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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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م�رك��ز ول��ي ال�ع�ه��د يحت��ض��ن 

للجراحي�ن«  »الملكي�ة  امتحان�ات 
يحتضن مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية يومي 25 
و26 نوفمبر الجاري امتحانات العضوية للكلية الملكية الجراحية 
امتحانات  لتقديم  متخصص  مركز  كــأول  اختياره  بعد  بإيرلندا 
الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  وانــتــخــاب  الــبــحــريــن  بمملكة  الــعــضــويــة 
الملكية اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة لرئاسة 
مجلس الممتحنين بالشرق األوسط من قبل مجلس الممتحنين 

الدولي بدبلن في الجمهورية اإليرلندية.
زيــارة  بــإجــراء  بإيرلندا  للجراحين  الملكية  الكلية  وفــد  وقــام 
تــفــقــديــة لــمــرافــق مــركــز ولـــي الــعــهــد لــاطــاع عــلــى االســتــعــدادات 
المعايير  ومراعاة  لامتحان  المتقدمين  الستضافة  والتجهيزات 

المطلوبة في هذه األطر.
تعتبر شهادة العضوية من أعلى المعايير الدولية للتخصصات 

الجراحية ويتقدم لها اآلالف في جميع أنحاء العالم.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل مــــجــــلــــس 
الـــــــــنـــــــــواب أمــــــــــس الــــــنــــــواب 
ــن فـــي  ــ ــزيــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ الـــــــجـــــــدد الــ
وأشار  األخيرة،  االنتخابات 
الـــمـــســـتـــشـــار راشــــــد مــحــمــد 
ــن الـــعـــام  ــ ــيـ ــ ــو نـــجـــمـــة األمـ ــ بـ
ــواب إلـــــى أن  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــس الـ
األمــانــة الــعــامــة عــلــى كامل 
ــزيــــة  ــاهــ االســـــتـــــعـــــداد والــــجــ
التشريعي  الفصل  الفتتاح 
ــر جــمــيــع  ــيــ ــوفــ ــد وتــ ــديــ ــجــ الــ
أشـــكـــال الـــدعـــم والــمــســانــدة 
ــة  ــيــ ــنــ ــفــ الــــلــــوجــــســــتــــيــــة والــ
والتكنولوجية  واإلعــامــيــة 
ــة دورهـــــــم  ــ ــأديـ ــ ــتـ ــ ــواب لـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
الــتــشــريــعــي والـــرقـــابـــي على 
أكــمــل وجــه فــي ظــل مرحلة 

ــرة الــعــمــل  ــيـ ــسـ جــــديــــدة مــــن مـ
الــوطــنــي واســتــكــمــااًل وتــعــزيــزا 

للعمل البرلماني. 
 ونوه إلى استعداد األمانة 
العامة ابتداء من األحد المقبل 
إلطاق وتنفيذ باكورة البرامج 
المساندة ضمن االستراتيجية 
الشاملة لتهيئة النواب الجدد، 
من  الــعــديــد  ستتضمن  والــتــي 
حــلــقــات الـــنـــقـــاش الــتــعــريــفــيــة 
ــدة  ــانـ ــسـ ــمـ ــنــــظــــم الـ بـــجـــمـــيـــع الــ
إلى  مشيرًا  البرلماني،  للعمل 
خطة  يــتــضــمــن  الـــبـــرنـــامـــج  أن 
عـــمـــل مــتــكــامــلــة، وأطــــروحــــات 
عــلــمــيــة نــوعــيــة، بــالــتــعــاون مع 

بيوت خبرة وطنية.

الدوحة: - أ ف ب: سّجل السعوديون هدفين 
خـــال فــوزهــم الــتــاريــخــي عــلــى األرجــنــتــيــن، لكّن 
أكبر  هدفا  حّقق  والــمــدوي  المفاجئ  انتصارهم 
خلفهم  العربية  المجتمعات  باصطفاف  تمّثل 

احتفاء بإسقاط رفاق ليونيل ميسي. 
ــارهـــم عــلــى  ــتـــصـ ــانـ ــعــــوديــــون بـ واحـــتـــفـــل الــــســ
بمشاركة  الــدوحــة  في  صاخب  بشكل  األرجنتين 
يرفعون  كــانــوا  عــربــيــة،  دول  عـــدة  مــن  مشجعين 
والــمــغــرب ومصر  تــونــس  بينها  بــلــدانــهــم،  أعــــام 

ولبنان واألردن.
وقـــال األردنــــي أحــمــد الــقــاســم الـــذي التحف 
المطلة على  المشجعين  بــاده في منطقة  علم 
للسعودية.  تاريخي  انتصار  »هــذا  الخليج:  مياه 
انتصار كبير لكل العرب«. وفي مدينة تعز اليمنية 
الــخــاضــعــة لــلــحــكــومــة ُأطــلــقــت األلـــعـــاب الــنــاريــة 

احتفاال بانتصار السعودية.
واعتبرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة نيفين مسعد أن الفوز »لحظة عاطفية 
أنه  وخصوصا  العربية«،  للذات  و»إثبات  بامتياز« 
جـــاء »عـــن اســتــحــقــاق وأمــــام فــريــق كبير ومــرشــح 
للقب« البطولة.  وأضافت لفرانس برس: »ربما لم 
يعد باإلمكان تحقيق عروبة سياسية، لكن باتت 

الشعوب...  بين  للعروبة  مختلفة  أشكال  هناك 
أن  يثبت  »الـــفـــوز  أّن  وأضـــافـــت  ريــاضــيــة«.  عــروبــة 

العرب لديهم ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم«.
ــاراتـــي  وكــتــب أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة اإلمـ
عــبــدالــخــالــق عــبــداهلل فــي تــويــتــر: »فــرحــتــونــا اهلل 
يفرح قلوبكم يا أبطال العرب«، مضيفا: »مليون 

مبروك لألشقاء في السعودية«.
جماهيرية  احــتــفــاالت  إن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
غامرة جرت في جميع أنحاء العالم العربي، يوم 
الثاثاء، بعد فوز السعودية المفاجئ حسبما ورد 

في تقرير لوكالة أسوشيتدبرس األمريكية. 
مــــرورًا بقطر  غـــزة  إلـــى  فــمــن ســوريــا واألردن 
مضيفة المونديال، وصواًل إلى مصر وحتى دول 
الجماهير  استمتعت  البعيدة،  العربي  المغرب 

بإنجاز المملكة العربية السعودية.
فــوز  كــل مــكــان  والــعــرب فــي  ــَدّ المسلمون  وعــ
الــســعــوديــة فــي الــمــبــاراة انــتــصــارًا لــهــم، وامــتــدت 
مشاعر الفخر والسعادة بفوز المنتخب السعودي 
بكثير،  منه  األقــوى  األرجنتيني  المنتخب  على 
الــواليــات  أنــحــاء  فــي جميع  بــه  الــعــرب  ليحتفل 
الــمــتــحــدة وأوروبــــــا وجـــنـــوب شـــرق آســيــا والــشــرق 

األوسط.

مع اجتياح االحتجاجات المناهضة للحكومة 
جميع أنــحــاء إيــــران، وّجـــه كــبــار قــادتــهــا نـــداء سريا 
للجمهورية  الــمــؤســســة  الــعــائــات  مــن  اثنتين  إلـــى 
والخميني  رفسنجاني  عشيرتا  وهــمــا  اإلســامــيــة، 
الــمــعــتــدلــتــان الــلــتــان أطــــاح بــهــمــا الــمــتــشــددون من 
على  مطلعون  أشخاص  قاله  ما  بحسب  السلطة، 
جــــورنــــال«  ســـتـــريـــت  »وول  لــصــحــيــفــة  ــادثـــات  ــمـــحـ الـ
األمـــريـــكـــيـــة. وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، طـــلـــب رئــيــس 
مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني من 

لتهدئة  عانية  التحدث  العائلتين  هاتين  ممثلي 
االضطرابات. وقالت المصادر إنه إذا حدث هذا األمر 
إصاحية  ــراءات  إجـ اتخاذ  يتبعه  أن  الممكن  فمن 
رفضتا  العائلتين  لكّن  المتظاهرون،  إليها  يسعى 
هذا التوجه. ويشير التواصل مع عائات الخميني 
إجــراءات  عن  تبحث  الحكومة  أن  إلى  ورفسنجاني 
أخرى إلخماد المظاهرات وتنظر في تنازالت كانت 
تعتبر قبل أشهر فقط غير واردة. وفي أواخر أكتوبر 
الماضي، دعا شمخاني ماجد أنصاري، المقرب من 

عائلة الخميني، وحسين مرعشي، أحد أقارب زوجة 
رفسنجاني، إلى اجتماع في مكتبه في طهران. وكان 
مــن بــيــن الــحــضــور أيــضــًا بــهــزاد نــبــوي الـــذي أســس 
اآلن  وهو  اإلسامية،  الجمهورية  استخبارات  جهاز 
مقرب من الرئيس اإلصاحي السابق علي خاتمي، 
وأعرب شمخاني في االجتماع عن  وفقًا للمصادر. 
ثقته بمرونة الجمهورية اإلسامية، قائًا إنه تلقى 
تسعى  ال  المتحدة  الــواليــات  بــأن  تفيد  معلومات 
لتغيير النظام، بحسب ما قال األشخاص الذين تم 

إطاعهم على فحوى االجتماع.
العائلتان  هاتان  كانت  إذا  إنــه  المصادر  وقالت 
التوقف  المتظاهرين  من  الطلب  على  وافقتا  قد 
يمكن  كان  إصاحية  إجــراءات  فإن  االحتجاج،  عن 
أن تلي هذا األمر مباشرة. لكن منذ هذا االجتماع، 
دعم بعض أفراد العائلتين المتظاهرين علنًا. كما 
أصدر حسن الخميني وهو رجل دين إصاحي بارز 
تغيير  إلى  الجمهورية، دعوة عامة  وحفيد مؤسس 

سياسي شامل. 

ف�وز ال�س�عودية ف�ي الموندي�ال يوح�د العرب

النظ�ام االإيران�ي ي�س�تنجد بعائلتي رف�س�نجاني والخميني لتهدئ�ة االحتجاجات

ب����دء ب���رام���ج ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال���ن���واب 
ال�����ج�����دد االأح����������د ال��م��ق��ب��ل

ي��ف��رق��ه��م م��م��ا  �أك���ث���ر  �ل���ع���رب  ي��ج��م��ع  م���ا  �أن  �أث���ب���ت  �ل���ف���وز  م���ر�ق���ب���ون: 

} احتفاالت جماهيرية عربية بفوز السعودية في مونديال 2٠22.
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جليلة  الدكتورة  استقبلت 
وزيرة  السيد جــواد حسن  بنت 
ــور  ــتـ ــدكـ ــة بــمــكــتــبــهــا الـ ــحـ الـــصـ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
السيد  كل  وبحضور  والكويت، 
ــام  ــر عـ ــديــ ــيــــد مــ ــان بــــورشــ ــســ حــ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة والــتــســويــق، 
رئيس  الزياني  زيــن  واألســتــاذة 

التسويق.
وخالل اللقاء، رّحبت وزيرة 
الــصــحــة بــالــحــضــور، وأعـــربـــت 
عـــن جـــزيـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــادرات واإلســــــهــــــامــــــات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ لــ
الــنــبــيــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا بنك 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت بــشــكــل 
ــل لــلــمــجــتــمــع بــهــدف  ــواصـ ــتـ مـ
تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
البحرين  مملكة  في  المقدمة 
واالرتقاء بها، بما يؤكد تطبيق 
مــبــادئ الــشــراكــة والــمــســؤولــيــة 

المجتمعية بين القطاع العام 
تّبرع  حيث  الــخــاص،  والقطاع 
البنك إلنشاء مركز صحي في 

تــّبــرع في  كــمــا  قــاللــي،  منطقة 
دعم البرنامج الوطني للكشف 
الــقــولــون  ســرطــان  عــن  المبكر 

والمستقيم.
مــن جــهــتــه، أشـــاد الــدكــتــور 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
ــكـــويـــت بــالــجــهــود الــجــبــارة  والـ
الصحة  وزارة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
مثنيًا  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي 
عــــلــــى الـــــــــــدور الــــمــــهــــم الــــــذي 
تـــقـــوم بـــه الــــــــوزارة فـــي تــقــديــم 
لجميع  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
شاكرًا جميع  المجتمع،  أفــراد 
الــــمــــســــؤولــــيــــن ولــــجــــنــــة دعــــم 
الــصــحــة  وزارة  فـــي  الــمــجــتــمــع 
عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــبــنــك 
والمساهمات،  التبرعات  بشأن 
األمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــنــك 
البحرين والكويت ضمن نطاق 
تجاه  االجتماعية  مسؤوليته 
المجتمع من منطلق الشراكة 
الــذي  والــتــعــاون  المجتمعية، 
ُيسهم بشكل فّعال في تحسين 
مــــســــتــــوى جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 
بمملكة  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.

وزيرة ال�صحة ت�صيد باإ�صهامات بنك البحرين والكويت لدعم الخدمات ال�صحية

} وزيرة ال�صحة تلتقي وفد بنك البحرين والكويت.

بن  جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الدكتور  التقى 
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد 
علي النعيمي رئيس مركز األرشيف الوطني، وذلك 

لتسّلم مهام الوزارة.
وخالل اللقاء، تقّدم الدكتور محمد بن مبارك 
بخالص  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد  بن  جمعة 
ــى الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي النعيمي  الــتــهــانــي إلـ
السامية  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
مشيدًا  الوطني،  األرشيف  لمركز  رئيسًا  بتعيينه 
بن  ماجد  الــدكــتــور  بذلها  التي  الطيبة  بالجهود 
الـــــوزارة طــوال  قــيــادة  تــولــيــه  أثــنــاء  عــلــي النعيمي 
المبادرات  من  للعديد  وتنفيذه  الماضية  األعــوام 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــتــعــلــيــم على 
أّن  إلــى  ومــنــّوهــًا  واألصــعــدة،  المستويات  مختلف 
العطاء  فــي  ــارزة  بــ بــصــمــات  لــه  النعيمي  الــدكــتــور 
واإلخالص بالقطاع التعليمي والذي يعّد من أهم 
القطاعات التي تسهم في تدعيم مسيرة المملكة 

في كافة المجاالت.
على  عــزمــه  والتعليم  التربية  وزيـــر  أّكـــد  كما 
مواصلة الجهود بكّل تفاٍن وإخالص والبناء على 

ما تحّقق من تقدم ونماء في قطاع التعليم بروح 
فريق البحرين الواحد، وما انبثق عنه من برامج 
المكانة  عـــّززت  تطويرية  ومـــبـــادرات  استراتيجية 
البحرين  مملكة  تتبّوأها  التي  الرائدة  التعليمية 
دوليًا، بما يتماشى مع الرؤى والتطلعات المنشودة 
في ظّل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
ومتابعة  المعظم،  الــبــالد  ملك  الجاللة  صــاحــب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مـــن جــانــبــه، تـــقـــّدم الـــدكـــتـــور مــاجــد بـــن علي 
النعيمي بخالص التهاني إلى الدكتور محمد بن 
على  حصوله  بمناسبة  أحــمــد  بــن  جمعة  مــبــارك 
لكافة  شكره  عــن  معربًا  السامية،  الملكية  الثقة 
العاملين في وزارة التربية والتعليم على الجهود 
الــمــاضــيــة لتطوير  الــفــتــرة  بــذلــوهــا طــــوال  الــتــي 
وفق  للمواطنين  المقدمة  التعليمية  الخدمات 
ومتمنيًا  واالحترافية،  المهنية  من  عالية  درجــات 
لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد بــــن مــــبــــارك جــمــعــة بــــن أحــمــد 
التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه الخير للوطن 

والمواطن.

