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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

Link
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صــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
بتعديل  )39( لسنة 2022  رقم  بقانون  المرسوم 
بعض أحكام القانون رقم )72( لسنة 2006 بشأن 
عرض  على  بناًء  وذلــك  البحرين،  مملكة  شعار 
وبــعــد مــوافــقــة مجلس  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

القانون  مــن  األولـــى  الــمــادة  بنص  ُيستبدل 
مــمــلــكــة  شـــعـــار  بـــشـــأن   2006 لــســنــة   )72( ــم  ــ رقـ

البحرين، النص اآلتي:
»يــتــألــف شــعــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن رســم 
درع مكون  إطار على شكل  داخل  المملكة  لعلم 
مستقيمة،  أعلى  إلــى  قاعدته  أضلع  ثاثة  مــن 
ومــنــقــوش فــي جــوانــبــه زخــــارف عــربــيــة الــطــراز، 
وذلك  مثلثات،  بخمسة  الملكي  التاج  ويعتليه 

وفقًا لألنموذج المرافق لهذا القانون«.
المادة الثانية

ــٌلّ  ــوزراء والـــــوزراء -ُكـ ــ عــلــى رئــيــس مجلس الـ
فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
الجريدة  في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به 

الرسمية.

صرح رئيس هيئة التشريع 
ــونــــي الـــمـــديـــر  ــانــ ــقــ والـــــــــــرأي الــ
التنفيذي لانتخابات النيابية 
والبلدية 2022 المستشار نواف 
عبداهلل حمزة بأنه سيتم عرض 
للمترشحين  النهائية  القوائم 
والبلدية  النيابية  لانتخابات 
ــة على  ــيـ ــرافـ ــي الـــلـــجـــان اإلشـ فـ
واالنتخاب  االستفتاء  سامة 
ــوبـــر،  ــتـ أكـ  24 اإلثـــنـــيـــن  الــــيــــوم 
ــة إلـــــى نـــشـــرهـــا عــبــر  ــافــ بــــاإلضــ
لانتخابات.  الرسمي  الموقع 
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد انــتــهــاء فــتــرة 
تــقــديــم طـــعـــون الــمــتــرشــحــيــن 
ــل  الــــــمــــــقــــــررة قــــــانــــــوًنــــــا وفــــصــ

الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة فـــي كل 
وبــنــاًء  لــهــا،  المقدمة  الــطــعــون 
عليه تم تقديم عرض القوائم 

النهائية.
التنفيذي  المدير  وأوضــح 
ــان  ــجــ ــلــ الــ أن  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ لـ
اإلشــــــــرافــــــــيــــــــة عـــــلـــــى ســــامــــة 
االســتــفــتــاء واالنـــتـــخـــاب بـــدأت 
الناخبين  كــشــوف  تسليم  فــي 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــيـــن، وذلــــــــــك مــن 
حتى  عصًرا  الخامسة  الساعة 

التاسعة مساًء.
طـــلـــب  أي  وبــــــخــــــصــــــوص 
ــازل عــــن الـــتـــرشـــح لــفــت  ــنـ ــتـ ــلـ لـ
ــزة  ــمــ ــار نــــــــــــواف حــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

لــتــقــديــم  ــر مـــوعـــد  ــ ــــى أن آخـ إلـ
طــلــبــات الــتــنــازل عـــن الــتــرشــح 
والبلدية  النيابية  لانتخابات 
نــوفــمــبــر   2 ــخ  ــاريــ ــتــ بــ ســـيـــكـــون 
للقانون؛  تنفيًذا  وذلــك   ،2022
إذ يحق للمرشح أن يتنازل عن 
على  كتابي  بإخطار  الترشيح 
الغرض،  المعد لهذا  األنموذج 
اإلشــرافــيــة  اللجنة  إلـــى  يــقــدم 
التابعة لها دائرته االنتخابية، 
وذلــــــــك قـــبـــل يــــــوم االنـــتـــخـــاب 

بعشرة أيام على األقل.

الملكي  السمو  أكد صاحب 
ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
العاقات  عمق  الـــوزراء  مجلس 
الراسخة والمميزة التي تجمع 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ــتـــويـــات،  عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــسـ
ومــــا تــحــظــى بـــه هــــذه الــعــاقــة 
واهتمام مــن حضرة  رعــايــة  مــن 
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
وأخــيــه صاحب  المعظم  الــبــاد 
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
اإلمـــارات  دولــة  رئيس  نهيان  آل 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
الــعــديــد  بفضلها  تــحــقــق  الــتــي 
عــلــى مختلف  الــمــنــجــزات  مـــن 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
على  والنماء  بالخير  يعود  بما 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جــاء ذلــك لــدى لقاء سموه 
بــــقــــصــــر الـــــــرفـــــــاع أمــــــــس ســمــو 
ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن زايـ
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
العربية  الدولي بدولة اإلمارات 
المتحدة، إذ رحب سموه بسمو 
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــة اإلمــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
ــد الــــمــــرافــــق بــمــنــاســبــة  ــ ــوفــ ــ والــ
في  للمشاركة  للمملكة  زيــارتــه 
للجنة  العاشرة  الــدورة  اجتماع 
بــيــن مملكة  الــمــشــتــركــة  الــعــلــيــا 
ــن ودولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــوه  ــ ــ ــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ونـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
اللجنة  اجتماعات  بمخرجات 
تعزيز  في  أسهمت  التي  العليا 
ــاق  الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي نـــحـــو آفــ
المنشود  التكامل  أرحب تحقق 
على مختلف األصعدة، مشيدا 
بالجهود التي تقوم بها اللجنة 
ــل  الـــعـــلـــيـــا الـــمـــشـــتـــركـــة مــــن أجـ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــراكـ ــشـ تـــعـــزيـــز الـ
واالستثمارية، وتحقيق تطلعات 

الشقيقين  والشعبين  البلدين 
المشتركة  بــالــعــاقــات  والـــدفـــع 
ــا مـــن شـــأنـــه الــخــيــر  نــحــو كـــل مـ

والنماء.
ــو  ــمـ ــسـ وأشــــــــــــاد صـــــاحـــــب الـ
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ
دولــة  بــمــواقــف  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الشقيقة تجاه مملكة البحرين 
وشعبها في مختلف المحطات 
وتقدير المملكة لهذه المواقف 
ــــط  ــات وروابـ الــنــابــعــة مـــن عـــاقـ
تاريخية راسخة تجمع البلدين 
منوها  الشقيقين،  والــشــعــبــيــن 
ــة لــــإمــــارات  ــلـ ــاعـ ــفـ بـــــــــــاألدوار الـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــا ودولـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ
ــي تـــعـــزيـــز الــعــمــل  وجــــهــــودهــــا فــ

العربي المشترك وإرساء دعائم 
األمن واالستقرار والسام.

ــه، أعــــــرب ســمــو  ــبـ ــانـ  مــــن جـ
ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن زايـ
ــيــــان عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره  ــهــ نــ
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
على لما يوليه سموه من حرص 
ــام لـــتـــعـــزيـــز مــســتــويــات  ــمــ ــتــ واهــ
التعاون المشترك بين البلدين 
ــن بــمــا  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن والـ
يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــمــنــشــودة، 
دوام  البحرين  لمملكة  متمنيا 

التقدم واالزدهار.
ــة انـــعـــقـــد  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
للجنة  العاشرة  الــدورة  اجتماع 
بين  المشتركة  العليا  الــوزاريــة 

مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بـــرئـــاســـة 
وزيري خارجية البلدين، إذ أكدا 
الــمــشــتــركــة  الــســيــاســيــة  اإلرادة 
لـــلـــبـــلـــديـــن لـــمـــواصـــلـــة تــطــويــر 
الـــعـــاقـــات الــمــتــمــيــزة بــيــنــهــمــا، 
والرغبة القوية في تنميتها في 
جــمــيــع الــمــجــاالت، بــمــا يحقق 
الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة ويــوفــر 

آفاقا أوسع لمستقبليهما.
ــان بــعــمــق  ــبــ ــانــ وأشـــــــــاد الــــجــ
التاريخية  األخـــويـــة  الــعــاقــات 
بين البلدين الشقيقين، وأبديا 
ارتــيــاحــهــمــا لــمــســتــوى الــتــشــاور 
والــتــنــســيــق الــســيــاســي الــقــائــم 
الثنائية  القضايا  حول  بينهما 
ذات  والـــــدولـــــيـــــة  ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ واإلقــ

االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك، وأوصــــى 
الجانبان بمواصلة هذا التشاور 
ــي  ــ بـــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي وزارتــ

خارجية البلدين الشقيقين.
كما أكد الجانبان حرصهما 
عــلــى تــنــســيــق الــعــمــل ســويــا في 
المنظمات والمحافل اإلقليمية 
مجلس  ســيــمــا  وال  والــــدولــــيــــة، 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــــــــــــدول الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وجـ
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـامـــي، 
من  الــمــتــحــدة،  األمـــم  ومنظمة 
أجل تحقيق مصالحهما ودعم 

العمل الُمشترك.

صـــدر عـــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
ملك  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
الـــبـــاد الــمــعــظــم الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
أحكام  بعض  بتعديل   2022 لسنة   )38(
 2002 لسنة   )54( رقــم  بقانون  الــمــرســوم 
بشأن الائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتضمن المرسوم أنه يجوز للمجلس 
اقتضى  -إذا  الــرئــيــس  اقــتــراح  على  بــنــاًء 
لــدراســة  ُيــشــكــل لجنة مــؤقــتــة  أن  األمــــر- 
المؤقتة  اللجنة  وتنتهي  معين،  موضوع 

أجله،  من  ُشكلت  الــذي  الغرض  بانتهاء 
كــمــا أشــــار إلـــى أنـــه ال يــجــوز ألحـــد غير 
وال  المتكلم،  مقاطعة  المجلس  رئــيــس 

إبداء أي ماحظة إليه. 
ــه لمجلس  أنــ إلــــى  الـــمـــرســـوم  وأشـــــار 
النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء 
المسائل  فــي  للحكومة  مكتوبة  رغــبــات 
ــرد على  تــ أن  الــحــكــومــة  الـــعـــامـــة، وعـــلـــى 
الــمــجــلــس كــتــابــة خـــال ســتــة أشــهــر، وإن 
تعذر األخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين 

للمجلس أسباب ذلك.
وأوضح أنه إذا قرر المجلس الموافقة 
على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب 
جــمــيــع الــوســائــل الــتــقــنــيــة مــن الــهــواتــف 
وسائل  أي  أو  اللوحية  واألجهزة  النقالة 
أخـــــــرى مــــن الـــحـــاضـــريـــن فــــي الــجــلــســة 
أو  الجلسة  لضمان عدم اإلخال بسرية 
تسريب أي معلومات بشأنها، ويلتزم من 
ما  إفــشــاء  بــعــدم  الــســريــة  الجلسة  حضر 

جرى فيها بأي وجه من الوجوه. 

وتضمن المرسوم أنه إذا كان العضو 
قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب 
يجوز  فإنه  الــنــواب  مجلس  في  عضويته 
عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل 
في  توظيفه  أو  تعيينه  إعــادة  التشريعي 
عنها  تخلى  التي  لتلك  مماثلة  وظيفة 

بسبب اكتسابه عضوية المجلس. 

مــع  تــــضــــامــــنــــًا  وكــــــــــــــاالت:   - طــــــهــــــران 
ــتــــي عـــمـــت الــــبــــاد مــنــذ  ــتــــجــــاجــــات الــ االحــ
منتصف الشهر الماضي، إثر مقتل الشابة 
مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل الشرطة 
الــديــنــيــة أو مــا تــعــرف بـــ»شــرطــة األخــــاق«، 
شــهــدت معظم الــمــدارس فــي إيــــران، أمــس، 

إضرابا عاما للمعلمين.
المعلمين عن دخول  آالف  امتنع  فقد 
الـــفـــصـــول الــــدراســــيــــة، تـــنـــديـــدا بــعــمــلــيــات 
األسابيع  في  وقعت  والقتل التي  االعتقال 
الــمــاضــيــة، والــتــي اســتــهــدفــت بــوجــه خــاص 

طاب الجامعات وتاميذ المدارس.
فــــــي حــــيــــن شـــــهـــــدت جــــامــــعــــة شـــريـــف 
ــهــــران وقــــوع  الــصــنــاعــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــ
اشــتــبــاكــات بــيــن قــــوات الــبــاســيــج اإليــرانــيــة 
أفــادت شبكة  وعدد من الطاب، بحسب ما 

»إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«. ونـــقـــل عـــن تقي 
في  قــولــه  المعتقات  إحـــدى  زوج  رحــمــانــي 
مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس إن 
»النظام السجني في إيران يعذب العائات«، 

يــعــذب السجين  »إنــــه ال  ويــضــيــف شـــارحـــا: 
فحسب بل عائلته كلها«. 

اإ������ض�����راب ع�����ام ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن ف����ي اإي������ران
ت���ق���ري���ر: ال�����س��ل��ط��ات ت���ع���ذب ع���ائ���ات ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن

�ضراكة ا�ضتراتيجية بين البحرين والإمارات

مر�ض�وم ملك�ي بتعدي�ل �ض�عار مملك�ة البحرين

عر��ض القوائ�م النهائي�ة للمتر�ض�حين الي�وم ال��ن�����واب ل�م�ج��ل���ض  ال�داخ�ل�ي����ة  ال��الئ���ح����ة  ت��ع��دي���ل 
يج�وز توظي�ف النائ�ب ف�ي وظيف�ة مماثل�ة للت�ي تخل�ى عنه�ا ب�س�بب الع�سوية

ول�ي العه�د رئي��س الوزراء ين�وه ب�الأدوار الفاعلة لاإم�ارات اإقليمي�ا ودوليا

اللجن�ة الم�ض�تركة توؤكد الإرادة ال�ضيا�ض�ية لموا�ضلة تطوي�ر العالقات المتميزة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان.
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كتبت: فاطمة علي

أكــــد اســـتـــشـــاري الــجــهــاز 
الهضمي والكبد نائب رئيس 
األطباء في مستشفى الملك 
حمد الجامعي الدكتور عمر 
زيادة  معدالت  تفاقم  شريف 
الوزن والسمنة بين البالغين 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن؛ إذ 
وفـــق   %70 ســـقـــفـــهـــا  ــاوز  ــ ــجـ ــ تـ
ــح  ــســ ــمــ ــر الــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ أحـــــــــــــدث تــ
ــرورة  ــ ــ ــي، مـــــؤكـــــدا ضـ ــحــ ــصــ الــ
المجتمعية  الشراكة  تفعيل 
لــلــحــد مـــن مـــعـــدالت انــتــشــار 
ــذا الـــــــداء وتـــوفـــيـــر أفــضــل  ــ هـ

مستوى للوقاية منه.
ــــح  ــريـ ــ ــــصـ وقــــــــــــــــال فــــــــــي تـ
خـــــاص لـــــ»أخــــبــــار الــخــلــيــج« 

حمد  الــمــلــك  مستشفى  إن 
ــفــــرد حـــالـــيـــا  ــنــ ــعــــي يــ ــامــ الــــجــ
ــراء أحـــــدث الــتــدخــات  ــإجــ بــ
الـــعـــاجـــيـــة بــالــمــنــظــار عــلــى 
لعاج هذا  المملكة  مستوى 
الداء بإجراء تقنية »كرمشة 
الـــمـــعـــدة« الـــحـــديـــثـــة نــســبــيــا 
تم  وقد  العالم  على مستوى 
تدشينها في أبريل الماضي، 
ــــن ومــســاعــد  ــراء آمـ ــ ــ ــو إجـ ــ وهـ
يتطلب  وال  الــــوزن  لــخــســارة 
فــي  ــة  ــيــ ــارجــ خــ جـــــراحـــــة  أي 
البطن أو قصا للمعدة، ويتم 
بــواســطــة مــنــظــار الــمــعــدة إذ 
يقوم الطبيب بإدخال منظار 
مع  الفم  طريق  عن  المعدة 
جــــهــــاز الـــكـــرمـــشـــة الـــمـــرافـــق 
لــلــمــنــظــار إلـــى الــمــعــدة ومــن 

ثــــم تـــتـــم خـــيـــاطـــة وكـــرمـــشـــة 
 %70-%60 وتــصــغــيــر  الــمــعــدة 
دون قصها،  من حجمها من 
الــعــمــلــيــة  أن  إلـــــــى  ــيــــرا  مــــشــ
 45-30 حـــــوالـــــي  تـــســـتـــغـــرق 
العام،  التخدير  دقيقة تحت 
مؤكدا نجاحها بنسبة تفوق 
الــمــريــض  الــــتــــزام  ــع  مــ  %90
بــالــتــعــلــيــمــات الــغــذائــيــة بعد 

العملية.
شريف  عــمــر  د.  وأوضــــح 
أن »حــمــد الــجــامــعــي« أجــرى 
خــــــــــــال األشـــــــــهـــــــــر الــــســــتــــة 
كرمشة  عملية   40 الماضية 
أكــدت  النتائج  وأن  للمعدة، 
مــضــاعــفــات  دون  نـــجـــاحـــهـــا 
صــحــيــة تـــذكـــر، إذ بـــدأ نـــزول 
ما  أي   %23-%15 بين  الـــوزن 

يقارب من 15-20 كيلوجراما 
في أغلب الحاالت.

ص5 أخبار البحرين

} جانب من احتجاجات المعلمين.

ص8 عربية ودولية

»حمد الجامعي« ينفرد باإجراء اأحدث عالج لل�ضمنة دون جراحة

} جالة الملك المعظم.

ص7 انتخابات2022

} جالة سلطان عمان.

} د. عمر شريف.

يــعــلــن الـــديـــوان الــمــلــكــي أن حــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مستقبلي  مــقــدمــة  فــي  ســيــكــون  المعظم  الــبــاد 
السلطان هيثم بن طارق  الجالة  أخيه صاحب 
المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق 
الموافق  اإلثنين  اليوم  الباد  إلــى  وصوله  لــدى 
ــاري،  الــــرابــــع والــعــشــريــن مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر الـــجـ
الــبــحــريــن بــدعــوة من  فــي زيــــارة رســمــيــة لمملكة 
خالها  جالته  يجري  المعظم،  الملك  جالة 
مــبــاحــثــات مــع حــضــرة صــاحــب الــجــالــة تتناول 
ــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة بين  ــويــ ــعـــاقـــات األخــ الـ
البلدين الشقيقين، باإلضافة إلى آخر التطورات 

والمستجدات على الساحات اإلقليمية والعربية 
والدولية.

ويــنــتــهــز الــــديــــوان الــمــلــكــي هــــذه الــمــنــاســبــة 
المرافق،  والــوفــد  الكريم  الباد  بضيف  ليرحب 
الــمــعــظــم طيب  عــمــان  ســلــطــان  لــجــالــة  متمنيا 

اإلقامة في بلده مملكة البحرين.
عمان  سلطان  الجالة  صاحب  زيــارة  وتأتي 
الــشــقــيــقــة لــلــمــمــلــكــة انـــطـــاقـــا مــــن الـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــراســخــة الـــتـــي تـــربـــط بــيــن الــبــلــديــن 
وتـــعـــزيـــزا ألواصـــــــر األخـــــــوة والــــصــــات الــمــتــيــنــة 
شعبيهما  تجمع  التي  والمحبة  القربى  ووشائج 

الشقيقين.

�ضلطان  ال��م��ل��ك..  ج��الل��ة  م��ن  ب��دع��وة 
ع���م���ان ي�����ض��ل اإل������ى ال����ب����الد ال���ي���وم
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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
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محميد احملميد

ــرأت مـــقـــاال جــمــيــا لــلــزمــيــل  ــ ــام قـ ــ مــنــذ أيـ
»عبدالعزيز بوبر« في موقع )العين اإلخبارية(، 
يــتــحــدث فــيــه عـــن تــعــمــد قــيــام بــعــض وســائــل 
المضللة،  األخــبــار  بنشر  إعــامــيــة  ومــنــصــات 
خـــاصـــة فـــي الـــشـــأن الــخــلــيــجــي، وقــــد تضمن 
نوعية  مــع  للتعامل  والــعــاج،  الــحــل  الــمــقــال 
تلك األخبار، من أجل األمن الخليجي العام.
نرى  يــوم حتى  يمر  يــكــاد  »ال  قـــال:  حيث 
تمأل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  أخــبــار 
العالمية،  األنــبــاء  وكــــاالت  ومــواقــع  صــفــحــات 
ويتنوع التناول اإلعامي بين الحديث عن ثقل 
ودبلوماسيا،  واقتصاديا  سياسيا  الــدول،  هذه 
وبين التقاط أبسط األمور لتضخيمها بشكل 
مضلل. فهناك تغطيات واسعة لعالم السياسة 
واالقتصاد والرياضة، حتى في أبسط الشؤون 
مدرسته  درج  على  طــالــب  كتعثر  واألحـــــداث، 
اإلعـــداديـــة مــثــا.. كــل خــبــر هــو بمثابة سبق 
لتلك الوكاالت المتنافسة، وإْن لم تتحرَّ فيه 

الدقة والموضوعية«.
فكم مرت بنا أخبار تساءلنا بعدها: »كيف 
يمكن لصحفي أن يكتب مثل هذه المعلومات 
المفبركة؟ والتي كان يمكن أن يتحّرى دقتها 
بضغطة زر على محركات البحث، حتى يتبين 
لنا حقيقة »تعمد« نشر تلك األخبار الزائفة 
الرأي  عن منطقتنا بغرض اإلســاءة وتضليل 

العام.
الُمضّلل  اإلعــامــي  الَمسلك  ذلــك  ولعل 
الذين  ومواطنيها،  الــدول  هــذه  محبي  يزعج 
يرون أن التركيز المبالغ فيه على بادهم ما 
تها مؤسسات  تبنَّ د وحسد وغيرة  هو إال تقصُّ
صحيح،  شــك  بــا  وذلــك  الموضوعية،  تدعي 
الــدول  أهمية  زادت  كلما  المقابل  في  أنــه  إال 
وثقلها زاد ضخ أخبارها واالهتمام بها، سواء 
أم  صحيحة  إيجابية،  أو  سلبية  أخبارا  كانت 
تتصّدر  منطقتنا  أخــبــار  بــاتــت  حتى  كــاذبــة.. 
العناوين العريضة لقنوات تبعد آالف األميال 

عن الخليج العربي.
مشكلة  خــطــورة  عــلــى  اثــنــان  يختلف  وال 
هنالك  هل  لكن  العموم،  في  الكاذبة  األخبار 
ممكن  ذلــك  أن  وأعتقد  المشكلة؟  لهذه  حل 
تتصّدى  إعـــام  وســائــل  عبر  بالفعل  ويــحــدث 
لــهــذه الـــســـرديـــات الــســلــبــيــة بــمــبــادرتــهــا بــســرد 
بشفافية  الوقائع  وتبيين  الحقيقية  القصة 
على  العمل  إال  المتلقي  على  ومــا  ــوح،  ووضــ

توعية ذاته وانتقاء ما يتابع من وسائل إعام 
لــهــا رصــيــد مــوضــوعــي ومــصــداقــيــة، حــتــى ال 
وتضليل  لــادعــاء  وسيلة  أي  المتربِّص  يجد 

متابعيه.
كــذلــك فـــإن الــتــنــوع الـــجـــاري فـــي وســائــل 
ــــي صـــــــارت تـــقـــدم  ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــلـ ــا الـــمـــحـ ــنــ إعــــامــ
ــغــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، يـــســـاعـــد فــي  ــ ــُل خـــدمـــاتـــهـــا بــ
زائف  أمام  الحقيقة وتصديرها  إلى  الوصول 
األخبار، ويدعم هذا بالفعل استحواذ اإلعام 
مستوى  عــلــى  مهنية  كــــوادر  عــلــى  الــخــلــيــجــي 
كــبــيــر مـــن الـــكـــفـــاءة، تــخــضــع لــبــرامــج تــدريــب 
المهني  النقص  لمجابهة  وتطوير مستمرة.. 
واألخـــاقـــي عــلــى الــجــانــب اآلخـــر مــن الــزيــف 

اإلعامي.
ومستقِبل،  ُمرِسل  له جانبان،  هنا  الوعي 
تعمل  المختلفة  إعــامــنــا  وســائــل  كــانــت  فـــإذا 
ثقل  وتوضيح  الحقيقة  تبيان  فــي  عليها  مــا 
منطقتنا في عالم اليوم، فإن على المتابعين 
بين  من  يختارون  كيف  يعرفوا  أن  والجمهور 
الفضاء  في  عليهم  المعروضة  الوسائل  هذه 
اإللــكــتــرونــي مــا يــنــفــع بــلــدانــهــم وأوطــانــهــم.. 
لتفضح  كافية  المريبة  والــوســائــل  واألخــبــار 
نفسها بنفسها بقليل من التفكير المنطقي 
المتلقي هنا  إعمال عقل  فإن  لذا  البسيط.. 

ضرورة وواجب.
نعم.. ُكثٌر هم المتربصون بهذه المنطقة 
الواعدة التي دخلت في قيادة العالم سياسيا 
عدة،  ألسباب  وذلــك  ودبلوماسيا،  واقتصاديا 
إذ فــشــلــت مــخــطــطــات اآلخـــريـــن فـــي إحــــداث 
تحملت  إذ  الخليجية،  بمنطقتنا  فوضى  أي 
بــلــدانــهــا مــســؤولــيــة دعـــم االســـتـــقـــرار واألمـــن 
واالزدهــــــــار، فــأبــطــلــت كـــل مـــا تـــم تــدبــيــره ومــا 
ُخّطط الستهداف الخليج العربي، بل وحققت 
كل  فــاقــت  ورخـــاء  نمو  الـــدول مستويات  هــذه 
توقع، ألن قيادات المنطقة اتبعت سبيل العلم 
واألخذ باألسباب، فضا عما أوتيت من حكمة 
القيادة والتماسك والتضامن ووالء الشعوب.

أمام تجربة خليجية غير مسبوقة، هناك 
الخليج  دول  مــن  إعــامــيــا  للنيل  مـــحـــاوالت 
العربي، عبر أخبار كاذبة تنهال على الفضاء 
الواسع، ما يستدعي استشعار الدور الخطير 
في  تــؤثــر  ال  التضليات  هــذه  فيما  لــإعــام، 
واقع دول الخليج العربي، فكلما زاد الصخب 

الفارغ زادت النجاحات نموا وازدهارا.

malmahmeed7@gmail.com

كيف نت�ضدى للأخبار الم�ضللة؟

اإطلق التمرين الخليجي الأول للأمن ال�ضيبراني
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ أطــــــلــــــقــــــت الــ
الوزارية لألمن السيبراني 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون،  ــ بـ
األول  الخليجي  التمرين 
الــذي  السيبراني،  لألمن 
يهدف إلى تعزيز التواصل 
بين  المعلومات  ومشاركة 
ــبـــادل  وتـ الـــمـــجـــلـــس،  دول 
ــوادر  ــكــ ــبــــرات بـــيـــن الــ الــــخــ
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بـــــــاألمـــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، 
الجاهزية  مستوى  ورفـــع 
الــســيــبــرانــيــة واالســتــعــداد 
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
السيبرانية،  والــمــخــاطــر 
ــى إيــــجــــاد  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
لمواجهة  مبتكرة  حــلــول 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 

السيبرانية.
االجتماع  خال  ذلك  جاء 
أمس  الخليجية  للجنة  األول 
بمدينة  الــعــامــة  األمــانــة  بمقر 
ــريــــاض، بــرئــاســة الــمــهــنــدس  الــ
ــــن مـــحـــمـــد الـــمـــزيـــد،  ــد بـ ــاجــ مــ
محافظ الهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني في المملكة العربية 
ــة -رئـــــيـــــس الــــــــدورة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــيــــة-، وحــــضــــور الــشــيــخ  ــالــ الــــحــ
خليفة،  آل  محمد  بــن  سلمان 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز 
في  السيبراني  لألمن  الوطني 

مملكة البحرين.
 جــــــرى خــــــال االجـــتـــمـــاع 
ــن  مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــ
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الـ
للتعاون  المشتركة  بالجوانب 

في  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 
التي  السيبراني،  األمــن  مجال 
تشمل وضع األطر والسياسات 
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ واإلجـــــــــــــــــــــــــراءات الــ
لــــــلــــــتــــــصــــــدي لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الجهود  ومــواءمــة  السيبرانية، 
بمختلف  الــمــجــلــس  دول  بــيــن 
الــــقــــطــــاعــــات، ورفــــــــع مــســتــوى 
ــدول  ــ الـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــــع الـ
ــة،  ــاقـ ــعـ الـ ذات  ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ والـ
وتـــعـــزيـــز ونـــمـــو صــنــاعــة األمـــن 
ــدول الــمــجــلــس،  ــ الــســيــبــرانــي بـ
ــادل الــمــعــرفــة والـــخـــبـــرات  ــبــ وتــ
والدراسات والتجارب المتعلقة 
ــرانـــي، وهــــدف  ــبـ ــيـ ــن الـــسـ ــاألمــ بــ
تــهــيــئــة فـــضـــاء ســـيـــبـــرانـــي آمـــن 
مــن  الــمــجــلــس  دول  لــحــمــايــة 

التهديدات السيبرانية.

نائب رئي�س الأطباء لـ»اأخبار الخليج«:

40 عملية »كرم�ضة للمعدة« في م�ضت�ضفى »حمد الجامعي« خلل 6 �ضهور

اإجراء اآمن مدته 30 دقيقة ول يتطلب اأي جراحة خارجية في البطن
كتبت: فاطمة علي

ــاز  ــهـ ــجـ ــاري الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ أكـــــــد اسـ
رئيس  نــائــب  والــكــبــد  الهضمي 
الملك  مستشفى  فــي  األطــبــاء 
حــمــد الــجــامــعــي الــدكــتــور عمر 
شريف أنه أصبح من الضروري 
مـــكـــافـــحـــة أمـــــــــــراض الـــســـمـــنـــة 
الشراكة  وتفعيل  الـــوزن  ــادة  وزيـ
المجتمعية للحد من معدالت 
انتشار هذا الداء وتوفير أفضل 
موضحا  منه،  للوقاية  مستوى 
بـــــــأن أحــــــــدث تــــقــــريــــر لــلــمــســح 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
يشير الى تفاقم معدالت زيادة 
المملكة  فـــي  والــســمــنــة  ــوزن  ــ الـ
والـــتـــي تـــجـــاوز ســقــفــهــا حــاجــز 

70%  بين االفراد البالغين.
شريف  عمر  الدكتور  وقــال 
ــار  ــبـ ـــ»أخـ ــاص لـ ــ فــــي تـــصـــريـــح خـ
الملك  بأن مستشفى  الخليج« 
حمد الجامعي ينفرد بتدشين 
ــزة والــتــقــنــيــات  ــ ــهـ ــ أحـــــــدث األجـ
ــنـــهـــا إجــــــــــراء أحـــــدث  مـــــن ضـــمـ
بالمنظار  العاجية  التدخات 
عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة، وهــي 
تـــقـــنـــيـــة »كـــــرمـــــشـــــة الــــمــــعــــدة« 
مستوى  على  نسبيا  الحديثة 
الــعــالــم وقــــد تـــم تــدشــيــنــهــا في 
إبريل الماضي وهو إجراء آمن 
ومـــســـاعـــد لـــخـــســـارة الــــــوزن وال 
يتطلب أي جراحة خارجية في 
ويتم  للمعدة،  قــص  أو  البطن 
بواسطة منظار المعدة إذ يقوم 
الطبيب بإدخال منظار المعدة 
مـــع جــهــاز الــكــرمــشــة الــمــرافــق 
ــار عـــــن طــــريــــق الـــفـــم  ــنـــظـ ــلـــمـ لـ
ثــم  تتم خياطة وكرمشة  ومــن 
 %70  -  %60 وتصغير  المعدة 

من حجمها دون قصها.
الــعــمــلــيــة  أن  إلــــــى  واشـــــــــار 
تستغرق حوالي 30 - 45 دقيقة 
الـــعـــام، إذ يتم  الــتــخــديــر  تــحــت 
وضـــع خــيــوط دائــمــة فــي جــدار 
الى  تؤدي  لعمل طيات  المعدة 
تصغير المعدة وكرمشتها و يتم 
عــمــل مــا بــيــن 3 الـــى 6 خيوط 
للمريض  يمكن  إذ  الــعــادة،  فــي 
ــادرة الــمــســتــشــفــى بــعــد يــوم  ــغـ مـ
مـــن اإلجـــــــراء الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
العملية  هــذه  نــجــاح  نسبة  بــأن 
الـــى 95% مع   90 مــن  تـــتـــراوح 
بالتعليمات  الــمــريــض  الـــتـــزام 

الغذائية بعد العملية.
ــريــــف  شــ عـــــمـــــر  د.  وقــــــــــــال 
ــرى  أجــ ــعـــي«  ــامـ الـــجـ »حـــمـــد  إن 
الماضية  شــهــور  الــســتــة  خـــال 
لــلــمــعــدة  ــة  كـــرمـــشـ عــمــلــيــة   40
نــجــاحــهــا  ــدت  ــ أكــ الـــنـــتـــائـــج  وأن 
تذكر  صــحــيــة  مــضــاعــفــات  دون 
عن  بــديــا  العملية  تعتبر  وال 
كــانــت  إذا  الــتــكــمــيــم  عــمــلــيــات 
كتلة الوزن كبيرة، موضحا بأن 

الــمــرشــحــيــن لــعــمــلــيــة كــرمــشــة 
هم  الجراحية  غير  أو  المعدة 
األفراد الذين تكون كتلة الوزن 
كما   ،35  -28 بــيــن  ــا  مـ لــديــهــم 
يمكن إجراء العملية ألصحاب 
حــســب  ــــك  وذلــ ــبــــر  األكــ األوزان 
تـــوصـــيـــة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــعـــالـــج، 
ــزول الــــوزن بين  حــيــث ســيــبــدأ نـ
مــن  ــارب  ــقــ يــ ــا  مــ أي   %23-15
15-20 كيلو في أغلب الحاالت.
سيبدأ  الــمــريــض  أن  وأكــــد 
خال  الــوزن  خسارة  بماحظة 
االســـــابـــــيـــــع االربـــــــعـــــــة األولــــــــى 
الــشــعــور  بـــدء  مــع  العملية  مــن 
الــضــروري  مــن  أنـــه  إال  بالشبع 
ــزام بــمــا  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــمـــريـــض االلـ
يــصــفــه الــطــبــيــب مـــن بــرنــامــج 
غـــــــذائـــــــي صـــــحـــــي ومـــــمـــــارســـــة 
التمارين الرياضية للمحافظة 
عــلــى خـــســـارة الـــــوزن بــعــد هــذه 

العملية.
وأضاف أن مستشفى الملك 
حمد الجامعي يفخر بأن يكون 
في  للتميز  معتمد  مــركــز  أول 
الــــشــــرق األوســــــــط فــــي مــجــال 

واإلستقاب،  السمنة  جراحات 
ــنـــوع من  ــذا الـ حــيــث يــســاعــد هــ
المرضى  عــاج  على  العمليات 
المرضية  بالبدانة  المصابين 
بين  العمرية  للفئات  المفرطة 
15 و70 سنة، موضحا أنه يقوم 
قـــســـم الـــمـــنـــاظـــيـــر الــتــداخــلــيــة 
بالعمليات غير الجراحية مثل 
والكبسولة  بالمنظار  البالونة 
الـــذكـــيـــة إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
كــرمــشــة الــمــعــدة، ويـــقـــوم قسم 
جــراحــة الــبــدانــة بــعــمــل جميع 
ــيــــة مــثــل  ــيـــات الــــجــــراحــ ــلـ ــعـــمـ الـ
عمليات التكميم وتحويل مسار 
الـــمـــعـــدة والـــتـــحـــويـــل الــمــصــغــر 
ــار الــــمــــعــــدة والـــتـــكـــمـــيـــم  ــمــــســ لــ
مـــع قـــص الـــمـــعـــدة والــتــحــويــل 
)مع  الــمــعــدة  لمجرى  الــمــركــب 
تــخــطــي الـــحـــوصـــلـــة الـــمـــراريـــة 

والبنكرياس(.
الملك  مستشفى  أن  واكـــد 
حــــمــــد الــــجــــامــــعــــي يــســتــقــبــل 
ــى بــــــحــــــاالت صــحــيــة  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ الـ
البسيطة  بين  تتراوح  مختلفة 
والــــمــــعــــقــــدة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

ــن مــن  ــيــ ــولــ ــحــ ــمــ الـــــمـــــرضـــــى الــ
حيث  ــرى،  ــ األخـ المستشفيات 
يـــلـــتـــزم الــــجــــراحــــون فــــي قــســم 
بالمستشفى  الــبــدانــة  جــراحــة 
ــد ومــعــايــيــر  ــواعــ بــمــجــمــوعــة قــ
مــدى ضــرورة  صــارمــة لتحديد 
ومــن  ونــوعــهــا،  العملية  إجــــراء 
أهـــم هـــذه الــمــعــايــيــر هــو مؤشر 
كــتــلــة الــجــســم لــــدى الــمــريــض 
ــول(2،  ــطــ ــوزن/الــ )الــ  =  )BMI(
ــاس مـــحـــيـــط الـــــــــورك مــع  ــ ــيـ ــ وقـ
الحالة  االعــتــبــار  بعين  األخـــذ 

الصحية للمريض.
مستشفى  إدارة  أن  يـــذكـــر 
الملك حمد الجامعي حريصة 
عــلــى تــجــهــيــز غــــرف الــعــمــلــيــات 
ــهــــزة  بــــأحــــدث الـــمـــعـــدات واألجــ
السمنة  لجراحات  المخصصة 
وفقًا لمعايير الجودة العالمية، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى طــــــاقــــــم طـــبـــي 
وتمريضي على درجة عالية من 
الــكــفــاءة والــخــبــرة، مــمــا ساعد 
على تميز القسم والمستشفى 
في مجال جراحة عاج البدانة 

على مستوى المنطقة.

