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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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الــتــقــى الــفــريــق أول ركـــن ســمــو الــشــيــخ محمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الـــحـــرس الــوطــنــي 
االركان  هيئة  رئيس  ميرزا  الجنرال ساحر شمشاد 
باكستان  بجمهورية  المسلحة  للقوات  المشتركة 
األركــــان في  قــيــادة  مــقــر  فــي  الشقيقة،  االســامــيــة 
مدينة راولبندي، على هامش زيارة سموه الرسمية 
لجمهورية باكستان اإلسامية الشقيقة للمشاركة 
بيوم  اإلسامية  باكستان  جمهورية  احتفاالت  في 

باكستان.
ولـــدى وصـــول ســمــوه إلـــى مــقــر قــيــادة الجيش 
فــي مقدمة  كــان  راولــبــنــدي  مدينة  فــي  الباكستاني 
المستقبلين رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات 
الــمــســلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة وعـــــدد مـــن كـــبـــار الـــقـــادة 
الــعــســكــريــيــن الــبــاكــســتــانــيــيــن، حــيــث جـــرت مــراســم 
اســتــقــبــال رســمــيــة لــســمــوه وُعــــزف الــســام الوطني 
اإلسامية،  باكستان  وجمهورية  البحرين  لمملكة 
ُثــّلــة مــن حــرس الــشــرف اصطفت  ثــم تفقد ســمــوه 

تحية لسموه.
للقوات  المشتركة  األركــان  هيئة  رئيس  ورحــب 
الحرس  رئيس  سمو  بزيارة  الباكستانية  المسلحة 
الــوطــنــي لــبــاكــســتــان والــتــي تــأتــي فــي إطـــار تطوير 
البحرين  مملكة  بين  العسكرية  العاقات  وتنمية 

وباكستان.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أشــــاد ســمــو رئــيــس الــحــرس 
اليها  وصــل  التي  المتقدمة  بالمستويات  الوطني 
وبدور  الجانبين،  بين  العسكري  والتبادل  التعاون 
واالســتــقــرار  األمـــن  دعـــم  فــي  الباكستاني  الــجــيــش 

اإلقليمي والدولي. 
ــاء عـــــــددًا مــن  ــقـ ــلـ ــان خـــــال الـ ــبـ ــانـ وبـــحـــث الـــجـ
اســتــعــراض عاقات  تــم  األمـــور ذات االهــتــمــام، كما 
البحرين  مملكة  بين  القائمة  والصداقة  التعاون 
وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـامـــيـــة الــشــقــيــقــة على 
مختلف األصعدة، وخاصة ما يتعلق منها بالمجال 

العسكري.

رئ���ي�������س ال����ح����ر�����س ال����وط����ن����ي ي���ل���ت���ق���ي ف��ي 
راول���ب���ن���دي رئ��ي�����س الأرك��������ان ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي

أول  الـــفـــريـــق  اســـتـــقـــبـــل 
الــشــيــخ راشـــــد بـــن عــبــداهلل 
الداخلية،  وزيـــر  خليفة  آل 
صباح أمس، السيد كليمنس 
سفير  هاتش،  أوغستينوس 
جمهورية ألمانيا االتحادية 
لـــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه، وذلــــك 
بــحــضــور الــفــريــق طـــارق بن 
حسن الحسن رئيس األمن 

العام.
بالسفير  الــوزيــر  ورحـــب 
الــجــديــد، مشيدًا  األلــمــانــي 
ــالـــعـــاقـــات الــطــيــبــة الــتــي  بـ
ــن  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تـــــــربـــــــط بــــــيــــــن الـ
ــن ومــــســــتــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــصـ ــ الـ

خاصة  والتنسيق،  التعاون 
ــي الــــمــــجــــاالت األمـــنـــيـــة،  ــ فـ

التوفيق  للسفير،  متمنيًا 
في مهام عمله.

وزي���������ر ال����داخ����ل����ي����ة ي�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�����س��ف��ي��ر الأل���م���ان���ي ل����دى ال��م��م��ل��ك��ة

اســتــقــبــل الــفــريــق الــركــن 
النعيمي  حــســن  بــن  عــبــداهلل 
ــاع الــســيــد  وزيـــــر شـــــؤون الــــدفــ
شـــيـــتـــارو ايـــتـــو رئـــيـــس الــوفــد 
البرلماني الياباني المشارك 
 146 الـــــــــــــدورة  ــيــــة  ــالــ فــــعــ ــي  ــ فــ
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــاتــحــاد 
الــبــرلــمــانــي الــــدولــــي، وذلـــك 
صــــبــــاح أمــــــس األربــــــعــــــاء 15 

مارس 2023م.
ــة الـــلـــقـــاء رحــب  ــدايـ ــي بـ فـ
برئيس  الـــدفـــاع  شــــؤون  وزيــــر 
الـــوفـــد الــبــرلــمــانــي الــيــابــانــي 
الــدورة  فعالية  فــي  المشارك 
الــــعــــامــــة  لـــلـــجـــمـــعـــيـــة   146
الــدولــي،  البرلماني  لاتحاد 
كـــمـــا تــــم مـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــن 
ــزز  ــعــ ــع الــــــتــــــي تــ ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ ــمــ ــ الــ
والتعاون  الثنائية  الــعــاقــات 

القائم  المشترك  والتنسيق 
بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء اللواء الركن 

الــشــيــخ ســلــمــان بــن خــالــد آل 
ــر الــتــخــطــيــط  ــديــ خــلــيــفــة مــ
واللواء  والتقنية،  والتنظيم 

يوسف  محمد  بحري  الــركــن 
البحرية  ســاح  قــائــد  العسم 
والسيد  البحريني،  الملكي 

مــاســايــوكــي سفير  مــيــامــوتــو 
المعتمد  الــصــديــقــة  الــيــابــان 

لدى مملكة البحرين.

وزير �س���وؤون الدفاع ي�س���تقبل الوفد البرلمان���ي الياباني

ذياب  الركن  الفريق   تفقد 
بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركــــــان الــمــرحــلــة الــخــتــامــيــة 
القيادات  تمرين  مجريات  من 
والــذي   ،»2023 الــوطــن  »حصن 
ــوة دفـــــــاع الــبــحــريــن  ــ ــه قــ ــفـــذتـ نـ
ــة الــــحــــرس الـــوطـــنـــي  ــاركـ بـــمـــشـ
من  عــدد  في  الداخلية،  ووزارة 
مملكة  ومـــحـــافـــظـــات  مــنــاطــق 
الــبــحــريــن، وذلـــك صــبــاح أمــس 
األربعاء 15 مارس 2023م، حيث 
استمع إلــى إيــجــاز عــن أهــداف 
المختلفة  الــتــمــريــن  ومــراحــل 
واألسلحة والوحدات المشاركة 
ــه خـــــــــال اطـــــــاعـــــــه عـــلـــى  ــ ــيـ ــ فـ

مجريات التمرين.
ــيـــئـــة  ــــس هـ ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــح رئـ
»حـــصـــن  تـــمـــريـــن  أن  األركــــــــــان 
ضــمــن  ــأتــــي  يــ  »2023 الــــوطــــن 
ـــن الــــقــــيــــادات  ســـلـــســـلـــة تــــمــــاريـ
الــــذي تــقــوم بــعــقــده قــــوة دفـــاع 

الحرس  مــع  وتنفذه  البحرين 
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ ووزارة  ــي  ــنــ ــوطــ الــ
فـــي إطــــار الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
تطوير  على  القائم  المشترك 

والسيطرة  القيادة  أساليب  كل 
ــتـــويـــات الـــجـــاهـــزيـــة  ورفـــــــع مـــسـ
ــة واالســـــــتـــــــعـــــــدادات  ــيــ ــالــ ــتــ ــقــ الــ
ــلــــة فــي  اإلداريـــــــــــــــــة، والــــمــــتــــمــــثــ

الــقــوات  بين  المسبق  ــداد  اإلعــ
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــلــــحــــة الـ الــــمــــســ
سرعة  تقييم  بــهــدف  التمرين 
القيادية  االستجابة  ومستوى 

والــعــمــلــيــاتــيــة لــتــنــفــيــذ آلــيــات 
الـــتـــعـــامـــل الــــدفــــاعــــي الـــازمـــة 
التهديدات  مختلف  لمواجهة 

والتصدي لها.

رئ����ي���������س الأرك����������������ان ي���ت���ف���ق���د ال���م���رح���ل���ة 
ال���خ���ت���ام���ي���ة ل���ف���ع���ال���ي���ات ت���م���ري���ن ال����ق����ي����ادات

رعى الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن 
سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني 
االخــتــصــاص  دورات  ــدى  ــ إحـ تــخــريــج  حــفــل 
مدرسة  إشــراف  تحت  التي عقدت  للضباط 
التدريب بمشاركة قوة دفاع البحرين، وذلك 
أمس األربعاء )15 مارس( بمعسكر الصخير، 
ــن كـــبـــار ضـــبـــاط الـــحـــرس  بـــحـــضـــور عـــــدد مــ

الوطني وقوة دفاع البحرين.
من  آيـــات  بــتــاوة  الحفل  فعاليات  بـــدأت 
بمدير  ترحيبية  كلمة  تلتها  الحكيم،  الذكر 
ألقى  ثم  والحضور،  الوطني  الحرس  أركــان 
الــدورة،  إيجازًا عن مجريات  الــدورة  مسؤول 
ــا تــضــمــنــتــه مـــن مــنــهــج عــســكــري مــتــقــّدم  ومــ
وتــدريــبــاٍت  نظرية  مــحــاضــرات  على  اشتمل 
عملية وزيارات ميدانية، مما يمكن الضباط 
الوطنية  واجباتهم  تنفيذ  مــن  الخريجين 

بكفاءة عالية.
ــان الـــحـــرس  ــ ــ ــر أركـ بـــعـــدهـــا، تــفــضــل مـــديـ

الخريجين  على  الشهادات  بتوزيع  الوطني 
األول،  للمركز  الوطني  الحرس  درع  وتقديم 
نـــاقـــًا إلــيــهــم تــحــيــات وتــهــانــي ســمــو رئــيــس 

الحرس الوطني.
أكد  الخريجين،  أمــام  ألقاها  كلمة  وفــي 
أن المنظومة التدريبية في الحرس الوطني 
الحديثة،  العسكرية  المعايير  أعلى  تعتمد 
بــه مــن دعـــم وتوجيه  مــن خـــال مــا تحظى 
الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق  من  مباشر 
الحرس  رئيس  آل خليفة  محمد بن عيسى 
لحضرة  السامية  الـــرؤى  لتترجم  الــوطــنــي، 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
األعلى  القائد  المعظم  الباد  ملك  خليفة 
المسلحة، في تعزيز كفاءة الحرس  للقوات 
الوطني لتسخير كافة اإلمكانيات التدريبية 
الحديثة إلعداد وبناء القدرات البشرية وفق 
أحدث المعايير والنظم العسكرية، لحماية 

الوطن وصون مكتسباته ومنجزاته.

م��دي��ر اأرك�����ان ال��ح��ر���س ال��وط��ن��ي ي��رع��ى 
ل��ل�����س��ب��اط اخ��ت�����س��ا���س  دورة  ت��خ��ري��ج 

ــة الـــفـــريـــق  ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
رئــيــس  ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة  عـ
للصحة،  األعــلــى  المجلس 
يــطــلــق مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي حــمــلــتــه 
الــوطــنــيــة لــلــكــشــف الــمــبــكــر 
عـــــــن ســـــــرطـــــــان الـــــقـــــولـــــون 
والــمــســتــقــيــم، تـــحـــت شــعــار 
»فــرصــتــك لــلــشــفــاء«، وذلــك 
فـــــــي مــــجــــمــــع الـــــســـــيـــــف – 
ضـــاحـــيـــة الـــســـيـــف ابــــتــــداء 
مـــن الـــيـــوم الــخــمــيــس حتى 
 18-16 ــق  ــوافــ ــمــ الــ ــبـــت  الـــسـ

مارس 2023.
يــــــنــــــظــــــم مــــســــتــــشــــفــــى 
الملك حمد الجامعي هذه 
الرابعة على  للمرة  الحملة 
التوالي بالمشاركة مع وزارة 
الـــصـــحـــة، الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
جـــامـــعـــة   - ــــن  ــيـ ــ ــراحـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
اللجنة  الــطــبــيــة،  الــبــحــريــن 
الوطنية لمكافحة األمراض 
ــة  ــاريــ ــســ ــر الــ ــيــ ــة غــ ــنــ ــزمــ ــمــ الــ
الصحية  الــرعــايــة  ــز  ــراكـ ومـ
ــهــــدف تــســلــيــط  األولــــــيــــــة، بــ
الكشف  أهمية  على  الضوء 
المبكر عن أمراض سرطان 

حيث  والمستقيم،  القولون 
تقديم  الــحــمــلــة  ستتضمن 
ــارات والــمــعــلــومــات  ــتـــشـ االسـ
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ ــقـ ــثـ ــتـ الــــصــــحــــيــــة والـ
والنصائح المهمة حول هذه 
األمـــــــراض والـــتـــي يــقــدمــهــا 
نـــخـــبـــة مــــن االســـتـــشـــاريـــيـــن 
في  المختصين  ــاء  ــبـ واألطـ
ــام  ــمـــجـــال طــــــوال أيــ ــذا الـ ــ هـ
الحملة، باإلضافة إلى حث 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
ــوق أعـــمـــارهـــم 45  ــفـ مـــمـــن تـ
عاما على التسجيل إلجراء 

الفحص.

»حم���د الجامع���ي« يطل���ق حمل���ة الك�س���ف المبكر

ع��ن ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون وال��م�����س��ت��ق��ي��م ال��ي��وم
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 حــضــر الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــد 
ــل الــــذي  ــفـ ــحـ ـــانــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ الــــزيـ
أقـــامـــتـــه أكـــاديـــمـــيـــة مـــحـــمـــد بــــن مــــبــــارك آل 
أمـــس، في  الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــدراســات  خليفة 
اختتام  بمناسبة  الــوطــنــي،  الــبــحــريــن  مــســرح 
والذي  الثالثة،  نسخته  برنامج )ضيافة( في 
الدبلوماسيين الدوليين  يستضيف عدًدا من 

من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
كما حضر الحفل الدكتور الشيخ عبداهلل 
للشؤون  الـــــوزارة  وكــيــل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
الــســيــاســيــة، والـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد آل 
خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
والــســفــيــر الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي بــهــزاد وكيل 
واإلداريــة،  القنصلية  للشؤون  الخارجية  وزارة 
والسفير طالل عبد السالم االنصاري المدير 
من  ــدد  ــ وعـ الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  ــؤون  ــشـ لـ ــام  ــعـ الـ
السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين من 
الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين 

في وزارة الخارجية وعدد من المدعّوين. 
وقــدمــت الــدكــتــورة الــشــيــخــة مــنــيــرة بنت 
ألكاديمية  الــعــام  الــمــديــر  خليفة  آل  خليفة 
ــات  ــدراسـ ــلـ لـ ــارك آل خــلــيــفــة  ــبــ ــن مــ بــ مــحــمــد 
الدبلوماسية شرًحا عن برنامج )ضيافة( وما 
شــمــلــه مــن بــرامــج تــدريــبــيــة مــتــنــوعــة جمعت 
عمل  وورش  والعملي،  النظري  التدريب  بين 

مــيــدانــيــة الستكشاف  وزيـــــارات  ومـــحـــاضـــرات، 
بها  تتمتع  التي  واألثرية  السياحية  المعالم 
مملكة البحرين عبر قرون من الزمن، معربة 
عـــن شــكــرهــا لــكــافــة الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة 
ــراء  والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــلــى تــعــاونــهــم إلثــ
مــعــلــومــات الــدبــلــومــاســيــيــن الــمــشــاركــيــن في 
الحضاري  الــوجــه  على  وتعريفهم  البرنامج، 
الضوء  تسليط  خــالل  من  البحرين  لمملكة 
عــلــى أبـــــرز الـــمـــنـــجـــزات والـــجـــهـــود الــمــبــذولــة 

مثمنة  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق 
دول  مــخــتــلــف  مـــن  الــخــارجــيــة  وزارات  تـــعـــاون 
العالم مع وزارة خارجية مملكة البحرين في 
مشاركة الدبلوماسيين في البرنامج، متمنية 

للجميع دوام التوفيق والسداد.
كــمــا ألـــقـــى ســتــراهــيــنــيــا رادكـــوفـــك، أحـــد 
من  البرنامج  في  المشاركين  الدبلوماسيين 
ــدم فــيــهــا الــشــكــر  جــمــهــوريــة صــربــيــا، كــلــمــة قــ
االســتــضــافــة،  طــيــب  عــلــى  الــبــحــريــن  لمملكة 

لهم  أتاح  الذي  بالبرنامج  إعجابه  عن  معرًبا 
الغني  البحرين  مملكة  تــاريــخ  تــعــّرف  فــرصــة 
دوام  للجميع  متمنًيا  وتقاليدها،  وثقافتها 

التوفيق.
إحدى  الشريف،  ابتهال  اآلنسة  ثم ألقت 
من  البرنامج  في  المشاركات  الدبلوماسيات 
المملكة العربية السعودية، كلمة عبرت فيها 
الشيخ  ألكاديمية  العليا  لــإدارة  التقدير  عن 
محمد بن مبارك على تنظيم هذا البرنامج، 
وإتاحة الفرصة لهم للتعرف بشكل أكبر على 
التجربة  ــذه  هـ أن  مــؤكــدة  الــبــحــريــن،  مملكة 
ســتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــطــويــرهــم كــأفــراد 

مسؤولين في مجتمعاتهم.
كــــمــــا تــــــم خــــــــالل الــــحــــفــــل عــــــــرض فــلــم 
يــســتــعــرض تــجــربــة الــمــشــاركــيــن فـــي بــرنــامــج 
ضيافة، حيث أبدوا إعجابهم بالبرنامج الذي 
والتعرف  العملية،  تجربتهم  إثــراء  في  أسهم 
به  ومــا تزخر  قــرب  البحرين عن  على مملكة 
تنموية  ومسيرة  الحضارات  من  عريق  تاريخ 

وحضارية وديمقراطية.
ثم قام وزير الخارجية بتسليم المشاركين 
فــي الــبــرنــامــج شـــهـــادات الــتــكــريــم، مــعــرًبــا عن 
التي  والملموسة  المتميزة  للجهود  تقديره 
البرنامج  هــذا  لتنظيم  األكاديمية  بها  قامت 

الدبلوماسي الهادف.