التقى عبداهلل بن عادل فخرو وزير الصناعة 
والــتــجــارة الــســيــد زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، وذلــك 

لتسلم مهام الوزارة.
 وخالل اللقاء، أشاد وزير الصناعة والتجارة 
الزياني  بالعطاء المخلص للسيد زايد بن راشد 
تنفيذ  مــن  الــــوزارة  توّليه  فترة  خــالل  ومــا حّققه 
الصناعة  قــطــاع  الــمــرجــّوة، حيث شهد  لــأهــداف 
بما  الصعد  شّتى  فــي  ملحوظًا  تقّدمًا  والــتــجــارة 
البحرين  لمملكة  والتطور  النماء  مسيرة  يواكب 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ما تحقق  الــوزيــر حرصه على مواصلة  وأّكــد 
من جهود حثيثة في هذا القطاع الواعد وإطالق 

الــمــزيــد مـــن الــخــطــط والـــمـــبـــادرات الــتــي تسهم 
بتعزيز  الكفيلة  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج  تنفيذ  فــي 
المستوى المتقدم لمملكة البحرين كبيئة داعمة 
وغايات  أهــداف  يدعم  وبما  المستدامة،  للتنمية 
المسيرة التنموية الشاملة والتطلعات المنشودة 
من أجل تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن. 
من جانبه، أعــرب زايــد بن راشــد الزياني عن 
فخرو  عــادل  بــن  عــبــداهلل  للسيد  التهاني  خالص 
السامية،  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
الــعــامــلــيــن فــــي وزارة  لـــكـــافـــة  ــره  ــكـ مـــعـــربـــًا عــــن شـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلوها 
درجات  أعلى  تحقيق  في  الماضية  الفترة  طــوال 
متمنيًا  الــعــمــل،  لتطوير  واالحــتــرافــيــة  المهنية 
ومسؤولياته  مهامه  في  والسداد  التوفيق  للوزير 

خالل الفترة المقبلة.

} وزير التربية خالل لقاء رئي�س مركز الأر�صيف الوطني.

} وزير ال�صناعة خالل لقاء را�صد الزياني.

} وزيرة �صوؤون ال�صباب خالل لقاء اأمين عام المجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة.

المكانة تعزيز  موا�صلة  والتعليم:  التربية  وزير 
التعليمية الرائدة التي تتبّواأها مملكة البحرين دوليا

م�ن  تحق�ق  م�ا  موا�صل�ة  والتج�ارة:  ال�صناع�ة  وزي�ر 
الوطن والمواطن بالخير والنماء على  بما يعود  جهود 

نجيب  بنت  روان  التقت 
توفيقي وزيرة شؤون الشباب، 
ــن تــوفــيــق  ــ ــن بـ ــمــ بـــالـــســـيـــد أيــ
أمــيــن عــام المجلس  الــمــؤيــد 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 

وذلك لتسّلم مهام الوزارة.
ــّنـــأت  ــاء، هـ ــقــ ــلــ وأثـــــنـــــاء الــ
ــرة شـــؤون الــشــبــاب، أيمن  وزيــ
بمناسبة  المؤيد،  توفيق  بــن 
الملكية  الثقة  على  حصوله 
صاحب  حضرة  من  السامية 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــاللـ
عيسى آل خليفة ملك البالد 
الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــــاه 
بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 
المخلصة  الــجــهــود  مــثــّمــنــة 
الـــتـــي بــذلــهــا ســـعـــادتـــه أثــنــاء 
توليه قيادة الوزارة في الفترة 
الماضية، ومنوهًة بما تحقق 
من مشاريع ومبادرات متنوعة 
عّززت تنمية القطاع الشبابي 
والـــــــريـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــمـــلـــكـــة 

بالنفع  يــعــود  بما  الــبــحــريــن، 
على الوطن والمواطن.

وأّكـــــــــــــدت وزيـــــــــــرة شــــــؤون 
ــلـــى  الــــــشــــــبــــــاب حـــــرصـــــهـــــا عـ
االستمرار في تحقيق المزيد 
ــنـــجـــزات الــمــتــنــّوعــة  مــــن الـــمـ
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـــــتـــــطـــــويـــــر هـــــــــــذا الـ
الحيوي، بما يحّقق األهداف 
المسيرة  فــي ظــّل  الــمــنــشــودة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
حضرة صاحب الجاللة ملك 
الــبــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
ورعاه، وبدعم صاحب السمو 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 

اهلل.
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة شــــــؤون 
البناء  استمرار  على  الشباب 
على اإلنجازات التي تحققت 
لرؤية  وفقا  الشبابي  للقطاع 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
جـــاللـــة  ــثـــل  ــمـ مـ خـــلـــيـــفـــة  آل 

الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
ــة  ــيـ ــرامـ ــاب والـ ــبـ ــشـ وشـــــــؤون الـ
ــراز  الـــى اكــتــشــاف وصــقــل وإبــ

المواهب.
أيمن  أعـــرب  ومــن جهته، 
بن توفيق المؤيد عن خالص 
التهاني إلى روان بنت نجيب 
حصولها  بمناسبة  تــوفــيــقــي 
السامية  الملكية  الثقة  على 
الجاللة  صاحب  حضرة  مــن 
معربًا  المعّظم،  البالد  ملك 
ــكــــره لـــكـــل الــعــامــلــيــن  عــــن شــ
ــلـــى الـــجـــهـــود  فــــي الـــــــــــوزارة عـ
طوال  بذلوها  التي  الممّيزة 
الفترة الماضية ومساهمتهم 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــطـــويـــر قــطــاع 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة وتــعــزيــز 
مخرجاته خدمة للمواطنين، 
مــــتــــمــــنــــّيــــًا لــــــــوزيــــــــرة شـــــــؤون 
الــشــبــاب بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح 
الخير  فــيــه  لــمــا  مهامها  فــي 
للمملكة وأبنائها الكرام نحو 

المزيد من التطور والرفعة.

ــات الــطــبــيــة  ــدمــ ــائــــد الــــخــ اســـتـــقـــبـــل قــ
خالد  البروفيسور الشيخ  اللواء  الملكية، 
بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح الثالثاء 
الــهــالل  جــمــعــيــة  وفــــد   ،2022 نــوفــمــبــر   22
توقيع  بمناسبة  وذلــك  البحريني  األحمر 
كموقع  الجمعية  العــتــمــاد  تفاهم  مــذكــرة 
التابعة لجمعية  اإلنعاش  لــدورات  تدريبي 
ولي  مركز  إشــراف  تحت  األمريكية  القلب 

العهد للتدريب والبحوث الطبية.
وقد بحث قائد الخدمات الطبية مع 
مــبــارك  الــســيــد  للجمعية،  الــعــام  األمــيــن 
خليفة الحادي، أوجه التعاون المختلفة 
في التدريب الطبي الذي سيصب مباشرة 
المواطنين  مــن  كــبــيــر  قــطــاع  تــدريــب  فــي 
الــرعــايــة  تــقــديــم  ألســاســيــات  والمقيمين 
الصحية األولية والمتقدمة وذلك إلنقاذ 

األرواح والحفاظ عليها.
حرصهم  للجمعية  العام  األمين  أكد 

الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر الــتــدريــب األســاســي 
ثقافة  الشرائح االجتماعية وخلق  لكافة 
على  الحفظ  فــي  مباشرة  تسهم  صحية 
سالمة األشخاص والمقدرة على التعرف 
على اإلصابات التي قد تصيب الشخص 
وكيفية إدارتها لحين وصول المصاب إلى 

المشفى.
وأضــــاف الــســيــد الــحــادي أن الــتــعــاون 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي  مركز  مع 
ــيـــة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــــن الـــمـــراكـــز  ــبـ الـــطـ
الـــريـــاديـــة فـــي الــمــمــلــكــة والــمــنــطــقــة في 
ــال الـــتـــدريـــب الـــصـــحـــي، ســـيـــكـــون لــه  مـــجـ
مــــــــــردود إيــــجــــابــــي لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف 
في  مباشرة  وستسهم  للجمعية  المرجوة 
والمقيم  المواطن  إلمكانية  نوعية  نقلة 
في  متخصصة  تدريبية  دورات  تلقي  من 
الصحية  والــرعــايــة  اإلســـعـــاف  ــعـــاش،  اإلنـ

األولية والمتقدمة.

وقد تكّون وفد جمعية الهالل األحمر 
الهاجري،  مريم  الدكتورة  من  البحريني 
والــســيــدة  الجمعية،  إدارة  مجلس  عــضــو 
التدريب  برامج  منسقة  عــبــداهلل،  فاطمة 

بالجمعية.

حضر اللقاء رئيس التعليم المستمر 
لأطباء، العقيد طبيب نايف عبدالرحمن 
لوري، والمنسق المعتمد لبرامج جمعية 
القلب األمريكية بالمركز، المقدم طبيب 

صالح الغانم.

قائد »الطبية الملكية« يبحث مع اأمين عام الهالل الأحمر التعاون الثنائي

ف�ي ال�ص�تمرار  عل�ى  حر�صه�ا  توؤّك�د  ال�ص�باب  �ص�وؤون  وزي�رة 
تحقيق المزيد من المنجزات المتنوعة لتطوير قطاع ال�صباب

ــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن  ــتــــح ســــمــــو الــــشــ ــتــ افــ
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ  عـــلـــي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، »مــهــرجــان )ويــن 
ــــذي يعد  ــكـــم( الــتــرفــيــهــي الــعــائــلــي« الـ وبـ
الــمــحــافــظــة  نــطــاق  فـــي  نــوعــه  األول مـــن 
عيسى  العميد  بحضور  وذلــك  الجنوبية، 
ومدير  المحافظ  نــائــب  الــدوســري  ثــامــر 
المهندس  الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام 
ــن كــبــار  عـــاصـــم عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف، وعــــــدد مــ
للمهرجان  المنظمة  والجهة  المسؤولين 

وذلك بحلبة البحرين الدولية.
وقد تفضل سمو محافظ المحافظة 
ــًا ببدء  ــذانـ الــجــنــوبــيــة بــقــص الــشــريــط إيـ
ــد ســـمـــو مــحــافــظ  ــ الـــمـــهـــرجـــان، حـــيـــث أكـ
الــمــحــافــظــة  أن  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
ــي دعـــــم ورعــــايــــة جــمــلــة مــن  مــســتــمــرة فــ
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة الــتــي 

المحافظة،  أهالي  قبل  من  إقبااًل  تشهد 
ــيــــق مــــــع مــخــتــلــف  ــنــــســ ــتــ ــاون والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
القطاعات الواعدة، باإلضافة إلى تشجيع 
أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة لــــأفــــراد 
المنتجة  رواد األعــمــال مــن األســـر  ودعـــم 
وما  المحلي  اإلنــتــاج  فــي  والمستثمرين 
إبداعية  وخدمات  منتجات  من  يقدمونه 
ومتميزة تخدم شريحة واسعة من أهالي 

المحافظة الجنوبية.
بأخذ  المحافظ،  قام سمو  ذلك  بعد 
في  المشاركين  على  خاللها  اطلع  جولة 
الــمــهــرجــان والـــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 100 
ــالـــمـــي مــــن الـــبـــرامـــج  مــــشــــروع مــحــلــي وعـ
ــم والـــمـــقـــاهـــي،  ــاعـ ــمـــطـ والـــفـــعـــالـــيـــات، والـ
ومــســتــلــزمــات مــبــتــكــرة إلـــى جــانــب ألــعــاب 
ترفيهية لأطفال، باإلضافة إلى عروض 
واستمع  ودولـــيـــة،  محلية  وفــنــيــة  ثقافية 

خالل الجولة من إدارة الحساب اإلعالمي 
ــرح مـــفـــصـــل حـــول  ــ ــى شــ ــ »ويـــــــن وبــــكــــم« إلــ

المشاريع والمحالت المشاركة.
المحافظة  محافظ  سمو  أشـــاد  كما 
للمهرجان  المتميز  بالمستوى  الجنوبية 
لــمــا يضمه مــن بــرامــج وأنــشــطــة ومــحــال 
تحت  األذواق  مختلف  تــنــاســب  مــتــنــوعــة 
ــا يــــخــــدم ذلـــــك جــمــيــع  ســـقـــف واحـــــــد بـــمـ
الزوار، مبينًا سموه أن المحافظة تحظى 
التي  الوطنية  المكتسبات  مــن  بالعديد 
ــزًا مــهــمــًا الحـــتـــضـــان أبـــرز  ــركــ تــجــعــلــهــا مــ

الفعاليات والمناسبات المختلفة.
المنظمة  الجهة  أعربت  جانبها  من 
ــا وتـــقـــديـــرهـــا  ــرهــ ــكــ لـــلـــمـــهـــرجـــان عـــــن شــ
بن  علي  بن  خليفة  الشيخ  سمو  الفتتاح 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة 
الجنوبية هذا المهرجان المتميز، مثمنة 

تـــعـــاون الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة إلنــجــاح 
هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــي تــســهــم فــي تشجيع 
والوطنية  المحلية  للمشاريع  االستثمار 
ھذه  مــثــل  إلقـــامـــة  ــال  ــمــ األعــ رواد  ودعـــــم 
الفعاليات واألنشطة الفاعلة التي تسھم 
فـــي تــوفــيــر جـــو تــرفــيــهــي وعـــائـــلـــي لــــزوار 

المهرجان من المواطنين والمقيمين.
الــمــهــرجــان شهد  أن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
المحافظة  أهالي  قبل  من  واســعــًا  إقــبــااًل 
خـــالل الــيــوم األول مــن انــطــالقــه، وذلــك 
مــن  مــــشــــاركــــة   100 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ لـــــوجـــــود 
وقطاعات  والعالمية  المحلية  المشاريع 
أفــراد  مختلف  تستقطب  والــتــي  مــنــوعــة، 
األســــرة وتــحــظــى بــإعــجــاب الــجــمــيــع، كما 
يقام المهرجان من الفترة من 23 نوفمبر 
المقبل، من 4  الحالي ولغاية 3 ديسمبر 

مساًء حتى الساعة 12 صباحًا.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي��ف��ت��ت��ح ال���م���ه���رج���ان ال��ت��رف��ي��ه��ي 
ال���ع���ائ���ل���ي )وي������ن وب����ك����م( ب��ح��ل��ب��ة ال���ب���ح���ري���ن ال���دول���ي���ة

} محافظ الجنوبية خالل الفتتاح.

استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية، 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  البروفيسور  اللواء 
نوفمبر   22 الثالثاء  صباح  بمكتبه  خليفة، 
لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة  ــد  ــ وفـ  ،2022
بــإيــرلــنــدا وذلــــك ضــمــن أطـــر الــتــنــســيــق بين 
المؤسستين الستضافة امتحانات العضوية 
والتي  بإيرلندا  الجراحية  الملكية  للكلية 
ستقام بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث 

الطبية بتاريخ 25 و26 نوفمبر 2022.
ــواء مـــع رئـــيـــس مجلس  ــلــ وقــــد بــحــث الــ
مــاكــل،  إيــمــون  الــســيــد  الـــدولـــي،  الممتحنين 
ــاز االمـــتـــحـــانـــات، الــبــروفــيــســور  ــهـ ــو جـ وعـــضـ
التي  والترتيبات  التجهيزات  جيلين،  بيتر 
تــجــري بــالــمــركــز وأكــــد حــرصــه عــلــى تنظيم 
هذه االمتحانات بناًء على المعايير الدولية 
الــمــعــتــمــدة. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر إنــــه تم 
الممتحنين  مجلس  لرئاسة  اللواء  انتخاب 
بالشرق األوسط من قبل مجلس الممتحنين 
وتم  اإليرلندية.  الجمهورية  بدبلن،  الدولي 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  مركز  اختيار 

ــز مــتــخــصــص لــتــقــديــم  ــركـ الــطــبــيــة كــــــأول مـ
امتحانات العضوية بمملكة البحرين.

ــام الــوفــد بـــإجـــراء زيــــارة تفقدية  وقـــد قـ
لـــمـــرافـــق مـــركـــز ولــــي الــعــهــد لـــالطـــالع على 
االســـــتـــــعـــــدادات والـــتـــجـــهـــيـــزات الســتــضــافــة 
المعايير  ومـــراعـــاة  لــالمــتــحــان  المتقدمين 

الوفد  رافــق  المطلوبة في هــذه األطــر. وقــد 
العقيد  لــأطــبــاء،  المستمر  التعليم  رئــيــس 

طبيب نايف عبدالرحمن لوري.
للتخصصات  االمــتــحــانــات  هـــذه  وتــأتــي 
لتقديم  السنوية  الـــدورات  ضمن  الجراحية 
تعتبر  حيث  للمتقدمين.  العضوية  شــهــادة 

الدولية  المعايير  أعلى  العضوية من  شهادة 
اآلالف  لها  ويتقدم  الجراحية  للتخصصات 
االمتحان  ويشمل  العالم.  أنحاء  جميع  في 
النظرية  الجوانب  في  دقيقة  مقاييس  على 
والــعــمــلــيــة لــلــتــخــصــصــات الــجــراحــيــة والــتــي 
يجب على المتقدم اجتيازها لنيل الشهادة.

الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  أعــرب 
عن شكره للكلية الملكية للجراحة بإيرلندا 
عــلــى دعــمــهــم الــمــســتــمــر لــتــخــريــج األجــيــال 
الـــجـــديـــدة مـــن الــجــراحــيــن واألخــصــائــيــيــن 
مــمــا سيصب  األوســــط  الــشــرق  فــي منطقة 
التخصصات  فــي  الوطنية  الــكــفــاءات  لــرفــع 
أكد  المنطقة. فيما  دول  الجراحية لجميع 
البحريني  للطبيب  الــمــطــرد  الــتــطــور  عــلــى 
والتخصصية  الــدولــيــة  الــشــهــادات  نــيــل  فــي 
للقطاع   2030 البحرين  مملكة  رؤيــة  ضمن 
االستثمار  تضع  والــتــي  بالمملكة  الصحي 
ــثـــروات الــبــشــريــة مــن خـــالل الــتــدريــب  فــي الـ
الكفاءات  مستوى  ورفــع  لأطباء  المستمر 

الوطنية في جميع التخصصات الطبية.

للجراحين الإيرلندية  الملكية  وفد  ي�صتقبل  الملكية  الطبية  الخدمات  قائد 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316807
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16316/pdf/1-Supplime/16316.pdf?fixed8064
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316808
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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
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جليلة  الدكتورة  استقبلت 
وزيرة  السيد جــواد حسن  بنت 
ــور  ــتـ ــدكـ ــة بــمــكــتــبــهــا الـ ــحـ الـــصـ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
السيد  كل  وبحضور  والكويت، 
ــام  ــر عـ ــديــ ــيــــد مــ ــان بــــورشــ ــســ حــ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة والــتــســويــق، 
رئيس  الزياني  زيــن  واألســتــاذة 

التسويق.
وخالل اللقاء، رّحبت وزيرة 
الــصــحــة بــالــحــضــور، وأعـــربـــت 
عـــن جـــزيـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــادرات واإلســــــهــــــامــــــات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ لــ
الــنــبــيــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا بنك 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت بــشــكــل 
ــل لــلــمــجــتــمــع بــهــدف  ــواصـ ــتـ مـ
تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
البحرين  مملكة  في  المقدمة 
واالرتقاء بها، بما يؤكد تطبيق 
مــبــادئ الــشــراكــة والــمــســؤولــيــة 

المجتمعية بين القطاع العام 
تّبرع  حيث  الــخــاص،  والقطاع 
البنك إلنشاء مركز صحي في 

تــّبــرع في  كــمــا  قــاللــي،  منطقة 
دعم البرنامج الوطني للكشف 
الــقــولــون  ســرطــان  عــن  المبكر 

والمستقيم.
مــن جــهــتــه، أشـــاد الــدكــتــور 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
ــكـــويـــت بــالــجــهــود الــجــبــارة  والـ
الصحة  وزارة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
مثنيًا  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي 
عــــلــــى الـــــــــــدور الــــمــــهــــم الــــــذي 
تـــقـــوم بـــه الــــــــوزارة فـــي تــقــديــم 
لجميع  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
شاكرًا جميع  المجتمع،  أفــراد 
الــــمــــســــؤولــــيــــن ولــــجــــنــــة دعــــم 
الــصــحــة  وزارة  فـــي  الــمــجــتــمــع 
عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــبــنــك 
والمساهمات،  التبرعات  بشأن 
األمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــنــك 
البحرين والكويت ضمن نطاق 
تجاه  االجتماعية  مسؤوليته 
المجتمع من منطلق الشراكة 
الــذي  والــتــعــاون  المجتمعية، 
ُيسهم بشكل فّعال في تحسين 
مــــســــتــــوى جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 
بمملكة  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.

وزيرة ال�صحة ت�صيد باإ�صهامات بنك البحرين والكويت لدعم الخدمات ال�صحية

} وزيرة ال�صحة تلتقي وفد بنك البحرين والكويت.

بن  جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الدكتور  التقى 
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد 
علي النعيمي رئيس مركز األرشيف الوطني، وذلك 

لتسّلم مهام الوزارة.
وخالل اللقاء، تقّدم الدكتور محمد بن مبارك 
بخالص  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد  بن  جمعة 
ــى الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي النعيمي  الــتــهــانــي إلـ
السامية  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
مشيدًا  الوطني،  األرشيف  لمركز  رئيسًا  بتعيينه 
بن  ماجد  الــدكــتــور  بذلها  التي  الطيبة  بالجهود 
الـــــوزارة طــوال  قــيــادة  تــولــيــه  أثــنــاء  عــلــي النعيمي 
المبادرات  من  للعديد  وتنفيذه  الماضية  األعــوام 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــتــعــلــيــم على 
أّن  إلــى  ومــنــّوهــًا  واألصــعــدة،  المستويات  مختلف 
العطاء  فــي  ــارزة  بــ بــصــمــات  لــه  النعيمي  الــدكــتــور 
واإلخالص بالقطاع التعليمي والذي يعّد من أهم 
القطاعات التي تسهم في تدعيم مسيرة المملكة 

في كافة المجاالت.
على  عــزمــه  والتعليم  التربية  وزيـــر  أّكـــد  كما 
مواصلة الجهود بكّل تفاٍن وإخالص والبناء على 

ما تحّقق من تقدم ونماء في قطاع التعليم بروح 
فريق البحرين الواحد، وما انبثق عنه من برامج 
المكانة  عـــّززت  تطويرية  ومـــبـــادرات  استراتيجية 
البحرين  مملكة  تتبّوأها  التي  الرائدة  التعليمية 
دوليًا، بما يتماشى مع الرؤى والتطلعات المنشودة 
في ظّل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
ومتابعة  المعظم،  الــبــالد  ملك  الجاللة  صــاحــب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مـــن جــانــبــه، تـــقـــّدم الـــدكـــتـــور مــاجــد بـــن علي 
النعيمي بخالص التهاني إلى الدكتور محمد بن 
على  حصوله  بمناسبة  أحــمــد  بــن  جمعة  مــبــارك 
لكافة  شكره  عــن  معربًا  السامية،  الملكية  الثقة 
العاملين في وزارة التربية والتعليم على الجهود 
الــمــاضــيــة لتطوير  الــفــتــرة  بــذلــوهــا طــــوال  الــتــي 
وفق  للمواطنين  المقدمة  التعليمية  الخدمات 
ومتمنيًا  واالحترافية،  المهنية  من  عالية  درجــات 
لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد بــــن مــــبــــارك جــمــعــة بــــن أحــمــد 
التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه الخير للوطن 

والمواطن.

التقى عبداهلل بن عادل فخرو وزير الصناعة 
والــتــجــارة الــســيــد زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، وذلــك 

لتسلم مهام الوزارة.
 وخالل اللقاء، أشاد وزير الصناعة والتجارة 
الزياني  بالعطاء المخلص للسيد زايد بن راشد 
تنفيذ  مــن  الــــوزارة  توّليه  فترة  خــالل  ومــا حّققه 
الصناعة  قــطــاع  الــمــرجــّوة، حيث شهد  لــأهــداف 
بما  الصعد  شّتى  فــي  ملحوظًا  تقّدمًا  والــتــجــارة 
البحرين  لمملكة  والتطور  النماء  مسيرة  يواكب 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ما تحقق  الــوزيــر حرصه على مواصلة  وأّكــد 
من جهود حثيثة في هذا القطاع الواعد وإطالق 

الــمــزيــد مـــن الــخــطــط والـــمـــبـــادرات الــتــي تسهم 
بتعزيز  الكفيلة  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج  تنفيذ  فــي 
المستوى المتقدم لمملكة البحرين كبيئة داعمة 
وغايات  أهــداف  يدعم  وبما  المستدامة،  للتنمية 
المسيرة التنموية الشاملة والتطلعات المنشودة 
من أجل تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن. 
من جانبه، أعــرب زايــد بن راشــد الزياني عن 
فخرو  عــادل  بــن  عــبــداهلل  للسيد  التهاني  خالص 
السامية،  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
الــعــامــلــيــن فــــي وزارة  لـــكـــافـــة  ــره  ــكـ مـــعـــربـــًا عــــن شـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلوها 
درجات  أعلى  تحقيق  في  الماضية  الفترة  طــوال 
متمنيًا  الــعــمــل،  لتطوير  واالحــتــرافــيــة  المهنية 
ومسؤولياته  مهامه  في  والسداد  التوفيق  للوزير 

خالل الفترة المقبلة.

} وزير التربية خالل لقاء رئي�س مركز الأر�صيف الوطني.

} وزير ال�صناعة خالل لقاء را�صد الزياني.

} وزيرة �صوؤون ال�صباب خالل لقاء اأمين عام المجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة.

المكانة تعزيز  موا�صلة  والتعليم:  التربية  وزير 
التعليمية الرائدة التي تتبّواأها مملكة البحرين دوليا

م�ن  تحق�ق  م�ا  موا�صل�ة  والتج�ارة:  ال�صناع�ة  وزي�ر 
الوطن والمواطن بالخير والنماء على  بما يعود  جهود 

نجيب  بنت  روان  التقت 
توفيقي وزيرة شؤون الشباب، 
ــن تــوفــيــق  ــ ــن بـ ــمــ بـــالـــســـيـــد أيــ
أمــيــن عــام المجلس  الــمــؤيــد 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 

وذلك لتسّلم مهام الوزارة.
ــّنـــأت  ــاء، هـ ــقــ ــلــ وأثـــــنـــــاء الــ
ــرة شـــؤون الــشــبــاب، أيمن  وزيــ
بمناسبة  المؤيد،  توفيق  بــن 
الملكية  الثقة  على  حصوله 
صاحب  حضرة  من  السامية 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــاللـ
عيسى آل خليفة ملك البالد 
الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــــاه 
بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 
المخلصة  الــجــهــود  مــثــّمــنــة 
الـــتـــي بــذلــهــا ســـعـــادتـــه أثــنــاء 
توليه قيادة الوزارة في الفترة 
الماضية، ومنوهًة بما تحقق 
من مشاريع ومبادرات متنوعة 
عّززت تنمية القطاع الشبابي 
والـــــــريـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــمـــلـــكـــة 

بالنفع  يــعــود  بما  الــبــحــريــن، 
على الوطن والمواطن.

وأّكـــــــــــــدت وزيـــــــــــرة شــــــؤون 
ــلـــى  الــــــشــــــبــــــاب حـــــرصـــــهـــــا عـ
االستمرار في تحقيق المزيد 
ــنـــجـــزات الــمــتــنــّوعــة  مــــن الـــمـ
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـــــتـــــطـــــويـــــر هـــــــــــذا الـ
الحيوي، بما يحّقق األهداف 
المسيرة  فــي ظــّل  الــمــنــشــودة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
حضرة صاحب الجاللة ملك 
الــبــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
ورعاه، وبدعم صاحب السمو 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 

اهلل.
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة شــــــؤون 
البناء  استمرار  على  الشباب 
على اإلنجازات التي تحققت 
لرؤية  وفقا  الشبابي  للقطاع 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
جـــاللـــة  ــثـــل  ــمـ مـ خـــلـــيـــفـــة  آل 

الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
ــة  ــيـ ــرامـ ــاب والـ ــبـ ــشـ وشـــــــؤون الـ
ــراز  الـــى اكــتــشــاف وصــقــل وإبــ

المواهب.
أيمن  أعـــرب  ومــن جهته، 
بن توفيق المؤيد عن خالص 
التهاني إلى روان بنت نجيب 
حصولها  بمناسبة  تــوفــيــقــي 
السامية  الملكية  الثقة  على 
الجاللة  صاحب  حضرة  مــن 
معربًا  المعّظم،  البالد  ملك 
ــكــــره لـــكـــل الــعــامــلــيــن  عــــن شــ
ــلـــى الـــجـــهـــود  فــــي الـــــــــــوزارة عـ
طوال  بذلوها  التي  الممّيزة 
الفترة الماضية ومساهمتهم 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــطـــويـــر قــطــاع 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة وتــعــزيــز 
مخرجاته خدمة للمواطنين، 
مــــتــــمــــنــــّيــــًا لــــــــوزيــــــــرة شـــــــؤون 
الــشــبــاب بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح 
الخير  فــيــه  لــمــا  مهامها  فــي 
للمملكة وأبنائها الكرام نحو 

المزيد من التطور والرفعة.

ــات الــطــبــيــة  ــدمــ ــائــــد الــــخــ اســـتـــقـــبـــل قــ
خالد  البروفيسور الشيخ  اللواء  الملكية، 
بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح الثالثاء 
الــهــالل  جــمــعــيــة  وفــــد   ،2022 نــوفــمــبــر   22
توقيع  بمناسبة  وذلــك  البحريني  األحمر 
كموقع  الجمعية  العــتــمــاد  تفاهم  مــذكــرة 
التابعة لجمعية  اإلنعاش  لــدورات  تدريبي 
ولي  مركز  إشــراف  تحت  األمريكية  القلب 

العهد للتدريب والبحوث الطبية.
وقد بحث قائد الخدمات الطبية مع 
مــبــارك  الــســيــد  للجمعية،  الــعــام  األمــيــن 
خليفة الحادي، أوجه التعاون المختلفة 
في التدريب الطبي الذي سيصب مباشرة 
المواطنين  مــن  كــبــيــر  قــطــاع  تــدريــب  فــي 
الــرعــايــة  تــقــديــم  ألســاســيــات  والمقيمين 
الصحية األولية والمتقدمة وذلك إلنقاذ 

األرواح والحفاظ عليها.
حرصهم  للجمعية  العام  األمين  أكد 

الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر الــتــدريــب األســاســي 
ثقافة  الشرائح االجتماعية وخلق  لكافة 
على  الحفظ  فــي  مباشرة  تسهم  صحية 
سالمة األشخاص والمقدرة على التعرف 
على اإلصابات التي قد تصيب الشخص 
وكيفية إدارتها لحين وصول المصاب إلى 

المشفى.
وأضــــاف الــســيــد الــحــادي أن الــتــعــاون 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي  مركز  مع 
ــيـــة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــــن الـــمـــراكـــز  ــبـ الـــطـ
الـــريـــاديـــة فـــي الــمــمــلــكــة والــمــنــطــقــة في 
ــال الـــتـــدريـــب الـــصـــحـــي، ســـيـــكـــون لــه  مـــجـ
مــــــــــردود إيــــجــــابــــي لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف 
في  مباشرة  وستسهم  للجمعية  المرجوة 
والمقيم  المواطن  إلمكانية  نوعية  نقلة 
في  متخصصة  تدريبية  دورات  تلقي  من 
الصحية  والــرعــايــة  اإلســـعـــاف  ــعـــاش،  اإلنـ

األولية والمتقدمة.

وقد تكّون وفد جمعية الهالل األحمر 
الهاجري،  مريم  الدكتورة  من  البحريني 
والــســيــدة  الجمعية،  إدارة  مجلس  عــضــو 
التدريب  برامج  منسقة  عــبــداهلل،  فاطمة 

بالجمعية.

حضر اللقاء رئيس التعليم المستمر 
لأطباء، العقيد طبيب نايف عبدالرحمن 
لوري، والمنسق المعتمد لبرامج جمعية 
القلب األمريكية بالمركز، المقدم طبيب 

صالح الغانم.

