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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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»ف������ن������ادق ال���خ���ل���ي���ج« ت���دخ���ل 
���س��وق��ي ج���ورج���ي���ا واأذرب���ي���ج���ان

كتب محمد الساعي:

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
فنادق الخليج جارفيلد جونز أن هناك 
عروضا تدرسها المجموعة حاليا إلدارة 
ــدد مــن الـــدول  مــشــاريــع فــنــدقــيــة فــي عـ
ــان وغــيــرهــمــا،  ــيـــجـ مــثــل جــورجــيــا وأذربـ
للدخول  المجموعة  عمل  جــانــب  الــى 
 .2023 عام  السعودي خالل  السوق  في 
وعلى المستوى المحلي، من المرتقب 
على  مشروعين  المجموعة  تضيف  أن 
القادمة  القليلة  األشــهــر  خــالل  األقـــل 

ما  استعادت  المجموعة قد  إن  وقال جونز  أعمالها.  إلى محفظة 
ال يقل عن 75% من نشاطها مقارنة بعام 2019، ومن المأمول ان 
تشهد الفترة القادمة تعافيا أكبر وخاصة مع تنامي أعداد السياح 
القادمين إلى المملكة وتعافي الكثير من القطاعات األخرى بعد 
االستعدادات  ان  الــى  لفت جونز  اخــر،  من جانب  كــورونــا.  جائحة 
النهائية الفتتاح فندق »جلف أكوامارين« في العاصمة الجورجية 
الفندق  المجموعة  تدير  حيث  األخــيــرة،  بمراحلها  تمر  تبليسي 
وتعمل على جعله أفضل فندق في جورجيا، مؤكدا أن هذا التواجد 
ينعكس  بجورجيا  الضيافة  ســوق  فــي  الخليج  فــنــادق  لمجموعة 

إيجابا على جذب السياح الخليجيين.

وزي�رة الإ�س�ك��ان: ال�م�ساريع الإ�سكانية 
دفان عمليات  اإلى  ت�ح�تاج  ل  ال�ح�ال�ي�ة 

كتب وليد دياب:

أحمد  بنت  آمنة  العمراني  والتخطيط  اإلســكــان  وزيــرة  أكــدت 
الــرمــيــحــي أن الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة الــحــالــيــة ليست بــحــاجــة إلــى 
أو تخطيط لدى  أنه ال يوجد أي دراســات  دفــان، مضيفة  عمليات 
ــوزارة فــي الــوقــت الــحــالــي مــن أجـــل إقــامــة مــشــاريــع دفـــان أخــرى  ــ الـ

الستخدامها في المشاريع اإلسكانية.
ــرة فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة إن كـــل الــمــشــاريــع  ــوزيــ وقـــالـــت الــ
اإلسكانية الحالية متوفر لها األراضي المقامة عليها وليس هناك 
المشاريع  أن  إلى  لها، الفتة  دفــان جديدة  أي عمليات  إلى  حاجة 
اإلسكانية الحالية تتمثل في مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة 
شـــرق الــحــد ومــديــنــة ســتــرة وضــاحــيــة الــرمــلــي، مــضــيــفــة أن تلك 
المشاريع تتنوع ما بين وحدات وشقق سكنية تتفاوت نسب اإلنجاز 

فيها من منطقة الى أخرى.

»بيبا« يفوز بجائزة مجلة »اإن�سايت ال�سرق 

الأو�سط« لف�ئ�ة التحول الرقمي الحكومي
الــتــحــول  »بــيــبــا« عــلــى جـــائـــزة  الــعــامــة  حــصــل مــعــهــد اإلدارة 
الشرق  »إنــســايــت  مجلة  قبل  مــن  المنظمة  الــحــكــومــي،  الــرقــمــي 
األوسط«، تحت شعار )قمة وجوائز للتحول الرقمي الحكومي( 
عن فئة جوائز »مشاريع التحول الرقمي الحكومي«، ضمن أفضل 

المشروعات الحكومية لعام 2022م.

ــي الـــبـــالد  ــ ــع دخــــــــول االحــــتــــجــــاجــــات فـ ــ مـ
اإليرانية  السلطات  السابع توعدت  أسبوعها 
الحرس  قائد  هــدد  فقد  ثانية؛  المتظاهرين 
ــيـــن ســــالمــــي أمــــس  الــــــثــــــوري اإليـــــــرانـــــــي حـــسـ
المحتجين إذا خرجوا في التظاهرات، ملوحا 
ــر لــلــفــوضــى، عــلــى حد  ــيـ ــو األخـ ــيـــوم هـ ــأن الـ بــ
مواطني  الــثــوري  الــحــرس  قائد  ودعــا  تعبيره. 
ــارع وإنــهــاء  ــشـ ــزول إلـــى الـ ــنـ بــــالده إلـــى عـــدم الـ

التظاهرات. 
وهــاجــمــت وســائــل إعـــالم إيــرانــيــة متشددة 
أمــــس الــســبــت زعـــيـــم اإلصــالحــيــيــن الــرئــيــس 
األســـبـــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي، مــتــهــمــة إيـــــاه بــأنــه 
التي  ــرار  ــ الــجــرائــم واألضـ »شــريــك فــي جميع 
لحقت بالبالد خالل االحتجاجات الشعبية«. 
مكتب  يمولها  التي  »كيهان«  صحيفة  وقــالــت 
المرشد اإليراني علي خامنئي، ردا على بيان 
ــيــــرة، إن زعــيــم  خــاتــمــي بــشــأن األحــــــداث األخــ
أنــه شــريــك فــي جميع  اإلصــالحــيــيــن »يكشف 
على  بالبالد  لحقت  التي  ــرار  واألضـ الجرائم 

مدى الـ40 يوما الماضية«.

ــت مــن  ــانــ ــي كــ ــتــ وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الــ
الـــمـــعـــارضـــيـــن الــرئــيــســيــيــن لـــخـــاتـــمـــي خـــالل 
فــتــرة رئــاســتــه الــتــي اســتــمــرت ثــمــانــي ســنــوات: 
تربطه  التي  العالقة  نوع  التحقيق في  »يجب 
)خــاتــمــي( وأمــثــالــه بــالــمــجــرمــيــن، مـــا يجعل 

عقابهم غير سار«.
بينما  اإلسقاطي  الموقف  »هــذا  وتابعت: 
الجرائم  فــي جميع  رفــاقــه شــركــاء  هــو وبعض 
األمن  وقــوات  بالشعب  التي لحقت  واألضـــرار 
ودمــار  اضطرابات  شكل  على  البالد  واقتصاد 
وإرهاب في األربعين يوًما الماضية، وخصوصا 
دماء شهداء حادثة شاه جراغ اإلرهابية، بسبب 

الفرصة التي توفرها لإلرهاب والجريمة«.
ــرار خــاتــمــي لــلــحــيــاة، على  ــتـ ــت: »اجـ ــ وأردفــ
الــرغــم مــن اعــتــرافــه بــالــتــزويــر فــي انــتــخــابــات 
2009، فإنه كان من أبرز قادة الفوضى والفتنة 
ــــى جـــانـــب ثــمــانــيــة أشــهــر  فـــي ذلــــك الـــعـــام، وإلـ
مـــن األضـــــرار األمــنــيــة الــتــي لــحــقــت بــالــبــالد، 
كـــان أســـاس الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة ضــد األمــة 

اإليرانية في العقد الماضي«.

له  بيان  في  قــال  قد  وكــان محمد خاتمي 
قــبــل يــومــيــن بــعــدمــا ظـــل صــامــتــا مــنــذ بــدايــة 
االحتجاجات، بعد الهجوم على مزار شيعي في 
مدينة شيراز جنوب إيران، إن »على الحكومات 
مراعاة معايير الحكم الرشيد واالستماع إلى 
كــان ذلك  لــو  صــوت النقد واالحــتــجــاج -حتى 
غــيــر عــــادل- وتــوفــيــر األرضــيــة لتوفير الــرضــا 
الــمــادي والــروحــي للناس«. وأضــاف في إشــارة 
إلـــى أحـــــداث شـــاه جــــراغ فـــي شـــيـــراز وزاهـــــدان 
ــرد على  الـ أنـــه »ال يمكن  وكــردســتــان  وطــهــران 
العنف بالعنف، وإن كان يجب مواجهة الجناة«.

وبينما كان المحتجون اإليرانيون يهتفون 
األخيرة،  األيــام  في  الحرية«  الحياة،  »الــمــرأة، 
»النساء«:  إلــى  إشــارة  أي  قــال خاتمي من دون 
»إن ما يحدث في مجتمعنا، وهو الذي يمكن 
إرجاع جذوره إلى زمن بعيد، والذي يتجه نحو 

الحرية والحياة، يستحق االهتمام«.

كتب أحمد عبداحلميد:

كــشــف عــــدد مـــن مــمــثــلــي مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي أن عــدد 
الــمــنــظــمــات األهــلــيــة الــتــي ســتــراقــب االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
الماضية،  الخمس  باالنتخابات  مقارنة  قياسيا  رقما  سيسجل   2022
يعكس  وهــذا  االنتخابية،  للعملية  المراقبين  المتطوعين  عدد  وفي 
ــة عــمــل حــول  الــحــمــاس والــرغــبــة فــي الــرقــابــة.. جـــاء ذلـــك خـــالل ورشـ
»مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية لعام 2022«، نظمتها المؤسسة 
شاركت  التي  المدني  المجتمع  لمؤسسات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
في مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية في سنوات سابقة، وتلك التي 

أبدت رغبتها في المشاركة في مراقبة االنتخابات لهذا العام 2022.
االنتخابات  على  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  رقــابــة  أن  وأكــــدوا 
ــادرة على  قـ كــفــاءات وطنية  تــطــور مــتــســارع، ولــديــنــا  فــي البحرين فــي 

الرقابة باحترافية، الفتين إلى أنهم قدموا قوائم بأسماء المتطوعين 
التنفيذية  اللجنة  إلى  لالنتخابات  الوطنية  المراقبة  في  بالمشاركة 

لالنتخابات، والتي ستعلن األرقام الرسمية للمراقبين قريبا.
إن حق  ــدارزي  الـ علي  قــال  الخليج«  لـ»أخبار  وفــي تصريح خــاص 
أن  الترشح واالنتخاب هو حق أصيل كفله الدستور، ومن المفترض 
تكون المشاركة هي األكبر، مشيرا إلى أن هناك نوعين من المشاركة: 
هي  اإليجابية  المشاركة  إن  حيث  سلبية،  والثانية  إيجابية  األولـــى 
الدخول في العملية االنتخابية سواء عن طريق الترشح أو عن طريق 
التصويت، أما المشاركة السلبية فهي عدم التصويت، ولكن هذا يتيح 
المجال أمام وصول أحد المرشحين إلى المقعد النيابي سواء رضيت 

عنه أو لم ترض.

واإنق�اذ خم�س�ة ج�راء حري�ق بمدين�ة عي�س�ى �س�خ�ص  وف�اة 

النظ�ام الإيران�ي يهدد المحتجين: ه�ذا يومكم الأخير

ع�دد ق�ي�ا�س�ي م�ن الج�م�ع�يات الأهلية يراقب النتخابات 

االحتجاجات في  والتورط  جرائم  بارتكاب  خاتمي  يتهم  خامنئي  اإعالم 

} محمد خاتمي.
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} رجال الدفاع المدني خالل السيطرة على الحريق.

المدني حريقا  الــدفــاع  آلــيــات  أخــمــدت 
بــمــنــزل مـــن طــابــقــيــن فـــي مــديــنــة عــيــســى، 
الحريق  أودى  فيما  كــهــربــائــي.  مــاس  جـــراء 
بحالة  مــتــأثــرا  عـــامـــا(   36( آســـيـــوي  بــحــيــاة 
 5 إنقاذ  تم  كما  لها،  التي تعرض  االختناق 
أشخاص قام اإلسعاف الوطني بنقلهم إلى 

المستشفى لتلقي العالج الالزم.
وأوضحت اإلدارة العامة للدفاع المدني 
الموقع  إلى  المدني وصلت  الدفاع  فرق  أن 
في غضون 5 دقائق من تلقي غرفة العمليات 
على  عملياتها  وبــاشــرت  الــبــالغ،  الرئيسية 

الفور.
الحريق  ســبــب  أن  إلـــى  اإلدارة  وأشــــارت 
ماس كهربائي، نتيجة التمديدات الكهربائية 
الــخــاطــئــة وعـــــدم االلــــتــــزام بـــاالشـــتـــراطـــات 
الــمــقــررة فــي هــذا الــشــأن، موضحة ضــرورة 
مراعاة هذه التوصيالت، وأن تتم في إطارها 
تشكل  حرائق  عنها  ينتج  ال  حتى  السليم، 

تهديدا لألرواح والممتلكات.

} جارفيلد جونز.

لــلــكــرســي  الـــتـــابـــعـــة  الـــصـــحـــافـــة  ــال مـــديـــر دار  ــ قـ
الفاتيكان  بــاســم  الــنــاطــق  الــفــاتــيــكــان  فــي  الــرســولــي 
بابا  فرنسيس  البابا  قــداســة  زيـــارة  إن  بــرونــي  ماتيو 
الــكــاثــولــيــكــيــة لمملكة  الــكــنــيــســة  رئــيــس  الــفــاتــيــكــان 
نوفمبر  شهر  مــن   6-3 مــن  الــفــتــرة  خــالل  البحرين 
صاحب  حــضــرة  لــدعــوة  تلبية  تــأتــي  والــتــي  المقبل 
ملك  آل خليفة  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، والــمــشــاركــة أثــنــاءهــا فـــي ملتقى 
الــبــحــريــن لــلــحــوار الـــذي ُيــعــقــد تــزامــًنــا مــع الــزيــارة، 
فــي مسيرة  إضــافــّيــة  ثمينة  مــرحــلــة  ســتــكــون  حــيــث 
مع  الــعــالقــات  وتكثيف  نمو  وفــي  والتفاهم،  األخـــوة 

العالم اإلسالمي وممثليه.

ونــــوه الــنــاطــق بــاســم الــفــاتــيــكــان خـــالل مؤتمر 
صــحــفــي عـــقـــده بــمــا تــولــيــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
اهتمام بخدمة اإلنسانية. وقال: إنه في المنامة، قد 
والثقافات  الحضارات  دولي حول حوار  ُعقد مؤتمر 
إعــالن مملكة  اعتماد  والــذي تم خالله  عــام 2014م، 
الــبــحــريــن، وهـــو وثــيــقــة مــهــمــة تــعــيــد تــأكــيــد احــتــرام 
الــحــوار، وخدمة  إلــى تعزيز  وتــدعــو  اإلنــســان  حقوق 
السالم والتعددية. وأكد بروني أن هذه الزيارة سيقوم 
بها أول )حبر أعظم( لمملكة البحرين؛ بلد تتعايش 

فيه مجموعات عرقية ودينية مختلفة.

الناطق با�سم الفاتيكان: البابا فرن�سي�ص اأول »حبر اأعظم« يزور البحرين 
اإع��الن ال�ب�ح��رين وثيق�ة مهم�ة الحت�رام حق�وق االإن�س�ان والح�وار

ص2 أخبار البحرين
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في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر 
الــمــحــافــظــة،  منتسبي  لـــدى  الــصــحــي  الـــوعـــي 
حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
أقامتها  والــتــي  الــتــوعــوي،  الــمــعــرض  فــعــالــيــة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الجنوبية  المحافظة 
ــوزارة  بـ واالجــتــمــاعــيــة  الصحية  الــشــؤون  إدارة 
التوعية  شهر  مع  بالتزامن  وذلــك  الداخلية، 

بمرض السرطان.
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأكد 
واهتمام  تأتي ضمن حــرص  الفعالية  هــذه  أن 
المناسبات  في مختلف  للمشاركة  المحافظة 
العالمية من خالل سلسلة من المبادرات التي 
المسؤولية  ــار  إطـ ضــمــن  المحافظة  تتبناها 
ــا فــي  ــ ــ ــراز دورهـ ــ ــ الــصــحــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، إلبـ
الصحية  والبرامج  الفعاليات  ودعم  المشاركة 
جميعها  تهدف  والتي  المتميزة،  والتثقيفية 

إلى تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.
توعوي  معرض  على  الفعالية  واشتملت 
والتثقيفية  التوعوية  األركــان  من  عــددا  يضم 
ــتــــفــــســــارات وتــقــديــم  ــل االســ ــة عـــلـــى كــ ــابـ لـــإجـ
بتوعية  تــســهــم  الــتــي  التثقيفية  الــمــعــلــومــات 
نمط  واتــبــاع  مــنــه  الــوقــايــة  وطـــرق  المجتمع، 
ــن نـــتـــائـــج تــعــود  ــه مــ ــاة الـــصـــحـــي لـــمـــا لــ ــيـ ــحـ الـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  الصحة،  على  بالفائدة 

النصائح واإلرشادات الطبية.
ــن جـــانـــبـــه بـــيـــن الـــســـيـــد مــحــمــد حــســن  مــ
االجــتــمــاعــيــة  ــرامــــج  ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  الــــفــــاو 
ــأن إقــامــة  وشــــــؤون الــمــجــتــمــع بــالــمــحــافــظــة بــ
مدى  تؤكد  التوعوية  المحاضرات  هــذه  مثل 
حـــرص الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة فـــي االهــتــمــام 
ــيـــع، مــشــيــدا  ــمـ ــدى الـــجـ ــ بـــالـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــ
بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشئون الصحية 
واالجتماعية في إقامة هذه الفعالية وتعاونها 

الدائم مع المحافظة.
ــورة حــصــة  ــتــ ــدكــ ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أشــــــــارت الــ
تعزيز  لجنة  رئــيــســة  الـــدوســـري  عــبــدالــرحــمــن 

واالجتماعية  الصحية  الشؤون  بإدارة  الصحة 
المبكر  الكشف  أهمية  إلــى  الداخلية،  ــوزارة  بـ
للمرض وسبل الوقاية منه، كما بينت الدكتورة 

ضرورة الفحص المبكر في التشخيص 
كــمــا بــيــنــت الــمــواقــع الــتــي تــتــوافــر فيها 

خدمة الفحص المبكر.

المحافظة الجنوبية تقيم فعالية المعر�ض التوعوي لمنت�سبيها

أكــــــــــــدت الــــــســــــيــــــدة فــــاطــــمــــة 
بـــنـــت جـــعـــفـــر الـــصـــيـــرفـــي وزيــــــرة 
ــــرص الـــــــــوزارة عــلــى  الـــســـيـــاحـــة حـ
مــواصــلــة تــعــزيــز آلـــيـــات الــشــراكــة 
مــع الــصــنــدوق الــمــلــكــي لــشــهــداء 
ــن خـــالل  ــــب وتــفــعــيــلــهــا مــ ــواجـ ــ الـ
إشـــراك أســر الــشــهــداء فــي برامج 
الــوزارة ودعم الصندوق بما يعود 
الواجب  بالنفع على أسر شهداء 

وأبنائهم.
وأعـــــربـــــت وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
الشيخ خالد  اليوم  لقائها  خالل 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
الــمــلــكــي لـــشـــهـــداء الــــواجــــب عــن 
ــا بــتــفــعــيــل  ــ ــرهـ ــ ــخـ ــ ســــعــــادتــــهــــا وفـ
الملكي  الــصــنــدوق  مــع  الــشــراكــة 
ــداء الــــــواجــــــب، واإلســـــهـــــام  ــهــ ــشــ لــ
ــيــــر الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة  فـــــي تــــوفــ
والمستقبل المشرق ألسر وأبناء 
الــشــهــداء، تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا لما 
قــدمــه الــشــهــداء لــلــوطــن، وذلـــك 
مــن خـــالل دعـــم الــمــبــادرات التي 
يـــتـــبـــنـــاهـــا الــــصــــنــــدوق لــتــحــقــيــق 

ــأســـس عــلــيــهــا  األهــــــــداف الــــــذي تـ
الـــصـــنـــدوق، وبــمــا يــضــمــن رعــايــة 

مستدامة ألبناء الشهداء.
من جانبه، أكد الشيخ خالد 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
ــب أن  ــ ــواجـ ــ الـــمـــلـــكـــي لـــشـــهـــداء الـ

الجهات  كــل  مــع  مستمر  الــعــمــل 
سبل  لبحث  للصندوق  الــداعــمــة 
تــفــعــيــل الــشــراكــة بــمــا يــســهــم في 
من  المنشودة  األهـــداف  تحقيق 
رعـــايـــة أســـر الــشــهــداء وأبــنــائــهــم، 
تبديه  الذي  الحرص  إلى  مشيًرا 
وزارة السياحة في تعزيز الشراكة 

مـــع الــصــنــدوق تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا 
لما قدمه الشهداء من تضحيات 
معرًبا  البحرين،  أجــل  من  نبيلة 
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ــره وتـــــقـــــديـــــره لـ ــ ــكـ ــ ــن شـ ــ عــ
الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى مــــا تـــبـــديـــه مــن 
اهتمام لكل ما من شأنه تحقيق 

األهداف المرجوة.

