  المخاط��ر 
كتغيرات المناخ، واألوبئة والكوارث 
الطبيعية ومواجهة الكوارث، ونظم 

الغذاء والصحة.
 كما ركزت القمة أيضًا على التحول 
الرقم��ي م��ن أجل الصح��ة، والنهج 
الجديد لالستثمار في مجال الصحة 
والرفاهي��ة، والتحديات التي تواجه 
التغطية الصحية الشاملة، وضمان 
وج��ود نظ��ام مراقب��ة أكث��ر ذكاء، 
والصحة العالمية من أجل الس��الم، 
باإلضافة إل��ى بن��اء أنظمة صحية 

قوية ومرنة.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة اس��تمرار 
مب��ادرات البحري��ن وجهوده��ا في 
وم��ا  الصحي��ة،  الرعاي��ة  مج��االت 
حققته من إنجازات على المستويات 
الدولي واإلقليم��ي والعالمي، مبينًا 
تمي��ز القطاع الصحي ف��ي البحرين 

كنموذج صحي متقدم.
ولفت إل��ى أن البحرين ُتقدم أفضل 
للمواطني��ن  الصحي��ة  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، حيث تهت��م الحكومة 
بالرعاية الصحي��ة كأولوية دائمة، 
وتسعى دائمًا نحو تطوير الخدمات 
الطبية من خالل التعاون والتنسيق 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  المش��ترك 
عل��ى  فض��اًل  العالمي��ة،  الصحي��ة 
الصحية وتش��جيعهم  الكوادر  دعم 
على ب��ذل مزيد م��ن العطاء خدمًة 
للوطن وللمجتمع البحريني، وكذلك 
توفير أحدث اإلمكان��ات والمعدات 
واألجه��زة الطبي��ة ومواكب��ة آخ��ر 
التط��ورات العلمي��ة ف��ي المج��ال 

الصحي.

وزيرة الصحة تبحث والسفير 
المصري سبل تعزيز التعاون

ناقشت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد، خالل استقبالها 
س��فير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين 
ياس��ر شعبان، س��بل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وأش��ادت بعمق العالقات األخوية المتمي��زة والتاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، 
الفتًة إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين 
في كافة المجاالت، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي 

الصحي.
وأش��اد الس��فير المصري بالعالقات الثنائية التي تربط بين 
البلدي��ن الش��قيقين، معربًا ع��ن اعتزازه العمي��ق بالروابط 
المش��تركة مع البحرين في ش��تى المجاالت، مشيدًا بالتطور 
واالزدهار الذي تش��هده المملكة بكاف��ة القطاعات التنموية 

وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي.

 االتحاد الحر يدشن أولى 
فعاليات حملة مكافحة سرطان الثدي

دش��نت لجنة الم��رأة العاملة والطف��ل باالتحاد 
الح��ر لنقابات عمال البحرين أولى فعاليات حملة 
الحر للتوعية بسرطان الثدي، بمحاضرة عنوانها 
»سرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري« موجهة 
للعام��الت بش��ركة الخلي��ج لدرفل��ة األلمني��وم 
»جارمك��و«، تحدثت من خاللها استش��اري طب 

العائلة الدكتورة زه�رة خليف�ة.
وتأت��ي المحاضرة ضمن فعاليات ش��هر أكتوبر 
للتوعية بالمرض، حيث أكدت خليفة أن سرطان 
الثدي من أكثر الس��رطانات انتش��ارًا ويصاب به 
18 س��يدة من كل 100 ألف من النس��اء ويصيب 
2.1 ملي��ون كل س��نة، وتش��هد النس��بة تزايدًا 
مستمرًا في دول العالم الفتة إلى إصابة أقل من 

1% من الرجال بالمرض.
وقالت إنه يعد السبب الثاني للوفاة من السرطان 
عند النس��اء في الدول المتقدمة، أما في مملكة 
البحرين فهو أيضًا السبب الثاني في الوفاة بعد 
أمراض القلب. وأشارت إلى أن سرطان الثدي هو 
تكاثر وانقسام الخاليا الطبيعية المكونة للثدي 
بش��كل غير منتظم وخارج عن الس��يطرة ليصبح 
ورم��ًا ال يتوقف ع��ن النمو، ويمكن ل��ه أن يغزو 
األنس��جة المحيط��ة به، لكنها أك��دت أن معظم 
األورام في الثدي حمي��دة لكن ال يمكن التفريق 
بين ال��ورم الحميد وال��ورم الخبيث إال بالكش��ف 