الحمر  يعقوب  بــن  نبيل  السيد  استقبل 
مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم، أمس، 
جمعية  رئيس  نائب  السماك  سعيد  الدكتور 
الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن وعــــــدد مــــن أعـــضـــاء 
الكتاب  اليه نسخة من  أهدو  الجمعية، حيث 
التوثيقي »الشيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية 

والمؤرخ والمفكر«.
الحمر  المستشار  أعـــرب  الــلــقــاء،  وخـــالل 
عن شكره وتقديره على هذا اإلهداء المتميز، 
في  بــذلــت  الــتــي  الطيبة  الــجــهــود  عــلــى  مثنًيا 
لسيرة  يوثق  الــذي  القيم،  الكتاب  هــذا  إعــداد 

حياة سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، 
وتــاريــخــه  الـــمـــتـــعـــددة  وإنـــجـــازاتـــه  رحـــمـــه اهلل، 

الحافل بالعطاء.
وأشــــــاد مــســتــشــار جـــاللـــة الــمــلــك لــشــؤون 
اإلعالم، بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات 

جليلة للوطن في مختلف المجاالت.
نـــائـــب رئـــيـــس جمعية  ــرب  ــ مـــن جــانــبــه، أعـ
الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
ــؤون اإلعـــــالم  ــشــ لــمــســتــشــار جـــاللـــة الـــمـــلـــك لــ
ــوده الـــوطـــنـــيـــة الــمــخــلــصــة  ــهــ ــجــ واعـــــــتـــــــزازه بــ

والمتواصلة في خدمة المملكة.

م�ن ن�س�خة  يت�س�لم  الإع�ام  ل�س��ؤون  المل�ك  م�ست�س�ار 
كتاب »عبداهلل بن خالد.. الداعية والم�ؤرخ والمفكر«

�سيافة ب��رن��ام��ج  ح��ق��ق��ه  ب����ارز  ن��ج��اح  ال��خ��ارج��ي��ة:  وزي����ر 
ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ت���ا���س��ل ب��ي��ن ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن

قــــــام الـــعـــمـــيـــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الوكيل  الــدوســري  عبدالرحمن 
الـــمـــســـاعـــد لــلــمــنــافــذ والـــبـــحـــث 
والمتابعة بتسليم شهادة تصديق 
جهة االصــدار CSCA( ( لجواز 
ــرونــــي لــمــمــلــكــة  ــتــ ــكــ ــر اإللــ ــفـ ــسـ الـ
الـــبـــحـــريـــن لـــمـــركـــز الـــتـــصـــديـــق 
الــدولــيــة  للمنظمة  اإللــكــتــرونــي 
وذلك  »إيكاو«،  المدني  للطيران 
ــم تــدشــيــن  ــ ــراسـ ــ خــــــالل حـــفـــل مـ
مفاتيح جواز السفر االلكتروني 
ــم بـــمـــقـــر الــمــنــظــمــة  ــيــ الـــــــذي أقــ

بمدينة مونتريال الكندية.
وأوضـــــح الــوكــيــل الــمــســاعــد 
أن  والمتابعة  والبحث  للمنافذ 
لتحميل  يـــهـــدف  االجــــــراء  ــذا  هــ
الــخــوادم الخاصة  إلــى  الــشــهــادة 
ــح  ــيـ ــتـ ــيـ ــة مــــــمــــــا سـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا لـــــــــدول الـــعـــالـــم  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ اســ

الــمــشــاركــة فـــي دلــيــل الــمــفــاتــيــح 
مــن  لـــلـــتـــحـــقـــق   PKD ــة  ــامــ ــعــ الــ
مشيرًا  اإللــكــتــرونــيــة،  الـــجـــوازات 
تـــصـــديـــق جــهــة  ــادة  ــهــ أن شــ إلـــــى 
تعزز من وسائل  االصـــدار ســوف 
ــر  ــاشــ ــبــ ــمــ ــق اآللــــــــــي والــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
ــر  ــفـ مــــــن صــــحــــة جــــــــــــــوازات الـــسـ

لتيسير  باإلضافة  اإللكترونية، 
إجـــــــــــراءات الـــــمـــــرور لــحــامــلــيــهــا 
للدول  الــحــدوديــة  المنافذ  عبر 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي مــنــظــومــة دلــيــل 
سيسهم  مما  العامة،  المفاتيح 
ــواز مملكة  فـــي رفـــع تــصــنــيــف جــ

البحرين االلكتروني عالميا. 

ال���ب���ح���ري���ن ت���د����س���ن م���ف���ات���ي���ح ج�����از
اإي��ك��او منظمة  ف��ي  الإل��ك��ت��رون��ي  ال�����س��ف��ر 

كتبت فاطمة علي:

حمد  الــمــلــك  مستشفى  دشـــن 
تخصصية  ــادة  ــيـ عـ أول  الــجــامــعــي 
الــكــهــربــائــي  للتخطيط  أســبــوعــيــة 
ــلـــكـــشـــف وتـــشـــخـــيـــص  ــلــــي، لـ ــعــــضــ الــ
امراض مستعصية في وقت قياسي 
دون  مـــــن  دقـــيـــقـــة   45 يـــتـــعـــدى  ال 
التسبب في أي مضاعفات أو أضرار 
جــانــبــيــة لــلــمــريــض، لــيــكــون بــذلــك 
بمملكة  حــكــومــي  أول مــســتــشــفــى 
الــبــحــريــن يــقــدم هـــذه الــنــوعــيــة من 
ــيـــقـــة  ــات الـــصـــحـــيـــة الـــدقـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
العلمية  الوسائل  بأحدث  مستعينا 
فسيولوجية  بــدراســة  المتخصصة 

األعصاب والعضالت.
ــيــــط كـــهـــربـــيـــة  ــطــ ــخــ ويـــــــعـــــــّد تــ
ــقــــة تــشــخــيــصــيــة  الــــعــــضــــالت طــــريــ
يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا الــتــحــقــق مــن 
صـــــحـــــة األعــــــــصــــــــاب والـــــعـــــضـــــالت 
ومراقبة تفاعالت الخاليا العصبية 
الحركية لتحفيز األعصاب ما من 
شـــأنـــه مـــســـاعـــدة طــبــيــب األعـــصـــاب 
عــلــى تــشــخــيــص الــخــلــل الــوظــيــفــي 
ــعــــضــــالت  ــي ووظـــــيـــــفـــــة الــ ــبــ ــصــ ــعــ الــ
ومــشــاكــل نــظــام الــنــقــل عـــن طــريــق 

العصبي  التخطيط  اختبار  إجــراء 
ُيسمى  والــــذي   ،)EMG( العضلي 
ــي  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــيـــط الـ ــطـ ــتـــخـ أيـــــًضـــــا الـ

للعضالت.
مستشفى  قـــائـــد  نـــائـــب  وأفــــــاد 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الــعــمــيــد 
بــروفــيــســور هــشــام يــوســف آل ريــس 
بأنه منذ تدشين عيادة التخطيط 
الـــعـــضـــلـــي اســــتــــفــــاد الــــعــــديــــد مــن 
إذ يمكن  الــمــرضــى مــن خــدمــاتــهــا، 
لــلــفــحــص تــشــخــيــص الـــعـــديـــد من 
إضـــافـــة  ــى  ــ إلـ أدى  مـــمـــا  األمــــــــراض 
نوعية في تحسين جودة الخدمات 
المقدمة إلى المرضى المراجعين 
ــاب،  ــ ــصــ ــ ــادات الــــمــــخ واألعــ ــ ــيــ ــ ــي عــ ــ فـ
األعصاب،  العظام، جراحة  جراحة 
وأمـــراض الــرومــاتــيــزم، وذلـــك تحت 
إشــــــــــــراف فـــــريـــــق طــــبــــي مـــتـــكـــامـــل 

ومتخصص في هذا المجال. 
من جانبه أكد الدكتور محمد 
الــخــاجــة اســتــشــاري أمــــراض المخ 
والفزيولوجية  والصرع  واألعصاب 
حمد  الملك  بمستشفى  العصبية 
الجامعي أن خدمة الفحص تعتبر 
على  عالية  جـــودة  ذات  تشخيصية 
اعتبار انها تقدم بأحدث األساليب 

ــة لـــأجـــهـــزة  ــثـ ــات الـــحـــديـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ والـ
أن تخطيط  الـــى  مــشــيــرا  الــطــبــيــة، 
الـــعـــضـــالت الـــكـــهـــربـــائـــي -ويــســمــى 
ــًا مــخــطــط كـــهـــربـــيـــة الــعــضــل  ــضــ أيــ
هـــو فحص  إلــكــتــرومــيــوغــرافــي-  أو 
ــد يــطــلــبــه الـــطـــبـــيـــب لــتــشــخــيــص  قــ
الـــمـــشـــاكـــل الـــصـــحـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
ــا الــعــصــبــيــة  بـــالـــعـــضـــالت والــــخــــاليــ
طلب  إن  حــيــث  بــهــا،  تتحكم  الــتــي 
الطبيب  عــاتــق  على  يقع  الفحص 
المعالج بناًء على التاريخ المرضي 

للمريض،  اإلكــلــيــنــيــكــي  والــفــحــص 
ــادًة  ــراض عــ ــ ــ ــدا أن بــعــض األعـ ــؤكـ مـ
الفحص  هـــذا  اجــــراء  يستدعي  مــا 
أحــد  فــي  تنميال  أو  »ألــمــا  وتــشــمــل 
األطــــــــــراف، الـــشـــعـــور بـــالـــوخـــز فــي 
أجــزاء معينة من األطــراف، ضمور 
فــي  ألــــمــــا  أو  وضـــعـــفـــا  ــعــــضــــالت  الــ
فــحــص  »أن  مــضــيــفــا  ــعــــضــــالت«،  الــ
الــتــخــطــيــط الــكــهــربــائــي الــعــضــلــي 
بمشاركة  األعصاب  به طبيب  يقوم 

فنيي الفزيولوجية العصبية«. 
العيادة منذ تدشينها  إن  وقال 
تابعت وشخصت 200  6 شهور  قبل 
حــالــة مــرضــيــة 40% مــنــهــا إصــابــات 
التعاون  على  بناء  وذلــك  ريــاضــيــة، 
والتنسيق مع االندية الرياضية في 
الالعبين  إصابات  لتقييم  المملكة 
والفترة  المناسب  العالج  وتحديد 
للتعافي، موضحا  الالزمة  الزمنية 
ايضا  خدماتها  قــدمــت  الــعــيــادة  أن 
لمرضى من جميع الفئات وخاصة 
أولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن التهاب 
العصب الرسغي، وهي حالة شائعة 
تــحــدث بسبب حـــدوث ضــغــط على 
عصب المعصم مسبًبا وخزا وخدرا 
ــن بــعــض  ــون نـــاتـــجـــة عــ ــكــ بـــالـــيـــد وتــ

ــي الــعــمــل )كــاســتــخــدام  ــادات فـ ــعــ الــ
الحاسوب بكثرة( والذي يعّد أشيع 
باإلضافة  المتالزمة  أسباب حدوث 
ــد مــــــن الـــســـلـــوكـــيـــات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الــــــــى الـ
الخاطئة، موضحا أن 5% من سكان 
العرض  هــذا  مــن  يعانون  المملكة 

الصحي.
ــي  ــتــ أمــــــــــا عـــــــن األمــــــــــــــــراض الــ
يــــســــتــــخــــدم هـــــــــذا الـــــفـــــحـــــص فـــي 
أنها  الــخــاجــة  فــأوضــح  تشخيصها 
ــعــــضــــالت مــثــل  تـــشـــمـــل أمـــــــــراض الــ
ــات الــمــنــاعــيــة الــعــضــلــيــة  ــابـ ــهـ ــتـ االلـ
الوراثية  العضالت  وأمــراض ضمور 
والـــمـــكـــتـــســـبـــة، أمـــــــراض الـــوصـــالت 
الــعــصــبــيــة الــعــضــلــيــة مـــثـــل مـــرض 
 Myasthenia( العضلي  الــوهــن 
األعـــصـــاب  ــــالالت  ــتـ ــ اعـ  ،)gravis
ــن أمـــــراض  الـــطـــرفـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
مــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــســـكـــري ونــقــص 
فيتامين باء 12، احتباس األعصاب 
كمتالزمة احتباس العصب الرسغي 
الـــزنـــدي في  الــعــصــب  أو احــتــبــاس 
الشبكة  او  الظفيرة  اعتالل  الكوع، 
اإلشعاعي  العالج  بسبب  العصبية 
الــعــصــبــيــة  األمـــــــــراض  أو  لـــــــــأورام 

المناعية أو السكري.

اأول عي���ادة حك�مي���ة للتخطي���ط الكهربائ���ي الع�سل���ي
الإ�صابة حلجم  دقيقة  ونتائج  دقيقة...   45 يف  م�صتع�صية  اأمرا�ض  ت�صخي�ض 

أقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الحرس  بيوم  االحتفال  الملكي  الحرس  قائد  الوطني  األمن  مستشار 
آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد  الركن  العقيد  الملكي بحضور سمو 
قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وذلك صباح أمس األربعاء، حيث تم 

تنظيم العديد من األنشطة الرياضية بهذه المناسبة.
وانطلقت األنشطة الرياضية بسباق األكواثلون الفردي مسافة 750 
مترا سباحة و2500 متر جريا، ومباريات كرة القدم، ومنافسات الكروس 
فـــت، ومــنــافــســات الــســبــاحــة، وشـــد الــحــبــل وحــمــل الــنــقــاالت، ومسابقة 
حين  فــي  والــرمــايــة،  كلم   4 مسافة  والمسير  تــتــابــع،  متر   400 الــجــري 
منها  العسكرية  الميدانية  الفعاليات  من  عدد  على  األنشطة  اشتملت 
رماية إسقاط الصحون، ومسابقة المحارب، والخارطة والبوصلة، وفك 
وتركيب األسلحة وتجديف القوارب ومسابقة اختراق الضاحية مسافة 
من  متميزة  مشاركة  الرياضية  األنشطة  منافسات  شهدت  وقد  كلم،   4

قبل منتسبي الحرس الملكي.
وتوج سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
الفائزين  المسابقات  نهاية  في  الملكي  الحرس  قائد  الوطني  األمــن 
في المسابقات الرياضية، حيث تسلم كأس يوم الحرس الملكي 2023م 
قوة  فريق  قائد  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  الركن  العقيد  سمو 
الــحــرس الــمــلــكــي الــخــاصــة الـــذي حــقــق الــمــركــز األول، كــمــا قـــام سمو 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة 
لهذه االحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي، 
مختلف  في  األولــى  الثالثة  بالمراكز  الفائزة  الفرق  سموه  هنأ  حيث 

المسابقات الرياضية، معربًا سموه عن شكره للقائمين على المنافسات 
لحسن التنظيم، معبرًا عن فخره بما يتمتع به منتسبو الحرس الملكي 
التوفيق  متمنيًا  المنافسات،  هــذه  فــي  واإلصــــرار  والعزيمة  الــقــوة  مــن 

لباقي الفرق والمشاركين في األنشطة الرياضية القادمة.
الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار  سمو  أكــد  المناسبة  وبهذه 
يوم  بمناسبة  الرياضية  واألنشطة  المسابقات  هــذه  إقامة  أن  الملكي 
التي  البدنية  اللياقة  ورفــع مستوى  تعزيز  إلى  تهدف  الملكي  الحرس 
تسهم بشكل كبير في زيادة الكفاءة العسكرية بروح المنافسة الشريفة 
من  الملكي  الحرس  منتسبو  يظهره  ما  تؤكد  والتي  المشاركين،  لدى 
اإلقـــدام  وروح  عالية  بدنية  وبلياقة  والــجــاهــزيــة  االســتــعــداد  فــي  تميز 
المسابقات  ــأس  وكـ بلقب  الــظــفــر  نــحــو  والــســعــي  والــتــحــدي  والــمــثــابــرة 

الرياضية المختلفة المقامة لهذه المناسبة.
عن  الملكي  الــحــرس  قــائــد  الــوطــنــي  األمـــن  وأعـــرب سمو مستشار 
إعــجــابــه بــالــمــســتــوى الــعــالــي الــــذي يــتــحــلــى بـــه الــمــشــاركــون فـــي هــذه 
والمسابقات  األنشطة  مختلف  في  المتقدم  وبالمستوى  المسابقات 
الــريــاضــيــة الــتــي تــعــد الــدافــع األســاســي والــمــهــم فــي الــمــحــافــظــة على 
مشيدًا  العسكري،  لــدى  والذهنية  والصحية  البدنية  اللياقة  مستوى 
سموه بالنجاح الكبير لهذه الفعالية وتحقيقها األهداف النبيلة التي 
أصبحت دليال على حرص الجميع على التفاعل اإليجابي مع جميع 

البرامج واألنشطة الرياضية.
قائد  نائب  النعيمي  خليفة  حمد  الــركــن  الــلــواء  االحــتــفــال  حضر 

الحرس الملكي وعدد من ضباط الحرس الملكي. 