ت���ف���ع���ي���ل ال���������س����راك����ة ب����ي����ن »ال�������س���ي���اح���ة« 
وال���������س����ن����دوق ال���م���ل���ك���ي ل�������س���ه���داء ال����واج����ب

} وزيرة السياحة تلتقي مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.

تــنــطــلــق غــــدا فــعــالــيــات مـــشـــروع »داركــــــي« 
األول من نوعه في العالم الذي يدار ببطاقات 
بــحــريــنــيــة كــامــلــة مـــن ذوي اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة 
ــاد اإللــــهــــام(  ــصــ ــتــ وبــــدعــــم مــــن جــمــعــيــتــي )اقــ
الــفــريــق  قــــام  إذ  لــلــمــكــفــوفــيــن(،  ــة  ــداقــ و)الــــصــ
وأبحاث  دراســات  عدة  بنشر  بالمشروع  العلمي 
علمية منذ انطالقه لتأكد دور الظالم الدامس 
البشري،  للدماغ  العصبية  المرونة  تعزيز  في 
وحــاجــة اإلنــســان الــيــوم إلـــى هـــذه الــدرجــة من 
القائمون  وقــال  حياتنا.   في  المفقود  الظالم 
عــلــى الــمــشــروع إن فــعــالــيــاتــه ســتــبــدأ بــمــشــروع 
عــشــاء فــي الــظــالم يــديــره كــامــال ذوو اإلعــاقــة 
البصرية حيث سيستمتع فيه الحضور بتجربة 
العيش في الظالم الدامس واألكل فيه، إضافة 
وتبادل  الترفيهية  الفقرات  في  المشاركة  إلــى 

الظالم  تجربة  تــعــززه  التي  والتأمل  القصص 
عن  تتميز  الفعالية  أن  إلى  الفريدة، مشيرين 
مطاعم العشاء في الظالم المعروفة كونها تدار 
من المكفوفين الذين سيقودون المبصرين في 
هذه الفاعلية، وسيكون لهم السبق في التعامل 
مــع الــظــالم الـــدامـــس الــــذي لــم يــتــعــرف عليه 

معظمنا في رحلة هذه الحياة الصاخبة.
اســتــغــرق  الــــــذي  الـــمـــشـــروع  أن  وأضـــــافـــــوا 
ـــداد لــه أكــثــر مــن 10 شــهــور مــن الــتــدريــب  اإلعــ
ليعزز  جاء  المتواصلة  التجريبية  والفعاليات 
أيــضــا أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــتــجــارب الــتــي تقلل 
كوفيد- لتداعيات جائحة  النفسية  اآلثــار  من 
ــنـــاس مـــن صـــدمـــات بسبب  الـ بـــه  ــا يــمــر  19 ومــ
الــتــغــيــرات الــســريــعــة فــي الــعــالــم، مــؤكــديــن أن 
الـــدراســـات أظــهــرت كــيــف أن الــظــالم الــدامــس 

لحواسنا  فهمنا  مــن  تسرع  الكاملة(  )العتمة 
وتحسن موارد حواسنا العصبية. وتظهر اآلثار 
المزيد  أن تجربة  الدراسة  المترتبة على هذه 
ــرب فـــي الــظــالم  ــشــ مـــن الــمــعــيــشــة واألكــــــل والــ
الدامس تحسن قدرتنا على التعامل مع حالة 
)عدم اليقين( إلى جانب ذلك فإن التكرار لهذا 
قيمة  من  ويحسن  فضولنا  من  يثير  التجربة 

)الثقة( بين الناس.
جديرة  بحرينية  فعالية  »داركـــي«  أن  يذكر 
بحرينية  وطــاقــات  أفــكــار  مــن  ألنــهــا  باالهتمام 
رامــي  فندق  فــي  بالمشاركين  وتــرحــب  ملهمة، 
لمزيد  الــمــســبــق،  الــحــجــز  عــلــى  بــنــاء  بالسيف 
يمكن  وفعالياتها  المبادرة  عن  االستفسار  من 
خالل  من  أو   36897379 الرقم  على  التواصل 

darki_bh@ االنستغرام على حساب

تنطلق غدا ببطاقات بحرينية...

ال��ب�����س��ر  ذوي  اإل�����ى  ال��ب�����س��ر  ���س��ع��اف  م���ن  م���ب���ادرة 
لإع�������ادة اب���ت���ك���ار ح��ي��ات��ه��م واك���ت�������س���اف ح��وا���س��ه��م 

أكــــــــــد عــــــــــدد مــــــــن األطــــــبــــــاء 
في  واألخصائيين  واالستشاريين 
الــثــدي  وســـرطـــان  األورام  مــجــال 
عن  الـــدوري  الكشف  أن  تحديدا 
ســرطــان الــثــدي مــن شــأنــه إنــقــاذ 
ــن الـــنـــســـاء، وأن  حـــيـــاة الــكــثــيــر مـ
الفتاة  أو  السيدة  دقائق تمضيها 
أو مستشفى  مــركــز صــحــي  لـــدى 
مــتــخــصــص أو حــتــى عـــن طــريــق 
يمكن  الـــذاتـــي،  الــكــشــف  تعلمها 
من  طويلة  رحلة  عليها  توفر  أن 

العالج.
ــكـــان أي  ــإمـ ــه بـ ــ ــوا أنـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
سيدة في مملكة البحرين لديها 
شــكــوك حـــول إصــابــتــهــا بسرطان 
الثدي، أو أن في عائلتها لناحية 
مــصــابــات  ســـيـــدات  األم  أو  األب 
فــقــط  تـــريـــد  أو  ــــرض،  ــمـ ــ الـ بـــهـــذا 
ــان عـــلـــى صــحــتــهــا، أن  ــنـ ــئـ ــمـ االطـ
ــز الــبــحــريــن  ــركــ تــــتــــواصــــل مــــع مــ
لألورام التابع لمستشفى الملك 
حمد الجامعي، لتحصل بسهولة 
وســــرعــــة عـــلـــى خــــدمــــات صــحــيــة 
وقــائــيــة وعــالجــيــة مـــتـــطـــورة، مع 
مــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة الــكــامــلــة 

للمراجعات والمريضات.
جاء ذلك في تصريحات على 
الحملة  فـــي  مــشــاركــتــهــم  هــامــش 
الوطنية للتوعية بسرطان الثدي 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــركـــز الــبــحــريــن 
ــة  ــانـ لــــــــألورام بـــالـــتـــعـــاون مــــع األمـ

العامة للمجلس األعلى للمرأة.
ــور إلـــيـــاس  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ وأكــــــد الـ
فــــاضــــل مــــديــــر مــــركــــز الــبــحــريــن 
أال  الــــنــــســــاء  ــلــــى  عــ أن  لـــــــــــألورام 
الفحص  مسألة  تجاه  يتساهلن 

وخاصة  الثدي،  لسرطان  المبكر 
جميع  عـــن  الــمــبــكــر  الــكــشــف  أن 
ــع نــســبــة  ــرفــ أنـــــــــواع الــــســــرطــــان يــ
الشفاء بشكل كبير جدا، وتحدث 
عن الخدمات الصحية المتقدمة 
جدا التي يقدمها مركز البحرين 
لــألورام، معربا عن ترحيب فريق 
عــمــل الــمــركــز بــكــل فــتــاة وســيــدة 
تــريــد االطــمــئــنــان عــلــى صحتها، 
وتــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم مـــن رعــايــة 
واهــتــمــام وخــدمــات وفــقــا ألفضل 

المعايير العالمية.
ــمـــن الـــبـــروفـــيـــســـور فــاضــل  وثـ
المجلس  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
األعلى للمرأة في مجال االرتقاء 
مؤكدا  عام،  بشكل  المرأة  بصحة 
مع  المثمرة  المجلس  شراكة  أن 
مركز البحرين لألورام من شأنها 
بسرطان  الوعي  بحملة  الوصول 
الشرائح في  إلى مختلف  الثدي 

مملكة البحرين.
استشارية  أكــدت  جانبها  من 

الجينات والوراثة وتحليل األجنة 
البحرين  مــركــز  مختبر  ومــديــرة 
لـــــألورام الـــدكـــتـــورة مــريــم فـــدا أن 
البحرين  فــي  المركز  هــذا  وجـــود 
هـــو مــكــســب كــبــيــر لــكــل الــســكــان، 
وتـــحـــدثـــت عـــن تـــقـــدم الــخــدمــات 
ــة لـــمـــخـــتـــلـــف مـــرضـــى  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
السرطان بما فيه سرطان الثدي، 
ــت: »نـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــلــيــل  ــ ــالــ ــ وقــ
التنبؤ  بهدف  جينات كل شخص 
أو  بالسرطان،  إصابته  بإمكانية 
في  له  نوعي موجه  تقديم عالج 
حال ثبتت اإلصابة ال سمح اهلل«.

وقـــالـــت: »يــــدرك الــجــمــيــع أن 
الــعــالج، لذلك  الــوقــايــة خير مــن 
نشر  مــن ضمن مهامنا  أنــه  نــرى 
مرض  من  الوقاية  بطرق  الوعي 
ــان، بـــمـــا فـــيـــه ســـرطـــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
هناك  ليس  أنــه  ونعتقد  الــثــدي، 
إجــراء هذا  للتردد في  داعــي  من 

الفحص السريع والبسيط«.
ــانــــب ذلــــــك تــحــدثــت  إلــــــى جــ

ــثــــدي  اســــتــــشــــاريــــة جــــــراحــــــات الــ
والترميم الدكتورة نوف الشيباني 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــن أهـــمـــيـــة وسـ ــ عـ
المعلومات  نشر  في  االجتماعي 
ــة  الــــصــــحــــيــــحــــة حــــــــــول الــــصــــحــ
واألمــــــــــراض بـــمـــا فــيــهــا ســـرطـــان 
الــوقــت  فــي  أكــــدت  الـــثـــدي، لكنها 
المعلومات  استقاء  ضـــرورة  ذاتــه 
والحذر  الموثوقة،  مصادرها  من 
ــئــــة  ــات الــــخــــاطــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
بشكل  االنــتــرنــت  على  المنتشرة 

عام.
البحرين  في  »نشهد  وقالت: 
خالل شهر أكتوبر الجاري العديد 
ــة بــمــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــمــــالت الـ مــــن حــ
ــدي عـــبـــر شــبــكــات  ــ ــثـ ــ ــان الـ ــ ــرطـ ــ سـ
التواصل االجتماعي، وهذا دليل 
الكبير  المجتمعي  الــوعــي  عــلــى 
أوســاط  لــدى  المرض حتى  بهذا 
الرجال الذين يشجعون زوجاتهم 
أو أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم 

على إجراء الفحص المبكر«.

اأطباء ين�سحون باأهمية الفح�ض المبكر ل�سرطان الثدي 

} مريم فدا.} نوف الشيباني.} إلياس فاضل

اســتــقــبــل الــشــيــخ أحــمــد بن 
حمد آل خليفة رئيس الجمارك 
الــســيــد مــهــنــد الـــخـــيـــاط مــديــر 
ــام شـــركـــة ســمــســا إكــســبــريــس،  عــ
اإلدارة  عـــــــام  مــــديــــر  بــــحــــضــــور 
والــخــدمــات  للتخليص  الــعــامــة 

الجمركية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس 
خــطــط  إعـــــــالن  أن  الــــجــــمــــارك 
تــوســع شــركــة ســمــســا إكــســبــرس 
يأتي تماشيًا مع خطط القطاع 
اللوجستي وذلك لمكانة مملكة 
الــبــحــريــن كــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــع، حـــيـــث إن  ــوزيــ ــتــ لــعــمــلــيــات الــ
بموقع  تنفرد  البحرين  مملكة 
متميز في منطقة دول مجلس 
التعاون، ونقطة حيوية للتوزيع 
ــبــــة جــــاهــــزة  ــئــــة خــــصــ ــيــ وهــــــــي بــ

لالستثمار التجاري.
الداخلية  وزارة  أن  وأضـــاف 
ــي شـــئـــون الـــجـــمـــارك  مــمــثــلــة فــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــل آلـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ تـــــســـــهـــــم فـــــــــي تـ

ــز الـــتـــوزيـــع وتــوفــيــر  ــراكــ فـــتـــح مــ
ــذلـــك،  اإلجــــــــــــراءات الـــســـلـــســـة لـ
ــع تــحــقــيــق أهـــــداف  تـــمـــاشـــيـــًا مــ
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ ــة االقـ ــرؤيــ الــ

ــن فــــي تــحــقــيــق قــــدرة  ــريـ ــبـــحـ الـ
تــنــافــســيــة عــالــيــة فــي االقــتــصــاد 
في  اإلنــتــاجــيــة  ــادة  وزيــ العالمي 
عجلة  يدفع  تنافسي  مناخ  ظل 

التنمية االقتصادية، مشيرًا إلى 
أنه عالميًا بدأت سالسل اإلمداد 
فـــي الــعــالــم بــتــغــيــيــر مــســاراتــهــا 
بــســبــب األحــــــداث الــتــي مـــر بها 

العالم في اآلونة األخيرة.
من جهته، استعرض مدير 
ــام شــــركــــة ســـمـــســـا إكـــســـبـــرس  ــ عــ
إيــجــازًا عــن مــشــروع مقر شركة 
سمسا أكسبرس الذي يقع على 
كما  مربع،  متر   10000 مساحة 
أن شـــركـــة ســمــســا  إلـــــى  تـــطـــرق 
بـــــدأت أعــمــالــهــا دأبـــت  مــنــذ أن 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق خــدمــاتــهــا 
الدولي  السريع  النقل  لتشمل 
وبحرًا  جوًا  الشحن  والداخلي، 
وبــــــــرًا، الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، 
حـــلـــول الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة لــلــرعــايــة 
ــل  ــيـ ــوصـ ــتـ الــــصــــحــــيــــة، قـــــنـــــاة الـ
الخاصة، إدارة الغرف البريدية 
والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــخـــــدمـــــات 

اللوجستية.

اإك�سبري�ض رئي�ض الجمارك ي�ستقبل مدير عام �سركة �سم�سا 

} جانب من االستقبال.
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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
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في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر 
الــمــحــافــظــة،  منتسبي  لـــدى  الــصــحــي  الـــوعـــي 
حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
أقامتها  والــتــي  الــتــوعــوي،  الــمــعــرض  فــعــالــيــة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الجنوبية  المحافظة 
ــوزارة  بـ واالجــتــمــاعــيــة  الصحية  الــشــؤون  إدارة 
التوعية  شهر  مع  بالتزامن  وذلــك  الداخلية، 

بمرض السرطان.
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأكد 
واهتمام  تأتي ضمن حــرص  الفعالية  هــذه  أن 
المناسبات  في مختلف  للمشاركة  المحافظة 
العالمية من خالل سلسلة من المبادرات التي 
المسؤولية  ــار  إطـ ضــمــن  المحافظة  تتبناها 
ــا فــي  ــ ــ ــراز دورهـ ــ ــ الــصــحــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، إلبـ
الصحية  والبرامج  الفعاليات  ودعم  المشاركة 
جميعها  تهدف  والتي  المتميزة،  والتثقيفية 

إلى تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.
توعوي  معرض  على  الفعالية  واشتملت 
والتثقيفية  التوعوية  األركــان  من  عــددا  يضم 
ــتــــفــــســــارات وتــقــديــم  ــل االســ ــة عـــلـــى كــ ــابـ لـــإجـ
بتوعية  تــســهــم  الــتــي  التثقيفية  الــمــعــلــومــات 
نمط  واتــبــاع  مــنــه  الــوقــايــة  وطـــرق  المجتمع، 
ــن نـــتـــائـــج تــعــود  ــه مــ ــاة الـــصـــحـــي لـــمـــا لــ ــيـ ــحـ الـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  الصحة،  على  بالفائدة 

النصائح واإلرشادات الطبية.
ــن جـــانـــبـــه بـــيـــن الـــســـيـــد مــحــمــد حــســن  مــ
االجــتــمــاعــيــة  ــرامــــج  ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  الــــفــــاو 
ــأن إقــامــة  وشــــــؤون الــمــجــتــمــع بــالــمــحــافــظــة بــ
مدى  تؤكد  التوعوية  المحاضرات  هــذه  مثل 
حـــرص الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة فـــي االهــتــمــام 
ــيـــع، مــشــيــدا  ــمـ ــدى الـــجـ ــ بـــالـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــ
بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشئون الصحية 
واالجتماعية في إقامة هذه الفعالية وتعاونها 

الدائم مع المحافظة.
ــورة حــصــة  ــتــ ــدكــ ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أشــــــــارت الــ
تعزيز  لجنة  رئــيــســة  الـــدوســـري  عــبــدالــرحــمــن 

واالجتماعية  الصحية  الشؤون  بإدارة  الصحة 
المبكر  الكشف  أهمية  إلــى  الداخلية،  ــوزارة  بـ
للمرض وسبل الوقاية منه، كما بينت الدكتورة 

ضرورة الفحص المبكر في التشخيص 
كــمــا بــيــنــت الــمــواقــع الــتــي تــتــوافــر فيها 

خدمة الفحص المبكر.

المحافظة الجنوبية تقيم فعالية المعر�ض التوعوي لمنت�سبيها

أكــــــــــــدت الــــــســــــيــــــدة فــــاطــــمــــة 
بـــنـــت جـــعـــفـــر الـــصـــيـــرفـــي وزيــــــرة 
ــــرص الـــــــــوزارة عــلــى  الـــســـيـــاحـــة حـ
مــواصــلــة تــعــزيــز آلـــيـــات الــشــراكــة 
مــع الــصــنــدوق الــمــلــكــي لــشــهــداء 
ــن خـــالل  ــــب وتــفــعــيــلــهــا مــ ــواجـ ــ الـ
إشـــراك أســر الــشــهــداء فــي برامج 
الــوزارة ودعم الصندوق بما يعود 
الواجب  بالنفع على أسر شهداء 

وأبنائهم.
وأعـــــربـــــت وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
الشيخ خالد  اليوم  لقائها  خالل 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
الــمــلــكــي لـــشـــهـــداء الــــواجــــب عــن 
ــا بــتــفــعــيــل  ــ ــرهـ ــ ــخـ ــ ســــعــــادتــــهــــا وفـ
الملكي  الــصــنــدوق  مــع  الــشــراكــة 
ــداء الــــــواجــــــب، واإلســـــهـــــام  ــهــ ــشــ لــ
ــيــــر الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة  فـــــي تــــوفــ
والمستقبل المشرق ألسر وأبناء 
الــشــهــداء، تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا لما 
قــدمــه الــشــهــداء لــلــوطــن، وذلـــك 
مــن خـــالل دعـــم الــمــبــادرات التي 
يـــتـــبـــنـــاهـــا الــــصــــنــــدوق لــتــحــقــيــق 

ــأســـس عــلــيــهــا  األهــــــــداف الــــــذي تـ
الـــصـــنـــدوق، وبــمــا يــضــمــن رعــايــة 

مستدامة ألبناء الشهداء.
من جانبه، أكد الشيخ خالد 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
ــب أن  ــ ــواجـ ــ الـــمـــلـــكـــي لـــشـــهـــداء الـ

الجهات  كــل  مــع  مستمر  الــعــمــل 
سبل  لبحث  للصندوق  الــداعــمــة 
تــفــعــيــل الــشــراكــة بــمــا يــســهــم في 
من  المنشودة  األهـــداف  تحقيق 
رعـــايـــة أســـر الــشــهــداء وأبــنــائــهــم، 
تبديه  الذي  الحرص  إلى  مشيًرا 
وزارة السياحة في تعزيز الشراكة 

مـــع الــصــنــدوق تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا 
لما قدمه الشهداء من تضحيات 
معرًبا  البحرين،  أجــل  من  نبيلة 
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ــره وتـــــقـــــديـــــره لـ ــ ــكـ ــ ــن شـ ــ عــ
الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى مــــا تـــبـــديـــه مــن 
اهتمام لكل ما من شأنه تحقيق 

األهداف المرجوة.

ت���ف���ع���ي���ل ال���������س����راك����ة ب����ي����ن »ال�������س���ي���اح���ة« 
وال���������س����ن����دوق ال���م���ل���ك���ي ل�������س���ه���داء ال����واج����ب

} وزيرة السياحة تلتقي مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.