الطبي وأخذ عينة من الورم، وأردفت: إن 80% من 
العينات التي تؤخذ من الورم للفحص النس��يجي 
تكون حميدة. وتطرقت خليفة إلى العوامل التي 
تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي ومنها 
العمر والبلوغ المبكر، وتأخر س��ن اليأس، وعدم 
اإلنج��اب، وحبوب منع الحمل، والعالج الهرموني، 

والسمنة والتاريخ المرضي في العائلة.
وش��رحت أعراض الم��رض من حيث وج��ود ورم 
أو كتلة إف��رازات أو حدوث تغير في ش��كل الجلد 
واأللم الموضعي في الثدي مش��ددة على أهمية 

الكش��ف المبكر وال��دوري بالماموغ��رام وكذلك 
الفحص الذاتي، ثم تناول��ت طرائق العالج التي 
تعتمد على نوع الورم وعم��ر المريضة وحالتها 

وسجلها الصحي.
ودع��ت إلى البدء من س��ن العش��رين ف��ي إجراء 
الفح��ص الذات��ي ش��هريًا بع��د انته��اء الدورة 
الش��هرية، وفي ح��ال انقطاع ال��دورة يجب إجراء 
الفح��ص الذاتي للثدي أول كل ش��هر إضافة إلى 
زيارة الطبيبة كل 3 س��نوات في الس��ن من 20 - 

39 سنة وسنويًا بعد سن األربعين.

 محافظة المحرق تنظم
حملة للتبرع بالدم بالتعاون 

مع »حمد الجامعي«

نظم��ت محافظة المحرق حمل��ة للتبرع بال��دم بالتعاون مع 
مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي حملة بعن��وان »عطاؤكم 
حياة«، شارك فيها موظفو المحافظة واألهالي ورواد المجلس 
األس��بوعي، انطالق��ًا من مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ودور 

المحافظة في خدمة المجتمع. 
وأك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن حم��الت التبرع 
بالدم تس��اهم في دعم العمل التطوعي واالجتماعي وتؤكد 

التعاضد والتآخي بين األهالي وعمق الروابط االجتماعية. 
وقدم خ��الل تكريمه للقائمي��ن على الحمل��ة، بحضور نائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران الش��كر، إلى قائد مستشفى 
المل��ك حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية 
اهلل آل خليفة، وإلى بنك الدم بالمستش��فى، مش��يدًا بتعاون 
وتج��اوب األهال��ي ومنتس��بي المحافظة وتبرعه��م في هذه 

الحملة اإلنسانية.

 البحرين تفوز بمقعد
في أمانة اتحاد الصحفيين العرب

فازت مملكة البحرين، أمس، بمقعد 
في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز 
 عضو   مجلس   إدارة   جمعية   الصحفيين  
 أمي��ن   الس��ر   والعالق��ات   الدولي��ة  
 راش��د   الحمر، بمنص��ب األمين العام 
المس��اعد التحاد الصحفيين العرب، 

ب� 71 صوتًا من أصل 80 صوتًا.
وأجري��ت انتخاب��ات األمان��ة العامة 
التحاد الصحفيين العرب، التي تعقد 
على هام��ش المؤتمر الع��ام الرابع 
عش��ر الذي يعقده االتح��اد في مقره 
الدائم بالقاه��رة، تحت رعاية رئيس 
جمهوري��ة مصر العربي��ة عبدالفتاح 

السيسي.
باتحاد  الخ��اص  المؤتم��ر  وينعق��د 
 4 كل  الع��ام  الع��رب  الصحفيي��ن 
س��نوات بحضور وفد يض��م 4 أعضاء 
م��ن كل دولة عربي��ة، باإلضافة إلى 
أعضاء األمانة العامة ال�تي يبلغ عدد 

أعضائها 15.