نا�س��ر ب��ن حم��د يرع��ى احتف��ال ي���م الحر���س الملك��ي    
�ص�موه ي�ص�يد مب�ص�توى اللياق�ة البدني�ة واجلاهزي�ة العالي�ة  ملنت�ص�بي احلر��ض امللك�ي 

} د. محمد الخاجة.
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.%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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يــســتــضــيــف مـــركـــز الــمــلــك 
العالمي  الثقافي  العزيز  عبد 
ــر والــــفــــنــــان  ــاعــ ــشــ )إثـــــــــــــراء( الــ
الملكي األمير  السمو  صاحب 
ــســـن بــن  ــمـــحـ ــدالـ ــبـ بـــــــدر بـــــن عـ
عــبــدالــعــزيــز فـــي حــفــل »الــبــدر 
ــــذي يصطحب  الـ إثـــــــراء«،  فـــي 
ــة مــع  ــ ــلـ ــ ــي رحـ ــ الــــمــــدعــــويــــن فــ
ألهما  الــلــذيــن  قــصــائــده وفــنــه 
العديد من الفنانين والشعراء 
يـــوم اإلثنين  وذلـــك  والــُكــتــاب، 
28 شــعــبــان 1444هــــــ، الــمــوافــق 
على مسرح  2023م،  مــارس   20
ــراء، وتــأتــي هــذه  ــ بــالــظــهــران إثـ
مع  بالتزامن  الملهمة  الليلة 

»عام الشعر العربي«.
ــر بـــدر  ــيــ كـــمـــا يــفــتــتــح األمــ
فــي  األول  ــنــــي  ــفــ الــ ــه  ــعــــرضــ مــ
عنوان  يحمل  الذي  السعودية 
»روائـــع الــبــدر«، إللــقــاء الضوء 
الفن  مع  الثرية  تجربته  على 
يضم  معرض  وهــو  التشكيلي، 
أكـــثـــر مـــن 25 لـــوحـــة ويــســتــمــر 
المقبل،  مايو  شهر  نهاية  إلــى 
فريدة  مجموعة  ُتعرض  حيث 
ــدر بــن  ــ ــر بـ ــيــ ــات األمــ مــــن لــــوحــ
عــبــدالــمــحــســن والـــتـــي تــعــرض 

ألول مرة في المملكة.
ــاور الـــبـــدر فـــي هــذه   ويــــحــ
الــلــيــلــة الــفــاخــرة ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن بــدولــة 
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
تــــركــــي الــــدخــــيــــل فـــــي جــلــســة 
ثـــقـــافـــّيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بــيــنــمــا 
يــــشــــدو بـــكـــلـــمـــات الــــبــــدر عــلــى 
الدكتور  الفنان  إثـــراء،  مسرح 
عبد الــرب إدريـــس، إلــى جانب 
السعودية  ــوات  األصــ مــن  عـــدد 

الـــــشـــــابـــــة وهــــــــم مـــــعـــــاذ بــقــنــة 
عماد،  وزيــنــة  الجبرتي  ونـــواف 
ــر الـــذي  فـــي مــزيــج يــظــهــر األثــ
مسيرة  على  الــبــدر  شعر  تــركــه 
فترات  فــي  السعودية  األغنية 

زمنية متعددة.
ــذه الــلــيــلــة الــتــي  ــأتـــي هــ وتـ
تــجــتــمــع بـــهـــا صــــنــــوف الـــفـــن؛ 
تأكيًدا لدور إثراء المتمثل في 
دعم المشهد الثقافي والفّني، 
ــاء بـــالـــبـــدر  ــفـ ــتـ ــا  لـــاحـ ــ ــًي ــعــ وســ

كـــــواحـــــد مـــــن أهـــــــم الــــقــــامــــات 
الساحة  أثـــرت  الــتــي  الثقافّية 
بات  حتى  فيه،  ــّرت  وأثـ الفنية 
قياًسا  لألجيال  ُملهًما  سموه 
الفنية  تــجــربــتــه  امـــتـــداد  عــلــى 
ــارزة في  الــتــي شــًكــلــت عــامــة بــ

الفن السعودي.
»الــبــدر  الــمــركــز  كــمــا يقيم 
إثــراء« من منطلق رسالته  في 
في  الثقافي  الحراك  دعم  في 
فعاليات  تقديم  عبر  المملكة 
الشعر  تسهم في تعزيز مكانة 
الثقافي  الــمــكــون  هـــذا  وإبـــــراز 
وتجذره في التاريخ، حيث يعد 
عبدالمحسن  بــن  بـــدر  األمــيــر 
ــة  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ الـ رّواد  أبـــــــــــرز  مـــــــن 
الشعرية، من خال مزجه بين 
الكلمة،  وإبــداع  والفّن  اإللهام 
وباعتبار أن هذه الليلة تتزامن 
 ،2023 العربي  الشعر  عــام  مــع 
بــإثــراء  الــمــركــز  فــيــهــا  يحتفي 
اإلبداع الشعري وتعزيز الهوية 

الثقافية األصيلة.
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�ساأتوكل و�أقولها

المائة من  فــي   50 الــثــاث ستجعل  الكلمات  )هــذه  امـــرأة  كنت  لــو 
القراء الذكور يستعيذون باهلل ويشككون في قواي العقلية(، ولكن صبرا 
ألنني سأقول كامًا سيغضب 80 في المائة من القارئات: ال أعتقد أنني 
كنت سأسعد بأن أكون امرأة في مجتمع عربي، حيث ينظر الناس إلّي 
وكأن مجرد وجودي على ظهر األرض كارثة وعار، أو في مجتمع غربي 
حيث صارت النساء سلعة برغم العديد من الحقوق التي انتزعنها من 
الرجال، وليزداد غضب تلك الشريحة من النساء مني، أقول إنه لو شاء 
اهلل – أو ال قدر اهلل - وكنت امرأة – بنفس طريقة تفكيري الحالية – 
فإنني ما كنت سأبحث عن عمل يبعدني عن البيت و»العيال«، إذا كان 

مستوى المعيشة الائق مكفوال لي.
أكثر من سعادتهن  نساء كثيرات يجدن سعادة في رعاية عيالهن، 
هذا  كــل  مــن  دعكم  ولكن  إضــافــيــة،  مالية  مبالغ  عليهن  تــدر  بوظائف 
بــامــرأة غنية  مــتــزوجــًا  لــو كنت  أخـــرى:  »قنبلة«  بتفجير  لــي  واســمــحــوا 
وتنفق على البيت دون َمّن أو أذى لما عملت أجيرا عند أحد، ال أقصد 
أنني سأجلس في البيت »تنبا« أو طرطورا ولكن أقصد سأفضل العمل 
أوانــي  – ما عــدا غسل  البيت  لــدى زوجــتــي، أساعدها في تدبير شــؤون 
يخول  توكيا  بمنحي  )دون مطالبتها  ثروتها  شــؤون  وإدارة   - المطبخ 
بنساء  الـــزواج  إلــى  يسعون  من  يفعل  كما  ممتلكاتها  في  التصرف  لي 
العملية  الحياة  دخلت  أن  فمنذ  مــال(،  لديهن من  فيما  غنيات طمعا 
تعرضت  ويــامــا  آخـــرون  وســيــاســات سخيفة وضعها  لنظم  وأنـــا خــاضــع 
للمساءلة والبهدلة ألنني »خرجت على اللوائح وخالفت نظام العمل«. 
التواجد في  البيت يومًا بعد آخر ممل، ولكن  البقاء في  بأن  وأعترف 
مكان العمل سنة تلو األخرى أكثر مجلبة للملل والمرض، وبالمناسبة 
فإنني لست كسواًل )وأنا سوداني( بل ال أطيق الجلوس أو الرقاد دون أن 
أشغل نفسي بشيء مفيد ماليًا أو نفسيًا أو اجتماعيا، بل ال أتعامل مع 
السرير مطلقا خال ساعات النهار، ولكنني بالتأكيد أفضل البيت على 
مكان العمل، وقد صرت ومنذ أن رزقني اهلل بطفل ثم ثان وثالث ورابع 
ذلك  وظــل  وقتي،  من  يستحقونه  ما  أعطهم  لم  ألنني  بالذنب  أحــس 
اإلحساس يؤرقني رغم أنني ال أمضي دقيقة واحدة في مقهى أو مكان 
عام طلبًا للترفيه، بل أقضي كل أوقات فراغي في البيت، وكنت أشرف 
)في  والدراسة  التحصيل  على  وأساعدهم  األكاديمي  عيالي  أداء  على 
كل المواد عدا الرياضيات والفيزياء والكيمياء فمعرفتي بهذه العلوم 
ليس بأفضل من معرفة راقصة شرقية بنواقض الوضوء(، وكنت ألعب 
مع عيالي على األجهزة االلكترونية ويرغمني أصغر عيالي على لعب 
كرة القدم معه مع أن قدراتي فيها أضعف من قدراتي في الرياضيات 

والفيزياء.
أعرف نساء متزوجات برجال ميسوري الحال يعملن في وظائف ال 
يكفي عائدها حتى لتغطية نفقات المواصات ووجبة اإلفطار، يعني 
وظائف عديمة الجدوى، ولكن هذه الفئة من النساء تكره »الحبس في 
البيت« فتجد الواحدة منهن تترك عيالها مع جدتهن أو تحت إشراف 
دادة بينما هي طالعة ونازلة على الفاضي أحيانا ولضرورة إثبات الذات 
أقــدره حتى لو كان  والــوجــود واالستقال في أحيان أخــرى، وهــذا أمــر 
من  بوقتك  أولــى  أوالدك  أن  اعلمي سيدتي  ولكن  هزيا،  العمل  عائد 
وهم  عيالك  مراقبة  فرصة  نفسك  على  تضيعي  فا  »تعبانة«،  وظيفة 

ينمون.
نــظــر نحو  بــكــام سيجعلني أســقــط مـــن  ــذا  وســأخــتــم حــديــثــي هـ
70 بــالــمــائــة مــن الـــرجـــال: فــي كــل الـــمـــرات الــتــي دخــلــت فــيــهــا زوجــتــي 
أكـــون معها  كــي  لنحو شهر  »إجــــازة وضـــع«  أخـــذت  لــلــوالدة  المستشفى 
والنوم  السهر  مناوبات  األول من عمر طفلنا، ألقاسمها  الشهر  خال 
كي ال تنهار بعد معاناة تسعة أشهر لم تعرف خالها متعة النوم على 
البطن أو الظهر، ألن السنوات األولى من عمر أي طفل نوع من الحمل 

خارج الرحم.

)�إثر�ء( يحتفي بالبدر في ليلة فنية �ساحرة ت�سيء �سماء �لظهر�ن

�لقب�لض عللى �لمتهميلن ب�سلرقة فيلا محملد �سلاح

كتبت: زينب إسماعيل

تصوير- محمود بابا 
اإلرسالية  مستشفى  أعلن 
ــيـــة اســـتـــقـــبـــال حــــاالت  األمـــريـــكـ
ــي فـــرع  ــارة الــطــبــيــة فــ ــشــ ــتــ االســ
ــمـــد  ــــك حـ ــلــ ــ ــمــ ــ مــــســــتــــشــــفــــى الــ
اإلرســـالـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة، الـــذي 
يـــنـــايـــر  مـــــــن   26 فـــــــي  ــح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
الماضي، في الوقت الذي كشف 
ــوالدة  ــ ــاالت الـ ــ عـــن اســتــقــبــال حـ
مــارس   26 مــن  بــدءا  والعمليات 

الجاري.
ــم تــصــمــيــم الــمــســتــشــفــى  تــ
التقنيات  بــأحــدث  جــهــز  الــــذي 
بــمــا ينقذ  الــعــالــمــيــة،  الــطــبــيــة 
ــى فــــــي أقـــــصـــــى وقــــت  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ الـ
الــذي يمنح  الــوقــت  ممكن، فــي 
الفاخر  للمستشفى  التصميم 
نـــجـــوم،   5 ــادق  ــنــ ــفــ لــ الـــمـــشـــابـــه 
ــا بـــالـــراحـــة لــلــمــريــض  إحـــســـاسـ
مـــــــن خـــــــــال إطــــــــاالتــــــــه عـــلـــى 
الــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء الــتــي 
تـــتـــوزع فـــي عـــدد مـــن مــســاحــاتــه 

الخارجية.
تم تصميم أقسام الطوارئ 
والوالدة لتتصل مباشرة بغرف 
أسرع  إنقاذ  أجل  من  العمليات 
لــــلــــمــــريــــض. وجـــــهـــــز بــــأحــــدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة األولـــــى 
حيث  البحرين،  في  نوعها  من 
تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــات داخـــل 
الـــتـــي تتصل  الــعــمــلــيــات  ــرف  غــ
مباشرة في أي موقع في العالم، 
األطباء  بين  مــا  التحاور  ليتم 

بخصوص أي حالة طبية.
االستيعابية  الطاقة  تبلغ 
ســريــرا،   125 نحو  للمستشفى 

لــــإقــــامــــة،  ــا  ــهـ ــنـ مـ ســــريــــر   100
القصوى.  للعناية  ســريــرا  و25 
الــواســعــة  الــغــرف  وتــطــل جميع 
ــات خـــــضـــــراء.  ــحــ ــطــ ــســ عــــلــــى مــ
وتــخــتــلــف تــصــنــيــفــاتــهــا مـــا بين 
والسوبر  العادية  اإلقامة  غرف 

ديلوكس واألجنحة الفندقية.
التنفيذي  الرئيس  وأفصح 
لمستشفى اإلرسالية األمريكية 
ــور جــــــــــورج تـــشـــيـــريـــان  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــل  ــة داخــ ــيـ خـــــال جـــولـــة إعـــامـ
ــد أمـــس  ــديــ الـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــجــ
األربــعــاء )15 مــارس 2023( عن 
خــدمــات  يــقــدم  المستشفى  أن 

للفروع  مشابهة  مــمــيــزة  طبية 
األسعار، حيث  وبنفس  األخرى 
ــوالدة من  تــبــدأ أســعــار بــاقــات الــ
700 دينار بحريني لإقامة في 
الـــعـــاديـــة وحـــتـــى 1550  ــغـــرف  الـ
ديـــنـــارا لــإقــامــة فـــي األجــنــحــة 

الملكية.
وذكـــــر مـــديـــر الــمــســتــشــفــى، 
المستشفى  افتتاح  أن  جيباك 
الـــمـــاضـــي  يـــنـــايـــر  ــن  ــ مـ  26 ــي  ــ فـ
تزامن مع افتتاح أول مستشفى 
لــــإرســــالــــيــــة األمــــريــــكــــيــــة فــي 
ــي نــفــس الـــتـــاريـــخ،  الــمــنــامــة، فـ
وذلك بعد مرور 120 عاما على 

انـــطـــاقـــة خــــدمــــات اإلرســـالـــيـــة 
األمريكية في سوق المنامة.

الجديد  المستشفى  يضم 
طاب  لتدريب  تعليميا  مــركــزا 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن، 
كــمــا وقــــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مع 
أكــبــر الــمــراكــز الــعــالــمــيــة، مايو 
كلينك – مقره بريطانيا- والتي 
الخبرات  تــبــادل  يتم  بموجبها 

الطبية والتكنولوجية. 
الطبية  الــخــدمــات  ويــقــدم 
فـــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــازل لــــلــــمــــرضــــى 
الطعام  وخدمات  المحتاجين، 
ــق الــمــســتــشــفــى  ــ ــرافــ ــ داخـــــــــل مــ

الروبوتات،  الفندقي باستخدام 
األولــى من  الخدمة  والتي تعد 

نوعها في الخليج العربي.
تقنيات  المستشفى  يضم 
وغــــــــــرف مــــجــــهــــزة الســـتـــقـــبـــال 
جائحة  أي  أو  ــا  كـــورونـ مــرضــى 
تـــم تخصيص  حــيــث  مــرتــقــبــة، 
بـــضـــغـــط  زودت  عـــــــــزل  غـــــــــرف 
مختلف عن الضغط الخارجي، 
وتقنيات ال تعتمد على اللمس 
بتاتا، كما زودت بأحدث األجهزة 
بسببها  تتصل  الــتــي  والــبــرامــج 
أقــســام  مــع  مــبــاشــرة  الصيدلية 
ــاء،  ــبـ ــرف األطـ ــ الــمــســتــشــفــى وغـ

حــيــث تــصــل األدويــــة إلـــى مركز 
يصفها  أن  بــمــجــرد  الصيدلية 
الطبيب عبر برنامج إلكتروني، 
كما تنتقل مباشرة إلى الطوابق 
أجهزة مخصصة.  عبر  العلوية 
وذات األجهزة تنقل عينات الدم 
دون  من  مباشرة  المختبر  إلــى 

وسيط بشري.
اعــتــمــد الــمــســتــشــفــى شــعــار 
البسيط  األمريكية  اإلرســالــيــة 
ــيــــة  ــلــ ــم الــــداخــ ــيــ ــامــ ــتــــصــ فــــــي الــ
لــلــمــرافــق، والـــــذي يــرتــكــز على 
ألوان الطبيعة بما فيها األخضر 
الـــمـــرتـــبـــط بـــشـــجـــرة الـــشـــعـــار، 

ــا تــــم اعـــتـــمـــاد الـــمـــســـاحـــات  كـــمـ
الــتــصــمــيــمــيــة الـــواســـعـــة لــمــنــح 
إحساس بالفخامة، وتوزيع أكبر 
لمساحات الجلوس في طوابقه 

المتعددة.
كــمــا يــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة 
مرافقه  تشغيل  فــي  الشمسية 
كــهــربــائــيــا، حــيــث تــوفــر األلــــواح 
حــاجــتــه  مــــن   %50 الـــشـــمـــســـيـــة 
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــيــــة. فـ ــيــــومــ الــ
الخضراء  المسطحات  تعتمد 
عــلــى الــمــيــاه الــمــعــاد تــدويــرهــا 

للري.