تــنــطــلــق غــــدا فــعــالــيــات مـــشـــروع »داركــــــي« 
األول من نوعه في العالم الذي يدار ببطاقات 
بــحــريــنــيــة كــامــلــة مـــن ذوي اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة 
ــاد اإللــــهــــام(  ــصــ ــتــ وبــــدعــــم مــــن جــمــعــيــتــي )اقــ
الــفــريــق  قــــام  إذ  لــلــمــكــفــوفــيــن(،  ــة  ــداقــ و)الــــصــ
وأبحاث  دراســات  عدة  بنشر  بالمشروع  العلمي 
علمية منذ انطالقه لتأكد دور الظالم الدامس 
البشري،  للدماغ  العصبية  المرونة  تعزيز  في 
وحــاجــة اإلنــســان الــيــوم إلـــى هـــذه الــدرجــة من 
القائمون  وقــال  حياتنا.   في  المفقود  الظالم 
عــلــى الــمــشــروع إن فــعــالــيــاتــه ســتــبــدأ بــمــشــروع 
عــشــاء فــي الــظــالم يــديــره كــامــال ذوو اإلعــاقــة 
البصرية حيث سيستمتع فيه الحضور بتجربة 
العيش في الظالم الدامس واألكل فيه، إضافة 
وتبادل  الترفيهية  الفقرات  في  المشاركة  إلــى 

الظالم  تجربة  تــعــززه  التي  والتأمل  القصص 
عن  تتميز  الفعالية  أن  إلى  الفريدة، مشيرين 
مطاعم العشاء في الظالم المعروفة كونها تدار 
من المكفوفين الذين سيقودون المبصرين في 
هذه الفاعلية، وسيكون لهم السبق في التعامل 
مــع الــظــالم الـــدامـــس الــــذي لــم يــتــعــرف عليه 

معظمنا في رحلة هذه الحياة الصاخبة.
اســتــغــرق  الــــــذي  الـــمـــشـــروع  أن  وأضـــــافـــــوا 
ـــداد لــه أكــثــر مــن 10 شــهــور مــن الــتــدريــب  اإلعــ
ليعزز  جاء  المتواصلة  التجريبية  والفعاليات 
أيــضــا أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــتــجــارب الــتــي تقلل 
كوفيد- لتداعيات جائحة  النفسية  اآلثــار  من 
ــنـــاس مـــن صـــدمـــات بسبب  الـ بـــه  ــا يــمــر  19 ومــ
الــتــغــيــرات الــســريــعــة فــي الــعــالــم، مــؤكــديــن أن 
الـــدراســـات أظــهــرت كــيــف أن الــظــالم الــدامــس 

لحواسنا  فهمنا  مــن  تسرع  الكاملة(  )العتمة 
وتحسن موارد حواسنا العصبية. وتظهر اآلثار 
المزيد  أن تجربة  الدراسة  المترتبة على هذه 
ــرب فـــي الــظــالم  ــشــ مـــن الــمــعــيــشــة واألكــــــل والــ
الدامس تحسن قدرتنا على التعامل مع حالة 
)عدم اليقين( إلى جانب ذلك فإن التكرار لهذا 
قيمة  من  ويحسن  فضولنا  من  يثير  التجربة 

)الثقة( بين الناس.
جديرة  بحرينية  فعالية  »داركـــي«  أن  يذكر 
بحرينية  وطــاقــات  أفــكــار  مــن  ألنــهــا  باالهتمام 
رامــي  فندق  فــي  بالمشاركين  وتــرحــب  ملهمة، 
لمزيد  الــمــســبــق،  الــحــجــز  عــلــى  بــنــاء  بالسيف 
يمكن  وفعالياتها  المبادرة  عن  االستفسار  من 
خالل  من  أو   36897379 الرقم  على  التواصل 

darki_bh@ االنستغرام على حساب

تنطلق غدا ببطاقات بحرينية...

ال��ب�����س��ر  ذوي  اإل�����ى  ال��ب�����س��ر  ���س��ع��اف  م���ن  م���ب���ادرة 
لإع�������ادة اب���ت���ك���ار ح��ي��ات��ه��م واك���ت�������س���اف ح��وا���س��ه��م 

أكــــــــــد عــــــــــدد مــــــــن األطــــــبــــــاء 
في  واألخصائيين  واالستشاريين 
الــثــدي  وســـرطـــان  األورام  مــجــال 
عن  الـــدوري  الكشف  أن  تحديدا 
ســرطــان الــثــدي مــن شــأنــه إنــقــاذ 
ــن الـــنـــســـاء، وأن  حـــيـــاة الــكــثــيــر مـ
الفتاة  أو  السيدة  دقائق تمضيها 
أو مستشفى  مــركــز صــحــي  لـــدى 
مــتــخــصــص أو حــتــى عـــن طــريــق 
يمكن  الـــذاتـــي،  الــكــشــف  تعلمها 
من  طويلة  رحلة  عليها  توفر  أن 

العالج.
ــكـــان أي  ــإمـ ــه بـ ــ ــوا أنـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
سيدة في مملكة البحرين لديها 
شــكــوك حـــول إصــابــتــهــا بسرطان 
الثدي، أو أن في عائلتها لناحية 
مــصــابــات  ســـيـــدات  األم  أو  األب 
فــقــط  تـــريـــد  أو  ــــرض،  ــمـ ــ الـ بـــهـــذا 
ــان عـــلـــى صــحــتــهــا، أن  ــنـ ــئـ ــمـ االطـ
ــز الــبــحــريــن  ــركــ تــــتــــواصــــل مــــع مــ
لألورام التابع لمستشفى الملك 
حمد الجامعي، لتحصل بسهولة 
وســــرعــــة عـــلـــى خــــدمــــات صــحــيــة 
وقــائــيــة وعــالجــيــة مـــتـــطـــورة، مع 
مــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة الــكــامــلــة 

للمراجعات والمريضات.
جاء ذلك في تصريحات على 
الحملة  فـــي  مــشــاركــتــهــم  هــامــش 
الوطنية للتوعية بسرطان الثدي 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــركـــز الــبــحــريــن 
ــة  ــانـ لــــــــألورام بـــالـــتـــعـــاون مــــع األمـ

العامة للمجلس األعلى للمرأة.
ــور إلـــيـــاس  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ وأكــــــد الـ
فــــاضــــل مــــديــــر مــــركــــز الــبــحــريــن 
أال  الــــنــــســــاء  ــلــــى  عــ أن  لـــــــــــألورام 
الفحص  مسألة  تجاه  يتساهلن 

وخاصة  الثدي،  لسرطان  المبكر 
جميع  عـــن  الــمــبــكــر  الــكــشــف  أن 
ــع نــســبــة  ــرفــ أنـــــــــواع الــــســــرطــــان يــ
الشفاء بشكل كبير جدا، وتحدث 
عن الخدمات الصحية المتقدمة 
جدا التي يقدمها مركز البحرين 
لــألورام، معربا عن ترحيب فريق 
عــمــل الــمــركــز بــكــل فــتــاة وســيــدة 
تــريــد االطــمــئــنــان عــلــى صحتها، 
وتــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم مـــن رعــايــة 
واهــتــمــام وخــدمــات وفــقــا ألفضل 

المعايير العالمية.
ــمـــن الـــبـــروفـــيـــســـور فــاضــل  وثـ
المجلس  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
األعلى للمرأة في مجال االرتقاء 
مؤكدا  عام،  بشكل  المرأة  بصحة 
مع  المثمرة  المجلس  شراكة  أن 
مركز البحرين لألورام من شأنها 
بسرطان  الوعي  بحملة  الوصول 
الشرائح في  إلى مختلف  الثدي 

مملكة البحرين.
استشارية  أكــدت  جانبها  من 

الجينات والوراثة وتحليل األجنة 
البحرين  مــركــز  مختبر  ومــديــرة 
لـــــألورام الـــدكـــتـــورة مــريــم فـــدا أن 
البحرين  فــي  المركز  هــذا  وجـــود 
هـــو مــكــســب كــبــيــر لــكــل الــســكــان، 
وتـــحـــدثـــت عـــن تـــقـــدم الــخــدمــات 
ــة لـــمـــخـــتـــلـــف مـــرضـــى  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
السرطان بما فيه سرطان الثدي، 
ــت: »نـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــلــيــل  ــ ــالــ ــ وقــ
التنبؤ  بهدف  جينات كل شخص 
أو  بالسرطان،  إصابته  بإمكانية 
في  له  نوعي موجه  تقديم عالج 
حال ثبتت اإلصابة ال سمح اهلل«.
وقـــالـــت: »يــــدرك الــجــمــيــع أن 
الــعــالج، لذلك  الــوقــايــة خير مــن 
نشر  مــن ضمن مهامنا  أنــه  نــرى 
مرض  من  الوقاية  بطرق  الوعي 
ــان، بـــمـــا فـــيـــه ســـرطـــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
هناك  ليس  أنــه  ونعتقد  الــثــدي، 
إجــراء هذا  للتردد في  داعــي  من 

الفحص السريع والبسيط«.
ــانــــب ذلــــــك تــحــدثــت  إلــــــى جــ

ــثــــدي  اســــتــــشــــاريــــة جــــــراحــــــات الــ
والترميم الدكتورة نوف الشيباني 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــن أهـــمـــيـــة وسـ ــ عـ
المعلومات  نشر  في  االجتماعي 
ــة  الــــصــــحــــيــــحــــة حــــــــــول الــــصــــحــ
واألمــــــــــراض بـــمـــا فــيــهــا ســـرطـــان 
الــوقــت  فــي  أكــــدت  الـــثـــدي، لكنها 
المعلومات  استقاء  ضـــرورة  ذاتــه 
والحذر  الموثوقة،  مصادرها  من 
ــئــــة  ــات الــــخــــاطــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
بشكل  االنــتــرنــت  على  المنتشرة 

عام.
البحرين  في  »نشهد  وقالت: 
خالل شهر أكتوبر الجاري العديد 
ــة بــمــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــمــــالت الـ مــــن حــ
ــدي عـــبـــر شــبــكــات  ــ ــثـ ــ ــان الـ ــ ــرطـ ــ سـ
التواصل االجتماعي، وهذا دليل 
الكبير  المجتمعي  الــوعــي  عــلــى 
أوســاط  لــدى  المرض حتى  بهذا 
الرجال الذين يشجعون زوجاتهم 
أو أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم 

على إجراء الفحص المبكر«.

اأطباء ين�سحون باأهمية الفح�ض المبكر ل�سرطان الثدي 
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اســتــقــبــل الــشــيــخ أحــمــد بن 
حمد آل خليفة رئيس الجمارك 
الــســيــد مــهــنــد الـــخـــيـــاط مــديــر 
ــام شـــركـــة ســمــســا إكــســبــريــس،  عــ
اإلدارة  عـــــــام  مــــديــــر  بــــحــــضــــور 
والــخــدمــات  للتخليص  الــعــامــة 

الجمركية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس 
خــطــط  إعـــــــالن  أن  الــــجــــمــــارك 
تــوســع شــركــة ســمــســا إكــســبــرس 
يأتي تماشيًا مع خطط القطاع 
اللوجستي وذلك لمكانة مملكة 
الــبــحــريــن كــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــع، حـــيـــث إن  ــوزيــ ــتــ لــعــمــلــيــات الــ
بموقع  تنفرد  البحرين  مملكة 
متميز في منطقة دول مجلس 
التعاون، ونقطة حيوية للتوزيع 
ــبــــة جــــاهــــزة  ــئــــة خــــصــ ــيــ وهــــــــي بــ

لالستثمار التجاري.
الداخلية  وزارة  أن  وأضـــاف 
ــي شـــئـــون الـــجـــمـــارك  مــمــثــلــة فــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــل آلـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ تـــــســـــهـــــم فـــــــــي تـ

ــز الـــتـــوزيـــع وتــوفــيــر  ــراكــ فـــتـــح مــ
ــذلـــك،  اإلجــــــــــــراءات الـــســـلـــســـة لـ
ــع تــحــقــيــق أهـــــداف  تـــمـــاشـــيـــًا مــ
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ ــة االقـ ــرؤيــ الــ

ــن فــــي تــحــقــيــق قــــدرة  ــريـ ــبـــحـ الـ
تــنــافــســيــة عــالــيــة فــي االقــتــصــاد 
في  اإلنــتــاجــيــة  ــادة  وزيــ العالمي 
عجلة  يدفع  تنافسي  مناخ  ظل 

التنمية االقتصادية، مشيرًا إلى 
أنه عالميًا بدأت سالسل اإلمداد 
فـــي الــعــالــم بــتــغــيــيــر مــســاراتــهــا 
بــســبــب األحــــــداث الــتــي مـــر بها 

العالم في اآلونة األخيرة.
من جهته، استعرض مدير 
ــام شــــركــــة ســـمـــســـا إكـــســـبـــرس  ــ عــ
إيــجــازًا عــن مــشــروع مقر شركة 
سمسا أكسبرس الذي يقع على 
كما  مربع،  متر   10000 مساحة 
أن شـــركـــة ســمــســا  إلـــــى  تـــطـــرق 
بـــــدأت أعــمــالــهــا دأبـــت  مــنــذ أن 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق خــدمــاتــهــا 
الدولي  السريع  النقل  لتشمل 
وبحرًا  جوًا  الشحن  والداخلي، 
وبــــــــرًا، الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، 
حـــلـــول الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة لــلــرعــايــة 
ــل  ــيـ ــوصـ ــتـ الــــصــــحــــيــــة، قـــــنـــــاة الـ
الخاصة، إدارة الغرف البريدية 
والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــخـــــدمـــــات 

اللوجستية.

اإك�سبري�ض رئي�ض الجمارك ي�ستقبل مدير عام �سركة �سم�سا 

} جانب من االستقبال.
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في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر 
الــمــحــافــظــة،  منتسبي  لـــدى  الــصــحــي  الـــوعـــي 
حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
أقامتها  والــتــي  الــتــوعــوي،  الــمــعــرض  فــعــالــيــة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الجنوبية  المحافظة 
ــوزارة  بـ واالجــتــمــاعــيــة  الصحية  الــشــؤون  إدارة 
التوعية  شهر  مع  بالتزامن  وذلــك  الداخلية، 

بمرض السرطان.
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  وأكد 
واهتمام  تأتي ضمن حــرص  الفعالية  هــذه  أن 
المناسبات  في مختلف  للمشاركة  المحافظة 
العالمية من خالل سلسلة من المبادرات التي 
المسؤولية  ــار  إطـ ضــمــن  المحافظة  تتبناها 
ــا فــي  ــ ــ ــراز دورهـ ــ ــ الــصــحــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، إلبـ
الصحية  والبرامج  الفعاليات  ودعم  المشاركة 
جميعها  تهدف  والتي  المتميزة،  والتثقيفية 

إلى تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.
توعوي  معرض  على  الفعالية  واشتملت 
والتثقيفية  التوعوية  األركــان  من  عــددا  يضم 
ــتــــفــــســــارات وتــقــديــم  ــل االســ ــة عـــلـــى كــ ــابـ لـــإجـ
بتوعية  تــســهــم  الــتــي  التثقيفية  الــمــعــلــومــات 
نمط  واتــبــاع  مــنــه  الــوقــايــة  وطـــرق  المجتمع، 
ــن نـــتـــائـــج تــعــود  ــه مــ ــاة الـــصـــحـــي لـــمـــا لــ ــيـ ــحـ الـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  الصحة،  على  بالفائدة 

النصائح واإلرشادات الطبية.
ــن جـــانـــبـــه بـــيـــن الـــســـيـــد مــحــمــد حــســن  مــ
االجــتــمــاعــيــة  ــرامــــج  ــبــ الــ إدارة  مــــديــــر  الــــفــــاو 
ــأن إقــامــة  وشــــــؤون الــمــجــتــمــع بــالــمــحــافــظــة بــ
مدى  تؤكد  التوعوية  المحاضرات  هــذه  مثل 
حـــرص الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة فـــي االهــتــمــام 
ــيـــع، مــشــيــدا  ــمـ ــدى الـــجـ ــ بـــالـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــ
بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشئون الصحية 
واالجتماعية في إقامة هذه الفعالية وتعاونها 

الدائم مع المحافظة.
ــورة حــصــة  ــتــ ــدكــ ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أشــــــــارت الــ
تعزيز  لجنة  رئــيــســة  الـــدوســـري  عــبــدالــرحــمــن 

واالجتماعية  الصحية  الشؤون  بإدارة  الصحة 
المبكر  الكشف  أهمية  إلــى  الداخلية،  ــوزارة  بـ
للمرض وسبل الوقاية منه، كما بينت الدكتورة 

ضرورة الفحص المبكر في التشخيص 
كــمــا بــيــنــت الــمــواقــع الــتــي تــتــوافــر فيها 

خدمة الفحص المبكر.

المحافظة الجنوبية تقيم فعالية المعر�ض التوعوي لمنت�سبيها

أكــــــــــــدت الــــــســــــيــــــدة فــــاطــــمــــة 
بـــنـــت جـــعـــفـــر الـــصـــيـــرفـــي وزيــــــرة 
ــــرص الـــــــــوزارة عــلــى  الـــســـيـــاحـــة حـ
مــواصــلــة تــعــزيــز آلـــيـــات الــشــراكــة 
مــع الــصــنــدوق الــمــلــكــي لــشــهــداء 
ــن خـــالل  ــــب وتــفــعــيــلــهــا مــ ــواجـ ــ الـ
إشـــراك أســر الــشــهــداء فــي برامج 
الــوزارة ودعم الصندوق بما يعود 
الواجب  بالنفع على أسر شهداء 

وأبنائهم.
وأعـــــربـــــت وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
الشيخ خالد  اليوم  لقائها  خالل 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
الــمــلــكــي لـــشـــهـــداء الــــواجــــب عــن 
ــا بــتــفــعــيــل  ــ ــرهـ ــ ــخـ ــ ســــعــــادتــــهــــا وفـ
الملكي  الــصــنــدوق  مــع  الــشــراكــة 
ــداء الــــــواجــــــب، واإلســـــهـــــام  ــهــ ــشــ لــ
ــيــــر الــــحــــيــــاة الـــكـــريـــمـــة  فـــــي تــــوفــ
والمستقبل المشرق ألسر وأبناء 
الــشــهــداء، تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا لما 
قــدمــه الــشــهــداء لــلــوطــن، وذلـــك 
مــن خـــالل دعـــم الــمــبــادرات التي 
يـــتـــبـــنـــاهـــا الــــصــــنــــدوق لــتــحــقــيــق 

ــأســـس عــلــيــهــا  األهــــــــداف الــــــذي تـ
الـــصـــنـــدوق، وبــمــا يــضــمــن رعــايــة 

مستدامة ألبناء الشهداء.
من جانبه، أكد الشيخ خالد 
بــن ســلــمــان بــن خــالــد آل خليفة 
للصندوق  اإلداري  الجهاز  مدير 
ــب أن  ــ ــواجـ ــ الـــمـــلـــكـــي لـــشـــهـــداء الـ

الجهات  كــل  مــع  مستمر  الــعــمــل 
سبل  لبحث  للصندوق  الــداعــمــة 
تــفــعــيــل الــشــراكــة بــمــا يــســهــم في 
من  المنشودة  األهـــداف  تحقيق 
رعـــايـــة أســـر الــشــهــداء وأبــنــائــهــم، 
تبديه  الذي  الحرص  إلى  مشيًرا 
وزارة السياحة في تعزيز الشراكة 

مـــع الــصــنــدوق تــقــديــًرا وعــرفــاًنــا 
لما قدمه الشهداء من تضحيات 
معرًبا  البحرين،  أجــل  من  نبيلة 
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ــره وتـــــقـــــديـــــره لـ ــ ــكـ ــ ــن شـ ــ عــ
الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى مــــا تـــبـــديـــه مــن 
اهتمام لكل ما من شأنه تحقيق 

األهداف المرجوة.

ت���ف���ع���ي���ل ال���������س����راك����ة ب����ي����ن »ال�������س���ي���اح���ة« 
وال���������س����ن����دوق ال���م���ل���ك���ي ل�������س���ه���داء ال����واج����ب

} وزيرة السياحة تلتقي مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب.