 »الصحة« تنظم حملة »اطمئنان«
للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم

نظم��ت إدارة تعزي��ز الصحة ولجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة الصحة فعالية 
حملة »اطمئن��ان« لموظفات وزارة 
الصح��ة للتوعي��ة بس��رطان الثدي 
وعن��ق الرحم، تح��ت رعاي��ة وزيرة 
الصح��ة الدكت��ورة جليل��ة الس��يد، 
ضمن »مش��روع نهت��م« تزامنًا مع 

شهر التوعية بسرطان الثدي.
وأكدت الس��يد أهمي��ة تنظيم مثل 
ه��ذه الفعالي��ات التي ته��دف إلى 
تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، 
الفتًة إلى أن البحرين ُتش��ارك دول 
العال��م االحتفال بمناس��بة ش��هر 
التوعي��ة بس��رطان الث��دي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل عام، 
ويه��دف إل��ى زي��ادة الوع��ي حول 
سرطان الثدي، ودعم األبحاث التي 
تسعى إلى إيجاد العالج له، وتثقيف 

المعرضين لخطر اإلصابة به.
عل��ى  التش��جيع  أن  وأوضح��ت 
الكش��ف المبكر وإج��راء الفحوصات 
الروتينية والدورية لمختلف الفئات 

العمرية ُيساهم بشكل أساسي في 
االكتش��اف المبكر والس��يطرة على 

المرض وتقليل مضاعفاته.
وأك��دت أن الوزارة س��ّخرت العديد 
م��ن البرامج التوعوي��ة والتثقيفية 
الداعم��ة لتكثي��ف س��بل الوقاي��ة 
الممكن��ة، إلى جانب تعزيز مجاالت 
الشراكة المجتمعية في سبيل الحد 
م��ن انتش��ار الم��رض وتداعياته، 
معرب��ًة عن جزيل الش��كر والتقدير 

إل��ى المنظمي��ن والمش��اركين في 
هذه الحملة الصحية الهادفة.

من جانبها، قالت الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة ورئيس لجنة تكافؤ 
الف��رص بال��وزارة الدكت��ورة مريم 
الهاج��ري: »إن��ه بمناس��بة ش��هر 
التوعية بس��رطان الث��دي، تحرص 
الوزارة على إقام��ة وتنظيم العديد 
من الفعاليات واألنشطة والحمالت 
بإط��الق  والمس��اهمة  التوعوي��ة 

يت��م تنظيمه��ا  الت��ي  المب��ادرات 
الجه��ات  مختل��ف  م��ع  بالتع��اون 
للتوعي��ة  والخاص��ة  الحكومي��ة 
بس��رطان الثدي؛ س��عيًا نحو نش��ر 
المرض،  والتوعية ح��ول  التثقي��ف 
م��ع التأكيد عل��ى إمكانية الش��فاء 
عند اكتش��اف المرض ف��ي مراحله 
األول��ى من خالل إج��راء الفحوصات 
واكتش��اف  المبك��ر  والتش��خيص 

المرض مبكرًا«.

د. وليد المانع

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/1032244
https://alwatannews.net/article/1032717
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/20/watan-20221020.pdf?1666241240
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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
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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
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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

Link

Link

P  3

Link

Link

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  اســـتقبل 
العهد الشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد 
بن سلمان آل خليفة، في مكتبه 
صباح أمـــس، بحضور مدير عام 
مكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حمد المحميد، ســـفير جمهورية 
ســـنغافورة المعتمد لـــدى مملكة 
البحريـــن المقيـــم فـــي الريـــاض 

وونغ تشاو مينج.
 ورحب الشـــيخ سلمان بن أحمد 
جمهوريـــة  بســـفير  خليفـــة  آل 
بمســـتوى  منوهـــا  ســـنغافورة، 
التعـــاون المشـــترك بيـــن مملكـــة 
البحرين وجمهورية ســـنغافورة 
بـــه  تحظـــى  ومـــا  الصديقـــة، 
دعـــم  مـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

واهتمام متبـــادل من قبل قيادة 
البلدين الصديقين.

 مـــن جانب آخر، نـــوه مدير عام 
مكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
المشـــترك  التعـــاون  بمســـتوى 
البحريـــن  مملكـــة  يجمـــع  الـــذي 
وجمهوريـــة ســـنغافورة وحرص 
علـــى  تعزيـــزه  علـــى  المملكـــة 
مختلـــف المســـتويات بما يحقق 
الخير والنماء للبلدين والشعبين 

الصديقين.
 من جهته، أعرب سفير جمهورية 
عـــن  المملكـــة  لـــدى  ســـنغافورة 
شـــكره وتقديـــره لرئيـــس ديوان 
لمملكـــة  متمنًيـــا  العهـــد،  ولـــي 
البحرين دوام التقدم واالزدهار.