م�ضاحات ت�ضميمية لإنقاذ املر�ضى

م�ست�سفى فلللي  نللجللوم   5 فللنللدق  �لإر�لللسلللالللليلللة«..  حللمللد  »�لللملللللك 
الـخـلـيـج فـي  نـوعـهـا  مـن  الأوىل  وتـكـنـولـوجـيـات  الأ�ضـعـار..  بـاأقـل  ولدة  بـاقـات 

بللالللتللعللاون مللع »�لللثللقللافللة«.. 
فعاليات  تنظم  �إيلطاليا  �سلفلارة 
بمنا�سبة يوم �لت�سميم �لإيطالي

لــوزارة  السنوي  الحدث   ،2023 اإليطالي  التصميم  يــوم  بمناسبة 
وزارة  مــع  بالتعاون   )MAECI( الــدولــي  والــتــعــاون  الخارجية  الــشــؤون 
في  فعاليات  ثــاث  المنامة  فــي  اإليطالية  الــســفــارة  نظمت  الثقافة، 

البحرين.
ويتم االحتفال بيوم التصميم اإليطالي كل عام في أكثر من 100 
الترويجية  األنشطة  واسع من  برنامج  ويتكون من  العالم  دولة حول 
اإليطالية  الثقافية  والمعاهد  والقنصليات  السفارات  بها  تقوم  التي 

للترويج للتصميم والهندسة المعمارية اإليطالية في الخارج.
البحرين  في  اإليطالية  السفارة  ستستضيف  السياق،  هــذا  وفــي 
السيدة فيديريكا ساال، القيمة الفنية اإليطالية ومستشارة التصميم 
الــتــي تـــتـــراوح مـــجـــاالت نــشــاطــهــا بــيــن الــتــصــمــيــم والـــفـــن والــهــنــدســة 
النشر  لــدور  ومحررة  كأمينة  أيضا  ســاال  فيديريكا  تعمل  المعمارية. 
 The Good Life« وهي أيضا رئيسة تحرير مجلة Rizzoli الدولية مثل

ltalia» المتخصصة في قطاع األعمال ونمط الحياة اإليطالي.
تقدم   ،2023 اإليطالي  التصميم  يــوم  من  النسخة  هــذه  بمناسبة 
لعام  المختار  الموضوع  مع  تتماشى  فعاليات  ثاثة  ســاال  فيديريكا 

2023: »الجودة التي تضيء. طاقة التصميم للناس والبيئة«.
وصـــرحـــت ســفــيــرة إيــطــالــيــا فـــي الــمــنــامــة فـــي مــقــابــلــة: »يــعــد يــوم 
إيــطــالــيــا« في  فــي  »صــنــع  لتعزيز  مــمــيــزة  فــرصــة  اإليــطــالــي  التصميم 
الخارج، والذي يعرف دائما بالجمع بين البحث الدؤوب عن الجمال 
الجمالي والوظائف المبتكرة للمنتج، مع مراعاة تأثيره االجتماعي 

والبيئي. 
الموضوع المختار لهذه النسخة هو »الجودة التي تنير«. ترتبط 
واألقــالــيــم:  »الــنــاس   2030 بإكسبو    والبيئة  للناس  التصميم  طــاقــة 
االبتكار والشمول والتجديد«، والذي ال يجسد فقط الرؤية اإليطالية 
لترشيح روما كمدينة مضيفة، ولكن أيضا لمستقبل أجيالنا الجديدة، 
باسم  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمــم  أهــداف  مع  يتماشى  بما 

»االستدامة والشمول واالبتكار«.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
المصرية  الــشــرطــة  أعــلــنــت 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى الـــمـــتـــهـــمـــيـــن 
بــســرقــة فــيــا العــــب كــــرة الــقــدم 
وضبط  صـــاح،  محمد  الشهير 
المسروقات التي استوليا عليها.
تــبــيــن أن أحـــد الــلــصــيــن هو 
فرد أمن سابق بالكومبوند الذي 
الــفــيــا، وأنـــه استعان  تــوجــد بــه 
بصديق له للسرقة لعلمه بأنها 

مملوكة لصاح وأنها خالية.
ــان الــــلــــذان  ــلــــصــ ــرف الــ ــ ــتـ ــ اعـ
يقيمان في مدينة اإلسماعيلية 
الــقــاهــرة(،  كــيــلــومــتــرا شـــرق   90(
الثاني  يــوم  الفيا  ســرقــا  أنهما 
من مارس الجاري، لكن الواقعة 

اكتشفت بعد مرور عشرة أيام.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
ــبــــاغ  الــــمــــصــــريــــة إنـــــــه عــــقــــب الــ
بـــالـــواقـــعـــة تــــم إجـــــــراء تــحــريــات 
المعلومات، ومن  وجمع  مكثفة 
ــبـــع خــــطــــوط الــســيــر  ــتـ خــــــال تـ

ــزة األمـــنـــيـــة من  ــهــ تــمــكــنــت األجــ
وتبين  الواقعة  مرتكبي  تحديد 
سبق  »أحدهما  )شخصان  أنهم 
بالمجمع  أمــن  كــفــرد  العمل  لــه 
السكنى المشار إليه« - مقيمين 
وأن  #اإلسماعيلية(  بمحافظة 
ــاريـــخ )2(  ــتـ بـ ــبـــت  ــكـ ارتـ الـــواقـــعـــة 

مارس الجاري.
وعـــقـــب تــقــنــيــن اإلجـــــــراءات 
تــــم ضــبــطــهــمــا وبــمــواجــهــتــهــمــا 
اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر 
سابقة  إلــى  نــظــرًا  بأنه  أحدهما 
التجمع  بــذات  أمــن  كفرد  عمله 
السكني وعلمه بخلو الفيا من 
قاطنيها خطط الرتكاب الواقعة 
الثاني  المتهم  مــع  بــاالشــتــراك 
حيث قاما بتسلق السور الخلفي 
والــدلــوف  إليها  الــمــشــار  للفيا 

للداخل وارتكاب الواقعة.
المسروقات  كــل  ضبط  وتــم 
ــة الــريــاضــيــة  ــذيـ )عــــدد مـــن األحـ
من  قطعة   – فضية  مــيــدالــيــة   –
الــكــريــســتــال – عـــدد مـــن أجــهــزة 

الريسيفر(.
بـــاســـتـــدعـــاء الــمــبــلــغ تــعــرف 
عــلــى الــمــضــبــوطــات واتــهــمــهــمــا 

بالسرقة.

تـــــــم اتـــــــخـــــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة.. وتــــولــــت الــنــيــابــة 

العامة التحقيق.

الـــعـــامـــة  اإلدارة  مـــــن  وفـــــــد  شـــــــــارك 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــــة الــجــنــائــيــة بــرئــاســة 
الــعــمــيــد عــبــدالــعــزيــز مــعــيــوف الــرمــيــحــي 
الــعــامــة للمباحث  لــــإدارة  الــعــام  الــمــديــر 
الوطنية  اللجنة  مقرر  الجنائية  واألدلــة 
الــدورة  اجتماع  في  المخدرات،  لمكافحة 
الــتــابــعــة لــأمــم  الـــمـــخـــدرات  لــلــجــنــة   66
فيينا  النمساوية  العاصمة  في  المتحدة 
والـــتـــي تــعــقــد خــــال الــفــتــرة مـــن 17-10 

مارس الجاري.
وفي كلمته التي ألقاها في االجتماع، 
للمباحث  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  نقل 
واألدلــــــة الــجــنــائــيــة تــحــيــات الــفــريــق أول 
وزير  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ 
الطيبة  وتمنياته  للمجتمعين  الداخلية 
بنجاح أعمال هذا االجتماع الذي ُيظهر 
رغبة مملكة البحرين الصادقة في مواصلة 
تــعــزيــز وســـائـــل وآلـــيـــات الـــتـــعـــاون األمــنــي 
الدولي، والمساهمة الفّعالة والشراكة مع 
الدولية  المخدرات  مكافحة  أجهزة  كافة 
واإلقــلــيــمــيــة بــاإلضــافــة إلـــى الــمــؤســســات 
المتحدة  األمـــم  مكتب  ومــنــهــا  العالمية 
أجل  من  والجريمة،  بالمخدرات  المعني 
أرحـــب ووســائــل أنجح  آفـــاق  إلــى  التوصل 

للحد من آفة المخدرات.
ــار الـــى أن الــحــضــور والــمــشــاركــة  ــ وأشـ
ــبـــحـــريـــن فــــي هـــذا  ــلـــة لــمــمــلــكــة الـ ــاعـ الـــفـ
ــدار  ــ ــى مـ ــلـ الـــتـــجـــمـــع الـــــدولـــــي الـــكـــبـــيـــر عـ
اهتمام  إطــار  في  يأتي  السابقة،  الـــدورات 
مكافحة  لجهود  البحرين  مملكة  ودعـــم 
ــمــــخــــدرات والــــمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة غــيــر  الــ
من  والحد  تناميها  ومواجهة  المشروعة 
مع  ُمتسقًا  يأتي  مــا  وهــو  عليها،  الطلب 
رؤيــــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي أهــمــيــة بــنــاء 
بنمط حياة صحي  أفــراده  ينعم  مجتمع 
خــاٍل مــن الــمــخــدرات، مــؤكــدا أن مواجهة 
آفة المخدرات تعد من أولويات الحفاظ 

على الصحة واألمن في المجتمع.
ــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــد حـ ــ كـــمـــا أكـ
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  تــنــفــيــذ  فـــي 
الـــمـــخـــدرات والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة، حيث 
النسخة  بتدشين  مؤخرًا  المملكة  قامت 

الــوطــنــيــة لمكافحة  الــخــطــة  الــثــانــيــة مــن 
الــمــخــدرات مــع الــتــركــيــز خـــال اإلصـــدار 
الجديد على أن ُتلبي هذه الخطة جميع 
على  الطلب  بخفض  المتعلقة  الجوانب 
الــعــرض، وهلل  فـــرص  وتقليل  الــمــخــدرات 
الخطة  فـــإن اإلصــــدار األول مــن  الــحــمــد 
المذكورة قد حقق نسبة نجاح كبيرة بلغت 
الجهود  حجم  تعكس  نسبة  وهــي   ،%97
هذه  مكافحة  فــي  المملكة  تبذلها  الــتــي 
تلك  أن  إلــى  مــشــيــرًا  ومحاصرتها،  اآلفـــة 
أواًل وتنفيذًا  الخطة جاءت برؤية وطنية 
لــســيــاســات األمـــــم الــمــتــحــدة وبـــاألخـــص 
الــمــكــتــب الــمــعــنــي بــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
المبرمة  الدولية  واالتفاقيات  والجريمة 
ــدءًا بالتضييق  بــ الــشــأن، وذلـــك  فــي هـــذا 
على تلك السموم من منابعها وصواًل إلى 
توفير العاج للمدمنين وإعادة إدماجهم 

في المجتمع.
ــى جــهــود  ــ كـــمـــا تـــطـــرق فــــي كــلــمــتــه إلـ
ــانــــب مـــكـــافـــحـــة عـــرض  الـــمـــمـــلـــكـــة فــــي جــ
مكافحة  إدارة  أن  إلــى  ُمشيرًا  المخدرات 
في  ملحوظًا  ارتفاعًا  حققت  المخدرات 
ضــبــط تــجــار ومـــروجـــي الـــمـــواد الــمــخــدرة 
ذات  األخـــرى  اإلدارات  كافة  مــع  بالتعاون 
الــداخــلــيــة مــثــل شـــؤون  فـــي وزارة  الــصــلــة 
باإلضافة  السواح،  وقيادة خفر  الجمارك 

إلى عدم إغفال الجانب التشريعي أيضًا، 
وعلى  الــبــحــريــن  مملكة  حــكــومــة  أن  كــمــا 
لتعزيز  دائـــمـــا  تــســعــى  الـــدولـــي  الــصــعــيــد 
عــاقــاتــهــا الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى إحــبــاط 
بالتنسيق  الـــمـــخـــدرات  تــهــريــب  عــمــلــيــات 
فقد  وعــلــيــه  الـــعـــالـــم،  دول  مــخــتــلــف  مـــع 
عملت على توفير معلومات استخباراتية 
أثمرت عن ضبط عدد كبير من القضايا 
بــالــتــعــاون مــع األشـــقـــاء فــي دول مجلس 
الــعــالــم،  دول  وبــعــض  الخليجي  الــتــعــاون 
مملكة  بتحقيق  الــجــهــود  تــلــك  وتــكــلــلــت 
متميزًا  وعربيًا  خليجيًا  إنجازًا  البحرين 
بمملكة  الــداخــلــيــة  وزارة  ــوز  فـ فــي  َتــمــّثــل 
أفضل  فئة  فــي  األول  بالمركز  البحرين 
تعاون عملياتي معلوماتي أدى إلى ضبط 
التي  الــجــائــزة  ضمن  الــمــخــدرات،  قضايا 
لمجلس  العامة  األمــانــة  سنويا  تنظمها 
وزراء الداخلية العرب وذلك بعد أن كانت 
ألربعة  الثاني  المركز  حققت  قد  اإلدارة 
أيضًا  التأكيد  مــن  والبــد  متتالية،  أعـــوام 
فــي هـــذا الــمــجــال عــلــى احــتــرام المملكة 
المتعلقة  الــدولــيــة  لــاتــفــاقــيــات  الــكــبــيــر 
ــاء بــكــافــة  ــ ــوفـ ــ ــمــــخــــدرات والـ بــمــكــافــحــة الــ

التزاماتها الدولية في هذا المجال.
العام  المدير  أشار  كلمته،  وفي ختام 
التجربة  إلى  الجنائية  واألدلــة  للمباحث 

البحرين  مملكة  طبقتها  الــتــي  الـــرائـــدة 
فـــي مــجــال قـــانـــون الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
المستفيدين  عـــدد  بــلــغ  حــيــث  الــبــديــلــة، 
شخصًا   4766 تطبيقه  منذ  القانون  من 
هـــنـــاك  أن  كـــمـــا  الـــــذكـــــور واإلنــــــــــــاث،  ــن  ــ مـ
شراكات مميزة مع جهات ومؤسسات من 
توفير  ليتم  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
االنتهاء  بعد  للمستفيدين  عمل  فــرص 
مــن إتــمــام الــعــقــوبــة الــبــديــلــة، مــع األخــذ 
أعــدت  قــد  الداخلية  وزارة  بــأن  باالعتبار 
يستهدف  المفتوحة  للسجون  برنامجًا 
المستوفين للشروط والمعايير القانونية 
بهدف إعادة تأهيلهم بشكل خاص إلعادة 
بالمجتمع،  السليمة  بالصورة  إدماجهم 
ُتمثل  التجربة  تلك  أن  فيه  الشــَك  ومما 
ــازات وزارة  ُيــضــاف إلنـــجـ نــجــاحــًا جـــديـــدًا 

الداخلية في مكافحة تلك اآلفة.
ــال الــــــــــدورة 66  ــ ــمـ ــ ــامــــش أعـ ــى هــ ــلــ وعــ
لــلــجــنــة الـــمـــخـــدرات، فــقــد اجــتــمــع مــديــر 
العامة  بــاإلدارة  المخدرات  مكافحة  إدارة 
نظرائه  مــع  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث 
بدول  المخدرات  مكافحة  أجهزة  مديري 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 
وذلك في مكتب البعثة الدائمة لمجلس 
ــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة لــدى  ــعـ ــتـ الـ
األمـــم الــمــتــحــدة والــهــيــئــات الــتــابــعــة لها، 
المتعلقة  القضايا  تناول االجتماع  حيث 
بالمخدرات وُسبل تعزيز التعاون بين دول 
ــة، فــضــًا  ــ الــمــجــلــس لــمــكــافــحــة تــلــك اآلفـ
المجلس  دول  بــيــن  الــخــبــرات  تــبــادل  عــن 
األداء  مـــســـتـــويـــات  ــــع  رفـ فــــي  لــلــمــســاهــمــة 
للتطوير  المستقبلية  التطلعات  وتلبية 
ــديـــث بـــمـــا يـــخـــدم تـــطـــلـــعـــات دول  ــتـــحـ والـ

المجلس كافة في هذا المجال.
الــعــامــة  اإلدارة  عــــام  مــديــر  قــــام  وقــــد 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة بــافــتــتــاح 
جـــنـــاح مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــعــرض 
للجنة   66 الـــــدورة  الــمــصــاحــب الجــتــمــاع 
الـــمـــخـــدرات الــتــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة، 
مملكة  وجهود  تجربة  الستعراض  وذلــك 
مكافحة  مــجــال  فــي  المتميزة  البحرين 

آفة المخدرات. 

بـــرعـــايـــة كــريــمــة مـــن رئــيــس 
المجلس األعلى للصحة رئيس 
السكري  جمعية  إدارة  مجلس 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة، وقــعــت 
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون مــــــع شـــركـــة 
»ســيــرفــيــيــه« لـــبـــدء ســلــســلــة من 
المبادرات والمشاريع المشتركة 
ــة الــمــجــتــمــع  لـــتـــحـــســـيـــن صــــحــ
ــل مــــخــــاطــــر اإلصـــــابـــــة  ــيــ ــلــ ــقــ وتــ
ــب واألوعــــــيــــــة  ــلــ ــقــ بـــــــأمـــــــراض الــ
الدموية وتحسين رعاية مرضى 

السكري في البحرين.
وقــــع االتــفــاقــيــة مـــن جــانــب 
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــم إبـ ــ ــريــ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــ
الــهــاجــري نــائــب رئــيــس مجلس 
وقــعــهــا  فــيــمــا  الــجــمــعــيــة،  إدارة 
ــيـــد  ــة الـــسـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ نــــيــــابــــة عــــــن الـ

ــيــــث تــمــت  انــــتــــونــــي مــــالــــيــــة، حــ
المشتركة  الــمــشــاريــع  مــنــاقــشــة 
الـــتـــي تــشــمــل: فــعــالــيــات تــوعــيــة 
مجتمعية لتسليط الضوء على 
أهمية االكتشاف المبكر لمرض 

الــســكــري ومــعــرفــة ضــغــط الـــدم 
بشكل صحيح،  عليه  والسيطرة 
ــتــــزويــــد  ــات عـــلـــمـــيـــة لــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ
بمستجدات  الــطــبــيــة  الــطــواقــم 
رعاية مرضى السكري باإلضافة 

إلـــى االســتــعــداد لــلــصــيــام خــال 
شهر رمضان. 

ــذه الــمــنــاســبــة صــرحــت  ــهـ وبـ
قائلة:  الهاجري  مريم  الدكتورة 
ــيـــع هـــذه  ــتـــوقـ ــداء بـ ــ ــعـ ــ »نــــحــــن سـ

جمعية  تتمتع  حيث  االتفاقية، 
ــة  ــركــ ــريــــن لـــلـــســـكـــري وشــ ــبــــحــ الــ
ــخ طـــويـــل مــن  ــاريـ ــتـ ســيــرفــيــيــه بـ
التعاون، وستعمل هذه االتفاقية 
التي  الشراكة  هذه  ترسيخ  على 
رعاية  لتحسين  جــاهــدة  تسعى 
الــمــصــابــيــن بمرض  األشـــخـــاص 
الــســكــري فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــجــودة  عــالــي  محتوى  وتقديم 
قائم على األدلة العلمية ألفراد 
في  والمتخصصين  المجتمع 

الرعاية الصحية«. 
مثل  أّن  الـــهـــاجـــري  ــدت  ــ وأكــ
هــــذه الـــشـــراكـــات تــعــزز الــشــراكــة 
المجتمعية التي تسعي جمعية 
لتنفيذها  البحرينية  السكري 
رؤيتها  من  انطاقا  تأتي  والتي 
ــا بـــهـــدف زيــــــــادة نــشــر  ــهـ ــتـ ــالـ ورسـ
للوقاية  السكري  بمرض  الوعي 

منه والحد من مضاعفاته. 
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»ال�سكري البحرينية« و�سركة »�سيرفييه« توقعان اتفاقية تعاون ثنائي

اجتماًعا،  للقضاء،  األعلى  المجلس  عقد 
بن  الشيخ خالد  برئاسة  األربــعــاء،  أمــس  صباح 
رئيس  الــمــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  آل خليفة  عــلــي 

محكمة التمييز.
وجــــرى خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض خطة 
في  استعراضها  التي جرى   ،2023 للعام  العمل 

االجتماع العام للقضاة في فبراير 2023.
ووافق المجلس على اعتماد وإصدار معايير 
جودة العمل القضائي التي أعدت وفقًا ألفضل 
الــمــمــارســات الــدولــيــة، حــيــث تــم وضـــع مــســارات 
مــتــخــصــصــة لــقــيــاس جـــــودة الــعــمــل الــقــضــائــي 
كل  في  التخصص  مع  تتناسب  قياس  ومعايير 

مسار.