قائد »الطبية الملكية« يبحث مع اأمين عام الهالل الأحمر التعاون الثنائي

ف�ي ال�ص�تمرار  عل�ى  حر�صه�ا  توؤّك�د  ال�ص�باب  �ص�وؤون  وزي�رة 
تحقيق المزيد من المنجزات المتنوعة لتطوير قطاع ال�صباب

ــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن  ــتــــح ســــمــــو الــــشــ ــتــ افــ
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ  عـــلـــي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، »مــهــرجــان )ويــن 
ــــذي يعد  ــكـــم( الــتــرفــيــهــي الــعــائــلــي« الـ وبـ
الــمــحــافــظــة  نــطــاق  فـــي  نــوعــه  األول مـــن 
عيسى  العميد  بحضور  وذلــك  الجنوبية، 
ومدير  المحافظ  نــائــب  الــدوســري  ثــامــر 
المهندس  الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام 
ــن كــبــار  عـــاصـــم عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف، وعــــــدد مــ
للمهرجان  المنظمة  والجهة  المسؤولين 

وذلك بحلبة البحرين الدولية.
وقد تفضل سمو محافظ المحافظة 
ــًا ببدء  ــذانـ الــجــنــوبــيــة بــقــص الــشــريــط إيـ
ــد ســـمـــو مــحــافــظ  ــ الـــمـــهـــرجـــان، حـــيـــث أكـ
الــمــحــافــظــة  أن  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
ــي دعـــــم ورعــــايــــة جــمــلــة مــن  مــســتــمــرة فــ
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة الــتــي 

المحافظة،  أهالي  قبل  من  إقبااًل  تشهد 
ــيــــق مــــــع مــخــتــلــف  ــنــــســ ــتــ ــاون والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
القطاعات الواعدة، باإلضافة إلى تشجيع 
أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة لــــأفــــراد 
المنتجة  رواد األعــمــال مــن األســـر  ودعـــم 
وما  المحلي  اإلنــتــاج  فــي  والمستثمرين 
إبداعية  وخدمات  منتجات  من  يقدمونه 
ومتميزة تخدم شريحة واسعة من أهالي 

المحافظة الجنوبية.
بأخذ  المحافظ،  قام سمو  ذلك  بعد 
في  المشاركين  على  خاللها  اطلع  جولة 
الــمــهــرجــان والـــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 100 
ــالـــمـــي مــــن الـــبـــرامـــج  مــــشــــروع مــحــلــي وعـ
ــم والـــمـــقـــاهـــي،  ــاعـ ــمـــطـ والـــفـــعـــالـــيـــات، والـ
ومــســتــلــزمــات مــبــتــكــرة إلـــى جــانــب ألــعــاب 
ترفيهية لأطفال، باإلضافة إلى عروض 
واستمع  ودولـــيـــة،  محلية  وفــنــيــة  ثقافية 

خالل الجولة من إدارة الحساب اإلعالمي 
ــرح مـــفـــصـــل حـــول  ــ ــى شــ ــ »ويـــــــن وبــــكــــم« إلــ

المشاريع والمحالت المشاركة.
المحافظة  محافظ  سمو  أشـــاد  كما 
للمهرجان  المتميز  بالمستوى  الجنوبية 
لــمــا يضمه مــن بــرامــج وأنــشــطــة ومــحــال 
تحت  األذواق  مختلف  تــنــاســب  مــتــنــوعــة 
ــا يــــخــــدم ذلـــــك جــمــيــع  ســـقـــف واحـــــــد بـــمـ
الزوار، مبينًا سموه أن المحافظة تحظى 
التي  الوطنية  المكتسبات  مــن  بالعديد 
ــزًا مــهــمــًا الحـــتـــضـــان أبـــرز  ــركــ تــجــعــلــهــا مــ

الفعاليات والمناسبات المختلفة.
المنظمة  الجهة  أعربت  جانبها  من 
ــا وتـــقـــديـــرهـــا  ــرهــ ــكــ لـــلـــمـــهـــرجـــان عـــــن شــ
بن  علي  بن  خليفة  الشيخ  سمو  الفتتاح 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة 
الجنوبية هذا المهرجان المتميز، مثمنة 

تـــعـــاون الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة إلنــجــاح 
هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــي تــســهــم فــي تشجيع 
والوطنية  المحلية  للمشاريع  االستثمار 
ھذه  مــثــل  إلقـــامـــة  ــال  ــمــ األعــ رواد  ودعـــــم 
الفعاليات واألنشطة الفاعلة التي تسھم 
فـــي تــوفــيــر جـــو تــرفــيــهــي وعـــائـــلـــي لــــزوار 

المهرجان من المواطنين والمقيمين.
الــمــهــرجــان شهد  أن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
المحافظة  أهالي  قبل  من  واســعــًا  إقــبــااًل 
خـــالل الــيــوم األول مــن انــطــالقــه، وذلــك 
مــن  مــــشــــاركــــة   100 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ لـــــوجـــــود 
وقطاعات  والعالمية  المحلية  المشاريع 
أفــراد  مختلف  تستقطب  والــتــي  مــنــوعــة، 
األســــرة وتــحــظــى بــإعــجــاب الــجــمــيــع، كما 
يقام المهرجان من الفترة من 23 نوفمبر 
المقبل، من 4  الحالي ولغاية 3 ديسمبر 

مساًء حتى الساعة 12 صباحًا.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي��ف��ت��ت��ح ال���م���ه���رج���ان ال��ت��رف��ي��ه��ي 
ال���ع���ائ���ل���ي )وي������ن وب����ك����م( ب��ح��ل��ب��ة ال���ب���ح���ري���ن ال���دول���ي���ة

} محافظ الجنوبية خالل الفتتاح.

استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية، 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  البروفيسور  اللواء 
نوفمبر   22 الثالثاء  صباح  بمكتبه  خليفة، 
لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة  ــد  ــ وفـ  ،2022
بــإيــرلــنــدا وذلــــك ضــمــن أطـــر الــتــنــســيــق بين 
المؤسستين الستضافة امتحانات العضوية 
والتي  بإيرلندا  الجراحية  الملكية  للكلية 
ستقام بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث 

الطبية بتاريخ 25 و26 نوفمبر 2022.
ــواء مـــع رئـــيـــس مجلس  ــلــ وقــــد بــحــث الــ
مــاكــل،  إيــمــون  الــســيــد  الـــدولـــي،  الممتحنين 
ــاز االمـــتـــحـــانـــات، الــبــروفــيــســور  ــهـ ــو جـ وعـــضـ
التي  والترتيبات  التجهيزات  جيلين،  بيتر 
تــجــري بــالــمــركــز وأكــــد حــرصــه عــلــى تنظيم 
هذه االمتحانات بناًء على المعايير الدولية 
الــمــعــتــمــدة. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر إنــــه تم 
الممتحنين  مجلس  لرئاسة  اللواء  انتخاب 
بالشرق األوسط من قبل مجلس الممتحنين 
وتم  اإليرلندية.  الجمهورية  بدبلن،  الدولي 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  مركز  اختيار 

ــز مــتــخــصــص لــتــقــديــم  ــركـ الــطــبــيــة كــــــأول مـ
امتحانات العضوية بمملكة البحرين.

ــام الــوفــد بـــإجـــراء زيــــارة تفقدية  وقـــد قـ
لـــمـــرافـــق مـــركـــز ولــــي الــعــهــد لـــالطـــالع على 
االســـــتـــــعـــــدادات والـــتـــجـــهـــيـــزات الســتــضــافــة 
المعايير  ومـــراعـــاة  لــالمــتــحــان  المتقدمين 

الوفد  رافــق  المطلوبة في هــذه األطــر. وقــد 
العقيد  لــأطــبــاء،  المستمر  التعليم  رئــيــس 

طبيب نايف عبدالرحمن لوري.
للتخصصات  االمــتــحــانــات  هـــذه  وتــأتــي 
لتقديم  السنوية  الـــدورات  ضمن  الجراحية 
تعتبر  حيث  للمتقدمين.  العضوية  شــهــادة 

الدولية  المعايير  أعلى  العضوية من  شهادة 
اآلالف  لها  ويتقدم  الجراحية  للتخصصات 
االمتحان  ويشمل  العالم.  أنحاء  جميع  في 
النظرية  الجوانب  في  دقيقة  مقاييس  على 
والــعــمــلــيــة لــلــتــخــصــصــات الــجــراحــيــة والــتــي 
يجب على المتقدم اجتيازها لنيل الشهادة.

الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  أعــرب 
عن شكره للكلية الملكية للجراحة بإيرلندا 
عــلــى دعــمــهــم الــمــســتــمــر لــتــخــريــج األجــيــال 
الـــجـــديـــدة مـــن الــجــراحــيــن واألخــصــائــيــيــن 
مــمــا سيصب  األوســــط  الــشــرق  فــي منطقة 
التخصصات  فــي  الوطنية  الــكــفــاءات  لــرفــع 
أكد  المنطقة. فيما  دول  الجراحية لجميع 
البحريني  للطبيب  الــمــطــرد  الــتــطــور  عــلــى 
والتخصصية  الــدولــيــة  الــشــهــادات  نــيــل  فــي 
للقطاع   2030 البحرين  مملكة  رؤيــة  ضمن 
االستثمار  تضع  والــتــي  بالمملكة  الصحي 
ــثـــروات الــبــشــريــة مــن خـــالل الــتــدريــب  فــي الـ
الكفاءات  مستوى  ورفــع  لأطباء  المستمر 

الوطنية في جميع التخصصات الطبية.

للجراحين الإيرلندية  الملكية  وفد  ي�صتقبل  الملكية  الطبية  الخدمات  قائد 

العدد )16316( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 30 ربيع اآلخر 1444هـ - 24 نوفمبر 2022م4

جليلة  الدكتورة  استقبلت 
وزيرة  السيد جــواد حسن  بنت 
ــور  ــتـ ــدكـ ــة بــمــكــتــبــهــا الـ ــحـ الـــصـ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
السيد  كل  وبحضور  والكويت، 
ــام  ــر عـ ــديــ ــيــــد مــ ــان بــــورشــ ــســ حــ
الـــمـــوارد الــبــشــريــة والــتــســويــق، 
رئيس  الزياني  زيــن  واألســتــاذة 

التسويق.
وخالل اللقاء، رّحبت وزيرة 
الــصــحــة بــالــحــضــور، وأعـــربـــت 
عـــن جـــزيـــل الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــادرات واإلســــــهــــــامــــــات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ لــ
الــنــبــيــلــة الـــتـــي يــقــدمــهــا بنك 
الـــبـــحـــريـــن والــــكــــويــــت بــشــكــل 
ــل لــلــمــجــتــمــع بــهــدف  ــواصـ ــتـ مـ
تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
البحرين  مملكة  في  المقدمة 
واالرتقاء بها، بما يؤكد تطبيق 
مــبــادئ الــشــراكــة والــمــســؤولــيــة 

المجتمعية بين القطاع العام 
تّبرع  حيث  الــخــاص،  والقطاع 
البنك إلنشاء مركز صحي في 

تــّبــرع في  كــمــا  قــاللــي،  منطقة 
دعم البرنامج الوطني للكشف 
الــقــولــون  ســرطــان  عــن  المبكر 

والمستقيم.
مــن جــهــتــه، أشـــاد الــدكــتــور 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـيـــف الــمــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن 
ــكـــويـــت بــالــجــهــود الــجــبــارة  والـ
الصحة  وزارة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
مثنيًا  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي 
عــــلــــى الـــــــــــدور الــــمــــهــــم الــــــذي 
تـــقـــوم بـــه الــــــــوزارة فـــي تــقــديــم 
لجميع  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
شاكرًا جميع  المجتمع،  أفــراد 
الــــمــــســــؤولــــيــــن ولــــجــــنــــة دعــــم 
الــصــحــة  وزارة  فـــي  الــمــجــتــمــع 
عـــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــبــنــك 
والمساهمات،  التبرعات  بشأن 
األمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــنــك 
البحرين والكويت ضمن نطاق 
تجاه  االجتماعية  مسؤوليته 
المجتمع من منطلق الشراكة 
الــذي  والــتــعــاون  المجتمعية، 
ُيسهم بشكل فّعال في تحسين 
مــــســــتــــوى جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 
بمملكة  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.

وزيرة ال�صحة ت�صيد باإ�صهامات بنك البحرين والكويت لدعم الخدمات ال�صحية

} وزيرة ال�صحة تلتقي وفد بنك البحرين والكويت.

بن  جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الدكتور  التقى 
بن  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد 
علي النعيمي رئيس مركز األرشيف الوطني، وذلك 

لتسّلم مهام الوزارة.
وخالل اللقاء، تقّدم الدكتور محمد بن مبارك 
بخالص  والتعليم  التربية  وزيــر  أحمد  بن  جمعة 
ــى الــدكــتــور مــاجــد بــن عــلــي النعيمي  الــتــهــانــي إلـ
السامية  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
مشيدًا  الوطني،  األرشيف  لمركز  رئيسًا  بتعيينه 
بن  ماجد  الــدكــتــور  بذلها  التي  الطيبة  بالجهود 
الـــــوزارة طــوال  قــيــادة  تــولــيــه  أثــنــاء  عــلــي النعيمي 
المبادرات  من  للعديد  وتنفيذه  الماضية  األعــوام 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــتــعــلــيــم على 
أّن  إلــى  ومــنــّوهــًا  واألصــعــدة،  المستويات  مختلف 
العطاء  فــي  ــارزة  بــ بــصــمــات  لــه  النعيمي  الــدكــتــور 
واإلخالص بالقطاع التعليمي والذي يعّد من أهم 
القطاعات التي تسهم في تدعيم مسيرة المملكة 

في كافة المجاالت.
على  عــزمــه  والتعليم  التربية  وزيـــر  أّكـــد  كما 
مواصلة الجهود بكّل تفاٍن وإخالص والبناء على 

ما تحّقق من تقدم ونماء في قطاع التعليم بروح 
فريق البحرين الواحد، وما انبثق عنه من برامج 
المكانة  عـــّززت  تطويرية  ومـــبـــادرات  استراتيجية 
البحرين  مملكة  تتبّوأها  التي  الرائدة  التعليمية 
دوليًا، بما يتماشى مع الرؤى والتطلعات المنشودة 
في ظّل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
ومتابعة  المعظم،  الــبــالد  ملك  الجاللة  صــاحــب 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مـــن جــانــبــه، تـــقـــّدم الـــدكـــتـــور مــاجــد بـــن علي 
النعيمي بخالص التهاني إلى الدكتور محمد بن 
على  حصوله  بمناسبة  أحــمــد  بــن  جمعة  مــبــارك 
لكافة  شكره  عــن  معربًا  السامية،  الملكية  الثقة 
العاملين في وزارة التربية والتعليم على الجهود 
الــمــاضــيــة لتطوير  الــفــتــرة  بــذلــوهــا طــــوال  الــتــي 
وفق  للمواطنين  المقدمة  التعليمية  الخدمات 
ومتمنيًا  واالحترافية،  المهنية  من  عالية  درجــات 
لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد بــــن مــــبــــارك جــمــعــة بــــن أحــمــد 
التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه الخير للوطن 

والمواطن.

التقى عبداهلل بن عادل فخرو وزير الصناعة 
والــتــجــارة الــســيــد زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، وذلــك 

لتسلم مهام الوزارة.
 وخالل اللقاء، أشاد وزير الصناعة والتجارة 
الزياني  بالعطاء المخلص للسيد زايد بن راشد 
تنفيذ  مــن  الــــوزارة  توّليه  فترة  خــالل  ومــا حّققه 
الصناعة  قــطــاع  الــمــرجــّوة، حيث شهد  لــأهــداف 
بما  الصعد  شّتى  فــي  ملحوظًا  تقّدمًا  والــتــجــارة 
البحرين  لمملكة  والتطور  النماء  مسيرة  يواكب 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ومتابعة  المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ما تحقق  الــوزيــر حرصه على مواصلة  وأّكــد 
من جهود حثيثة في هذا القطاع الواعد وإطالق 

الــمــزيــد مـــن الــخــطــط والـــمـــبـــادرات الــتــي تسهم 
بتعزيز  الكفيلة  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج  تنفيذ  فــي 
المستوى المتقدم لمملكة البحرين كبيئة داعمة 
وغايات  أهــداف  يدعم  وبما  المستدامة،  للتنمية 
المسيرة التنموية الشاملة والتطلعات المنشودة 
من أجل تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن. 
من جانبه، أعــرب زايــد بن راشــد الزياني عن 
فخرو  عــادل  بــن  عــبــداهلل  للسيد  التهاني  خالص 
السامية،  الملكية  الثقة  على  حصوله  بمناسبة 
الــعــامــلــيــن فــــي وزارة  لـــكـــافـــة  ــره  ــكـ مـــعـــربـــًا عــــن شـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلوها 
درجات  أعلى  تحقيق  في  الماضية  الفترة  طــوال 
متمنيًا  الــعــمــل،  لتطوير  واالحــتــرافــيــة  المهنية 
ومسؤولياته  مهامه  في  والسداد  التوفيق  للوزير 

خالل الفترة المقبلة.