جـــرى بقـــوة دفـــاع البحريـــن، 
أمس األربعاء، تخريج إحدى 
الدورات المتخصصة للضباط 
بحضور مســـاعد رئيس هيئة 
األركان للقوى البشرية اللواء 
الركن الشـــيخ علي بن راشـــد 
آل خليفـــة، الذي اســـتمع إلى 
إيجـــاز عـــن مختلـــف مراحل 
التدريب في هذه الدورة وما 
اشـــتملت عليهـــا مـــن مناهـــج 

تعليمية وتدريبية.

قـــام  التخريـــج  نهايـــة  وفـــي 
مســـاعد رئيس هيئـــة األركان 
بتســـليم  البشـــرية  للقـــوى 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن 
علـــى  التقديريـــة  والجوائـــز 
المتفوقين في الـــدورة، التي 
شـــارك فيهـــا عدد مـــن ضباط 
والحـــرس  الداخليـــة  وزارة 
الوطني وضبـــاط من القوات 
المســـلحة فـــي دولـــة الكويت 

الشقيقة.

تعزيز مستوى التعاون مع سنغافورة

تخريج دورة متخصصة للضباط

local@albiladpress.com
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اتفاق تعاون زراعي في تقنيات اإلنتاج الحديثة مع إسرائيل
يشمل األمن الغذائي وتبادل الخبرات والمعلومات ونقل المعرفة

وقع وزير شـــؤون البلديات والزراعة وائل 
المبارك، مذكـــرة تفاهم بخصوص الزراعة 
واألمن الغذائي مع وزير الزراعة والتنمية 
الريفية في دولة إســـرائيل عوديد فورير، 
وذلـــك على هامش مشـــاركته في المؤتمر 
الدولـــي األول للزراعـــة المنعقد في مدينة 
إيالت اإلســـرائيلية تحـــت عنوان “الزراعة 
فـــي إســـرائيل – زراعـــة الطعام مـــن البحر 
والصحـــراء” فـــي الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 20 

أكتوبر 2022.
ويأتـــي توقيـــع مذكـــرة التفاهم فـــي إطار 
التنســـيق والتعـــاون القائـــم بيـــن البلديـــن 
بشـــأن التعـــاون الزراعـــي وخصوصـــا في 
تقنيـــات اإلنتاج الحديثة إلى جانب األمن 

الغذائي.
مذكـــرة  أن  إلـــى  المبـــارك  الوزيـــر  وأشـــار 
التفاهـــم بيـــن الجانبين تهدف الـــى تبادل 

الخبـــرات والمعـــارف ونقـــل التكنولوجيـــا 
وتطويـــر أنظمـــة الـــري والزراعـــة المائيـــة، 
كمـــا وتطويـــر االنظمـــة الزراعيـــة بصـــورة 
عامة من خالل االستغالل األمثل للموارد 

وتحسين اإلنتاج.
وأوضـــح الوزيـــر المبارك أن هـــذه المذكرة 
إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات ونقل 
المعرفـــة باإلضافـــة إلـــى البحـــث والتنمية 
المقاييـــس  وتطبيـــق  التقنـــي  والتطويـــر 

العالمية.
يذكـــر أن توقيع هـــذه المذكـــرة يأتي على 
هامش مشاركة سعادة الوزير في المؤتمر 
الدولي األول للزراعة في إسرائيل بعنوان 

“الزراعـــة فـــي إســـرائيل - زراعـــة الطعـــام 
مـــن البحـــر والصحـــراء” والمنعقـــد حاليـــا 
فـــي مدينة إيالت اإلســـرائيلية في الفترة 
مـــن 18 إلـــى 20 أكتوبـــر بمشـــاركة عـــدد 
مـــن وزراء الزراعـــة مـــن الـــدول اإلقليمية 
والعالميـــة وذلـــك بهـــدف بحـــث التعـــاون 
الدولـــي واإلقليمـــي لألمـــن الغذائـــي فـــي 
ضـــوء أزمة المنـــاخ والتعامل مع تحديات 

األمن الغذائي في العالم.
ويشـــارك فـــي المؤتمر الدولـــي األول عدد 
مـــن المختصين والعلمـــاء ورجال األعمال 
المهتمين باالســـتثمار في مجاالت صناعة 
الغذاء والزراعة وذلك بهدف بحث أفضل 
السبل المتاحة لتطوير صناعة الغذاء في 
المنطقـــة. وجـــاءت مشـــاركة وفـــد مملكة 
البحريـــن تلبيـــة للدعـــوة التـــي تلقتهـــا من 
وزيـــر الزراعـــة والتنميـــة الريفيـــة بدولـــة 