كما وافق المجلس على ترشيحات عدد من 
المتدربين ضمن مشروع قضاة المستقبل لتولي 
الــقــضــاء، مــمــن اســتــوفــوا االشــتــراطــات  منصب 
والتقييمات  واالخـــتـــبـــارات  الــتــدريــب  ــتـــازوا  واجـ
حركة  ترشيحات  وكذلك  المعدالت،  أعلى  وفق 

الترقيات القضائية.
إعادة  تشكيل محكمة  إعــادة  المجلس  وأقر 
إضافيين  قاضيين  وإلحاق  واالفــاس  التنظيم 

اليها لتعزيز عمل المحكمة.
المحاكم  عمل  سير  على  المجلس  واطلع 
إعــادة تشكيل عــدد منها، في إطــار رفع  ودراســـة 
كفاءة األداء وحسن سير إدارة الجلسات وتنمية 

التخصص وتعزيز جودة القرارات واألحكام.

»الأعلى للق�ضاء« ي�ضدر معايير قيــا�س جــودة الأداء الق�ضائي

تـــــرأس ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بن 
خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية 
اللجنة األمنية  اللجنة األمنية، اجتماع  رئيس 
الضباط  من  عــدد  بحضور  2023م  لعام  الثالث 

من ممثلي اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
رحب سمو محافظ  االجتماع،  في مستهل 
سموه  مــؤكــدًا  بالحضور،  الجنوبية  المحافظة 
في  واألمــنــيــة  المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ  دور 
ترسيخ دعائم األمن عبر مختلف أطر التعاون 
والــتــنــســيــق األمـــنـــي الــمــشــتــرك، مــشــيــدًا ســمــوه 
البحرين  الباهر لسباق جائزة  بالنجاح األمني 
توجيهات  بمتابعة  واحــــد،  لــلــفــورمــوال  الــكــبــرى 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
خال  والسامة  األمــن  لتوفير  الداخلية،  وزيــر 

فترة السباق.
المحافظ  سمو  اطــلــع  آخـــر،  صعيٍد  وعــلــى 
رئــيــس الــلــجــنــة األمــنــيــة، عــلــى عـــرض مشترك 
واإلدارة  الجنوبية  المحافظة  شرطة  لمديرية 
العامة للمرور، حول االستعدادات األمنية تزامنا 
أوصى  حيث  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  مع 
شرطة  دور  إلبــــراز  والــتــعــاون  بالتنسيق  ســمــوه 
الــمــروريــة التخاذ  والـــدوريـــات  المجتمع  خــدمــة 
كل االستعدادات والتدابير األمنية المسبقة في 
الطرق الرئيسة والجوامع والمساجد واألسواق 
المحافظة،  مناطق  كــل  فــي  الــعــامــة  والــمــرافــق 
والــمــروريــة  األمنية  التجهيزات  إلــى  بــاإلضــافــة 
نطاق  فــي  تقع  التي  العيد  لمصليات  المتبعة 

المحافظة.
وقــــد تــابــع ســمــو الــمــحــافــظ عـــرضـــًا مــرئــيــًا 
التطلعات  المدني حول  للدفاع  العامة  لــإدارة 

القائم  التعاون  إلبــراز  واألمنية  اإلستراتيجية 
مـــع الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة وذلــــك لــتــعــزيــز دور 
التوعوية  الحمات  خــال  من  والــوعــي  الرقابة 
والـــبـــرامـــج الــمــشــتــركــة، بــمــا يـــواكـــب احــتــيــاجــات 
بالصورة  المجال األمني  وتطلعات األهالي في 
المبذولة  بالجهود  سموه  مشيدًا  النموذجية، 
التنسيق  المدني في  للدفاع  العامة  اإلدارة  من 
ــي الـــمـــشـــتـــرك فــــي مــخــتــلــف الـــمـــبـــادرات  ــنــ األمــ

والبرامج األمنية الهادفة.
كما اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
رئيس اللجنة األمنية، على عرض مرئي قدمه 
ضابط التنسيق األمني بالمحافظة الجنوبية، 
حيث اشتمل على شكاوى واستفسارات األهالي 
مؤكدًا  تــواصــل،  نظام  عبر  الـــواردة  والمواطنين 
أعضاء  مع  المشترك  التنسيق  استمرار  سموه 
وفــق  أمــنــيــة  إدارة  كــل  مــع  يتناسب  بــمــا  اللجنة 
االستجابة من  اختصاصها، مع تحقيق سرعة 
خال آلية متابعة الشكاوى في المجال األمني 
وإيجاد الحلول التي تلبي االحتياجات األمنية 

وفق أفضل المعايير. 
وفـــي خــتــام االجــتــمــاع، أعـــرب الــحــضــور عن 
الــشــيــخ خليفة بن  لــســمــو  وتــقــديــرهــم  شــكــرهــم 
المحافظة  آل خليفة محافظ  بن خليفة  علي 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة  ــيــــة، عــ ــنــــوبــ الــــجــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــنـــي والـ ــاء الـــوطـ ــمــ ــتــ الــمــجــتــمــعــيــة واالنــ
وسامة  أمــن  لضمان  الجهود  وبــذل  المشترك 
األهالي والمواطنين، مؤكدين المشاركة األمنية 
والبرامج  االستثنائية  الــمــبــادرات  مختلف  فــي 
األمنية التي تتبناها المحافظة وإبراز الجانب 

األمني ودوره الرائد في تنمية المجتمع.

ــظ الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــطـــلـــع عــلــى  ــافـ ــحـ مـ
رم�ضان ل�ضهر  ــيــة  الأمــن ــدادات  ــع ــت ــض ال�

املدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية:

البحرين حري�ضة على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والموؤثرات العقلية

اأميـر منطقـة نجـران يوؤكـد حر�ـس ال�ضـعودية
البحريـن مـع  الم�ضـترك  العمـل  تعزيـز  علـى 

ــب  ــ ــاحـ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل صـ
الــــســــمــــو األمـــــيـــــر جـــلـــوي 
ــن  بـــــــــن عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز بـ
أمــيــر  آل ســـعـــود  مــســاعــد 
بمكتبه  نـــجـــران،  منطقة 
ــــس، الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــن  ــ أمـ
ــن عــلــي  ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـ
مملكة  سفير  خليفة  آل 
المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن 

العربية السعودية.
وخـــال الــلــقــاء، رحــب 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ســــــمــــــو أمـــــــيـــــــر مـ
نــــجــــران بــســفــيــر مــمــلــكــة 
المملكة  لـــدى  الــبــحــريــن 
ــة،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
مــتــمــنــًيــا لــه الــتــوفــيــق في 
أداء مهامه الدبلوماسية، 
ــم فـــــي تـــعـــزيـــز  ــهـ ــسـ ــا يـ بــــمــ
الــــــــعــــــــاقــــــــات األخـــــــويـــــــة 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة بين 
الشقيقتين،  المملكتين 
ــتـــمـــام  ــًدا ســــمــــوه اهـ ــ ــؤكــ ــ مــ
العربية  المملكة  وحرص 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــشـــقـــيـــقـــة 

العمل  الدائم على تعزيز 
شقيقتها  مــع  الــمــشــتــرك 
ــبــــحــــريــــن بــمــا  مـــمـــلـــكـــة الــ
وتطلعات  مصالح  يخدم 
الــمــمــلــكــتــيــن وشــعــبــيــهــمــا 

الشقيقين.
ــه، أعــــــرب  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ عـــــــــلـــــــــي بـــــن 
آل  علي  بــن  عبدالرحمن 
خليفة عن شكره وتقديره 

لــصــاحــب الــســمــو األمــيــر 
بن  عبدالعزيز  بن  جلوي 
مساعد آل سعود على ما 
ــرم الــضــيــافــة  لــقــيــه مـــن كــ
ــن االســـــتـــــقـــــبـــــال،  ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
ــه  ــقـ ــقـ ــا حـ ــ ــمــ ــ ــ ــًدا ب ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
الــمــشــتــرك بين  الــتــعــاون 
الشقيقتين  المملكتين 
من خطوات متقدمة على 

الُصعد كافة.

حــصــل مـــطـــار الــبــحــريــن الـــدولـــي 
العالم  أفــضــل مــطــار فــي  على جــائــزة 
ــائـــزة أفــضــل  فـــي مــنــاولــة األمــتــعــة وجـ
مــوظــفــي مــطــار فــي الــشــرق األوســـط، 
وذلـــــك فـــي حــفــل جـــوائـــز الـــمـــطـــارات 
العالمية الذي أقيم في اكسبو مباني 
الـــعـــاصـــمـــة  ــــي  فـ  2023 ــن  ــريـ ــافـ ــسـ ــمـ الـ

الهولندية أمستردام.
الحفل  خــال  الجائزتين  وتسلم 
ــد الـــزيـــانـــي رئــيــس  ــ ــد راشــ ــ الـــســـيـــد زايــ
طيران  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس 
والـــســـيـــد محمد  الــقــابــضــة  الــخــلــيــج 
التنفيذي  الرئيس  البنفاح  يــوســف 

لشركة مطار البحرين.
وتعتبر جوائز المطارات العالمية 
تراكس  سكاي  مؤسسة  تنظمها  التي 
صناعة  فــي  التقييم  أدوات  أهـــم  مــن 
نــتــائــجــهــا على  تــعــتــمــد  إذ  الـــطـــيـــران، 
تصويت المشاركين في أكبر استقصاء 

لرضا العماء عالميًا.
نوعية  إضــافــة  الجائزتان  وتشكل 
إلـــى رصــيــد مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي 
فــي اإلنـــجـــازات الــدولــيــة والــــذي يعزز 
مــــن مـــوقـــعـــه فــــي مـــصـــاف الـــمـــطـــارات 

اإلقليمية والدولية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أعـــــرب الــســيــد 
ــد الـــزيـــانـــي رئـــيـــس مجلس  ــ ــد راشـ ــ زايـ
الخليج  طيران  مجموعة  شركة  إدارة 
بهذا  واالعــتــزاز  الفخر  عــن  القابضة 
لمستوى  الــمــرمــوق  الــدولــي  التقدير 
مما  الــدولــي  البحرين  مطار  خدمات 
سفر  تجربة  بتقديم  االلــتــزام  يجسد 
المسافرين.  لجميع  ومريحة  سلسة 
الدولي  البحرين  أن مطار  إلى  وأشــار 

لـــه دور مـــحـــوري فـــي قــطــاع الــطــيــران 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــــذي يحظى 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ــم كـــبـــيـــر مـــــن حـ ــ ــــدعـ بـ
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
خليفة ملك الباد المعظم، ومتابعة 
الملكي  الــســمــو  مـــن صــاحــب  حــثــيــثــة 
آل خليفة  بـــن حــمــد  األمـــيـــر ســلــمــان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لذا 
المستوى  هـــذا  عــلــى  الــجــوائــز  تشكل 
من  تعزز  كما  القطاع  لكفاءة  تأكيدًا 
الطيران  صناعة  فــي  المملكة  مــوقــع 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
وأكـــد الــســيــد زايـــد راشـــد الــزيــانــي 
يــقــدم  الــــدولــــي  الـــبـــحـــريـــن  ــار  ــطـ أن مـ
صــــورة مــشــرقــة وانــطــبــاعــًا مـــؤثـــرًا عن 
الضيافة  وروح  البحرين  مملكة  هوية 

ــــال فــريــق  ــتــــرحــــاب فـــيـــهـــا، مــــن خـ والــ
ومــرافــقــه  المخلصة  وجــهــوده  الــعــمــل 

المتطورة.
ــال الــســيــد محمد  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
التنفيذي  الرئيس  البنفاح  يــوســف 
لقسم  »إن  الــبــحــريــن:  مــطــار  لــشــركــة 
كبيرا في تجربة  دورا  مناولة األمتعة 
الـــمـــســـافـــريـــن عـــبـــر مـــطـــار الــبــحــريــن 
أن  ويسرنا  ومريحة.  سريعة  وجعلها 
على  المسافرين  تقدير  على  نحصل 
الرغم من أنهم ال يرون بشكل مباشر 
الــعــمــل الـــذي يــقــوم بــه مــوظــفــو قسم 
وعــنــايــتــهــم بجميع  األمــتــعــة  مــنــاولــة 

التفاصيل«.
وأضـــــــاف: »تــتــكــامــل جـــهـــود فــريــق 
العمل في مطار مع مستوى المرافق 

الــمــتــطــور لــمــنــح جــمــيــع الــمــســافــريــن 
مميزة  وتجربة  الخدمة  فــي  الكفاءة 
به  نقوم  ما  فهم محور جميع  وآمنة، 

من عمليات«.
بــايــســتــد  إدوارد  ــد  ــيـ ــسـ الـ وقـــــــال 
تــراكــس:  لــســكــاي  التنفيذي  الــرئــيــس 
»نــهــنــئ مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي على 
نجاحه في الحصول على جائزتين من 
ضمن جوائز المطارات العالمية هذا 
الماضية  السنوات  شكلت  لقد  العام. 
مكان  كل  في  للمطارات  كبيرًا  تحديًا 
في العالم مع حلول الجائحة. واآلن 
الجائحة،  تبعات  مــن  نتعافى  ونــحــن 
تعود  المسافرين  أعــداد  برؤية  نسعد 
أن  ويسرنا  الطبيعية،  معدالتها  إلــى 
يحظى  الــدولــي  البحرين  مطار  نــرى 

بهذا التقدير من المسافرين عبره«.
تأسست جوائز المطارات العالمية 
في عام 2000 للقيام بدراسات مستقلة 
عــن رضـــا الــزبــائــن عــلــى نــطــاق دولـــي، 
في  للجودة  مهما  معيارًا  تعتبر  وهــي 
بتقييم 550  تقوم  إذ  المطارات  قطاع 

مطارًا حول العالم.
اللتين  الــجــائــزتــيــن  إلـــى  وإضـــافـــة 
حصل عليهما مطار البحرين الدولي 
ضمن جوائز المطارات العالمية، فقد 
تم كذلك اختيار شركة مطار البحرين 
مـــؤخـــرًا كــأفــضــل مــشــغــل لــمــطــار من 
الحجم المتوسط في جوائز إنجازات 
على  حــصــلــت  كــمــا   .2023 الـــطـــيـــران 
الطيران  الستدامة  المطارات  جائزة 
مبادرة  أفضل  كصاحب  تكريمها  وتــم 
ــة فـــي الــطــيــران  فـــي صــحــة والـــســـامـ

التجاري.

عالميا  مــطــار  اأفــ�ــضــل  جــائــزتــي  يــحــرز  ــي  ــدول ال البحرين  مــطــار 
ــرق الأو�ــضــط ــض ــ� ــار فــي ال ــط ــل مــوظــفــي م ــض ــ� ــة واأف ــع ــت فــي الأم
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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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حميدان: تعزيز ال�شراكة مع »النواب« 

لتطوير اخلدمات كافة

الكهرباء  �ش�ؤون  وزير  حميدان  اإبراهيم  بن  يا�شر  اأكد 

ال�شراكة  تعزيز  على  التنفيذية  ال�شلطة  حر�س  واملاء 

كل  تط�ير  اأجل  من  الت�شريعية  ال�شلطة  مع  والتكامل 

امل�شرية  اأهداف  يرفد  مبا  للم�اطنني،  املقدمة  اخلدمات 

التنم�ية ال�شاملة نح� حتقيق املزيد من التقدم والنماء.

الكهرباء واملاء،  ا�شتقبال وزير �ش�ؤون   جاء ذلك لدى 

النائب حنان الفردان ع�ش� جمل�س الن�اب، اإذ ن�ه ال�زير 

العمل  م�شارات  دعم  يف  الن�اب  جمل�س  اأع�شاء  بجه�د 

ال�طني والتنم�ي مبا يرتجم اخلطط والأهداف امل��ش�عة. 

�شكرها  عن  الفردان  حنان  النائب  اأعربت  جانبها،  من 

وتقديرها ل�زير �ش�ؤون الكهرباء واملاء؛ على اجله�د التي 

للمجتمع  املقدمة  اخلدمات  تعزيز  اأجل  من  ال�زارة  تبذلها 

ومبا يحقق املنفعة العامة لل�طن وامل�اطنني.

وزير العدل ي�شتقبل ع�شو جمل�س 

العموم ووزير الظل الربيطاين

وزير العمل ُيطلع النائب التميمي 

على مبادرات التوظيف

ا�شتقبل ن�اف بن حممد املعاودة وزير العدل وال�ش�ؤون 

اأم�س،  ال�زارة  مقر  يف  مبكتبه  والأوقاف،  الإ�شالمية 

بامب��س �شارالمب��س ع�ش� جمل�س العم�م ووزير الظل 

لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا باململكة املتحدة.

ال�شداقة  عالقات  م�شت�ى  على  العدل  وزير  واأكد 

التاريخية التي جتمع بني مملكة البحرين واململكة املتحدة 

ال�شديقة، مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني 

ال�شديقني.

وا�شتعر�س برامج التعاون الثنائي القائمة بني البلدين 

يف املجالت العدلية.

التقى جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل، يف   

مكتبه بال�زارة، بدر �شالح التميمي ع�ش� جمل�س الن�اب، 

التي  الربامج  وم�شتجدات  ال�زارة  جه�د  على  واأطلعه 

امل�اطنني  اإدماج  وترية  ت�شريع  مبادرات  اإطار  يف  تنفذها 

الباحثني عن عمل يف خمتلف املن�شاآت العاملة يف القطاع 

اخلا�س.

التعاون  تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد  اللقاء  خالل  ومت 

اجله�د  يدعم  مبا  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني 

الك�ادر  وتاأهيل  الت�ظيف  برامج  جناح  ل�شمان  ال�طنية 

امل�شجعة  واملزايا  احل�افز  وتقدمي  العمل،  ل�ش�ق  ال�طنية 

للقطاعات الإنتاجية وال�شناعية، وتكثيف ال�شعي امل�شرتك 

التنمية  اأهداف  للم�اطنني وحتقيق  الكرمي  العي�س  لت�فري 

ال�شاملة يف مملكة البحرين.

وزير »البلديات« يبحث التعاون 

امل�شرتك مع النائب الفردان

املبارك وزير �ش�ؤون  املهند�س وائل بن نا�شر  ا�شتقبل 

البلديات والزراعة، يف مكتبه، النائب حنان الفردان ممثلة 

الدائرة الثانية ع�شرة يف املحافظة ال�شمالية؛ وذلك لبحث 

اأوجه التعاون امل�شرتك.