} د. عمر شريف.

األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  أقامت 
المبكر  للكشف  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  للقضاء 
الــدكــتــورة وفــاء  الــثــدي، ألقتها  عــن ســرطــان 
أجــــور اســتــشــاريــة أمـــــراض الــنــســاء والـــــوالدة 
تزامنًا  المحاضرة  وتأتي هذه  نسائية،  وأورام 
بسرطان  للتوعية  العالمي  أكتوبر  شهر  مــع 
ــــك بــمــبــنــى األمـــانـــة الــعــامــة في  الـــثـــدي، وذلـ
الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة بــحــضــور عــضــوات 
السلطة  عــضــوات  مــن  الــفــرص  تــكــافــؤ  لجنة 
والنيابة  العامة  األمانة  وموظفي  القضائية 

العامة.   

الكشف  أجـــور أهمية  وفـــاء  الــدكــتــورة  وتــنــاولــت 
المبكر عن سرطان الثدي واوضحت وسائل الوقاية 
كيفية  تعليم  إلــى  باإلضافة  الــعــاج،  ومرحلة  منه 
المبكر  الكشف  أن  على  وشــددت  الــذاتــي،  الفحص 
يؤدي إلى نسب نجاح عالية وشفاء بنسبة تتجاوز 
الـ95% في حال اكتشاف المرض في مراحله األولى.
وتحرص األمانة العامة من خال المحاضرات 
لمنتسبيها  الوعي  نشر  على  والتثقيفية  التوعوية 
وتعزيز سامتهم الصحية والنفسية، وعلى ضرورة 
التثقيف الصحي من أجل بناء نمط حياة صحية 

وسليمة.

للق�ض�اء  الأعل�ى  للمجل��س  العام�ة  الأمان�ة 
تقي�م محا�ض�رة توعوي�ة ع�ن �ض�رطان الث�دي

يشارك الشيخ خليفة بن أحمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
الخامسة  ــدورة  الــ فــي  واآلثــــار،  للثقافة 
شعار  تحت  تعقد  التي  الثقافية  للقمة 
انطلقت  التي  حــيــاة«،  أســلــوب  »الثقافة 
ــد  ــ ــبــــي أمــــــس األحـ ــــي أبــــوظــ أعـــمـــالـــهـــا فـ

وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.
وقــــــــّدم الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــمــد 
مــداخــلــة خــال  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن 
لــلــقــمــة،  األول  الــــيــــوم  جـــلـــســـات  ــدى  ــ إحــ
ــورة الكعبي وزيـــرة  إلـــى جــانــب كــل مــن نـ
ــاب بــــدولــــة اإلمــــــــارات  ــبــ ــشــ ــافـــة والــ ــثـــقـ الـ
راميريز  وإيرنيستو  المتحدة،  العربية 
بمنظمة  للثقافة  العامة  المديرة  نائب 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(.
الحلول  الــقــمــة  أعــمــال  وتستكشف 
الــثــقــافــيــة اإلبـــداعـــيـــة ألبـــــرز الــقــضــايــا 
الجائحة،  بــعــد  مــا  عــالــم  فــي  العالمية 
والــــتــــحــــديــــات الـــمـــعـــاصـــرة الــــتــــي تــقــود 

الــمــتــغــيــرات فـــي الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة 
اليوم.

ويبحث المشاركون في القمة النظم 
الــثــقــافــيــة الــجــمــاعــيــة، وتــبــنــي الــثــقــافــة 
ــدول  ــارب حـــيـــة، كـــمـــا يــتــضــمــن جــ ــجـ ــتـ كـ
األعمال العديد من الحوارات الثقافية 
والعروض  القيمة،  والمداخات  الثرية، 
الــتــقــديــمــيــة، والــســيــنــمــائــيــة بــمــشــاركــة 
صانعي السياسات والباحثين والفنانين 
والمتخصصين بالشأن الثقافي، الذين 
سيتناولون عدًدا من القضايا المعاصرة 
الرقمية،  الوسائط  تأثير  ذلــك  في  بما 
ــة  ــمــ ــــي، واألنــــظــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ والـــــــذكـــــــاء االصـ
ــات األصـــلـــيـــة،  ــارســ ــمــ ــمــ اإلبــــداعــــيــــة، والــ
من  وغيرها  العامة  األماكن  وخصائص 

الموضوعات. 
الثقافة والسياحة في  وتنظم دائرة 
مع  بالتعاون  الثقافية  القمة  أبوظبي 
الشريكة  العالمية  المنظمات  من  عدد 
ــكـــو،  ــونـــسـ ــيـ ــا فـــــي ذلـــــــك مـــنـــظـــمـــة الـ بــــمــ

آر جــوجــنــهــايــم،  ســـولـــومـــون  ومـــؤســـســـة 
ومــتــحــف  إيــفــنــتــس،  إيــكــونــومــيــســت  وذا 
التسجيل  وأكــاديــمــيــة  لــنــدن،  التصميم 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــا مــــــن الـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
جميع  مــن  واإلعــامــيــة  والتكنولوجية 

أنحاء العالم.
وتــعــد هـــذه الــقــمــة مــنــتــدًى حـــوارًيـــا 
من  نخبة  مظلته  تحت  يجمع  شــامــًا 

القطاعات  مــن مختلف  ــرواد  والـ الــقــادة 
لتبادل  اإلبداعية  والصناعات  الثقافية 
لمناقشة  واألبحاث  والتجارب  المعارف 
الطرق التي يمكن للثقافة واإلبداع من 
تحويل  فـــي  مهمتها  مــواصــلــة  خــالــهــا 
تبني  نــحــو  واالقـــتـــصـــادات  المجتمعات 
ثقافة االبتكار وإنتاج المعرفة واالنفتاح 

على العالم.

اأبوظبي رئي�س هيئة الثقافة ي�ضارك في الدورة الخام�ضة للقمة الثقافية في 

في  خــاصــا  جناحا  البحريني  األحــمــر  الــهــال  جمعية  أقــامــت 
وتــدريــب  بــتــوعــيــة  الجمعية  خــالــه مسعفو  قـــام  األفــنــيــوز  مــجــمــع 
العديد من المواطنين والمقيمين من رواد المجمع على »اإلنعاش 
فــي محيطهم  لــألشــخــاص  العاجلة  الــمــســاعــدة  وتــقــديــم  الــقــلــبــي«، 
الذين ربما يتعرضون ألزمة قلبية، في وقت تشير فيه إحصائيات 
من   %16 تشكل  القلب  أمـــراض  أن  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 

أسباب الوفيات على الصعيد العالمي.
وشهد افتتاح الفعالية كل من الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، وعضو مجلس 
الــعــام  واألمــيــن  الــمــوســوي،  رضـــي  فيصل  الــدكــتــور  الجمعية  إدارة 
رئيسة  العيد  كوثر  والــدكــتــورة  الــحــادي،  مــبــارك  األســتــاذ  للجمعية 
لجنة اإلسعافات األولية في الجمعية والسيدة فاطمة عبدالرحمن 
نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وبمشاركة المؤسسة 
للرياضة  العامة  والهيئة  البارالومبية  واللجنة  الملكية  الخيرية 
إضافة إلى نوادي واتحادات رياضية ومؤسسات المجتمع المدني. 
وعلى مدار يوم كامل قدم مسعفو جمعية الهال األحمر البحريني 
من  العديد  في  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  حول  للحضور  معلومات 
النوبة القلبية أو شبه الغرق، التي يتوقف  الحاالت الطارئة، مثل 
مجسمات  بــذلــك  مستخدمين  نــبــضــه،  أو  الــمــصــاب  تــنــفــس  فــيــهــا 
ومعدات بغرض التدريب العملي، بما في ذلك التدريب على اإلنقاذ 
الصدر  على  والضغط  خطوات،  أربــع  في  اليدين  بواسطة  القلبي 
إلى حين  الدقيقة  إلى 120 ضغطة في  باستمرار بمعدل من 100 
مباشر  بث  بإجراء  المنظم  الفريق  وقام  الصحية.  النجدة  وصول 
عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي لــوقــائــع هـــذا الــتــدريــب ولــمــدة ثــاث 
ساعات متواصلة، وذلك في إطار تشاركية مملكة البحرين مع دول 

العالم في هذه المناسبة.

ي��درب��ون  الأح��م��ر  ال��ه��لل  م�ضعفو 
مواطنين ومقيمين على الإنعا�س القلبي

اإع��������ادة ت�����ض��ك��ي��ل م��ج��ل�����س اأم���ن���اء 
م����رك����ز ت����دري����ب »ال��م��ه��ن��د���ض��ي��ن«

أكـــد الــمــهــنــدس عـــدنـــان آل 
اإلدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــة  ــمـ رحـ
ــب بــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ومـــــديـــــر الـ
الــدور  البحرينية  المهندسين 
مركز  به  يقوم  الــذي  المحوري 
ــب الــــتــــابــــع لــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
والذي  البحرينية  المهندسين 
يكمل هذا العام عامه العشرين، 
حيث قدم المركز للقطاع العام 
والخاص مجموعة من البرامج 
التدريبية الهندسية المتوافقة 
المحلية  المعايير  أحـــدث  مــع 
والـــدولـــيـــة الــمــعــتــمــدة مــحــلــيــًا 
العمل  وزارة  مــن  المملكة  فــي 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــؤهــات، 
ــًا مـــن جـــهـــات اعــتــمــاديــة  ــيــ ودولــ
إن  كما  ومهنية،  أكــاديــمــيــة  مــن 
المركز حائز على اعتماد هيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب 
كمؤسسة  البحرين  مملكة  في 
ــنـــي  ــفـ ــب الـ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــتــ لــ

والهندسي.
أن  إلـــــى  رحـــمـــة  آل  وأشــــــــار 
الــتــدريــب  مــركــز  أمــنــاء  مجلس 
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
جديدة  رؤيــًة  ُيمثل  البحرينية 
بقوة  ُتركز  للتدريب،  وواضــحــة 
بالنسبة  الــتــدريــب  أهمية  على 
إلــــــى مــســتــقــبــل الــمــهــنــدســيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن، وتـــرتـــبـــط تــلــك 
ــر الــــقــــاعــــدة  ــيــ ــوفــ ــتــ الـــــــرؤيـــــــة بــ
التنافس  روح  وخلق  المعرفية 
االقــتــصــادي من  التطور  ودعـــم 
أجل مواكبة االقتصاد العالمي، 
تسعى  الــرؤيــة  تلك  أن  مضيفًا 
إلـــــــــى االرتـــــــــقـــــــــاء بــــالــــتــــدريــــب 

الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي، وتــوفــيــر 
فــرص واقــعــيــة وجــديــة لجميع 
الــمــهــنــدســيــن لـــاســـتـــفـــادة من 
سوق  فــي  المطلوبة  الــوظــائــف 

العمل.
من جانبها أشارت الدكتورة 
الجمعية  رئيس  العلوي  رائــدة 
التدريب  مــركــز  إنــشــاء  أن   إلــى 
ــن الــتــزامــهــا  جـــــاء انـــطـــاقـــًا مــ
ــاع  ــقـــطـ ودورهـــــــــــا فـــــي تــــطــــور الـ
الباد  خصوصًا  في  الهندسي 
عدد  في  المستمرة  الزيادة  مع 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  المملكة، 
للتدريب  مــركــز  إنــشــاء  ــرورة  ضــ
فــــي الــجــمــعــيــة وافـــتـــتـــاحـــه فــي 
حرص  عن  معربة  2001م،  عــام 
الـــمـــركـــز مــنــذ الــتــأســيــس على 
ــي تـــدريـــب  ــ تـــقـــديـــم الـــــجـــــودة فـ
ــيــــن فــي  ــنــــدســ ــهــ ــمــ وتـــــأهـــــيـــــل الــ
القطاع العام والقطاع الخاص 
تـــدريـــبـــيـــة  دروات  خـــــــال  مـــــن 

المركز  يــقــوم  كــمــا  تخصصية، 
بتأهيل الباحثين عن عمل من 
تتناسب  تأهيلية  دورات  خــال 
ــوق الـــعـــمـــل، مــــؤكــــدًة أن  ــ مــــع سـ
اعتمد  الجمعية  إدارة  مجلس 
2020م  ــام  ــ عــ مــــن  أكـــتـــوبـــر  فــــي 
تــشــكــيــل مــجــلــس أمـــنـــاء مــركــز 
حوكمة  لائحة  وفقًا  التدريب 

ونظام عمل مركز التدريب. 
إعـــادة  بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
ــل مــــجــــلــــس األمــــــنــــــاء  ــيــ ــكــ ــشــ تــ
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
المهندس  بــرئــاســة  البحرينية 
ــلـــوي، وضــم  ــعـ جــمــيــل كـــاظـــم الـ
ُكًا من  المجلس في عضويته 
الدكتورة رائدة العلوي )الرئيس 
الحالي للجمعية(، والمهندس 
عدنان آل رحمة مدير التدريب 
سميح  والمهندس  بالجمعية، 
الـــــعـــــلـــــوي عــــضــــو الـــجـــمـــعـــيـــة، 
والمهندس كاظم عبد اللطيف 
ــد لــلــطــرق  ــاعـ ــسـ ــمـ )الــــوكــــيــــل الـ
بـــوزارة األشــغــال(، والسيد علي 
عـــاشـــور عــبــد الــلــطــيــف )نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد 
والــــخــــدمــــات بــهــيــئــة الــكــهــربــاء 
والـــــــمـــــــاء(، والـــــدكـــــتـــــورة لــبــنــى 
الــصــلــيــبــيــخ )رئــــيــــس الـــشـــؤون 
اإلداريــــة والــبــعــثــات لــدى شركة 
السيد  بابكو(،  البحرين  نفط 
)مـــديـــر عمليات  ســهــيــل  خــلــيــل 
المسبك الرابع بشركة ألمنيوم 
البحرين ألبا(، والدكتور أحمد 
ــــب الـــتـــدريـــب  ــراقـ ــ بـــوجـــيـــري )مـ
ــتــــطــــويــــر بـــشـــركـــة الــخــلــيــج  والــ

لصناعة البتروكيماويات(.

} عدنان آل رحمة.

صــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
بتعديل  )39( لسنة 2022  رقم  بقانون  المرسوم 
بعض أحكام القانون رقم )72( لسنة 2006 بشأن 
عرض  على  بناًء  وذلــك  البحرين،  مملكة  شعار 
وبــعــد مــوافــقــة مجلس  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

القانون  مــن  األولـــى  الــمــادة  بنص  ُيستبدل 
مــمــلــكــة  شـــعـــار  بـــشـــأن   2006 لــســنــة   )72( ــم  ــ رقـ

البحرين، النص اآلتي:
»يــتــألــف شــعــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن رســم 
درع مكون  إطار على شكل  داخل  المملكة  لعلم 
مستقيمة،  أعلى  إلــى  قاعدته  أضلع  ثاثة  مــن 
ومــنــقــوش فــي جــوانــبــه زخــــارف عــربــيــة الــطــراز، 
وذلك  مثلثات،  بخمسة  الملكي  التاج  ويعتليه 

وفقًا لألنموذج المرافق لهذا القانون«.
المادة الثانية

ــٌلّ  ــوزراء والـــــوزراء -ُكـ ــ عــلــى رئــيــس مجلس الـ
فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
الجريدة  في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم  من  به 

الرسمية.

صرح رئيس هيئة التشريع 
ــونــــي الـــمـــديـــر  ــانــ ــقــ والـــــــــــرأي الــ
التنفيذي لانتخابات النيابية 
والبلدية 2022 المستشار نواف 
عبداهلل حمزة بأنه سيتم عرض 
للمترشحين  النهائية  القوائم 
والبلدية  النيابية  لانتخابات 
ــة على  ــيـ ــرافـ ــي الـــلـــجـــان اإلشـ فـ
واالنتخاب  االستفتاء  سامة 
ــوبـــر،  ــتـ أكـ  24 اإلثـــنـــيـــن  الــــيــــوم 
ــة إلـــــى نـــشـــرهـــا عــبــر  ــافــ بــــاإلضــ
لانتخابات.  الرسمي  الموقع 
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد انــتــهــاء فــتــرة 
تــقــديــم طـــعـــون الــمــتــرشــحــيــن 
ــل  الــــــمــــــقــــــررة قــــــانــــــوًنــــــا وفــــصــ

الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة فـــي كل 
وبــنــاًء  لــهــا،  المقدمة  الــطــعــون 
عليه تم تقديم عرض القوائم 

النهائية.
التنفيذي  المدير  وأوضــح 
ــان  ــجــ ــلــ الــ أن  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ لـ
اإلشــــــــرافــــــــيــــــــة عـــــلـــــى ســــامــــة 
االســتــفــتــاء واالنـــتـــخـــاب بـــدأت 
الناخبين  كــشــوف  تسليم  فــي 
لـــلـــمـــتـــرشـــحـــيـــن، وذلــــــــــك مــن 
حتى  عصًرا  الخامسة  الساعة 

التاسعة مساًء.
طـــلـــب  أي  وبــــــخــــــصــــــوص 
ــازل عــــن الـــتـــرشـــح لــفــت  ــنـ ــتـ ــلـ لـ
ــزة  ــمــ ــار نــــــــــــواف حــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

لــتــقــديــم  ــر مـــوعـــد  ــ ــــى أن آخـ إلـ
طــلــبــات الــتــنــازل عـــن الــتــرشــح 
والبلدية  النيابية  لانتخابات 
نــوفــمــبــر   2 ــخ  ــاريــ ــتــ بــ ســـيـــكـــون 
للقانون؛  تنفيًذا  وذلــك   ،2022
إذ يحق للمرشح أن يتنازل عن 
على  كتابي  بإخطار  الترشيح 
الغرض،  المعد لهذا  األنموذج 
اإلشــرافــيــة  اللجنة  إلـــى  يــقــدم 
التابعة لها دائرته االنتخابية، 
وذلــــــــك قـــبـــل يــــــوم االنـــتـــخـــاب 

بعشرة أيام على األقل.

الملكي  السمو  أكد صاحب 
ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
العاقات  عمق  الـــوزراء  مجلس 
الراسخة والمميزة التي تجمع 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة 
ــتـــويـــات،  عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــمـــسـ
ومــــا تــحــظــى بـــه هــــذه الــعــاقــة 
واهتمام مــن حضرة  رعــايــة  مــن 
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــــن  بـ
وأخــيــه صاحب  المعظم  الــبــاد 
زايــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو 
اإلمـــارات  دولــة  رئيس  نهيان  آل 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة، 
الــعــديــد  بفضلها  تــحــقــق  الــتــي 
عــلــى مختلف  الــمــنــجــزات  مـــن 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
على  والنماء  بالخير  يعود  بما 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جــاء ذلــك لــدى لقاء سموه 
بــــقــــصــــر الـــــــرفـــــــاع أمــــــــس ســمــو 
ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن زايـ
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
العربية  الدولي بدولة اإلمارات 
المتحدة، إذ رحب سموه بسمو 
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــة اإلمــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
ــد الــــمــــرافــــق بــمــنــاســبــة  ــ ــوفــ ــ والــ
في  للمشاركة  للمملكة  زيــارتــه 
للجنة  العاشرة  الــدورة  اجتماع 
بــيــن مملكة  الــمــشــتــركــة  الــعــلــيــا 
ــن ودولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــوه  ــ ــ ــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ونـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
اللجنة  اجتماعات  بمخرجات 
تعزيز  في  أسهمت  التي  العليا 
ــاق  الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي نـــحـــو آفــ
المنشود  التكامل  أرحب تحقق 
على مختلف األصعدة، مشيدا 
بالجهود التي تقوم بها اللجنة 
ــل  الـــعـــلـــيـــا الـــمـــشـــتـــركـــة مــــن أجـ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــراكـ ــشـ تـــعـــزيـــز الـ
واالستثمارية، وتحقيق تطلعات 

الشقيقين  والشعبين  البلدين 
المشتركة  بــالــعــاقــات  والـــدفـــع 
ــا مـــن شـــأنـــه الــخــيــر  نــحــو كـــل مـ

والنماء.
ــو  ــمـ ــسـ وأشــــــــــــاد صـــــاحـــــب الـ
ــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــلـ ــمـ الـ
دولــة  بــمــواقــف  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الشقيقة تجاه مملكة البحرين 
وشعبها في مختلف المحطات 
وتقدير المملكة لهذه المواقف 
ــــط  ــات وروابـ الــنــابــعــة مـــن عـــاقـ
تاريخية راسخة تجمع البلدين 
منوها  الشقيقين،  والــشــعــبــيــن 
ــة لــــإمــــارات  ــلـ ــاعـ ــفـ بـــــــــــاألدوار الـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــا ودولـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــقـ ــيـ ــقـ ــشـ الـ
ــي تـــعـــزيـــز الــعــمــل  وجــــهــــودهــــا فــ

العربي المشترك وإرساء دعائم 
األمن واالستقرار والسام.

ــه، أعــــــرب ســمــو  ــبـ ــانـ  مــــن جـ
ــد آل  ــ ــ الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن زايـ
ــيــــان عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره  ــهــ نــ
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
على لما يوليه سموه من حرص 
ــام لـــتـــعـــزيـــز مــســتــويــات  ــمــ ــتــ واهــ
التعاون المشترك بين البلدين 
ــن بــمــا  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن والـ
يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــمــنــشــودة، 
دوام  البحرين  لمملكة  متمنيا 

التقدم واالزدهار.
ــة انـــعـــقـــد  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــهــ مـــــن جــ
للجنة  العاشرة  الــدورة  اجتماع 
بين  المشتركة  العليا  الــوزاريــة 

مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بـــرئـــاســـة 
وزيري خارجية البلدين، إذ أكدا 
الــمــشــتــركــة  الــســيــاســيــة  اإلرادة 
لـــلـــبـــلـــديـــن لـــمـــواصـــلـــة تــطــويــر 
الـــعـــاقـــات الــمــتــمــيــزة بــيــنــهــمــا، 
والرغبة القوية في تنميتها في 
جــمــيــع الــمــجــاالت، بــمــا يحقق 
الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة ويــوفــر 

آفاقا أوسع لمستقبليهما.
ــان بــعــمــق  ــبــ ــانــ وأشـــــــــاد الــــجــ
التاريخية  األخـــويـــة  الــعــاقــات 
بين البلدين الشقيقين، وأبديا 
ارتــيــاحــهــمــا لــمــســتــوى الــتــشــاور 
والــتــنــســيــق الــســيــاســي الــقــائــم 
الثنائية  القضايا  حول  بينهما 
ذات  والـــــدولـــــيـــــة  ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ واإلقــ

االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك، وأوصــــى 
الجانبان بمواصلة هذا التشاور 
ــي  ــ بـــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي وزارتــ

خارجية البلدين الشقيقين.
كما أكد الجانبان حرصهما 
عــلــى تــنــســيــق الــعــمــل ســويــا في 
المنظمات والمحافل اإلقليمية 
مجلس  ســيــمــا  وال  والــــدولــــيــــة، 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
ــة،  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــــــــــــدول الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وجـ
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـامـــي، 
من  الــمــتــحــدة،  األمـــم  ومنظمة 
أجل تحقيق مصالحهما ودعم 

العمل الُمشترك.

صـــدر عـــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
ملك  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
الـــبـــاد الــمــعــظــم الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
أحكام  بعض  بتعديل   2022 لسنة   )38(
 2002 لسنة   )54( رقــم  بقانون  الــمــرســوم 
بشأن الائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتضمن المرسوم أنه يجوز للمجلس 
اقتضى  -إذا  الــرئــيــس  اقــتــراح  على  بــنــاًء 
لــدراســة  ُيــشــكــل لجنة مــؤقــتــة  أن  األمــــر- 
المؤقتة  اللجنة  وتنتهي  معين،  موضوع 

أجله،  من  ُشكلت  الــذي  الغرض  بانتهاء 
كــمــا أشــــار إلـــى أنـــه ال يــجــوز ألحـــد غير 
وال  المتكلم،  مقاطعة  المجلس  رئــيــس 

إبداء أي ماحظة إليه. 
ــه لمجلس  أنــ إلــــى  الـــمـــرســـوم  وأشـــــار 
النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء 
المسائل  فــي  للحكومة  مكتوبة  رغــبــات 
ــرد على  تــ أن  الــحــكــومــة  الـــعـــامـــة، وعـــلـــى 
الــمــجــلــس كــتــابــة خـــال ســتــة أشــهــر، وإن 
تعذر األخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين 

للمجلس أسباب ذلك.
وأوضح أنه إذا قرر المجلس الموافقة 
على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب 
جــمــيــع الــوســائــل الــتــقــنــيــة مــن الــهــواتــف 
وسائل  أي  أو  اللوحية  واألجهزة  النقالة 
أخـــــــرى مــــن الـــحـــاضـــريـــن فــــي الــجــلــســة 
أو  الجلسة  لضمان عدم اإلخال بسرية 
تسريب أي معلومات بشأنها، ويلتزم من 
ما  إفــشــاء  بــعــدم  الــســريــة  الجلسة  حضر 

جرى فيها بأي وجه من الوجوه. 

وتضمن المرسوم أنه إذا كان العضو 
قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب 
يجوز  فإنه  الــنــواب  مجلس  في  عضويته 
عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل 
في  توظيفه  أو  تعيينه  إعــادة  التشريعي 
عنها  تخلى  التي  لتلك  مماثلة  وظيفة 

بسبب اكتسابه عضوية المجلس. 

مــع  تــــضــــامــــنــــًا  وكــــــــــــــاالت:   - طــــــهــــــران 
ــتــــي عـــمـــت الــــبــــاد مــنــذ  ــتــــجــــاجــــات الــ االحــ
منتصف الشهر الماضي، إثر مقتل الشابة 
مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل الشرطة 
الــديــنــيــة أو مــا تــعــرف بـــ»شــرطــة األخــــاق«، 
شــهــدت معظم الــمــدارس فــي إيــــران، أمــس، 

إضرابا عاما للمعلمين.
المعلمين عن دخول  آالف  امتنع  فقد 
الـــفـــصـــول الــــدراســــيــــة، تـــنـــديـــدا بــعــمــلــيــات 
األسابيع  في  وقعت  والقتل التي  االعتقال 
الــمــاضــيــة، والــتــي اســتــهــدفــت بــوجــه خــاص 

طاب الجامعات وتاميذ المدارس.
فــــــي حــــيــــن شـــــهـــــدت جــــامــــعــــة شـــريـــف 
ــهــــران وقــــوع  الــصــنــاعــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــ
اشــتــبــاكــات بــيــن قــــوات الــبــاســيــج اإليــرانــيــة 
أفــادت شبكة  وعدد من الطاب، بحسب ما 

»إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«. ونـــقـــل عـــن تقي 
في  قــولــه  المعتقات  إحـــدى  زوج  رحــمــانــي 
مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس إن 
»النظام السجني في إيران يعذب العائات«، 

يــعــذب السجين  »إنــــه ال  ويــضــيــف شـــارحـــا: 
فحسب بل عائلته كلها«. 

اإ������ض�����راب ع�����ام ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن ف����ي اإي������ران
ت���ق���ري���ر: ال�����س��ل��ط��ات ت���ع���ذب ع���ائ���ات ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن

�ضراكة ا�ضتراتيجية بين البحرين والإمارات

مر�ض�وم ملك�ي بتعدي�ل �ض�عار مملك�ة البحرين

عر��ض القوائ�م النهائي�ة للمتر�ض�حين الي�وم ال��ن�����واب ل�م�ج��ل���ض  ال�داخ�ل�ي����ة  ال��الئ���ح����ة  ت��ع��دي���ل 
يج�وز توظي�ف النائ�ب ف�ي وظيف�ة مماثل�ة للت�ي تخل�ى عنه�ا ب�س�بب الع�سوية

ول�ي العه�د رئي��س الوزراء ين�وه ب�الأدوار الفاعلة لاإم�ارات اإقليمي�ا ودوليا

اللجن�ة الم�ض�تركة توؤكد الإرادة ال�ضيا�ض�ية لموا�ضلة تطوي�ر العالقات المتميزة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان.
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كتبت: فاطمة علي

أكــــد اســـتـــشـــاري الــجــهــاز 
الهضمي والكبد نائب رئيس 
األطباء في مستشفى الملك 
حمد الجامعي الدكتور عمر 
زيادة  معدالت  تفاقم  شريف 
الوزن والسمنة بين البالغين 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن؛ إذ 
وفـــق   %70 ســـقـــفـــهـــا  ــاوز  ــ ــجـ ــ تـ
ــح  ــســ ــمــ ــر الــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ أحـــــــــــــدث تــ
ــرورة  ــ ــ ــي، مـــــؤكـــــدا ضـ ــحــ ــصــ الــ
المجتمعية  الشراكة  تفعيل 
لــلــحــد مـــن مـــعـــدالت انــتــشــار 
ــذا الـــــــداء وتـــوفـــيـــر أفــضــل  ــ هـ

مستوى للوقاية منه.
ــــح  ــريـ ــ ــــصـ وقــــــــــــــــال فــــــــــي تـ
خـــــاص لـــــ»أخــــبــــار الــخــلــيــج« 

حمد  الــمــلــك  مستشفى  إن 
ــفــــرد حـــالـــيـــا  ــنــ ــعــــي يــ ــامــ الــــجــ
ــراء أحـــــدث الــتــدخــات  ــإجــ بــ
الـــعـــاجـــيـــة بــالــمــنــظــار عــلــى 
لعاج هذا  المملكة  مستوى 
الداء بإجراء تقنية »كرمشة 
الـــمـــعـــدة« الـــحـــديـــثـــة نــســبــيــا 
تم  وقد  العالم  على مستوى 
تدشينها في أبريل الماضي، 
ــــن ومــســاعــد  ــراء آمـ ــ ــ ــو إجـ ــ وهـ
يتطلب  وال  الــــوزن  لــخــســارة 
فــي  ــة  ــيــ ــارجــ خــ جـــــراحـــــة  أي 
البطن أو قصا للمعدة، ويتم 
بــواســطــة مــنــظــار الــمــعــدة إذ 
يقوم الطبيب بإدخال منظار 
مع  الفم  طريق  عن  المعدة 
جــــهــــاز الـــكـــرمـــشـــة الـــمـــرافـــق 
لــلــمــنــظــار إلـــى الــمــعــدة ومــن 

ثــــم تـــتـــم خـــيـــاطـــة وكـــرمـــشـــة 
 %70-%60 وتــصــغــيــر  الــمــعــدة 
دون قصها،  من حجمها من 
الــعــمــلــيــة  أن  إلـــــــى  ــيــــرا  مــــشــ
 45-30 حـــــوالـــــي  تـــســـتـــغـــرق 
العام،  التخدير  دقيقة تحت 
مؤكدا نجاحها بنسبة تفوق 
الــمــريــض  الــــتــــزام  ــع  مــ  %90
بــالــتــعــلــيــمــات الــغــذائــيــة بعد 

العملية.
شريف  عــمــر  د.  وأوضــــح 
أن »حــمــد الــجــامــعــي« أجــرى 
خــــــــــــال األشـــــــــهـــــــــر الــــســــتــــة 
كرمشة  عملية   40 الماضية 
أكــدت  النتائج  وأن  للمعدة، 
مــضــاعــفــات  دون  نـــجـــاحـــهـــا 
صــحــيــة تـــذكـــر، إذ بـــدأ نـــزول 
ما  أي   %23-%15 بين  الـــوزن 

يقارب من 15-20 كيلوجراما 
في أغلب الحاالت.

ص5 أخبار البحرين

} جانب من احتجاجات المعلمين.

ص8 عربية ودولية

»حمد الجامعي« ينفرد باإجراء اأحدث عالج لل�ضمنة دون جراحة

} جالة الملك المعظم.

ص7 انتخابات2022

} جالة سلطان عمان.

} د. عمر شريف.

يــعــلــن الـــديـــوان الــمــلــكــي أن حــضــرة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مستقبلي  مــقــدمــة  فــي  ســيــكــون  المعظم  الــبــاد 
السلطان هيثم بن طارق  الجالة  أخيه صاحب 
المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق 
الموافق  اإلثنين  اليوم  الباد  إلــى  وصوله  لــدى 
ــاري،  الــــرابــــع والــعــشــريــن مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر الـــجـ
الــبــحــريــن بــدعــوة من  فــي زيــــارة رســمــيــة لمملكة 
خالها  جالته  يجري  المعظم،  الملك  جالة 
مــبــاحــثــات مــع حــضــرة صــاحــب الــجــالــة تتناول 
ــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة بين  ــويــ ــعـــاقـــات األخــ الـ
البلدين الشقيقين، باإلضافة إلى آخر التطورات 

والمستجدات على الساحات اإلقليمية والعربية 
والدولية.

ويــنــتــهــز الــــديــــوان الــمــلــكــي هــــذه الــمــنــاســبــة 
المرافق،  والــوفــد  الكريم  الباد  بضيف  ليرحب 
الــمــعــظــم طيب  عــمــان  ســلــطــان  لــجــالــة  متمنيا 

اإلقامة في بلده مملكة البحرين.
عمان  سلطان  الجالة  صاحب  زيــارة  وتأتي 
الــشــقــيــقــة لــلــمــمــلــكــة انـــطـــاقـــا مــــن الـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــراســخــة الـــتـــي تـــربـــط بــيــن الــبــلــديــن 
وتـــعـــزيـــزا ألواصـــــــر األخـــــــوة والــــصــــات الــمــتــيــنــة 
شعبيهما  تجمع  التي  والمحبة  القربى  ووشائج 

الشقيقين.

�ضلطان  ال��م��ل��ك..  ج��الل��ة  م��ن  ب��دع��وة 
ع���م���ان ي�����ض��ل اإل������ى ال����ب����الد ال���ي���وم

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16285/pdf/1-Supplime/16285.pdf?fixed491
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/1313221
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1313221
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

ــرأت مـــقـــاال جــمــيــا لــلــزمــيــل  ــ ــام قـ ــ مــنــذ أيـ
»عبدالعزيز بوبر« في موقع )العين اإلخبارية(، 
يــتــحــدث فــيــه عـــن تــعــمــد قــيــام بــعــض وســائــل 
المضللة،  األخــبــار  بنشر  إعــامــيــة  ومــنــصــات 
خـــاصـــة فـــي الـــشـــأن الــخــلــيــجــي، وقــــد تضمن 
نوعية  مــع  للتعامل  والــعــاج،  الــحــل  الــمــقــال 
تلك األخبار، من أجل األمن الخليجي العام.