} وزير التربية خالل لقاء رئي�س مركز الأر�صيف الوطني.

} وزير ال�صناعة خالل لقاء را�صد الزياني.

} وزيرة �صوؤون ال�صباب خالل لقاء اأمين عام المجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة.

المكانة تعزيز  موا�صلة  والتعليم:  التربية  وزير 
التعليمية الرائدة التي تتبّواأها مملكة البحرين دوليا

م�ن  تحق�ق  م�ا  موا�صل�ة  والتج�ارة:  ال�صناع�ة  وزي�ر 
الوطن والمواطن بالخير والنماء على  بما يعود  جهود 

نجيب  بنت  روان  التقت 
توفيقي وزيرة شؤون الشباب، 
ــن تــوفــيــق  ــ ــن بـ ــمــ بـــالـــســـيـــد أيــ
أمــيــن عــام المجلس  الــمــؤيــد 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 

وذلك لتسّلم مهام الوزارة.
ــّنـــأت  ــاء، هـ ــقــ ــلــ وأثـــــنـــــاء الــ
ــرة شـــؤون الــشــبــاب، أيمن  وزيــ
بمناسبة  المؤيد،  توفيق  بــن 
الملكية  الثقة  على  حصوله 
صاحب  حضرة  من  السامية 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الـــجـــاللـ
عيسى آل خليفة ملك البالد 
الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــــاه 
بتعيينه أمينًا عامًا للمجلس 
األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة، 
المخلصة  الــجــهــود  مــثــّمــنــة 
الـــتـــي بــذلــهــا ســـعـــادتـــه أثــنــاء 
توليه قيادة الوزارة في الفترة 
الماضية، ومنوهًة بما تحقق 
من مشاريع ومبادرات متنوعة 
عّززت تنمية القطاع الشبابي 
والـــــــريـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــمـــلـــكـــة 

بالنفع  يــعــود  بما  الــبــحــريــن، 
على الوطن والمواطن.

وأّكـــــــــــــدت وزيـــــــــــرة شــــــؤون 
ــلـــى  الــــــشــــــبــــــاب حـــــرصـــــهـــــا عـ
االستمرار في تحقيق المزيد 
ــنـــجـــزات الــمــتــنــّوعــة  مــــن الـــمـ
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـــــتـــــطـــــويـــــر هـــــــــــذا الـ
الحيوي، بما يحّقق األهداف 
المسيرة  فــي ظــّل  الــمــنــشــودة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
حضرة صاحب الجاللة ملك 
الــبــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
ورعاه، وبدعم صاحب السمو 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه 

اهلل.
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة شــــــؤون 
البناء  استمرار  على  الشباب 
على اإلنجازات التي تحققت 
لرؤية  وفقا  الشبابي  للقطاع 
حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
جـــاللـــة  ــثـــل  ــمـ مـ خـــلـــيـــفـــة  آل 

الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
ــة  ــيـ ــرامـ ــاب والـ ــبـ ــشـ وشـــــــؤون الـ
ــراز  الـــى اكــتــشــاف وصــقــل وإبــ

المواهب.
أيمن  أعـــرب  ومــن جهته، 
بن توفيق المؤيد عن خالص 
التهاني إلى روان بنت نجيب 
حصولها  بمناسبة  تــوفــيــقــي 
السامية  الملكية  الثقة  على 
الجاللة  صاحب  حضرة  مــن 
معربًا  المعّظم،  البالد  ملك 
ــكــــره لـــكـــل الــعــامــلــيــن  عــــن شــ
ــلـــى الـــجـــهـــود  فــــي الـــــــــــوزارة عـ
طوال  بذلوها  التي  الممّيزة 
الفترة الماضية ومساهمتهم 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــطـــويـــر قــطــاع 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة وتــعــزيــز 
مخرجاته خدمة للمواطنين، 
مــــتــــمــــنــــّيــــًا لــــــــوزيــــــــرة شـــــــؤون 
الــشــبــاب بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح 
الخير  فــيــه  لــمــا  مهامها  فــي 
للمملكة وأبنائها الكرام نحو 

المزيد من التطور والرفعة.

ــات الــطــبــيــة  ــدمــ ــائــــد الــــخــ اســـتـــقـــبـــل قــ
خالد  البروفيسور الشيخ  اللواء  الملكية، 
بن علي آل خليفة، بمكتبه صباح الثالثاء 
الــهــالل  جــمــعــيــة  وفــــد   ،2022 نــوفــمــبــر   22
توقيع  بمناسبة  وذلــك  البحريني  األحمر 
كموقع  الجمعية  العــتــمــاد  تفاهم  مــذكــرة 
التابعة لجمعية  اإلنعاش  لــدورات  تدريبي 
ولي  مركز  إشــراف  تحت  األمريكية  القلب 

العهد للتدريب والبحوث الطبية.
وقد بحث قائد الخدمات الطبية مع 
مــبــارك  الــســيــد  للجمعية،  الــعــام  األمــيــن 
خليفة الحادي، أوجه التعاون المختلفة 
في التدريب الطبي الذي سيصب مباشرة 
المواطنين  مــن  كــبــيــر  قــطــاع  تــدريــب  فــي 
الــرعــايــة  تــقــديــم  ألســاســيــات  والمقيمين 
الصحية األولية والمتقدمة وذلك إلنقاذ 

األرواح والحفاظ عليها.
حرصهم  للجمعية  العام  األمين  أكد 

الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر الــتــدريــب األســاســي 
ثقافة  الشرائح االجتماعية وخلق  لكافة 
على  الحفظ  فــي  مباشرة  تسهم  صحية 
سالمة األشخاص والمقدرة على التعرف 
على اإلصابات التي قد تصيب الشخص 
وكيفية إدارتها لحين وصول المصاب إلى 

المشفى.
وأضــــاف الــســيــد الــحــادي أن الــتــعــاون 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولــي  مركز  مع 
ــيـــة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــــن الـــمـــراكـــز  ــبـ الـــطـ
الـــريـــاديـــة فـــي الــمــمــلــكــة والــمــنــطــقــة في 
ــال الـــتـــدريـــب الـــصـــحـــي، ســـيـــكـــون لــه  مـــجـ
مــــــــــردود إيــــجــــابــــي لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف 
في  مباشرة  وستسهم  للجمعية  المرجوة 
والمقيم  المواطن  إلمكانية  نوعية  نقلة 
في  متخصصة  تدريبية  دورات  تلقي  من 
الصحية  والــرعــايــة  اإلســـعـــاف  ــعـــاش،  اإلنـ

األولية والمتقدمة.

وقد تكّون وفد جمعية الهالل األحمر 
الهاجري،  مريم  الدكتورة  من  البحريني 
والــســيــدة  الجمعية،  إدارة  مجلس  عــضــو 
التدريب  برامج  منسقة  عــبــداهلل،  فاطمة 

بالجمعية.

حضر اللقاء رئيس التعليم المستمر 
لأطباء، العقيد طبيب نايف عبدالرحمن 
لوري، والمنسق المعتمد لبرامج جمعية 
القلب األمريكية بالمركز، المقدم طبيب 

صالح الغانم.

قائد »الطبية الملكية« يبحث مع اأمين عام الهالل الأحمر التعاون الثنائي

ف�ي ال�ص�تمرار  عل�ى  حر�صه�ا  توؤّك�د  ال�ص�باب  �ص�وؤون  وزي�رة 
تحقيق المزيد من المنجزات المتنوعة لتطوير قطاع ال�صباب

ــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن  ــتــــح ســــمــــو الــــشــ ــتــ افــ
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ  عـــلـــي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، »مــهــرجــان )ويــن 
ــــذي يعد  ــكـــم( الــتــرفــيــهــي الــعــائــلــي« الـ وبـ
الــمــحــافــظــة  نــطــاق  فـــي  نــوعــه  األول مـــن 
عيسى  العميد  بحضور  وذلــك  الجنوبية، 
ومدير  المحافظ  نــائــب  الــدوســري  ثــامــر 
المهندس  الجنوبية  المنطقة  بلدية  عام 
ــن كــبــار  عـــاصـــم عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف، وعــــــدد مــ
للمهرجان  المنظمة  والجهة  المسؤولين 

وذلك بحلبة البحرين الدولية.
وقد تفضل سمو محافظ المحافظة 
ــًا ببدء  ــذانـ الــجــنــوبــيــة بــقــص الــشــريــط إيـ
ــد ســـمـــو مــحــافــظ  ــ الـــمـــهـــرجـــان، حـــيـــث أكـ
الــمــحــافــظــة  أن  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
ــي دعـــــم ورعــــايــــة جــمــلــة مــن  مــســتــمــرة فــ
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة الــتــي 

المحافظة،  أهالي  قبل  من  إقبااًل  تشهد 
ــيــــق مــــــع مــخــتــلــف  ــنــــســ ــتــ ــاون والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
القطاعات الواعدة، باإلضافة إلى تشجيع 
أصــــحــــاب الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة لــــأفــــراد 
المنتجة  رواد األعــمــال مــن األســـر  ودعـــم 
وما  المحلي  اإلنــتــاج  فــي  والمستثمرين 
إبداعية  وخدمات  منتجات  من  يقدمونه 
ومتميزة تخدم شريحة واسعة من أهالي 

المحافظة الجنوبية.
بأخذ  المحافظ،  قام سمو  ذلك  بعد 
في  المشاركين  على  خاللها  اطلع  جولة 
الــمــهــرجــان والـــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 100 
ــالـــمـــي مــــن الـــبـــرامـــج  مــــشــــروع مــحــلــي وعـ
ــم والـــمـــقـــاهـــي،  ــاعـ ــمـــطـ والـــفـــعـــالـــيـــات، والـ
ومــســتــلــزمــات مــبــتــكــرة إلـــى جــانــب ألــعــاب 
ترفيهية لأطفال، باإلضافة إلى عروض 
واستمع  ودولـــيـــة،  محلية  وفــنــيــة  ثقافية 

خالل الجولة من إدارة الحساب اإلعالمي 
ــرح مـــفـــصـــل حـــول  ــ ــى شــ ــ »ويـــــــن وبــــكــــم« إلــ

المشاريع والمحالت المشاركة.
المحافظة  محافظ  سمو  أشـــاد  كما 
للمهرجان  المتميز  بالمستوى  الجنوبية 
لــمــا يضمه مــن بــرامــج وأنــشــطــة ومــحــال 
تحت  األذواق  مختلف  تــنــاســب  مــتــنــوعــة 
ــا يــــخــــدم ذلـــــك جــمــيــع  ســـقـــف واحـــــــد بـــمـ
الزوار، مبينًا سموه أن المحافظة تحظى 
التي  الوطنية  المكتسبات  مــن  بالعديد 
ــزًا مــهــمــًا الحـــتـــضـــان أبـــرز  ــركــ تــجــعــلــهــا مــ

الفعاليات والمناسبات المختلفة.
المنظمة  الجهة  أعربت  جانبها  من 
ــا وتـــقـــديـــرهـــا  ــرهــ ــكــ لـــلـــمـــهـــرجـــان عـــــن شــ
بن  علي  بن  خليفة  الشيخ  سمو  الفتتاح 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة 
الجنوبية هذا المهرجان المتميز، مثمنة 

تـــعـــاون الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة إلنــجــاح 
هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــي تــســهــم فــي تشجيع 
والوطنية  المحلية  للمشاريع  االستثمار 
ھذه  مــثــل  إلقـــامـــة  ــال  ــمــ األعــ رواد  ودعـــــم 
الفعاليات واألنشطة الفاعلة التي تسھم 
فـــي تــوفــيــر جـــو تــرفــيــهــي وعـــائـــلـــي لــــزوار 

المهرجان من المواطنين والمقيمين.
الــمــهــرجــان شهد  أن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
المحافظة  أهالي  قبل  من  واســعــًا  إقــبــااًل 
خـــالل الــيــوم األول مــن انــطــالقــه، وذلــك 
مــن  مــــشــــاركــــة   100 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ لـــــوجـــــود 
وقطاعات  والعالمية  المحلية  المشاريع 
أفــراد  مختلف  تستقطب  والــتــي  مــنــوعــة، 
األســــرة وتــحــظــى بــإعــجــاب الــجــمــيــع، كما 
يقام المهرجان من الفترة من 23 نوفمبر 
المقبل، من 4  الحالي ولغاية 3 ديسمبر 

مساًء حتى الساعة 12 صباحًا.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي��ف��ت��ت��ح ال���م���ه���رج���ان ال��ت��رف��ي��ه��ي 
ال���ع���ائ���ل���ي )وي������ن وب����ك����م( ب��ح��ل��ب��ة ال���ب���ح���ري���ن ال���دول���ي���ة

} محافظ الجنوبية خالل الفتتاح.

استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية، 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  البروفيسور  اللواء 
نوفمبر   22 الثالثاء  صباح  بمكتبه  خليفة، 
لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  الــكــلــيــة  ــد  ــ وفـ  ،2022
بــإيــرلــنــدا وذلــــك ضــمــن أطـــر الــتــنــســيــق بين 
المؤسستين الستضافة امتحانات العضوية 
والتي  بإيرلندا  الجراحية  الملكية  للكلية 
ستقام بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث 

الطبية بتاريخ 25 و26 نوفمبر 2022.
ــواء مـــع رئـــيـــس مجلس  ــلــ وقــــد بــحــث الــ
مــاكــل،  إيــمــون  الــســيــد  الـــدولـــي،  الممتحنين 
ــاز االمـــتـــحـــانـــات، الــبــروفــيــســور  ــهـ ــو جـ وعـــضـ
التي  والترتيبات  التجهيزات  جيلين،  بيتر 
تــجــري بــالــمــركــز وأكــــد حــرصــه عــلــى تنظيم 
هذه االمتحانات بناًء على المعايير الدولية 
الــمــعــتــمــدة. ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر إنــــه تم 
الممتحنين  مجلس  لرئاسة  اللواء  انتخاب 
بالشرق األوسط من قبل مجلس الممتحنين 
وتم  اإليرلندية.  الجمهورية  بدبلن،  الدولي 
والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  مركز  اختيار 

ــز مــتــخــصــص لــتــقــديــم  ــركـ الــطــبــيــة كــــــأول مـ
امتحانات العضوية بمملكة البحرين.

ــام الــوفــد بـــإجـــراء زيــــارة تفقدية  وقـــد قـ
لـــمـــرافـــق مـــركـــز ولــــي الــعــهــد لـــالطـــالع على 
االســـــتـــــعـــــدادات والـــتـــجـــهـــيـــزات الســتــضــافــة 
المعايير  ومـــراعـــاة  لــالمــتــحــان  المتقدمين 

الوفد  رافــق  المطلوبة في هــذه األطــر. وقــد 
العقيد  لــأطــبــاء،  المستمر  التعليم  رئــيــس 

طبيب نايف عبدالرحمن لوري.
للتخصصات  االمــتــحــانــات  هـــذه  وتــأتــي 
لتقديم  السنوية  الـــدورات  ضمن  الجراحية 
تعتبر  حيث  للمتقدمين.  العضوية  شــهــادة 

الدولية  المعايير  أعلى  العضوية من  شهادة 
اآلالف  لها  ويتقدم  الجراحية  للتخصصات 
االمتحان  ويشمل  العالم.  أنحاء  جميع  في 
النظرية  الجوانب  في  دقيقة  مقاييس  على 
والــعــمــلــيــة لــلــتــخــصــصــات الــجــراحــيــة والــتــي 
يجب على المتقدم اجتيازها لنيل الشهادة.

الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  أعــرب 
عن شكره للكلية الملكية للجراحة بإيرلندا 
عــلــى دعــمــهــم الــمــســتــمــر لــتــخــريــج األجــيــال 
الـــجـــديـــدة مـــن الــجــراحــيــن واألخــصــائــيــيــن 
مــمــا سيصب  األوســــط  الــشــرق  فــي منطقة 
التخصصات  فــي  الوطنية  الــكــفــاءات  لــرفــع 
أكد  المنطقة. فيما  دول  الجراحية لجميع 
البحريني  للطبيب  الــمــطــرد  الــتــطــور  عــلــى 
والتخصصية  الــدولــيــة  الــشــهــادات  نــيــل  فــي 
للقطاع   2030 البحرين  مملكة  رؤيــة  ضمن 
االستثمار  تضع  والــتــي  بالمملكة  الصحي 
ــثـــروات الــبــشــريــة مــن خـــالل الــتــدريــب  فــي الـ
الكفاءات  مستوى  ورفــع  لأطباء  المستمر 

الوطنية في جميع التخصصات الطبية.