بالنائبة حنان  املبارك  ال�زير  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

ال�شلطة  اأع�شاء  يلعبه  الذي  املهم  بالدور  م�شيًدا  الفردان، 

الت�شريعية يف خدمة ال�طن وامل�اطنني، م�ؤكًدا يف ال�قت 

الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  امل�شتمر  التعاون  اأهمية  ذاته 

والتنفيذية لتحقيق الأهداف ال�طنية املن�ش�دة، اإذ مت خالل 

اللقاء بحث عدد من امل�ا�شيع امل�شرتكة واملتعلقة باخلدمات 

البلدية يف الدائرة الثانية ع�شرة بال�شمالية.

رف�س دعوى موظفة ُتطالب مب�شتحقاتها بعد ت�شفية ال�شركة

بعد اإفادة اخلبري ب�شّحة التوقيع على �شلب ال�شيك

ال�شلح بدفع 40 األف دينار ُينهي خالًفا على �شيك دون ر�شيد

الكربى  املحكمة  اأن  القليحي  رقية  املحامية  ذكرت 

م�شتحقات  طلبت  اأجنبية  م�ظفة  دع�ى  رف�شت  العمالية 

بعد ت�شفية ال�شركة التي كانت تعمل بها، وزعمها نقلها اإىل 

�شركة اأخرى تع�د ملكيتها لذات ال�شركة التي مت ت�شفيتها 

بدولة اأخرى. 

القليحي  اأو�شحت  الدع�ى،  تفا�شيل  وبخ�ش��س 

الثانية  عليها  املدعى  لدى  بالعمل  التحقت  امل�ظفة  اأن 

بعامني  املدة  حمدد  عمل  عقد  مب�جب  م�كلتها  »ال�شركة« 

دينار،   300 وقدره  �شهري  براتب  مدير  م�شاعد  ب�ظيفة 

وبتاريخ 20-2-2022 قامت املدعى عليها الثانية باإلغاء 

ت�شريح عمل املدعية ل�ج�د اتفاق بني طريف التداعي على 

ملالكها،  اململ�كة  ال�شركات  اإحدى  لدى  للعمل  املدعية  نقل 

العمالية  م�شتحقاتها  ب�شداد  الثانية  عليها  املدعى  تقم  ومل 

ال�شركة  ت�شفية  متت  باأنه  علما  الدع�ى  يف  بها  املطالب 

لإقامة  باملدعية  حدا  الذي  الأمر  الثانية،  عليها  املدعى 

دع�اها املائلة بغية الق�شاء لها بطلباتها خمت�شمة املدعى 

عليه الأول امل�شفي لل�شركة املدعى عليها.

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن الثابت من اأوراق 

الدع�ى وما قدمه املدعى عليه الأول باأن املدعية قد اأقامتها 

الثانية، وقد  املدعى عليها  الأول وبحق  املدعى عليه  بحق 

قدم املدعى عليه ما يفيد الإعالن عرب اإحدى اجلرائد الي�مية 

عن افتتاح اإجراءات حلها وت�شفيتهما، وكذلك الإعالن عن 

انتهاء اإجراءات احلل والت�شفية، واأكد هذا الإجراء ما قدمته 

املدعية من م�شتخرج جتاري للمدعى عليها الثانية ثابت به 

اأنه مت ت�شفيتها.

وذكرت املحكمة اأن املدعية »امل�ظفة« قدمت م�شتخرجا 

جتاريا للمدعى عليها الثانية، بينما قدم املدعى عليه الأول 

التحقت  املدعية  باأن  قرر  التي  لل�شركة  م�شتخرجا جتاريا 

اإنهاء عالقة  اأوردت املدعية باأنه قد مت  بالعمل لديها، وقد 

باإحدى  لاللتحاق  الثانية  عليها  املدعى  ال�شركة  مع  عملها 

�شجل  رقم  ال�شركتني  من  لكل  باأن  ملالكها  ملك  ال�شركات 

اأنهما ي�شرتكان يف مالك واحد من  الآخر، كما  خمتلفا عن 

انف�شال كل من  ي�شتخل�س معه  الذي  الأمر  مالكيهما،  بني 

ال�شركتني عن بع�شهما بع�شا. 

اأن ت�شفية ال�شركة املدعى عليها  اإىل  واأ�شارت املحكمة 

من  املقدمة  امل�شتندات  عليه  دلت  ملا  وفقا  متت  قد  الثانية 

وفقا  فيها،  ال�شركاء  بقرار  اختياريا  الأول  عليه  املدعى 

للمادة 320 من قان�ن ال�شركات. 

وه�  الأول،  عليه  املدعى  مهمة  اأن  املحكمة  وتابعت 

وت�شفية  بحل  انتهت  قد  الثانية  عليها  للمدعى  امل�شفي، 

ال�شركة، ون�شر هذا القرار باجلريدة الي�مية، وقد اأ�شحت 

لها  ولي�س  لها  وج�د  ل  الثانية  عليها  املدعى  ال�شركة 

الغري،  م�اجهة  يف  اأثر  ذات  م�ج�دة  قان�نية  �شخ�شية 

ما كان يجدر بذلك على املدعية اأن تخت�شم اأ�شحابها ويف 

عن  نا�شئة  ال�شركة  اأ�شحاب  م�ش�ؤولية  ك�ن  احلالة؛  هذه 

هذه  تخ�شع  ل  وبالتايل  املدنية،  التق�شريية  امل�ش�ؤولية 

امل�ش�ؤولية لقان�ن العمل وينح�شر عنها اخت�شا�س املحكمة 

العمالية، الأمر الذي تق�شي معه املحكمة برف�س الدع�ى.

القائم بني م�كله  النزاع  بانتهاء  اأحمد احلداد  املحامي  اأفاد 

األف  اأربعني  مبلغ  بدفع  الأخرية  قامت  اإذ  �شلحا،  وامل�شتاأنفة 

دينار مقابل قيمة �شيك حمل املطالبة. 

امل�شتاأنفة  اأن  اأو�شح احلداد  الدع�ى،  تفا�شيل  وبخ�ش��س 

بتحرير  الأخرية  قامت  اإذ  دينار،  األف  مببلغ  م�كله  يطالبها 

�شيك ل�شالح املدعي م�شح�ب على البنك، وملا مت عر�س ال�شيك 

امتنعت  اإذ  ر�شيد،  وج�د  لعدم  �شرف  دون  اأعيد  البنك  على 

وكيل  واأرفق  ال�دية،  املطالبات  رغم  ال�فاء  عن  عليها  املدعى 

املدعي املحامي اأحمد احلداد اأ�شل ال�شيك طّي املذكرة. 

ال�شيك،  على  بالتزوير  طعنت  امل�شتاأنفة  اأن  احلداد  وتابع 

ال�شيك  املدعي حت�شل على  التزوير واأن  وقدمت لئحة �ش�اهد 

بالإكراه والتهديد، وحررت بالغا بذلك، اإل اأنه مت حفظ البالغ. 

عليها  املدعى  بالزام  ق�شت  املحكمة  اإىل  احلداد  واأ�شار 

مل  اأنها  اإل  دينار،  األف   40 للمدعي  ت�شدد  باأن  »امل�شتاأنفة« 

ترت�ِس فطعنت بال�شتئناف، فق�شت حمكمة ال�شتئناف بقب�له 

امل�شتاأنفة فطعنت  ترت�ِس  امل��ش�ع برف�شه، كما مل  �شكال ويف 

ثم  ومن  والإحالة،  بالنق�س  التمييز  حمكمة  وقررت  بالتمييز، 

وخلُ�س  والتزوير،  التزييف  خبري  اإىل  الدع�ى  اإحالة  متت 

ما  ال�شيك،  �شلب  على  امل�شتاأنفة  ت�قيع  �شحة  اإىل  اخلبري 

بقيام  وذلك  بالق�شية،  م�كله  مع  الت�شالح  اإىل  امل�شتاأنفة  دفع 

املحكمة  ق�شت  وعليه  دينار،  األف   40 مبلغ  بدفع  امل�شتاأنفة 

بالت�شالح. الدع�ى  املحامي اأحمد احلدادبانق�شاء 

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

م�شّددة على اأهمية الفح�س الدوري للعني.. د. خاتون علي:

ن�شبة الإ�شابة بـ»اجللوكوما« يف البحرين موازية للمعدل العاملي

اإعادة ت�شكيل حمكمة اإعادة التنظيم والإفال�س

»الأعلى للق�شاء« ُي�شدر معايري قيا�س جودة الأداء الق�شائي

واأ�شافت: »ي�ؤدي عدم الت�ازن بني كمية الإفراز والت�شريف )عندما يك�ن الإفراز 

داخل  املائي  ال�شائل  جتمع  اإىل  الت�شريف،  قن�ات  �شيق  ب�شبب  الت�شريف(،  من  اأكرث 

العني، ومن ثم ارتفاع معّدل ال�شغط داخل كرة العني، وال�شغط على الع�شب الب�شري، 

ومن ثم حدوث تلف تدريجي لع�شب العني«.

وبنّي اأن وج�د اأجهزة الت�شخي�س املتط�رة والعالجات املتقدمة للجل�ك�ما اأ�شهم 

ب�شكل كبري بالت�شخي�س املبكر للمر�س وعالجه باأف�شل التقنيات.

وقالت ا�شت�شارية اأمرا�س العي�ن مب�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي الدكت�رة خات�ن 

علي، يف ت�شريح خا�س ل�شحيفة »الأيام«، مبنا�شبة اأ�شب�ع اجلل�ك�ما العاملي امل�افق 

12-18 مار�س اجلاري، اإنه على الرغم من اأن اجلل�ك�ما ل تزال حالة خطرية، اإل اأن 

الع�شب  تده�ر  منع  اأو  للحد  رئي�شان  عامالن  للجل�ك�ما  املبكر  والعالج  الت�شخي�س 

الب�شري، ومن ثم ال�قاية من العمى. 

وتابعت: »يركز العالج على خف�س �شغط العني اإىل معدلت مقب�لة، وبالتايل منع 

اجلراحي،  بالتدخل  اأو  بالأدوية  العالج  عرب  ويتم  واأن�شجته،  الب�شري  الع�شب  تلف 

بالعمليات  ومقارنة  فّعالة،  بك�نها  تتميز  والتي  الت�غل،  طفيفة  اجلراحات  ومنها 

اجلراحية التقليدية فاإنها اأقل م�شاعفات، وتتطلب وقًتا اأقّل للتعايف. بالإ�شافة اإىل ذلك، 

الدقيق، وهما  ا راأب الرتبيق النتقائي بالليزر، والليزر  اأي�شً من طرق العالج املتاحة 

عالجات فّعالة غري جراحية ميكن اأن تقلّل من �شغط العني، وت�شاعد على منع فقدان 

الب�شر«.

عقد املجل�س الأعلى للق�شاء اجتماًعا، 

ال�شيخ  برئا�شة  الأربعاء،  اأم�س  �شباح 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

املجل�س رئي�س حمكمة التمييز. 

ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  وجرى 

جرى  والتي   2023 للعام  العمل  خطة 

للق�شاة  العام  الجتماع  يف  ا�شتعرا�شها 

يف فرباير 2023. 

واإ�شدار  اعتماد  على  املجل�س  ووافق 

والتي  الق�شائي  العمل  ج�دة  معايري 

الدولية،  املمار�شات  لأف�شل  وفًقا  اأعدت 

لقيا�س  متخ�ش�شة  م�شارات  و�شع  اإذ مت 

قيا�س  ومعايري  الق�شائي  العمل  ج�دة 

تتنا�شب مع التخ�ش�س يف كل م�شار. 

تر�شيحات  على  املجل�س  وافق  كما 

م�شروع  �شمن  املتدربني  من  عدد 

الق�شاء،  من�شب  لت�يل  امل�شتقبل  ق�شاة 

واجتازوا  ال�شرتاطات  ا�شت�ف�ا  ممن 

وفق  والتقييمات  والختبارات  التدريب 

تر�شيحات حركة  املعدلت، وكذلك  اأعلى 

الق�شائية.  الرتقيات 

حمكمة  ت�شكيل  اإعادة  املجل�س  واأقر 

واإحلاق  والإفال�س  التنظيم  اإعادة 

عمل  لتعزيز  اإليها  اإ�شافيني  قا�شيني 

املحكمة.

عمل  �شري  على  املجل�س  واطلع 

عدد  ت�شكيل  اإعادة  ودرا�شة  املحاكم 

الأداء وح�شن  اإطار رفع كفاءة  منها، يف 

التخ�ش�س  وتنمية  اجلل�شات  اإدارة  �شري 

وتعزيز ج�دة القرارات والأحكام.

د. خاتون علي

خديجة العرادي:

مملكة  يف  للجلوكوما  املبدئية  النتائج  اإن  علي  خاتون  الدكتورة  العيون  اأمرا�ض  ا�شت�شارية  قالت 

البحرين تبينّ اأن ن�شبة الإ�شابة %3-2، لفتة اإىل اأن معدل الإ�شابة بها يف البحرين مواٍز ملعدل الإ�شابة 

العامل، م�شددة على �شرورة عمل  لي�شت مرتفعة مقارنة بدول  اململكة  واأن احلالت داخل  بها عامليًا، 

الفح�ض الدوري للعي، خا�شة اأن عدًدا كبريًا من احلالت مل يتم ت�شخي�شها بعد لتاأخر ظهور الأعرا�ض، 

وعليه فلن تكون الن�شبة دقيقة.

واأ�شارت اإىل اأنها تقوم بعمل درا�شة يف الوقت احلايل لتحديد معدل الإ�شابة باجللوكوما يف البحرين.

واأو�شحت اأن اجللوكوما هي عدة حالت ت�شبنّب تلًفا يف الع�شب الب�شري، وغالبًا ما يكون م�شاحبًا 

لرتفاع ال�شغط داخل العي، ويوؤدي اإىل تراجع القدرة على الإب�شار، ويف حال اإهمال العالج يوؤدي اإىل 

العمى - ل قدنّر اهلل -، مو�شحة اأن العي تفرز با�شتمرار �شائالً ُي�شمى »ال�شائل الهدبي«، وهذا ال�شائل 

يتم ت�شريفه من خالل قنوات دقيقة توجد فيما ي�شمى )زاوية العي بي القزحية والقرنية(، بحيث يبقى 

معدل �شغط العي �شمن احلدود الطبيعية.
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يف اجتماع قادة ال�صناعة ملناق�صة اأخالقيات العمل امل�صريف الإ�صالمي.. عبداهلل كامل:

ا�صتقرار النظام املايل الإ�صالمي يحتاج للتزام باملعايري الأخالقية

يف ندوة »البتكار الرقمي لقطاع الرعاية ال�صحية«

»بتلكو« و»اأفايا« تبحثان حلول الرقمنة يف مراكز الرعاية ال�صحية

اإ�صافة اإىل جائزتني اأخريني خالل حفل جوائز املطارات العاملية

مطار البحرين يح�صل على جائزة ت�صنيف 5 جنوم للعام الثاين على التوايل

زهراء اأبوروي�س:

كامل  �شالح  عبداهلل  ال�شيخ  اأكد 

العام  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ثقافة  غر�س  اإن  الإ�شالمية  للبنوك 

املالية  ال�شناعة  املهنية يف  الأخالق 

الفعالة  امل�شاركة  يتطلب  الإ�شالمية 

القرار،  و�شناع  ال�شناعة  قادة  من 

حيث اإن اللتزام باملعايري الأخالقية 

املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  قبل  من 

نظام  تاأ�شي�س  يف  ي�شهم  الإ�شالمية 

القت�شاد  يخدم  م�شتدام  مايل 

واملجتمع على حد �شواء.

جاء ذلك يف اللقاء ال�شرتاتيجي 

بعنوان  الإ�شالمي  لالقت�شاد 

»اأخالقيات العمل امل�شريف الإ�شالمي 

يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  ودور 

التطبيق«، والذي عقده املجل�س العام 

للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

املالية  لل�شناعة  الر�شمية  املظلة 

هام�س  على  افرتا�شًيا  الإ�شالمية 

العام  املجل�س  اإدارة  اجتماع جمل�س 

لالقت�شاد  الربكة  منتدى  وبدعم من 

فعالياته  مع  وبالتزامن  الإ�شالمي 

ال�شنوية.

خالل  كلمته  يف  كامل  واأ�شاف 

يًدا  العمل  بدء  يتوجب  اأنه  اللقاء 

املايل  النظام  ا�شتقرار  ل�شمان  بيد 

تبني ممار�شات  وت�شجيع  الإ�شالمي 

البنوك  اأعمال  يف  ال�شتدامة 

وهو  الإ�شالمية،  املالية  واملوؤ�ش�شات 

ا. ما ت�شبو اإليه مقا�شد ال�شريعة اأي�شً

اأ�شار عبدالإله  اآخر،  ومن جانب 

بلعتيق الأمني العام للمجل�س العام 

للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية اإن تعزيز 

ال�شناعة  يف  املهنية  الأخالقيات 

غاية  يف  اأمر  الإ�شالمية  املالية 

الأهمية، ومن هذا املنطلق، مت ال�شعي 

رفيعة  احلوارية  املن�شة  هذه  لعقد 

امل�شتوى للتاأكيد على اأهمية اللتزام 

املالية،  التعامالت  يف  بالأخالقيات 

من  امل�شاركني  تعقيبات  خالل  ومن 

والإدارات  الإدارات  جمال�س  اأع�شاء 

تاأييدهم  مل�س  مت  العليا،  التنفيذية 

الأمر  واأن  املبادئ،  بهذه  والتزامهم 

املوؤ�ش�شات  تطور  يف  ي�شهم  الذي 

جذب  خالل  من  الإ�شالمية  املالية 

عمالء وم�شتثمرين يتقا�شمون نف�س 

القيم الأخالقية.

النقا�شية  اجلل�شات  اأوىل  ويف 

للملتقى، ناق�س الدكتور عبداحلميد 

لبنك  العام  املدير  جميل  حممد 

ال�شودان  يف  الوطني  امدرمان 

والدكتور حممد �شعيب امل�شرف على 

جممع  واملراجعات  الفتاوى  مر�شد 

الفقه الإ�شالمي الدويل يف ال�شعودية 

الإ�شالمي  القت�شاد  ومبادئ  اأ�ش�س 

على  الرتكيز  ومت  مميزاته،  واأهم 

يف  الأخالقية  املعايري  دمج  اأهمية 

يف  الإ�شالمية  املالية  املعامالت 

ومعاجلة  احلالية  التطورات  �شوء 

التحديات التي تواجه ال�شناعة يف 

الوقت الراهن.