تــنــطــلــق غــــدا فــعــالــيــات مـــشـــروع »داركــــــي« 
األول من نوعه في العالم الذي يدار ببطاقات 
بــحــريــنــيــة كــامــلــة مـــن ذوي اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة 
ــاد اإللــــهــــام(  ــصــ ــتــ وبــــدعــــم مــــن جــمــعــيــتــي )اقــ
الــفــريــق  قــــام  إذ  لــلــمــكــفــوفــيــن(،  ــة  ــداقــ و)الــــصــ
وأبحاث  دراســات  عدة  بنشر  بالمشروع  العلمي 
علمية منذ انطالقه لتأكد دور الظالم الدامس 
البشري،  للدماغ  العصبية  المرونة  تعزيز  في 
وحــاجــة اإلنــســان الــيــوم إلـــى هـــذه الــدرجــة من 
القائمون  وقــال  حياتنا.   في  المفقود  الظالم 
عــلــى الــمــشــروع إن فــعــالــيــاتــه ســتــبــدأ بــمــشــروع 
عــشــاء فــي الــظــالم يــديــره كــامــال ذوو اإلعــاقــة 
البصرية حيث سيستمتع فيه الحضور بتجربة 
العيش في الظالم الدامس واألكل فيه، إضافة 
وتبادل  الترفيهية  الفقرات  في  المشاركة  إلــى 

الظالم  تجربة  تــعــززه  التي  والتأمل  القصص 
عن  تتميز  الفعالية  أن  إلى  الفريدة، مشيرين 
مطاعم العشاء في الظالم المعروفة كونها تدار 
من المكفوفين الذين سيقودون المبصرين في 
هذه الفاعلية، وسيكون لهم السبق في التعامل 
مــع الــظــالم الـــدامـــس الــــذي لــم يــتــعــرف عليه 

معظمنا في رحلة هذه الحياة الصاخبة.
اســتــغــرق  الــــــذي  الـــمـــشـــروع  أن  وأضـــــافـــــوا 
ـــداد لــه أكــثــر مــن 10 شــهــور مــن الــتــدريــب  اإلعــ
ليعزز  جاء  المتواصلة  التجريبية  والفعاليات 
أيــضــا أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــتــجــارب الــتــي تقلل 
كوفيد- لتداعيات جائحة  النفسية  اآلثــار  من 
ــنـــاس مـــن صـــدمـــات بسبب  الـ بـــه  ــا يــمــر  19 ومــ
الــتــغــيــرات الــســريــعــة فــي الــعــالــم، مــؤكــديــن أن 
الـــدراســـات أظــهــرت كــيــف أن الــظــالم الــدامــس 

لحواسنا  فهمنا  مــن  تسرع  الكاملة(  )العتمة 
وتحسن موارد حواسنا العصبية. وتظهر اآلثار 
المزيد  أن تجربة  الدراسة  المترتبة على هذه 
ــرب فـــي الــظــالم  ــشــ مـــن الــمــعــيــشــة واألكــــــل والــ
الدامس تحسن قدرتنا على التعامل مع حالة 
)عدم اليقين( إلى جانب ذلك فإن التكرار لهذا 
قيمة  من  ويحسن  فضولنا  من  يثير  التجربة 

)الثقة( بين الناس.
جديرة  بحرينية  فعالية  »داركـــي«  أن  يذكر 
بحرينية  وطــاقــات  أفــكــار  مــن  ألنــهــا  باالهتمام 
رامــي  فندق  فــي  بالمشاركين  وتــرحــب  ملهمة، 
لمزيد  الــمــســبــق،  الــحــجــز  عــلــى  بــنــاء  بالسيف 
يمكن  وفعالياتها  المبادرة  عن  االستفسار  من 
خالل  من  أو   36897379 الرقم  على  التواصل 

darki_bh@ االنستغرام على حساب

تنطلق غدا ببطاقات بحرينية...

ال��ب�����س��ر  ذوي  اإل�����ى  ال��ب�����س��ر  ���س��ع��اف  م���ن  م���ب���ادرة 
لإع�������ادة اب���ت���ك���ار ح��ي��ات��ه��م واك���ت�������س���اف ح��وا���س��ه��م 

أكــــــــــد عــــــــــدد مــــــــن األطــــــبــــــاء 
في  واألخصائيين  واالستشاريين 
الــثــدي  وســـرطـــان  األورام  مــجــال 
عن  الـــدوري  الكشف  أن  تحديدا 
ســرطــان الــثــدي مــن شــأنــه إنــقــاذ 
ــن الـــنـــســـاء، وأن  حـــيـــاة الــكــثــيــر مـ
الفتاة  أو  السيدة  دقائق تمضيها 
أو مستشفى  مــركــز صــحــي  لـــدى 
مــتــخــصــص أو حــتــى عـــن طــريــق 
يمكن  الـــذاتـــي،  الــكــشــف  تعلمها 
من  طويلة  رحلة  عليها  توفر  أن 

العالج.
ــكـــان أي  ــإمـ ــه بـ ــ ــوا أنـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
سيدة في مملكة البحرين لديها 
شــكــوك حـــول إصــابــتــهــا بسرطان 
الثدي، أو أن في عائلتها لناحية 
مــصــابــات  ســـيـــدات  األم  أو  األب 
فــقــط  تـــريـــد  أو  ــــرض،  ــمـ ــ الـ بـــهـــذا 
ــان عـــلـــى صــحــتــهــا، أن  ــنـ ــئـ ــمـ االطـ
ــز الــبــحــريــن  ــركــ تــــتــــواصــــل مــــع مــ
لألورام التابع لمستشفى الملك 
حمد الجامعي، لتحصل بسهولة 
وســــرعــــة عـــلـــى خــــدمــــات صــحــيــة 
وقــائــيــة وعــالجــيــة مـــتـــطـــورة، مع 
مــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة الــكــامــلــة 

للمراجعات والمريضات.
جاء ذلك في تصريحات على 
الحملة  فـــي  مــشــاركــتــهــم  هــامــش 
الوطنية للتوعية بسرطان الثدي 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــركـــز الــبــحــريــن 
ــة  ــانـ لــــــــألورام بـــالـــتـــعـــاون مــــع األمـ

العامة للمجلس األعلى للمرأة.
ــور إلـــيـــاس  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ وأكــــــد الـ
فــــاضــــل مــــديــــر مــــركــــز الــبــحــريــن 
أال  الــــنــــســــاء  ــلــــى  عــ أن  لـــــــــــألورام 
الفحص  مسألة  تجاه  يتساهلن 

وخاصة  الثدي،  لسرطان  المبكر 
جميع  عـــن  الــمــبــكــر  الــكــشــف  أن 
ــع نــســبــة  ــرفــ أنـــــــــواع الــــســــرطــــان يــ
الشفاء بشكل كبير جدا، وتحدث 
عن الخدمات الصحية المتقدمة 
جدا التي يقدمها مركز البحرين 
لــألورام، معربا عن ترحيب فريق 
عــمــل الــمــركــز بــكــل فــتــاة وســيــدة 
تــريــد االطــمــئــنــان عــلــى صحتها، 
وتــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم مـــن رعــايــة 
واهــتــمــام وخــدمــات وفــقــا ألفضل 

المعايير العالمية.
ــمـــن الـــبـــروفـــيـــســـور فــاضــل  وثـ
المجلس  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
األعلى للمرأة في مجال االرتقاء 
مؤكدا  عام،  بشكل  المرأة  بصحة 
مع  المثمرة  المجلس  شراكة  أن 
مركز البحرين لألورام من شأنها 
بسرطان  الوعي  بحملة  الوصول 
الشرائح في  إلى مختلف  الثدي 

مملكة البحرين.
استشارية  أكــدت  جانبها  من 

الجينات والوراثة وتحليل األجنة 
البحرين  مــركــز  مختبر  ومــديــرة 
لـــــألورام الـــدكـــتـــورة مــريــم فـــدا أن 
البحرين  فــي  المركز  هــذا  وجـــود 
هـــو مــكــســب كــبــيــر لــكــل الــســكــان، 
وتـــحـــدثـــت عـــن تـــقـــدم الــخــدمــات 
ــة لـــمـــخـــتـــلـــف مـــرضـــى  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
السرطان بما فيه سرطان الثدي، 
ــت: »نـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــلــيــل  ــ ــالــ ــ وقــ
التنبؤ  بهدف  جينات كل شخص 
أو  بالسرطان،  إصابته  بإمكانية 
في  له  نوعي موجه  تقديم عالج 
حال ثبتت اإلصابة ال سمح اهلل«.

وقـــالـــت: »يــــدرك الــجــمــيــع أن 
الــعــالج، لذلك  الــوقــايــة خير مــن 
نشر  مــن ضمن مهامنا  أنــه  نــرى 
مرض  من  الوقاية  بطرق  الوعي 
ــان، بـــمـــا فـــيـــه ســـرطـــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
هناك  ليس  أنــه  ونعتقد  الــثــدي، 
إجــراء هذا  للتردد في  داعــي  من 

الفحص السريع والبسيط«.
ــانــــب ذلــــــك تــحــدثــت  إلــــــى جــ

ــثــــدي  اســــتــــشــــاريــــة جــــــراحــــــات الــ
والترميم الدكتورة نوف الشيباني 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــن أهـــمـــيـــة وسـ ــ عـ
المعلومات  نشر  في  االجتماعي 
ــة  الــــصــــحــــيــــحــــة حــــــــــول الــــصــــحــ
واألمــــــــــراض بـــمـــا فــيــهــا ســـرطـــان 
الــوقــت  فــي  أكــــدت  الـــثـــدي، لكنها 
المعلومات  استقاء  ضـــرورة  ذاتــه 
والحذر  الموثوقة،  مصادرها  من 
ــئــــة  ــات الــــخــــاطــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
بشكل  االنــتــرنــت  على  المنتشرة 

عام.
البحرين  في  »نشهد  وقالت: 
خالل شهر أكتوبر الجاري العديد 
ــة بــمــرض  ــيـ ــوعـ ــتـ ــمــــالت الـ مــــن حــ
ــدي عـــبـــر شــبــكــات  ــ ــثـ ــ ــان الـ ــ ــرطـ ــ سـ
التواصل االجتماعي، وهذا دليل 
الكبير  المجتمعي  الــوعــي  عــلــى 
أوســاط  لــدى  المرض حتى  بهذا 
الرجال الذين يشجعون زوجاتهم 
أو أمهاتهم أو أخواتهم أو بناتهم 

على إجراء الفحص المبكر«.

اأطباء ين�سحون باأهمية الفح�ض المبكر ل�سرطان الثدي 

} مريم فدا.} نوف الشيباني.} إلياس فاضل

اســتــقــبــل الــشــيــخ أحــمــد بن 
حمد آل خليفة رئيس الجمارك 
الــســيــد مــهــنــد الـــخـــيـــاط مــديــر 
ــام شـــركـــة ســمــســا إكــســبــريــس،  عــ
اإلدارة  عـــــــام  مــــديــــر  بــــحــــضــــور 
والــخــدمــات  للتخليص  الــعــامــة 

الجمركية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس 
خــطــط  إعـــــــالن  أن  الــــجــــمــــارك 
تــوســع شــركــة ســمــســا إكــســبــرس 
يأتي تماشيًا مع خطط القطاع 
اللوجستي وذلك لمكانة مملكة 
الــبــحــريــن كــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
ــع، حـــيـــث إن  ــوزيــ ــتــ لــعــمــلــيــات الــ
بموقع  تنفرد  البحرين  مملكة 
متميز في منطقة دول مجلس 
التعاون، ونقطة حيوية للتوزيع 
ــبــــة جــــاهــــزة  ــئــــة خــــصــ ــيــ وهــــــــي بــ

لالستثمار التجاري.
الداخلية  وزارة  أن  وأضـــاف 
ــي شـــئـــون الـــجـــمـــارك  مــمــثــلــة فــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــل آلـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ تـــــســـــهـــــم فـــــــــي تـ

ــز الـــتـــوزيـــع وتــوفــيــر  ــراكــ فـــتـــح مــ
ــذلـــك،  اإلجــــــــــــراءات الـــســـلـــســـة لـ
ــع تــحــقــيــق أهـــــداف  تـــمـــاشـــيـــًا مــ
ــاديـــة لــمــمــلــكــة  ــتـــصـ ــة االقـ ــرؤيــ الــ

ــن فــــي تــحــقــيــق قــــدرة  ــريـ ــبـــحـ الـ
تــنــافــســيــة عــالــيــة فــي االقــتــصــاد 
في  اإلنــتــاجــيــة  ــادة  وزيــ العالمي 
عجلة  يدفع  تنافسي  مناخ  ظل 

التنمية االقتصادية، مشيرًا إلى 
أنه عالميًا بدأت سالسل اإلمداد 
فـــي الــعــالــم بــتــغــيــيــر مــســاراتــهــا 
بــســبــب األحــــــداث الــتــي مـــر بها 

العالم في اآلونة األخيرة.
من جهته، استعرض مدير 
ــام شــــركــــة ســـمـــســـا إكـــســـبـــرس  ــ عــ
إيــجــازًا عــن مــشــروع مقر شركة 
سمسا أكسبرس الذي يقع على 
كما  مربع،  متر   10000 مساحة 
أن شـــركـــة ســمــســا  إلـــــى  تـــطـــرق 
بـــــدأت أعــمــالــهــا دأبـــت  مــنــذ أن 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق خــدمــاتــهــا 
الدولي  السريع  النقل  لتشمل 
وبحرًا  جوًا  الشحن  والداخلي، 
وبــــــــرًا، الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي، 
حـــلـــول الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة لــلــرعــايــة 
ــل  ــيـ ــوصـ ــتـ الــــصــــحــــيــــة، قـــــنـــــاة الـ
الخاصة، إدارة الغرف البريدية 
والـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــخـــــدمـــــات 

اللوجستية.

اإك�سبري�ض رئي�ض الجمارك ي�ستقبل مدير عام �سركة �سم�سا 

} جانب من االستقبال.
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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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وزيرة ال�سياحة تلتقي مدير اجلهاز

الإداري لل�سندوق امللكي ل�سهداء الواجب

حمافظ املحرق يوؤكد دعمه

لإ�سدارات الرتاث ال�سعبي

ال�صرييف  جعفر  بنت  فاطمة  اأكــدت 

على  ــوزارة  ال حر�ص  ال�صياحة  وزيــرة 

مع  ال�صراكة  اآلــيــات  تعزيز  موا�صلة 

ال�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب وتفعيلها 

برامج  يف  ال�صهداء  اأ�صر  اإ�صراك  خالل  من 

الوزارة ودعم ال�صندوق، مبا يعود بالنفع 

على اأ�صر �صهداء الواجب واأبنائهم.

لقائها  ال�صياحة خالل  واأعربت وزيرة 

ال�صيخ خالد بن �صلمان بن خالد اآل خليفة 

امللكي  لل�صندوق  الإداري  اجلهاز  مدير 

وفخرها  �صعادتها  عن  الواجب  ل�صهداء 

والإ�صهام  ال�صندوق،  مع  ال�صراكة  بتفعيل 

وامل�صتقبل  الكرمية  احلياة  توفري  يف 

تقديًرا  ال�صهداء  واأبناء  لأ�صر  امل�صرق 

وذلك  للوطن،  ال�صهداء  قدمه  ملا  وعرفاًنا 

يتبناها  التي  املبادرات  دعم  خالل  من 

تاأ�ص�ص  الذي  الأهداف  لتحقيق  ال�صندوق 

م�صتدامة  رعاية  ي�صمن  ومبا  اأجلها،  من 

لأبناء ال�صهداء.

من جانبه، اأكد ال�صيخ خالد بن �صلمان 

الإداري  اجلهاز  مدير  خليفة  اآل  خالد  بن 

لل�صندوق امللكي ل�صهداء الواجب اأن العمل 

م�صتمر مع اجلهات الداعمة لل�صندوق كافة 

ي�صهم يف  مبا  ال�صراكة  تفعيل  �صبل  لبحث 

اأ�صر  رعاية  من  املن�صودة  الأهداف  حتقيق 

احلر�ص  اإىل  م�صرًيا  واأبنائهم،  ال�صهداء 

تعزيز  يف  ال�صياحة  وزارة  تبديه  الــذي 

ملا  وعرفاًنا  تقديًرا  ال�صندوق  مع  ال�صراكة 

قدمه ال�صهداء من ت�صحيات نبيلة من اأجل 

البحرين، معرًبا عن �صكره وتقديره لوزيرة 

ما  لكل  اهتمام  تبديه من  ما  ال�صياحة على 

من �صاأنه حتقيق الأهداف املرجوة.

هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  اأ�صاد 

املناعي حمافظ املحرق بالإ�صدارات الأدبية 

والفكرية املميزة، خا�صة التي تهتم بالرتاث 

على  احلفاظ  اإىل  وتهدف  الأ�صيل  ال�صعبي 

على  والعمل  البحريني  ال�صعبي  املوروث 

نقله لالأجيال القادمة، م�صرًيا اإىل دور هذه 

الأدبي واملعريف  اإثراء املحتوى  اجلهود يف 

والثقايف العريق ململكة البحرين.

املحافظ،  ا�صتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 

بح�صور العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان 

نائب املحافظ واأهايل املحرق خالل املجل�ص 

امل�صت�صارة  املحرق،  ملحافظة  الأ�صبوعي 

الهمالن  جا�صم  عالية  الأ�صرية  الرتبوية 

الطبعة  من  ن�صخة  للمحافظ  قدمت  التي 

منوًها  ثمني«،  كنز  »تراثنا  لكتابها  الأوىل 

للكاتبة  الالفتة  باجلهود  ال�صياق  هذا  يف 

وحر�صها على احلفاظ على تراث البحرين 

ال�صعبي الأ�صيل.

 بالتزامن مع �سهر التوعية مبر�ض ال�سرطان

املحافظة اجلنوبية تقيم فعالية املعر�ض التوعوي

رئي�ض اجلمارك ي�ستقبل مدير عام �سركة �سم�سا اإك�سربي�ض:

 ت�سهيل اآلية فتح مراكز التوزيع وتوفري الإجراءات ال�سل�سة

»اخلارجية« تعقد احلوار امل�سرتك مع هيئة العمل اخلارجي الأوروبي

مناق�سة �سبل فتح اآفاق جديدة لل�سراكة يف حقوق الإن�سان

ال�صراكة  تــعــزيــز  اإطــــار  يف 

املجتمعية ون�صر الوعي ال�صحي لدى 

منت�صبي املحافظة، ح�صر �صمو ال�صيخ 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة 

املعر�ص  فعالية  اجلنوبية،  حمافظ 

املحافظة  اأقامتها  والتي  التوعوي، 

مع  والتن�صيق  بالتعاون  اجلنوبية 

اإدارة ال�صوؤون ال�صحية والجتماعية 

مع  بالتزامن  وذلك  الداخلية،  بوزارة 

�صهر التوعية مبر�ص ال�صرطان. واأكد 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  �صمو 

حر�ص  �صمن  تاأتي  الفعالية  هذه  اأن 

يف  للم�صاركة  املحافظة  واهتمام 

العاملية من خالل  املنا�صبات  خمتلف 

تتبناها  التي  املبادرات  من  �صل�صلة 

امل�صوؤولية  ــار  اإط �صمن  املحافظة 

ال�صحية واملجتمعية، لإبراز دورها يف 

والربامج  الفعاليات  ودعم  امل�صاركة 

والتي  املتميزة،  والتثقيفية  ال�صحية 

الوعي  تعزيز  اإىل  جميعها  تهدف 

ال�صحي واملجتمعي.

اجلمارك  رئي�ص  ا�صتقبل 

خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�صيخ 

مدير عام �صركة �صم�صا اإك�صربي�ص 

مدير  بح�صور  اخلياط،  مهند 

للتخلي�ص  العامة  الإدارة  عام 

واخلدمات اجلمركية.

اأكد  اللقاء،  بداية  ويف 

خطط  اإعالن  اأن  اجلمارك  رئي�ص 

اإك�صرب�ص  �صم�صا  �صركة  تو�صع 

القطاع  خطط  مع  متا�صًيا  ياأتي 

مملكة  ملكانة  وذلك  اللوج�صتي 

ا�صرتاتيجي  كموقع  البحرين 

لعمليات التوزيع، حيث اإن مملكة 

يف  متميز  مبوقع  تنفرد  البحرين 

التعاون،  جمل�ص  دول  منطقة 

وهي  للتوزيع  حيوية  ونقطة 

لال�صتثمار  جاهزة  خ�صبة  بيئة 

التجاري.

الداخلية  وزارة  اأن  واأ�صاف 

ت�صهم  اجلمارك  �صوؤون  يف  ممثلة 

مراكز  فتح  اآلية  ت�صهيل  يف 

الإجراءات  وتوفري  التوزيع 

ال�صل�صة لذلك، متا�صًيا مع حتقيق 

ململكة  القت�صادية  الروؤية  اأهداف 

البحرين يف حتقيق قدرة تناف�صية 

عالية يف القت�صاد العاملي وزيادة 

تناف�صي  مناخ  ظل  يف  الإنتاجية 

القت�صادية،  التنمية  عجلة  يدفع 

م�صرًيا اإىل اأنه عاملًيا بداأت �صال�صل 

الإمداد يف العامل بتغيري م�صاراتها 

ب�صبب الأحداث التي مر بها العامل 

يف الآونة الأخرية.

مدير  ا�صتعر�ص  جهته،  من 

اإك�صرب�ص  �صم�صا  �صركة  عام 

�صركة  مقر  م�صروع  عن  اإيجاًزا 

على  يقع  الذي  اأك�صرب�ص  �صم�صا 

مربع،  مرت   10000 م�صاحة 

�صم�صا  �صركة  اأن  اإىل  تطرق  كما 

على  داأبت  اأعمالها  بداأت  اأن  منذ 

لت�صمل  خدماتها  نطاق  تو�صيع 

والداخلي،  الدويل  ال�صريع  النقل 

وبًرا،  وبحًرا  جًوا  ال�صحن 

وحلول  اجلمركي،  والتخلي�ص 

واخلدمات  الإلكرتونية،  التجارة 

ال�صحية،  للرعاية  اخلا�صة 

وقناة التو�صيل اخلا�صة، واإدارة 

من  والعديد  الربيدية،  الغرف 

اللوج�صتية. اخلدمات 

القائم  اإطار تعزيز احلوار  يف 

ــاد  والحت البحرين  مملكة  بني 

الأوروبي، عقدت وزارة اخلارجية 

مع  ال�صاد�ص  امل�صرتك  ــوار  احل

بالحتاد  اخلارجي  العمل  هيئة 

ال�صفري  برئا�صة  ـــــي  الأوروب

ال�صيد  ح�صن  اأروى  الدكتورة 

حقوق  ــوؤون  ــص � قــطــاع  رئي�ص 

واآنا  اخلارجية،  بوزارة  الإن�صان 

رئي�صة  باناجيوتاكوبولو  ماريا 

العربية  اجلزيرة  �صبه  �صعبة 

والعراق يف هيئة العمل اخلارجي 

بالحتاد الأوروبي.