نرى  يــوم حتى  يمر  يــكــاد  »ال  قـــال:  حيث 
تمأل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  أخــبــار 
العالمية،  األنــبــاء  وكــــاالت  ومــواقــع  صــفــحــات 
ويتنوع التناول اإلعامي بين الحديث عن ثقل 
ودبلوماسيا،  واقتصاديا  سياسيا  الــدول،  هذه 
وبين التقاط أبسط األمور لتضخيمها بشكل 
مضلل. فهناك تغطيات واسعة لعالم السياسة 
واالقتصاد والرياضة، حتى في أبسط الشؤون 
مدرسته  درج  على  طــالــب  كتعثر  واألحـــــداث، 
اإلعـــداديـــة مــثــا.. كــل خــبــر هــو بمثابة سبق 
لتلك الوكاالت المتنافسة، وإْن لم تتحرَّ فيه 

الدقة والموضوعية«.
فكم مرت بنا أخبار تساءلنا بعدها: »كيف 
يمكن لصحفي أن يكتب مثل هذه المعلومات 
المفبركة؟ والتي كان يمكن أن يتحّرى دقتها 
بضغطة زر على محركات البحث، حتى يتبين 
لنا حقيقة »تعمد« نشر تلك األخبار الزائفة 
الرأي  عن منطقتنا بغرض اإلســاءة وتضليل 

العام.
الُمضّلل  اإلعــامــي  الَمسلك  ذلــك  ولعل 
الذين  ومواطنيها،  الــدول  هــذه  محبي  يزعج 
يرون أن التركيز المبالغ فيه على بادهم ما 
تها مؤسسات  تبنَّ د وحسد وغيرة  هو إال تقصُّ
صحيح،  شــك  بــا  وذلــك  الموضوعية،  تدعي 
الــدول  أهمية  زادت  كلما  المقابل  في  أنــه  إال 
وثقلها زاد ضخ أخبارها واالهتمام بها، سواء 
أم  صحيحة  إيجابية،  أو  سلبية  أخبارا  كانت 
تتصّدر  منطقتنا  أخــبــار  بــاتــت  حتى  كــاذبــة.. 
العناوين العريضة لقنوات تبعد آالف األميال 

عن الخليج العربي.
مشكلة  خــطــورة  عــلــى  اثــنــان  يختلف  وال 
هنالك  هل  لكن  العموم،  في  الكاذبة  األخبار 
ممكن  ذلــك  أن  وأعتقد  المشكلة؟  لهذه  حل 
تتصّدى  إعـــام  وســائــل  عبر  بالفعل  ويــحــدث 
لــهــذه الـــســـرديـــات الــســلــبــيــة بــمــبــادرتــهــا بــســرد 
بشفافية  الوقائع  وتبيين  الحقيقية  القصة 
على  العمل  إال  المتلقي  على  ومــا  ــوح،  ووضــ

توعية ذاته وانتقاء ما يتابع من وسائل إعام 
لــهــا رصــيــد مــوضــوعــي ومــصــداقــيــة، حــتــى ال 
وتضليل  لــادعــاء  وسيلة  أي  المتربِّص  يجد 

متابعيه.
كــذلــك فـــإن الــتــنــوع الـــجـــاري فـــي وســائــل 
ــــي صـــــــارت تـــقـــدم  ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــلـ ــا الـــمـــحـ ــنــ إعــــامــ
ــغــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، يـــســـاعـــد فــي  ــ ــُل خـــدمـــاتـــهـــا بــ
زائف  أمام  الحقيقة وتصديرها  إلى  الوصول 
األخبار، ويدعم هذا بالفعل استحواذ اإلعام 
مستوى  عــلــى  مهنية  كــــوادر  عــلــى  الــخــلــيــجــي 
كــبــيــر مـــن الـــكـــفـــاءة، تــخــضــع لــبــرامــج تــدريــب 
المهني  النقص  لمجابهة  وتطوير مستمرة.. 
واألخـــاقـــي عــلــى الــجــانــب اآلخـــر مــن الــزيــف 

اإلعامي.
ومستقِبل،  ُمرِسل  له جانبان،  هنا  الوعي 
تعمل  المختلفة  إعــامــنــا  وســائــل  كــانــت  فـــإذا 
ثقل  وتوضيح  الحقيقة  تبيان  فــي  عليها  مــا 
منطقتنا في عالم اليوم، فإن على المتابعين 
بين  من  يختارون  كيف  يعرفوا  أن  والجمهور 
الفضاء  في  عليهم  المعروضة  الوسائل  هذه 
اإللــكــتــرونــي مــا يــنــفــع بــلــدانــهــم وأوطــانــهــم.. 
لتفضح  كافية  المريبة  والــوســائــل  واألخــبــار 
نفسها بنفسها بقليل من التفكير المنطقي 
المتلقي هنا  إعمال عقل  فإن  لذا  البسيط.. 

ضرورة وواجب.
نعم.. ُكثٌر هم المتربصون بهذه المنطقة 
الواعدة التي دخلت في قيادة العالم سياسيا 
عدة،  ألسباب  وذلــك  ودبلوماسيا،  واقتصاديا 
إذ فــشــلــت مــخــطــطــات اآلخـــريـــن فـــي إحــــداث 
تحملت  إذ  الخليجية،  بمنطقتنا  فوضى  أي 
بــلــدانــهــا مــســؤولــيــة دعـــم االســـتـــقـــرار واألمـــن 
واالزدهــــــــار، فــأبــطــلــت كـــل مـــا تـــم تــدبــيــره ومــا 
ُخّطط الستهداف الخليج العربي، بل وحققت 
كل  فــاقــت  ورخـــاء  نمو  الـــدول مستويات  هــذه 
توقع، ألن قيادات المنطقة اتبعت سبيل العلم 
واألخذ باألسباب، فضا عما أوتيت من حكمة 
القيادة والتماسك والتضامن ووالء الشعوب.

أمام تجربة خليجية غير مسبوقة، هناك 
الخليج  دول  مــن  إعــامــيــا  للنيل  مـــحـــاوالت 
العربي، عبر أخبار كاذبة تنهال على الفضاء 
الواسع، ما يستدعي استشعار الدور الخطير 
في  تــؤثــر  ال  التضليات  هــذه  فيما  لــإعــام، 
واقع دول الخليج العربي، فكلما زاد الصخب 

الفارغ زادت النجاحات نموا وازدهارا.

malmahmeed7@gmail.com

كيف نت�ضدى للأخبار الم�ضللة؟

اإطلق التمرين الخليجي الأول للأمن ال�ضيبراني
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ أطــــــلــــــقــــــت الــ
الوزارية لألمن السيبراني 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون،  ــ بـ
األول  الخليجي  التمرين 
الــذي  السيبراني،  لألمن 
يهدف إلى تعزيز التواصل 
بين  المعلومات  ومشاركة 
ــبـــادل  وتـ الـــمـــجـــلـــس،  دول 
ــوادر  ــكــ ــبــــرات بـــيـــن الــ الــــخــ
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بـــــــاألمـــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، 
الجاهزية  مستوى  ورفـــع 
الــســيــبــرانــيــة واالســتــعــداد 
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
السيبرانية،  والــمــخــاطــر 
ــى إيــــجــــاد  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
لمواجهة  مبتكرة  حــلــول 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 

السيبرانية.
االجتماع  خال  ذلك  جاء 
أمس  الخليجية  للجنة  األول 
بمدينة  الــعــامــة  األمــانــة  بمقر 
ــريــــاض، بــرئــاســة الــمــهــنــدس  الــ
ــــن مـــحـــمـــد الـــمـــزيـــد،  ــد بـ ــاجــ مــ
محافظ الهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني في المملكة العربية 
ــة -رئـــــيـــــس الــــــــدورة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــيــــة-، وحــــضــــور الــشــيــخ  ــالــ الــــحــ
خليفة،  آل  محمد  بــن  سلمان 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز 
في  السيبراني  لألمن  الوطني 

مملكة البحرين.
 جــــــرى خــــــال االجـــتـــمـــاع 
ــن  مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــ
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الـ
للتعاون  المشتركة  بالجوانب 

في  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 
التي  السيبراني،  األمــن  مجال 
تشمل وضع األطر والسياسات 
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ واإلجـــــــــــــــــــــــــراءات الــ
لــــــلــــــتــــــصــــــدي لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الجهود  ومــواءمــة  السيبرانية، 
بمختلف  الــمــجــلــس  دول  بــيــن 
الــــقــــطــــاعــــات، ورفــــــــع مــســتــوى 
ــدول  ــ الـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــــع الـ
ــة،  ــاقـ ــعـ الـ ذات  ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ والـ
وتـــعـــزيـــز ونـــمـــو صــنــاعــة األمـــن 
ــدول الــمــجــلــس،  ــ الــســيــبــرانــي بـ
ــادل الــمــعــرفــة والـــخـــبـــرات  ــبــ وتــ
والدراسات والتجارب المتعلقة 
ــرانـــي، وهــــدف  ــبـ ــيـ ــن الـــسـ ــاألمــ بــ
تــهــيــئــة فـــضـــاء ســـيـــبـــرانـــي آمـــن 
مــن  الــمــجــلــس  دول  لــحــمــايــة 

التهديدات السيبرانية.

نائب رئي�س الأطباء لـ»اأخبار الخليج«:

40 عملية »كرم�ضة للمعدة« في م�ضت�ضفى »حمد الجامعي« خلل 6 �ضهور

اإجراء اآمن مدته 30 دقيقة ول يتطلب اأي جراحة خارجية في البطن
كتبت: فاطمة علي

ــاز  ــهـ ــجـ ــاري الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ أكـــــــد اسـ
رئيس  نــائــب  والــكــبــد  الهضمي 
الملك  مستشفى  فــي  األطــبــاء 
حــمــد الــجــامــعــي الــدكــتــور عمر 
شريف أنه أصبح من الضروري 
مـــكـــافـــحـــة أمـــــــــــراض الـــســـمـــنـــة 
الشراكة  وتفعيل  الـــوزن  ــادة  وزيـ
المجتمعية للحد من معدالت 
انتشار هذا الداء وتوفير أفضل 
موضحا  منه،  للوقاية  مستوى 
بـــــــأن أحــــــــدث تــــقــــريــــر لــلــمــســح 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
يشير الى تفاقم معدالت زيادة 
المملكة  فـــي  والــســمــنــة  ــوزن  ــ الـ
والـــتـــي تـــجـــاوز ســقــفــهــا حــاجــز 

70%  بين االفراد البالغين.
شريف  عمر  الدكتور  وقــال 
ــار  ــبـ ـــ»أخـ ــاص لـ ــ فــــي تـــصـــريـــح خـ
الملك  بأن مستشفى  الخليج« 
حمد الجامعي ينفرد بتدشين 
ــزة والــتــقــنــيــات  ــ ــهـ ــ أحـــــــدث األجـ
ــنـــهـــا إجــــــــــراء أحـــــدث  مـــــن ضـــمـ
بالمنظار  العاجية  التدخات 
عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة، وهــي 
تـــقـــنـــيـــة »كـــــرمـــــشـــــة الــــمــــعــــدة« 
مستوى  على  نسبيا  الحديثة 
الــعــالــم وقــــد تـــم تــدشــيــنــهــا في 
إبريل الماضي وهو إجراء آمن 
ومـــســـاعـــد لـــخـــســـارة الــــــوزن وال 
يتطلب أي جراحة خارجية في 
ويتم  للمعدة،  قــص  أو  البطن 
بواسطة منظار المعدة إذ يقوم 
الطبيب بإدخال منظار المعدة 
مـــع جــهــاز الــكــرمــشــة الــمــرافــق 
ــار عـــــن طــــريــــق الـــفـــم  ــنـــظـ ــلـــمـ لـ
ثــم  تتم خياطة وكرمشة  ومــن 
 %70  -  %60 وتصغير  المعدة 

من حجمها دون قصها.
الــعــمــلــيــة  أن  إلــــــى  واشـــــــــار 
تستغرق حوالي 30 - 45 دقيقة 
الـــعـــام، إذ يتم  الــتــخــديــر  تــحــت 
وضـــع خــيــوط دائــمــة فــي جــدار 
الى  تؤدي  لعمل طيات  المعدة 
تصغير المعدة وكرمشتها و يتم 
عــمــل مــا بــيــن 3 الـــى 6 خيوط 
للمريض  يمكن  إذ  الــعــادة،  فــي 
ــادرة الــمــســتــشــفــى بــعــد يــوم  ــغـ مـ
مـــن اإلجـــــــراء الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
العملية  هــذه  نــجــاح  نسبة  بــأن 
الـــى 95% مع   90 مــن  تـــتـــراوح 
بالتعليمات  الــمــريــض  الـــتـــزام 

الغذائية بعد العملية.
ــريــــف  شــ عـــــمـــــر  د.  وقــــــــــــال 
ــرى  أجــ ــعـــي«  ــامـ الـــجـ »حـــمـــد  إن 
الماضية  شــهــور  الــســتــة  خـــال 
لــلــمــعــدة  ــة  كـــرمـــشـ عــمــلــيــة   40
نــجــاحــهــا  ــدت  ــ أكــ الـــنـــتـــائـــج  وأن 
تذكر  صــحــيــة  مــضــاعــفــات  دون 
عن  بــديــا  العملية  تعتبر  وال 
كــانــت  إذا  الــتــكــمــيــم  عــمــلــيــات 
كتلة الوزن كبيرة، موضحا بأن 

الــمــرشــحــيــن لــعــمــلــيــة كــرمــشــة 
هم  الجراحية  غير  أو  المعدة 
األفراد الذين تكون كتلة الوزن 
كما   ،35  -28 بــيــن  ــا  مـ لــديــهــم 
يمكن إجراء العملية ألصحاب 
حــســب  ــــك  وذلــ ــبــــر  األكــ األوزان 
تـــوصـــيـــة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــعـــالـــج، 
ــزول الــــوزن بين  حــيــث ســيــبــدأ نـ
مــن  ــارب  ــقــ يــ ــا  مــ أي   %23-15
15-20 كيلو في أغلب الحاالت.

سيبدأ  الــمــريــض  أن  وأكــــد 
خال  الــوزن  خسارة  بماحظة 
االســـــابـــــيـــــع االربـــــــعـــــــة األولــــــــى 
الــشــعــور  بـــدء  مــع  العملية  مــن 
الــضــروري  مــن  أنـــه  إال  بالشبع 
ــزام بــمــا  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــمـــريـــض االلـ
يــصــفــه الــطــبــيــب مـــن بــرنــامــج 
غـــــــذائـــــــي صـــــحـــــي ومـــــمـــــارســـــة 
التمارين الرياضية للمحافظة 
عــلــى خـــســـارة الـــــوزن بــعــد هــذه 

العملية.
وأضاف أن مستشفى الملك 
حمد الجامعي يفخر بأن يكون 
في  للتميز  معتمد  مــركــز  أول 
الــــشــــرق األوســــــــط فــــي مــجــال 

واإلستقاب،  السمنة  جراحات 
ــنـــوع من  ــذا الـ حــيــث يــســاعــد هــ
المرضى  عــاج  على  العمليات 
المرضية  بالبدانة  المصابين 
بين  العمرية  للفئات  المفرطة 
15 و70 سنة، موضحا أنه يقوم 
قـــســـم الـــمـــنـــاظـــيـــر الــتــداخــلــيــة 
بالعمليات غير الجراحية مثل 
والكبسولة  بالمنظار  البالونة 
الـــذكـــيـــة إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
كــرمــشــة الــمــعــدة، ويـــقـــوم قسم 
جــراحــة الــبــدانــة بــعــمــل جميع 
ــيــــة مــثــل  ــيـــات الــــجــــراحــ ــلـ ــعـــمـ الـ
عمليات التكميم وتحويل مسار 
الـــمـــعـــدة والـــتـــحـــويـــل الــمــصــغــر 
ــار الــــمــــعــــدة والـــتـــكـــمـــيـــم  ــمــــســ لــ
مـــع قـــص الـــمـــعـــدة والــتــحــويــل 
)مع  الــمــعــدة  لمجرى  الــمــركــب 
تــخــطــي الـــحـــوصـــلـــة الـــمـــراريـــة 

والبنكرياس(.
الملك  مستشفى  أن  واكـــد 
حــــمــــد الــــجــــامــــعــــي يــســتــقــبــل 
ــى بــــــحــــــاالت صــحــيــة  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ الـ
البسيطة  بين  تتراوح  مختلفة 
والــــمــــعــــقــــدة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

ــن مــن  ــيــ ــولــ ــحــ ــمــ الـــــمـــــرضـــــى الــ
حيث  ــرى،  ــ األخـ المستشفيات 
يـــلـــتـــزم الــــجــــراحــــون فــــي قــســم 
بالمستشفى  الــبــدانــة  جــراحــة 
ــد ومــعــايــيــر  ــواعــ بــمــجــمــوعــة قــ
مــدى ضــرورة  صــارمــة لتحديد 
ومــن  ونــوعــهــا،  العملية  إجــــراء 
أهـــم هـــذه الــمــعــايــيــر هــو مؤشر 
كــتــلــة الــجــســم لــــدى الــمــريــض 
ــول(2،  ــطــ ــوزن/الــ )الــ  =  )BMI(
ــاس مـــحـــيـــط الـــــــــورك مــع  ــ ــيـ ــ وقـ
الحالة  االعــتــبــار  بعين  األخـــذ 

الصحية للمريض.
مستشفى  إدارة  أن  يـــذكـــر 
الملك حمد الجامعي حريصة 
عــلــى تــجــهــيــز غــــرف الــعــمــلــيــات 
ــهــــزة  بــــأحــــدث الـــمـــعـــدات واألجــ
السمنة  لجراحات  المخصصة 
وفقًا لمعايير الجودة العالمية، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى طــــــاقــــــم طـــبـــي 
وتمريضي على درجة عالية من 
الــكــفــاءة والــخــبــرة، مــمــا ساعد 
على تميز القسم والمستشفى 
في مجال جراحة عاج البدانة 

على مستوى المنطقة.

} د. عمر شريف.

األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  أقامت 
المبكر  للكشف  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  للقضاء 
الــدكــتــورة وفــاء  الــثــدي، ألقتها  عــن ســرطــان 
أجــــور اســتــشــاريــة أمـــــراض الــنــســاء والـــــوالدة 
تزامنًا  المحاضرة  وتأتي هذه  نسائية،  وأورام 
بسرطان  للتوعية  العالمي  أكتوبر  شهر  مــع 
ــــك بــمــبــنــى األمـــانـــة الــعــامــة في  الـــثـــدي، وذلـ
الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة بــحــضــور عــضــوات 
السلطة  عــضــوات  مــن  الــفــرص  تــكــافــؤ  لجنة 
والنيابة  العامة  األمانة  وموظفي  القضائية 

العامة.   

الكشف  أجـــور أهمية  وفـــاء  الــدكــتــورة  وتــنــاولــت 
المبكر عن سرطان الثدي واوضحت وسائل الوقاية 
كيفية  تعليم  إلــى  باإلضافة  الــعــاج،  ومرحلة  منه 
المبكر  الكشف  أن  على  وشــددت  الــذاتــي،  الفحص 
يؤدي إلى نسب نجاح عالية وشفاء بنسبة تتجاوز 
الـ95% في حال اكتشاف المرض في مراحله األولى.

وتحرص األمانة العامة من خال المحاضرات 
لمنتسبيها  الوعي  نشر  على  والتثقيفية  التوعوية 
وتعزيز سامتهم الصحية والنفسية، وعلى ضرورة 
التثقيف الصحي من أجل بناء نمط حياة صحية 

وسليمة.

للق�ض�اء  الأعل�ى  للمجل��س  العام�ة  الأمان�ة 
تقي�م محا�ض�رة توعوي�ة ع�ن �ض�رطان الث�دي

يشارك الشيخ خليفة بن أحمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
الخامسة  ــدورة  الــ فــي  واآلثــــار،  للثقافة 
شعار  تحت  تعقد  التي  الثقافية  للقمة 
انطلقت  التي  حــيــاة«،  أســلــوب  »الثقافة 
ــد  ــ ــبــــي أمــــــس األحـ ــــي أبــــوظــ أعـــمـــالـــهـــا فـ

وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.
وقــــــــّدم الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــمــد 
مــداخــلــة خــال  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن 
لــلــقــمــة،  األول  الــــيــــوم  جـــلـــســـات  ــدى  ــ إحــ
ــورة الكعبي وزيـــرة  إلـــى جــانــب كــل مــن نـ
ــاب بــــدولــــة اإلمــــــــارات  ــبــ ــشــ ــافـــة والــ ــثـــقـ الـ
راميريز  وإيرنيستو  المتحدة،  العربية 
بمنظمة  للثقافة  العامة  المديرة  نائب 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(.
الحلول  الــقــمــة  أعــمــال  وتستكشف 
الــثــقــافــيــة اإلبـــداعـــيـــة ألبـــــرز الــقــضــايــا 
الجائحة،  بــعــد  مــا  عــالــم  فــي  العالمية 
والــــتــــحــــديــــات الـــمـــعـــاصـــرة الــــتــــي تــقــود 

الــمــتــغــيــرات فـــي الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة 
اليوم.

ويبحث المشاركون في القمة النظم 
الــثــقــافــيــة الــجــمــاعــيــة، وتــبــنــي الــثــقــافــة 
ــدول  ــارب حـــيـــة، كـــمـــا يــتــضــمــن جــ ــجـ ــتـ كـ
األعمال العديد من الحوارات الثقافية 
والعروض  القيمة،  والمداخات  الثرية، 
الــتــقــديــمــيــة، والــســيــنــمــائــيــة بــمــشــاركــة 
صانعي السياسات والباحثين والفنانين 
والمتخصصين بالشأن الثقافي، الذين 
سيتناولون عدًدا من القضايا المعاصرة 
الرقمية،  الوسائط  تأثير  ذلــك  في  بما 
ــة  ــمــ ــــي، واألنــــظــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ والـــــــذكـــــــاء االصـ
ــات األصـــلـــيـــة،  ــارســ ــمــ ــمــ اإلبــــداعــــيــــة، والــ
من  وغيرها  العامة  األماكن  وخصائص 

الموضوعات. 
الثقافة والسياحة في  وتنظم دائرة 
مع  بالتعاون  الثقافية  القمة  أبوظبي 
الشريكة  العالمية  المنظمات  من  عدد 
ــكـــو،  ــونـــسـ ــيـ ــا فـــــي ذلـــــــك مـــنـــظـــمـــة الـ بــــمــ

آر جــوجــنــهــايــم،  ســـولـــومـــون  ومـــؤســـســـة 
ومــتــحــف  إيــفــنــتــس،  إيــكــونــومــيــســت  وذا 
التسجيل  وأكــاديــمــيــة  لــنــدن،  التصميم 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــا مــــــن الـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
جميع  مــن  واإلعــامــيــة  والتكنولوجية 

أنحاء العالم.
وتــعــد هـــذه الــقــمــة مــنــتــدًى حـــوارًيـــا 
من  نخبة  مظلته  تحت  يجمع  شــامــًا 

القطاعات  مــن مختلف  ــرواد  والـ الــقــادة 
لتبادل  اإلبداعية  والصناعات  الثقافية 
لمناقشة  واألبحاث  والتجارب  المعارف 
الطرق التي يمكن للثقافة واإلبداع من 
تحويل  فـــي  مهمتها  مــواصــلــة  خــالــهــا 
تبني  نــحــو  واالقـــتـــصـــادات  المجتمعات 
ثقافة االبتكار وإنتاج المعرفة واالنفتاح 

على العالم.

اأبوظبي رئي�س هيئة الثقافة ي�ضارك في الدورة الخام�ضة للقمة الثقافية في 

في  خــاصــا  جناحا  البحريني  األحــمــر  الــهــال  جمعية  أقــامــت 
وتــدريــب  بــتــوعــيــة  الجمعية  خــالــه مسعفو  قـــام  األفــنــيــوز  مــجــمــع 
العديد من المواطنين والمقيمين من رواد المجمع على »اإلنعاش 
فــي محيطهم  لــألشــخــاص  العاجلة  الــمــســاعــدة  وتــقــديــم  الــقــلــبــي«، 
الذين ربما يتعرضون ألزمة قلبية، في وقت تشير فيه إحصائيات 
من   %16 تشكل  القلب  أمـــراض  أن  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 

أسباب الوفيات على الصعيد العالمي.
وشهد افتتاح الفعالية كل من الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، وعضو مجلس 
الــعــام  واألمــيــن  الــمــوســوي،  رضـــي  فيصل  الــدكــتــور  الجمعية  إدارة 
رئيسة  العيد  كوثر  والــدكــتــورة  الــحــادي،  مــبــارك  األســتــاذ  للجمعية 
لجنة اإلسعافات األولية في الجمعية والسيدة فاطمة عبدالرحمن 
نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وبمشاركة المؤسسة 
للرياضة  العامة  والهيئة  البارالومبية  واللجنة  الملكية  الخيرية 
إضافة إلى نوادي واتحادات رياضية ومؤسسات المجتمع المدني. 
وعلى مدار يوم كامل قدم مسعفو جمعية الهال األحمر البحريني 
من  العديد  في  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  حول  للحضور  معلومات 
النوبة القلبية أو شبه الغرق، التي يتوقف  الحاالت الطارئة، مثل 
مجسمات  بــذلــك  مستخدمين  نــبــضــه،  أو  الــمــصــاب  تــنــفــس  فــيــهــا 
ومعدات بغرض التدريب العملي، بما في ذلك التدريب على اإلنقاذ 
الصدر  على  والضغط  خطوات،  أربــع  في  اليدين  بواسطة  القلبي 
إلى حين  الدقيقة  إلى 120 ضغطة في  باستمرار بمعدل من 100 
مباشر  بث  بإجراء  المنظم  الفريق  وقام  الصحية.  النجدة  وصول 
عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي لــوقــائــع هـــذا الــتــدريــب ولــمــدة ثــاث 
ساعات متواصلة، وذلك في إطار تشاركية مملكة البحرين مع دول 

العالم في هذه المناسبة.

ي��درب��ون  الأح��م��ر  ال��ه��لل  م�ضعفو 
مواطنين ومقيمين على الإنعا�س القلبي

اإع��������ادة ت�����ض��ك��ي��ل م��ج��ل�����س اأم���ن���اء 
م����رك����ز ت����دري����ب »ال��م��ه��ن��د���ض��ي��ن«

أكـــد الــمــهــنــدس عـــدنـــان آل 
اإلدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــة  ــمـ رحـ
ــب بــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ومـــــديـــــر الـ
الــدور  البحرينية  المهندسين 
مركز  به  يقوم  الــذي  المحوري 
ــب الــــتــــابــــع لــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
والذي  البحرينية  المهندسين 
يكمل هذا العام عامه العشرين، 
حيث قدم المركز للقطاع العام 
والخاص مجموعة من البرامج 
التدريبية الهندسية المتوافقة 
المحلية  المعايير  أحـــدث  مــع 
والـــدولـــيـــة الــمــعــتــمــدة مــحــلــيــًا 
العمل  وزارة  مــن  المملكة  فــي 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــؤهــات، 
ــًا مـــن جـــهـــات اعــتــمــاديــة  ــيــ ودولــ
إن  كما  ومهنية،  أكــاديــمــيــة  مــن 
المركز حائز على اعتماد هيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب 
كمؤسسة  البحرين  مملكة  في 
ــنـــي  ــفـ ــب الـ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــتــ لــ

والهندسي.
أن  إلـــــى  رحـــمـــة  آل  وأشــــــــار 
الــتــدريــب  مــركــز  أمــنــاء  مجلس 
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
جديدة  رؤيــًة  ُيمثل  البحرينية 
بقوة  ُتركز  للتدريب،  وواضــحــة 
بالنسبة  الــتــدريــب  أهمية  على 
إلــــــى مــســتــقــبــل الــمــهــنــدســيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن، وتـــرتـــبـــط تــلــك 
ــر الــــقــــاعــــدة  ــيــ ــوفــ ــتــ الـــــــرؤيـــــــة بــ
التنافس  روح  وخلق  المعرفية 
االقــتــصــادي من  التطور  ودعـــم 
أجل مواكبة االقتصاد العالمي، 
تسعى  الــرؤيــة  تلك  أن  مضيفًا 
إلـــــــــى االرتـــــــــقـــــــــاء بــــالــــتــــدريــــب 

الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي، وتــوفــيــر 
فــرص واقــعــيــة وجــديــة لجميع 
الــمــهــنــدســيــن لـــاســـتـــفـــادة من 
سوق  فــي  المطلوبة  الــوظــائــف 

العمل.
من جانبها أشارت الدكتورة 
الجمعية  رئيس  العلوي  رائــدة 
التدريب  مــركــز  إنــشــاء  أن   إلــى 
ــن الــتــزامــهــا  جـــــاء انـــطـــاقـــًا مــ
ــاع  ــقـــطـ ودورهـــــــــــا فـــــي تــــطــــور الـ
الباد  خصوصًا  في  الهندسي 
عدد  في  المستمرة  الزيادة  مع 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  المملكة، 
للتدريب  مــركــز  إنــشــاء  ــرورة  ضــ
فــــي الــجــمــعــيــة وافـــتـــتـــاحـــه فــي 
حرص  عن  معربة  2001م،  عــام 
الـــمـــركـــز مــنــذ الــتــأســيــس على 
ــي تـــدريـــب  ــ تـــقـــديـــم الـــــجـــــودة فـ
ــيــــن فــي  ــنــــدســ ــهــ ــمــ وتـــــأهـــــيـــــل الــ
القطاع العام والقطاع الخاص 
تـــدريـــبـــيـــة  دروات  خـــــــال  مـــــن 

المركز  يــقــوم  كــمــا  تخصصية، 
بتأهيل الباحثين عن عمل من 
تتناسب  تأهيلية  دورات  خــال 
ــوق الـــعـــمـــل، مــــؤكــــدًة أن  ــ مــــع سـ
اعتمد  الجمعية  إدارة  مجلس 
2020م  ــام  ــ عــ مــــن  أكـــتـــوبـــر  فــــي 
تــشــكــيــل مــجــلــس أمـــنـــاء مــركــز 
حوكمة  لائحة  وفقًا  التدريب 

ونظام عمل مركز التدريب. 
إعـــادة  بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
ــل مــــجــــلــــس األمــــــنــــــاء  ــيــ ــكــ ــشــ تــ
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
المهندس  بــرئــاســة  البحرينية 
ــلـــوي، وضــم  ــعـ جــمــيــل كـــاظـــم الـ
ُكًا من  المجلس في عضويته 
الدكتورة رائدة العلوي )الرئيس 
الحالي للجمعية(، والمهندس 
عدنان آل رحمة مدير التدريب 
سميح  والمهندس  بالجمعية، 
الـــــعـــــلـــــوي عــــضــــو الـــجـــمـــعـــيـــة، 
والمهندس كاظم عبد اللطيف 
ــد لــلــطــرق  ــاعـ ــسـ ــمـ )الــــوكــــيــــل الـ
بـــوزارة األشــغــال(، والسيد علي 
عـــاشـــور عــبــد الــلــطــيــف )نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد 
والــــخــــدمــــات بــهــيــئــة الــكــهــربــاء 
والـــــــمـــــــاء(، والـــــدكـــــتـــــورة لــبــنــى 
الــصــلــيــبــيــخ )رئــــيــــس الـــشـــؤون 
اإلداريــــة والــبــعــثــات لــدى شركة 
السيد  بابكو(،  البحرين  نفط 
)مـــديـــر عمليات  ســهــيــل  خــلــيــل 
المسبك الرابع بشركة ألمنيوم 
البحرين ألبا(، والدكتور أحمد 
ــــب الـــتـــدريـــب  ــراقـ ــ بـــوجـــيـــري )مـ
ــتــــطــــويــــر بـــشـــركـــة الــخــلــيــج  والــ

لصناعة البتروكيماويات(.

} عدنان آل رحمة.
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ــرأت مـــقـــاال جــمــيــا لــلــزمــيــل  ــ ــام قـ ــ مــنــذ أيـ
»عبدالعزيز بوبر« في موقع )العين اإلخبارية(، 
يــتــحــدث فــيــه عـــن تــعــمــد قــيــام بــعــض وســائــل 
المضللة،  األخــبــار  بنشر  إعــامــيــة  ومــنــصــات 
خـــاصـــة فـــي الـــشـــأن الــخــلــيــجــي، وقــــد تضمن 
نوعية  مــع  للتعامل  والــعــاج،  الــحــل  الــمــقــال 
تلك األخبار، من أجل األمن الخليجي العام.

نرى  يــوم حتى  يمر  يــكــاد  »ال  قـــال:  حيث 
تمأل  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  أخــبــار 
العالمية،  األنــبــاء  وكــــاالت  ومــواقــع  صــفــحــات 
ويتنوع التناول اإلعامي بين الحديث عن ثقل 
ودبلوماسيا،  واقتصاديا  سياسيا  الــدول،  هذه 
وبين التقاط أبسط األمور لتضخيمها بشكل 
مضلل. فهناك تغطيات واسعة لعالم السياسة 
واالقتصاد والرياضة، حتى في أبسط الشؤون 
مدرسته  درج  على  طــالــب  كتعثر  واألحـــــداث، 
اإلعـــداديـــة مــثــا.. كــل خــبــر هــو بمثابة سبق 
لتلك الوكاالت المتنافسة، وإْن لم تتحرَّ فيه 

الدقة والموضوعية«.
فكم مرت بنا أخبار تساءلنا بعدها: »كيف 
يمكن لصحفي أن يكتب مثل هذه المعلومات 
المفبركة؟ والتي كان يمكن أن يتحّرى دقتها 
بضغطة زر على محركات البحث، حتى يتبين 
لنا حقيقة »تعمد« نشر تلك األخبار الزائفة 
الرأي  عن منطقتنا بغرض اإلســاءة وتضليل 

العام.
الُمضّلل  اإلعــامــي  الَمسلك  ذلــك  ولعل 
الذين  ومواطنيها،  الــدول  هــذه  محبي  يزعج 
يرون أن التركيز المبالغ فيه على بادهم ما 
تها مؤسسات  تبنَّ د وحسد وغيرة  هو إال تقصُّ
صحيح،  شــك  بــا  وذلــك  الموضوعية،  تدعي 
الــدول  أهمية  زادت  كلما  المقابل  في  أنــه  إال 
وثقلها زاد ضخ أخبارها واالهتمام بها، سواء 
أم  صحيحة  إيجابية،  أو  سلبية  أخبارا  كانت 
تتصّدر  منطقتنا  أخــبــار  بــاتــت  حتى  كــاذبــة.. 
العناوين العريضة لقنوات تبعد آالف األميال 

عن الخليج العربي.
مشكلة  خــطــورة  عــلــى  اثــنــان  يختلف  وال 
هنالك  هل  لكن  العموم،  في  الكاذبة  األخبار 
ممكن  ذلــك  أن  وأعتقد  المشكلة؟  لهذه  حل 
تتصّدى  إعـــام  وســائــل  عبر  بالفعل  ويــحــدث 
لــهــذه الـــســـرديـــات الــســلــبــيــة بــمــبــادرتــهــا بــســرد 
بشفافية  الوقائع  وتبيين  الحقيقية  القصة 
على  العمل  إال  المتلقي  على  ومــا  ــوح،  ووضــ

توعية ذاته وانتقاء ما يتابع من وسائل إعام 
لــهــا رصــيــد مــوضــوعــي ومــصــداقــيــة، حــتــى ال 
وتضليل  لــادعــاء  وسيلة  أي  المتربِّص  يجد 

متابعيه.
كــذلــك فـــإن الــتــنــوع الـــجـــاري فـــي وســائــل 
ــــي صـــــــارت تـــقـــدم  ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــلـ ــا الـــمـــحـ ــنــ إعــــامــ
ــغــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، يـــســـاعـــد فــي  ــ ــُل خـــدمـــاتـــهـــا بــ
زائف  أمام  الحقيقة وتصديرها  إلى  الوصول 
األخبار، ويدعم هذا بالفعل استحواذ اإلعام 
مستوى  عــلــى  مهنية  كــــوادر  عــلــى  الــخــلــيــجــي 
كــبــيــر مـــن الـــكـــفـــاءة، تــخــضــع لــبــرامــج تــدريــب 
المهني  النقص  لمجابهة  وتطوير مستمرة.. 
واألخـــاقـــي عــلــى الــجــانــب اآلخـــر مــن الــزيــف 

اإلعامي.
ومستقِبل،  ُمرِسل  له جانبان،  هنا  الوعي 
تعمل  المختلفة  إعــامــنــا  وســائــل  كــانــت  فـــإذا 
ثقل  وتوضيح  الحقيقة  تبيان  فــي  عليها  مــا 
منطقتنا في عالم اليوم، فإن على المتابعين 
بين  من  يختارون  كيف  يعرفوا  أن  والجمهور 
الفضاء  في  عليهم  المعروضة  الوسائل  هذه 
اإللــكــتــرونــي مــا يــنــفــع بــلــدانــهــم وأوطــانــهــم.. 
لتفضح  كافية  المريبة  والــوســائــل  واألخــبــار 
نفسها بنفسها بقليل من التفكير المنطقي 
المتلقي هنا  إعمال عقل  فإن  لذا  البسيط.. 