القت�شاد  اأ�شتاذ  و�شارك 

يف  الإ�شالمية  واملالية  ال�شيا�شي 

حممد  الربوف�شور  الأو�شط  ال�شرق 

الأعمال  اإدارة  بكلية  ا�شوتاي 

ودكتور  بريطانيا،  درهام  بجامعة 

العام  الأمني  بلعتيق  عبدالإله 

الثانية  العام يف اجلل�شة  للمجل�س 

امل�شوؤولية  حول  تفاعلية  نقا�شات 

املالية  للموؤ�ش�شات  الجتماعية 

الإ�شالمية، ومت التطرق اإىل العالقة 

وحتقيق  ال�شريعة  مقا�شد  بني 

اأهداف التنمية امل�شتدامة، ومت تبادل 

الرقابة  دور  والآراء حول  اخلربات 

ال�شرعية والتدقيق يف تنظيم العقود 

كما  فعال،  ب�شكل  املالية  واملنتجات 

�شهد اللقاء م�شاركة مميزة من اأبرز 

ممثلي ال�شناعة املالية الإ�شالمية من 

والإدارات  الإدارات  اأع�شاء جمال�س 

واملوؤ�ش�شات  البنوك  يف  العليا 

املالية الإ�شالمية، وخالل اجلل�شات 

امل�شريف  العمل  قادة  اأكد  النقا�شية، 

الإ�شالمي على اأهمية تعزيز املعايري 

مو�شحني  ال�شناعة،  يف  الأخالقية 

يف  والأخالقيات  املبادئ  هذه  اأثر 

ت�شكيل م�شتقبل التمويل الإ�شالمي؛ 

ال�شناعة  منو  يف  ي�شهم  مما 

وتطورها.

عقدت �شركة بتلكو، وهي جزء 

من جمموعة »Beyon«، بالتعاون 

بعنوان  جل�شة  اأفايا،  �شركة  مع 

الرعاية  لقطاع  الرقمي  »البتكار 

فور�شيزونز  فندق  يف  ال�شحية« 

اأع�شاء  بح�شور  البحرين  خليج 

ال�شركتني  من  التنفيذي  الفريق 

املدعوين  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

يف  الخت�شا�س  اأ�شحاب  من 

امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة.

مو�شوعات  اجلل�شة  تناولت 

تعزيز  �شبل  اأهمها  ومن  متنوعة، 

جتربة املر�شى من قبل موؤ�ش�شات 

وتلبية  ال�شحية  الرعاية 

توفري  اإىل  اإ�شاًفة  متطلباتهم، 

يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  اأدوات 

يواجهها  التي  التحديات  مواجهة 

�شوؤون  اإدارة  يخ�س  فيما  القطاع 

الفريق  وقام  وامليزانية.  املوظفني 

با�شتعرا�س حل رقمي خا�س بهذا 

حيث  املدعوين،  لل�شيوف  القطاع 

للحل  تف�شيلي  �شرح  على  احتوى 

حت�شني  يف  يوؤديه  الذي  وللدور 

الكفاءة الت�شغيلية ورقمنة جتربة 

املري�س من خالل ثالثة اأمثلة حّية 

رحلة  من  خمتلفة  مراحل  ت�شمل 

ما  مرحلة  من  ابتداًء  املري�س، 

تواجد  فرتة  ُثم  العالج  تلقي  قبل 

املري�س يف امل�شت�شفى، ويف الأخري 

عند اإمتام مرحلة العالج.

ا�شتمع  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

الأخرى  احللول  اإىل  ال�شيوف 

مع  تتما�شى  والتي  املتوفرة، 

الرعاية  قطاع  يف  التطورات  اآخر 

مع  التوا�شل  مثل  ال�شحية 

عن  اخلارجية  العيادات  مر�شى 

الفريق  اأفراد  بني  والتعاون  ُبعد، 

رعاية  بني  والتن�شيق  الطبي، 

ومتابعة  امل�شت�شفى  مر�شى 

حالتهموتعليًقا على هذا التعاون، 

الإقليمي  املدير  �شامر �شراف،  قال 

جتربة  »حتظى  اأفايا:  ل�شركة 

املري�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

ومن  كبرية،  باأهمية  واأفريقيا 

الرعاية  مقدمي  اأن  بالذكر  اجلدير 

حتديات  يواجهون  ال�شحية 

التناف�شية  يف  تتمثل  رئي�شية 

جودة  توقعات  �شقف  وارتفاع 

مع  �شراكتنا  خالل  ومن  اخلدمة. 

جتربة  تعزيز  اإىل  نتطلع  بتلكو، 

خالل  من  وخمرجاتها  املر�شى 

تربط  وكفاءة  فعالية  ذات  اأنظمة 

ومراكز  والأطباء  املر�شى  بني 

اإىل  اإ�شافًة  ال�شحية،  الرعاية 

متنوعة  جمموعة  على  احتوائها 

من قنوات الت�شال«.

دان�س،  عبداهلل  و�شّرح 

يف  التجاري  للقطاع  العام  املدير 

�شعدنا  »لقد  قائاًل:  بتلكو،  �شركة 

مع  اجلل�شة  هذه  با�شت�شافة 

اأحدث  وعر�س  اأفايا،  �شريكنا 

ال�شحية.  الرعاية  لقطاع  احللول 

اأف�شل  بتقدمي  ملتزمون  نحن 

لزبائننا،  ابتكاًرا  واأكرثها  احللول 

الفعاليات  هذه  مثل  لنا  وتتيح 

اآرائهم  اإىل  لال�شتماع  الفر�شة 

على نحو مبا�شر؛ ل�شمان متا�شي 

اإىل  اإ�شافة  تطلعاتهم،  مع  حلولنا 

يف  احللول  اأحدث  على  تعريفهم 

قائاًل:  حديثه  واختتم  القطاع«، 

»يلعب قطاع املوؤ�ش�شات دوًرا مهًما 

اململكة، ونحن حري�شون على  يف 

من  القطاعات  خمتلف  كفاءة  دعم 

خالل توفري حلول رقمية متقدمة«.

الدويل  البحرين  مطار  ح�شل 

العامل  يف  مطار  اأف�شل  جائزة  على 

اأف�شل  وجائزة  الأمتعة  مناولة  يف 

الأو�شط  ال�شرق  يف  مطار  موظفي 

وجائزة ت�شنيف خم�س جنوم للعام 

حفل  يف  وذلك  التوايل،  على  الثاين 

اأقيم  الذي  العاملية  املطارات  جوائز 

امل�شافرين 2023  مباين  اك�شبو  يف 

يف العا�شمة الهولندية اأم�شرتدام.

احلفل  خالل  اجلوائز  وت�شلم   

زايد بن را�شد الزياين رئي�س جمل�س 

اإدارة �شركة جمموعة طريان اخلليج 

البنفالح  يو�شف  وحممد  القاب�شة 

مطار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

البحرين.

املطارات  جوائز  وتعترب   

العاملية التي تنظمها موؤ�ش�شة �شكاي 

يف  التقييم  اأدوات  اأهم  من  تراك�س 

اإذ تعتمد نتائجها  الطريان،  �شناعة 

اأكرب  يف  امل�شاركني  ت�شويت  على 

عاملياً.  العمالء  لر�شا  ا�شتق�شاء 

اإىل  نوعية  اإ�شافة  اجلوائز  وت�شكل 

يف  الدويل  البحرين  مطار  ر�شيد 

الإجنازات الدولية والذي يعزز من 

موقعه يف م�شاف املطارات الإقليمية 

والدولية.

اأعرب زايد بن  املنا�شبة   وبهذه 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الزياين  را�شد 

اخلليج  طريان  جمموعة  �شركة 

بهذا  والعتزاز  الفخر  عن  القاب�شة 

مل�شتوى  املرموق  الدويل  التقدير 

مما  الدويل  البحرين  مطار  خدمات 

�شفر  جتربة  بتقدمي  اللتزام  يج�شد 

امل�شافرين.  جلميع  ومريحة  �شل�شة 

واأ�شار اإىل اأن مطار البحرين الدويل 

الطريان  قطاع  يف  حموري  دور  له 

يحظى  الذي  البحرين  مملكة  يف 

�شاحب  ح�شرة  من  كبري  بدعم 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه ومتابعة حثيثة من �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ت�شكل  ولذا  اهلل،  حفظه  الوزراء 

تاأكيداً  امل�شتوى  هذا  على  اجلوائز 

من  تعزز  كما  القطاع  كفاءة  على 

الطريان  �شناعة  يف  اململكة  موقع 

على امل�شتويني الإقليمي والدويل.

يو�شف  قال حممد  جانبه،  من   

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  البنفالح 

مناولة  لق�شم  »اإن  البحرين:  مطار 

جتربة  يف  كبرياً  دوراً  الأمتعة 

البحرين  مطار  عرب  امل�شافرين 

وي�شرنا  ومريحة.  �شريعة  وجعلها 

اأن نح�شل على تقدير امل�شافرين على 

الرغم من اأنهم ل يرون ب�شكل مبا�شر 

ق�شم  موظفو  به  يقوم  الذي  العمل 

بجميع  وعنايتهم  الأمتعة  مناولة 

التفا�شيل«.

الرئي�س  بالي�شتد  اإدوارد   وقال 

»نهنئ  تراك�س:  ل�شكاي  التنفيذي 

على جناحه  الدويل  البحرين  مطار 

من  جائزتني  على  احل�شول  يف 

هذا  العاملية  املطارات  جوائز  �شمن 

العام. لقد �شكلت ال�شنوات املا�شية 

حتدياً كبرياً للمطارات يف كل مكان 

يف العامل مع حلول اجلائحة. والآن 

ونحن نتعافى من تبعات اجلائحة، 

ن�شعد بروؤية اأعداد امل�شافرين تعود 

ملعدلتها الطبيعية، وي�شرنا اأن نرى 

بهذا  يحظى  الدويل  البحرين  مطار 

التقدير من امل�شافرين عربه«.

وزير ال�صناعة والتجارة يلتقي رئي�س الغرفة 

التجارية وال�صناعية الهندية »بي ات�س دي«

..ويبحث تطوير 

املوؤ�ص�صات متناهية ال�صغر مع نظريه الهندي

»بنك البحرين والكويت«: متويالت مي�صرة للراغبني 

بالتملك يف م�صاكن »فور�صيزونز خليج البحرين«

اأّكد عبداهلل بن عادل فخرو وزير ال�شناعة 

والتجارة على م�شتويات التعاون املتميزة بني 

مملكة البحرين وجمهورية الهند ال�شديقة يف 

خمتلف املجالت، منوًها باحلر�س على تنمية 

بني  القائمة  الواعدة  ال�شتثمارية  الفر�س 

البلدين والدفع بكل ما ي�شهم يف زيادة حجم 

ال�شتثمارات والتبادلت التجارية بينهما.

عادل  بن  عبداهلل  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

بح�شور  والتجارة،  ال�شناعة  وزير  فخرو 

�شفري  القعود،  عبدالرحمن  ال�شفري  �شعادة 

مملكة البحرين لدى جمهورية الهند وال�شيخ 

امل�شاعد  الوكيل  خليفة  اآل  �شلمان  بن  حمد 

اأنيل  بال�شيد  واخلارجية،  املحلية  للتجارة 

خايتان رئي�س الغرفة التجارية وال�شناعية 

الهندية »بي اإت�س دي«، وعدد من امل�شوؤولني 

الزيارة  اإطار  يف  وذلك  اجلانبني،  كال  يف 

الر�شمية التي يقوم بها الوزير اإىل جمهورية 

الهند ال�شديقة.

والن�شط  املوؤثر  الدور  الوزير  وثّمن 

تطوير  يف  لها  التابعة  واللجان  للغرف 

بني  امل�شرتك  وال�شناعي  التجاري  التبادل 

التطلعات  يحقق  مبا  ال�شديقني  البلدين 

والطموحات الثنائية.

من  عدد  بحَث  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�شرتكة،  الهندية  البحرينية  امل�شروعات 

التي من �شاأنها تعزيز العالقات القت�شادية 

التبادل  �ُشبل  وتنمية  البلدين  بني  القائمة 

التجاري بينهما.

 التقى وزير ال�شناعة والتجارة عبداهلل 

ال�شناعة والتجارة،  بن عادل فخرو وزير 

ال�شغر  متناهية  املوؤ�ش�شات  بوزير 

الهند  بجمهورية  واملتو�شطة  وال�شغرية 

ال�شديقة نارايان تاتو رانية، وذلك بح�شور 

مملكة  �شفري  القعود  عبدالرحمن  ال�شفري 

ال�شديقة،  الهند  جمهورية  لدى  البحرين 

الوكيل  اآل خليفة  وال�شيخ حمد بن �شلمان 

امل�شاعد للتجارة املحلية واخلارجية، وعدد 

من امل�شئولني يف كال اجلانبني، �شمن اإطار 

الزيارة الر�شمية التي يقوم بها الوزير اإىل 

جمهورية الهند ال�شديقة.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

املوؤ�ش�شات  بقطاع  املتعلقة  املو�شوعات 

الأعمال،  وريادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 

ال�شداقة  ت�شهده  ما  على  فخرو  اأكد  حيث 

البحرين  مملكة  بني  الوثيقة  التاريخية 

وجمهورية الهند ال�شديقة من تطور ومناء 

منوهاً  الأ�شعدة،  خمتلف  يف  متوا�شل 

باأهمية هذا القطاع الذي يحظى بكل الهتمام 

والدعم من اأجل تطويره وتعزيز الدفع به 

نحو م�شتويات اأكرث تقدماً وازدهاراً.

تعزيز  اأهمية  اإىل  فخرو  اأ�شار  كما 

الهندية  اخلربات  من  وال�شتفادة  التعاون 

القطاع احليوي، و�شرورة  هذا  تطوير  يف 

خلق �شراكات ثنائية منوعة يف هذا اجلانب.

اأعلن بنك البحرين والكويت، عن �شراكة 

فور�شيزونز  اخلا�شة  امل�شاكن  مع  جديدة 

خليج البحرين، حيث يقدم البنك من خاللها 

واملقيمني  للمواطنني  مي�شر  متويل  فر�شة 

امل�شاكن احل�شرية ذات  التملك  الراغبني يف 

الإطاللت البحرية اخلالبة التي تقع يف قلب 

خليج البحرين.

اأ�شبح  التفاقية،  هذه  خالل  ومن 

عقاري  متويل  على  احل�شول  بالإمكان 

البحرين  بنك  من  وت�شهيالت  مبزايا  �شامل 

والكويت للراغبني باإقتناء واحدة من 112 

و�شوف  احل�شرية.  اخلا�شة  امل�شاكن  من 

يحظى قاطني امل�شاكن ب�شهولة الو�شول اإىل 

فندق فور�شيزونز خليج البحرين املجاور، 

وال�شتجمام،  الراحة،  و�شائل  من  فيه  مبا 

لي�س  ال�شاطئ  وكذلك  املتعددة،  واملطاعم 

على  �شرًيا  اإليه  الو�شول  وميكن  ببعيد 

الأقدام. 

قال  املنا�شبة،  بهذه  له  ت�شريح  ويف 

الدكتور عادل �شامل: »اإن هذه ال�شراكة تاأتي 

حزمة  تعزيز  على  البنك  حر�س  اإطار  يف 

لعمالئه  يوفرها  التي  التمويلية  الفر�س 

وتلبية تطلعاتهم ب�شاأن امتالك وحدة �شكنية 

لهذه  توقيعنا  »يعد  واأ�شاف:  فاخرة«. 

املتوا�شلة  البنك  جلهود  انعكا�ًشا  التفاقية 

التمويلية  احللول  توفري  برامج  تبني  يف 

لالأفراد من مواطنني ومقيمني وم�شتثمرين«.

وتابع د. �شامل بالقول: »من خالل هذه 

والكويت  البحرين  بنك  يوا�شل  ال�شراكة 

�شمنها  ومن  اأهدافه  حتقيق  على  العمل 

تطوير خدمة التمويل وتعزيز دور �شركائنا 

توفري  برامج  �شمن  اخلا�س  القطاع  يف 

حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  الإ�شكانية  احللول 

يف  وم�شاندتهم  عمالئنا  وتطلعات  روؤيتنا 

حتقيق اأهدافهم يف امتالك الوحدة العقارية 

التي يتطلعون اإليها«.

ومبوجب هذه التفاقية، اأ�شبح بالإمكان 

مبزايا  �شامل  عقاري  متويل  على  احل�شول 

والكويت  البحرين  بنك  من  وت�شهيالت 

�شرعة  فيها  مبا  املزايا  من  الكثري  تت�شمن 

العقار  القر�س ومتلك  اإنهاء معامالت طلب 

وتقدمي اأ�شعار فائدة تف�شيلية، هذا اإىل جانب 

تخ�شي�س فريق مبيعات متخ�ش�س خلدمة 

القرو�س،  من  النوع  بهذا  املهتمني  العمالء 

للراغبني باإقتناء واحدة من امل�شاكن اخلا�شة 

احل�شرية. LinkLink

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12395/PDF/INAF_20230316012144354.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1003909/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/economic/1003923/News.html
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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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م���ق����ط���ع ال��������زالزل حت���ك���ي واق������ع امل��ن��ط��ق��ة

تنبوؤية  م�شببات  اأي  بدون 

ا�شتعلت  حتذيرية،  تقارير  وبال 

املفاجئة وارتدت  الزالزل  حرائق 

اأعماق  لت�شرب  املتعددة  الهزات 

و�شوريا،  تركيا  يف  االأر�س 

املوت  موؤ�شرات  وارتفعت 

الزالزل،  بور�شة  يف  والدمار 

وحكت لنا مقاطع الفيديو ماآ�شي 

مل نعهدها اإال يف ذكريات احلرب 

العاملية وماآ�شيها ال�شعبة، مبان 

وحكايا  مرتامية  وجثث  متهدمة 

بفقدان  واأنا�س حيارى  ماأ�شاوية 

بني  يفت�شون  و�شباب  اأحبابهم، 

فقد  االأحياء،  بقايا  عن  االأنقا�س 

ال�شورية  املدن  كل  الهلع يف  دب 

لقد  الرتكية،  االأقاليم  ومعظم 

�شورت لنا مقاطع الفيديو كيف 

تتنف�س  تزال  ال  ر�شيعة  وجدوا 

�شبقوها  قد  اأهلها  بينما  باحلياة 

كيف  وراأينا  الفناء،،  دار  اإىل 

على  ارت�شمت  وقد  طفلة  اأنقذوا 

عن  االأ�شئلة  ع�شرات  حمياها 

لنا  نقلت  كما  واملاأ�شاة،  الفاجعة 

�شورة  االإعالم  و�شائل  بع�س 

�شاب يف مقتبل العمر وقد اأزاحوا 

عنه قوالب االأ�شمنت فراأى النور 

اأيام  عدة  الظالم  اأثقله  اأن  بعد 

الكامريات  فاجاأ  لكنه  وليال، 

�شيئاً  وكاأن  الر�شيقة  بابت�شامته 

جبلت  االأنف�س  فبع�س  يكن،  مل 

وقدره،  اهلل  بق�شاء  االإميان  على 

يف  الر�شا  ثقافة  على  وتربت 

اأعماق النف�س، فال تزلزلها زالزل 

الطبيعة وال كوارثها املفجعة!!.