للجراحين الإيرلندية  الملكية  وفد  ي�صتقبل  الملكية  الطبية  الخدمات  قائد 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316809
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1316808
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16316/pdf/1-Supplime/16316.pdf?fixed8064
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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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تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ات�سالً هاتفًيا من اأخيه �سمو 

جمل�س  رئي�س  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف  اأحمد  ال�سيخ 

الوزراء بدولة الكويت ال�سقيقة، اإذ اأعرب عن تهانيه مبنا�سبة 

�سدور املر�سوم امللكي عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم بت�سكيل احلكومة اجلديدة.

ونقل �سموه خالل الت�سال حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ال�سقيقة،  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف 

و�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل العهد بدولة 

الكويت، ومتنياتهما ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار يف 

ظل قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

جمل�س  رئي�س  �سمو  لأخيه  �سكره  عن  �سموه  اأعرب  وقد 

التي  الطيبة  م�ساعره  على  ال�سقيقة  الكويت  بدولة  الوزراء 

التي تربط  التاريخية  الأخوية  العالقات  تعك�س عمق ومتانة 

�سموه  منوًها  ال�سقيقة،  الكويت  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

متقــدمة  م�ستويــات  من  العـالقات  هذه  اإليه  و�سلت  بــما 

على الأ�سعــدة كافــة، متمنًيا �سموه لدولة الكويت املزيد مـن 

التقدم والزدهار.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى ات�صاالً 

هاتفًيا من ال�صيخ اأحمد نواف ال�صباح

بنت  جليلة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد 

�سيف  عبدالرحمن  الدكتور  مبكتبها، 

املدير التنفيذي لبنك البحرين والكويت، 

عام  مدير  بور�سيد  كل ح�سان  بح�سور 

وزين  والت�سويق،  الب�سرية  املوارد 

الزياين رئي�س الت�سويق.

وزيرة  رّحبت  اللقاء،  وخالل 

واأعربت عن جزيل  باحل�سور،  ال�سحة 

ال�سكر والتقدير للمبادرات والإ�سهامات 

البحرين  بنك  يقدمها  التي  النبيلة 

للمجتمع  متوا�سل  ب�سكل  والكويت 

ال�سحية  اخلدمات  تطوير  بهدف 

والرتقاء  البحرين  مملكة  يف  املقدمة 

ال�سراكة  مبادئ  تطبيق  يوؤكد  مبا  بها، 

وامل�سئولية املجتمعية بني القطاع العام 

والقطاع اخلا�س، اإذ تربع البنك لإن�ساء 

مركز �سحي يف منطقة قاليل، كما تربع 

يف دعم الربنامج الوطني للك�سف املبكر 

عن �سرطان القولون وامل�ستقيم.

من جهته، اأ�ساد الدكتور عبدالرحمن 

البحرين  لبنك  التنفيذي  املدير  �سيف 

تقوم  التي  اجلبارة  باجلهود  والكويت 

البحرين،  ال�سحة يف مملكة  بها وزارة 

به  تقوم  الذي  املهم  الدور  على  مثنًيا 

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  الوزارة 

جميع  �ساكًرا  املجتمع،  افراد  جلميع 

يف  املجتمع  دعم  وجلنة  امل�سوؤولني 

البنك  التن�سيق مع  ال�سحة على  وزارة 

الأمر  والإ�سهامات،  التربعات  ب�ساأن 

الذي يعده بنك البحرين والكويت �سمن 

جتاه  الجتماعية  م�سوؤوليته  نطاق 

املجتمع من منطلق ال�سراكة املجتمعية، 

فّعال  ب�سكل  ي�سهم  الذي  والتعاون 

اخلدمات  جودة  م�ستوى  حت�سني  يف 

ال�سحية املقدمة مبملكة البحرين.

وزيرة ال�صحة ت�صكر بنك البحرين والكويت 

لترّبعه الإن�صاء مركز �صحي يف منطقة قاليل

قائد اخلدمات الطبية امللكية ي�صتقبل وفد جمعية الهالل االأحمر
الطبية  اخلدمات  قائد  ا�ستقبل 

ال�سيخ  الربوفي�سور  اللواء  امللكية 

مبكتبه  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد 

نوفمرب   22 الثالثاء  يوم  �سباح 

الأحمر  الهالل  جمعية  وفد   ،2022

توقيع  مبنا�سبة  وذلك  البحريني، 

مذكرة تفاهم لعتماد اجلمعية موقعا 

التابعة  الإنعا�س  لدورات  تدريبيا 

حتت  الأمريكية  القلب  جلمعية 

للتدريب  العهد  ويل  مركز  اإ�سراف 

والبحوث الطبية.

العام  الأمني  مع  بحث  وقد 

للجمعية مبارك خليفة احلادي اأوجه 

التعاون املختلفة يف التدريب الطبي 

تدريب  يف  مبا�سرة  �سي�سب  الذي 

واملقيمني  املواطنني  من  كبري  قطاع 

ال�سحية  الرعاية  تقدمي  لأ�سا�سيات 

لإنقاذ  وذلك  واملتقدمة،  الأولية 

الأرواح واحلفاظ عليها.

للجمعية  العام  الأمني  اأكد  وقد 

التدريب  توفري  على  الدائم  حر�سهم 

الأ�سا�سي لل�سرائح الجتماعية كافة، 

مبا�سرة  ت�سهم  �سحية  ثقافة  وخلق 

الأ�سخا�س  �سالمة  على  احلفظ  يف 

الإ�سابات  اإىل  التعرف  على  واملقدرة 

وكيفية  ال�سخ�س،  ت�سيب  قد  التي 

اإىل  امل�ساب  و�سول  حلني  اإدارتها 

امل�سفى.

واأ�ساف  احلادي اأن التعاون مع 

والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  مركز 

املراكز  من  يعد  والذي  الطبية، 

الريادية يف اململكة واملنطقة يف جمال 

التدريب ال�سحي، �سيكون له مردود 

املرجوة  الأهداف  لتحقيق  اإيجابي 

نقلة  مبا�سرة يف  للجمعية و�ست�سهم 

من  واملقيم  املواطن  لإمكانية  نوعية 

متخ�س�سة  تدريبية  دورات  تلقي 

والرعاية  والإ�سعاف  الإنعا�س  يف 

ال�سحية الأولية واملتقدمة.

وامل��وؤي��د وال���زي���اين  النعيمي  يلتقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 
التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،  الدكتور 

الأر�سيف  مركز  رئي�س  النعيمي  علي  بن  ماجد 

الوطني، واأثنى �سموه على جهوده خالل فرتة عمله 

وزيرا للرتبية والتعليم، متمنًيا له دوام التوفيق.

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  والتقى 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

زايد بن را�سد الزياين رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 

خالل  جهوده  على  واأثنى  القاب�سة،  اخلليج  طريان 

فرتة عمله وزيرا لل�سناعة والتجارة، متمنًيا له دوام 

التوفيق.

جملـ�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  التقى  كما 

املجل�س  عام  اأمني  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  الـوزراء، 

جهــوده  على  مثــنًيا  والريا�سة،  لل�سبــاب  الأعلى 

يف اأثناء عمله وزيــرا ل�سـوؤون ال�سباب والريا�سـة، 

متمنًيا له دوام التوفيق.

تعيي��ن مدي���ر يف اجله���از االإداري للنياب���ة العام���ة

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا بتعيني مديرين يف وزارة التنمية

ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )61( 

ل�سنة 2022، بتعيني مديرين يف 

وذلك  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

التنمية  وزير  عْر�س  على  بناًء 

الجتماعية، جاء فيه:

 املادة الأوىل:

التنمية  وزارة  يف  ُيعنّي 

الجتماعية كل من:

1- هناء حممد نا�سر اإ�سماعيل 

مديًرا لإدارة املراكز وتنمية الأ�سرة 

والطفولة.

حممد  عبدالر�سا  فاطمة   -2

التاأهيل  لإدارة  مديًرا  الديلمي 

الجتماعي.

3- في�سل علي حممد العجالن 

مديًرا لإدارة الإر�ساد الأ�سري.

عجاج  اأحمد  علي  اأحمد   -4

الب�سرية  املوارد  لإدارة  مديًرا 

واملالية.

املادة الثانية:

على وزير التنمية الجتماعية 

وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ 

به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )60( 

يف  مدير  بتعيني   ،2022 ل�سنة 

العامة،  للنيابة  الإداري  اجلهاز 

النائب  عر�س  على  بناًء  وذلك 

العام، جاء فيه:

 املادة الأوىل:

�سالح  اأحمد  �سلطان  ُيعنّي 

لإدارة  مديًرا  بوفالح  اآل  جبارة 

املوارد الب�سرية واملالية يف اجلهاز 

الإداري للنيابة العامة.

 املادة الثانية:

على النائب العام تنفيذ اأحكام 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

اجلريدة  يف  وُين�سر  �سدوره، 

الر�سمية.
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تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ات�سالً هاتفًيا من اأخيه �سمو 

جمل�س  رئي�س  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف  اأحمد  ال�سيخ 

الوزراء بدولة الكويت ال�سقيقة، اإذ اأعرب عن تهانيه مبنا�سبة 

�سدور املر�سوم امللكي عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم بت�سكيل احلكومة اجلديدة.

ونقل �سموه خالل الت�سال حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ال�سقيقة،  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  نواف 

و�سمو ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح ويل العهد بدولة 

الكويت، ومتنياتهما ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار يف 

ظل قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

جمل�س  رئي�س  �سمو  لأخيه  �سكره  عن  �سموه  اأعرب  وقد 

التي  الطيبة  م�ساعره  على  ال�سقيقة  الكويت  بدولة  الوزراء 

التي تربط  التاريخية  الأخوية  العالقات  تعك�س عمق ومتانة 

�سموه  منوًها  ال�سقيقة،  الكويت  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

متقــدمة  م�ستويــات  من  العـالقات  هذه  اإليه  و�سلت  بــما 

على الأ�سعــدة كافــة، متمنًيا �سموه لدولة الكويت املزيد مـن 

التقدم والزدهار.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى ات�صاالً 

هاتفًيا من ال�صيخ اأحمد نواف ال�صباح

بنت  جليلة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد 

�سيف  عبدالرحمن  الدكتور  مبكتبها، 

املدير التنفيذي لبنك البحرين والكويت، 

عام  مدير  بور�سيد  كل ح�سان  بح�سور 

وزين  والت�سويق،  الب�سرية  املوارد 

الزياين رئي�س الت�سويق.

وزيرة  رّحبت  اللقاء،  وخالل 

واأعربت عن جزيل  باحل�سور،  ال�سحة 

ال�سكر والتقدير للمبادرات والإ�سهامات 

البحرين  بنك  يقدمها  التي  النبيلة 

للمجتمع  متوا�سل  ب�سكل  والكويت 

ال�سحية  اخلدمات  تطوير  بهدف 

والرتقاء  البحرين  مملكة  يف  املقدمة 

ال�سراكة  مبادئ  تطبيق  يوؤكد  مبا  بها، 

وامل�سئولية املجتمعية بني القطاع العام 

والقطاع اخلا�س، اإذ تربع البنك لإن�ساء 

مركز �سحي يف منطقة قاليل، كما تربع 

يف دعم الربنامج الوطني للك�سف املبكر 

عن �سرطان القولون وامل�ستقيم.

من جهته، اأ�ساد الدكتور عبدالرحمن 

البحرين  لبنك  التنفيذي  املدير  �سيف 

تقوم  التي  اجلبارة  باجلهود  والكويت 

البحرين،  ال�سحة يف مملكة  بها وزارة 

به  تقوم  الذي  املهم  الدور  على  مثنًيا 

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  الوزارة 

جميع  �ساكًرا  املجتمع،  افراد  جلميع 

يف  املجتمع  دعم  وجلنة  امل�سوؤولني 

البنك  التن�سيق مع  ال�سحة على  وزارة 

الأمر  والإ�سهامات،  التربعات  ب�ساأن 

الذي يعده بنك البحرين والكويت �سمن 

جتاه  الجتماعية  م�سوؤوليته  نطاق 

املجتمع من منطلق ال�سراكة املجتمعية، 

فّعال  ب�سكل  ي�سهم  الذي  والتعاون 

اخلدمات  جودة  م�ستوى  حت�سني  يف 

ال�سحية املقدمة مبملكة البحرين.

وزيرة ال�صحة ت�صكر بنك البحرين والكويت 

لترّبعه الإن�صاء مركز �صحي يف منطقة قاليل

قائد اخلدمات الطبية امللكية ي�صتقبل وفد جمعية الهالل االأحمر
الطبية  اخلدمات  قائد  ا�ستقبل 

ال�سيخ  الربوفي�سور  اللواء  امللكية 

مبكتبه  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد 

نوفمرب   22 الثالثاء  يوم  �سباح 

الأحمر  الهالل  جمعية  وفد   ،2022

توقيع  مبنا�سبة  وذلك  البحريني، 

مذكرة تفاهم لعتماد اجلمعية موقعا 

التابعة  الإنعا�س  لدورات  تدريبيا 

حتت  الأمريكية  القلب  جلمعية 

للتدريب  العهد  ويل  مركز  اإ�سراف 

والبحوث الطبية.

العام  الأمني  مع  بحث  وقد 

للجمعية مبارك خليفة احلادي اأوجه 

التعاون املختلفة يف التدريب الطبي 

تدريب  يف  مبا�سرة  �سي�سب  الذي 

واملقيمني  املواطنني  من  كبري  قطاع 

ال�سحية  الرعاية  تقدمي  لأ�سا�سيات 

لإنقاذ  وذلك  واملتقدمة،  الأولية 

الأرواح واحلفاظ عليها.

للجمعية  العام  الأمني  اأكد  وقد 

التدريب  توفري  على  الدائم  حر�سهم 

الأ�سا�سي لل�سرائح الجتماعية كافة، 

مبا�سرة  ت�سهم  �سحية  ثقافة  وخلق 

الأ�سخا�س  �سالمة  على  احلفظ  يف 

الإ�سابات  اإىل  التعرف  على  واملقدرة 

وكيفية  ال�سخ�س،  ت�سيب  قد  التي 

اإىل  امل�ساب  و�سول  حلني  اإدارتها 

امل�سفى.

واأ�ساف  احلادي اأن التعاون مع 

والبحوث  للتدريب  العهد  ويل  مركز 

املراكز  من  يعد  والذي  الطبية، 

الريادية يف اململكة واملنطقة يف جمال 

التدريب ال�سحي، �سيكون له مردود 

املرجوة  الأهداف  لتحقيق  اإيجابي 

نقلة  مبا�سرة يف  للجمعية و�ست�سهم 

من  واملقيم  املواطن  لإمكانية  نوعية 

متخ�س�سة  تدريبية  دورات  تلقي 

والرعاية  والإ�سعاف  الإنعا�س  يف 

ال�سحية الأولية واملتقدمة.

وامل��وؤي��د وال���زي���اين  النعيمي  يلتقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 
التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،  الدكتور 

الأر�سيف  مركز  رئي�س  النعيمي  علي  بن  ماجد 

الوطني، واأثنى �سموه على جهوده خالل فرتة عمله 

وزيرا للرتبية والتعليم، متمنًيا له دوام التوفيق.

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  والتقى 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

زايد بن را�سد الزياين رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 

خالل  جهوده  على  واأثنى  القاب�سة،  اخلليج  طريان 

فرتة عمله وزيرا لل�سناعة والتجارة، متمنًيا له دوام 

التوفيق.

جملـ�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  التقى  كما 

املجل�س  عام  اأمني  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  الـوزراء، 

جهــوده  على  مثــنًيا  والريا�سة،  لل�سبــاب  الأعلى 

يف اأثناء عمله وزيــرا ل�سـوؤون ال�سباب والريا�سـة، 

متمنًيا له دوام التوفيق.