ضرورة وواجب.
نعم.. ُكثٌر هم المتربصون بهذه المنطقة 
الواعدة التي دخلت في قيادة العالم سياسيا 
عدة،  ألسباب  وذلــك  ودبلوماسيا،  واقتصاديا 
إذ فــشــلــت مــخــطــطــات اآلخـــريـــن فـــي إحــــداث 
تحملت  إذ  الخليجية،  بمنطقتنا  فوضى  أي 
بــلــدانــهــا مــســؤولــيــة دعـــم االســـتـــقـــرار واألمـــن 
واالزدهــــــــار، فــأبــطــلــت كـــل مـــا تـــم تــدبــيــره ومــا 
ُخّطط الستهداف الخليج العربي، بل وحققت 
كل  فــاقــت  ورخـــاء  نمو  الـــدول مستويات  هــذه 
توقع، ألن قيادات المنطقة اتبعت سبيل العلم 
واألخذ باألسباب، فضا عما أوتيت من حكمة 
القيادة والتماسك والتضامن ووالء الشعوب.

أمام تجربة خليجية غير مسبوقة، هناك 
الخليج  دول  مــن  إعــامــيــا  للنيل  مـــحـــاوالت 
العربي، عبر أخبار كاذبة تنهال على الفضاء 
الواسع، ما يستدعي استشعار الدور الخطير 
في  تــؤثــر  ال  التضليات  هــذه  فيما  لــإعــام، 
واقع دول الخليج العربي، فكلما زاد الصخب 

الفارغ زادت النجاحات نموا وازدهارا.

malmahmeed7@gmail.com

كيف نت�ضدى للأخبار الم�ضللة؟

اإطلق التمرين الخليجي الأول للأمن ال�ضيبراني
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ أطــــــلــــــقــــــت الــ
الوزارية لألمن السيبراني 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون،  ــ بـ
األول  الخليجي  التمرين 
الــذي  السيبراني،  لألمن 
يهدف إلى تعزيز التواصل 
بين  المعلومات  ومشاركة 
ــبـــادل  وتـ الـــمـــجـــلـــس،  دول 
ــوادر  ــكــ ــبــــرات بـــيـــن الــ الــــخــ
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بـــــــاألمـــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، 
الجاهزية  مستوى  ورفـــع 
الــســيــبــرانــيــة واالســتــعــداد 
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
السيبرانية،  والــمــخــاطــر 
ــى إيــــجــــاد  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
لمواجهة  مبتكرة  حــلــول 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 

السيبرانية.
االجتماع  خال  ذلك  جاء 
أمس  الخليجية  للجنة  األول 
بمدينة  الــعــامــة  األمــانــة  بمقر 
ــريــــاض، بــرئــاســة الــمــهــنــدس  الــ
ــــن مـــحـــمـــد الـــمـــزيـــد،  ــد بـ ــاجــ مــ
محافظ الهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني في المملكة العربية 
ــة -رئـــــيـــــس الــــــــدورة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ــيــــة-، وحــــضــــور الــشــيــخ  ــالــ الــــحــ
خليفة،  آل  محمد  بــن  سلمان 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز 
في  السيبراني  لألمن  الوطني 

مملكة البحرين.
 جــــــرى خــــــال االجـــتـــمـــاع 
ــن  مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــة الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــ
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الـ
للتعاون  المشتركة  بالجوانب 

في  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 
التي  السيبراني،  األمــن  مجال 
تشمل وضع األطر والسياسات 
ــة  ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ واإلجـــــــــــــــــــــــــراءات الــ
لــــــلــــــتــــــصــــــدي لـــــلـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الجهود  ومــواءمــة  السيبرانية، 
بمختلف  الــمــجــلــس  دول  بــيــن 
الــــقــــطــــاعــــات، ورفــــــــع مــســتــوى 
ــدول  ــ الـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــــع الـ
ــة،  ــاقـ ــعـ الـ ذات  ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ والـ
وتـــعـــزيـــز ونـــمـــو صــنــاعــة األمـــن 
ــدول الــمــجــلــس،  ــ الــســيــبــرانــي بـ
ــادل الــمــعــرفــة والـــخـــبـــرات  ــبــ وتــ
والدراسات والتجارب المتعلقة 
ــرانـــي، وهــــدف  ــبـ ــيـ ــن الـــسـ ــاألمــ بــ
تــهــيــئــة فـــضـــاء ســـيـــبـــرانـــي آمـــن 
مــن  الــمــجــلــس  دول  لــحــمــايــة 

التهديدات السيبرانية.

نائب رئي�س الأطباء لـ»اأخبار الخليج«:

40 عملية »كرم�ضة للمعدة« في م�ضت�ضفى »حمد الجامعي« خلل 6 �ضهور

اإجراء اآمن مدته 30 دقيقة ول يتطلب اأي جراحة خارجية في البطن
كتبت: فاطمة علي

ــاز  ــهـ ــجـ ــاري الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ أكـــــــد اسـ
رئيس  نــائــب  والــكــبــد  الهضمي 
الملك  مستشفى  فــي  األطــبــاء 
حــمــد الــجــامــعــي الــدكــتــور عمر 
شريف أنه أصبح من الضروري 
مـــكـــافـــحـــة أمـــــــــــراض الـــســـمـــنـــة 
الشراكة  وتفعيل  الـــوزن  ــادة  وزيـ
المجتمعية للحد من معدالت 
انتشار هذا الداء وتوفير أفضل 
موضحا  منه،  للوقاية  مستوى 
بـــــــأن أحــــــــدث تــــقــــريــــر لــلــمــســح 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــي 
يشير الى تفاقم معدالت زيادة 
المملكة  فـــي  والــســمــنــة  ــوزن  ــ الـ
والـــتـــي تـــجـــاوز ســقــفــهــا حــاجــز 

70%  بين االفراد البالغين.
شريف  عمر  الدكتور  وقــال 
ــار  ــبـ ـــ»أخـ ــاص لـ ــ فــــي تـــصـــريـــح خـ
الملك  بأن مستشفى  الخليج« 
حمد الجامعي ينفرد بتدشين 
ــزة والــتــقــنــيــات  ــ ــهـ ــ أحـــــــدث األجـ
ــنـــهـــا إجــــــــــراء أحـــــدث  مـــــن ضـــمـ
بالمنظار  العاجية  التدخات 
عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة، وهــي 
تـــقـــنـــيـــة »كـــــرمـــــشـــــة الــــمــــعــــدة« 
مستوى  على  نسبيا  الحديثة 
الــعــالــم وقــــد تـــم تــدشــيــنــهــا في 
إبريل الماضي وهو إجراء آمن 
ومـــســـاعـــد لـــخـــســـارة الــــــوزن وال 
يتطلب أي جراحة خارجية في 
ويتم  للمعدة،  قــص  أو  البطن 
بواسطة منظار المعدة إذ يقوم 
الطبيب بإدخال منظار المعدة 
مـــع جــهــاز الــكــرمــشــة الــمــرافــق 
ــار عـــــن طــــريــــق الـــفـــم  ــنـــظـ ــلـــمـ لـ
ثــم  تتم خياطة وكرمشة  ومــن 
 %70  -  %60 وتصغير  المعدة 

من حجمها دون قصها.
الــعــمــلــيــة  أن  إلــــــى  واشـــــــــار 
تستغرق حوالي 30 - 45 دقيقة 
الـــعـــام، إذ يتم  الــتــخــديــر  تــحــت 
وضـــع خــيــوط دائــمــة فــي جــدار 
الى  تؤدي  لعمل طيات  المعدة 
تصغير المعدة وكرمشتها و يتم 
عــمــل مــا بــيــن 3 الـــى 6 خيوط 
للمريض  يمكن  إذ  الــعــادة،  فــي 
ــادرة الــمــســتــشــفــى بــعــد يــوم  ــغـ مـ
مـــن اإلجـــــــراء الـــطـــبـــي، مــؤكــدا 
العملية  هــذه  نــجــاح  نسبة  بــأن 
الـــى 95% مع   90 مــن  تـــتـــراوح 
بالتعليمات  الــمــريــض  الـــتـــزام 

الغذائية بعد العملية.
ــريــــف  شــ عـــــمـــــر  د.  وقــــــــــــال 
ــرى  أجــ ــعـــي«  ــامـ الـــجـ »حـــمـــد  إن 
الماضية  شــهــور  الــســتــة  خـــال 
لــلــمــعــدة  ــة  كـــرمـــشـ عــمــلــيــة   40
نــجــاحــهــا  ــدت  ــ أكــ الـــنـــتـــائـــج  وأن 
تذكر  صــحــيــة  مــضــاعــفــات  دون 
عن  بــديــا  العملية  تعتبر  وال 
كــانــت  إذا  الــتــكــمــيــم  عــمــلــيــات 
كتلة الوزن كبيرة، موضحا بأن 

الــمــرشــحــيــن لــعــمــلــيــة كــرمــشــة 
هم  الجراحية  غير  أو  المعدة 
األفراد الذين تكون كتلة الوزن 
كما   ،35  -28 بــيــن  ــا  مـ لــديــهــم 
يمكن إجراء العملية ألصحاب 
حــســب  ــــك  وذلــ ــبــــر  األكــ األوزان 
تـــوصـــيـــة الـــطـــبـــيـــب الـــمـــعـــالـــج، 
ــزول الــــوزن بين  حــيــث ســيــبــدأ نـ
مــن  ــارب  ــقــ يــ ــا  مــ أي   %23-15
15-20 كيلو في أغلب الحاالت.
سيبدأ  الــمــريــض  أن  وأكــــد 
خال  الــوزن  خسارة  بماحظة 
االســـــابـــــيـــــع االربـــــــعـــــــة األولــــــــى 
الــشــعــور  بـــدء  مــع  العملية  مــن 
الــضــروري  مــن  أنـــه  إال  بالشبع 
ــزام بــمــا  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــمـــريـــض االلـ
يــصــفــه الــطــبــيــب مـــن بــرنــامــج 
غـــــــذائـــــــي صـــــحـــــي ومـــــمـــــارســـــة 
التمارين الرياضية للمحافظة 
عــلــى خـــســـارة الـــــوزن بــعــد هــذه 

العملية.
وأضاف أن مستشفى الملك 
حمد الجامعي يفخر بأن يكون 
في  للتميز  معتمد  مــركــز  أول 
الــــشــــرق األوســــــــط فــــي مــجــال 

واإلستقاب،  السمنة  جراحات 
ــنـــوع من  ــذا الـ حــيــث يــســاعــد هــ
المرضى  عــاج  على  العمليات 
المرضية  بالبدانة  المصابين 
بين  العمرية  للفئات  المفرطة 
15 و70 سنة، موضحا أنه يقوم 
قـــســـم الـــمـــنـــاظـــيـــر الــتــداخــلــيــة 
بالعمليات غير الجراحية مثل 
والكبسولة  بالمنظار  البالونة 
الـــذكـــيـــة إضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات 
كــرمــشــة الــمــعــدة، ويـــقـــوم قسم 
جــراحــة الــبــدانــة بــعــمــل جميع 
ــيــــة مــثــل  ــيـــات الــــجــــراحــ ــلـ ــعـــمـ الـ
عمليات التكميم وتحويل مسار 
الـــمـــعـــدة والـــتـــحـــويـــل الــمــصــغــر 
ــار الــــمــــعــــدة والـــتـــكـــمـــيـــم  ــمــــســ لــ
مـــع قـــص الـــمـــعـــدة والــتــحــويــل 
)مع  الــمــعــدة  لمجرى  الــمــركــب 
تــخــطــي الـــحـــوصـــلـــة الـــمـــراريـــة 

والبنكرياس(.
الملك  مستشفى  أن  واكـــد 
حــــمــــد الــــجــــامــــعــــي يــســتــقــبــل 
ــى بــــــحــــــاالت صــحــيــة  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ الـ
البسيطة  بين  تتراوح  مختلفة 
والــــمــــعــــقــــدة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

ــن مــن  ــيــ ــولــ ــحــ ــمــ الـــــمـــــرضـــــى الــ
حيث  ــرى،  ــ األخـ المستشفيات 
يـــلـــتـــزم الــــجــــراحــــون فــــي قــســم 
بالمستشفى  الــبــدانــة  جــراحــة 
ــد ومــعــايــيــر  ــواعــ بــمــجــمــوعــة قــ
مــدى ضــرورة  صــارمــة لتحديد 
ومــن  ونــوعــهــا،  العملية  إجــــراء 
أهـــم هـــذه الــمــعــايــيــر هــو مؤشر 
كــتــلــة الــجــســم لــــدى الــمــريــض 
ــول(2،  ــطــ ــوزن/الــ )الــ  =  )BMI(
ــاس مـــحـــيـــط الـــــــــورك مــع  ــ ــيـ ــ وقـ
الحالة  االعــتــبــار  بعين  األخـــذ 

الصحية للمريض.
مستشفى  إدارة  أن  يـــذكـــر 
الملك حمد الجامعي حريصة 
عــلــى تــجــهــيــز غــــرف الــعــمــلــيــات 
ــهــــزة  بــــأحــــدث الـــمـــعـــدات واألجــ
السمنة  لجراحات  المخصصة 
وفقًا لمعايير الجودة العالمية، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى طــــــاقــــــم طـــبـــي 
وتمريضي على درجة عالية من 
الــكــفــاءة والــخــبــرة، مــمــا ساعد 
على تميز القسم والمستشفى 
في مجال جراحة عاج البدانة 

على مستوى المنطقة.

} د. عمر شريف.

األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  أقامت 
المبكر  للكشف  تــوعــويــة  مــحــاضــرة  للقضاء 
الــدكــتــورة وفــاء  الــثــدي، ألقتها  عــن ســرطــان 
أجــــور اســتــشــاريــة أمـــــراض الــنــســاء والـــــوالدة 
تزامنًا  المحاضرة  وتأتي هذه  نسائية،  وأورام 
بسرطان  للتوعية  العالمي  أكتوبر  شهر  مــع 
ــــك بــمــبــنــى األمـــانـــة الــعــامــة في  الـــثـــدي، وذلـ
الــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة بــحــضــور عــضــوات 
السلطة  عــضــوات  مــن  الــفــرص  تــكــافــؤ  لجنة 
والنيابة  العامة  األمانة  وموظفي  القضائية 

العامة.   

الكشف  أجـــور أهمية  وفـــاء  الــدكــتــورة  وتــنــاولــت 
المبكر عن سرطان الثدي واوضحت وسائل الوقاية 
كيفية  تعليم  إلــى  باإلضافة  الــعــاج،  ومرحلة  منه 
المبكر  الكشف  أن  على  وشــددت  الــذاتــي،  الفحص 
يؤدي إلى نسب نجاح عالية وشفاء بنسبة تتجاوز 
الـ95% في حال اكتشاف المرض في مراحله األولى.

وتحرص األمانة العامة من خال المحاضرات 
لمنتسبيها  الوعي  نشر  على  والتثقيفية  التوعوية 
وتعزيز سامتهم الصحية والنفسية، وعلى ضرورة 
التثقيف الصحي من أجل بناء نمط حياة صحية 

وسليمة.

للق�ض�اء  الأعل�ى  للمجل��س  العام�ة  الأمان�ة 
تقي�م محا�ض�رة توعوي�ة ع�ن �ض�رطان الث�دي

يشارك الشيخ خليفة بن أحمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
الخامسة  ــدورة  الــ فــي  واآلثــــار،  للثقافة 
شعار  تحت  تعقد  التي  الثقافية  للقمة 
انطلقت  التي  حــيــاة«،  أســلــوب  »الثقافة 
ــد  ــ ــبــــي أمــــــس األحـ ــــي أبــــوظــ أعـــمـــالـــهـــا فـ

وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.
وقــــــــّدم الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن أحــمــد 
مــداخــلــة خــال  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن 
لــلــقــمــة،  األول  ــيــــوم  الــ جـــلـــســـات  ــدى  ــ إحــ
ــورة الكعبي وزيـــرة  إلـــى جــانــب كــل مــن نـ
ــاب بــــدولــــة اإلمــــــــارات  ــبــ ــشــ ــافـــة والــ ــثـــقـ الـ
راميريز  وإيرنيستو  المتحدة،  العربية 
بمنظمة  للثقافة  العامة  المديرة  نائب 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(.
الحلول  الــقــمــة  أعــمــال  وتستكشف 
الــثــقــافــيــة اإلبـــداعـــيـــة ألبـــــرز الــقــضــايــا 
الجائحة،  بــعــد  مــا  عــالــم  فــي  العالمية 
والــــتــــحــــديــــات الـــمـــعـــاصـــرة الــــتــــي تــقــود 

الــمــتــغــيــرات فـــي الــقــطــاعــات الــثــقــافــيــة 
اليوم.

ويبحث المشاركون في القمة النظم 
الــثــقــافــيــة الــجــمــاعــيــة، وتــبــنــي الــثــقــافــة 
ــدول  ــارب حـــيـــة، كـــمـــا يــتــضــمــن جــ ــجـ ــتـ كـ
األعمال العديد من الحوارات الثقافية 
والعروض  القيمة،  والمداخات  الثرية، 
الــتــقــديــمــيــة، والــســيــنــمــائــيــة بــمــشــاركــة 
صانعي السياسات والباحثين والفنانين 
والمتخصصين بالشأن الثقافي، الذين 
سيتناولون عدًدا من القضايا المعاصرة 
الرقمية،  الوسائط  تأثير  ذلــك  في  بما 
ــة  ــمــ ــــي، واألنــــظــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ والـــــــذكـــــــاء االصـ
ــات األصـــلـــيـــة،  ــارســ ــمــ ــمــ اإلبــــداعــــيــــة، والــ
من  وغيرها  العامة  األماكن  وخصائص 

الموضوعات. 
الثقافة والسياحة في  وتنظم دائرة 
مع  بالتعاون  الثقافية  القمة  أبوظبي 
الشريكة  العالمية  المنظمات  من  عدد 
ــكـــو،  ــونـــسـ ــيـ ــا فـــــي ذلـــــــك مـــنـــظـــمـــة الـ بــــمــ

آر جــوجــنــهــايــم،  ســـولـــومـــون  ومـــؤســـســـة 
ومــتــحــف  إيــفــنــتــس،  إيــكــونــومــيــســت  وذا 
التسجيل  وأكــاديــمــيــة  لــنــدن،  التصميم 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــا مــــــن الـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
جميع  مــن  واإلعــامــيــة  والتكنولوجية 

أنحاء العالم.
وتــعــد هـــذه الــقــمــة مــنــتــدًى حـــوارًيـــا 
من  نخبة  مظلته  تحت  يجمع  شــامــًا 

القطاعات  مــن مختلف  ــرواد  والـ الــقــادة 
لتبادل  اإلبداعية  والصناعات  الثقافية 
لمناقشة  واألبحاث  والتجارب  المعارف 
الطرق التي يمكن للثقافة واإلبداع من 
تحويل  فـــي  مهمتها  مــواصــلــة  خــالــهــا 
تبني  نــحــو  واالقـــتـــصـــادات  المجتمعات 
ثقافة االبتكار وإنتاج المعرفة واالنفتاح 

على العالم.

اأبوظبي رئي�س هيئة الثقافة ي�ضارك في الدورة الخام�ضة للقمة الثقافية في 

في  خــاصــا  جناحا  البحريني  األحــمــر  الــهــال  جمعية  أقــامــت 
وتــدريــب  بــتــوعــيــة  الجمعية  خــالــه مسعفو  قـــام  األفــنــيــوز  مــجــمــع 
العديد من المواطنين والمقيمين من رواد المجمع على »اإلنعاش 
فــي محيطهم  لــألشــخــاص  العاجلة  الــمــســاعــدة  وتــقــديــم  الــقــلــبــي«، 
الذين ربما يتعرضون ألزمة قلبية، في وقت تشير فيه إحصائيات 
من   %16 تشكل  القلب  أمـــراض  أن  إلــى  العالمية  الصحة  منظمة 

أسباب الوفيات على الصعيد العالمي.
وشهد افتتاح الفعالية كل من الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، وعضو مجلس 
الــعــام  واألمــيــن  الــمــوســوي،  رضـــي  فيصل  الــدكــتــور  الجمعية  إدارة 
رئيسة  العيد  كوثر  والــدكــتــورة  الــحــادي،  مــبــارك  األســتــاذ  للجمعية 
لجنة اإلسعافات األولية في الجمعية والسيدة فاطمة عبدالرحمن 
نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وبمشاركة المؤسسة 
للرياضة  العامة  والهيئة  البارالومبية  واللجنة  الملكية  الخيرية 
إضافة إلى نوادي واتحادات رياضية ومؤسسات المجتمع المدني. 
وعلى مدار يوم كامل قدم مسعفو جمعية الهال األحمر البحريني 
من  العديد  في  الرئوي  القلبي  اإلنعاش  حول  للحضور  معلومات 
النوبة القلبية أو شبه الغرق، التي يتوقف  الحاالت الطارئة، مثل 
مجسمات  بــذلــك  مستخدمين  نــبــضــه،  أو  الــمــصــاب  تــنــفــس  فــيــهــا 
ومعدات بغرض التدريب العملي، بما في ذلك التدريب على اإلنقاذ 
الصدر  على  والضغط  خطوات،  أربــع  في  اليدين  بواسطة  القلبي 
إلى حين  الدقيقة  إلى 120 ضغطة في  باستمرار بمعدل من 100 
مباشر  بث  بإجراء  المنظم  الفريق  وقام  الصحية.  النجدة  وصول 
عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي لــوقــائــع هـــذا الــتــدريــب ولــمــدة ثــاث 
ساعات متواصلة، وذلك في إطار تشاركية مملكة البحرين مع دول 

العالم في هذه المناسبة.

ي��درب��ون  الأح��م��ر  ال��ه��لل  م�ضعفو 
مواطنين ومقيمين على الإنعا�س القلبي

اإع��������ادة ت�����ض��ك��ي��ل م��ج��ل�����س اأم���ن���اء 
م����رك����ز ت����دري����ب »ال��م��ه��ن��د���ض��ي��ن«

أكـــد الــمــهــنــدس عـــدنـــان آل 
اإلدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــة  ــمـ رحـ
ــب بــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ومـــــديـــــر الـ
الــدور  البحرينية  المهندسين 
مركز  به  يقوم  الــذي  المحوري 
ــب الــــتــــابــــع لــجــمــعــيــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
والذي  البحرينية  المهندسين 
يكمل هذا العام عامه العشرين، 
حيث قدم المركز للقطاع العام 
والخاص مجموعة من البرامج 
التدريبية الهندسية المتوافقة 
المحلية  المعايير  أحـــدث  مــع 
والـــدولـــيـــة الــمــعــتــمــدة مــحــلــيــًا 
العمل  وزارة  مــن  المملكة  فــي 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــؤهــات، 
ــًا مـــن جـــهـــات اعــتــمــاديــة  ــيــ ودولــ
إن  كما  ومهنية،  أكــاديــمــيــة  مــن 
المركز حائز على اعتماد هيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب 
كمؤسسة  البحرين  مملكة  في 
ــنـــي  ــفـ ــب الـ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــم الــ ــديــ ــقــ ــتــ لــ

والهندسي.
أن  إلـــــى  رحـــمـــة  آل  وأشــــــــار 
الــتــدريــب  مــركــز  أمــنــاء  مجلس 
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
جديدة  رؤيــًة  ُيمثل  البحرينية 
بقوة  ُتركز  للتدريب،  وواضــحــة 
بالنسبة  الــتــدريــب  أهمية  على 
إلــــــى مــســتــقــبــل الــمــهــنــدســيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن، وتـــرتـــبـــط تــلــك 
ــر الــــقــــاعــــدة  ــيــ ــوفــ ــتــ الـــــــرؤيـــــــة بــ
التنافس  روح  وخلق  المعرفية 
االقــتــصــادي من  التطور  ودعـــم 
أجل مواكبة االقتصاد العالمي، 
تسعى  الــرؤيــة  تلك  أن  مضيفًا 
إلـــــــــى االرتـــــــــقـــــــــاء بــــالــــتــــدريــــب 

الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي، وتــوفــيــر 
فــرص واقــعــيــة وجــديــة لجميع 
الــمــهــنــدســيــن لـــاســـتـــفـــادة من 
سوق  فــي  المطلوبة  الــوظــائــف 

العمل.
من جانبها أشارت الدكتورة 
الجمعية  رئيس  العلوي  رائــدة 
التدريب  مــركــز  إنــشــاء  أن   إلــى 
ــن الــتــزامــهــا  جـــــاء انـــطـــاقـــًا مــ
ــاع  ــقـــطـ ودورهـــــــــــا فـــــي تــــطــــور الـ
الباد  خصوصًا  في  الهندسي 
عدد  في  المستمرة  الزيادة  مع 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
إلى  أدى  الــذي  األمــر  المملكة، 
للتدريب  مــركــز  إنــشــاء  ــرورة  ضــ
فــــي الــجــمــعــيــة وافـــتـــتـــاحـــه فــي 
حرص  عن  معربة  2001م،  عــام 
الـــمـــركـــز مــنــذ الــتــأســيــس على 
ــي تـــدريـــب  ــ تـــقـــديـــم الـــــجـــــودة فـ
ــيــــن فــي  ــنــــدســ ــهــ ــمــ وتـــــأهـــــيـــــل الــ
القطاع العام والقطاع الخاص 
تـــدريـــبـــيـــة  دروات  خـــــــال  مـــــن 

المركز  يــقــوم  كــمــا  تخصصية، 
بتأهيل الباحثين عن عمل من 
تتناسب  تأهيلية  دورات  خــال 
ــوق الـــعـــمـــل، مــــؤكــــدًة أن  ــ مــــع سـ
اعتمد  الجمعية  إدارة  مجلس 
2020م  ــام  ــ عــ مــــن  أكـــتـــوبـــر  فــــي 
تــشــكــيــل مــجــلــس أمـــنـــاء مــركــز 
حوكمة  لائحة  وفقًا  التدريب 

ونظام عمل مركز التدريب. 
إعـــادة  بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
ــل مــــجــــلــــس األمــــــنــــــاء  ــيــ ــكــ ــشــ تــ
المهندسين  لجمعية  الــتــابــع 
المهندس  بــرئــاســة  البحرينية 
ــلـــوي، وضــم  ــعـ جــمــيــل كـــاظـــم الـ
ُكًا من  المجلس في عضويته 
الدكتورة رائدة العلوي )الرئيس 
الحالي للجمعية(، والمهندس 
عدنان آل رحمة مدير التدريب 
سميح  والمهندس  بالجمعية، 
الـــــعـــــلـــــوي عــــضــــو الـــجـــمـــعـــيـــة، 
والمهندس كاظم عبد اللطيف 
ــد لــلــطــرق  ــاعـ ــسـ ــمـ )الــــوكــــيــــل الـ
بـــوزارة األشــغــال(، والسيد علي 
عـــاشـــور عــبــد الــلــطــيــف )نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد 
والــــخــــدمــــات بــهــيــئــة الــكــهــربــاء 
والـــــــمـــــــاء(، والـــــدكـــــتـــــورة لــبــنــى 
الــصــلــيــبــيــخ )رئــــيــــس الـــشـــؤون 
اإلداريــــة والــبــعــثــات لــدى شركة 
السيد  بابكو(،  البحرين  نفط 
)مـــديـــر عمليات  ســهــيــل  خــلــيــل 
المسبك الرابع بشركة ألمنيوم 
البحرين ألبا(، والدكتور أحمد 
ــــب الـــتـــدريـــب  ــراقـ ــ بـــوجـــيـــري )مـ
ــتــــطــــويــــر بـــشـــركـــة الــخــلــيــج  والــ

لصناعة البتروكيماويات(.

} عدنان آل رحمة.
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 ´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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

ببغاء حقيقية 
وببغاوات ب�شرية

أمريكا  فــي  الــوحــيــد  البلد  فهي  وشعبها،  ــوادور  إكــ أحــب  أنــا 
مسلحا«،  »كــفــاحــا  وال  أهــلــيــة  حــربــا  يشهد  لــم  الـــذي  الجنوبية 
وظل متمسكا بالنهج الديمقراطي في الحكم، كما أثبتوا أنهم 
يتحلون بوعي سياسي رفيع، وقد كتبت عدة مرات عن انتخابهم 
ــنـــوات، رئــيــســا وعـــدهـــم بــتــحــســيــن مــســتــويــات الــمــعــيــشــة،  قــبــل سـ
وتقديم الحليب لألطفال في البيوت عبر خطوط أنابيب، وبأن 
باللحم  سندويتشات  تطرح  حتى  جينيًا  األشــجــار  تعديل  يتم 
كالمه  ولحس  الحكم  كرسي  على  الــرجــل  وجلس  والكيتشاب، 
أن خــرجــت مــظــاهــرات عارمة  فــكــان  وعــــوده،  أمــر  أي نسي  ذاك، 
أطاحت به، فقد اكتشف شعب إكوادور أن الرجل واسمه أبوكرم 
مستهبل، وما لم يكونوا يعرفونه، هو أنه عربي »يعني مزور« ألن 
يفعل،  لــن  مــا  يقول  كــان  فقد  ثــم  ومــن  فــي جيناته،  االستهبال 

وكالم الليل منه يمحوه النهار!!
ومنذ أن طار أبو كرم وأكــوادور تنعم باالستقرار واالزدهــار!! 
المسؤولين  أحــد  فــي  مــؤخــرا  العربية  الجينات  طفحت  ولــكــن 
الــبــالد جــالــيــة عــربــيــة ضخمة عمرها  تــلــك  اإلكـــوادوريـــيـــن )فـــي 
لبنانية،  أصـــول  مــن  معظمهم  اهلل،  وسبحان  ســنــة،  مئتي  نحو 
وأثــبــت بعضهم كــفــاءة عــالــيــة فــي الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــعــمــل 
قيادات  بسبب  الــيــوم،  يعاني  أنجبهم  الــذي  ولبنان  التنفيذي، 
الذي  البلد  والتسلط، فحولوا  السلطة  لها سوى  بائسة ال هم 
عبر  هابط  بلد  الــى  العشرين  القرن  عقود  معظم  ناهضا  كــان 
مــنــحــدر زلــــق(، فــقــد عــقــد مــحــافــظ إحــــدى مــقــاطــعــات إكــــوادور 
مؤتمرًا صحفيًا، مصطحبًا معه ببغاء، وكلما طرح الصحفيون 
سؤااًل على المحافظ، تولى الببغاء الرد: كل شيء يسير حسب 
 .. للمشروع  الــالزم  التمويل  إجــازة  وتمت  المرسومة...  الخطة 
للنيل من  ــردده جــهــات مغرضة حــاقــدة تخطط  تـ الــســؤال  هــذا 
الــخــدمــات... ال  في  نعاني من مشكالت  ال  بــالدنــا...  مكتسبات 
توجد عندنا مشكلة مجاري بعد أن بدأنا في ضخ الكولونيا في 

شبكات الصرف الصحي!!
والفرق بين ذلك المسؤول االكوادوري والمسؤولين عندنا، 
والمعاد  المكرر  الكالم  ليقول  ببغاء حقيقي  جاء  األول  أن  هو 
الدم  ثقيلة  بشرية  ببغاوات  يأتون  جماعتنا  بينما  والممجوج، 
لتقول نفس الكالم السخيف عامًا بعد عام، ولتؤكد لنا أننا نرى 
األمور بالمقلوب، عندما استولى عساكر الجبهة اإلسالمية على 
الحكم في السودان في عام 1989 فرضوا حظر التجوال الليلي 
على الــنــاس طـــوال أربـــع ســنــوات وبـــرر الــدكــتــور حسن الــتــرابــي، 
راح  أن  بعد  الديمقراطية  دعــاة  من  يصبح  أن  )قبل  اهلل  رحمه 
الحقًا ضحية القمع الذي كان يقننه(، ذلك االجراء بأن حظر 
التجوال والحد من حرية الحركة يساعد على الترابط األسري 

والتناسل والتكاثر.
وبــوصــفــي إعــالمــيــًا فــإنــنــي أدرك كــم يــعــانــي الــعــامــلــون في 
حتى  يقنع  ال  كالمًا  يــرددون  وهــم  العربية،  اإلعالمية  األجهزة 
هبنقة، وتحويل ابن آدم إلى ببغاء، ومخاطبته بأسلوب ببغاوي، 
فــيــه إهــانــة لـــه، وإهــــدار لــكــرامــتــه، ومـــن ثــم فــإنــنــي أقــتــرح إلــغــاء 
)فيرشوال(  افتراضية  بكائنات  واستبدالهم  المذيعين  وظائف 
الرسمية  الــوعــود  تقديم  لتتولى  إلكترونيًا،  تجميعها  يتم  أي 
والــضــحــك عــلــى عــقــولــنــا، فــنــوفــر بــذلــك مــبــالــغ ضــخــمــة، يمكن 
افتتاح  بمناسبة  تــقــام  الــتــي  الرسمية  الــحــفــالت  على  إنفاقها 

المشروعات االفتراضية )الوهمية(.
تخريج  على  قائمة  األكاديمية  مناهجنا  أن  هي  والمصيبة 
بأن يفترضا  والطالب مطالبان  المدرس  ببغاوات، ألن  وإنجاب 
قابلة  غير  مــقــدســة،  نــصــوص قطعية  الــمــدرســيــة  الــمــقــررات  ان 
للنقاش أو الطعن أو الجرح والتعديل، وقد يجوز ارغام الطالب 
نقاش«  »بـــدون  والفيزياء  الرياضيات  علوم  حقائق  تقبل  على 
متمردا  كــان طالبا  الــذي  آينشتاين  البرت  يفعله  لم  ما  )وهــذا 
يرفض قبول النظريات التي كان يطرحها أساتذته في الفيزياء، 
وتعرض للطرد من الجامعة ثم اكتشف النظرية النسبية التي 
العلوم  فــي  هائلة  تــطــورات  الــى  وأدت  الفيزياء  مفاهيم  غــيــرت 
الكيمياء  وحتى  والبالغة  التاريخ  مثل  مواد  ولكن  والصناعة(، 
واألحياء، البد من أن يكون هناك اختالف حول معطياتها، فلو 
مواد  في  تحريمه  يتم  فكيف  االجتهاد  يبيح  نفسه  الدين  كــان 

تتشكل وتتغير بمرور الزمن؟

التي تملكها  أعلنت كارفور، 
وتديرها شركة »ماجد الفطيم« 
تعاونها  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
لمكافحة  البحرين  جميعة  مع 
لتعزيز  أستر،  وعيادة  السرطان 
مــســتــوى الـــوعـــي بــيــن الـــزمـــالء 
التوعية  شــهــر  والــعــمــالء خـــالل 

بسرطان الثدي. 
ونــظــمــت كـــارفـــور، بــالــتــعــاون 
ــبـــحـــريـــن حــمــلــة  مــــع مـــجـــمـــع الـ
كارفور،  في  والــزمــالء  لعمالئها 
الــفــرصــة أمامهم  إتــاحــة  بــهــدف 
للحصول على استشارات عامة 
وفـــحـــوصـــات طــبــيــة مــــن عـــيـــادة 

أستر. 
باإلضافة إلى ذلك، ستقوم 
ــيـــس  ــابـ ــع الـــدبـ ــوزيــ ــتــ كــــــارفــــــور، بــ
الــــــــورديــــــــة الـــــخـــــاصـــــة بــحــمــلــة 

الــتــوعــيــة ضــد ســرطــان الــثــدي، 
ــروع كــارفــور  عــلــى الــزمــالء فــي فـ
دعمهم  عــن  للتعبير  البحرين، 

لهذه القضية. 