إسرائيل عوديد فورير.
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أهـــدى رئيـــس المجلـــس األعلى 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  للصحـــة 
مؤسســـة مركز الشـــيخ عبدهللا 
الوالديـــن  لرعايـــة  خالـــد  بـــن 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفـــة وزير المالية 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
الكتـــاب  مـــن  نســـخة  أمـــس،   ،
“الشـــيخ  بعنـــوان  التوثيقـــي 
الداعيـــة   .. خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 

والمفكر والمؤرخ”.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وزيـــر 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
عـــن شـــكره وتقديره علـــى هذا 
اإلهـــداء المتميـــز، مشـــيًدا بمـــا 
يســـتعرضه هـــذا اإلصـــدار مـــن 
وطنيـــة  ووثائـــق  معلومـــاٍت 
تاريخيـــة قّيمـــة تجســـد ســـيرة 
حياة المغفور له بإذن هللا تعالى 

ســـمو الشـــيخ عبد هللا بن خالد 
آل خليفة رحمه هللا ومســـيرته 
الحافلـــة بالخيـــر والعطـــاء، إلى 
المشـــهودة  إســـهاماته  جانـــب 

فـــي خدمـــة الوطـــن مـــن خالل 
فـــي  تقلدهـــا  التـــي  المناصـــب 
مختلف المجاالت ليكون سموه 

شخصيًة وطنية شامخًة.

وزير المالية: إسهامات عبداهلل بن خالد مشهودة في خدمة الوطن

رئيس المجلس األعلى للصحة يهدي وزير المالية واالقتصاد الوطني
 نسخة من كتاب )الشيخ عبدالله بن خالد .. الداعية والمفكر والمؤرخ(
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فازت مملكة البحرين، أمس األربعاء، 
بمقعد فـــي اتحـــاد الصحفيين العرب، 
حيث فـــاز عضو مجلس إدارة جمعية 
والعالقـــات  الســـر  أميـــن  الصحفييـــن 
الدوليـــة راشـــد نبيل الحمـــر، بمنصب 
التحـــاد  المســـاعد  العـــام  األميـــن 
الصحفييـــن العـــرب، ب 71 صوتـــا من 

أصل 80 صوتا.
وأجريـــت انتخابـــات األمانـــة العامـــة 
التحاد الصحفييـــن العرب، التي تعقد 
الرابـــع  العـــام  المؤتمـــر  علـــى هامـــش 
عشـــر الذي يعقـــده االتحاد فـــي مقره 
الدائـــم بالقاهـــرة، تحـــت رعاية رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عبدالفتـــاح 

السيسي.
باتحـــاد  الخـــاص  المؤتمـــر  وينعقـــد 
الصحفيين العرب العام كل 4 سنوات 
بحضـــور وفد يضم 4 أعضـــاء من كل 

دولـــة عربيـــة، باإلضافـــة إلـــى أعضاء 
األمانة العامة التي يبلغ عدد أعضائها 
التحضيـــري  الجنـــة  وتأسســـت   ،15
الخاصة باالتحـــاد ألول مرة في العام 

.1964

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب في 
القاهرة عـــام 1964، تعبيـــرا عن رغبة 
الصحفيين العرب في توحيد كلمتهم 
داخل كيان قوي يســـتطيع الدفاع عن 

قضاياهم، وقضايا الوطن العربي.

في انتخابات أجريت برعاية الرئيس المصري

البحرين تفوز بمقعد في أمانة اتحاد الصحفيين العرب
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استقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، أمس األربعاء، مساعد قائد 
قوات المشـــاة البحرية األمريكية الفريق أول ايريك ســـميث، بحضور ســـفير الواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.= وخالل اللقاء رحب 
رئيس هيئة األركان بمســـاعد قائد قوات المشـــاة البحرية األمريكية وســـفير الواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض عالقات التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة في 
المجـــال العســـكري، كمـــا تم بحث عدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمام المشـــترك. حضر 

اللقاء مدير التعاون العسكري اللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

تنسيق التعاون العسكري مع أميركا

رزايقية الملحق العسكري الجزائري الجديد لدى البحرين

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس سفير الجمهورية 
الجزائريـــة الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة لـــدى مملكة 
البحريـــن عبدالحميـــد خوجـــة، الـــذي قـــدم لـــه الملحـــق 
الديمقراطيـــة  الجزائـــر  جمهوريـــة  بســـفارة  العســـكري 
الشـــعبية الشـــقيقة المقيـــم فـــي الريـــاض والمعتمد لدى 