تعيي��ن مدي���ر يف اجله���از االإداري للنياب���ة العام���ة

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا بتعيني مديرين يف وزارة التنمية

ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )61( 

ل�سنة 2022، بتعيني مديرين يف 

وذلك  الجتماعية،  التنمية  وزارة 

التنمية  وزير  عْر�س  على  بناًء 

الجتماعية، جاء فيه:

 املادة الأوىل:

التنمية  وزارة  يف  ُيعنّي 

الجتماعية كل من:

1- هناء حممد نا�سر اإ�سماعيل 

مديًرا لإدارة املراكز وتنمية الأ�سرة 

والطفولة.

حممد  عبدالر�سا  فاطمة   -2

التاأهيل  لإدارة  مديًرا  الديلمي 

الجتماعي.

3- في�سل علي حممد العجالن 

مديًرا لإدارة الإر�ساد الأ�سري.

عجاج  اأحمد  علي  اأحمد   -4

الب�سرية  املوارد  لإدارة  مديًرا 

واملالية.

املادة الثانية:

على وزير التنمية الجتماعية 

وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ 

به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )60( 

يف  مدير  بتعيني   ،2022 ل�سنة 

العامة،  للنيابة  الإداري  اجلهاز 

النائب  عر�س  على  بناًء  وذلك 

العام، جاء فيه:

 املادة الأوىل:

�سالح  اأحمد  �سلطان  ُيعنّي 

لإدارة  مديًرا  بوفالح  اآل  جبارة 

املوارد الب�سرية واملالية يف اجلهاز 

الإداري للنيابة العامة.

 املادة الثانية:

على النائب العام تنفيذ اأحكام 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

اجلريدة  يف  وُين�سر  �سدوره، 

الر�سمية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12283/PDF/INAF_20221124010604311.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/988702/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/988701/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 إنجاز 70٪ من تطوير 
تقاطع شارع 46 مع الحد

ذكرت وزارة األش��غال، أن نس��بة اإلنجاز بمش��روع تطوير تقاطع ش��ارع 46 مع 
شارع الحد وتطوير طريق رقم 4338 بمجمع 243 في عراد في محافظة المحرق 
بلغت 70%، والذي يهدف تحس��ين كفاء ش��بكة الشوارع العامة، وزيادة الطاقة 
االس��تيعابية لها. وأضافت أن أعمال المش��روع تتضمن تطوير شارع الحد مع 
ش��ارع 46 في المحرق، بإضافة مس��ار ثاني على ش��ارع الحد لالنعطاف ش��مااًل 
باتجاه ش��ارع 46 من أجل زيادة الطاقة االستيعابية للتقاطع المذكور وتنظيم 
وتس��هيل حركة المركبات وتخفيف االزدحامات، كما سيتضمن المشروع إنشاء 

طريق خدمة ومواقف للسيارات على شارع 46 وإنشاء مواقف للسيارات في طريق 
4338 وتطويره. وأضحت أن المش��روع يش��تمل أيضًا على تطوير طريق 4338 
لخدم��ة المحالت التجارية بموازاة ش��ارع الحوض الجاف، بإعادة إنش��اء الطرق 
وإنش��اء المواقف واألرصفة الجانبية، باإلضافة إلى إنش��اء شبكة لتصريف مياه 
األمطار ووضع قنوات أرضية لالس��تخدام المس��تقبلي من قبل الجهات الخدمية 
األخرى، وتركيب العالمات المرورية وصباغة الخطوط األرضية وحماية الخدمات 

وتحديث شبكة اإلنارة.

الخدمات الطبية الملكية توقع 
مذكرة تفاهم مع »الهالل األحمر«

بح��ث قائد الخدمات الطبية الملكية، اللواء البروفيس��ور الش��يخ 
خال��د بن علي آل خليفة، خالل لقائ��ه وفد جمعية الهالل األحمر 
البحريني بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم العتماد الجمعية كموقع 
تدريبي لدورات اإلنعاش التابعة لجمعية القلب األمريكية تحت 
إشراف مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، أوجه التعاون 
المختلفة في التدريب الطبي الذي س��يصب مباش��رة في تدريب 
قطاع كبير من المواطنين والمقيمين ألساسيات تقديم الرعاية 
الصحية األولية والمتقدمة وذلك إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها.

وأك��د األمين العام للجمعية مبارك الحادي، على حرصهم الدائم 
على توفير التدريب األساس��ي لكافة الش��رائح االجتماعية وخلق 
ثقافة صحية تسهم مباش��رة في الحفظ على سالمة األشخاص 
والمق��درة على التعرف على اإلصابات التي قد تصيب الش��خص 

وكيفية إدارتها لحين وصول المصاب إلى المشفى.
وأض��اف أن التع��اون مع مرك��ز ولي العه��د للتدري��ب والبحوث 
الطبية، والذي يعتبر من المراكز الريادية في المملكة والمنطقة 
ف��ي مجال التدريب الصحي، س��يكون له م��ردود إيجابي لتحقيق 
األهداف المرجوة للجمعية وستس��هم مباش��رة في نقلة نوعية 
إلمكاني��ة المواطن والمقيم من تلقي دورات تدريبية متخصصة 

في اإلنعاش، اإلسعاف والرعاية الصحية األولية والمتقدمة.
وتك��ون وفد جمعي��ة الهالل األحمر البحرين��ي من عضو مجلس 
إدارة الجمعية الدكتورة مريم الهاجري، ومنسقة برامج التدريب 
بالجمعي��ة فاطمة عب��داهلل. فيما حض��ر اللقاء رئي��س التعليم 
المس��تمر لألطباء، العقيد طبيب نايف لوري، والمنسق المعتمد 
لبرام��ج جمعية القلب األمريكية بالمرك��ز، المقدم طبيب صالح 

الغانم.

 وزير البلديات يشارك باالجتماع 
االستثنائي للجنة التعاون الزراعي لدول الخليج

ش��ارك وزير ش��ؤون البلديات والزراعة وائل المبارك في االجتماع االس��تثنائي 
ألصحاب الس��مو والوزراء المعنيين بش��ؤون الزراعة ف��ي دول مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربية والذي عقد عن طريق االتصال المرئي وبمش��اركة وكيل 
الث��روة الحيوانية القائم بأعم��ال وكيل الزراعة والثروة البحري��ة الدكتور خالد 
أحمد وعدد من مس��ؤولي الوزارة. وأكد أن االجتماع االستثنائي للجنة التعاون 
الزراعي واألم��ن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يس��تكمل 
الخطوات نحو تحقيق إس��تراتيجيات زراعية مس��تدامة تساهم في تعزيز األمن 
الغذائي وتطوير التعاون في المجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول 
المجل��س. وتناول االجتم��اع الموضوعات المتعلقة باألم��ن الغذائي من خالل 

تش��كيل فريق عمل رفيع المس��توى من القطاعين الحكومي والخاص برئاس��ة 
المملكة العربية الس��عودية من أجل إع��داد خطة تنفيذية لتوصيات االجتماع 
األول لمجموع��ة العمل الخليجية لألمن الغذائي على أن تتواءم هذه الخطة مع 

االستراتيجيات الوطنية لألمن الغذائي مع تحديد أولويات التنفيذ.
كما تم اس��تحداث لجنة فنية دائمة تعن��ى باألمن الغذائي تتبع لجنة التعاون 
الزراعي واألمن الغذائ��ي وتحديد مهامها واختصاصاتها، وتم الموافقة كذلك 
على تعديل مس��مى لجنة التعاون الزراعي إل��ى »لجنة التعاون الزراعي واألمن 
الغذائ��ي« وذلك للتأكيد على أهمية مش��اريع األمن الغذائ��ي في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.

متحصلة من جريمة اختالس حدثت في دولة خليجية

 عربية وعربي متهمان بغسل
5 ماليين دوالر وشراء عقارات في البحرين

أيمن شكل «

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة 
عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل 
م��ا يقارب 5 ماليين دوالر متحصلة من جريمة 
اخت��الس حدثت ف��ي دول��ة خليجي��ة، وقامت 
المتهم��ة بتحويله��ا لحس��ابها ف��ي البحرين 
وش��راء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء 
منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي 
يعمل شقيق زوجته في بنك بالدولة الخليجية.
المتهم��ة األول��ى هاربة وتبلغ م��ن العمر 39 
عام��ًا وتعيش ف��ي الدولة الخليجي��ة، إال أنها 

قام��ت بفتح حس��اب لها ف��ي أح��د المصارف 
بالبحري��ن، وأجرت تحوي��الت بقيمة 5 ماليين 
دوالر لهذا الحس��اب، ومن ثم بدأت في ش��راء 
عق��ارات بالبحري��ن، حيث قام المته��م الثاني 
بإج��راء عمليات الش��راء وإدارة العقارات نيابة 
ع��ن المتهمة، واش��ترى لها عقار ف��ي الجفير 
بقيم��ة 1.8 مليون دينار، وآخر ف��ي جزر أمواج 
بقيم��ة 950 ألف دين��ار، باإلضاف��ة إلى أرض 
وفيال ف��ي الجفير بقيمة 347 أل��ف دينار، وتم 
دفع قيمة تلك العقارات من حساب المتهمة، 
كم��ا أجريت عمليات ش��راء متفرقة وتحويالت 
لوالدها في بلدها، وتبقى في حسابها 90 ألف 

دينار.
وأس��ندت النيابة العامة للمتهمة األولى أنها 
ارتكبت جريمة غس��ل األموال المتحصل عليها 
من نش��اط غير مش��روع وهو جرائم االستيالء 
على المال العام وتسهيل االستيالء عليها من 
الجريمة المرتكبة ف��ي دولة خليجية، ووجهت 
النياب��ة للمته��م الثاني تهمة االش��تراك مع 
المتهمة في ارتكاب الجريمة بأن توسط لها 
وعاونها ودبر لها إجراء التصرفات المالية التي 
قام��ت بها م��ع علمه بعدم مش��روعية مصدر 
األم��وال، وق��ررت المحكم��ة تأجي��ل القضية 

لجلسة 30 نوفمبر الجاري لالطالع.

القبض على 5 آسيويين 
لحيازتهم وترويجهم مادة التبغ

تمكنت ش��رطة مديري��ة محافظ��ة العاصمة م��ن القبض على 
5 آس��يويين تت��راوح أعماره��م بي��ن )33 و37 عام��ًا( لحيازتهم 

وترويجهم مادة التبغ الممنوع تداولها )التمباك(.
وأوضحت المديرية أنه فور تلقيها معلومات بهذا الشأن، باشرت 
عل��ى الفور عمليات البحث والتحري وجمع األدلة، والتي أس��فرت 
ع��ن تحديد هوي��ة المذكورين والقبض عليه��م، فيما تم ضبط 
الم��واد الممنوعة مخبأة بأكياس للمواد الغذائية في مس��تودع 

بمنطقة توبلي وقدرت قيمتها بحوالي 90 ألف دينار.
وأش��ارت إلى أنه ت��م اتخاذ كاف��ة اإلجراءات القانوني��ة الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

40 ورشة وندوة وجلسة نقاشية بمشاركة 70 خبيرًا

 محافظة العاصمة تطلق
أسبوع المنامة لريادة األعمال األحد

أعل��ن محاف��ظ محافظ��ة العاصم��ة 
عبدالرحم��ن  ب��ن  راش��د   الش��يخ 
آل خليفة، عن إطالق فعاليات أس��بوع 
للس��نة  األعم��ال،  لري��ادة  المنام��ة 
الثامن��ة عل��ى التوال��ي تحت ش��عار 
»النهضة واالبتكار«، خالل الفترة من 
27 نوفمبر إلى 1 ديس��مبر من العام 
الجاري، وذلك بش��راكة اس��تراتيجية 

من صندوق العمل »تمكين«.
 وقال الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة: »إن إقامة هذا الحدث للعام 
الثام��ن عل��ى التوالي يترج��م جهود 
محافظ��ة العاصم��ة ف��ي اس��تدامة 
التي تهدف  االستراتيجية  مشاريعها 
ورواد  الش��باب  احتياج��ات  لتلبي��ة 
األعمال، حي��ث تض��ع المحافظة في 
الحس��بان عند تنفيذ تل��ك المبادرات 
التحلي��ل  م��ن  انطالقه��ا  مراع��اة 
الدقي��ق للوضع الراه��ن واالتجاهات 
المس��تقبلية لالقتصادات، لإلس��هام 
في التأثي��ر المباش��ر واإليجابي على 
الش��املة  الوطنية  التنمي��ة  مس��يرة 
الت��ي  المجتمعي��ة  والمس��ؤولية 

تنشدها محافظة العاصمة«.

وأش��ار إل��ى أن تس��ليط الض��وء في 
هذا الحدث الس��نوي على قطاع ريادة 
األعم��ال يس��هم في تحفي��ز االبتكار 
وخلق آفاق رحبة لدى الشباب، ويظهر 
لمجتم��ع  البحري��ن  تقدي��ر مملك��ة 
األعم��ال عل��ى الصعيدي��ن المحل��ي 
والدول��ي، وذل��ك ل��دور الح��دث ف��ي 
توفير المنص��ة المثالية التي تعمل 
إله��ام رواد األعم��ال إلط��الق  عل��ى 
مش��اريعهم وإتاحة الفرصة لتحقيق 

أحالمه��م وترجم��ة أفكاره��م لواقع 
ملموس. وأك��د المحاف��ظ أن النجاح 
واإلقب��ال الكبيري��ن ال��ذي حظيت به 
النسخ السابقة ألس��بوع المنامة من 
قبل المهتمين بمجال ريادة األعمال 
منحن��ا الدافع نحو مواصلة تنفيذ هذا 
الحدث، كما تحرص المحافظة في كل 
نس��خة على مواكبة آخر المستجدات 
ف��ي مجال ري��ادة األعم��ال واالبتكار، 
بما يمنح المش��اركين فرصًا لالطالع 
الحديث��ة  الممي��زة  التج��ارب  عل��ى 
وآخ��ر االبتكارات المحلي��ة والعالمية 
الممارس��ات  أفض��ل  واس��تعراض 
المتقدمة«، موجهًا ش��كره وتقديره 
للش��ركاء االس��تراتيجيين، وإلى كافة 
والمساهمين  والداعمين  المشاركين 

في إنجاح هذا الحدث.
وم��ن المق��رر أن تتضم��ن فعاليات 
أس��بوع المنامة لهذا الع��ام -والذي 
كري��و  م��ن ش��ركة  بتنظي��م  يق��ام 
لالستش��ارات وحلول األعمال- ندوات 
وورش عم��ل وفرص��ًا للتواص��ل م��ع 
أعم��ال ومس��تثمرين محليي��ن  رواد 
وعالميين، بالتعاون مع أكثر من 20 

جهة عالمي��ة ومحلية متخصصة في 
هذا المج��ال، كمكتب األمم المتحدة 
تجارة وصناعة  وغرفة  للمستوطنات، 
البحرين، وجامعة بولتيكنك البحرين، 
للتكنولوجي��ا،  البحري��ن  وجامع��ة 
البحرين  ومعهد  األهلي��ة،  والجامعة 
والمالي��ة،  المصرفي��ة  للدراس��ات 
وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
ومنظم��ة  والمتوس��طة،  الصغي��رة 
الم��رأة ف��ي التكنولوجي��ا، وجمعي��ة 
س��يدات األعمال البحريني��ة وجمعية 

جلوبال شايبرز وغيرها.
وتض��م الفعالي��ات، إقام��ة أكثر من 
40 ورشة عمل وندوة حوارية وجلسة 
نقاش��ية يقدمها أكثر م��ن 70 خبيرًا 
ومختصًا في مجال ريادة األعمال من 
مملكة البحرين ومختلف دول العالم، 
حي��ث يتن��اول الح��دث عدة مح��اور، 
أبرزها إع��ادة بناء االقتص��ادات بعد 
جائحة كورونا وجعلها أكثر استدامة، 
وتطوير ق��درات الش��باب وتحفيزهم 
نح��و اإلب��داع والري��ادة، وخل��ق رواد 
أعم��ال ناجحين يس��همون ف��ي بناء 

الوطن ونمائه وازدهاره.