كــمــا تــشــمــل هـــذه الــمــبــادرة، 
لــلــزمــالء  تــوعــويــة  نــــدوة  تنظيم 
سينما«،  »فوكس  في  كارفور  في 
ــوار مـــبـــاشـــر مــع  ــ ســيــتــخــلــلــهــا حــ

طــبــيــب مــتــخــصــص مـــن عــيــادة 
ــر، وســـيـــتـــم فـــتـــح الــمــجــال  ــتــ أســ
ــام الــحــضــور لــطــرح األســئــلــة  أمــ

واالستفسارات. 

الــوكــيــل  ذ.م.م.  ــه  ــ ــوانـ ــ واخـ بــهــبــهــانــي  ــامـــت  قـ
بالمملكة  واجــــن  فــولــكــس  لــســيــارات  الــحــصــري 
في  ثــنــائــي  ألقـــوى  قــيــادة  تــجــربــة  حـــدث  بتنظيم 
 R وجــولــف  GTI جــولــف ســيــارتــا  وهــمــا  تاريخها 
الدولية  البحرين  بحلبة  وذلـــك  كليا  الــجــديــدة 

السبت 22 أكتوبر 2022.
اســتــضــافــت فــولــكــس واجـــن الــبــحــريــن خــالل 
 250 مــن  أكــثــر  الماضية  األســبــوع  نهاية  عطلة 
ضــيــفــا لــلــحــصــول عــلــى تــجــربــة قـــيـــادة مــشــوقــة 
وقد   .R وجــولــف   GTI جــولــف  سيارتي  مــن  لكل 
أقــيــم هـــذا الــحــدث عــلــى مــضــمــار ســبــاق ســيــارات 
والــذي  الــدولــيــة  البحرين  بحلبة   1 الــفــورمــوال 
شهد اقباال من العديد من عشاق سيارات فولكس 
واجن باإلضافة الى أعضاء نادي فولكس واجن 

البحرين.

 R ودشـــنـــت ســـيـــارة فــولــكــس واجـــــن جـــولـــف
جبار  بمحرك  مجهزة  وتــأتــي  مــؤخــرا  بالمملكة 
سعة 2 لتر بتقنية TSI والذي يولد قوة قصوى 
تصل الى 235 كيلووات أو 320 حصانا والذي 
يمكنها من االنطالق بتسارع الى 100 كيلومتر 
 R فــي الــســاعــة خــالل 4.8 ثــوانــي فقط. ســيــارة
الـــجـــديـــدة تــتــمــيــز بــالــقــوة الــمــحــضــة مـــع جــهــاز 
تــعــلــيــق ريـــاضـــي مــعــدل ونـــظـــام الـــدفـــع الــربــاعــي 
والــذي  مــؤخــرا  اطــالقــه  تــم  الـــذي   4MOTION
يضمن للسائق درجة أعلى من الثبات والتحكم 
 R جــولــف ســيــارة  وتــعــد  الراحة.  الـــى  بــاإلضــافــة 
نجمة عــالمــة R الــريــاضــيــة مــن فــولــكــس واجــن 
فضال عن كونها أحد أكثر السيارات تميزا ضمن 

هذه العالمة.
جــهــزت جــولــف R الــريــاضــيــة بــالــعــديــد من 

التجهيزات المعدة لألداء الرياضي. مع تصميم 
ومجموعة من التجهيزات الحصريين تمثل هذه 
فئتها.  في  الذهبية  التكنولوجيا  طبقة  السيارة 
 4MOTION هذا باإلضافة الى تزويدها بنظام
الجديد للدفع الكلي للعجالت مع نظام لتوزيع 
دوران  عزم  في  االنتقائي  والتحكم  الــدوران  عزم 
االبتكار  هــذا  الخلفي.  الــمــحــور  على  الــعــجــالت 
أثناء  خصوصا  السيارة  رشاقة  تعزيز  في  يسهم 
بدقة  السائق  سيشعر  لهذا،  نتيجة  االنعطاف. 
ورشاقة  أفضل  ثبات  بالسيارة،  التحكم  في  أكثر 

أكثر في المناورة. 
أما بخصوص سيارة جولف GTI فهي تعتبر 
ــارزة ضــمــن عــالــم الــســيــارات الــريــاضــيــة  عــالمــة بــ
خالل الـ 47 سنة الماضية. يأتي الطراز الثامن 
االبتكارات  من  بالعديد  مــزودا  السيارة  هذه  من 

التكنولوجية والتي تشمل أحدث أنظمة االتصال 
ومساعدة السائق ومقصورة قيادة رقمية جديدة 
تاريخ  في  األكبر  النوعية  القفزة  تمثل  بالكامل 

هذا الطراز.
ويرفع هذا الطراز من سقف المنافسة بشكل 
المدمجة  الرياضية  الــســيــارات  فئة  ضمن  كبير 
قادر   TSI بتقنية  لتر   2.0 سعة  تيربو  بمحرك 
على توليد قوة قصوى تصل الى 180 كيلووات 

أو 245 حصانا.
وقــد تــم خــالل هــذا الــحــدث عــرض األجيال 
 GTI وجـــولـــف R ــرازي جــولــف ــ الــســابــقــة مـــن طـ
حــيــث تــمــكــن الـــحـــضـــور مـــن الـــقـــاء نـــظـــرة على 
مالكها  الــى  والــتــحــدث  السابقة  الـــطـــرازات  هــذه 

باإلضافة الى بقية الحضور.

مبنا�سبة »يوم الوثيقة العربية« 

ا�شتعرا�ض وثائق بحرينية في جل�شة حوارية 
دبي في  للثقافة  المـاجد  جمـعـة  لـمـركـز 

من  أكــتــوبــر   17 يــصــادف  الـــذي  الــعــربــيــة(  الوثيقة  )يـــوم  بمناسبة 
دبــي، جلسة  والــتــراث في  للثقافة  الماجد  عــام، نظم مركز جمعة  كل 
حوارية عبر منصة زوم بمشاركة عدد من الهواة والمهتمين. واستضاف 
المركز من مملكة البحرين الباحث عبدالجليل أحمد عضو مجلس 
الوثائق  جمع  هــواة  )من  البريد  طوابع  لهواة  البحرين  جمعية  ادارة 
فترة  من  لوثائق  تعريف  إلــى  مشاركته  في  تطرق  حيث  التاريخية(، 
وتوابعها  الــبــحــريــن  )حــاكــم  آل خليفة  عــلــي  بــن  الــشــيــخ عيسى  حــكــم 
الشيخ  عــهــد  أن  أحــمــد  عبدالجليل  الــبــاحــث  وأوضــــح   .)1932-1869
عيسى بن علي آل خليفة قد اتسم باالزدهار والنماء واألمن واألمان، 
حيث عاشت االثنيات في عهده من يهود وهندوس بكل أريحية بجانب 
المسلمين. وقد عرض السيد عبدالجليل أحمد 18 وثيقة في مجاالت 
المجال  في  للبحث  الفرصة  تتيح  التي  والتملك،  والقبض  الصرف 
أقدم  عمر  من  عاما   145 قبل  الكثير  ومعرفة  واالقتصادي  السياسي 
طه  د.  أيضا  بالجلسة  تحدث  المعروضة.كما  المجموعة  في  وثيقة 
محمد نور أبو الخير المشرف العلمي على الوثائق واألرشيف بمركز 

جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي.

طالبة  يكّرم  والـتعليم  الـتـربـيـة  وزيـر 
كفيفة بثانوية �شـتـرة للبنات لتميزها في 
باليابانية والـتـحـدث  الإلقاء والخطابة 

الدكتور  قــام ســعــادة  لــلــمــدارس،  فــي إطــار جــوالتــه الصباحية 
ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بزيارة إلى مدرسة 
سترة الثانوية للبنات، اطلع خاللها على سير الدراسة بالمدرسة 
واألنشطة والبرامج التي تنفذها، كما قام بتكريم الطالبة زينب 
إبراهيم المؤمن، وهي طالبة كفيفة تميزت في اإللقاء والخطابة 

والتحدث باللغة اليابانية، إلى جانب تفوقها الدراسي.
كما قام الوزير باالطالع على تجربة الطالبة ندى علي رضي 
بيدك(  )يــدي  الصغيرة، ضمن مشروع  المعلمة  بــدور  تقوم  التي 
تبادر  حيث  التعليمي،  الفاقد  لمعالجة  الــمــدرســة  تنفذه  الــذي 
خدمة  حصص  فــي  لزميالتها  الــدراســيــة  الــمــواد  بــشــرح  الطالبة 
الطالبات  قـــدرات  لتطوير  المدرسة  لجهود  تحقيقًا  المجتمع، 
ومشاركتهن في العملية التعليمية، والتقى الوزير كذلك بالطالبة 
بتشجيع  المختص  )ُمــلــِهــمــون(  فــريــق  قــائــدة  علي  فـــؤاد  فاطمة 
اإلذاعـــة  فــي  ســـواًء  المختلفة،  مواهبهن  تقديم  على  الــطــالــبــات 
الورش  الفنية، وتنفيذ  اليدوية  التصميم واألعمال  أو  المدرسية 
المتعلقة بالمجاالت اإلبداعية.  وقد أشاد الوزير بالجهود التي 
تبذلها اإلدارة المدرسية لتحفيز طالباتها على إبراز مواهبهن في 
ورعاية  الدراسي،  التفوق  لتحقيق  ودعمهن  المجاالت،  مختلف 
الطالبات أوالت االحتياجات الخاصة ومساندتهن بتوفير البيئة 

التعليمية المناسبة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
كالم صور: وزير التربية والتعليم خالل تكريم الطالبة زينب 

المؤمن من ثانوية سترة للبنات

كارفـور تطلـق حملـة للتوعيـة ب�شـرطان الثـدي

ــادة فـــي الــحــلــبــة ــيـ ــقـ ــض واجـــــن تــ�ــشــتــ�ــشــيــف تــجــربــة الـ ــ� ــك ــول ف

توقعـات بريـاح �شـمالية غربيـة 
بـعــد عـطــلة الأ�شـبوع الجاري

كتب: محمد القصاص
أشارت التحديثات المناخية األخيرة إلى أن ثمة موجة خريفية 

حارة ورطبة تستمر حتى نهاية عطلة األسبوع الجاري. 
وتوقع موقع )أوال ويذر( أن الموجة الحارة الرطبة ستعقبها رياح 
شمالية غربية من مصدر بارد وجاف )شمال غرب بالد الشام وجنوب 
شرق تركيا( وستسهم في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وخاصة 
في االحساس الحقيقي بالحرارة، وذلك في األسبوع المقبل مع تدفق 

كميات متفاوتة من السحب. 
وأردف قد نشهد أول رشوش الوسم في بداية الشهر المقبل بإذن 

اهلل، واهلل تعالى أعلم.

كتبت زينب إسماعيل: 
تصوير- روي ماثيوس

أعـــــلـــــن بــــنــــك الـــبـــحـــريـــن 
ــيــــة أيــــــــادي  ــعــ ــــي وجــــمــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
إعـــادة ترميم روضــة  اإلغــاثــيــة 
والتي  للمكفوفين،  الصداقة 
ــة  ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــ ــمــ تــــتــــبــــع جــ
كلفة  وســتــبــلــغ  لــلــمــكــفــوفــيــن. 
الـــــتـــــرمـــــيـــــم الـــــمـــــقـــــدمـــــة مـــن 
ديـــنـــار  ــــف  ألـ نـــحـــو 12  الـــبـــنـــك 
ــا ســـيـــعـــمـــل  ــمــ ــيــ ــي، فــ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ
أيـــــادي عــلــى تــجــهــيــز الــروضــة 
والــمــعــدات  واألدوات  بـــاألثـــاث 

المحتاجة.
وقــــــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، 
حــــســــيــــن الــــحــــلــــيــــبــــي خـــــالل 
ــــس  ــــت أمـ ــمـ ــ ــيـ ــ احــــتــــفــــالــــيــــة أقـ
بمقر   2022 أكتوبر   23 األحــد 
»الــواقــع  بالمناسبة  الجمعية 
الوجود  فجر  منذ  اإلنسان  أن 
ــلـــى حــــب الــخــيــر  ــل عـ ــبـ قــــد جـ
ــه  والــــتــــراحــــم وهـــــــذا مــــا أكـــدتـ
ــراف  ــان الــســمــاويــة واألعــ ــ األديـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــنــــصــــوص 
واألحــاديــث  الكريمة  القرآنية 
تدعو  الــتــي  الشريفة  النبوية 
الــتــعــاون ومساعدة  إلــى  دائــمــا 

المحتاج«. 
وأضــــــاف الــحــلــيــبــي »هـــذه 
إنسانية  تــؤكــد  النبيلة  القيم 
اإلنــــســــان وهـــــي مــــوجــــودة فــي 
هذا المجتمع المحب للخير 
ولـــــيـــــس بــــغــــريــــب عــــلــــى هــــذه 
الــنــخــبــة الــطــيــبــة أن يــقــومــون 
الخير«،  عمل  في  بالمساهمة 
الـــصـــداقـــة  أن جــمــعــيــة  ــن  ــيـ وبـ
لــلــمــكــفــوفــيــن مـــن الــجــمــعــيــات 
بالجانب  تهتم  التي  العريقة 
ــنــــذ تــأســيــســهــا  ــتــــطــــوعــــي مــ الــ

يكون  بـــأال  وتــهــتــم   .1981 عـــام 
ــلـــق بــل  ــتـ الـــكـــفـــيـــف مــــجــــرد مـ
مـــســـاهـــم فــــي إســـــــداء الــخــيــر، 
الجمعية  المثال  سبيل  فعلى 
تــــقــــدم الــــمــــســــاعــــدات لـــألســـر 
الــمــحــتــاجــة خــاصــة فـــي شهر 
ــبــــارك ومــتــابــعــة  ــان الــــمــ ــضــ رمــ

أحوال المكفوفين ودعمهم.
المشاريع  وذكرت مسؤولة 
فـــي أيـــــادي اإلغـــاثـــيـــة، جــمــانــة 
إعــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  أن  الــــــــــــدرازي 
أسابيع  الترميم تستغرق 6-5 
خاللها  مــن  سيتم  متواصلة، 
تــجــديــد كـــل صــفــوف ومــرافــق 
ــة الـــتـــي تــحــتــضــن مــا  ــ ــروضـ ــ الـ
ذوي  مــــن  ــــالب  طــ  10 يــــقــــارب 
متعددي  أو  البصرية  اإلعاقة 
معلمة  كل  أن  مبينة  اإلعــاقــة، 
تـــشـــرف حــالــيــا عــلــى طــالــبــيــن 
-3 طــالب فــي آن واحـــد، فيما 
تشرف  أن  الــبــرنــامــج  يقتضي 

مــعــلــمــة واحـــــــدة عـــلـــى طــالــب 
واحد فقط.

بنك  أن  الــــــدرازي  ــدت  ــ وأكـ
البحرين الوطني أطلق خالل 
الــمــبــارك حملة  رمــضــان  شهر 
أن جمعية  تقدر«، مبينة  »أنت 
ــة ســتــجــمــع  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ أيــــــــــادي اإلغـ
تــــبــــرعــــات مـــــن أجـــــــل تـــقـــديـــم 
الــالزمــة،  والتجهيزات  األثـــاث 
أفـــراد من  حيث ســيــشــارك 10 
ــم الـــمـــشـــروع،  ــدعـ الــجــمــعــيــة لـ
6 مـــنـــهـــم مــــن مـــوظـــفـــي بــنــك 

البحرين الوطني.
ــوار من  ــ وقـــالـــت ســـــوزان سـ
خالل  الوطني  البحرين  بنك 
كلمة لها باالحتفالية »جميل 
للعطاء  ويـــكـــون  الــعــطــاء.  هـــو 
عـــمـــق آخــــــر عـــنـــدمـــا يــصــنــعــه 
اإلنــــســــان بــنــفــســه مــتــيــقــنــا أن 
ومؤمنا  الــفــرق  تصنع  أيــاديــه 
أن ما يصنعه هو الفارق الذي 

يــســد حــاجــة غـــيـــره. وهــــذا ما 
يــعــمــل عــلــيــه جــمــيــع مــوظــفــي 
ــي  ــنــ ــوطــ ــن الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــــك الـ ــنـ ــ بـ
تطوعا بلهفة لخدمة جمعية 
ومركز  للمكفوفين  الــصــداقــة 

تفاؤل للتوحد«.
وعبرت سوزان عن شكرها 
الهادفة  المجتمعية  »للحملة 
التي سعت فأنجزت وخططت 
وأليادي اإلغاثية التي منحت 

البنك فرصة خلق فارق«.
الصداقة  روضة  وتستقبل 
ــــن األطــــــــفــــــــال  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
المكفوفين ومتعددي اإلعاقة 
من البحرينيين واألجانب من 
دمجهم  قبل  سنوات   6-3 سن 
ــي الــــــمــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ فـ
الــطــفــل  يـــكـــون  أن  ــتـــرط  ــشـ وتـ
متعددو  يستمر  فيما  كفيفا. 
اإلعـــــــاقـــــــة فـــــتـــــرة أطــــــــــول فــي 

المركز.

ــدان  ــي ــع ــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي« و»اأيـــــــــــادي« ي »الـ
ــن ــي ــوف ــف ــك ــم ــل ــة ل ــ ــداق ــ ــش ــ ــ� ــ ــز ال ــ ــرك ــ تـــرمـــيـــم م
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بنمو 22% على �أ�سا�س �سنوي

»بيتك« يحقق 250.2 مليون دينار �أرباًحا يف 9 �أ�سهر

عبا�س ر�ضي:

التمويل  لبيت  املالية  البيانات  اأظهرت 

الكويتي حتقيق البنك و�ضركاته التابعة �ضايف 

اأرباح خا�ضة بامل�ضاهمني بلغت 250.2 مليون 

مليون   205.8 يعادل  ما  اأي  بحريني،  دينار 

دينار كويتي، اأرباًحا يف ت�ضعة الأ�ضهر املنتهية 

يف 30 �ضبتمرب 2022، بنمو ن�ضبته %22.4 

يف  بحريني  دينار  مليون  بـ204.2  مقارنًة 

يعادل  ما  اأي   ،2022 العام  من  ذاتها  الفرتة 

168.1 مليون دينار كويتي.

حتى  فل�س   21.9 ال�ضهم  ربحية  و�ضجلت 

بن�ضبة   ،2022 العام  من  الثالث  الربع  نهاية 

العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة   %19.9 منو 

2021 التي �ضجلت ربحية ال�ضهم 18.2 فل�س 

يف ذلك الوقت.

وارتفع �ضايف اإيرادات التمويل حتى نهاية 

الربع الثالث من عام 2022 لي�ضل اإىل 508.5 

مليون دينار كويتي، بن�ضبة منو بلغت %14.8 

مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�ضابق.

حتى  الت�ضغيل  اإيرادات  �ضايف  وارتفع 

نهاية الربع الثالث من عام 2022 لي�ضل اىل 

463.4 مليون دينار كويتي، بن�ضبة منو بلغت 

27.2% مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�ضابق.

الإيراد،  اإىل  التكلفة  ن�ضبة  حت�ضنت  كما 

عن   %38.3 بن�ضبة  مقارنة   %33.6 بلغت  اإذ 

ال�ضابق، مدعومة بزيادة  العام  ذات الفرتة من 

اإجمايل اإيرادات الت�ضغيل خالل الفرتة.

نهاية  يف  التمويل  مديني  ر�ضيد  وارتفع 

الربع الثالث من عام 2022 لي�ضل اإىل 12.47 

مليار   1.1 قدرها  بزيادة  كويتي،  دينار  مليار 

دينار كويتي، وبن�ضبة زيادة 9.8% عن نهاية 

العام ال�ضابق.

ال�ضكوك يف  ال�ضتثمار يف  بلغ ر�ضيد  كما 

نهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 3.1 

مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 348 مليون 

دينار كويتي، بن�ضبة 12.7% عن نهاية العام 

ال�ضابق.

البنك  املوجودات  اإجمايل  ر�ضيد  وارتفع   

اإىل  لت�ضل  كويتي،  دينار  مليون   880 لنحو 

الربع  نهاية  يف  كويتي  دينار  مليار   22.67

ن�ضبته  بلغت  بنمو   ،2022 العام  من  الثالث 

4% على اأ�ضا�س �ضنوي.

كما بلغ ر�ضيد ح�ضابات املودعني يف نهاية 

 15.86 مبلغ   2022 عام  من  الثالث  الربع 

مليار دينار كويتي. 

كفاية  معدل  اأن  املالية  البيانات  وتظهر 

الأدنى  املال بلغ 17.68% متخطًيا احلد  راأ�س 

ن�ضبة  وهي  الرقابية،  اجلهات  من  املطلوب 

توؤكد متانة املركز املايل لـ»بيتك«، بعد جناحه 

الأهلي  على  ال�ضتحواذ  �ضفقة  ا�ضتكمال  يف 

مرحلة  �ضت�ضكل  والتي  البحريني،  املتحد 

تاريخية لـ»بيتك« بو�ضفه اأكرب بنك يف الكويت 

العامل  يف  اإ�ضالمي  بنك  اأكرب  وثاين  والبحرين 

من حيث حجم الأ�ضول.

العلى  املجل�س  مع  بال�ضراكة 

بنك  جمموعة  اأطلقت  للبيئة، 

من  املوؤلفة  الوطني،  البحرين 

وبنك  الوطني  البحرين  بنك 

اأكادميية  الإ�ضالمي،  البحرين 

والجتماعية  البيئية  احلوكمة 

 )ESG( ال�ضركات  وحوكمة 

ت�ضعى  التي  للموظفني،  الداخلية 

مو�ضوعات  حول  الوعي  لن�ضر 

وممار�ضات ال�ضتدامة بني اأ�ضحاب 

مبا  وذلك  باملجموعة،  امل�ضلحة 

يتما�ضى مع اأهداف خارطة طريق 

ال�ضتدامة.

التفاقية  توقيع  حفل  ح�ضر   

الدكتور حممد بن مبارك بن دينة 

املبعوث  والبيئة  النفط  وزير 

وفاروق  املناخ،  ل�ضوؤون  اخلا�س 

يو�ضف خليل املوؤيد رئي�س جمل�س 

الوطني،  البحرين  بنك  اإدارة 

اإ�ضافة ملمثلني عن كال الطرفني.

اعرب  املنا�ضبة،  وبهذه   

الدكتور حممد بن مبارك بن دينة 

املبعوث  والبيئة  النفط  وزير 

املناخ عن �ضكره  ل�ضوؤون  اخلا�س 

البحرين  بنك  ملجموعة  وتقديره 

الوطني على توقيع هذه التفاقية، 

وال�ضهام  املجل�س  دعم  موؤكدا 

تهدف  التي  الأكادميية  اإطالق  يف 

العام  الوعي  م�ضتوى  تعزيز  اإىل 

البيئية  والأهداف  ال�ضوؤون  حول 

خطوة  وُتعد  البحرين،  ململكة 

الأ�ضا�ضية  املعرفة  بناء  مهمة نحو 

بني  ال�ضامل  التعاون  وحتقيق 

اململكة،  داخل  القطاعات  خمتلف 

حتقيق  ل�ضالح  ي�ضب  ما  وهو 

التي  والهداف  ال�ضرتاتيجية 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ر�ضمها 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

والع�ضرين  ال�ضاد�س  املوؤمتر  يف 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  لالأطراف يف 

املناخ  تغري  ب�ضاأن  الإطارية 

.)COP26(

والبيئة  النفط  وزير  وقال   

بتدريب  �ضتقوم  الأكادميية  ان 

جلنة  واأع�ضاء  املجموعة  موظفي 

البحرين  لبنك  التابعة  ال�ضتدامة 

جمالت  خمتلف  على  الوطني 

البيئية  احلوكمة  ممار�ضات 

ال�ضركات  وحوكمة  والجتماعية 

)ESG(. مو�ضًحا ان هذه ال�ضراكة 

تاأتي  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مع 

ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  تنفيًذا 

املمثل  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل 

املعظم  امللك  جلاللة  ال�ضخ�ضي 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

اجلهات  مع  التوا�ضل  ج�ضور  مبد 

والهلية  واخلا�ضة  احلكومية 

والأن�ضطة  الربامج  كل  ودعم 

من  اجلديد  للجيل  الداعمة 

التكنولوجيا التي تخدم البيئة يف 

اململكة، م�ضرًيا اىل ان بنك البحرين 

اأخرى  جهات  مع  ي�ضارك  الوطني 

للدرا�ضات  البحرين  معهد  مثل 

وجمموعة  واملالية،  امل�ضرفية 

وبور�ضة  ال�ضتدامة،  معارف 

من  جمموعة  لتطوير  البحرين، 

الربامج املتمحورة حول احلوكمة 

وحوكمة  والجتماعية  البيئية 

ال�ضركات )ESG( للموظفني.

دانة  اعربت  جانبها،  من   

بوحجي الرئي�س التنفيذي للموارد 

جمموعة  يف  وال�ضتدامة  الب�ضرية 

بنك البحرين الوطني عن �ضعادتها 

البحرين  بنك  جمموعة  بتوقيع 

للبيئة  الأعلى  واملجل�س  الوطني 

بينهما  وال�ضراكة  التفاقية،  هذه 

لإطالق اأكادميية احلوكمة البيئية 

ال�ضركات  وحوكمة  والجتماعية 

.)ESG(

بالتعاون مع �ملجل�س �لأعلى للبيئة.. جمموعة بنك �لبحرين �لوطني:

تد�سني �أكادميية �حلوكمة �لبيئية و�لجتماعية وحوكمة �ل�سركات

103 �آلف دينار لتوفري موؤّثري
 »�سو�سال ميديا« للفعاليات �ل�سياحية

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

اأظهرت بيانات ر�ضمية تعاقد هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س مع �ضركة عالقات 

ميديا«؛  »ال�ضو�ضال  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  دوليني  موؤثرين  لتوفري  عامة 

جتاوز  مببلغ  واملعار�س،  لل�ضياحة  البحرين  هيئة  وفعاليات  ملهرجانات  للرتويج 

الـ103 اآلف دينار بحريني.

وتظهر البيانات الر�ضمية تر�ضية عطاء املناق�ضة التي ُطرحت يف نهاية مار�س املا�ضي 

على �ضركة تراك�س للعالقات العامة )TRACCS(، بعطاء جتاوزت قيمته 103 اآلف 

البحرين  هيئة  وفعاليات  ملهرجانات  الرتويج  املناق�ضة  ت�ضتهدف  اإذ  بحريني،  دينار 

لل�ضياحة واملعار�س للعام 2022.

»ميد�ل للكابالت« تتحّول مل�ساهمة

 مقفلة بر�أ�سمال 25 مليون دينار

�ضركة  التجاري يف  التثمني  مدير  ح�ضلت 

على  حممود  عدنان  ميان  كارلتون  عقارات 

�ضهادة العتمادية يف الرخ�ضة )اأ(، وهي اأعلى 

موؤ�ض�ضة  من  ومعتمدة  التثمني  يف  رخ�ضة 

العتمادية  هذه  وتعادل  العقاري.  التنظيم 

اأول  لتكون  للم�ضاحني،  امللكي  املعهد  ع�ضوية 

بحرينية تنال هذه ال�ضهادة يف اململكة.

وتفتخر �ضركة عقارات كارلتون مبا حتققه 

العاملة  للمراأة  دعمها  على  وت�ضدد  موظفاتها، 

القطاعات  من  ُيعد  اإذ  العقاري،  القطاع  يف 

الواعدة يف مملكة البحرين، وهي �ضريك فاعل 

يف العملية التنموية يف البالد.

عدنان  ميان  توجهت  جانبها،  من 

القائمني  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بجزيل  حممود 

على  وذلك  العقاري؛  التنظيم  موؤ�ض�ضة  على 

املثمنني  ترخي�س  جمال  يف  للمتدربني  دعمهم 

لتمكينها  املراأة  دعم  ا  وخ�ضو�ضً العقاريني، 

يحقق  مبا  قدراتها  وتطوير  اجلانب  هذا  يف 

التناف�ضية العاملية.

املثمنني  ترخي�س  قرار  على  وبناًء 

 ،2019 ل�ضنة   2 رقم  العقاري  القطاع  يف 

يتم  اأن  يجب  العقاريني  املثمنني  جميع  فاإن 

ترخي�ضهم من قبل موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري؛ 

ا، ويلتزم  املثمن معتمًدا ومرخ�ضً ليكون  وذلك 

جمال  يف  امل�ضتوى  رفيعة  الدولية  باملعايري 

الكفاءة  رفع  يف  ي�ضهم  مبا  العقاري  التثمني 

املهنية للقطاع العقاري يف مملكة البحرين.

هي  كارلتون  عقارات  �ضركة  اأن  ُيذكر 

يف  تاأ�ض�ضت  بحرينية،  عقارية  و�ضاطة  �ضركة 

برخ�ضة  معتمًدا  و�ضيًطا  وُتعد   ،1996 العام 

وا�ضعة  جمموعة  ال�ضركة  وتقدم   RERA من 

من اخلدمات للعمالء من الأفراد وال�ضركات يف 

جميع اأنحاء مملكة البحرين، من بينها ال�ضراء 

وتثمني  امل�ضاريع  وت�ضويق  والتاأجري  والبيع 

العقارات وال�ضت�ضارات العقارية.

ميان حممود �أول بحرينية 

تنال �لعتمادية بالتثمني �لعقاري

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

�ضركة  تقدم  عن  ر�ضمية  وثائق  ك�ضفت 

لوزارة  بطلب  املحدودة  للكابالت  ميدال 

ال�ضناعة والتجارة لتغيري ال�ضكل القانوين 

لل�ضركة، من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 

اإىل �ضركة م�ضاهمة بحرينية مقفلة براأ�ضمال 

25 مليون دينار بحريني.

املحدودة  للكابالت  ميدال  و�ضركة 

مملوكة   ،1977 العام  يف  تاأ�ض�ض�ضت 

و�ضركة  ذ.م.م  انرت�ضتيل  ل�ضركة  منا�ضفة 

لكل   %50 بن�ضبة  ال�ضعودية،  الكابالت 

جمال  يف  ن�ضاطها  ال�ضركة  وتزاول  منهما. 

الأملنيوم  ملنتجات  التحويلية  ال�ضناعات 

وغري  الثمينة  الفلزات  ت�ضنيع  عرب 

منتجات  وت�ضنيع  القاعدية،  احلديدية 

ت�ضنيع  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضكلة،  املعادن 

�ضبكات الأ�ضالك.

»�سنك للتاأمني« تنّظم حما�سرة توعوية عن �سرطان �لثدي
نظمت جلنة ال�ضتدامة ب�ضركة 

مع  بالتعاون  للتاأمني،  �ضنك 

حما�ضرة  النفي�س،  ابن  م�ضت�ضفى 

اأهمية  توعوية ملوظفات �ضنك عن 

الك�ضف املبكر للوقاية من �ضرطان 

اإذ اأقيمت مبقر ال�ضركة يف  الثدي، 

املوافق  اخلمي�س  يوم  املوؤيد  برج 

13 اأكتوبر 2022.

من  املحا�ضرة  تقدمي  مت 

اجلنيدي  مرمي  الدكتورة  قبل 

العامة  اجلراحة  ا�ضت�ضارية 

تطرقت  اإذ  الثدي،  وجراحة 

الوقاية  وطرق  املر�س  لأعرا�س 

الك�ضف  على  والت�ضجيع  منه، 

املبكر وطرق العالج. 

وبهذه املنا�ضبة، �ضرح �ضادق 

العالقات  اأول  مدير  الدخيل 

ورئي�س  الزبائن  و�ضوؤون  العامة 

�ضنك  ب�ضركة  ال�ضتدامة  جلنة 

دورنا  منطلق  »من  قائالً:  للتاأمني 

وحر�ضنا  والتوعوي  الجتماعي 

الدائم على تقدمي التوعية ملوظفي 

املحا�ضرة  هذه  نظمنا  �ضنك، 

ثقافة  تعزيز  بهدف  التوعوية 

اإذ  املوظفني،  لدى  العامة  ال�ضحة 

عالية  درجة  املحا�ضرة  �ضهدت 

املوظفات  قبل  من  التفاعل  من 

�ضملت  كما  الأق�ضام،  خمتلف  من 

فحو�ضات  تقدمي  كذلك  الفعالية 

ال�ضغط  لقيا�س  مبدئية  طبية 

الدكتورة  ن�ضكر  بدورنا،  وال�ضكر. 

ابن  وم�ضت�ضفى  اجلنيدي  مرمي 

يف  القّيم  اإ�ضهامهم  على  النفي�س 

اإىل  ونتطلع  املبادرة،  هذه  اإجناح 

لدعم  الفعاليات  من  املزيد  تنظيم 

امل�ضوؤولية  وتعزيز  ال�ضتدامة 

املجتمعية«.

ميان حممود
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الأ�شبوع الأمريكي يختتم فعاليته يف بابا جونز

نائب  قام   ،2022 اأمريكا  اكت�شف  لأ�شبوع  اخلتامية  الفعالية   �شمن 

ال�شفري الأمريكي ديفيد براون�شتاين بزيارة لفرع Papa John’s Pizza يف 

اإذ التقى بعدد من الأطفال من جمعية �شجرة احلياة اخلريية  جواد دوم، 

الجتماعية الذين �شنع معهم البيتزا، وهي الفعالية التي ترعاها جمموعة 

 .Papa John’s Pizza جواد مالكة حق المتياز ملطعم

جمع  »لقد  قائال:  براون�شتاين  ال�شفري  نائب  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه   

واملرح  بالطعام  احتفال  مًعا يف  والبحرينيني  الأمريكيني  حًقا  احلدث  هذا 

البحرينية  التجارية  ال�شراكات  تاأثري  مدى  على  مثال  اإنه  وال�شحك. 

الأمريكية القوية لي�س على القت�شاد فقط، بل على نطاق اأو�شع لي�شل اىل 

املجتمع كذلك«.

»كارفور البحرين« تتعاون مع جمعية

 البحرين ملكافحة ال�شرطان وعيادة »اأ�شرت«

التي  كارفور،  اأعلنت 

�شركة  وتديرها  متلكها 

مملكة  يف  الفطيم«  »ماجد 

مع  تعاونها  البحرين، 

ملكافحة  البحرين  جميعة 

اأ�شرت،  وعيادة  ال�شرطان 

الوعي بني  لتعزيز م�شتوى 

الزمالء والعمالء خالل �شهر 

الثدي.  ب�شرطان  التوعية 

بالتعاون  كارفور  ونظمت 

حملة  البحرين  جممع  مع 

يف  والزمالء  لعمالئها 

اإتاحة  بهدف  كارفور، 

للح�شول  اأمامهم  الفر�شة 

عامة  ا�شت�شارات  على 

وفحو�شات طبية من عيادة 

ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اأ�شرت. 

بتوزيع  كارفور  �شتقوم 

الوردية اخلا�شة  الدبابي�س 

بحملة التوعية �شد �شرطان 

الثدي على الزمالء يف فروع 

للتعبري  البحرين،  كارفور 

الق�شية.  لهذه  دعمهم  عن 

املبادرة  هذه  ت�شمل  كما 

توعوية  ندوة  تنظيم 

يف  كارفور  يف  للزمالء 

»فوك�س �شينما«، �شيتخللها 

طبيب  مع  مبا�شر  حوار 

متخ�ش�س من عيادة اأ�شرت، 

اأمام  املجال  فتح  و�شيتم 

الأ�شئلة  لطرح  احل�شور 

وال�شتف�شارات. 

�شورة  يف  ويظهر 

بوهندي  منذر  الي�شار  من 

والتوا�شل  الت�شال  مدير 

كارفور  يف  الجتماعي 

البحرين، مع اأحمد النواخذة 

جلميعة  التنفيذي  املدير 

البحرين ملكافحة ال�شرطان. 