من  الجتماع  يف  �صارك  كما 

مملكة البحرين ممثلون عن وزارة 

الداخلية ووزارة العدل وال�صوؤون 

وهيئة  والأوقــــاف،  الإ�صالمية 

والأمانة  العمل،  �صوق  تنظيم 

العامة للتظلمات والنيابة العامة، 

بح�صور كل من �صفراء جمهورية 

واجلمهورية  الحتادية  اأملانيا 

الفرن�صية، واجلمهورية الإيطالية 

املعتمدين لدى اململكة.

مناق�صة  مت  الجتماع  وخالل 

لل�صراكة  جديدة  افاق  فتح  �صبل 

حقوق  جمـــال  يف  ــاون  ــع ــت وال

اآخــر  اىل  والــتــطــرق  النــ�ــصــان، 

التطورات يف الحتاد الأوروبي يف 

جمال حقوق الن�صان على ال�صعيد 

املتحدة،  الأمم  اإطار  ويف  املحلي 

اإ�صافة اإىل ا�صتعرا�ص �صري العمل 

يف تنفيذ اخلطة الوطنية حلقوق 

اجلهات  بدور  وال�صادة  الن�صان 

القائمة عليها وامل�صاريع املن�صوية 

م�صاركة  ت�صمل  والتي  �صمنها 

جميع ذوي امل�صلحة.

للتح�سري لأعمال القمة العربية احلادية والثالثني يف اجلزائر

 وزير اخلارجية ي�سارك يف اجتماع جمل�ض جامعة الدول العربية

اخلارجية  وزير  �صارك 

الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف 

اأكتوبر   29 املوافق  ال�صبت  اأم�ص 

الفتتاحية  اجلل�صة  يف  2022م 

الدول  جامعة  جمل�ص  لجتماع 

وزراء  م�صتوى  على  العربية 

ملجل�ص  للتح�صري  اخلارجية 

القمة  م�صتوى  على  اجلامعة 

احلادية والثالثني التي �صوف تعقد 

يف اجلزائر برئا�صة فخامة الرئي�ص 

عبداملجيد تبون رئي�ص اجلمهورية 

ال�صعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

ال�صقيقة يف 1 و2 نوفمرب. 

املجل�ص  اجتماع  وتراأ�ص   

اخلارجية  وزير  لعمامرة  رمطان 

اأبو  اأحمد  وبح�صور  اجلزائري، 

الغيط الأمني العام جلامعة الدول 

العربية. 

ال�صمو  اأ�صحاب  وبحث   

واملعايل وال�صعادة وزراء خارجية 

املقرر  املو�صوعات  العربية  الدول 

عر�صها على قمة اأ�صحاب اجلاللة 

الدول  قادة  والفخامة  وال�صمو 

العربية، وم�صاريع القرارات املقرر 

القرارات  للقادة، وم�صاريع  رفعها 

القت�صادي  املجل�ص  من  املرفوعة 

املرفوعة  والتقارير  والجتماعي، 

اىل القمة، اإ�صافة اىل تقرير الأمني 

العربي  العمل  م�صرية  عن  العام 

امل�صرتك.  

اأي�صاً  الوزراء  �صيبحث  كما 

العربية  ال�صيا�صية  الق�صايا 

الفل�صطينية  الق�صية  بينها  ومن 

و�صوريا  اليمن  يف  والأو�صاع 

وليبيا وال�صومال، والأمن الغذائي 

وم�صتجدات  العربية،  للدول 

والدولية  الإقليمية  الأو�صاع 

الأمن  على  وانعكا�صاتها  الراهنة، 

القومي العربي.  

فوؤاد  امل�صارك  الوفد  و�صم 

مملكة  �صفري  البحارنة  �صادق 

ال�صفري  و  اجلزائر،  يف  البحرين 

املدير  الأن�صاري  طالل عبدال�صالم 

اخلارجية،  وزارة  ل�صوؤون  العام 

قطاع  رئي�ص  الطريفي  واأحمد 

وزارة  يف  العربية  ال�صوؤون 

لوزير  املرافق  والوفد  اخلارجية، 

اخلارجية.

هيئة البحرين لل�سياحة تطلق 

تطبيق »بحرين« كاأول دليل �سياحي �سامل

لل�صياحة  البحرين  هيئة  اأعلنت 

واملعار�ص عن اإطالق تطبيق اإلكرتوين جديد 

اأي�صا؛  واملقيمني  واملواطنني  لل�صياح  يوفر 

معرفة  اإمكانية  واحدة؛  من�صة  خالل  ومن 

والربامج  والفعاليات  الأحداث  خمتلف 

البحرين،  والرتفيهية يف مملكة  ال�صياحية 

واملنتجعات  ال�صياحية  املقا�صد  اإىل  اإ�صافة 

والفنادق واملطاعم وغريها.

واأطلقت الهيئة على الدليل اجلديد ا�صم 

»دليلك  �صعار  حتت  واأطلقته  »بحرين«، 

ال�صامل لكت�صاف البحرين«، وميكن حتميله 

جمانا من متجري جوجل بالي واآب �صتور.

معلومات  على  التطبيق  ويحتوي   

يف  تت�صمن  با�صتمرار،  حتديثها  يجري 

التي  الأن�صطة  حول  ن�صائح  املرحلة  هذه 

للمطاعم،  ودليل  بها،  القيام  لل�صائح  ميكن 

والفنادق يف البحرين، والفعاليات، وقائمة 

املرخ�صني،  ال�صياحيني  املر�صدين  بجميع 

اإ�صافة اإىل ميزة خمطط الرحلة التي ت�صاعد 

بناًء  �صفرهم  م�صارات  تنظيم  على  ال�صياح 

على اهتماماتهم.

اأن يكون  ال�صياحة على   وعملت هيئة 

هذا التطبيق مبثابة مر�صد �صياحي اإلكرتوين 

اأكرث  للبحرين  ال�صائح  رحلة  من  يجعل 

التخطيط  على  وي�صاعده  ومتعة،  اأريحية 

امليزانية  اإطار  يف  ال�صياحية  جلولته 

والتوقيت والتفا�صيل الأخرى التي تنا�صبه 

وحتقق توقعاته وتلبي طموحاته.

 وقال الرئي�ص التنفيذي لهيئة البحرين 

هذا  اإن  قائدي  نا�صر  الدكتور  لل�صياحة 

التي  املهمة  الأدوات  اإحدى  ميثل  التطبيق 

الرتويج  اأجل  من  الهيئة  عليها  تعمل 

والتعريف  البحرين،  ململكة  ال�صياحي 

بالأن�صطة والربامج ال�صياحية والرتفيهية، 

التطبيق  اإطالق  توقيت  اأهمية  اإىل  م�صريا 

ا�صتباقا ملو�صم �صياحي حافل ت�صهده اململكة 

مثل  البارزة  الفعاليات  من  عدد  وتت�صدره 

للمعار�ص  العاملي  البحرين  مركز  افتتاح 

والفورمول1  العربية  اجلواهر  ومعر�ص 

ومعر�ص الطريان وغريها.
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 مع امل�ش�ؤولني من جامعة لندن �شاوث بانك

»العل�م التطبيقية« تنظم لقاًء تعريفًيا لطلبة الربامج الربيطانية

العلوم  جامعة  نظمت 

الربامج  طلبة  مع  لقاًء  التطبيقية 

الربيطانية امل�ضت�ضافة من جامعة 

الربيطانية  بانك  �ضاوث  لندن 

املدنية،  الهند�ضة  تخ�ض�ضات  يف 

والكهربائية  واملعمارية، 

الأعمال  واإدارة  والإلكرتونية، 

من  عدد  بح�ضور  واحلقوق، 

امل�ضوؤولني يف اجلامعة الربيطانية، 

الهيئتني  من  اجلامعة  ومنت�ضبي 

الأكادميية والإدارية.

وح�ضر اللقاء طلبة امل�ضتويني 

خمتلف  يف  امللتحقني  و)6(   )S(

الربيطانية،  اجلامعة  برامج 

بالطلبة  التعريف  جرى  اإذ 

يف  والنقا�ش  وتخ�ض�ضاتهم، 

تهم  التي  املوا�ضيع  من  جمموعة 

درا�ضتهم  �ضنوات  خالل  الطلبة 

امل�ضتقبلية  وفر�ضهم  املقبلة، 

خا�ضة  التخرج  بعد  ما  للعمل 

�ضهادات  على  �ضيح�ضلون  واأنهم 

بريطانية من جامعة لندن �ضاوث 

بانك بعد تخرجهم.

اإدارة  من  بتنظيم  اللقاء  واأقيم 

اللغة  وخدمات  التمهيدية  ال�ضنة 

الإجنليزية ومكتب التعاون الدويل 

بني  التوا�ضل  بهدف  اجلامعة  يف 

الطلبة فيما بينهم وامل�ضوؤولني من 

خارج  بانك  �ضاوث  لندن  جامعة 

الف�ضول الدرا�ضية.

العلوم  جامعة  وترتبط 

تعاون  باتفاقية  التطبيقية 

بانك  �ضاوث  لندن  جامعة  مع 

خاللها  من  ت�ضت�ضيف  الربيطانية 

بكالوريو�ش  ت�ضمل  برامج  خم�ضة 

املدنية،  الهند�ضة  يف  الهند�ضة 

يف  الهند�ضة  وبكالوريو�ش 

وبكالوريو�ش  املعمارية،  الهند�ضة 

الكهربائية  الهند�ضة  يف  الهند�ضة 

يف  والبكالوريو�ش  والإلكرتونية، 

اإدارة  احلقوق، والبكالوريو�ش يف 

التفاقية  هذه  تاأتي  اإذ  الأعمال، 

العلوم  جامعة  لأهداف  تنفيًذا 

العمل  �ضوق  اإثراء  يف  التطبيقية 

علمية  قدرات  ذوي  بخريجني 

على  اإيجاًبا  ينعك�ش  مبا  مميزة، 

يف  وي�ضهم  التعليمية  املخرجات 

قادرين  متميزين  طلبة  تخريج 

العمل  �ضوق  يف  املناف�ضة  على 

وتلبية احتياجاته.

عائلة د. عمار م�شطفى ال�شيد حتتفل بتخّرج

 ابنتهم من جامعة �شاوث بنك باململكة املتحدة

من  يا�ضمني  ابنتهم  بتخرج  ال�ضيد  م�ضطفى  عمار  الدكتور  عائلة  احتفلت 

جامعة �ضاوث بنك باململكة املتحدة بتخ�ض�ش علوم �ضيا�ضية، اإذ ح�ضلت على 

تقدير امتياز مع مرتبة ال�ضرف.

يوم  الأيام  �ضحيفة  ا�ضتقبلت 

الإثنني املا�ضي طالب ك�ضافة املعهد 

الديني بنحو 15 طالًبا، وا�ضتهلت 

الزيارة بالتعريف بكيفية تاأ�ضي�ش 

اخلرب  كتابة  وطريقة  ال�ضحيفة 

الطباعة  اإىل  ال�ضحيفة  حتى ت�ضل 

وعن اآلية توزيعها.

مت  اجلولة  ختام  ويف 

»الك�ضكول«  الأيام  مكتبة  زيارة 

الكتب واملجالت من  للتعرف على 

والعربية  البحرينية  الإ�ضدارات 

فيها.

»الأيام« ت�شتقبل طالب ك�شافة املعهد الديني

»ديار املحرق« تدعم الريا�شيني امل�شاركني 

 يف بط�لة الرجل احلديدي وم��شم الديار الريا�شي 

اأكرب  املحرق،  ديار  �ضركة  تعاونت 

مملكة  يف  العقاري  التطوير  �ضركات 

البحرين، مع مقهى لوب كافيه، اأول مقهى 

البحرين،  مملكة  يف  نوعه  من  ريا�ضي 

بطولة  يف  امل�ضاركني  الريا�ضيني  لدعم 

املقامة يف  مان«  »اآيرون  احلديدي  الرجل 

البحرين يف 9 دي�ضمرب 2022. و�ضيحظى 

وال�ضتعداد  التدريب  بفر�ضة  امل�ضاركون 

لل�ضباق من خالل اجلري مل�ضافات طويلة 

خالل  وذلك  الهوائية،  الدراجة  وركوب 

عطلة نهاية الأ�ضبوع ملدة 8 اأ�ضابيع.

وُعقدت مرا�ضم توقيع اتفاقية التعاون 

امل�ضرتك يوم اخلمي�ش املوافق 13 اأكتوبر 

ديار  ل�ضركة  الرئي�ش  املكتب  يف   2022

اأحمد  املهند�ش  من  كل  بح�ضور  املحرق، 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ش  العمادي  علي 

ديار املحرق وعبدالرحمن الكوهجي مالك 

مقهى لوب كافيه.

وبهذه املنا�ضبة، �ضّرح املهند�ش اأحمد 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ش  العمادي  علي 

التفاق  هذا  »ياأتي  بقوله:  املحرق  ديار 

يف  للم�ضاركني  املنا�ضب  التدريب  لتوفري 

مان(  )اآيرون  احلديدي  الرجل  بطولة 

وذلك  كافيه،  لوب  مقهى  مع  تعاوًنا 

ال�ضيخ نا�ضر بن  لتوجيهات �ضمو  امتثالً 

امللك لالأعمال  اآل خليفة ممثل جاللة  حمد 

دعم  ب�ضاأن  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية 

املواهب الريا�ضية والإ�ضهام يف النهو�ش 

باحلركة الريا�ضية يف اململكة«.

من جانبه، قال عبدالرحمن الكوهجي 

�ضعداء  »نحن  كافيه:  لوب  مقهى  مالك 

لدعم  املحرق  ديار  �ضركة  مع  بتعاوننا 

الرجل  بطولة  يف  امل�ضاركني  الريا�ضيني 

�ضهر  يف  القادمة  مان(  )اآيرون  احلديدي 

عن  الريا�ضي،  الديار  ومو�ضم  دي�ضمرب 

لهم  وُمفزة  اآمنة  بيئة  توفري  طريق 

وم�ضروبات  اأطعمة  تقدمي  على  عالوة 

�ضحية مل�ضاعدتهم على حتقيق اأهدافهم«.

»البحرين الإ�شالمي« ينظم فعالية »Think Pink« مل�ظفيه

تزامًنا مع �ضهر التوعية ب�ضرطان 

الجتماعية  اللجنة  نظمت  الثدي، 

 ،»BisB« الإ�ضالمي  البحرين  ببنك 

 »Think Pink« فعالية  موؤخًرا، 

ت�ضمنت  البنك،  موظفي  جلميع 

تفاعلية  واأن�ضطة  توعوية  جل�ضات 

دعم  منطلق  ومن  املنا�ضبة.  بهذه 

بنك  تعاون  العاملية،  املبادرة  هذه 

اأمل  الدكتورة  مع  الإ�ضالمي  البحرين 

العامة  اجلراحة  ا�ضت�ضاري  الري�ش 

وجراحة الأورام والثدي ع�ضو اللجنة 

لتقدمي  ال�ضرطان  ملكافحة  اخلليجية 

تهدف  البنك  ملوظفات  توعوية  جل�ضة 

من  جمموعة  على  ال�ضوء  لت�ضليط 

الثدي  ب�ضرطان  املتعلقة  املوا�ضيع 

فحو�ضات  اإجراء  �ضرورة  مثل: 

منتظمة واأهمية الك�ضف املبكر.

اأفنان  �ضّرحت  املنا�ضبة،  وبهذه 

�ضالح رئي�ش تنفيذي املوارد الب�ضرية 

يف بنك البحرين الإ�ضالمي قائلة: »اإنه 

من  عدد  تقدمي  �ضرورنا  دواعي  ملن 

الثدي،  ب�ضرطان  التوعية  الفعاليات 

البحرين  بنك  اأهداف  تدعم  والتي 

امل�ضاعي  يف  لال�ضتثمار  الإ�ضالمي 

�ضحة  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 

و�ضالمة كوادره العاملة«.

»Bell & Ross«.. ت�شميم جريء وم�ث�قية ميكانيكية

غالًبا ما جتد Bell & Ross نف�ضها مرتبعة على عر�ش 

من  الرائعة  جمموعتها  مع  لل�ضاعات،  املبتكرة  الت�ضاميم 

الطريان  امل�ضتوحاة من عامل  املالحة اجلوية وتلك  �ضاعات 

والأُ�ض�ش  الرتداء  و�ضهولة  العمالنية  بني  جتمع  التي 

 Bell & �ضاعات  اأحدث  يف  البتكار.  يف  اجلذابة  اجلمالية 

ال�ضوي�ضرية    - الفرن�ضية  التجارية  العالمة  جتد   ،Ross
البتكار اجلديد، حيث جتمع  اأخرى يف طليعة  نف�ضها مرة 

املتطورة،  الت�ضنيع  وحركة  ال�ضتثنائي  الت�ضميم  بني 

وتك�ضف النقاب عن �ضاعة BR-X5 اجلديدة.

منذ اأن ظهرت للمرة الأوىل يف العام 2019، وجمموعة 

الدار  اإبداعات  قائمة  القوة يف  هي مبثابة جوهرة   05 BR
املناطق  على  يرتكز  الذي  الت�ضميم  الفرن�ضية، حيث جت�ضد 

BR- احل�ضرية بطريقة هند�ضية فريدة من نوعها. يف �ضاعة

X5، ترتقي Bell & Ross بال�ضورة الظلية الأ�ضلية املدجمة 

للعالمة  والقوي  الأ�ضيل  الرتاث  من  م�ضتمدًة  ذروتها،  اإىل 

الطابع  بني  يجمع  واأنيًقا  جديًدا  ت�ضميًما  وتقّدم  التجارية 

الريا�ضي واخلدع العملية املميزة، كل ذلك يف اأثناء الت�ضغيل 

.Kenissi بوا�ضطة حركة الت�ضنيع املتطورة بتوقيع

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12258/PDF/INAF_20221030010827786.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/984961/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/984983/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »السياحة« تطلق تطبيق 
»بحرين« كأول دليل سياحي شامل

أطلق��ت هيئ��ة البحرين للس��ياحة 
إلكتروني��ًا  تطبيق��ًا  والمع��ارض، 
جدي��دًا يوفر للس��ياح والمواطنين 
والمقيمي��ن أيض��ًا؛ وم��ن خ��ال 
منص��ة واح��دة؛ إمكاني��ة معرفة 
والفعالي��ات  األح��داث  مختل��ف 
والبرام��ج الس��ياحية والترفيهي��ة 
في البحري��ن، إضافة إلى المقاصد 
الس��ياحية والمنتجع��ات والفنادق 

والمطاعم وغيرها.
وأطلقت الهيئة على الدليل الجديد 
اسم »بحرين«، تحت شعار »دليلك 
البحري��ن«،  الكتش��اف  الش��امل 
ويمكن تحميله مجانًا من متجري 

جوجل باي وآب ستور.
ويحت��وي التطبيق عل��ى معلومات 
يجري تحديثها باستمرار، تتضمن 
في ه��ذه المرحل��ة نصائ��ح حول 
األنشطة التي يمكن للسائح القيام 
بها، ودلي��ًا للمطاع��م، والفنادق 
وقائمة  والفعاليات،  البحرين،  في 
الس��ياحيين  المرش��دين  بجمي��ع 
إل��ى مي��زة  المرخصي��ن، إضاف��ة 

مخطط الرحلة التي تساعد السياح 
على تنظيم مس��ارات سفرهم بناًء 

على اهتماماتهم.
وعمل��ت الهيئة على أن يكون هذا 
التطبي��ق بمثابة مرش��د س��ياحي 
إلكتروني يجعل من رحلة الس��ائح 
للبحري��ن أكث��ر أريحي��ة ومتع��ة، 
التخطيط لجولته  ويس��اعده على 
الميزاني��ة  إط��ار  ف��ي  الس��ياحية 
والتوقيت والتفاصيل األخرى التي 
تناس��به وتحقق توقعات��ه وتلبي 

طموحاته.
للهيئة  التنفي��ذي  الرئي��س  وقال 
»إن  قائ��دي:  ناص��ر  الدكت��ور 
األدوات  إح��دى  يمث��ل  التطبي��ق 
المهمة التي تعمل عليها الهيئة 
من أجل الترويج السياحي لمملكة 
باألنش��طة  والتعري��ف  البحري��ن، 
والترفيهية«،  الس��ياحية  والبرامج 
مش��يرًا إلى أهمي��ة توقيت إطاق 
التطبيق اس��تباقًا لموسم سياحي 
حافل تش��هده المملكة وتتصدره 

عددًا م��ن الفعاليات الب��ارزة مثل 
افتت��اح مرك��ز البحري��ن العالمي 
الجواه��ر  ومع��رض  للمع��ارض 
العربي��ة والفورم��وال1 ومع��رض 

الطيران وغيرها.
وأوض��ح أن التطبي��ق ه��و نتائ��ج 
جهود طويل��ة بذله��ا فريق عمل 
متخص��ص ف��ي الهيئ��ة لتقدي��م 
تطبيق ش��امل قدر اإلمكان وسهل 
االس��تخدام ويق��دم أكب��ر فائ��دة 
ممكنة للزائر والس��ائح والمواطن 

والمقيم.
وأك��د قائ��دي ح��رص الهيئة على 
تطوير هذا التطبيق باستمرار من 
خ��ال إضافة المزيد من األقس��ام 
والمعلوم��ات إليه، داعيًا منش��آت 
الخاص وشركات  السياحي  القطاع 
تنظي��م الفعالي��ات وغيره��ا إل��ى 
تعزيز تعاونها مع الهيئة من أجل 
إضاف��ة معلوماته��ا ومس��تجدات 
أنش��طتها وبرامجها في التطبيق، 
وليك��ون منص��ة س��ياحية وطنية 

شاملة ومتكاملة.