محافظ العاصمة

 حميدان: قطاع التجزئة مساهم 
في استقطاب وتوظيف البحرينيين

أك��د وزي��ر العمل جمي��ل حميدان، عل��ى دور قطاع 
التجزئ��ة ومس��اهمته ف��ي اس��تقطاب وتوظي��ف 
البحرينيي��ن ف��ي مختل��ف التخصص��ات المهني��ة 
باعتباره من القطاعات الواعدة والمولدة للوظائف 

النوعية في سوق العمل.
وتح��ت رعاية حمي��دان، أقام��ت مجموعة الراش��د 
لالستثمار أمس، احتفااًل بمناسبة الذكرى السنوية 
لتأس��يس »س��نتربوينت«، في مجمع س��يتي سنتر 
البحرين، بحضور مدير مجمع س��يتي سنتر البحرين 
دعي��ج الرميح��ي، والرئي��س اإلقليم��ي لمجموع��ة 
الراش��د سانديب نارين، إلى جانب كبار المسؤولين 
في مجموع��ة الراش��د و150 موظف��ًا بحرينيًا لدى 

المجموعة.
وأش��اد حمي��دان بدع��م مجموع��ة الراش��د لبرامج 
ومب��ادرات التوظي��ف الت��ي تنفذه��ا وزارة العمل، 
وتوفيره��ا العدي��د م��ن ف��رص العم��ل الجاذب��ة 
للمواطني��ن في مختلف الوظائ��ف اإلدارية والفنية، 
الفت��ًا إلى تمي��ز العمال��ة الوطني��ة وحرصها على 
تطوي��ر قدراته��ا المهني��ة وتحقي��ق طموحها في 

الترقي الوظيفي وتحسين مستويات اإلنتاجية.
من جانب��ه، أوضح نارين بأنه منذ ب��دء المجموعة 
عملها ف��ي البحرين اعتمدت على العناصر الوطنية 
الذين س��اهموا ف��ي تطوير قط��اع التجزئة، مثمنًا 
دعم الوزارة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة 

في القطاع الخاص.
وأش��ار إل��ى أن الش��ركة اس��تقطبت العدي��د م��ن 

الكف��اءات البحريني��ة الواع��دة لتوظيفه��م للعمل 
بمختل��ف المس��تويات الوظيفي��ة بالش��ركة، حيث 
قامت خالل العامين 2021-2022 بتخصيص %51 
من الش��واغر الوظيفي��ة للمواطني��ن الباحثين عن 

عمل من المسجلين لدى الوزارة.
وقام الوزير، بتكريم عدد من الموظفين البحرينيين 
الذين أمضوا 15 عامًا فما فوق في مجموعة الراشد.

 40.7 مليون دوالر صادرات 
مصر إلى البحرين خالل 7 أشهر

أظه��رت بيان��ات الجه��از المرك��زي للتعبئة العام��ة واإلحصاء 
تصدي��ر مصر س��لعًا بقيم��ة 40 مليون��ًا و776 أل��ف دوالر إلى 
البحرين، خالل 7 أش��هر من العام الجاري. وتمثلت أهم 10 سلع 
تصدره��ا مصر إلى البحرين في اآلتي: »فواكه - خضار - أثاث - 
أس��ماك - زيوت عطرية - كاكاو - مطاط - تبغ - ملح - صابون 

- قطن - سجاد«.
وأش��ارت بيان��ات اإلحص��اء إلى أن مص��ر صدرت فواك��ه بقيمة 
7.458.303 دوالرات أي ما يعادل 129.998.218 جنيهًا مصريًا، 
كما ت��م تصدير خضار بقيم��ة 4.631.670 دوالرًا أي ما يعادل 
80.730.011 جنيهًا مصريًا، وأسماك بقيمة 273.896 دوالرًا أي 
ما يعادل 4.774.013 جنيه��ًا مصريًا. وأضافت البيانات أنه تم 
تصدير أثاث بقيم��ة 474.748 دوالرًا أي ما يعادل 8.274.853 
جنيه��ًا مصريًا، وتم تصدير زيوت عطري��ة، بقيمة 3.728.051 
دوالرًا أي ما يعادل 64.979.924 جنيهًا مصريًا، ومطاط بقيمة 

216.730 دوالرًا أي ما يعادل 3.777.606 جنيهات مصرية.
وأوضح��ت البيانات أنه ت��م تصدير كاكاو بقيم��ة 2.148.003 
دوالرات أي ما يع��ادل 37.439.695 جنيهًا مصريًا، كما صدرت 
تبغ��ًا بقيم��ة 1.354.611 دوالرًا أي م��ا يع��ادل 23.610.864 
جنيهًا مصري��ًا، وصابونًا بقيمة 1.904.352 دوالرًا أي ما يعادل 
33.192.850 جنيه��ًا مصريًا. كما أظهرت البيانات تصديرًا ملح 
بقيمة 43.637 دوالرًا أي ما يعادل 760.589 جنيهًا مصريًا، وتم 
تصدي��ر قطن بقيمة 239.899 دوالرًا أي ما يعادل 4.181.436 
جنيهًا مصريًا، بجانب س��جاد بقيمة 15.490 دوالرًا أي ما يعادل 

269.987 جنيهًا مصريًا.

طرح مناقصة خدمات تنظيفات 
لـ»الصغيرة والمتوسطة«

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن طرح مناقصة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، في نظام المناقصات اإللكتروني الخاص 
بالمجلس، وال��ذي يأتي تنفيذًا لقرار مجل��س الوزراء بتخصيص 
حصة نسبتها 20% من قيمة المناقصات الحكومية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة، وضمن الحزمة الثانية من مبادرات دعم 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة في الخطة المحدثة لمجلس 
تنمي��ة المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة لألع��وام )2022 – 
2026(. وذك��ر المجل��س أن المناقص��ة خاصة بتعيين ش��ركة 
للقيام بخدمات التنظيفات لمكاتب المجلس لمدة سنتين ابتداًء 

من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2024.
ودعا المجلس، المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل 
في النظ��ام عبر الموق��ع اإللكتروني ل��وزارة الصناع��ة والتجارة 
للحصول على شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
والتسجيل في نظام المناقصات اإللكتروني لمجلس المناقصات 

والمزايدات، ليتسنى لهم المشاركة في المناقصة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/24/watan-20221124.pdf?1669265190
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/1038408
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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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المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

يزور ممثالن من مركـــز التقييم والتعليم 
الدولـــي في جامعة كامبريدج البريطانية 
العريقـــة هيئة جودة التعليـــم والتدريب، 
في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر 
والشـــراكة  التعـــاون  لمواصلـــة  الجـــاري؛ 
الممتـــدة بيـــن الطرفين منـــذ العام 2013، 

بشأن االمتحانات الوطنية.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة طارق 
السندي، بالشراكات اإلســـتراتيجية التي 
المؤسســـات  أعـــرق  مـــع  الهيئـــة  تعقدهـــا 
الدوليـــة الرصينـــة؛ لضمـــان تحقيق أعلى 
معاييـــر الجـــودة أثنـــاء عقـــد االمتحانات 
الوطنيـــة، وبخاصة فيما يتعلـــق بتحليل 
ا على  النتائـــج، وهـــو مـــا ينعكـــس إيجابيًّ
مستويات أبنائنا وبناتنا، طالب وطالبات 
مدارس مملكة البحرين، الذين يتقدمون 

لهذه االمتحانات.
وأكد الســـندي علـــى أن إدارة االمتحانات 
الوطنيـــة فـــي الهيئـــة، ســـتقوم بالتعـــاون 
مع جامعـــة كامبريـــدج البريطانيـــة، على 
تحليـــل نتائـــج الطلبـــة؛ لتقييـــم مســـتوى 
أدائهـــم وفـــق معاييـــر محـــددة، وتتالءم 

ومتطلبـــات تطوير النظـــام التعليمي في 
مملكـــة البحريـــن، باالســـتعانة بالتقاريـــر 
ســـتقوم  إذ  التحليـــل،  بعمليـــة  المتعلقـــة 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب - وهي 
الجهة المنوطة بها مســـئولية االمتحانات 
الوطنيـــة - بإصـــدار تقارير نتائـــج الطلبة 
فـــي المدارس، التي توضح مواطن القوة 
فـــي  التـــي بحاجـــة لتطويـــر  والجوانـــب 
أدائهـــم، إضافة إلى التوصل إلى الطرائق 
طلبـــة  بمســـتويات  لالرتقـــاء  المناســـبة؛ 

البحرين في هذه االمتحانات.
أن  إلـــى  التنفيـــذي،  الرئيـــس  أشـــار  كمـــا 
وفـــد  مـــع  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة  لقـــاء 
جامعـــة كامبريـــدج، يهـــدف إلـــى تنـــاول 
األســـئلة،  مســـتويات  تحليـــل  طريقـــة 
وذلـــك بحضور فريـــق التقييم فـــي إدارة 
االمتحانات الوطنية، إذ ســـيتم االجتماع 

مـــع موظفـــي اإلدارة، إلعطائهـــم تغذيـــة 
راجعة شاملة بشـــأن فقرات االمتحانات، 
وتحليـــل إجابـــات الطلبة، وهـــو ما يحقق 
االحترافيـــة والمهنيـــة فـــي عمـــل الهيئة، 
حيث تســـعى لتطبيـــق المعاييـــر الدولية، 
ُل أبناء وبنات البحرين لدخول  التـــي ُتَؤهِّ

الحياة الجامعية بكل كفاءة واقتدار.
يذكـــر أن هيئة جودة التعليـــم والتدريب 
وقعت مذكرة تفاهم مع قسم االمتحانات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة كامبريـــدج، حـــول 
التعاون في مجـــال االمتحانات الوطنية 
منذ العام 2013، وذلك ضمن أكثر من 20 
اتفاقيـــة ومذكـــرة تفاهـــم، مع مؤسســـات 
وطنية ودولية في مجال جودة التعليم؛ 
وهـــو مـــا كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تحقيق 
التميـــز لهـــا، وتعزيز مكانتها بيـــن نظرائها 

خليجيا وإقليميا ودوليا.

تقارير لتوضيح مواطن القوة والجوانب المراد تطويرها في أداء الطلبة

وفد من جامعة كامبريدج البريطانية يحلل نتائج االمتحانات الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت المحافظة الشـــمالية بالتعاون مع 
مركز تاج الطبي ورشة تدريبية لعدد من 
الممرضات المتخرجات حديثًا من أهالي 

المحافظة.
وبهذه المناســـبة، أعرب محافظ الشمالية 
علي العصفور عن شكره وتقديره لمديرة 
العمليـــات فـــي مركـــز تـــاج الطبـــي رملـــة 
برامـــج  فـــي  الدائـــم  لتعاونهـــا   Pالحـــداد
هـــذه  أن  المحافظـــة، مؤكـــدًا  وفعاليـــات 
 hتتويـــج ســـتكون  التدريبيـــة  الورشـــة 
لتعاون مســـتمر بيـــن المحافظـــة والمركز 
والتـــي نســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى تأهيـــل 
المتدربـــات لالنخـــراط في ســـوق العمل، 
موضحـــًا أنه ســـيتم إقامة معـــرض للمهن 
بحضـــور أربـــاب العمل في نهاية الورشـــة 
بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الطبي 

الخاص في المحافظة الشمالية.

وأشار محافظ الشمالية إلى أن المحافظة 
تعمـــل بالتعاون مع مركز تاج الطبي على 
وضـــع الترتيبـــات لالحتفال بيـــوم المرأة 
البحرينيـــة في األول من ديســـمبر المقبل 
وتكريـــم مجموعة مـــن المتدربات الالتي 
انخرطـــن فـــي البرنامج التدريبـــي، داعيًا 
اكتســـاب  علـــى  العمـــل  إلـــى  المتدربـــات 
مـــن  واالســـتفادة  الالزمـــة  المهـــارات 

الخبـــرات التـــي تمكنهـــن مـــن االنخـــراط 
فـــي ســـوق العمـــل، متمنيـــًا لهـــن التوفيق 
والنجاح في مستقبلهن العلمي والعملي.

عمليـــة  تدريبـــات  الورشـــة  وتضمنـــت 
ونظريـــة فـــي توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة 
مهـــارات  إلـــى  باإلضافـــة  للمرضـــى، 
وأخالقيـــات التعامل مع المرضى وزمالء 

العمل والمؤسسة الصحية.

“الشمالية” تنظم ورشة تدريبية بالتعاون مع “تاج الطبي”

افتتح محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
“مهرجان )وين وبكم( الترفيهي العائلي” 
والـــذي يعـــد األول من نوعه فـــي نطاق 
نائـــب  بحضـــور  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
الدوســـري  عيســـى  العميـــد  المحافـــظ 
ومديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبية 
عاصـــم عبداللطيـــف، وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين والجهة المنظمة للمهرجان 

وذلك بحلبة البحرين الدولية.
وتفضل ســـمو محافـــظ الجنوبية بقص 
الشـــريط إيذانـــا ببدء المهرجـــان، حيث 
أكد ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية 
أن المحافظة مستمرة في دعم ورعاية 
جملة من األنشطة والفعاليات المتنوعة 
أهالـــي  قبـــل  مـــن  إقبـــاالً  تشـــهد  التـــي 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المحافظـــة، 
مختلـــف القطاعات الواعـــدة، باإلضافة 
إلى تشـــجيع أصحاب المشـــاريع الرائدة 
لألفـــراد ودعـــم رواد األعمال من األســـر 
اإلنتـــاج  فـــي  والمســـتثمرين  المنتجـــة 
المحلـــي ومـــا يقدمونـــه مـــن منتجـــات 
تخـــدم  ومتميـــزة  إبداعيـــة  وخدمـــات 
شـــريحة واســـعة مـــن أهالـــي المحافظة 

الجنوبية.
بعـــد ذلـــك قـــام ســـمو المحافـــظ، بأخـــذ 
بجولة اطلع خاللها على المشاركين في 
المهرجـــان والـــذي يضـــم أكثر مـــن 100 
مشـــروع محلـــي وعالمـــي مـــن البرامج 
والمقاهـــي،  والمطاعـــم  والفعاليـــات، 
ومســـتلزمات مبتكرة إلـــى جانب ألعاب 
ترفيهية لألطفال، باإلضافة إلى عروض 
ثقافية وفنية محلية ودولية، واســـتمع 
الحســـاب  إدارة  مـــن  الجولـــة  خـــالل 
اإلعالمي “وين وبكم” إلى شـــرح مفصل 

حول المشاريع والمحالت المشاركة.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أشـــاد  كمـــا 

الجنوبية، بالمســـتوى المتميز للمهرجان 
لمـــا تضمه مـــن برامج وأنشـــطة ومحال 
متنوعة تناســـب مختلف األذواق تحت 
ســـقف واحـــد بمـــا يخـــدم ذلـــك جميـــع 
المحافظـــة  بـــأن  ســـموه  مبينـــًا  الـــزوار، 
تحظى بالعديد من المكتسبات الوطنية 

التي تجعلهـــا مركزًا هامًا الحتضان أبرز 
الفعاليات والمناسبات المختلفة.

المنظمـــة  الجهـــة  مـــن جانبهـــا، أعربـــت 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  للمهرجـــان 
الفتتـــاح ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 

الجنوبيـــة هذا المهرجان المتميز، مثمنة 
إلنجـــاح  الجنوبيـــة  المحافظـــة  تعـــاون 
هـــذه الفعالية التي تســـهم في تشـــجيع 
االستثمار للمشـــاريع المحلية والوطنية 
ودعـــم رواد األعمـــال إلقامـــة مثل ھذه 
الفعاليات واألنشطة الفاعلة التي تسھم 

فـــي توفير جـــو ترفيهي وعائلـــي لزوار 
المهرجان من المواطنين والمقيمين.

يذكـــر أن المهرجان شـــهد إقباال واســـعا 
مـــن قبـــل أهالـــي المحافظـــة فـــي اليوم 
لوجـــود  وذلـــك  انطالقـــه،  مـــن  األول 
أكثـــر مـــن 100 مشـــاركة مـــن المشـــاريع 

المحليـــة والعالميـــة وقطاعـــات منوعة، 
والتي تســـتقطب مختلف أفراد األسرة 
وتحظـــى بأعجـــاب الجميـــع، كمـــا يقـــام 
المهرجـــان مـــن الفتـــرة مـــن 23 نوفمبـــر 
الحالي ولغاية 3 ديســـمبر المقبل، من 4 

مساًء حتى الساعة 12 صباحا.

تشجيع أصحاب المشاريع الرائدة ودعم األسر المنتجة والمستثمرين في اإلنتاج المحلي
مستمرون في دعم ورعاية جملة من األنشطة والفعاليات المتنوعة... سمو محافظ الجنوبية:

سمو محافظ الجنوبية يفتتح المهرجان الترفيهي العائلي )وين وبكم( بحلبة البحرين الدولية

المنامة - بنا
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