الثانية  ال�شورة  ويف 

بكارفور  الإداري  الفريق 

البحرين  وجممع  البحرين 

عيادة  اإدارة  اأع�شاء  مع 

اأ�شرت.

»فولك�س واجن« ت�شت�شيف جتربة القيادة يف حلبة البحرين الدولية

ا�شت�شافت فولك�س واجن البحرين خالل عطلة نهاية الأ�شبوع 

املا�شية اأكرث من 250 �شيفا للح�شول على جتربة قيادة م�شوقة 

لكل من �شيارتي جولف GTI وجولف R. وقد اأقيم هذا احلدث على 

م�شمار �شباق �شيارات الفورمول1 بحلبة البحرين الدولية، الذي 

�شهد اقبال من العديد من ع�شاق �شيارات فولك�س واجن، اإ�شافة اىل 

اأع�شاء نادي فولك�س واجن البحرين.

وقد مت تد�شني �شيارة فولك�س واجن جولف R باململكة موؤخرا، 

وهي تاأتي جمهزة مبحرك جبار �شعة 2 لرت بتقنية TSI، اإذ يولد 

والذي  ح�شانا،   320 اأو  كيلووات   235 اىل  ت�شل  ق�شوى  قوة 

ميكنها من النطالق بت�شارع اىل 100 كيلومرت يف ال�شاعة خالل 

4.8 ثواين فقط. �شيارة R اجلديدة تتميز بالقوة املح�شة مع جهاز 

الذي   4MOTION الرباعي  الدفع  ونظام  معدل  ريا�شي  تعليق 

الثبات  من  اأعلى  درجة  لل�شائق  ي�شمن  والذي  موؤخرا،  اطالقه  مت 

 R جنمة عالمة R والتحكم اإ�شافة اىل الراحة. وتعد �شيارة جولف

الريا�شية من فولك�س واجن، ف�شال عن كونها اإحدى اأكرث ال�شيارات 

متيزا �شمن هذه العالمة.

اليوم املفتوح للزياين للخدمات التجارية والحتفال مبرور 45 عاًما على تاأ�شي�س ال�شركة
نوفمرب   2 الأربعاء  التجارية،  للخدمات  الزياين  �شركة  تنظم 

2022، فعالية اليوم املفتوح لعمالء ال�شركة وال�شيوف واملهتمني، 

وذلك ابتداًء من ال�شاعة 10:30 �شباًحا وحتى 4:00 م�شاًء، يف 

الوقت الذي ينا�شبهم.

كما �شيتم الحتفال مبرور 45 عاًما على تاأ�شي�س ال�شركة.

خالل الفعالية �شُتعر�س اأحدث منتجاتها وخدماتها وذلك يف 

قاعة املرجان بفندق املوفنبيك - باملحرق.

اإىل  العامل  اجتاه  مع  تزامًنا  العام  هذا  املفتوح  اليوم  ياأتي 

الرقمنة وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل الكلفة.

للخدمات  الزياين  �شركة  رئي�س  الزياين  را�شد  اأفنان  وجهت   

للم�شاركة يف  واملهتمني  ال�شركة  لعمالء  مفتوحة  دعوة  التجارية 

اليوم املفتوح 2022.

من  احلديثة  التكنولوجيا  اإليه  تو�شلت  ما  اأحدث  �شُتقدم  اإذ 

منتجات وخدمات مثل: - اأجهزة ريكو RICOH الذكية للطباعة 

متعددة الوظائف والتي تتالءم مع جميع ال�شتخدامات عن طريق 

من  ال�شتخدامات  وجميع  بعد.  عن  اأو  الإلكرتونية  ال�شحابات 

الكربى  وال�شركات  املطابع  ا�شتخدامات  املنزيل وحتى  ال�شتخدام 

املعدنية  الألوان  طباعة  عن  ف�شال  بالألوان،  الفاخرة  للطباعة 

الالمعة والرباقة والطباعة ال�شفافة.

 Y Soft، Ricoh streamline، NX، - �شتقدم واي �شوفت 

اأجهزة  جميع  باإدارة  اخلا�شة  الربامج   Paper cut، SafeQ
املطبوعات.

- و�شُتعر�س منتجات �شمارت Smart كال�شا�شات التفاعلية 

و�شا�شات العر�س الرقمية واأجهزة العر�س املرئي التي تعمل مع 

)Wifi( واملنا�شبة لقطاع التعليم عن بعد اأو باحل�شور اأو بخليط 

من الثنني.

بعد  عن  الجتماعات  Logitech حلول  لوجبتك  و�شتقدم   -  

Video  /Audio مع اإمكانية م�شاركة امللفات وال�شا�شات وذلك من 
خالل كل من�شات الجتماعات املرئية املعروفة. 

- كما �شتعر�س حلول ليزرفي�س Laserfiche جمموعة كبرية 

اإدارة املحتوى الإلكرتوين وحلول الأر�شفة وا�شرتجاع  من برامج 

الوثائق. 

كما �شُتعر�س منتجات �شجرة احلياة، وت�شمل نباتات الزينة 

الطبيعية  اخل�شراء  والأ�شقف  واجلدران  احلريرية  والزهور 

وال�شطناعية عالية اجلودة. 

والأفراد  لل�شركات  للطباعة  ريكو  مركز  خدمات  و�شُتقدم 

وال�شارات،  والقم�شان  الأكواب  على  وطباعة  وتلزمي  طباعة  من 

وجميعها م�شمولة بخدمات ال�شتالم والت�شليم.

للخدمات  الزياين  لعمالء  تكرمي  املفتوح  اليوم  �شيتخلل  كما 

ال�شاعة  اإىل  م�شاًء  ال�شاعة 12:30  املميزين، وغداء من  التجارية 

1:30 م�شاًء.

لل�شفقات  جًدا  خا�شة  ا  وعرو�شً اأ�شعاًرا  ال�شركة  و�شتقدم 

املربمة يف اليوم املفتوح، وكذلك �شيجرى ال�شحب على جوائز قيمة 

للم�شاركني.

يرجى   online اإلكرتونًيا  اأو  ال�شخ�شي  باحل�شور  للت�شجيل 

.QRا�شتخدام الـ

 اأو الو�شلة اأدناه:

QR
https:/  /  docs.google.com/  forms/  d/  e/1  FAIpQLSd
LgZWBOeNBukbZRV_Z2QZ2VUggSKlGlX-k-_
aEIU20o1stAg/  viewformاأفنان الزياين
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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جيوب  ت�ستنزف  ة  اخلا�سّ امل�ست�سفيات  بع�ض 

الطبّية  التحاليل  املبالغة يف طلب  املر�سى من خالل 

والأ�سعات غري ال�سرورية.

رمبا تكون بريطانيا على قرب من تن�سيب اأول 

الزمن..  تغري  كم  هندي..  اأ�سل  من  وزراء  رئي�ض 

يرون فيه املنقذ القت�سادي! من �سيطرة وا�ستنزاف 

الإمرباطورية  قيادة  اإىل  القدمي  يف  الهندية  املوارد 

ال�سابقة.. الزمن يعطي الإن�سان درو�ًسا بليغة!!! ومع ذلك 

ل يتّعظ!!
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با�شتقالل  تعرتف  الأوروبية  الدول   -  1648

ه�لندا.

1929 - انهيار م�ؤ�شر وول �شرتيت، وُعّد ذلك اأول 

خط�ة لالأزمة القت�شادية العاملية يف ثالثينيات القرن 

الع�شرين.

امل�ؤمتر  من  ين�شحب  غاندي  مهامتا   -  1934

ال�طني الهندي.

الأمم  اإىل  دولة   26 من  اأكرث  ان�شمام   -  1945

املتحدة  وال�ليات  وم�شر  ال�شع�دية  منها  املتحدة 

وال�شني و�ش�ريا ولبنان.

1954 - اإعالن حالة الط�ارئ يف باك�شتان.

اإجنلرتا  بني  �شيفرز  بروت�ك�ل  ت�قيع   -  1956

خالل  دولة  كل  دور  ر�شم  الذي  واإ�شرائيل  وفرن�شا 

العدوان الثالثي على م�شر.

1964 - اململكة املتحدة متنح ال�شتقالل لزامبيا.

يزور  ناف�ن  اإ�شحاق  اإ�شرائيل  رئي�ص   -  1980

م�شر عقب معاهدة ال�شالم امل�شرية الإ�شرائيلية وزيارة 

الرئي�ص امل�شري حممد اأن�ر ال�شادات للقد�ص.

بان  طريان  �شركة  مكاتب  يف  انفجار   -  1987

اأمريكان يف الك�يت، ومل ي�ؤدِّ احلادث اإىل وق�ع خ�شائر 

ب�شرية.

الطائرة  ك�نك�رد  لطائرة  رحلة  اآخر   -  2003

ال�حيدة ف�ق ال�ش�تية من ني�ي�رك نح� فرن�شا.

م�شنع  بق�شف  اإ�شرائيل  يتهم  ال�ش�دان   -  2012

اأربع  با�شتخدام  اخلرط�م  العا�شمة  يف  لالأ�شلحة 

م�اطَنني  مقتل  يف  ت�شبب  ما  وه�  ع�شكرية،  طائرات 

واإ�شابة ثالث بجروح خطرية.

اأغنام تقطع �شوارع مدريد

 يف هجرتها للمراعي ال�شتوية

يف  ال�شيارات  حمّل  الأغنام  حلّت 

الرعاة  ي�شلك  اإذ  اأم�ص،  مدريد،  �ش�ارع 

مروًرا  بقطعانهم  القدمية  الرعي  طرق 

املراعي  اإىل  الإ�شبانية  العا�شمة  ب��شط 

ال�شت�ية جن�بي البالد.

وال�شياح  املحلي�ن  ال�شكان  وا�شطّف 

الأغنام  اآلف  الطرق مل�شاهدة  على ج�انب 

حتدث  بينما  املدينة،  اأرجاء  يف  ت�شري 

م��شيقية  اأ�ش�اًتا  اأعناقها  ح�ل  الأجرا�ص 

�شاخبة.

عام  منذ  �شن�ًيا  احلدث  هذا  واأُحيي 

ل  دي  في�شتا  مهرجان  اإطار  يف   1994

اأن  بعد  مدريد،  يف  ال�شن�ي  ترا�ش�مانيكا 

اعرتف الربملان الإ�شباين بالطرق التقليدية 

التي ي�شتخدمها الرعاة يف م�شارهم لرعي 

ما�شيتهم يف ال�شتاء.

الطريق  كان  فقط  قرون  ب�شعة  فقبل 

الي�م  لكنه  هادئ،  ريف  عرب  ياأخذهم 

املناطق  اأكرث  بع�ص  جتتاز  الأغنام  يجعل 

�شاحة  ذلك  يف  مبا  املدينة،  يف  ازدحاًما 

بالثا ماي�ر الرئي�شة ال�شهرية يف مدريد.

�ش�ًرا  يلتقط�ن  املارة  واأخذ 

ه�اتفهم،  على  فيدي�  مقاطع  وي�شّ�رون 

ملداعبة  اأياديهم  الأطفال  بع�ص  مد  بينما 

الأغنام.

املت�قع  غري  بامل�شهد  كثريون  وف�جئ 

حركة  زحام  تعاين  ما  عادة  مدينة  يف 

ال�شيارات واملارة.

وهي  ك�ريابالي�ص،  ماريا  وقالت 

اأمريكية )22 عاًما( تعي�ص يف مدريد منذ 

الكبري  �شهر: »من املذهل وج�د هذا العدد 

قبل.  من  كهذا  �شيًئا  اأَر  مل  الأغنام،  من 

التاريخ  اإىل  للتعرف  رائعة  طريقة  اإنها 

الإ�شبانية«. والثقافة 

بط تهريب 1752 قطعة اأثرية م�شر تحُ

اأعلنت وزارة ال�شياحة والآثار 

اإحباط  الأحد،  اأم�ص  امل�شرية، 

قطعة   1752 لتهريب  حماولة 

لـ»اأفروديت«  متثال  بينها  اأثرية، 

وفًقا  واجلمال  احلب  معب�دة 

للميث�ل�جيا الي�نانية.

وقالت ال�زارة، يف بيان اأم�ص، 

امل�شرية  اجله�د  اإطار  يف  اإنه 

امل�شروع  غري  الجتار  ملحاربة 

متكنت  الثقافية،  باملمتلكات 

ن�يبع  مبيناء  الأثرية  ال�حدة 

�شرطة  مع  بالتعاون  البحري، 

من  اجلمارك،  و�شلطات  امل�انئ 

جمم�عة  تهريب  واإحباط  �شبط 

 1752( الأثرية  القطع  من  كبرية 

قطعة(، بينها عمالت اأثرية ومتثال 

يع�د  الذي  اأفروديت  املعب�دة 

للع�شر الروماين.

م�شطفي  الدكت�ر  وقال 

للمجل�ص  العام  الأمني  وزيري 

القطع  اإن  امل�شرية  لالآثار  الأعلى 

الأثرية امل�شب�طة ُعرث عليها داخل 

خم�ش�شة  كبرية  �شحن  �شيارة 

على  جرى  واإنه  الفاكهة،  لنقل 

الف�ر ت�شكيل جلنة خا�شة ملعاينة 

وفح�ص امل�شب�طات.

رئي�ص  همام  حمدي  واأكد 

الإدارة املركزية للمنافذ وال�حدات 

لالآثار  الأعلى  باملجل�ص  الأثرية 

تبنّي  واملعاينة،  الفح�ص  بعد  اأنه 

اأثرية جميع امل�شب�طات، وعليه مت 

اتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة 

ل�شالح  امل�شب�طات  وم�شادرة 

وزارة ال�شياحة والآثار.

منى زكي تعود للدراما الرم�شانية

بعد  الرم�شانية،  الدراما  اإىل  زكي  منى  الفنانة  تع�د 

اأن قدمت م�شل�شل »لعبة ني�تن« منذ عامني، للم�شاركة يف 

الدراما الرم�شانية مب�شل�شل جديد مك�ن من 15 حلقة، بعد 

نهاية  ت�ش�يره  بدء  املقرر  ومن  بط�لته،  على  تعاقدت  اأن 

ن�فمرب املقبل.

من املقرر اأن يعر�ص امل�شل�شل يف الن�شف الأول من �شهر 

رم�شان، وه� من تاأليف خالد و�شريين دياب واإخراج حممد 

النهائي، كما  ا�شمه  ال�شتقرار على  �شاكر خ�شري، ويجرى 

ال�شخ�شيات  لبع�ص  الأداء  اختبارات  العمل يف  بداأ خمرج 

امل�ج�دة يف الأحداث متهيًدا لإبرام التعاقدات مع الفنانني 

امل�شاركني يف بط�لة العمل، يف ال�قت الذي يتم فيه اختيار 

اأماكن الت�ش�ير وبناء الديك�رات الداخلية.

يذكر اأن منى زكي كانت ت�شتعد العام املا�شي للم�شاركة 

يف م��شم الدراما الرم�شانية 2022، من خالل م�شل�شل »لم 

ال�شم�شية« الذي كان �شي�شاركها بط�لته الفنان اأحمد رزق، 

اإياد ن�شار، علي قا�شم، اأ�شماء جالل وعدد اآخر من الفنانني، 

غري  ال�شناوي،  كرمي  واإخراج  نع�م  مرمي  تاأليف  من  وه� 

والهج�م  ناحية،  من  ال�قت  �شيق  ب�شبب  تاأجيله  مت  اأنه 

الذي حدث على النجمة منى زكي ب�شبب م�شاركتها يف فيلم 

فكرة  ا�شتبعاد  فتم  اأخرى،  ناحية  من  اأعز«  ول  »اأ�شحاب 

تقدمي م�شل�شل امل��شم املا�شي.

العثور على �شيارة مدفونة يف فناء ق�شر جمرم عمرها 30 عاًما
ومثرية  غريبة  واقعة  يف 

على  ال�شرطة  عرثت  للجدل، 

�شيارة كاملة مدف�نة حتت الأر�ص 

ما  �شابق،  جمرم  ق�شر  فناء  يف 

اأثار اجلدل ح�ل تفا�شيل الق�شة. 

ريا�شية  �شيارة  على  وُعرث 

كاليف�رنيا  ولية  يف  مك�ش�فة 

قبل  �ُشرقت  قد  كانت  الأمريكية، 

30 عاًما، مدف�نة يف �شاحة ق�شر 

له  رجل  بناه  كاليف�رنيا،  يف 

تاريخ من العتقالت بتهمة القتل 

على  والحتيال  القتل  وحماولة 

�شحيفة  ذكر  ح�شبما  التاأمني، 

»ني�ي�رك ب��شت«.

�شيارة  اكت�شاف  ومت 

مر�شيد�ص بنز املليئة باأكيا�ص من 

من  امل�شتخدمة،  غري  اخلر�شانة 

وادي  يف  احلدائق  من�شقي  قبل 

ال�شرطة  وتعتقد  ال�شيليك�ن، 

 5 اأو   4 بعمق  ُدفنت  ال�شيارة  اأن 

اأقدام يف الفناء اخللفي للمنزل يف 

اأن  قبل  الت�شعينيات،  ما يف  وقت 

ي�شرتي املالك احلالي�ن العقار.

عمدة  ديج�ليا،  ريك  وقال 

الإبالغ  مت  اإنه  اأثريت�ن،  بلدة 

�شبتمرب  يف  ال�شيارة  �شرقة  عن 

املجاورة،  األت�  بال�  يف   1992

الأطراف  مرتامي  املنزل  وُبني 

تن�ص  وملعب  �شباحة  مع ح��ص 

ق�شى  الذي  ل�،  ج�ين  قبل  من 

يف  الق�شبان  خلف  ال�قت  بع�ص 

وال�شبعينيات. ال�شتينيات 

من  يبلغ  �شاب  بقتل  واأدين 

العمر 21 عاًما يف ل��ص اأجنل��ص 

اأُلغيت  الإدانة  لكن   ،1966 عام 

بعد ذلك بعامني، ويف عام 1977 

ال�شجن  يف  �شن�ات  ثالث  اأم�شى 

حماولة  بتهمتي  اإدانته  بعد 

اجلنائية  الفرق  وحتقق  قتل. 

رفات  عن  للبحث  ال�شيارة  يف 

ال�شيارة  باأن  ل�شك�كهم  ب�شرية، 

مرتبطة بجرمية قتل.

بدت اأيقونة ال�سينما 

الإيطالية مونيكا 

بيلوت�سي يف اأناقتها 

الدائمة حينما ظهرت يف 

زّي اأ�سود بالكامل مع 

تيم بريتون يف مهرجان 

لوميري ال�سينمائي الرابع 

ع�سر يف مدينة ليون 

بفرن�سا، وقد وقفت 

املمثلة الإيطالية البالغة 

من العمر 58 عاًما اإىل 

جانب تيم بريتون احلائز 

على جائزة لوميري ظهر 

يوم ال�سبت املا�سي.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12252/PDF/INAF_20221024005337646.pdf
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12252/PDF/20.pdf
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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
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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.
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 تجديد تعيين 
محمد الرميحي مفتشًا عامًا 

بجهاز المخابرات الوطني
 ص��در ع��ن حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعّظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)59( لس��نة 2022 بتجدي��د تعيي��ن مفت��ش عام ف��ي جهاز 
المخابرات الوطني، وذلك بعد ترشيح رئيس جهاز المخابرات 

الوطني، وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

د تعيين الس��يد محمد راشد عبداهلل الرميحي مفتشًا عامًا  ُيجدَّ
بجه��از المخاب��رات الوطني بدرج��ة وكي��ل وزارة، وذلك لمدة 

خمس سنوات.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 غادة حبيب ُتطلع 
 وفدًا من الكونغرس  

على مهام »أمانة التظلمات«

التقت نائب األمين الع��ام للتظلمات غادة حبيب أمس بمقر 
األمان��ة العام��ة للتظلمات، وف��دًا من موظف��ي الكونغرس 

األمريكي، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين حاليًا.
وفي مس��تهل اللق��اء رحبت نائ��ب األمين الع��ام للتظلمات 
بزيارة الوفد والتي تأتي ضمن سلس��لة الزي��ارات التي يقوم 
موظف��ي الكونج��رس األمريكي إل��ى األمانة العامة بش��كل 
دوري، ث��م قامت باطالع أعضاء الوفد على دور األمانة العامة 
للتظلم��ات وما تقوم به من مه��ام واختصاصات، في تلقيها 
للش��كاوى وطلبات المس��اعدة، باإلضافة إلى دورها في زيارة 
مراكز اإلصالح والتأهيل والحبس االحتياطي والتوقيف. وخالل 
اللقاء أكدت حبيب للوفد الزائ��ر أن األمانة العامة للتظلمات 
تحرص على اس��تمرارية أنش��طة وفعاليات التعاون الدولي، 
بهدف التعرف على التجارب الدولية لالستفادة منها، بجانب 
التواصل المستمر مع الهيئات والمؤسسات الدولية والبعثات 
الدبلوماسية المعتمدة في البحرين والوفود الزائرة، في إطار 
الش��فافية التي تلتزم بها. كما قامت باإلجابة على األس��ئلة 

واالستفسارات التي طرحها أعضاء وفد موظفي الكونغرس.

وزير العدل يبحث تعزيز التعاون 
مع وفد الكونغرس األمريكي

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، 
أمس، وفدًا من موظفي الكونغرس بالواليات المتحدة األمريكية، 

والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين.
ورحب الوزير بالوفد األمريكي، مشيدًا بمستوى عالقات الصداقة 
المتمي��زة التي ترب��ط بين مملكة البحري��ن والواليات المتحدة 

األمريكية، وما تشهده من تقدم مستمر في سائر المجاالت.
وتم خالل اللقاء، تناول مجاالت التعاون المش��ترك في المجالين 
العدل��ي والقانون��ي، بم��ا يخدم المصال��ح المش��تركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.

بالشراكة مع وزارة العمل و»تمكين« ومجلس التنمية االقتصادية

 »stc« تطلق النسخة الثالثة 
»ICT من برنامج تدريب الخريجين »جيل

 stc بحض��ور وزير العمل جمي��ل حمي��دان، أطلقت
البحرين، الش��ركة الرائ��دة في عال��م التكنولوجيا 
الرقمي��ة، ي��وم الخمي��س نس��ختها الجدي��دة من 
برنامج تدريب الخريجين »جيل ICT« وذلك لتدريب 
وتأهي��ل المواطني��ن وذلك كجزء من اس��تراتيجية 
الشركة في تطبيق المسؤولية االجتماعية والتزامًا 

بمبدأ تمكين الشباب البحريني. 
وتأت��ي هذه المبادرة بالش��راكة م��ع كل من وزارة 
العم��ل وتمكين ومجلس التنمي��ة االقتصادية في 

البحرين.
ومن خالل مب��ادرات المس��ؤولية االجتماعية التي 
تق��وم بها stc البحرين، تس��عى الش��ركة لتمكين 
القوى العاملة المحلية عبر تطوير مهارات الش��باب 
البحرين��ي في المج��االت التقنية التي تس��اهم في 
تطوي��ر عجلة قطاع االتصاالت وتدعم رحلة التحول 
الرقمي في المملكة. حيث سيعمل البرنامج المعد 
على مدى 12 ش��هرًا على تمكين الشباب البحريني 
ومنحهم فرص التعلم والتطور وتطبيق مهاراتهم 
في التدريب العملي تشجيعًا لبدء حياتهم العملية 
ب��كل ثق��ة. والجدي��ر بالذكر أن��ه في نهاي��ة هذا 
البرنام��ج س��يتم اختي��ار 10 متدربين بع��د انتهاء 
مرحل��ة التقيي��م لمنحه��م الوظيفة المناس��بة في 
stc البحرين. وأش��اد وزي��ر العمل جمي��ل حميدان 
بإطالق الش��ركة النسخة الثالثة من برنامج تدريب 
الخريجي��ن “جيل ICT” ، بالش��راكة مع الجهات ذات 
العالقة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تدعم جهود 
خط��ط تدريب وتطوي��ر المواطني��ن الباحثين عن 
عمل التي تنفذها الوزارة، مش��يرًا في هذا الس��ياق 

إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بين 
الوزارة وش��ركة stc البحرين بشأن برنامج التلمذة 
المهني��ة »فرص« لوظائ��ف تكنولوجيا المعلومات 
واالتص��االت، تأتي ضمن برنامج »فرص« الذي تم 
إطالقه بتوجيهات س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الش��باب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
والذي يفتح آفاقًا في سوق العمل للمتدربين، الفتًا 
إلى أن المذكرة تهدف إلى االستفادة من اإلمكانات 
المتاحة لكل من الوزارة والش��ركة وتبادل الخبرات 
لمواكب��ة التوجيه��ات الحديث��ة في مج��ال تدريب 
وتأهي��ل الباحثين عن عم��ل وتأهيلهم للعمل في 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت، مؤك��دًا في 
ه��ذا اإلطار أهمي��ة تعزيز فرص التدري��ب النوعية 
للمواطنين وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية 

الالزمة باعتبارهم محور التنمية الشاملة في مملكة 
البحرين، الفتًا إلى أن قطاع االتصاالت والمعلومات 
يعد من القطاعات الواعدة التي تستقطب العمالة 

الوطنية المؤهلة.
وصرحت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق 
العم��ل »تمكين«، مه��ا مفيز قائلة »يس��عدنا أن 
نكون جزءًا م��ن هذا التعاون االس��تراتيجي لصقل 
مهارات الكفاءات الوطنية في القطاع الواعد لتقنية 
المعلوم��ات واالتص��ال وال��ذي بدوره يضي��ف أثرًا 
إيجابيًا كبيرًا ف��ي االقتصاد الوطني كما يوفر فرصًا 
وظيفية نوعية ومستدامه للطاقات الشبابية. حيث 
يأتي ه��ذا البرنامج مكماًل لهدف تمكين األس��مى 
والمتمثل في جعل المواطن البحريني الخيار األمثل 
للتوظيف وتحفي��ز القطاع الخ��اص ليكون المحرك 

الرئيسي للنمو االقتصادي في المملكة«.

ختام فعاليات »أسبوع اكتشف أمريكا«
مروان الجميلي «

اختتم��ت فعاليات وأنش��طة مهرجان »أس��بوع 
اكتش��ف أمريكا« مساء الخميس الماضي بحضور 
نائب الس��فير األمريكي ديفيد براونستاين، في 

أجواء احتفالية اتسمت بالود.
 Papa وقام نائب الس��فير األمريكي بزيارة لفرع
John’s Pizza ف��ي ج��واد دوم حيث التقى بعدد 
من األطفال من جمعية ش��جرة الحي��اة الخيرية 
االجتماعي��ة الذي��ن صن��ع معه��م البيت��زا وهي 
الفعالية الت��ي ترعاها مجموعة جواد مالكة حق 

 .Papa John’s Pizza االمتياز لمطعم
وق��ال براونس��تاين: »جم��ع ه��ذا الح��دث حق��ًا 
األمريكيين والبحرينيين معًا في احتفال بالطعام 
والم��رح والضح��ك. إنه مث��ال على م��دى تأثير 
الش��راكات التجارية البحريني��ة األمريكية القوية 
ليس فقط على االقتصاد، ولكن على نطاق أوسع 

ليصل إلى المجتمع كذلك«.
وأك��د نائ��ب الس��فير األمريك��ي عم��ق ومتانة 
العالقات األمريكي��ة- البحريني��ة والتي وصفها 

بالتاريخية واالس��تراتيجية والمتطورة، مش��ددًا 
عل��ى أهمية التب��ادل الثقافي ف��ي توفير أرضية 
مش��تركة م��ن الفه��م المتبادل بين الش��عبين 

الصديقين.
ولف��ت إل��ى أن نجاح فعاليات »أس��بوع اكتش��ف 
مختل��ف  عل��ى  الجماهي��ري  واإلقب��ال  أمري��كا« 
أنش��طته المتنوع��ة من أب��رز المؤش��رات على 

التقارب الشعبي.
ويعتبر أس��بوع اكتش��ف أمريكا، الذي انطلق في 
16 أكتوبر، حدثًا س��نويًا تنظمه سفارة الواليات 
المتحدة األمريكية في البحري��ن لتعزيز التجارة 
الثنائية بين البلدين واالستثمار وتحقيق أقصى 
قدر من االستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين 

البلدين الصديقين.

بدعوة من الملك المعظم

سلطان عمان يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى البحرين
يعل��ن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، س��يكون في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق 
لدى وصوله إلى البالد اليوم اإلثنين الموافق الرابع والعش��رين من ش��هر أكتوبر 
الج��اري، ف��ي زيارة رس��مية لمملكة البحري��ن بدعوة من جاللة المل��ك المعظم، 
يج��ري جاللت��ه خالله��ا مباحث��ات مع حض��رة صاحب الجالل��ة تتن��اول العالقات 
األخوية التاريخي��ة الوثيقة بين البلدين الش��قيقين، باإلضافة إلى آخر التطورات 

والمستجدات على الساحات اإلقليمية والعربية والدولية.
وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البالد الكريم والوفد المرافق، 

متمنيًا لجاللة سلطان عمان المعظم طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.
وتأتي زيارة صاحب الجاللة سلطان عمان الشقيقة للمملكة انطالقًا من العالقات 
الثنائية الراسخة التي تربط بين البلدين وتعزيزًا ألواصر األخّوة والصالت المتينة 

ووشائج القربى والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين.

 الدفاع المدني ينظم دورة 
»التعامل مع المواد الخطرة«

نظم��ت اإلدارة العامة للدفاع المدني دورة بعنوان »التعامل مع 
الم��واد الخطرة« لضباط وأف��راد مختل��ف إدارات وزارة الداخلية، 

وذلك في مدرسة الدفاع المدني.
وته��دف الدورة إل��ى تعزيز دور الدفاع المدن��ي للقيام بواجباته 
من خالل االس��تجابة األولية والسريعة في حال حدوث أي طارئ، 
ما يس��هم وبش��كل كبير في الحد من وقوع الخس��ائر البش��رية 
والمادي��ة، باإلضافة إلى رف��ع كفاءة العنصر البش��ري من خالل 
اإلع��داد والتدريب وتزويده بأح��دث التقنيات في مج��ال الدفاع 
المدن��ي واالرتق��اء بمس��توى العاملي��ن، والتعرف عل��ى المواد 
الخط��رة وأنواعها مع التصنيفات الرئيس��ة وأهم المخاطر لتلك 
المواد في المواقع. واشتملت الدورة على استعراض أبرز األجهزة 
والمعدات المس��تخدمة لالس��تجابة لح��وادث الم��واد الخطرة، 
وتطبيقات عملي��ة على طرق فرز اإلصاب��ات وتطهير المصابين 
ف��ي موقع الحادث، باإلضافة إلى أهم إجراءات الس��المة والوقاية 
الش��خصية أثناء التعامل مع المواد الخطرة، كما تساهم الدورة 
ف��ي ثقيف المتدربي��ن على كيفية التعامل م��ع الحاالت الطارئة 

بشتى أنواعها والتعامل معها بحرفية ومهنية عالية.

 »بوليتكنك« تطلق أول برنامج تدريبي 
لنيل شهادة في الوقاية من العدوى

تعتزم كلية البحرين التقنية »بوليتكنك البحرين«، 
وبالتع��اون م��ع الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة »NHRA«، إطالق أول برنامج 
تدريب��ي ف��ي المملكة لنيل ش��هادة ف��ي الوقاية 
من العدوى ومكافحتها، يس��تهدف بش��كل خاص 
أخصائي��ي الرعاي��ة الصحي��ة، في إط��ار مبادراتها 
المجتمعية والتزامها بجودة التعليم والتعلم مدى 

الحياة.
المعرف��ة  إكس��ابهم  عل��ى  البرنام��ج،  ويعم��ل 
والمه��ارات الت��ي س��تمكنهم م��ن ني��ل ش��هادة 
معتم��دة ف��ي الوقاية م��ن الع��دوى ومكافحتها، 
والتخطيط وتطبيق معايير وإرش��ادات الوقاية من 
الع��دوى ومكافحتها في مختلف المؤسس��ات التي 
تق��دم الرعاية الصحية، من أجل توفير بيئة صحية 
لجمي��ع العمالء. وأكدت مدي��ر التطوير األكاديمي 
بالكلي��ة إيم��ا جناح��ي، أن��ه ت��م ط��رح البرنام��ج 
بالتع��اون والتنس��يق مع الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية بعد االطالع على حاجة 
القط��اع الصحي لهذا النوع م��ن التخصصات، وهو 
يمث��ل أح��د معايير التقيي��م في برنام��ج االعتماد 
الوطني للمؤسس��ات الصحية، لم��ا له من دور في 

الحفاظ على سالمة المرضى. 
وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى التقرير السنوي للهيئة 
الصادر عام 2021، تم االعتراف بافتقار العديد من 
مه��ن الرعاية الصحية األساس��ية في المملكة إلى 
المهنيي��ن المؤهلين أو المعتمدي��ن، كما أنه تم 
إجراء بحث ع��ن برامج معتم��دة مماثلة لمكافحة 
العدوى، أسفر عن وجود برامج على مستوى العالم 
تعالج الحاجة إلى المعرفة والمهارات المتخصصة 
ف��ي مكافحة العدوى وإدارته��ا، ولكن هذه البرامج 
متوافرة خارج مملكة البحرين إما كتدريب معتمد 
من منظمات مكافحة العدوى الخاصة أو المدعومة 
من الحكوم��ة أو يتم تقديمها كش��هادة وعروض 

من مؤسسات التعليم العالي.
وقالت جناح��ي: »بإكمال المتدرب له��ذا البرنامج 
س��يحصل على ش��هادة ف��ي الوقاية م��ن العدوى 
ومكافحتها، وسيكتس��ب المعرفة ومهارات حديثة 
ف��ي مجال الوقاية من الع��دوى ومكافحتها، والتي 
س��تكون قابل��ة للتطبيق بش��كل كبير ف��ي مكان 
العم��ل، كما من ش��أن ه��ذه الش��هادة أن تمكن 

المتدرب من التقدم الوظيفي في مجال عمله«.
وعن ش��روط االلتح��اق بالبرنامج، أش��ارت جناحي 

إلى أن��ه يجب على المتقدم أن يك��ون متمكنًا من 
اللغة اإلنجليزية، وأن يكون مهنيو الرعاية الصحية 
حاصلي��ن على دبلوم مش��ارك في مجال صحي على 
األق��ل، وعمل��وا لمدة ع��ام على األقل في منش��أة 
للرعاية الصحية. موضح��ًة أن مدة البرنامج أربعة 
أش��هر بواقع 3 أيام في األس��بوع، وخمس س��اعات 
في اليوم، وطبيعة الدراسة ستشمل جوانب نظرية 

وأخرى عملية.
إلى ذلك، أكدت جناح��ي أن البرنامج مفتوح لجميع 
الحاصلي��ن بالفعل على تدريب ف��ي مجال الرعاية 
الصحية ولكنهم مهتمون جدًا بصقل مهاراتهم في 
مجال مكافحة العدوى أو يعملون في منشأة رعاية 

صحية ولكنهم بحاجة إلى اعتماد مؤهالتهم. 
ولفتت إلى أن األفراد الذين س��يحصلون على هذه 
الش��هادة لديهم فرص عمل واس��عة ف��ي العديد 
م��ن المج��االت، فعوض��ًا ع��ن العمل ف��ي مرافق 
الرعاية الصحية، يمك��ن توظيف هؤالء المتدربين 
المعتمدي��ن في محط��ات العبور مث��ل المطارات 
والموان��ئ، إضاف��ة إل��ى دور الحضان��ة والمدارس 
والجامعات وش��ركات األغذية والمشروبات وما في 

حكمها.
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أعلن��ت حلبة البحرين الدولية »موطن رياضة الس��يارات 
في الش��رق األوس��ط« أمس عن توقيعه��ا اتفاقية مع 
شركة البحرين الوطنية للتأمين »bni«، شركة التأمين 
الرائدة في البحرين، لتكون راعيًا رس��ميًا جديدًا لتجارب 
الكليو كب التي تحظى بش��عبية كبي��رة من قبل محبي 
وعشاق رياضة الس��يارات. وتضم تجارب bni كليو كب، 
نوعين من التج��ارب، تجربة القيادة وتجربة الراكب مع 
مدرب محترف، وتعتبر الفعالية جزءًا من تجارب القيادة 
المثي��رة التي تلق��ى إقبااًل كبي��رًا من محبي الس��رعة. 
وصرح��ت الرئيس التنفيذي لش��ركة البحري��ن الوطنية 
للتأمين إيمان مجلي:  “نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع 
حلبة البحرين الدولية ورعايتنا لفعالية تجربة الكليو كب 
المثيرة، خاصة مع االهتمام المتزايد برياضة السيارات، 

وسعينا لتطوير التغطية التأمينية للسيارات الرياضية، 
حيث إننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا لتعزيز 
عالمتن��ا التجاري��ة ومنتجاتن��ا الممي��زة بي��ن عمالئنا 
ومحبي رياضة الس��يارات، وإعطائه��م الفرصة لتجربة 
الس��رعة في المكان المناسب »موطن رياضة السيارات 
في الشرق األوسط««. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي 
للش��ؤون التجاري��ة في حلب��ة البحرين الدولية ش��ريف 
المهدي: “يس��عدنا الترحيب ب�»bni« كشركاء لنا وذلك 
لفعالي��ة تجربة الكليو كب، باعتباره��ا واحدة من أكثر 
تجاربنا ش��عبية في حلبة البحرين الدولية، حيث ستوفر 
هذه الشراكة عددًا من المنافع المتبادلة، بما في ذلك 
مساعدة bniعلى عرض أعمالها لمحبي وعشاق رياضة 
السيارات«. وسيس��تمتع محبو وعشاق رياضة السيارات 

بتجربة قيادة س��يارة الكليو كب، المزودة بمحرك بقوة 
220 حصانًا، تروس متتابعة ومكابح عالية األداء، كما 
تتيح الفعالية للمش��اركين م��ن الوصول لعالم رياضة 
السيارات بسيارة رياضية عالية األداء ومزودة بالتيربو. 
وتعتبر ه��ذه التجربة فرصة مثالي��ة لتعلم الكثير في 
عالم رياضة الس��يارات عالية السرعة والمليئة باإلثارة، 
وسيتمكن المش��اركون في التجربة من فرصة الدخول 
ف��ي حصة تهيئ��ة للفعالية وبعدها تجرب��ة قيادة مع 
م��درب محت��رف، إلى جانب فرص��ة تجرب��ة الراكب مع 
مدرب محترف لالس��تمتاع بجوالت على مضمار الجائزة 
الكبرى من خالل مقعد الراكب، كال التجربتين من بين 
أكثر التجارب إثارة لمحبي رياضة الس��يارات لالستمتاع 

بها.