المملكـــة العقيـــد علـــي رزايقية؛ بمناســـبة تعيينـــه ملحقًا 
عســـكريًا جديدًا لبالده لدى المملكة، وذلك بحضور وزير 

شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
بســـفير  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية لدى مملكة 
البحريـــن، وأشـــاد بعمق العالقـــات األخويـــة القائمة بين 
البلديـــن الشـــقيقين والتـــي تشـــهد علـــى الـــدوام تطـــوًرا 

وتقدًمـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت، كمـــا رحـــب بالملحـــق 
العسكري الجزائري الجديد المقيم في الرياض والمعتمد 
لـــدى مملكـــة البحرين، متمنًيـــا معاليه للملحق العســـكري 

الجديد التوفيق في أداء مهام عمله.
حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيـــادة العامة اللـــواء الركن 
حســـن سعد، ومدير التعاون العسكري اللواء الركن طيار 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

المنامة - بنا

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير الجزائر لدى مملكة البحرين والملحق العسكري الجزائري الجديد

بناء القدرات البشرية وفق أحدث المعايير العسكرية
تخريج دورة اختصاص للضباط ... مدير أركان الحرس الوطني:

رعـــى مدير أركان الحرس الوطني الفريق 
الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل 
خليفـــة، حفـــل تخريـــج إحـــدى الـــدورات 
المتخصصة للضبـــاط والتي عقدت تحت 
إشـــراف مدرســـة التدريب بمشـــاركة عدد 
من ضباط قـــوة الدفـــاع ووزارة الداخلية 
والحـــرس الوطنـــي، وذلـــك صبـــاح أمـــس 
األربعاء بمعســـكر الصخير، وبحضور عدد 

من كبار ضباط الحرس الوطني.
وبـــدأت فعاليـــات الحفل بتـــالوة آيات من 
الذكـــر الحكيم، تالها كلمة ترحيبية بمدير 
ثـــم  الوطنـــي والحضـــور،  الحـــرس  أركان 
ألقى مسؤول الدورة إيجازًا عن مجريات 
الدورة وما تضمنته من محاضرات نظرية 
وتدريبـــاٍت عملية وزيارات ميدانية، مبينًا 
المعايير العســـكرية الحديثة التي تشكلت 
علـــى إثرهـــا المناهـــج التدريبية لـــدورات 

االختصـــاص للضباط، وذلـــك بتوجيه من 
قبل رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق أول 
الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ومتابعـــة واهتمـــام مديـــر أركان 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق الركـــن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بن ســـعود آل خليفة، بما ُيَمكن 
الضبـــاط الخّريجيـــن من تنفيـــذ واجباتهم 

بكفاءة عالية.
بتوزيـــع  األركان  مديـــر  تفضـــل  بعدهـــا، 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن وتقديم درع 
ناقـــالً  األول،  للمركـــز  الوطنـــي  الحـــرس 
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  وتهانـــي  تحيـــات 

الوطني للخريجين.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا مديـــر أركان الحـــرس 

فيهـــا  أكـــد  الخريجيـــن،  أمـــام  الوطنـــي 
توجيهات الفريق أول الركن ســـمو الشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
االمكانيـــات  كافـــة  بتســـخير  الوطنـــي 
التدريبيـــة الحديثة إلعداد وبناء القدرات 
البشـــرية وفـــق أحـــدث المعاييـــر والنظـــم 
العســـكرية، وذلك بمـــا يؤهلهم للتعامل مع 

مختلف الظروف األمنية.
المتقّدمـــة  التدريـــب  بمســـتويات  وأشـــاد 
التـــي يزخـــر بها الحـــرس الوطنـــي، لما لها 
من دور مهم فـــي تهيئة الضباط واألفراد؛ 
للمســـاهمة فـــي تأدية واجباتهـــم الوطنّية 
المنوطـــة بالحـــرس، والمتمثلـــة في حفظ 
أمن واســـتقرار الوطن بأعلى مســـتوى من 
الكفاءة والجاهزيـــة، وذلك في ظل العهد 
الزاهـــر لملـــك البالد المعّظـــم القائد األعلى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

الصخير- الحرس الوطني

مدير أركان الحرس الوطني يخّرج إحدى دورات االختصاص للضباط
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