 المحافظة الجنوبية 
 تقيم فعالية للتوعية 

بمرض السرطان

حضر س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظ��ة الجنوبي��ة فعالية المعرض التوع��وي، التي أقامتها 
المحافظ��ة الجنوبي��ة بالتع��اون والتنس��يق مع إدارة الش��ؤون 
الصحية واالجتماعية بوزارة الداخلية، وذلك بالتزامن مع ش��هر 
التوعي��ة بمرض الس��رطان. وأك��د المحافظ أن ه��ذه الفعالية 
تأت��ي ضمن ح��رص واهتمام المحافظة للمش��اركة في مختلف 
المناس��بات العالمي��ة من خال سلس��لة م��ن المب��ادرات التي 
تتبناها المحافظة ضمن إطار المسؤولية الصحية والمجتمعية، 
إلب��راز دورها في المش��اركة ودعم الفعالي��ات والبرامج الصحية 
والتثقيفي��ة المتميزة، والتي تهدف جميعه��ا إلى تعزيز الوعي 
الصحي والمجتمعي. واش��تملت الفعالي��ة على معرض توعوي 
يض��م عددًا م��ن األركان التوعوية والتثقيفي��ة لإلجابة عن كل 
االستفس��ارات وتقدي��م المعلوم��ات التثقيفي��ة التي تس��هم 
ف��ي توعية المجتم��ع، وطرائق الوقاية منه واتب��اع نمط الحياة 
الصح��ي لما له من نتائج تعود بالفائدة على الصحة، باإلضافة 
إلى تقديم النصائح واإلرشادات الطبية. وبين مدير إدارة البرامج 
االجتماعية وش��ؤون المجتمع بالمحافظة محمد الفاو أن إقامة 
مث��ل هذه المحاض��رات التوعوية تؤكد مدى ح��رص المحافظة 
الجنوبي��ة على االهتمام بالصح��ة العامة لدى الجميع، مش��يدًا 
بالتعاون والتنس��يق مع إدارة الشؤون الصحية واالجتماعية في 

إقامة هذه الفعالية وتعاونها الدائم مع المحافظة.

 43 طالبة بـ»خولة الثانوية«
 ينفذن ورشًا عن مكافحة التنمر

انطلق��ت مب��ادرة »قياديات خولة« التي تض��م فريقًا مكونًا من 
43 طالب��ة من مدرس��ة خول��ة الثانوية للبنات، مم��ن يتمتعن 
بش��خصيات قيادية بارزة، وذلك إلعداد وتنفيذ ودعم األنش��طة 
والفعاليات التربوي��ة والتثقيفية والتوعوي��ة والتطوعية داخل 
المدرس��ة وخارجها.  وقام فريق القياديات بتطبيق خطة للفصل 
األول م��ن العام الدراس��ي الجاري، م��ن أبرز جوانبها: اس��تقبال 
طالبات المدرس��ة بعبارات إيجابية محفزة، وتنظيم حركة س��ير 
الطابور الصباحي، وتقديم الحصص والمحاضرات اإلرشادية في 
مواضيع غاية في األهمية مثل التنمر ومكافحته في المؤسسات 
المدرس��ية، وتنفي��ذ زي��ارات هادفة م��ن ضمنها زيارة مدرس��ة 
القدس االبتدائية للبنات، بمناس��بة الي��وم العالمي للطفل، إذ 
ش��ارك الفريق في الفعاليات لهذه المناسبة، ومنها شرح بعض 
ال��دروس الممتع��ة ذات الصل��ة.  وتندرج هذه المب��ادرة ضمن 
مش��روع التعلم اإليجابي«خطى«، بإشراف مديرة المدرسة منال 
سنان، وقيادة معلمتي المواطنة شيخة الكواري وعائشة السند. 
ويأتي ذلك به��دف رصد واحتواء وتطوير الش��خصيات الطابية 
القيادية الملهمة، عن طريق إشراكهن في المبادرات والمشاريع 
الداعم��ة لش��خصياتهن، والمع��ززة للثق��ة بالنف��س لديه��ن، 
ومه��ارات التواص��ل اإليجابي الفع��ال، والتي تس��هم في غرس 
ش��غف خدمة الوط��ن والمجتمع في نفوس��هن، تحقيقًا ألهداف 
مش��روع وزارة التربية والتعليم »المدرس��ة المع��ززة للمواطنة 

وحقوق اإلنسان«.

 »مصارف البحرين« تشكل مجلسًا 
لألعضاء من القيادات التنفيذية

أطلق��ت جمعي��ة مص��ارف البحري��ن مبادرة 
جديدة ألعضائها تجمع من خالها القيادات 
التنفيذية في لق��اءات ذات صبغة اجتماعية 
ودي��ة أكث��ر م��ن كونها رس��مية، ف��ي بيئة 
ل التواصل بين تلك القيادات، وتسهم  ُتسهِّ
ف��ي توطي��د عاقات أخوي��ة وثيق��ة، ثنائية 
وجماعي��ة، بعيدًا عن الرس��ميات، كما توفر 
أج��واء مناس��بة لمناقش��ة قضاي��ا القط��اع 

والخروج بأفكار وحلول مبتكرة.
وعق��د المجلس أول لقاءات��ه الودية بحضور 
عدد م��ن القي��ادات التنفيذية للمؤسس��ات 
المصرفية، حيث ناق��ش اللقاء عدة مواضيع 
مهم��ة، والتحدي��ات الرئيس��ة الت��ي تواجه 
القط��اع المال��ي والتعام��ل مع رفع أس��عار 
الفائدة عالميًا، وس��بل اس��تخدام العائدات 
بكف��اءة ألغ��راض التنمي��ة، والتع��اون م��ع 
مص��رف البحري��ن المركزي فيما يس��هم في 

تطوير الصناعة المصرفية ككل.
وق��ال رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة مصارف 
البحري��ن عدنان يوس��ف: »إن المجلس يأتي 

ثمرة لمبادرة من جمعي��ة مصارف البحرين 
اس��تهدفت جمع أعضاء الجمعية لمناقش��ة 
مستقبل القطاع وكيفية التعاون المثمر بين 
مؤسساته، ولكي يس��تمر كعهده منذ مائة 
عام في خدمة مملكة البحرين والمس��اهمة 
جنبًا إلى جنب مع باقي القطاعات االقتصادية 

في تحقيق االزدهار االقتصادي للمجتمع«.
وأع��رب عن ش��كره لبيت التموي��ل الكويتي 
ممثًا برئيسه التنفيذي عبد الحكيم الخياط 
عل��ى اس��تضافة ه��ذا المجل��س ف��ي المقر 
الخ��اص ببيت التمويل الكويتي، مش��يرًا إلى 
أن المجلس س��ينعقد بشكل دوري لمواصلة 
مناقش��ة مختلف مستجدات الصناعة المالية 
والمصرفية في مملك��ة البحرين. من جانبه 
قال عبدالحكي��م الخياط الرئي��س التنفيذي 
الكويت��ي عض��و جمعي��ة  التموي��ل  لبي��ت 
المصارف صاحب فكرة المجلس: »نتطلع إلى 
مخرجات مثمرة من هذا المجلس الذي يجمع 
القي��ادات التنفيذية في المص��ارف العاملة 
بمملك��ة البحري��ن، ونثمن ف��ي الوقت ذاته 

جهود جمعية مصارف البحرين«. وأش��ار إلى 
أهمية التنس��يق بي��ن المؤسس��ات المالية 
العامل��ة ف��ي البحري��ن، بم��ا يضم��ن نجاح 
المصارف في تحقيق أهدافها، وتوفير خدمات 
للمجتمع من خال اإلس��هام في المشروعات 
التنموي��ة الت��ي تطرحها الحكوم��ة، وتوفير 
التمويل الازم والميسر للمؤسسات واألفراد، 
وبحث س��بل التعاون بين المص��ارف لتعزيز 

أدائها وكفاءتها.
وأك��د الرئي��س التنفيذي لجمعي��ة مصارف 
البحري��ن وحي��د القاس��م ح��رص الجمعي��ة 
على تقدي��م كل الدع��م والمس��اندة لكافة 
المب��ادرات الفاعل��ة ف��ي توس��يع مج��االت 
التعاون بين المؤسس��ات المصرفية وإيجاد 
صيغ ش��راكة من خال تمازج األفكار وتبادل 
أفضل التجارب والممارس��ات بي��ن القيادات 
العلي��ا إلنجاح برامج كاف��ة البنوك ولتعميق 
التع��اون بينه��ا، منوه��ًا بالكف��اءة العالية 
والخب��رات الكبي��رة التي يتمتع به��ا أعضاء 

الجمعية.

تمثل 47 دولة بأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وشمال آسيا

 انتخاب أكاديمية بجامعة البحرين 
IEEE رئيسة للمنطقة الـ8 لجمعية الطاقة

انتخب��ت جمعية الطاق��ة التابعة 
الكهرب��اء  مهندس��ي  لمعه��د 
واإللكترونيات IEEE، رئيسة قسم 
الفيزي��اء بكلي��ة العل��وم بجامعة 
البوفاس��ة،  حن��ان  د.  البحري��ن 
رئيس��ة للمنطقة الثامنة، لتمثل 
47 دولة تش��مل كًا من: ش��مال 
آس��يا، وأفريقيا، والش��رق األوسط 

وأوروبا. 
ويأت��ي ه��ذا االختيار بع��د اجتياز 
البوفاس��ة المقابات الش��خصية 
أجري��ت  الت��ي  واالجتماع��ات 

للمرشحين من الدول األعضاء.
وتعتبر IEEE أكبر منظمة مهنية 
تقنية ف��ي العالم، إذ تضم 6000 
تطوي��ر  إل��ى  ته��دف  مهن��دس، 
البش��رية،  لصال��ح  التكنولوجي��ا 
وذل��ك م��ن خ��ال نش��ر األبحاث 
وإقامة  العلمي��ة،  المج��ات  ف��ي 

بالمعايير  وااللت��زام  المؤتمرات، 
التكنولوجي��ة، وتنظيم األنش��طة 

المهنية والتعليمية.
وقالت البوفاسة: »سأسعى حثيًثا 
لتعزيز  رئاس��تي-  فت��رة  -خ��ال 

التراب��ط بين ال��دول األعضاء في 
مجال الطاقة وذلك من خال دعم 
أنش��طة جمعيات الطاقة المحلية 
في هذه الدول؛ للقي��ام بمهامها 
في تزويد المجتم��ع بالمعلومات 
العلمية والهندس��ية حول مصادر 
عام«،  بش��كل  الطاق��ة  وأنظم��ة 
إل��ى  ستس��عى  بأنه��ا  مضيف��ة 
زيادة الوع��ي بالدور اله��ام الذي 
تقوم ب��ه جمعية الطاق��ة كأكبر 
منت��دى في العالم يوفر التطورات 
التكنولوجي��ة ف��ي صناعة الطاقة 
المعايير  وتحدي��ث  الكهربائي��ة، 
التي تعيق تطوير وبناء المعدات 
واألنظمة، وتثقيف المعنيين سواًء 
م��ن قب��ل المختصين ف��ي مجال 
الطاق��ة أو من قبل عام��ة الناس 

من المهتمين بمجال الطاقة.
البوفاس��ة،  أن  بالذك��ر  وجدي��ر 

رئيس��ة قس��م الفيزياء ف��ي كلية 
العلوم بجامعة البحرين، وأستاذة 
المتج��ددة،  للطاق��ة  مس��اعدة 
الدكتوراه  عل��ى درج��ة  وحاصل��ة 
وماجس��تير في الطاقة المتجددة 
من مركز تقني��ات أنظمة الطاقة 
الفب��را  بجامع��ة  المتج��ددة 
بالمملكة المتحدة. وتمثل مملكة 
البحرين للجنة المواصفات الفنية 
ل��دول مجل��س التع��اون الخليجي 
للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين 
الطاقة. وعضو مشارك في اللجنة 
 TC�ل  )IEC( الدولية  الكهروتقنية 
82 وTC 88 وضاب��ط اتص��ال في 
المنظم��ة. وهي الباح��ث الرئيس 
في عدد م��ن البح��وث التعاقدية 
والجامعات  البحري��ن  بين جامعة 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  العالمي��ة 

المتجددة.

د. حنان البوفالسة

 محافظ المحرق يتسّلم 
نسخة من »تراثنا كنز ثمين«

أش��اد محافظ المحرق س��لمان بن هندي، باإلص��دارات األدبية 
والفكري��ة المميزة، خاصة التي تهتم بالتراث الش��عبي األصيل 
وته��دف إلى الحفاظ عل��ى الموروث الش��عبي البحريني والعمل 
على نقله لألجيال القادمة، مشيرًا إلى دور هذه الجهود في إثراء 

المحتوى األدبي والمعرفي والثقافي العريق لمملكة البحرين.
ج��اء ذلك خال اس��تقباله خ��ال المجلس األس��بوعي لمحافظة 
المح��رق المستش��ارة التربوية األس��رية عالية الهم��ان والتي 
قدمت له نسخة من الطبعة األولى لكتابها »تراثنا كنز ثمين«، 
منوهًا في هذا السياق إلى الجهود الافتة للكاتبة وحرصها على 
الحفاظ على تراث البحرين الشعبي األصيل. شاكرًا جهود الكاتبة 
في العناية بالتراث الش��عبي واالهتم��ام الخاص بفئة األطفال، 
مؤك��دًا دعمه واهتمام��ه على إنتاج مثل ه��ذه اإلصدارات التي 
تسهم في تعزيز روح المواطنة واكتساب الطفل المعرفة، وحب 
االستكش��اف والبحث في الت��راث البحريني، داعي��ًا الُكتاب وذوي 
االهتمام إلى تكثيف اإلصدارات لتكون مرجعًا مهمًا للمهتمين.

م��ن جهته��ا قدمت الكاتب��ة الهمان ش��كرها وبال��غ تقديرها 
لمحاف��ظ محافظ��ة المح��رق عل��ى تش��جيعه الدائ��م للكت��اب 

البحرينيين ودعمه لهم واستقباله إصداراتهم.
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ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار 

»السلمانية« ينجز 1648 عملية جراحية خالل سبتمبر
أكد الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد األنصاري، أّن قسم 
العملي��ات بمجمع الس��لمانية الطبي أنج��ز 1648 عملية جراحية خالل س��بتمبر 
الماض��ي مقارنة ب��� 1483 عملية جراحية في أغس��طس الماض��ي. وذلك ضمن 

اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل عليها.
وأوضح أن العمليات شملت 14 تخصصًا طبيًا في مجمع السلمانية الطبي، منوهًا 
باس��تمرار تبني االستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات في جميع المستشفيات 

الحكومية السيما بمجّمع السلمانية الطبي.
وأضاف األنصاري أنه تّم إجراء 21 عملية لجراحة األس��نان والفكين، و383 عملية 
جراح��ة عامة، و317 عملية لجراحة العظام، و24 عملية لجراحة األوعية الدموية، 
و22 عملي��ة لجراحة طب األعص��اب، و 111 عملية لجراحة األن��ف واألذن، و 136 
عملي��ة جراحة نس��اء ووالدة، و116 عملية لجراحة المس��الك البولية، و94 عملية 
جراح��ة أطف��ال، و47 عملية جراحة ح��روق وتجميل، و14 عملي��ة جراحية لزراعة 
الكل��ى، و264 عملية إج��راءات مناظير، و14 عمليات إج��راءات تخدير، و85 عملية 
لجراحة العيون.  وأش��اد بجهود كاف��ة الكوادر الصحية بقس��م العمليات بمجمع 
السلمانية الطبي، والتي ساهمت بإخالصها وعملها الجاد في خدمة عدٍد أكبر من 

المرضى وتقليص قوائم االنتظار.
وأشار إلى أن العمل مستمر إلعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة، مؤكدًا 
في الوقت ذاته أهمية التزام المرضى بالمواعيد المحددة لهم لضمان حصولهم 

على الخدمات الصحية في الوقت المناسب وعدم تأثر خططهم العالجية.

2.26 يوم عمل متوسط إصدار الرخص.

 المبارك: 1245 رخصة بناء 
عن طريق »بنايات« خالل 10 أشهر

كشف وزير شئون البلديات والزراعة 
وائل المبارك عن أن نظام تراخيص 
 1245 أص��در  »بناي��ات«  البن��اء 
ترخيص بن��اء خالل الفترة من يناير 
إل��ى أكتوب��ر الماض��ي، م��ا يعكس 
مقدار النمو في إص��دار رخص البناء 

وتشجيع المشاريع االستثمارية.
وأكد أن »بنايات« أسهم في تسريع 
إصدار الرخص منذ تدشينه، موضحًا 
مواصل��ة  عل��ى  الحكوم��ة  ح��رص 
اس��تقطاب رؤوس األم��وال وج��ذب 
وص��ول  وتس��هيل  االس��تثمارات 
الخدمات للمواطنين والمقيمين من 
خالل تس��هيل إجراءات إصدار رخص 
البناء في مختل��ف مناطق المملكة، 
حيث تم الترخيص ل���1245 رخصة 
من خالل »بنايات« بمساحة إجمالية 
تبلغ 864 ألف متر مربع خالل الفترة 

من يناير إلى أكتوبر.
وبين المبارك أن الجهات المستفيدة 
من النظام هي المكاتب الهندس��ية 

المعتمدة من قب��ل مجلس تنظيم 
مزاولة المهن الهندس��ية، والمالك 
والمس��تثمرون وأصح��اب العقارات 
والجه��ات الخدمي��ة والحكومية من 
خالل التحول الرقمي بنس��بة %100 
للبن��اء  البن��اء  تراخي��ص  لخدم��ات 

الجديد والخارطة التفاعلية.

وقال: »إن النظام قادر على تس��ريع 
وتي��رة العمل بنس��بة كبي��رة، حيث 
يتم إصدار الترخيص ما بين يوم و5 
أيام عمل بمع��دل 2.26 يوم عمل، 
ومع تحسين وتطوير بقية اإلجراءات 
المرتبط��ة بالنظ��ام«، مضيف��ًا أن 
»بنايات« يقوم على أساس منظومة 
إلكتروني��ة متط��ورة ودلي��ل موحد 
الش��تراطات البن��اء، باإلضاف��ة إلى 
مش��اركة القطاع الخاص في عملية 

إصدار التراخيص.
 وتابع: »أصبح القطاع الخاص شريكًا 
أساس��يًا في عملية إص��دار الرخص 
م��ن خ��الل إس��ناد طلب��ات رخ��ص 
البن��اء للبن��اء الجديد إل��ى المكاتب 
الهندس��ية المعتمدة للمراجعة، إذ 
اقتصر دور الجه��ات الحكومية على 
التدقي��ق على الطلب��ات بعد صدور 

الرخصة«.
كما قام فري��ق »بناي��ات« بالمركز 
عل��ى  بالعم��ل  الش��امل  البل��دي 

االحترافية  الش��هادة  برنامج  إصدار 
لش��رح االش��تراطات المذك��ورة في 
الدليل الموحد ليس��تفيد منها أكبر 
فئ��ة من المس��تفيدين م��ن نظام 
بنايات، ع��الوة على عقد ورش عمل 
متخصص��ة للنظام بالتع��اون بين 
والزراع��ة  البلدي��ات  ش��ؤون  وزارة 
وكلية البحرين التقنية »بولتيكنك«.
 وأض��اف أن إص��دار ه��ذا العدد من 
الج��اري  الع��ام  خ��الل  التراخي��ص 
يعك��س ثق��ة المكاتب الهندس��ية 
والمطوري��ن بالنظ��ام، كما يعكس 
التنمية  لتعزي��ز  الحكوم��ة  جه��ود 

العمرانية واالقتصادية في البالد.
يذك��ر أن »بناي��ات« يدع��م تح��ول 
العم��ل الحكومي من مقدم مباش��ر 
للخدمة إلى مراقب ومقيم ومش��رع 
للخدمات، بما يس��اهم ف��ي التركيز 
على الجانب الرقابي، وإتاحة المجال 
للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم 

خدمات أكثر جودة وتميزًا.