 بالتعاون مع »األعلى للبيئة« 

»البحرين الوطني« تدشن أكاديمية الحوكمة البيئية واالجتماعية
أطلقت مجموعة بن��ك البحرين الوطني، 
المؤلف��ة م��ن بن��ك البحري��ن الوطني 
وبن��ك البحري��ن اإلس��المي، بالش��راكة 
م��ع المجل��س األعلى للبيئ��ة، أكاديمية 
الحوكمة البيئي��ة واالجتماعية وحوكمة 
للموظفين،  الداخلية   »ESG« الشركات
التي تسعى لنشر الوعي حول موضوعات 
وممارس��ات االس��تدامة بي��ن أصح��اب 
المصلحة بالمجموعة، بما يتماش��ى مع 

أهداف خارطة طريق االستدامة.
وحض��ر حف��ل توقي��ع االتفاقي��ة وزي��ر 
النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المن��اخ الدكتور محمد بن دينه، ورئيس 
مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق 

المؤيد، وممثلين عن الطرفين.
وأع��رب بن دين��ه، عن ش��كره وتقديره 
لمجموع��ة بن��ك البحري��ن الوطني على 
توقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة، مؤك��دًا دعم 
المجلس واإلسهام في إطالق األكاديمية 
التي ته��دف إلى تعزيز مس��توى الوعي 
العام حول الش��ؤون واأله��داف البيئية 
لمملكة البحرين، وُتعد خطوة هامة نحو 
بناء المعرفة األساسية وتحقيق التعاون 

الش��امل بي��ن مختلف القطاع��ات داخل 
المملك��ة، وهو ما يص��ب لصالح تحقيق 
االس��تراتيجية واأله��داف التي رس��مها 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، في المؤتمر السادس والعشرين 

لألط��راف في اتفاقي��ة األم��م المتحدة 
.)COP26( اإلطارية بشأن تغير المناخ

وأوضح، أن األكاديمية س��تقوم بتدريب 
لجن��ة  وأعض��اء  المجموع��ة  موظف��ي 
االس��تدامة التابعة للبن��ك على مختلف 
مج��االت ممارس��ات الحوكم��ة البيئي��ة 

الش��ركات  وحوكم��ة  واالجتماعي��ة 
.»ESG«

وأض��اف أن هذه الش��راكة م��ع المجلس 
األعل��ى للبيئة تأتي تنفي��ًذا لتوجيهات 
س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل خليفة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم 
رئيس المجلس األعلى للبيئة بمد جسور 
التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة 
واألهلية ودعم كافة البرامج واألنش��طة 
الداعمة للجي��ل الجديد من التكنولوجيا 

التي تخدم البيئة في المملكة.
وأش��ار إل��ى أن البنك يش��ارك مع جهات 
أخ��رى مثل معه��د البحرين للدراس��ات 
المصرفية والمالي��ة، ومجموعة معارف 
االس��تدامة، وبورصة البحري��ن لتطوير 
مجموعة م��ن البرام��ج المتمحورة حول 
الحوكمة البيئي��ة واالجتماعية وحوكمة 

الشركات للموظفين.
فيما أك��دت الرئيس التنفي��ذي للموارد 
البشرية واالس��تدامة في مجموعة بنك 
البحرين الوطني دان��ة بوحجي، أنه منذ 
الكش��ف عن خارط��ة طريق االس��تدامة 
الممتدة عل��ى مدى ثالثة أعوام، انطلق 

بن��ك البحري��ن الوطني ف��ي رحلته نحو 
البيئي��ة  الحوكم��ة  ممارس��ات  تنفي��ذ 
واالجتماعي��ة وحوكم��ة الش��ركات عبر 
العديد من قطاعات األعمال التشغيلية.
وأش��ارت إل��ى أن ه��ذا التع��اون يعتبر 
خطوة حيوية لتعزيز مس��توى المعرفة 
بهذا المجال أله��م األصول والموظفين 
الذي��ن ُيعدون المحرك األس��اس لرحلة 
االس��تدامة، وسيس��اعدون عل��ى الوفاء 
بمه��ام الحوكمة البيئي��ة واالجتماعية 
وحوكمة الشركات، معربة عن تمنياتها 
بنج��اح ه��ذه الش��راكة والتكات��ف م��ع 
المعاه��د والمؤسس��ات األخ��رى إلثراء 
الموظفين واالطالع واالستفادة  معرفة 
ف��ي ه��ذا المج��ال. يذك��ر أن مجموعة 
بنك البحري��ن الوطني اتخ��ذت خطوات 
عديدة لتس��ليط الضوء عل��ى الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الش��ركات 
م��ع الح��رص على وض��ع أس��اس متين 
يدع��م تلك الجه��ود والمس��اعي والتي 
من أبرزها تدش��ين األكاديمية المعنية 
بإيجاد حل��ول ملموس��ة وداعمة لحملة 

االستدامة الوطنية.

 »الخليج الدولي« الشريك 
لمنتدى اإلرشاد الشرق األوسط 2022

أعل��ن منت��دى اإلرش��اد الش��رق األوس��ط – 
أمس- أن بنك الخليج الدولي س��يكون شريكًا 
في النس��خة الس��نوية الثالثة للمنتدى، الذي 
س��ُيعقد بمملك��ة البحري��ن في 6 ديس��مبر 
2022، تح��ت رعاي��ة عضو المجل��س األعلى 
للم��رأة ورئيس مجل��س إدارة إنج��از البحرين 
س��مو الش��يخة حصة بنت خليف��ة آل خليفة، 
وبدعم م��ن بن��ك البحرين الوطني الش��ريك 

الرئيس للمنتدى.
وتأت��ي مش��اركة البنك في المنت��دى امتدادًا 
لمش��اركته ف��ي النس��خة االفتتاحي��ة الت��ي 
انطلقت عام 2019؛ حيث سجل حضورًا مميزًا 
بين كب��ار المتحدثين والحضور، كما كان أحد 
الرعاة الرس��ميين للنسخة الس��نوية الثانية. 
كم��ا أظه��ر البنك التزام��ًا راس��خًا بالمنتدى، 
وهدفه المتمثل في نش��ر الوعي حول أهمية 
اإلرش��اد بوصفه وسيلة رئيس��ة لتنمية رأس 

المال البشري والموارد البشرية.
وف��ي إطار ش��راكة البن��ك في المنت��دى لهذا 
الع��ام، سيش��ارك وفد ومتحدث��ون من البنك 
حضوري��ًا وافتراضيًا، في المنت��دى إلى جانب 
أكث��ر م��ن 300 خبير موارد بش��رية وإرش��اد 
إقليمي ودولي، وقادة أعمال رفيعي المستوى، 

ومهنيين واعدين.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك جمال الكش��ي: 
»كان بنك الخليج الدولي شريكًا للمنتدى منذ 

انطالقت��ه األولى، من منطل��ق التزامه بدعم 
تنمية رأس المال البش��ري بش��تى الوس��ائل 

الممكنة«. 
وأض��اف، أن��ه ف��ي ع��ام 2019، أطل��ق البنك 
برنامج إرشاد ناجح للدعم المهني والشخصي. 
ونتطلع إلى المش��اركة في برنامج هذا العام، 
ومشاركة خبرات البنك ورؤيته مع المشاركين.

فيما قال��ت المدير التنفيذي لش��ركة فين 
م��ارك كوميونكيش��نس، مؤس��س ومنظم 
المنت��دى زهراء طاه��ر: »ال ش��ك أن البنك 
يعتب��ر مث��ااًل ناجح��ًا ف��ي ه��ذا المج��ال، 

وس��يكون لخبرته ومعرفته العميقة فائدة 
كبيرة للمنتدى والحض��ور. ونحن على ثقة 
من أن تجربة البن��ك اإليجابية في موضوع 
اإلرش��اد يمكن أن تلهم الش��ركات الرائدة 
األخ��رى في الس��وق بمجاالت عدي��دة، بما 
ف��ي ذل��ك تصميم خط��ط اإلرش��اد داخليًا 
واعتماده��ا، أو االنضمام إل��ى أحد البرامج 
الخارجية العديدة الحالية، وهما وس��يلتان 
فّعالتان للغاية في تسريع التقدم الوظيفي 
للكفاءات القيادية الش��ابة عبر المؤسسات 

المختلفة ودعمها«.

زهراء طاهرجمال الكشي

»البحرين الوطنية للتأمين« راعيًا رسميًا 
لتجارب »الكليو كب« في حلبة البحرين الدولية

شريف المهدي

 »كارفور« تنظم حملة 
توعوية عن سرطان الثدي

أعلن��ت كارف��ور، التي تملكه��ا وتديرها ش��ركة »ماجد الفطي��م« في مملكة 
البحرين، عن تعاونها مع جميعة البحرين لمكافحة الس��رطان وعيادة أس��تر، 

لتعزيز مستوى الوعي خالل شهر التوعية بسرطان الثدي. 
ونظمت كارفور، بالتعاون مع مجمع البحرين حملة لعمالئها ومنتسبي كارفور، 
بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للحصول على استشارات عامة وفحوصات طبية 
من عيادة أستر.  باإلضافة إلى ذلك، ستقوم كارفور، بتوزيع الدبابيس الوردية 
الخاص��ة بحملة التوعية ضد س��رطان الث��دي، على الزمالء في ف��روع كارفور 

البحرين، للتعبير عن دعمهم لهذه القضية. 
كما تش��مل المبادرة، تنظيم ندوة توعوية في كارفور في »فوكس س��ينما«، 
س��يتخللها حوار مباش��ر م��ع طبيب متخصص من عيادة أس��تر، وس��يتم فتح 

المجال أمام الحضور لطرح األسئلة واالستفسارات.

إيمان مجلي

بالتعاون بين »األعلى للمرأة« و»بنفت«

تخريج منتسبي برنامج »مسار« في مجال التكنولوجيا المالية
نظم��ت ش��ركة »بنفت« بالتع��اون مع األمان��ة العامة 
للمجل��س األعلى للم��رأة فعالية خاصة بمقر الش��ركة 
لتخري��ج المتدربين والمتدربات في النس��خة األولى من 
برنامج »مسار«، الذي يهدف إلى تنمية الكوادر البحرينية 
من الجنس��ين في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز 
بشكل خاص على الفتيات، وذلك بحضور مساعد األمين 
العام للمجلس الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، وعضو 
لجن��ة الم��رأة والتكنولوجي��ا المالية ف��ي المجلس منى 
الهاش��مي، والرئي��س التنفيذي للش��ركة عب��د الواحد 

الجناحي إلى جانب اإلدارة التنفيذية والمدربين.
 وقدم��ت الفرق المش��اركة في البرنام��ج، المكونة من 
6 طالب��ات و4 ط��الب حديث��ي التخ��رج، عروضه��ا حول 
مش��روعاتها النهائية أمام لجن��ة التحكيم المكونة من 
عدد من القيادات التنفيذية واإلدارية بالش��ركة، والتي 
أش��ادت بدورها باألف��كار المبتكرة والقابل��ة للتطبيق 
للمش��اريع ف��ي مج��ال التكنولوجيا المالي��ة، وخصوصًا 
م��ا تعل��ق بكيفي��ة تصميم خدم��ات مصرفي��ة رقمية 

تلبي االحتياجات الحالية والمس��تقبلية للمس��تخدمين 
ومتطلبات التحول الرقمي.

وتضم��ن البرنام��ج التدريبي ع��ددًا م��ن الموضوعات، 

التقاري��ر  إع��داد  تش��مل  الت��ي  البيان��ات  كخدم��ات 
والمخاط��ر، وتحلي��ل البيان��ات، والمعلوم��ات واألم��ن 
الس��يبراني، والقي��ادة واإلدارة، وخدم��ات الدف��ع، التي 

تش��مل تحس��ين تجربة المس��تخدم، والبني��ة التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات وتطويرها، واألمن الس��يبراني، 
والقيادة واإلدارة، ودعم الشركات، التي تشمل الحساب 
والتموي��ل، والم��وارد البش��رية، والتس��ويق واالتصال 

المؤسسي، والقيادة واإلدارة.
وتم على هامش الفعالية مناقشة عدد من المقترحات 
المس��تقبلية في مجال تعزيز مش��اركة المرأة في قطاع 
التكنولوجي��ا المالي��ة، على ض��وء أبرز نتائ��ج البرنامج 
التدريبي »مسار«، الذي استمر على مدى شهرين، والذي 
يأتي من ضمن برامج ومبادرات الخطة التنفيذية للجنة 
المرأة ف��ي مج��ال التكنولوجيا المالية للفت��رة الزمنية 
2021-2022، الت��ي تعم��ل ف��ي إطار جه��ود المجلس 
األعل��ى للمرأة لتحقيق التوازن بين الجنس��ين في مهن 
وعلوم المستقبل، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية 
للتع��رف على ما ه��و متاح من فرص عم��ل نوعية، وما 
يتطلبه ذلك من تمكي��ن وتوعية بخدمات التكنولوجيا 

المالية )الفنتك(.
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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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5

4
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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

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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عــدد الشــباب بقوائم المترشــحين لالنتخابــات يعكس 
مــا يتمتع به الشــاب البحريني من كفــاءة وقدرة تؤهله 

لمقارعة أصحاب الخبرة.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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لو خليت لخربت
فيديو جميل جدًا يقش��عر له ش��عر البدن لطفل��ة في البحرين تبلغ 
من العمر خمس سنوات خرجت من عملية زراعة القوقعة ووضعت 
لها الس��ماعة الختبار نجاح العملية، فإذ بها تسمع ألول مرة صوت 
والدته��ا ووالدها، ف��كان رد الفعل األولي اندهاش��ًا، نظرت حولها 
تبحث عن المصدر ثم بكت، ضمها أبوها لها وأّذن في أذنها كأنها 

للتو ولدت حتى هدأ بكاؤها، سبحان اهلل.
رأينا مثل هذه المشاهد إنما ليس عندنا في البحرين، يزيد تأثيرك 
ألنك تفرح لمن هم قربك أكثر. ش��كرًا لألطباء الذين أعادوا السمع 

لها، وأبكاها من الخوف والفرح معًا.
ضمه��ا أبوها وبكيا معًا، جمال هذا المش��هد يزي��د حين تعلم أن 
تكالي��ف العملية جاءت من تبرع��ات أهل الخير، إذ إن تأخر العملية 
كان لع��دم توافر كلفتها التي قاربت 11 ألف دينار عجز والدها عن 
توفيره��ا، وقد كان من المفروض أن تزرع لها في وقت مبكر ولكن 
قدر اهلل وما ش��اء فعل، ليكتب األجر لكل من س��اهم في فرحة هذه 
الطفل��ة البريئة. فش��كرًا فريق »تس��اهيل« لجمع الم��ال الذي وفر 
كلف��ة العملية، وتم جمع المبلغ في يومين، فس��خر لها رب العباد 
أه��ل الخير، فيزي��د تأثرك به��ذا التفاعل اإلنس��اني العظيم، فعاًل 
الناس للناس. »الفيديو موجود على حس��اب فريق »تس��اهيل« في 

اإلنستغرام«.
إخوة مصابون بمرض يستلزم أخذ إبرة أسبوعيًا تساعد على تجلط 
ال��دم ومن دونها يتعرض��ان للنزيف نتيج��ة أي إصابة، يحتاج األب 
لتوفير ثم��ن اإلبرة لالثنين 2000 دينار ش��هريًا، وكانت فرق جمع 
التبرع��ات تجهد ش��هريًا لتوفير هذا المبلغ حت��ى اضطر األب لبيع 
س��يارته في أحد األش��هر لعجزه عن توفير المبل��غ، إلى أن تكفلت 
وزارة الصح��ة بمنحهم��ا الدواء مجان��ًا ألن األطفال صغ��ار والدواء 
مس��ألة حياة أو موت بالنس��بة لهما. ش��كرًا للوزارة، وشكرًا لفريق 

»بنت الهاجري« لجمع المال الذي ساهم في حل لهذه األسرة.
كثيرة مثل ه��ذه الحاالت التي قّيض اهلل له��ا تلك الفرق الصغيرة 
الت��ي تتحرك دون رتابة ودون حاج��ة لجيش من الموظفين ولجان 
ومجال��س إدارة كتل��ك الت��ي تقوم به��ا الجمعي��ات الخيرية، هذه 
الفرق لديها مجموعات لجمع المعلومات وتوفيرها لدراس��ة الحالة 
وتقرير مس��اعدتها خالل س��اعات م��ن تلقي الطل��ب، وتبدأ حملة 
جم��ع التكاليف للعديد م��ن االحتياجات التي س��دتها هذه الفرق، 
منه��ا المأكل والمس��كن والتأثيث واإليج��ارات المتأخرة والفواتير 

المتأخرة وسهم الغارمين، ومنها العالج وغيرها.
كثيرة هي الحاالت المحتاجة وكثير هم المتبرعون جزاهم اهلل خيرًا، 
إنما يحتاج األمر لس��رعة حركة وسرعة تفاعل وسرعة تنفيذ. شكرًا 
ل��وزارة العدل الت��ي نظمت عمل هذه الف��رق ومنحتهم التراخيص 

وتراقب أداءهم، فالدنيا بخير، والبحرين بخير وهلل الحمد.

 علماء روس يكتشفون 
طريقة فّعالة لترميم األنسجة

الروس��ية،  العال��ي  والتعلي��م  العل��وم  وزارة  أعلن��ت 
اكتش��اف علم��اء روس طريق��ة فعالة لترميم أنس��جة 
الجس��م باس��تخدام العالج الخلوي، وفق ما نقلت وكالة 

»نوفوستي«. 
وأش��ار مصدر في ال��وزارة إلى أنه تس��تخدم في العالج 
الخل��وي خاليا ليفية يافع��ة تنتج بروتي��ن الكوالجين. 
وتؤخذ هذه الخاليا عادة من المريض، وبعد أن تتكاثر 

في المختبر، تحقن في النسيج المتضرر.
ووفقًا للعلماء، إحدى مش��كالت استخدام الخاليا الليفية 
تكمن في أن أغلب هذه الخاليا يموت عند زرعها بسبب 
اإلجهاد التأكسدي. ولتجاوز هذه المشكلة، ابتكر علماء 
معه��د الفيزي��اء الحيوي��ة تكنولوجيا لتحدي��ث الخاليا 
الليفية عن طريق »حقائب ظه��ر« بوليمرية - حاويات 

دقيقة مع بيروكسيريدوكسين.

 زوجان يعثران على سيارة 
مرسيدس مدفونة منذ 30 عامًا

أدت أعمال ترميم كان يجريها زوجان في مدينة 
أثيرون بوالية كاليفورني��ا األمريكية إلى العثور 
على لغز قد تكش��ف تفاصيل��ه عن وقوع جريمة 
حدثت في تس��عينيات القرن الماضي، وفقًا لما 

ذكرت شبكة »سي إن إن« اإلخبارية.
وكان عمال تنس��يق الحدائق عث��روا، الخميس، 
على س��يارة مدفونة، خ��الل عملهم ف��ي الفناء 
الخلفي لمن��زل يمل��كاه زوجان ثريان اش��ترياه 
مؤخرًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم شرطة 

أثيرتون.
وأوضح البيان أنه »بسبب الطبيعة غير المعروفة 
لسبب دفن الس��يارة، فقد جرى اس��تدعاء كالب 
البح��ث عن الجثث إل��ى مكان الح��ادث، لتعطي 
عالمات بسيطة عن احتمال وجود رفات بشرية«.
وقال��ت الش��رطة إن فني��ي »مختبر س��ان ماتيو 
الجنائي« يقومون حاليًا بالتنقيب في الس��يارة، 
ولم يت��م العثور على رفات بش��رية ف��ي الوقت 

الحالي.
وكان مال��كا المن��زل، ب��ول صع��ب وكريس��تال 
كوندون صعب، قد اش��تريا المن��زل عام 2020 

ويعيشان هناك مع أطفالهما الثالثة الصغار.
وبحس��ب تصريحات لهما يعتقد أن السيارة قد 
تكون دفنت ف��ي الحديقة الخلفي��ة للمنزل قبل 

نح��و ثالثة عق��ود، على عمق يت��راوح بين 4 و5 
أقدام.

وأوضح بيان صادر عن ش��رطة أثيرتون أن أفراد 
عناصرها عثروا على أكياس خرس��انية )أسمنت( 

غير مستخدمة في جميع أنحاء السيارة.
وأع��رب س��كان بالمدين��ة، ومعظ��م قاطنيه��ا 
من األثري��اء وأصح��اب الدخ��ول المرتفعة عن 

صدمتهم للواقعة.
وقالت ج��ارة تدعى أثينا أوغاوا إلح��دى القنوات 
المحلي��ة: »ما حدث لغ��ز وأمر غري��ب، كان من 

المدهش حقا رؤية مثل األمور«.
وقال س��اكن آخر، يدعى بيتر س��ون: »أريد فقط 
أن أعلم كيف حدث ذلك، أنها مس��ألة غربية، في 

العادة الوضع آمن جدًا هنا«.

 رجل يحقق رقمًا عالميًا بممارسة 
تمارين شاقة على ارتفاع 6000 متر

حطمت مجموعة من المتس��لقين، 
بقي��ادة تي��م ميجينس��ون، الرق��م 
لموس��وعة  العالم��ي  القياس��ي 
جيني��س ألعلى فئ��ة لياق��ة بدنية 
في نيبال، بعدما س��افروا إلى آسيا 
للقيام ببع��ض التمارين الرياضية 
الش��اقة على ارتفاع 6000 متر من 

سطح األرض.
 Body وه��دف تيم ميجينس��ون من
جلس��ة  إج��راء   ،Shape Fitness
لياق��ة لمدة 30 دقيقة بما في ذلك 
تماري��ن الضغط واأللواح في »ميرا 
بي��ك« بنيبال ف��ي محاولة لتحطيم 
الرقم القياس��ي العالمي لموسوعة 

جينيس البالغ 5714 مترًا.
وبع��د 9 أي��ام من التس��لق، كس��ر 

المدرب الش��خصي و8 آخ��رون هذا 
اإلنج��از م��ن خ��الل المش��اركة في 
تمارين رياضية ش��اقة على ارتفاع 

6036 مترًا.
وقال تي��م: »بقينا في ه��اي كامب 
على قم��ة ميرا وفي اليوم العاش��ر 
وصلن��ا إل��ى قمة مي��را بي��ك على 
ارتفاع 6476 مت��رًا، والجميع التزم 
بالمهم��ة وذه��ب الجمي��ع بعقلية 

إيجابية«.
وأضاف تيم قائاًل: »أود استكش��اف 
ارتفاع��ات أكثر تطرف��ًا ألرى إلى أي 

مدى يمكن أن تأخذني قدرتي«.
وتعد موسوعة »جينيس«، اآلن من 
أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع 
إليها للتعرف على األرقام القياسية.

 فنان كوري يعيد تدوير اإلطارات 
القديمة ويحولها لمنحوتات مبدعة

ُع��رف الكوري »يونج« الذي ولد عام 1978 كفنان متخصص في تصميم 
مجموعة متنوعة من المنحوتات، مس��تعينًا بإطارات السيارات القديمة 
والتي يقوم بإعادة تدويرها، بحسب موقع thesource. وبدأ يونج عمله 
في س��ن مبكرة، واآلن يقوم بنحت مجموعة من الحيوانات والمخلوقات 
الهجين��ة، حيث يق��وم بدمج خياله مع ش��كل الحيوان��ات الموجودة في 
الحي��اة البرية، ليصن��ع منحوتات فريدة لكائنات تبدو وحش��ية ومرعبة، 

كلها مصنوعة من المطاط.
ويت��راوح ارتفاع المنحوتات من 2 قدم إل��ى 9 أقدام، حيث يأخذ »يونج« 
قطعًا م��ن اإلطارات ويش��كلها في منحوت��ات تخطف األنف��اس، وذلك 
بعد أن يقوم بنحت أش��كاله األولية من األسالك والطين، ثم يلف حوله 

اإلطارات المقطعة.
وحصل يونج على درجة الماجس��تير ف��ي الفنون الجميلة عام 2008 من 
جامعة نيويورك، وقدم عددًا ال يحصى من المعارض الفردية والجماعية، 

.Vogue كما عرضت بعض أعماله في مجالت معروفة مثل

 أمريكا تعثر على سفينة غارقة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر

عثر علماء آثار على س��فينة قديمة غارقة منذ أواخر القرن التاسع 
عش��ر على أحد ضف��اف نهر مسيس��يبي. وظهر حطام الس��فينة 
مع انخفاض مس��تويات المياه بالنهر ال��ذي يهدد بالوصول إلى 
مس��تويات منخفضة قياس��ية في بعض المناطق، حس��بما أفاد 
موقع »سي إن إن« اإلخباري. ورصد العلماء السفينة التي ُيعتقد 
أنها عب��ارة عن عبَّ��ارة، وأخبر أحد الس��كان المحليي��ن بمنطقة 
باتون روج عن وجود الس��فينة وهو يسير على طول الشاطئ في 
وقت سابق من هذا الشهر. وقال تشيب ماكجيمسي، عالم اآلثار 
في والية لويزيانا: »في النهاية، سيعود النهر وستعود السفينة 
تحت الماء«. وأضاف ماكجيمس��ي أن السفينة من المحتمل أنها 
كانت تنقل األش��خاص والعربات التي تجره��ا الخيول من جانب 
واحد من النهر إلى الجانب اآلخر، قبل أن تمتد الجس��ور الرئيسة 

عبر نهر المسيسيبي العظيم.

 »يوتيوب« يضيف خاصية جديدة 
لدعم المعلومات الصحية الموثوقة

أعل��ن موق��ع »يوتيوب« إط��الق خدمة 
جدي��دة بعنوان »هيل��ث«، تتيح إضافة 
عالمة مميزة للفيديوه��ات التي تقدم 
معلوم��ات صحي��ة موث��وق به��ا، ف��ي 
محاولة للحد من تأثيرات المحتوى غير 
الدقي��ق والمضلل عل��ى المنصة. ومن 
المتوق��ع إط��الق الخدمة أوائ��ل العام 

المقبل.
وذكر مدير »يوتيوب« والرئيس العالمي 
لمنصة يوتيوب »هيلث« جراث جراهام، 
أن العالمة الجديدة تهدف إلى تسهيل 
تصنيف أصل أي فيديو مرتبط بالصحة، 
الموثوق��ة  المص��ادر  أن  إل��ى  مش��يرًا 

للموضوع��ات المرتبطة بالصحة كانت 
مهم��ة بالنس��بة لموق��ع »يوتي��وب«، 
والذي يخدم أكثر من ملياري مس��تخدم 

سنويًا من مختلف أنحاء العالم.
ج��اء ه��ذا التحدي��ث، ف��ي محاولة من 
الموق��ع لتحس��ين الخدم��ات بع��د أن 
تعرض في الماضي النتقادات بس��بب 
دقيق��ة  غي��ر  صحي��ة  معلوم��ات  ب��ث 
ومضلل��ة. وف��ي منتص��ف 2020 حذرت 
المعلومات  المفوضي��ة األوروبية م��ن 
الخاطئ��ة عل��ى موقع يوتي��وب في إطار 
حمل��ة لمكافح��ة التضلي��ل المرتب��ط 

بجائحة فيروس كورونا المستجد.

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/1033442
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/23/watan-20221023.pdf?1666499705
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تـــرأس وزير الخارجية والتعـــاون الدولي في دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، ووزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، اجتماع الدورة العاشـــرة للجنـــة الوزارية 

العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.
حضر االجتماع وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر 
الدولـــة بـــوزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي في 
دولـــة اإلمـــارات خليفـــة شـــاهين المـــرر، ووزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة زايـــد الزياني، ووزيـــر النفط 
والبيئـــة المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ محمد 
بن دينه، ورئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات 
البحريـــن خالـــد الرميحـــي، والرئيـــس التنفيـــذي 
لمجلس التنمية االقتصادية خالد حميدان، وعدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي البلديـــن فـــي وزارات 
الخارجية والمالية واالقتصاد والتجارة والطاقة 

واالستثمار.
وفـــي بدايـــة االجتماع، ألقـــى الوزيـــر الزياني كلمة 
أكد فيها أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة 
يأتـــي في إطار حـــرص البلديـــن الشـــقيقين الدائم 
علـــى تعزيز العالقـــات األخويـــة التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة فـــي ظل القيادة الحكيمـــة لعاهل البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشـــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
وأشـــاد وزير الخارجية بما تشهده مسيرة التعاون 
البلديـــن  بيـــن  األخـــوي والشـــراكة االســـتراتيجية 
الشـــقيقين مـــن تطـــور ونماء في جميـــع المجاالت، 
كأنمـــوذج فـــي التالحـــم والتضامـــن والتكاتف بين 
الراســـخة  األخويـــة  للروابـــط  تجســـيًدا  األشـــقاء، 
والقائمة على اإلخاء واالحترام المتبادل والمصالح 

المشتركة ووحدة الهدف والمصير.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالنهج الحكيم 
الشـــقيقة،  اإلمـــارات  لدولـــة  الخارجيـــة  للسياســـة 
وما تبذله من جهود ملموســـة في إشـــاعة الســـالم 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والعالـــم، ودفع مســـيرة 
التعـــاون الخليجي للحفاظ على تماســـك المجلس 
وتعزيز إنجازاته، ودعم العمل العربي المشترك بما 
يحفـــظ األمـــن القومـــي العربي ومصالح الشـــعوب 
العربيـــة، وهـــو مـــا يتطابـــق تمامـــا مـــع السياســـة 

الخارجيـــة لمملكـــة البحريـــن، فـــي ظـــل توجيهات 
الشـــقيقين،  البلديـــن  فـــي  الحكيمتيـــن  القيادتيـــن 

وتماثل األهداف والتطلعات المشتركة.
وعبر وزير الخارجية عن الشـــكر والتقدير لمستوى 
التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية 
فـــي البلدين في المحافـــل اإلقليمية والدولية تجاه 
مختلف القضايا والتحديات، مشـــيدا باهتمام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بتعزيز دور الدبلوماسية 
االقتصاديـــة في تحقيـــق أهداف التنمية الشـــاملة، 
متطلعـــا أن يكـــون هـــذا الجانـــب محـــورا أساســـيا 
فـــي اجتمـــاع اللجنة العليا المشـــتركة، وفـــي العمل 

التعاوني المشترك بين البلدين الشقيقين.
كمـــا أعـــرب الوزيـــر عـــن تقديـــره لســـفيري البلديـــن 
والمسؤولين في وزارتي الخارجية وأعضاء اللجنة 
العليـــا المشـــتركة، علـــى مـــا يقومـــون به مـــن جهود 
متواصلـــة لتحقيق مزيـــد من المنجـــزات التكاملية 
وتوســـيع آفـــاق التعاون والتنســـيق بيـــن حكومتي 
البلدين خدمة للمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين 

الشقيقين.
من جانبه، أعرب ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن زايد آل 
نهيان عن ســـعادته بزيـــارة مملكة البحرين لترؤس 
وفـــد دولـــة اإلمارات العربية المتحـــدة في اجتماع 
الدورة العاشـــرة للجنـــة الوزارية العليا المشـــتركة، 
معربـــا عـــن االمتنـــان لمـــا لقيـــه مـــن كـــرم الضيافة 

وحفاوة االستقبال في مملكة البحرين.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد آل نهيـــان 
البلديـــن  بيـــن  المتجـــذرة  األخويـــة  بالعالقـــات 
والشـــعبين الشـــقيقين، منوها بزيادة حجم التبادل 
التجـــاري بين البلدين، مشـــيرا إلـــى أهمية االرتقاء 
بالتعاون المشـــترك إلى آفاق أكثر شموال بما يحقق 
آمـــال وتطلعـــات عاهـــل البـــالد المعظـــم وصاحـــب 

السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأكد سموه أهمية دفع مسيرة التعاون االقتصادي 
والتجـــاري واالســـتثماري بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
وفتـــح مزيد من الفرص للقطـــاع الخاص وتحفيزه 
للقيـــام بـــدوره االقتصـــادي والتنموي فـــي البلدين، 

مشـــيرا إلى أهمية التوجه إلـــى القطاعات الحيوية 
والقطاعـــات  والتكنولوجيـــا  المتجـــددة  كالطاقـــة 
العائـــد  ذات  المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا  الصحيـــة 

االقتصادي.
وتـــم خـــالل االجتماع اســـتعراض مســـار العالقات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
والشـــعبين الشـــقيقين، وما حققته مـــن تقدم ونمو 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وســـبل تطويـــر التعـــاون 
الثنائي بينهما واالرتقاء به إلى مســـتويات أشـــمل، 
بمـــا يوفـــر آفاًقـــا أوســـع للتعـــاون المشـــترك، ويلبي 
التطلعـــات واألهداف المنشـــودة ويخـــدم المصالح 

المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الثنائـــي  التعـــاون  الجانبـــان مجـــاالت  بحـــث  كمـــا 
االقتصادية واالســـتثمارية والتجاريـــة والصناعية 
وغيرهـــا من المجـــاالت التنموية، كالطاقـــة والبيئة 
والصحة والشؤون اإلسالمية والتنمية االجتماعية 
والتعليـــم والشـــباب والمـــرأة والثقافـــة والســـياحة 
والدراســـات والبحوث، والفرص المتاحة لتوســـيع 

آفاقهـــا خدمـــة للمصالح المشـــتركة، واســـتمعا إلى 
شـــرح مـــن كبار المســـؤولين فـــي الجانبيـــن عما تم 
تحقيقـــه مـــن خطـــوات بنـــاءة لتفعيـــل االتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة بيـــن البلديـــن لدفـــع 
مســـيرة التعاون المشترك إلى آفاق أكثر شموال بما 
يخـــدم المصالـــح المتبادلة بين البلديـــن وبما يعود 

بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.
وأكد رئيســـا الوفدين البحريني واإلماراتي اإلرادة 
لمواصلـــة تطويـــر  للبلديـــن  المشـــتركة  السياســـية 
العالقـــات المتميـــزة بينهمـــا، والرغبـــة القويـــة فـــي 
تنميتهـــا في جميع المجاالت، بمـــا يحقق المصلحة 

المشتركة ويوفر آفاقًا أوسع لمستقبليهما.
واســـتعرض الجانبان العالقات الثنائية القائمة بين 
البلديـــن في مختلـــف المجاالت، وفي ضـــوء ما تم 
توقيعـــه من مذكـــرات تفاهم وبرنامـــج تنفيذي في 
9 نوفمبـــر 2021 فـــي أبوظبـــي، أمـــام رئيـــس دولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، فقد أكدا أهمية اســـتمرار ومواصلة دعم 
وتعزيز وتطوير عالقات التعاون وتفعيلها بما يلبي 
المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بعمق العالقات 
األخوية التاريخية بين البلدين الشـــقيقين، وأبديا 
ارتياحهما لمســـتوى التشـــاور والتنســـيق السياسي 
القائـــم بينهمـــا بشـــأن القضايـــا الثنائيـــة واإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك، وأوصى الجانبان 
بمواصلة هذا التشـــاور بين المسؤولين في وزارتي 

خارجية البلدين الشقيقين.
كمـــا أكـــد الجانبـــان حرصهمـــا علـــى تنســـيق العمل 
اإلقليميـــة  والمحافـــل  المنظمـــات  فـــي  ســـويًا 
والدوليـــة، الســـيما مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية، وجامعة الـــدول العربية، ومنظمة التعاون 
اإلســـالمي، ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة، مـــن أجـــل 

تحقيق مصالحهما ودعم العمل الُمشترك.
والمتميـــز  المشـــترك  بالتعـــاون  الجانبـــان  وأشـــاد 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي المجـــال القنصلـــي، 
خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  أكاديميـــة  وبيـــن 
للدراســـات الدبلوماســـية، وأكاديميـــة أنور قرقاش 
الدبلوماســـية، وأكـــدا أهمية دور ســـفارات البلدين 
في متابعة تفعيل االتفاقـــات الموقعة بين البلدين 
الشـــقيقين، وذلك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 
ووزارتـــي الخارجية لإلســـهام فـــي تحقيق أهداف 

اللجنة المشتركة.