 وزيرة اإلسكان لـ                 : ال خطة 
إلنشاء مدن جديدة على أراٍض دفان

أيمن شكل «

أكدت وزيرة اإلس��كان آمنة الرميحي في تصريح 
ل�»الوطن«، أنه ال توجد حاليًا خطة إلنشاء مدن 
إس��كانية جديدة على أراٍض دفان، مش��يرة إلى 
المدن التي شهدت تنفيذ مشاريع إسكانية خالل 
المرحلة الماضية وتشهد تنفيذ مشاريع قائمة 
تتنوع ما بين وحدات وشقق سكنية تتفاوت من 
حيث نس��ب اإلنجاز هي مدينة س��لمان ومدينة 
خليفة ومدينة ش��رق س��ترة ومدينة شرق الحد 

وضاحية الرملي.
وكان الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة نائب 
رئيس مجل��س ال��وزراء رئيس اللجن��ة الوزارية 
للمش��اريع التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة، أعلن 
ف��ي نوفمب��ر الماض��ي ع��ن تخطي��ط خم��س 
م��دن جديدة يج��ري العم��ل حاليًا عل��ى إعداد 
مخططاتها العامة، وس��تزيد مساحة المناطق 
التعميرية لمملكة البحرين بنسبة تفوق %60، 
حي��ث ب��دأ التخطيط بإنش��اء م��دن جديدة في 
المناطق اآلتية: منطقة فش��ت الجارم، ومنطقة 
جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة 

خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.
ويوفر مش��روع مدينة سترة اإلس��كاني بالقرب 
من جزيرة سترة في محافظة العاصمة، 3.157 
وحدة سكنية و 693 قسيمة سكنية للمواطنين، 
باإلضافة إلى مجموع��ة من المرافق والخدمات 
التي ستحتضنها المدينة كالمساجد والمدارس 

والمكاتب والمحالت التجارية والترفيهية.

ويوف��ر مش��روع مدينة ش��رق الحد اإلس��كاني 
مايق��ارب 1.1 ملي��ون متر مربع من المس��احة 
الس��كنية والمتوق��ع أن يس��تفيد مه��ا 28 ألف 
مواطن، حيث يتكون من 4.533 وحدة س��كنية 
م��ن بينه��ا 2,827 في��ال تتأل��ف م��ن طابقين 
و1.209 ش��قة س��كنية و496 قس��يمة سكنية، 
بينم��ا س��تتضمن المدين��ة مراف��ق مختلف��ة 
اجتماعي��ة وتجاري��ة على مس��احة قدرها 232 

هكتارًا.
ويقع مش��روع مدينة س��لمان على مساحة 740 
هكت��ارًا، لتوفر 15.616 وحدة س��كنية، وتعتبر 
أكبر المدن من ناحية المس��احة وعدد الوحدات 
الس��كنية والمراف��ق والخدمات، لتبل��غ الطاقة 
االستيعابية للمدينة حين اكتمالها حوالي 100 

ألف نسمة.
وس��توفر مدينة خليفة أكثر م��ن 7,000 وحدة 
سكنية على مس��احة إجمالية تبلغ 734 هكتارًا، 
من بينها 4.600 فيال سُتنفذ على مدى 3 مراحل، 
فيما تبلغ مساحة مشروع الرملي اإلسكاني 100 
هكتار، ويوفر 4.501 وحدة س��كنية، مكونة من 

1.261 وحدة سكنية و 3.240 شقة سكنية.

 وزيرة اإلسكان تبحث 
التعاون مع السفير المصري

اس��تقبلت وزيرة اإلس��كان والتخطيط العمران��ي آمنة الرميحي 
بمكتبه��ا س��فير جمهورية مص��ر العربية لدى المملكة ياس��ر 

شعبان. 
وجرى خ��الل اللقاء اس��تعراض العالقات التاريخي��ة التي تجمع 
بين البلدين الش��قيقين في مختلف المج��االت، والمواضيع ذات 
االهتم��ام المش��ترك، حي��ث نوهت الوزي��رة بما يوليه الس��فير 
المصري من جهود لتنمية العالقات التي تجمع مملكة البحرين 
بجمهورية مصر العربية.  فيما أعرب السفير المصري من جانبه 
عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوي الهام الذي تضطلع به مملكة 
البحرين لتنفيذ المش��اريع التنموية، والتي من أبرزها مش��اريع 
ومب��ادرات قطاع الس��كن االجتماع��ي، مثمنًا جهود ال��وزارة في 

توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

رئيس الجمارك: تسهيل آلية 
فتح مراكز التوزيع بالمملكة

اس��تقبل رئيس الجمارك الش��يخ أحمد بن حمد آل خليفة، مدير 
عام ش��ركة سمس��ا إكس��برس مهند الخياط، بحضور مدير عام 

اإلدارة العامة للتخليص والخدمات الجمركية.
وف��ي بداية اللقاء، أك��د رئيس الجمارك أن إعالن خطط توس��ع 
ش��ركة سمس��ا إكس��برس يأت��ي تماش��يًا م��ع خط��ط القطاع 
اللوجس��تي، وذلك لمكان��ة مملكة البحرين كموقع إس��تراتيجي 
لعمليات التوزيع، حيث إن مملك��ة البحرين تنفرد بموقع متميز 
ف��ي منطقة دول مجل��س التعاون، ونقطة حيوي��ة للتوزيع وهي 

بيئة خصبة جاهزة لالستثمار التجاري.
وأضاف أن وزارة الداخلية ممثلة في ش��ؤون الجمارك تسهم في 
تس��هيل آلية فتح مراكز التوزيع وتوفير اإلجراءات السلسة لذلك، 
تماش��يًا مع تحقيق أهداف الرؤي��ة االقتصادية لمملكة البحرين 
في تحقيق قدرة تنافس��ية عالية في االقتص��اد العالمي وزيادة 
اإلنتاجية في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية االقتصادية، 
مش��يرًا معاليه إلى أنه عالميًا بدأت سالس��ل اإلمداد في العالم 
بتغيير مس��اراتها بس��بب األحداث التي مر بها العالم في اآلونة 
األخيرة. من جهته، اس��تعرض مدير عام شركة سمسا إكسبرس 
إيجازًا عن مش��روع مقر ش��ركة سمسا أكس��برس الذي يقع على 
مس��احة 10000 متر مربع، كما تطرق إلى أن شركة سمسا منذ 
أن بدأت أعمالها دأبت على توسيع نطاق خدماتها لتشمل النقل 
الس��ريع الدولي والداخلي، والش��حن جوًا وبحرًا وب��رًا، والتخليص 
الجمركي، وحلول التجارة اإللكترونية، والخدمات الخاصة للرعاية 
الصحية، وقناة التوصيل الخاصة، وإدارة الغرف البريدية والعديد 

من الخدمات اللوجستية.

وزير البلديات والزراعة

 »هيئة الجودة« تنّظم لقاًء تعريفّيًا 
حول االمتحانات الوطنية التجريبية

نظمت هيئة ج��ودة التعليم والتدري��ب ممثلًة في 
إدارة االمتحانات الوطنية لقاًء تعريفّيًا مؤخرًا حول 
االمتحانات الوطنية التجريبية للصف الثاني عش��ر، 
وذلك بحض��ور ما يقارب من 60 ممث��اًل عن »وزارة 
التربي��ة والتعليم، ومديري الم��دارس، والمديرين 
المس��اعدين في المدارس الحكومية الثانوية«، في 

مقر الهيئة. 
ويأت��ي عقد اللقاء التعريفي؛ لتعريف المش��اركين 
َبَع��ة لتنفيذ  على آلي��ات العم��ل، واإلج��راءات الُمتَّ
االمتحانات الوطنية التجريبية للصف الثاني عش��ر، 
الُمْزَمِع َعْقُده��ا بدءًا من اليوم األحد، وحتى الثالثاء 
1 نوفمب��ر 2022، على عينة من طلبة الصف الثاني 

عشر في جميع المدارس الحكومية. 
وف��ي هذا الس��ياق، قال��ت مدي��ر إدارة االمتحانات 
الوطني��ة وفاء اليعقوب��ي: »إن االمتحانات الوطنية 
ف��ي مملكة البحرين، تمثل أداة لقياس مس��تويات 
األداء للطلبة في الصف التاسع والصف الثاني عشر، 
وتتصف بالصدق والثبات، ومبنية وفق الممارسات 
الجيدة للمساهمة في تطوير أداء النظام التعليمي 
في المملك��ة«. وأوضح��ت، أنَّ االمتحانات الوطنية 
ُل تقييمًا مس��تقاّلً؛ للتعّرف عل��ى أداء الطلبة  ُتَش��كِّ
ومهاراتهم المعرفية، من خالل تقديم االمتحانات 
ف��ي م��واد: »اللغ��ة العربي��ة، واللغ��ة اإلنجليزية، 
والمه��ارات الرياضي��ة«، والتي يت��م وضعها وفقًا 

للممارس��ات والمعايي��ر الدولية، وبم��ا يتالءم مع 
أهداف تحسين وتطوير التعليم في مملكة البحرين.  
كما أش��ارت إلى أنَّ االمتحانات الوطنية تسهم في 
قياس التحصيل الدراس��ي فه��ي مقياس للمهارات 
اللغوية والحسابية التطبيقية، باإلضافة إلى قياس 
ما يمتلكه الطلبة من المعرفة والعلوم األساسية، 
كم��ا تقي��س مقدرتهم عل��ى تحلي��ل المعلومات، 
واس��تنباط الحلول، مبين��ًة أن طلبة الص��ف الثاني 
عش��ر يس��تفيدون من االمتحانات الوطنية؛ كونها 
محف��زًا ودافع��ًا على التمي��ز والتناف��س اإليجابي، 
باإلضافة إلى تعري��ف الطالب على الجوانب الجيدة 

في أدائه والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. 

 فاطمة الصيرفي: 
 إشراك أسر شهداء الواجب 

في برامج وزارة السياحة

أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي حرص الوزارة على مواصلة 
تعزي��ز آليات الش��راكة م��ع الصن��دوق الملكي لش��هداء الواجب 
وتفعيلها من خالل إش��راك أسر الشهداء في برامج الوزارة ودعم 

الصندوق بما يعود بالنفع على أسر شهداء الواجب وأبنائهم.
وأعربت خالل لقائها أمس مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي 
لش��هداء الواجب الشيخ خالد بن س��لمان بن خالد آل خليفة عن 
سعادتها وفخرها بتفعيل الشراكة مع الصندوق الملكي لشهداء 
الواجب، والمس��اهمة ف��ي توفير الحي��اة الكريمة والمس��تقبل 
المشرق ألسر وأبناء الشهداء، تقديًرا وعرفاًنا لما قدمه الشهداء 
للوط��ن، وذلك من خالل دعم المبادرات الت��ي يتبناها الصندوق 
لتحقيق األه��داف الذي تأس��س عليها الصن��دوق، وبما يضمن 

رعاية مستدامة ألبناء الشهداء.
من جانبه، أك��د مدير الجهاز اإلداري للصندوق الملكي لش��هداء 
الواجب أن العمل مس��تمر مع كافة الجه��ات الداعمة للصندوق 
لبح��ث س��بل تفعيل الش��راكة بما يس��هم في تحقي��ق األهداف 
المنش��ودة من رعاية أسر الشهداء وأبنائهم، مشيًرا إلى الحرص 
ال��ذي تبديه وزارة الس��ياحة في تعزيز الش��راكة م��ع الصندوق 
تقدي��ًرا وعرفاًنا لما قدمه الش��هداء من تضحيات نبيلة من أجل 
البحري��ن، معرًبا عن ش��كره وتقدي��ره لوزيرة الس��ياحة على ما 

تبديه من اهتمام لكل ما من شأنه تحقيق األهداف المرجوة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/30/watan-20221030.pdf?1667108209
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/1034492
https://alwatannews.net/article/1034509
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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.

إيهاب أحمد
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كيف تحّول الجرذ إلى »هامستر«؟
م��ا الذي حدث وجعل حس��ن نص��راهلل يوافق عل��ى االتفاقية بي��ن لبنان 
وإس��رائيل ويعترف بها ويعطيها حق الغاز؟ دعونا نعيد صياغة السؤال، 
م��ا الذي أخذته إيران مقابل الموافقة على من��ح حقل »كاريش« اللبناني 

إلسرائيل؟ هذا هو سؤال المليون.
الخ��اف الظاهري ب��ل والطبيعي والذي تقّره الجغرافي��ا والتاريخ أنه بين 
لبنان وإس��رائيل على حقل الغاز البحري »كاريش« الذي يقع على خط 23 
في المي��اه اإلقليمية اللبنانية والتي تّدعي إس��رائيل أن��ه ضمن مياهها 
اإلقليمية، إنما أصغر طفل في العالم يعرف أن إيران هي من يحكم لبنان 
وه��ي من يق��رر با أو نعم في أي اتفاق، ودون موافقة إيران ال يس��تطيع 
لبن��ان عقد أي اتف��اق ال بين اللبنانيين أنفس��هم بعضه��م بعضًا داخل 

الحدود اللبنانية، وال بين لبنان وأي دولة أخرى.
فالعاق��ات الس��ورية اللبناني��ة تحكمها إي��ران، والعاقات الس��عودية 
اللبناني��ة تتحكم فيها إيران، وكذلك العاقات اإلس��رائيلية اللبنانية هي 

األخرى تحددها المصالح اإليرانية فقط.
والى ما قبل عدة أسابيع كان خادم إيران جرذ الجبل يهدد بقرض إسرائيل 
ويتوع��د أي ش��ركة أجنبية س��تتجرأ وتعم��ل في حقل كاري��ش بأنها لن 
تس��لم على نفسها، واستعرض كل ما يملك من قوة للتهديد بالمساس 
بكاريش، فنحن المقاومة ونحن الذين تزودنا إيران »بصووايخها« وقدس 
سره ولينا، هذا ما كان الجرذ يكرره طوال تلك السنوات، وفجأة دون سابق 
إن��ذار يتح��ول الجرذ إلى الفأر األليف »الهامس��تر« ويق��ول »يا عمي نحن 

مضينا الن بدنا ناكل عنب«؟!! نعم؟ 
كي��ف وافقت إي��ران على االتفاق الذي كانت وس��اطته أمريكية فرنس��ية 
وقدم��ت تنازاًل كبي��رًا جدًا ومكلفًا ج��دًا، فما معنى أن يس��كت الجرذ عن 
إس��رائيل ويعطيه��ا الحق ويوقع االتفاق، معناها أن��ه يعترف بها كدولة 
لها حدود مرسومة مع دولته، في حين أن وجود حزبه وميليشياته بدعوى 

مقاومة إسرائيل، فبعد االعتراف بها من سيقاوم؟
توقيع االتفاق ينهي شعارات عدم االعتراف، توقيع االتفاق يمنع استخدام 
الس��اح في هذه المناطق، توقيع االتفاق يجّرد الحزب من حجة المقاومة 
فيج��ّرده من ُحجة امتاك الس��اح، الس��ؤال ما الذي أخذت��ه إيران مقابل 

جميع هذه التنازالت الكبيرة؟
الحاجة األوروبي��ة واألمريكية الملّحة لغاز كاري��ش في هذه المرحلة هي 
التي جعلت األمريكان والفرنسيين يتدخلون كوسطاء في هذه االتفاقية، 
عامل الوق��ت يضغط عليهم، مما يعني اس��تعدادهم لتقديم أي ش��يء 
لوقف أي صراع على هذا الحقل ونقله إلسرائيل كي تتمكن من ضخ الغاز 
وبيعه ألوروبا فورًا، إذا قبول إيران المفاجئ يؤكد أنه لم يكن با مقابل، 
البد أن يكون المقابل مجدي��ًا ومغريًا جدًا جدًا كي يعوض تهويش حزب 

اهلل على الحدود اإلسرائيلية.
هذه هي القصة الحقيقية، أما قصة »بدنا ناكل عنب« التي برر بها الجرذ 
قبوله لاتفاق الذي باع به كاريش إلس��رائيل بباش بل وش��اركهم نتاج 
حقل آخر إلس��رائيل ب�17% من إنتاجه س��توزعه ش��ركة توتال الفرنسية 
الت��ي أخذت حق العم��ل فيه، فه��ذه البيعة ال بها عن��ب وال بها حصرم، 
ه��ذه نكتة تباع في س��وق المغفلي��ن الذين مازالوا يصدقون أنك س��يد 
»المكاوم��ة«، فأنت ال يحق لك أن تختار ب��أن »تاكل عنب أو تاكل تبن«، 
القرار في يد س��يدك اإليراني الذي منح جائزة كبيرة لم تعرف بعد مقابل 
بيعك وتجريدك من أكبر حجة لتمس��كك بساحك.. فما هي هذه الجائزة 

التي حولت الجرذ لهامستر؟

جسيمات من الرمل لعالج السمنة
يبحث العلماء على نطاق واس��ع ع��ن أدوات جديدة 
ف��ي المعركة ض��د مع��دالت الس��منة المتزايدة، 

ومؤخرًا ظهر مرشح واعد من أكوام الرمال النقية.
فقد عززت دراسة جديدة إمكانات جزيئات السيليكا 
المصنوع��ة م��ن الرمل المنق��ى من خ��ال إظهار 
كيفية منع نشاط اإلنزيم لعرقلة امتصاص الجسم 
 New للدهون والس��كريات، بحس��ب ما نشره موقع

.Pharmaceutics نقًا عن دورية Atlas
وأج��رى البحث علماء في جامعة س��ازرن أس��تراليا، 
الذي��ن اس��تندوا في تجاربهم إلى دراس��ة س��ابقة 
الس��يليكا  لجزيئ��ات  يمك��ن  كي��ف  استكش��فت 
الُمهندس��ة أن تؤثر عل��ى الطريق��ة التي يمتص 
بها الجس��م الطاقة من األطعمة الغنية بالدهون. 
أظه��رت دراس��ات س��ابقة أن جزيئ��ات الس��يليكا 
ميسوبوروس يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن لدى 
الفئران البدينة عند إضافتها إلى نظامها الغذائي، 
ويمكن أن تتحملها أجسام البشر بأمان كمضافات 
غذائية. كما ألمح أحد األبحاث عام 2020 إلى أفضل 
شكل وحجم للجسيمات للحث على تأثيرات مضادة 

للسمنة.
من جهته، ق��ال الباحث الرئيس في الدراس��ة بول 
جوي��س: »حظي��ت الس��يليكا المس��امية باهتمام 
متزاي��د بس��بب قدرته��ا عل��ى مكافحة الس��منة، 
حي��ث أظهرت التج��ارب البش��رية أنها ع��اج آمن. 
ولكن اس��تعصى عل��ى الباحثين معرف��ة الطريقة، 
الت��ي تعمل بها الس��يليكا بالضبط، ف��ي حين أن 
نتائج الدراس��ة األخيرة توضح كيف تعزز الس��يليكا 
المس��امية تأثيرًا مضادًا للس��منة من خال العمل 
بش��كل موضع��ي ف��ي األمع��اء للح��د م��ن هضم 
وامتص��اص الدهون والكربوهيدرات. ومن المتوقع 
أن تق��دم اآللي��ة المبتك��رة نتائج فعالة س��ريريًا 

لفقدان الوزن، دون آثار سلبية«.
ولم يكن من الواضح س��ابقًا كي��ف يمكن لجزيئات 
السيليكا المس��امية بالضبط أن تتدخل في عملية 
التمثي��ل الغذائ��ي، لك��ن العلماء افترضوا س��ابقًا 
أنها تؤثر على س��لوك بعض األنزيمات الهضمية. 
الستكش��اف هذه الفك��رة عن كثب، صم��م دكتور 
جوي��س وفريق��ه البحثي نموذج��ًا متقدمًا للهضم 
ف��ي المختب��ر مكنهم م��ن مراقبة هض��م الدهون 
والكربوهيدرات خال وجبة مح��اكاة عالية الدهون 

وعالية الكربوهيدرات.
الس��يليكا  جزيئ��ات  أن  التج��ارب  ه��ذه  وأظه��رت 
المهندسة المصنوعة من الرمل النقي تمنح آثارها 
المضادة للس��منة من خال إعاقة نش��اط أنزيمات 
الجه��از الهضم��ي المس��ماة α-Amylas وهرمون 
ليب��از البنكرياس��ي ف��ي الجهاز الهضم��ي. كما هو 

الحال م��ع الدراس��ات الس��ابقة، توص��ل الباحثون 
إلى أن هذه التأثيرات تتأثر بش��دة بحجم المس��ام 
وحجم الجس��يمات نفسها. من خال اختبار جزيئات 
الس��يليكا المتع��ددة، وج��د الفري��ق أن جزئي��ات 
الس��يليكا ذات المس��ام التي يتراوح قطرها بين 6 

و10 نانومتر حققت أفضل النتائج.
وأضاف جوي��س: »حدد هذا البح��ث معايير محددة 
للس��يليكا المس��امية لتفعي��ل تأثي��رات مض��ادة 
للس��منة. تتمثل الخطوات التالي��ة في التحقق من 
صحة ه��ذه النتائج بنماذج حيوانية للس��منة حتى 
نتمك��ن من تحدي��د أي اختافات للظ��روف المثلى 
لمكافحة السمنة. إن السمنة مرض يمكن الوقاية 
منه بش��كل تام. وتعد ه��ذه التجربة خطوة هائلة 
لمعالج��ة واح��دة من أكث��ر الح��االت الصحية التي 

يمكن الوقاية منها في العالم«.

 المجمع اللغوي 
في مصر يجيز كلمة »عبيط«

أجاز المجمع اللغوي في مصر اس��تخدام كلمة »استعبط« في 
اللغة العربية. أما عن سبب هذه اإلجازة فأوضح أن عبارة »رجل 
عبيط« ذكرت في المعجم الوس��يط، ومعناها أبله غير ناضج، 
وبالتال��ي فإن فعل اس��تعبط أخذ من الصف��ة. كما أضاف أن 
كلمة »استعبط« فان فانًا، تعني أنه ظنه عبيطًا، والمضارع 

منها يستعبط، ومصدره استعباط.
إلى ذلك، أش��ار إل��ى أن كلمة »عبيط« محدث��ة، فكأن الفعل 
»اس��تعبط« بمعن��اه قد ُأخذ م��ن الصفة عبي��ط. وأوضح أن 
الفعل »اس��تعبط« يأت��ي على وزن »اس��تفعل« للداللة على 
الظ��ن أو الجع��ل إذا كان متعدي��ًا، مؤك��دًا أن ج��واز ماضي��ه 
اس��تعبط يجيز مضارعه »يس��تعبط« ومصدره »اس��تعباط« 
تكمل��ة للمادة. يذك��ر أن مجم��ع اللغة العربية ف��ي القاهرة 
تأسس في ديسمبر من عام 1932 في عهد الملك فؤاد األول، 
ونص مرس��وم إنش��ائه على أن يتكون المجمع من 20 عضوًا 
م��ن العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم 

من المصريين، ونصفهم اآلخر من العرب والمستشرقين.

ج 10 فائزين في منافسات األسبوع الرابع لسباق الملواح )واس(  نادي الصقور السعودي يتوِّ

 »أبل« تعين األكاديمية 
السعودية أسيل الخليوي في منصب قيادي

عينت ش��ركة »أبل« األمريكية األكاديمية السعودية الشابة، أسيل تركي الخليوي، في منصب قيادي، 
بعد أن شغلت عدة مناصب بارزة في تخصصها بالمملكة.

وقالت الخليوي عبر حس��ابها في »لينكدن«: »يسعدني أن أشارككم أنني بدأت منصبًا جديدًا كرئيس 
للشؤون الحكومية والسياسة العامة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في 
Apple«. وتحمل الخليوي ش��هادة الدكتوراه من إيرلندا، وماجستير من الواليات المتحدة األمريكية، 

وبكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص علوم الحاسب وتقنية المعلومات.
وش��غلت الخليوي العديد من المناصب والمهام في حياتها المهنية، بينها أس��تاذ مس��اعد في علوم 
الحاس��وب وتقني��ة المعلومات ف��ي جامعة الملك س��عود، ومدير قطاع التعليم ف��ي المركز الوطني 
للذكاء االصطناعي.كما ش��غلت منصب نائب مدير مركز الدراس��ات المتقدمة في الذكاء االصطناعي 

»ذكاء«، ومستشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي »سدايا«.
وتشغل سعوديات أخريات مناصب قيادية في شركات تقنية عالمية، بينهن سمر سلطان التي تعمل 
في »فيس��بوك« من إيرلندا، وديما الذل في ش��ركة »IBM« األمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات 

السحابية وتطبيقات الذكاء االصطناعي وحلول التقنيات الناشئة على مستوى العالم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/30/watan-20221030.pdf?1667108209
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/1034490
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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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فــي إطــار تعزيــز الشــراكة المجتمعيــة ونشــر الوعــي الصحــي لدى 
منتســبي المحافظــة، حضــر محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، فعاليــة المعــرض 
التوعــوي، والتي أقامتها المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنســيق 
مــع إدارة الشــؤون الصحية واالجتماعية بــوزارة الداخلية، وذلك 

بالتزامن مع شهر التوعية بمرض السرطان.

وأكـــد ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة، أن هذه الفعالية تأتي 
ضمن حرص واهتمام المحافظة 
للمشاركة في مختلف المناسبات 
سلســـلة  خـــال  مـــن  العالميـــة 
تتبناهـــا  التـــي  المبـــادرات  مـــن 
المحافظة ضمن إطار المسؤولية 
إلبـــراز  والمجتمعيـــة،  الصحيـــة 
ودعـــم  المشـــاركة  فـــي  دورهـــا 
الصحيـــة  والبرامـــج  الفعاليـــات 
والتـــي  المتميـــزة،  والتثقيفيـــة 
تهدف جميعها إلى تعزيز الوعي 

الصحي والمجتمعي.
واشـــتملت الفعالية على معرض 
توعـــوي يضـــم عدد مـــن األركان 
التوعويـــة والتثقيفيـــة لإلجابـــة 
على كل االستفســـارات و تقديم 
التـــي  التثقيفيـــة  المعلومـــات 
تســـهم بتوعية المجتمع، وطرق 
الوقاية منـــه واتباع نمط الحياة 
الصحـــي لما لـــه من نتائـــج تعود 
بالفائدة علـــى الصحة، باإلضافة 
إلى تقديم النصائح واإلرشادات 

الطبية.
إدارة  مديـــر  بيـــن  جانبـــه  مـــن 

وشـــؤون  االجتماعيـــة  البرامـــج 
محمـــد  بالمحافظـــة  المجتمـــع 
هـــذه  مثـــل  إقامـــة  بـــأن  الفـــاو، 
تؤكـــد  التوعويـــة،  المحاضـــرات 
مدى حرص المحافظة الجنوبية 
فـــي االهتمـــام بالصحـــة العامـــة 
لـــدى الجميـــع، مشـــيدا بالتعاون 
الشـــؤون  إدارة  مـــع  والتنســـيق 
الصحية واالجتماعية في اقامة 
هذه الفعالية وتعاونها الدائم مع 

المحافظة.
ومن جانبها أشارت رئيسة لجنة 
تعزيـــز الصحـــة بـــإدارة الشـــؤون 
بـــوزارة  الصحيـــة واالجتماعيـــة 
عبدالرحمـــن  حصـــة  الداخليـــة 
الدوســـري، أهمية الكشف المبكر 
للمرض وســـبل الوقايـــة منه، كما 
بينت ضرورة الفحص المبكر في 
التشـــخيص كمـــا بينـــت المواقع 
التي تتوافر فيها خدمة الفحص 

المبكر.
الجديـــر بالذكـــر بـــأن المحافظـــة 
الجنوبيـــة تواصـــل جهودها في 
احتضـــان هذه الفعاليـــات، إلبراز 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتعـــاون 

الجهـــات  مختلـــف  مـــع  الوثيـــق 
تعزيـــز  إلـــى  ســـعيا  الصحيـــة، 
والصحـــي  التوعـــوي  الجانـــب 
لمجتمـــع أكثـــر وعيـــا مـــن خال 
ونشـــر  المحاضـــرات  إقامـــة 
والبرامـــج  التوعويـــة  الرســـائل 
الوقائية التي تهدف جميعها إلى 
تثقيـــف جميـــع شـــرائح المجتمع 

بالمحافظة الجنوبية.

المنامة- وزارة الداخلية

دعم كافة الفعاليـات الرامية لتعـزيـز الوعـي الصحـي
“الجنوبية” تقيم فعالية المعرض التوعوي لمنتسبيها... سمو الشيخ خليفة بن علي:

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- النيابة العامة

المنامة- وزارة الداخلية

تمكنت شرطة المباحث الجنائية 
بـــاإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة بالتعـــاون مـــع شـــؤون 
واإلقامة  والجـــوازات  الجنســـية 
والمديريات األمنيـــة من القبض 
يحملـــون  شـــخصًا   )162( علـــى 

جنســـيات إفريقيـــة مختلفة من 
مخالفي أنظمة وشـــروط اإلقامة 

المقررة في مملكة البحرين.
وأشارت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

صرح رئيس نيابة المرور بأن النيابة 
العامـــة تلقـــت بالغـــًا بوقـــوع حادث 
مـــروري علـــى شـــارع ناصـــر الجبـــر 
أدى إلـــى وفـــاة قائـــد دراجـــة نارية، 
حيـــث تشـــير تفاصيل الحـــادث إلى 
أن المتهـــم كان يقـــود مركبتـــه وكان 
يريد االنعطاف لليســـار عند اإلشارة 
الضوئيـــة، ولعـــدم العنايـــة واالنتباه 
الضوئيـــة  اإلشـــارات  بتجـــاوز  قـــام 
الحمـــراء، حال قدوم قائـــد الدراجة 
النارية في مساره الصحيح باالتجاه 

المقابل للمركبة، فاعترضت المركبة 
قدومهـــا ووقع االصطدام، الذي نتج 
عنـــه انشـــطار الدراجـــة الناريـــة إلى 
نصفيـــن واحتراقهـــا؛ ممـــا أدى إلـــى 

وفاة قائدها. 
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وعليـــه 
التحقيقـــات بـــأن اســـتجوبت المتهم 
وأمـــرت بحبســـه ســـبعة أيـــام علـــى 
ذمـــة التحقيـــق؛ تمهيـــدًا الســـتكمال 
التحقيقات وجمع باقي األدلة الفنية 

وإحالته للمحاكمة الجنائية.

مكافحـــة  شـــرطة  تمكنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة من 
القبـــض علـــى شـــخص )21 عامًا( 

بحوزته مواد مخدرة متنوعة.
وأوضحـــت اإلدارة أنه بعد ورود 
معلومـــات فـــي هـــذا الشـــأن، تـــم 
مباشرة عمليات البحث والتحري 
والتي أســـفرت عن تحديد هوية 

المذكور والقبض عليه وبحوزته 
ُتقـــدر   ، المخـــدرات  مـــن  كميـــة 
قيمتها السوقية بــ 20 ألف دينار.
وأشارت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم 
المضبوطـــات  علـــى  التحفـــظ 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 
الالزمـــة تمهيـــدًا إلحالـــة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على 162 إفريقيًا من مخالفي شروط اإلقامة

حبس المتسبب في حادث وفاة سائق الدارجة النارية

القبض على شخص بحوزته مخدرات بـ 20 ألف دينار

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األطبـــاء واالستشـــاريين  مـــن  عـــدد  أكـــد 
واألخصائيين في مجال األورام وسرطان 
الثـــدي تحديـــدا أن الكشـــف الـــدوري عـــن 
سرطان الثدي من شأنه إنقاذ حياة الكثير 
مـــن النســـاء، وأن دقائق تمضيها الســـيدة 
أو الفتـــاة لـــدى مركز صحي أو مستشـــفى 
متخصـــص أو حتـــى عـــن طريـــق تعلمهـــا 
الكشـــف الذاتـــي، يمكـــن أن توفـــر عليهـــا 
رحلـــة طويلة مـــن العالج. وأوضحـــوا أنه 
بإمـــكان أي ســـيدة فـــي مملكـــة البحريـــن 
لديهـــا شـــكوك حـــول إصابتهـــا بســـرطان 
الثـــدي، أو أن فـــي عائلتهـــا لناحيـــة األب 
أو األم ســـيدات مصابـــات بهـــذا المـــرض، 
أو تريـــد فقـــط االطمئنـــان علـــى صحتهـــا، 
أن تتواصـــل مـــع مركـــز البحرين لـــأورام 
التابـــع لمستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي، 
لتحصـــل بســـهولة وســـرعة علـــى خدمات 
صحيـــة وقائيـــة وعالجيـــة متطـــورة، مـــع 
مراعـــاة الخصوصيـــة الكاملـــة للمراجعات 

والمريضـــات. جـــاء ذلـــك فـــي تصريحات 
الحملـــة  فـــي  مشـــاركتهم  هامـــش  علـــى 
الوطنيـــة للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي التي 
ينظمهـــا مركـــز البحرين لـــأورام بالتعاون 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة.

فاضل: شراكة مثمرة لتعزيز الوعي

وأكـــد إليـــاس فاضل مدير مركـــز البحرين 
لأورام أن على النســـاء أال يتساهلن تجاه 
مســـألة الفحـــص المبكـــر لســـرطان الثدي، 
خاصـــة وأن الكشـــف المبكـــر عـــن جميـــع 
أنواع الســـرطان يرفع نسبة الشفاء بشكل 
كبير جدا، وتحدث عن الخدمات الصحية 
المتقدمة جدا التي يقدمها مركز البحرين 
لـــأورام، معربـــا عـــن ترحيب فريـــق عمل 
المركـــز بكل فتاة وســـيدة تريد االطمئنان 
علـــى صحتهـــا، وتقديـــم كل مـــا يلـــزم من 
رعايـــة واهتمـــام وخدمـــات وفقـــا ألفضل 

المعايير العالمية.
وثمن فاضل الجهود التي يبذلها المجلس 

األعلـــى للمرأة في مجـــال االرتقاء بصحة 
المـــرأة عموما، مؤكدا أن شـــراكة المجلس 
المثمـــرة مـــع مركـــز البحريـــن لـــأورام من 
شـــأنها الوصـــول بحملـــة الوعي بســـرطان 
الثـــدي إلـــى مختلف الشـــرائح فـــي مملكة 

البحرين.

فدا: ال داعي للتردد إلجراء الفحوصات

مـــن جانبهـــا أكـــدت استشـــارية الجينـــات 
ومديـــرة  األجنـــة  وتحليـــل  والوراثـــة 
مختبـــر مركـــز البحرين لـــأورام مريم فدا 
أن وجـــود هـــذا المركـــز فـــي البحريـــن هو 
مكســـب كبير لكل الســـكان، وتحدثت عن 
تقدم الخدمـــات المقدمة لمختلف مرضى 
الســـرطان بما فيه ســـرطان الثدي، وقالت 
“نعمـــل علـــى تحليـــل جينات كل شـــخص 
بهدف التنبؤ بإمكانية إصابته بالســـرطان، 
أو تقديـــم عالج نوعـــي موجه له في حال 

ثبت اإلصابة ال سمح هللا”.
وقالـــت “يدرك الجميع أن الوقاية خير من 

العـــالج، لذلـــك نرى أنـــه من ضمـــن مهامنا 
نشـــر الوعـــي بطـــرق الوقايـــة مـــن مـــرض 
الســـرطان، بما فيه سرطان الثدي، ونعتقد 
أنـــه ليس هناك مـــن داٍع للتردد في إجراء 

هذا الفحص السريع والبسيط”.

الشيباني: استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

إلـــى ذلـــك تحدثـــت استشـــارية جراحـــات 

عـــن  الشـــيباني  نـــوف  والترميـــم  الثـــدي 
أهميـــة وســـائل التواصـــل االجتماعي في 
نشـــر المعلومات الصحيحـــة حول الصحة 
واألمـــراض بما فيها ســـرطان الثدي، لكنها 
أكـــدت فـــي الوقت ذاتـــه ضرورة اســـتقاء 
الموثوقـــة،  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
والحذر من المعلومات الخاطئة المنتشرة 

على اإلنترنت عموما.

وقالـــت “نشـــهد فـــي البحرين خالل شـــهر 
حمـــالت  مـــن  العديـــد  الجـــاري  أكتوبـــر 
عبـــر  الثـــدي  ســـرطان  بمـــرض  التوعيـــة 
شـــبكات التواصل االجتماعي، وهذا دليل 
على الوعي المجتمعي الكبير بهذا المرض 
حتى لدى أوساط الرجال الذين يشجعون 
زوجاتهم أو أمهاتهم أو خواتهم أو بناتهم 

على إجراء الفحص المبكر”.

ا يرفـــــع نسبــــة الشفــــــاء بشكــــــل كبيـــــر جـــــدًّ

أطباء ينصحون بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي

نوف الشيبانيمريم فداإلياس فاضل

تنظيــم دورة عــن “مهــــارات ومسـتويـــــات القيـــــــادة”
نظمت إدارة شؤون الموظفين المدنيين 
بالمـــوارد البشـــرية بالتعـــاون مـــع اإلدارة 
العامة لشـــؤون رئاســـة األمن العام دورة 
“مهـــارات ومســـتويات القيـــادة” ، قدمها 
العقيد ُأســـامة محمد بحر لمجموعة من 
شـــاغلي الوظائف اإلشـــرافية من ضباط 

وموظفين مدنيين.
وخـــالل الـــدورة تـــم التطرق إلـــى بعض 
أنمـــاط القيادة، وصفـــات القائد، وكيفية 
االنتقال بين مســـتويات القيادة، وأهمية 
نجـــاح  فـــي  ودورهـــا  القيـــادة  مهـــارات 
العـــام،  الصالـــح  لتحقيـــق  الموظفيـــن 
إلـــى أهميـــة تنميـــة مهـــارات  باإلضافـــة 
والحـــرص  الموظفيـــن،  لجميـــع  القيـــادة 
على تحفيـــز وتفويض الموظفين وخلق 
بيئة متناســـب مع المبدعين واالستفادة 

القصوى من جميع طاقات الموظفين.

المنامة- وزارة الداخلية

توّسع “سمسا إكسبرس” يتماشى مع خطط القطاع اللوجستي
البحرين نقطة حيوية للتوزيع... رئيس الجمارك:

اســـتقبل رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد بن 
حمـــد آل خليفة، مدير عام شـــركة سمســـا 
إكســـبريس مهنـــد الخياط، بحضـــور مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة للتخليص والخدمات 
الجمركيـــة. وفي بداية اللقـــاء، أكد رئيس 
الجمـــارك أن إعـــالن خطط توســـع شـــركة 
سمســـا إكســـبرس يأتي تماشـــيًا مع خطط 
القطـــاع اللوجســـتي وذلك لمكانـــة مملكة 
لعمليـــات  إســـتراتيجي  البحريـــن كموقـــع 
التوزيـــع، حيث إن مملكـــة البحرين تنفرد 
بموقـــع متميـــز فـــي منطقـــة دول مجلـــس 
التعـــاون، ونقطـــة حيويـــة للتوزيـــع وهـــي 

بيئة خصبة جاهزة لالستثمار التجاري.
وأضـــاف أن وزارة الداخليـــة ممثلـــة فـــي 
شـــؤون الجمـــارك تســـهم في تســـهيل آلية 
فتـــح مراكز التوزيـــع وتوفيـــر اإلجراءات 
السلسة لذلك، تماشـــيًا مع تحقيق أهداف 
البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  الرؤيـــة 

فـــي تحقيـــق قـــدرة تنافســـية عاليـــة فـــي 
االقتصـــاد العالمـــي وزيـــادة اإلنتاجية في 
ظـــل مناخ تنافســـي يدفـــع عجلـــة التنمية 
االقتصادية، مشـــيرًا معاليه إلى أنه عالميًا 
بدأت سالســـل اإلمـــداد في العالـــم بتغيير 
مســـاراتها بســـبب األحـــداث التـــي مـــر بها 

العالم في اآلونة األخيرة.
مـــن جهتـــه، اســـتعرض مديـــر عام شـــركة 
سمســـا إكســـبرس إيجازًا عن مشروع مقر 
شـــركة سمســـا أكســـبرس الـــذي يقـــع على 
مســـاحة 10000 متر مربع، كما تطرق إلى 
أن شـــركة سمســـا منـــذ أن بـــدأت أعمالهـــا 
على توســـيع نطاق خدماتها لتشمل النقل 
الســـريع الدولـــي والداخلـــي، الشـــحن جوًا 
وبحـــرًا وبـــرًا، التخليـــص الجمركي، حلول 
التجـــارة اإللكترونيـــة، الخدمـــات الخاصة 
للرعايـــة الصحية، قناة التوصيل الخاصة، 
مـــن  والعديـــد  البريديـــة  الغـــرف  إدارة 

الخدمات اللوجستية.

المنامة- وزارة الداخلية

حريق يودي بحياة آسيوي بمنزل في مدينة عيسى

أخمـــدت آليـــات الدفـــاع المدنـــي، حريقـــا 
بمنـــزل مـــن طابقيـــن فـــي مدينة عيســـى؛ 
جـــراء ماس كهربائي. فيمـــا أودى الحريق 
بحيـــاة آســـيوي “36 عامـــا” متأثـــرا بحالـــة 

االختنـــاق التي تعرض لهـــا، كما تم إنقاذ 5 
أشـــخاص، قام اإلســـعاف الوطنـــي بنقلهم 

إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم.
وأوضحـــت اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
أن فرق الدفاع المدني، وصلت الموقع في 

غضـــون 5 دقائق من تلقي غرفة العمليات 
الرئيســـة، البـــالغ، وباشـــرت عملياتها على 

الفور.
وأشارت اإلدارة إلى أن سبب الحريق ماس 
كهربائـــي، نتيجـــة التمديـــدات الكهربائيـــة 

الخاطئـــة وعـــدم االلتـــزام باالشـــتراطات 
المقررة في هذا الشـــأن، موضحة ضرورة 
مراعـــاة هـــذه التوصيـــالت، وأن تتـــم في 
إطارها السليم، حتى ال ينتج عنها حرائق، 

تشكل تهديدا لأرواح والممتلكات.
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