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
حـــرص مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك 
البـــالد المعّظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفة، على توطيد 
أواصر التعاون والشراكة االستراتيجية 
الفاعلـــة والمتميـــزة مـــع منظمـــة األمـــم 
بمـــا  المتخصصـــة،  المتحـــدة ووكاالتهـــا 

يدعـــم األهـــداف المشـــتركة فـــي حفـــظ 
الســـلم واألمن الدوليين، وتعزيز احترام 
حقـــوق اإلنســـان والحريات األساســـية، 

ودعم التنمية المستدامة.

وأعـــرب الوزيـــر، عـــن اعتزازه بمشـــاركة 
الدولـــي  المجتمـــع  البحريـــن  مملكـــة 
االحتفاء بيوم األمـــم المتحدة والذكرى 
المنظمـــة  إلنشـــاء  والســـبعين  الســـابعة 
الدولية، والذي يوافق الرابع والعشـــرين 
من أكتوبر حول موضـــوع “إعادة البناء 
مًعا لتحقيق السالم واالزدهار”، في إطار 
التزامهـــا بمبـــادئ ميثاق األمـــم المتحدة 
ومقاصده الســـامية في إقامة العالقات 
الدوليـــة وتعزيزهـــا على أســـس من الود 
واالحترام المتبـــادل، وعدم التدخل في 
شؤون الدول األخرى، وتوطيد التعاون 
الدولـــي فـــي حمايـــة البيئـــة ومكافحـــة 
التغيـــرات المناخيـــة وتنســـيق عمليـــات 

اإلغاثة وخدمة اإلنسانية.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين الدائم 
في ظل النهج اإلنساني الحكيم لصاحب 
وتوجهـــات  المعّظـــم،  الملـــك  الجاللـــة 
الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، على 
إرســـاء قيم التسامح والتعايش السلمي 
بيـــن األديـــان والثقافـــات والحضـــارات، 
ومكافحة التطرف والكراهية واإلرهاب، 
فـــي تســـوية  الدوليـــة  الشـــراكة  ودعـــم 
النزاعـــات اإلقليمية والدولية عن طريق 
الحوار والســـبل الدبلوماســـية، بما يلبي 
تطلعـــات شـــعوب المنطقـــة والعالـــم في 

األمن والسالم والرخاء.
 وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة تمســـك مملكـــة 
البحريـــن بقيمها الدبلوماســـية الحكيمة 
والنابعة من تاريخها العريق، وسياستها 
فـــي  المشـــرف  وحضورهـــا  المعتدلـــة، 
المحافـــل الدوليـــة منـــذ انضمامهـــا إلـــى 
األمـــم المتحدة كدولة كاملـــة العضوية، 

 ،1971 عـــام  العربيـــة  الـــدول  وجامعـــة 
وعضويتهـــا الفاعلة في مجلس التعاون 
ثقـــة  وتزايـــد  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول 
المجتمع الدولي بانتخابها مؤخًرا عضًوا 
فـــي لجنـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ومجلـــس االتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت، 
لمنظمـــة  الدولـــي  التربيـــة  ومكتـــب 
اليونســـكو، ورئاســـتها للجنـــة التنفيذية 
المـــواد  بشـــأن  مونتريـــال  لبروتوكـــول 
ولحـــوار  األوزون،  لطبقـــة  المســـتنفدة 
التعاون اآلسيوي، وتصنيفها في المرتبة 
ا ضمن الدول  الخامســـة والثالثين عالميًّ
ا وفًقا  ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّ

لتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 واســـتعرض وزيـــر الخارجيـــة مبادرات 
مملكـــة البحريـــن الداعمـــة للشـــراكة مع 
منظومة األمـــم المتحدة بموجب وثيقة 
إطـــار التعـــاون االســـتراتيجي والتنميـــة 
المســـتدامة الموقعة مع إحدى وعشرين 
وكالة أممية مقيمة، وإســـهاماتها الرائدة 
على الساحة العالمية في ترسيخ السالم 
والحـــوار والتســـامح الدينـــي باحتضان 
“ملتقى البحرين.. حوار الشـــرق والغرب 
مـــن أجـــل التعايـــش اإلنســـاني”، برعاية 
ملكية ســـامية، وبمشـــاركة قداسة البابا 
فرنســـيس بابا الفاتيـــكان، واإلمام األكبر 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر الشـــريف 
المســـلمين،  حكمـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
وتنظيمهـــا لحـــوار المنامـــة فـــي دورتـــه 
الشـــهر  خـــالل  وذلـــك  عشـــرة،  الثامنـــة 

المقبل.
المحـــوري  المملكـــة  دور  إلـــى  وتطـــّرق 
والتضامـــن  التســـامح  تشـــجيع  فـــي 
جهـــود  خـــالل  مـــن  الدولـــي،  اإلنســـاني 
للتعايـــش  العالمـــي  الملـــك حمـــد  مركـــز 

الســـلمي، وإطالق جائزة عيسى لخدمة 
اإلنســـانية، و”جائـــزة اليونســـكو - الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الستخدامات 
تكنولوجيات المعلومـــات واالتصال في 
مجال التعليم”، وجائزة األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين 
بالتعـــاون مـــع األمـــم المتحـــدة،  المـــرأة 
وغيرهـــا مـــن مبـــادرات تمكين الشـــباب 
ودعـــم التنمية المســـتدامة، وإســـهامات 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية في 
تقديم المســـاعدات اإلغاثية والتنموية، 
وتوجهاتهـــا الرائـــدة واســـتثماراتها فـــي 
الســـيبراني  واألمـــن  الفضـــاء  قطاعـــات 

والطاقة المتجددة.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين، 
المتحـــدة،  األمـــم  بيـــوم  تحتفـــي  وإذ 
لتؤكد تقديرها وفخرهـــا بعطاء الكوادر 
الدبلوماســـية الوطنيـــة، رجـــاالً ونســـاًء، 
مـــدى  علـــى  الوطنـــي  العمـــل  رواد  مـــن 
وتثمينهـــا  الماضيـــة،  الخمســـة  العقـــود 
الشـــابة، وعزمهـــا  الكفـــاءات  إلبداعـــات 
على مواصلة مســـيرة الشراكات الدولية 
الفاعلة والدبلوماسية متعددة األطراف 
فـــي تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، وترســـيخ 
الســـلم واألمن اإلقليمي والدولي، ودعم 
الخطـــة  بموجـــب  المســـتدامة  التنميـــة 
2022-( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

2026(، التـــي تـــم إعدادهـــا بالتعاون مع 
مكتب المنســـق المقيم لألمـــم المتحدة، 
ومتابعـــة تنفيذهـــا فـــي إطـــار التعـــاون 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
والمجتمع المدنـــي واالنفتاح البناء على 

المنظمات الدولية واإلقليمية.

المنامة - بنا

الدفع بمسيرة التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البحرين واإلمارات

شراكة وطيدة واستراتيجية مع األمم المتحدة في إرساء السالم

االرتقاء بالعالقات الوطيدة نحو مستويات أكثر شموال... اللجنة العليا المشتركة:

دور محوري للبحرين في تشجيع التسامح بين األديان... الزياني:

انعقاد اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
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تقرير يرصد جهود البحرين في التسامح والتعايش
بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات “حوار الشرق والغرب”

أعلنت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان عن 
البدء فـــي توثيق تجربة مملكـــة البحرين 
التســـامح  فـــي مجـــال تعزيـــز  وجهودهـــا 
وذلـــك  الدينيـــة،  والتعدديـــة  والتعايـــش 
بالتزامـــن مع قرب انعقـــاد فعاليات ملتقى 
البحريـــن »حوار الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني« الـــذي ســـُيعقد تحت 
رعايـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مطلع 
نوفمبـــر المقبـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، بّين  
رئيس لجنة البحوث والدراســـات بجمعية 
المرصد لحقوق اإلنسان علي المرشدي أن 
فكـــرة إصدار هذا التقريـــر التوثيقي تأتي 
فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه المملكة مـــن قيم 
وثقافة التســـامح واالحتـــرام ونبذ مظاهر 
التعصب والكراهيـــة والتمييز، بما يجعلها 

نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش، إذ 
ســـيهدف التقرير إلى تسليط الضوء على 
الجهود المبذولة في هذا المجال وبشـــكل 
يبيـــن التنوع الدينـــي، ويؤكد علـــى الدور 

الفاعل للمملكة في مد جسور الحوار.

ســـوف  التقريـــر  المرشـــدي أن  وأضـــاف 
يتناول محـــاور مهمة تمثـــل جهود مملكة 
التعايـــش  قضايـــا  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
السلمي والتســـامح والتعددية الدينية، إذ 

ســـيتضمن رصـــدًا للتشـــريعات والقوانين 
والمبـــادرات واإلجـــراءات التـــي ترجمـــت 
بقضايـــا  اهتمامهـــا  الواقـــع  أرض  علـــى 
التعايش والتسامح، وكذلك بلورة مبادئها 
بعيـــدًا  اإلنســـان  احتـــرام  فـــي  الراســـخة 
عـــن االختالفات بيـــن األديـــان والطوائف 
واألقليـــات واألعـــراق، وبمـــا يجعـــل مـــن 
خصبـــة  وأرض  آمنـــة  بيئـــة  البحريـــن 
للعيش فيهـــا من كل الطوائـــف والديانات 
والشـــعوب. وختم المرشدي بالتأكيد على 
أن مملكة البحرين تعد قصة نجاح قدمت 
أفضـــل نمـــوذج دولي وواقعـــي يقوم على 
تأصيل قيم التسامح والتعايش، فنجحت 
على مدى العصور في وضع أسس راسخة 
لمبادئ التســـامح والتعايش، مما يستحق 

توثيقها والتعريف بها.

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
سفيرة جمهورية فنلندا لدى مملكة 
البحريـــن ماريان نيســـيال، والمقيمة 
فـــي أبوظبي، بحضور ايتو ســـالمي 
مقـــر  فـــي  وذلـــك  الســـفيرة،  نائبـــة 

المؤسسة بضاحية السيف.
وتناول اللقـــاء، التعريف بدور الذي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  بـــه  تضطلـــع 

لحقـــوق اإلنســـان فـــي التعاطي مع 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  المواضيـــع 
اإلنســـان، باإلضافة إلى ســـبل تعزيز 
الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

خاصة الحقوقية منها.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الســـفيرة عـــن 
حســـن  علـــى  وتقديرهـــا  شـــكرها 
االستقبال، متمنية لمملكة البحرين 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

تعزيز العالقات الحقوقية مع فنلندا
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المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  نظمـــت 
والتنســـيق  بالتعـــاون  النســـائية 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــع 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
فعاليـــة  الهـــالل  ومستشـــفى 
التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن  توعويـــة 

بسرطان الثدي.
واشتملت الفعالية على محاضرة 
قدمتها الطبيبـــة أميرة عبداألمير 
بينـــت  الهـــالل،  مستشـــفى  مـــن 
خاللها مسببات المرض وأعراضه 
ومراحلـــه وطـــرق الوقايـــة منـــه، 
المبكـــر  الكشـــف  إلـــى  باإلضافـــة 
ألهميتـــه فـــي تســـهيل العالج في 
نمـــط  واتبـــاع  األولـــى،  مراحلـــه 
الحيـــاة الصحي لما لـــه من نتائج 

تعود بالفائدة على الصحة.
أركان  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
مـــن  عـــدد  إلجـــراء  مخصصـــة 
فحوصات الدم، وتقديم النصائح 

واالرشادات الطبية للمشاركات.
الفعاليـــة  هـــذه  تنظيـــم  ويأتـــي 
والتنســـيق  التعـــاون  إطـــار  فـــي 

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  بيـــن 
النسائية وإدارة الشئون الصحية 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
والبرامـــج  المحاضـــرات  لتقديـــم 
التوعويـــة والفعاليـــات المصاحبة 
بســـرطان  التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن 

الثدي.

اشتملت على أركان إلجراء فحوصات الدم للمشاركات

الشرطة النسائية تنظم فعالية توعوية عن سرطان الثدي
المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أقامـــت 
األعلـــى للقضاء محاضـــرة توعوية 
للكشـــف المبكر عن سرطان الثدي، 
استشـــارية  أجـــور  وفـــاء  ألقتهـــا 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة وأورام 
نســـائية، وتأتـــي هـــذه المحاضـــرة 
تزامًنـــا مـــع شـــهر أكتوبـــر العالمـــي 
للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي، وذلـــك 
بمبنـــى األمانة العامـــة في المنطقة 
عضـــوات  بحضـــور  الدبلوماســـية 
لجنـــة تكافـــؤ الفرص مـــن عضوات 
السلطة القضائية وموظفي األمانة 

العامة والنيابة العامة.   
أهميـــة  أجـــور  وفـــاء  وتناولـــت 
الكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي 
وأوضحـــت وســـائل الوقايـــة منـــه 

إلـــى  باإلضافـــة  العـــالج،  ومرحلـــة 
الذاتـــي،  الفحـــص  كيفيـــة  تعليـــم 
وشـــددت علـــى أن الكشـــف المبكر 
عاليـــة  نجـــاح  نســـب  إلـــى  يـــؤدي 
وشفاء بنسبة تتجاوز الـ 95 % في 
حال اكتشـــاف المرض في مراحله 

األولى.

وتحرص األمانـــة العامة من خالل 
المحاضـــرات التوعوية والتثقيفية 
على نشر الوعي لمنتسبيها وتعزيز 
والنفســـية،  الصحيـــة  ســـالمتهم 
وعلـــى ضـــرورة التثقيـــف الصحي 
من أجـــل بنـــاء نمط حيـــاة صحية 

وسليمة.

في محاضرة توعوية للكشف المبكر عن المرض... أجور:

شفاء بنسبة 95 % حال اكتشاف سرطان الثدي مبكرا

قالت إدارة األوقاف الجعفرية إن مجلس اإلدارة الحالي أخذ على عاتقه تحريـك الجمـود الموجـود فـي سيولة المـال 
المتوفر لديـــه فـــي البنوك بمردود متـــدني، وذلـك مـن خـــال االستفادة مـن اسـتثماره في األماكن اآلمنـة ذات مـردود 

الفائدة المرتفعـة مقارنة بمـا تعطيـه البـنـوك.

وأشـــارت اإلدارة فـــي تقريـــر لهـــا حـــول 
االستثمارات التي دخلــــت فيهـا اإلدارة 
العـــام  خـــالل  وعقـــارات  صكـــوك  مـــن 
الماضـــي، إلـــى أن المجلـــس وجـــد مــــن 
المناســــب االستثمار في الصكوك كونهـا 
ال تواجــــه مخـاطر المضاربة، ومضمونة 
مــــن جـهــــات حكوميــــة رسمية كمـا هـو 
الحــــال فــــي الصكوك السيادية لمملكــــة 

البحــــرين وسلطنة عمـان أو جهات ذات 
اعتبار، مغطــــاة مــــن شـركــــاء مــــن ذوي 
االقتدار والسمعة الطيبـة، وهـي واجبـة 
االســـتحقاق حســـب المواعيد المحددة 

المعلن عنها. 
وذكرت اإلدارة أنه بلــــغ حجم االستثمار 
فـي مجـمــــل الصكوك التـي تـم شـراءها 
حــــدود  فــــي  الماضـــي  ديســـمبر  لغايـــة 

ألفـــًا  و790  مليونـــًا   15 وقـــدره  مبلـــغ 
و498 دينـــارًا،  بـعـائــــد سـنــــوي مقـــداره 
780 ألفـــًا و831 دينـــارًا، توزعت على 6 
ماليين و890 ألـــف دينار صكوك مملكة 
البحريـــن، و7 مالييـــن و10 آالف و498 
دينار صكوك ســـلطنة عمـــان، إلى جانب 
مليـــون و890 ألـــف دينـــار صكـــوك ديار 

المحرق.

فـــي  عملـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ذات الوقـــت علـــى تخفيض االســـتثمار 
في الودائع لــــدى البنوك، خصوصًا بعــــد 
انخفاض ســـعر الفائــــدة التــــي تعطيهــــا 
البنوك فـي الوقت الحاضر، حيث بلغـت 
حـجــــم الودائـــع المودعــــة فــــي البنــــوك 
فــــي حــــدود 8 ماليين و623 ألفا و125 
دينـــارا، بعائد ســـنوية مقـــداره 250 ألفا 

و516 دينارا.
وأكدت اإلدارة أن جميع هذه الخطوات 
تمت تحت علم واطالع رئيس المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية ووزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

استثمرتها “الجعفرية” في الصكـوك فـي 2021
لتحريك الجمود في سيولة المال المتوفر لها في البنوك

شاركت مملكة البحرين ممثلًة بوزارة شؤون 
اإلعـــالم فـــي أعمـــال الـــدورة الثانيـــة عشـــرة 
للمؤتمـــر اإلســـالمي لوزراء اإلعـــالم، بتنظيم 
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
والتي أقيمت بمدينة إســـطنبول بالجمهورية 
التركية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت 
عنوان “مناهضة التضليل اإلعالمي وظاهرة 
اإلســـالموفوبيا فـــي عصر ما بعـــد الحقيقة”، 
بحضـــور وزراء وممثليـــن رفيعـــي المســـتوى 

من 57 دولة.
 وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحرين وكيـــل وزارة 
شـــؤون اإلعالم عبدالرحمن محمد بحر نيابة 
عـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان النعيمي، 
وخالل أعمال المؤتمر ألقى عبدالرحمن بحر 

كلمة وزير اإلعالم، مؤكدا خاللها أن االرتقاء 
بواقع اإلعالم في العالم اإلسالمي وتطويره 
يشـــكل محوًرا جوهرًيا في تعزيز قدرة دول 
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي علـــى مواجهـــة 
التحديات الراهنة بمختلف أبعادها وآثارها.

 وأشـــار إلـــى أنـــه تلبيـــة لدعـــوة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ستســـتقبل البحرين بعد 
أيـــام، فـــي زيـــارة رســـمية تاريخية، قداســـة 
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واإلمام األكبر 
األســـتاذ أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف، 
حيث ســـتقام خالل الزيـــارة فعاليات ملتقى 
البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
التعايـــش اإلنســـاني” فـــي تأكيـــد علـــى نهـــج 
البحرين الراسخ لمد جسور الحوار بين قادة 

األديـــان والمذاهـــب ورمـــوز الفكـــر والثقافـــة 
واإلعـــالم، وامتـــداًدا لحرصهـــا علـــى تحقيق 
التقـــارب والتعـــاون المشـــترك بين الشـــعوب 

والثقافـــات، لمـــا تمتلكه من تاريـــخ ممتد من 
العطاء اإلنســـاني والمبادرات التي ترمي إلى 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والســـالم واالســـتقرار 

والتآخي من أجل خير البشرية وازدهارها.
ونـــوه إلى أن المؤسســـات اإلعالمية، ســـواء 
الرســـمية أو الخاصـــة، تقـــع عليها مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي أن تكـــون معبـــرة عـــن سياســـات 
ديننـــا  مـــن  المســـتمدة  الـــدول  وتوجهـــات 
اإلسالمي الحنيف، والتي تحث على السالم 
والتعـــاون والتضامن بين الشـــعوب من أجل 

رخاء البشرية ونمائها.
 وشـــدد علـــى أن المرحلـــة الراهنـــة تحتـــاج 
تكثيف التنسيق والتعاون اإلعالمي المشترك 
على مســـتوى الدول العربية واإلسالمية من 
أجـــل إعالم يعبر بصورة أوضـــح عن موقفها 

الموحد في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
 وأكـــد أهميـــة تقديـــم رســـالة إعالميـــة ذات 
مضمـــون هادف، وقادر علـــى مخاطبة اآلخر 
وإيصـــال صوتنا من خـــالل التركيز على قيم 
اإلســـالم الســـمحة التـــي تدعـــو إلـــى المحبة 
والتعايش واإلخاء والوسطية وتنبذ كل فكر 

متطرف أو متعصب.
 ودعـــا إلـــى تبنـــي خطـــاب إعالمي إســـالمي 
مشـــترك يتماشى والتطورات المتسارعة في 
مجـــال اإلعالم، الســـيما مع تزايـــد أثر وتأثير 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، والعمـــل مـــن 
أجـــل تعزيز التبادل الثقافـــي واإلعالمي بين 
دولنـــا في كل ما يدعم قضايا الســـلم واألمن 

والتعاون المشترك.

المنامة - بنا

“إعالن اسطنبول” دعوة للحوار بين الثقافة اإلسالمية وثقافات العالم
بحر: مخاطبة اآلخر عبر التركيز على قيم اإلسالم السمحة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تقرير يرصد جهود البحرين في التسامح والتعايش
بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات “حوار الشرق والغرب”

أعلنت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان عن 
البدء فـــي توثيق تجربة مملكـــة البحرين 
التســـامح  فـــي مجـــال تعزيـــز  وجهودهـــا 
وذلـــك  الدينيـــة،  والتعدديـــة  والتعايـــش 
بالتزامـــن مع قرب انعقـــاد فعاليات ملتقى 
البحريـــن »حوار الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني« الـــذي ســـُيعقد تحت 
رعايـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مطلع 
نوفمبـــر المقبـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، بّين  
رئيس لجنة البحوث والدراســـات بجمعية 
المرصد لحقوق اإلنسان علي المرشدي أن 
فكـــرة إصدار هذا التقريـــر التوثيقي تأتي 
فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه المملكة مـــن قيم 
وثقافة التســـامح واالحتـــرام ونبذ مظاهر 
التعصب والكراهيـــة والتمييز، بما يجعلها 

نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش، إذ 
ســـيهدف التقرير إلى تسليط الضوء على 
الجهود المبذولة في هذا المجال وبشـــكل 
يبيـــن التنوع الدينـــي، ويؤكد علـــى الدور 

الفاعل للمملكة في مد جسور الحوار.

ســـوف  التقريـــر  المرشـــدي أن  وأضـــاف 
يتناول محـــاور مهمة تمثـــل جهود مملكة 
التعايـــش  قضايـــا  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
السلمي والتســـامح والتعددية الدينية، إذ 

ســـيتضمن رصـــدًا للتشـــريعات والقوانين 
والمبـــادرات واإلجـــراءات التـــي ترجمـــت 
بقضايـــا  اهتمامهـــا  الواقـــع  أرض  علـــى 
التعايش والتسامح، وكذلك بلورة مبادئها 
بعيـــدًا  اإلنســـان  احتـــرام  فـــي  الراســـخة 
عـــن االختالفات بيـــن األديـــان والطوائف 
واألقليـــات واألعـــراق، وبمـــا يجعـــل مـــن 
خصبـــة  وأرض  آمنـــة  بيئـــة  البحريـــن 
للعيش فيهـــا من كل الطوائـــف والديانات 
والشـــعوب. وختم المرشدي بالتأكيد على 
أن مملكة البحرين تعد قصة نجاح قدمت 
أفضـــل نمـــوذج دولي وواقعـــي يقوم على 
تأصيل قيم التسامح والتعايش، فنجحت 
على مدى العصور في وضع أسس راسخة 
لمبادئ التســـامح والتعايش، مما يستحق 

توثيقها والتعريف بها.

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
سفيرة جمهورية فنلندا لدى مملكة 
البحريـــن ماريان نيســـيال، والمقيمة 
فـــي أبوظبي، بحضور ايتو ســـالمي 
مقـــر  فـــي  وذلـــك  الســـفيرة،  نائبـــة 

المؤسسة بضاحية السيف.
وتناول اللقـــاء، التعريف بدور الذي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  بـــه  تضطلـــع 

لحقـــوق اإلنســـان فـــي التعاطي مع 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  المواضيـــع 
اإلنســـان، باإلضافة إلى ســـبل تعزيز 
الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

خاصة الحقوقية منها.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الســـفيرة عـــن 
حســـن  علـــى  وتقديرهـــا  شـــكرها 
االستقبال، متمنية لمملكة البحرين 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

تعزيز العالقات الحقوقية مع فنلندا
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المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  نظمـــت 
والتنســـيق  بالتعـــاون  النســـائية 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــع 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
فعاليـــة  الهـــالل  ومستشـــفى 
التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن  توعويـــة 

بسرطان الثدي.
واشتملت الفعالية على محاضرة 
قدمتها الطبيبـــة أميرة عبداألمير 
بينـــت  الهـــالل،  مستشـــفى  مـــن 
خاللها مسببات المرض وأعراضه 
ومراحلـــه وطـــرق الوقايـــة منـــه، 
المبكـــر  الكشـــف  إلـــى  باإلضافـــة 
ألهميتـــه فـــي تســـهيل العالج في 
نمـــط  واتبـــاع  األولـــى،  مراحلـــه 
الحيـــاة الصحي لما لـــه من نتائج 

تعود بالفائدة على الصحة.
أركان  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
مـــن  عـــدد  إلجـــراء  مخصصـــة 
فحوصات الدم، وتقديم النصائح 

واالرشادات الطبية للمشاركات.
الفعاليـــة  هـــذه  تنظيـــم  ويأتـــي 
والتنســـيق  التعـــاون  إطـــار  فـــي 

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  بيـــن 
النسائية وإدارة الشئون الصحية 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
والبرامـــج  المحاضـــرات  لتقديـــم 
التوعويـــة والفعاليـــات المصاحبة 
بســـرطان  التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن 

الثدي.

اشتملت على أركان إلجراء فحوصات الدم للمشاركات

الشرطة النسائية تنظم فعالية توعوية عن سرطان الثدي
المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أقامـــت 
األعلـــى للقضاء محاضـــرة توعوية 
للكشـــف المبكر عن سرطان الثدي، 
استشـــارية  أجـــور  وفـــاء  ألقتهـــا 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة وأورام 
نســـائية، وتأتـــي هـــذه المحاضـــرة 
تزامًنـــا مـــع شـــهر أكتوبـــر العالمـــي 
للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي، وذلـــك 
بمبنـــى األمانة العامـــة في المنطقة 
عضـــوات  بحضـــور  الدبلوماســـية 
لجنـــة تكافـــؤ الفرص مـــن عضوات 
السلطة القضائية وموظفي األمانة 

العامة والنيابة العامة.   
أهميـــة  أجـــور  وفـــاء  وتناولـــت 
الكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي 
وأوضحـــت وســـائل الوقايـــة منـــه 

إلـــى  باإلضافـــة  العـــالج،  ومرحلـــة 
الذاتـــي،  الفحـــص  كيفيـــة  تعليـــم 
وشـــددت علـــى أن الكشـــف المبكر 
عاليـــة  نجـــاح  نســـب  إلـــى  يـــؤدي 
وشفاء بنسبة تتجاوز الـ 95 % في 
حال اكتشـــاف المرض في مراحله 

األولى.

وتحرص األمانـــة العامة من خالل 
المحاضـــرات التوعوية والتثقيفية 
على نشر الوعي لمنتسبيها وتعزيز 
والنفســـية،  الصحيـــة  ســـالمتهم 
وعلـــى ضـــرورة التثقيـــف الصحي 
من أجـــل بنـــاء نمط حيـــاة صحية 

وسليمة.

في محاضرة توعوية للكشف المبكر عن المرض... أجور:

شفاء بنسبة 95 % حال اكتشاف سرطان الثدي مبكرا

قالت إدارة األوقاف الجعفرية إن مجلس اإلدارة الحالي أخذ على عاتقه تحريـك الجمـود الموجـود فـي سيولة المـال 
المتوفر لديـــه فـــي البنوك بمردود متـــدني، وذلـك مـن خـــال االستفادة مـن اسـتثماره في األماكن اآلمنـة ذات مـردود 

الفائدة المرتفعـة مقارنة بمـا تعطيـه البـنـوك.

وأشـــارت اإلدارة فـــي تقريـــر لهـــا حـــول 
االستثمارات التي دخلــــت فيهـا اإلدارة 
العـــام  خـــالل  وعقـــارات  صكـــوك  مـــن 
الماضـــي، إلـــى أن المجلـــس وجـــد مــــن 
المناســــب االستثمار في الصكوك كونهـا 
ال تواجــــه مخـاطر المضاربة، ومضمونة 
مــــن جـهــــات حكوميــــة رسمية كمـا هـو 
الحــــال فــــي الصكوك السيادية لمملكــــة 

البحــــرين وسلطنة عمـان أو جهات ذات 
اعتبار، مغطــــاة مــــن شـركــــاء مــــن ذوي 
االقتدار والسمعة الطيبـة، وهـي واجبـة 
االســـتحقاق حســـب المواعيد المحددة 

المعلن عنها. 
وذكرت اإلدارة أنه بلــــغ حجم االستثمار 
فـي مجـمــــل الصكوك التـي تـم شـراءها 
حــــدود  فــــي  الماضـــي  ديســـمبر  لغايـــة 

ألفـــًا  و790  مليونـــًا   15 وقـــدره  مبلـــغ 
و498 دينـــارًا،  بـعـائــــد سـنــــوي مقـــداره 
780 ألفـــًا و831 دينـــارًا، توزعت على 6 
ماليين و890 ألـــف دينار صكوك مملكة 
البحريـــن، و7 مالييـــن و10 آالف و498 
دينار صكوك ســـلطنة عمـــان، إلى جانب 
مليـــون و890 ألـــف دينـــار صكـــوك ديار 

المحرق.

فـــي  عملـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ذات الوقـــت علـــى تخفيض االســـتثمار 
في الودائع لــــدى البنوك، خصوصًا بعــــد 
انخفاض ســـعر الفائــــدة التــــي تعطيهــــا 
البنوك فـي الوقت الحاضر، حيث بلغـت 
حـجــــم الودائـــع المودعــــة فــــي البنــــوك 
فــــي حــــدود 8 ماليين و623 ألفا و125 
دينـــارا، بعائد ســـنوية مقـــداره 250 ألفا 

و516 دينارا.
وأكدت اإلدارة أن جميع هذه الخطوات 
تمت تحت علم واطالع رئيس المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية ووزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

استثمرتها “الجعفرية” في الصكـوك فـي 2021
لتحريك الجمود في سيولة المال المتوفر لها في البنوك

شاركت مملكة البحرين ممثلًة بوزارة شؤون 
اإلعـــالم فـــي أعمـــال الـــدورة الثانيـــة عشـــرة 
للمؤتمـــر اإلســـالمي لوزراء اإلعـــالم، بتنظيم 
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
والتي أقيمت بمدينة إســـطنبول بالجمهورية 
التركية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت 
عنوان “مناهضة التضليل اإلعالمي وظاهرة 
اإلســـالموفوبيا فـــي عصر ما بعـــد الحقيقة”، 
بحضـــور وزراء وممثليـــن رفيعـــي المســـتوى 

من 57 دولة.
 وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحرين وكيـــل وزارة 
شـــؤون اإلعالم عبدالرحمن محمد بحر نيابة 
عـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان النعيمي، 
وخالل أعمال المؤتمر ألقى عبدالرحمن بحر 

كلمة وزير اإلعالم، مؤكدا خاللها أن االرتقاء 
بواقع اإلعالم في العالم اإلسالمي وتطويره 
يشـــكل محوًرا جوهرًيا في تعزيز قدرة دول 
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي علـــى مواجهـــة 
التحديات الراهنة بمختلف أبعادها وآثارها.

 وأشـــار إلـــى أنـــه تلبيـــة لدعـــوة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ستســـتقبل البحرين بعد 
أيـــام، فـــي زيـــارة رســـمية تاريخية، قداســـة 
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واإلمام األكبر 
األســـتاذ أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف، 
حيث ســـتقام خالل الزيـــارة فعاليات ملتقى 
البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
التعايـــش اإلنســـاني” فـــي تأكيـــد علـــى نهـــج 
البحرين الراسخ لمد جسور الحوار بين قادة 

األديـــان والمذاهـــب ورمـــوز الفكـــر والثقافـــة 
واإلعـــالم، وامتـــداًدا لحرصهـــا علـــى تحقيق 
التقـــارب والتعـــاون المشـــترك بين الشـــعوب 

والثقافـــات، لمـــا تمتلكه من تاريـــخ ممتد من 
العطاء اإلنســـاني والمبادرات التي ترمي إلى 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والســـالم واالســـتقرار 

والتآخي من أجل خير البشرية وازدهارها.
ونـــوه إلى أن المؤسســـات اإلعالمية، ســـواء 
الرســـمية أو الخاصـــة، تقـــع عليها مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي أن تكـــون معبـــرة عـــن سياســـات 
ديننـــا  مـــن  المســـتمدة  الـــدول  وتوجهـــات 
اإلسالمي الحنيف، والتي تحث على السالم 
والتعـــاون والتضامن بين الشـــعوب من أجل 

رخاء البشرية ونمائها.
 وشـــدد علـــى أن المرحلـــة الراهنـــة تحتـــاج 
تكثيف التنسيق والتعاون اإلعالمي المشترك 
على مســـتوى الدول العربية واإلسالمية من 
أجـــل إعالم يعبر بصورة أوضـــح عن موقفها 

الموحد في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
 وأكـــد أهميـــة تقديـــم رســـالة إعالميـــة ذات 
مضمـــون هادف، وقادر علـــى مخاطبة اآلخر 
وإيصـــال صوتنا من خـــالل التركيز على قيم 
اإلســـالم الســـمحة التـــي تدعـــو إلـــى المحبة 
والتعايش واإلخاء والوسطية وتنبذ كل فكر 

متطرف أو متعصب.
 ودعـــا إلـــى تبنـــي خطـــاب إعالمي إســـالمي 
مشـــترك يتماشى والتطورات المتسارعة في 
مجـــال اإلعالم، الســـيما مع تزايـــد أثر وتأثير 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، والعمـــل مـــن 
أجـــل تعزيز التبادل الثقافـــي واإلعالمي بين 
دولنـــا في كل ما يدعم قضايا الســـلم واألمن 

والتعاون المشترك.

المنامة - بنا

“إعالن اسطنبول” دعوة للحوار بين الثقافة اإلسالمية وثقافات العالم
بحر: مخاطبة اآلخر عبر التركيز على قيم اإلسالم السمحة
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