املقاطع  تلك  لنا  حكت  لقد 

حمالت  عن  م�شاهداً  اأي�شاً 

مار�شتها  التي  االعتقاالت 

مقاويل  جتاه  الرتكية  ال�شلطات 

البناء ب�شبب تالعبهم يف معايري 

الت�شييد والعمارة والتي اأدت اإىل 

هذه الفاجعة املاأ�شاوية، فالف�شاد 

التنمية  مقومات  يف  تنخر  اآفة 

اأظهرت  وقد  ال�شعوب،  وحياة 

الف�شاد  خمازي  اأن  االأمم  جتارب 

طال  ولو  املجتمع  اأمام  �شتلوح 

التجربة  كانت  وهكذا  اأمدها، 

الرتكية، فقد بقيت البنايات التي 

�شاخمة  الف�شاد  اأيدي  تلوثها  مل 

اأمام  و�شامدة  ال�شماء،  عنان  يف 

اهتزازات الزالزل!!.

كما نقلت لنا مقاطع الفيديو 

اخلارجية،  املعونات  م�شاهد 

اأخيه  مع  االإن�شان  يتاآلف  وكيف 

الإنقاذ  العامل  فقد ذهب  االإن�شان، 

فرق  وتهافتت  و�شوريا،  تركيا 

وغربه،  العامل  �شرق  من  االإنقاذ 

ذابت  ال�شيا�شية  اخلالفات  حتى 

من اأجل ذلكم االإن�شان، فاليونان 

مع  عالقاتها  تاأزمت  طاملا  التي 

املا�شية  ال�شنوات  يف  تركيا 

قدمت ما بو�شعها من امل�شاعدات 

فكافاأتها  جلارتها،  االإن�شانية 

اأنقرة بتطبيع العالقات معها علناً 

وعلى الهواء مبا�شرة، فهل كانت 

قرع  اإىل  بحاجة  واأنقرة  اأثينا 

�شفاء  اإىل  تعودا  حتى  الزلزال 

التطبيع وعالقة اجلوار؟!!.

 لقد نقلت لنا مقاطع الفيديو 

كل ما يحدث يف بور�شة الزالزل، 

اأحياء �شكنية باأكملها تتحول اإىل 

طرفة  بني  فما  جماعية،  مقابر 

�شجيج  حتول  وانتباهتها  عني 

اإىل  ثم  الزالزل  قرع  اإىل  املدن 

هدوء اخلراب والدمار، ومما زاد 

انعدمت  األيم  م�شهد  �شوءاً  االأمر 

االإن�شانية وتال�شت معه كل  فيه 

القيم واالأخالق، �شورته لنا قناة 

العربية عن اأحد قيادات ميلي�شيا 

املوايل  العراقي  ال�شعبي  احل�شد 

ركام  على  يقف  وهو  الإيران 

الدمار يف حلب ال�شورية، وجثث 

املوتى تاأن من حتت اأقدامه، وقد 

ابت�شامة عمقت بكاء  علت وجهه 

ال�شوريني على ماآ�شي بلدهم، كان 

القيادي الفج يقدم نكتًة �شاجمًة 

الأتباعه وهم غارقون يف �شفاهة 

فقد  ذلك،  من  غرو  وال  ال�شحك، 

تعودوا الرق�س على جثث املوتى 

الدمار  م�شاهد  اأمام  واالبت�شامة 

واخلراب!!.

نقلته  مبا  مقالتي  و�شاأختم 

ا�شتنجدت  الفيديو عندما  مقاطع 

وا�شتغاثت  الك�شرية  �شوريا 

نداءهما  فلبت  املنكوبة،  تركيا 

قلب  دائماً  الريا�س  ففي  اململكة، 

اأ�شاطيل  الناب�س،  االإن�شانية 

امل�شاعدات  من  متوا�شلة 

ميدانيني  اإنقاذ  وفرق  االإن�شانية 

النت�شال اجلرحى من بني الركام 

ت�شر  م�شاهد  اإنها  واالأنقا�س، 

قوافل  يرون  وهم  الناظرين 

بال  تتدفق  ال�شعودية  االإغاثة 

املنكوبة،  البقاع  كل  اإىل  توقف 

يف  االإن�شانية  مملكة  هي  فهكذا 

اإىل  �شباقة  العريق،  تاريخها 

يف  مببادراتها  العامل  اإدها�س 

يف  املعروف  وفعل  اخلري  عمل 

كل بقاع الدنيا، فحفظ اهلل قيادتنا 

الر�شيدة.

عبداهلل العولقي

عبداهلل العولقي

ح���������������������س����������رات ودي����������������������������دان ب��������ط��������ع���������م��������ن���������..!!

ويلفت  مقزز  مو�شوعي  عنوان  اأن  اأدرك 

يقارب  ما  منذ  لكن  الوقت،  بنف�س  االنتباه 

ال�شهرين والعامل يتحدث بهذا االأمر..!!

راف�س  منها  جزء  االأوربي  االحتاد  دول 

التغذية  وخرباء  بالعمل،  وبداأ  موافق  واالآخر 

واحد  كل  الغذائية  امل�شانع  واأ�شحاب  واالأطباء 

منهم اأتخذ قرار ح�شب م�شلحته.

اأن  منذ  موجود  والديدان  احل�شرات  اأكل 

كال�شينيني  حمددة  �شعوب  عند  الب�شر  خلق 

القبائل  بع�س  ال�شابق  ويف  والتايلنديني، 

االأمر  هذا  ولكن  اجلراد  ياأكلون  كانوا  العربية 

انتهى عندهم نهائًيا.

احل�شرات  اأ�شافة  قرروا  القرار  اأ�شحاب  اإن 

به،  نعلم  وكلنا  ب�شيط  ل�شبب  للطعام  والديدان 

الغذائية  املواد  الأ�شعار  اجلنوين  االرتفاع  وهو 

وحالة اجلوع التي باتت ظاهرة حتى يف الدول 

الغنية، ونحن ندرك اأن ع�شر ال�شنوات االأخرية 

�شهدت االأزمة االأقت�شادية العاملية وبعدها وباء 

كورونا املرعب، وحاليا احلرب الرو�شية العنيفة 

على اأوكرانيا.

نعم الكثري من الدول �شوف ترف�س املنتجات 

الغذائية التي حتتوي على ح�شرات وديدان ملدة 

ق�شرية فقط قد ال تزيد عن خم�س �شنوات؛ الأن 

حتمل  ت�شتطيع  ال  الأنها  تقبل؛  �شوف  بالنهاية 

التكلفة املرتفعة جللب واإ�شافة بديل نباتي.

امل�شكلة،  لهذه  ب�شيط  حل  قدم  اخلرباء  اأحد 

الزراعة  العمل يف  ال�شعوب كافة  اأن تقرر  وهي 

العقود  كما هو حالنا يف  وال�شيد  الغنم  ورعي 

اأر�شهم  التي تنتجها  املا�شية، وتناول املنتجات 

مهما كانت، دون احلاجة للت�شدير اأو اال�شترياد.

الربوفي�سور ح�سني علي غ�لب ب�ب�ن

اأك�دميي وك�تب مقيم يف بريط�ني�
ح�سني علي غالب

توط���ني الوظ�ئ���ف

عن  العاطلني  ملف  يكون  يكاد 

تقلق  التي  امللفات  اأبرز  من  العمل 

اقتحمت  حيث  الوطن،  وتوؤرق 

التوا�شل  مواقع  التوظيف  نقا�شات 

يف   - منزل  يخلو  وال  االجتماعي، 

اأو  طلب  وله  اإال   - منها  الغالب 

وهو  بذلك،  تتعلق  م�شكلة  اأو  هم 

منه  حيث  جدا،  الهامة  امللفات  من 

الفقر،  ن�شبة  وتقليل  العي�س  لقمة 

الفاح�س  الغالء  ظل  يف  وباالأخ�س 

اأ�شحاب  على  يتطلب  مما  املطرد، 

القرار اأن يعطوا هذا امللف الن�شيب 

االأكرب من البحث والدرا�شة، واتخاذ 

خدمة  يف  ت�شب  التي  القرارات 

وحتقيق  العمل،  عن  العاطلني 

ذلك  ومن  الوظائف،  من  املزيد 

عملت  قد  والذي  الوظائف،  توطني 

به بع�س الدول واآتى ثماره وحقق 

العربية  واململكة  متقّدمة،  نتائج 

تفيد  اإذ  ذلك،  على  مثاالً  ال�شعودية 

يف  القرار  اأ�شحاب  باأن  امل�شادر 

بتوطني  قرارات  اتخذوا  قد  اململكة 

وظائف حمددة ال يجوز اأن ي�شغلها 

غري املواطنني ال�شعوديني، واجلميل 

الوظائف  هذه  اأن  املو�شوع  يف 

وقدر  تليق مبكانة  راقية وحمرتمة 

كانت  واآخرها  ال�شعودي،  املواطن 

وامل�شريف،  التعليمي  القطاعني  يف 

وقد  التجارية،  القطاعات  وبع�س 

قوبلت هذه القرارات بارتياح �شعبي 

كبري من قبل املواطن ال�شعودي.

هذه  باإ�شقاط  نقوم  وعندما   

ا  خ�شو�شً واقعنا  على  القرارات 

فاعلة  قرارات  اأخذ  م�شتوى  على 

اأو  الت�شريعية  موؤ�ش�شاتنا  من 

حق  ت�شمن  بحيث  احلكومية، 

املواطن البحريني يف وظيفة ت�شون 

ومن  مق�شرون  اأننا  جند  كرامته 

هو  فما  حقيقية،  مربرات  اأي  دون 

اإ�شدار  اأو  قوانني  ت�شريع  من  املانع 

قرارات ت�شهم يف توطني الوظائف؟!

الوظائف  توطني  اأن  نرى  اإننا   

عن  يبعدنا  الذي  االأمان  �شمام  هو 

االأزمات التي مّرت بها البحرين وال 

اأهم  من  كان  والتي  عودتها،  نتمنى 

�شبابنا  فحماية  البطالة،  اأ�شبابها 

واجب  بطموحاتهم  تليق  بوظائف 

واأن  م�شوؤول،  اأو  م�شرع  كل  على 

ال�شعودية  العربية  اململكة  قرارات 

ونتطلع  وتقدير،  اإعجاب  حمّل  هي 

اإىل قرارات مت�شابهة.

االقت�س�دية

 زينب زين الدين

زينب زين الدين

الذكرى ال�سنوية

 لوف�ة �سلم�ن بن جرب امل�سلم

�شهر  من  ع�شر  الثاين  اليوم  ي�شادف 

مار�س الذكرى ال�شنوية الثالثة والع�شرين 

اهلل  باإذن  له  املغفور  الغايل  الوالد  لوفاة 

عمل  الذي  امل�شلم  جرب  بن  �شلمان  تعايل 

يف وزارة الداخلية ل�شنوات طويلة، عمل 

خاللها يف العديد من االأماكن، اآخرها خفر 

اإذ حظي بثقة القيادة الر�شيدة  ال�شواحل، 

يف مملكتنا الغالية ووزير الداخلية اآنذاك 

�شمو ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة.

رحمك اهلل يا اأبا غازي ون�شاأل اهلل عز 

وجل اأن يتغّمدك بوا�شع رحمته وي�شكنك 

دائًما  قلوبنا  يف  و�شتظل  جناته،  ف�شيح 

باجلنة  لك  داعًيا  باخلري،  ونذكرك  واأبًدا 

اإن �شاء اهلل.

 املرحوم �سلمان بن جرب امل�سلم ابنك/ اأحمد بن �سلم�ن جرب امل�سلم

تلك هي حلظ�ت

 هروبي ال�س�ذجة

وهم�شات  وخلوة  ــذات  ال اإىل  حنني 

الو�شول  وت�شعى  اللقاء  ترجو  طموحة 

الأحالم �شاخمة ال اأدري ما اإليه �شعيت، وال 

العناء  اأم  البحث  درب  فاعلة،  اأنا  ما  اأعلم 

املاء  وخرير  قهوة  كوب  �شالكة،  اأنا  اأيهما 

واأحاديث بائ�شة.. م�شاعد متحركة ومقاعد 

بال ب�شر واأ�شواق يائ�شة.. تلك هي حلظات 

هروبي ال�شاذجة.

نورة البلو�سي

10 اأ�سهر من دون راتب واأمّر 
ب�سغوط نف�سية ب�سبب مديرة اإحدى املدار�س

املدار�س  باإحدى  اأعمل  بحرينية  مواطنة  اأنا 

احلكومية، واجهت م�شاكل مع مديرة املدر�شة واتهمتني 

الوزارة  راجعت  وقد  للمدر�شة،  ح�شوري  بعدم  زوًرا 

جدوى،  دون  لكن  ال�شاأن  بهذا  اإجراء  التخاذ  مرات  عدة 

ونتيجة هذه امل�شاكل تعر�شت مل�شاكل نف�شية وقد قمت 

اأي  اتخاذ  يتم  مل  ولكن  مرات  عدة  الوزارة  مبراجعة 

اإجراء بحق هذه املديرة ومر على ذلك 10 اأ�شهر، واأنا يف 

املنزل من دون حتريك اأي �شاكن ونتيجة لعدم حل هذه 

امل�شكلة تراكمت علّي الديون ب�شبب عدم �شرف رواتبي. 

واأنا من هذا املنرب انا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

الطلب�ت االإ�سك�نية احلديثة

 حت�سل على وحدات �سكنية قبل القدمية

اأنا مواطن بحريني لدي طلب اإ�شكاين يعود منذ العام 

2005، وطوال هذه االأعوام قمت مبراجعة الوزارة، وبعد 

على  لالطالع  امل�شوؤولني  اأحد  مع  موعد  حتديد  مت  ذلك 

اأنني من �شكنة منطقة عراد منذ والدتي  امل�شتجدات، علًما 

ومل اأغرّي منطقة �شكني الأي عنوان اآخر، وقد مت منح الطلبات 

التي جاءت من بعد العام 2005 وحدات �شكنية مبنطقة 

�شرق احلد مع العلم اأنهم جرياين ومن نف�س املجمع، فلماذا 

هذا التمييز يا وزارة االإ�شكان؟ 

قبلي،  منحهم  يتم  ولكن  منهم  اأقدم  االإ�شكاين  طلبي 

الرجاء من امل�شوؤولني الكرام عمل جلنة خا�شة للتحقيق يف 

بدالً  واإيجاد احلل اجلذري  املق�شرين  املو�شوع وحما�شبة 

اإعطائي املهدئات يف كل مرة، فعند مقابلتي للم�شوؤول  من 

وعدين بحل امل�شكلة وعند اال�شتف�شار من الوزارة يتم الرد 

على قائمة االنتظار والتمل�س من املو�شوع.

البي�ن�ت لدى املحرر

زيارة وفد ر�سمي برئا�سة ويل عهد البحرين اآنذاك )امللك املعظم( اإىل اململكة الأردنية الها�سمية،

 اإبان تاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، ويظهر يف ال�سورة )امللك املعظم( ووزير الداخلية

)ال�سيخ حممد بن خليفة( واملرحوم )�سلمان بن جرب امل�سلم(، يف عام 1968

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل
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الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111
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تنظيم مميّز ونوعي لأكرب حدث برملاين يف العامل 

الوطنية  والكوادر  البحرينية  اخلربات  عك�س  مبا 

املعطاء والقدرات املتطورة.. �سكًرا جلميع من �ساهم 

يف تنظيم هذا احلدث ال�ستثنائي.

مع انتهاء اجلمعية العمومية للربملان الدويل.. 

املتميز  للتنظيم  و�سكًرا  امل�ساركة  للوفود  �سكًرا 

واإىل مزيد من الإجنازات الدبلوما�سية.
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يكت�سف  مللاجللان  فللرديللنللانللدو   -  1521
لفلبني. ا

دم�سق  بحرق  ياأمر  تيمورلنك   -  1401  

�سقوط  من  اأ�سابيع   3 بعد  وذلللك  وتدمريها 

ال�ست�سام. رف�ست  التي  قلعتها 

الفار�سي  اجلي�س  طائع  و�سول   -  1775  

الب�سرة. ملحا�سرة  زند  خان  كرمي  بقيادة 

قوات  بني  هدية  معركة  وقللوع   -  1910  

الكويتية  والقوات  با�سا  �سعدون  املنتفق  �سيخ 

مب�ساركة  ال�سباح  املبارك  جابر  ال�سيخ  بقيادة 

�سعود. بن  العزيز  عبد  قوات 

حتللتللل  اللللنلللازيلللة  اأمللللانللليلللا   -  1939  

الثانية. العاملية  احلرب  يف  ت�سيكو�سلوفاكيا 

التقدمي  احلزب  رئي�س  اغتيال   -  1977  

كمني  يف  جنباط  كمال  اللبناين  ال�سرتاكي 

دوريت. دير   / بعقلني  على طريق  م�سلح 

تخطف  احلمراء  الألوية  منظمة   -  1978  

مورو. األدو  ال�سابق  اإيطاليا  وزراء  رئي�س 

امل�سرية  ال�سيادة  اإىل  طابا  عودة   -  1989  

فيها. امل�سري  العلم  برفع  وذلك 

والفاتيكان  ال�سوفيتي  الحتللاد   -  1990  

بلديهما. بني  دبلوما�سية  عاقات  تقيمان 

را�سيل  الأمريكية  النا�سطة  مقتل   -  2003  

اأن  بعد  اإ�سرائيلية  بعدما ده�ستها جرافه  كوري 

فل�سطيني  بيت  هدم  من  ملنعها  بوجهها  وقفت 

يف رفح غزة.

اأحمد  اأحمد  امللغا�سي  انتخاب   -  2017  

خلفا  القدم  لكرة  الأفريقي  لاحتاد  رئي�سا 

حياتو. عي�سى  للكامريوين 

مقّدمة برامج تدخل مو�سوعة غيني�س
ماري  الأمريكية  اأن  من  حتققت  اأنها  اأخرًيا،  القيا�شية،  لالأرقام  غيني�ص  م��ش�عة  اأعلنت 

ماك�ي هي �شاحبة اأط�ل خدمة مقدمة برامج يف حمطة اإذاعية يف العامل، بعد بقائها ما يقرب 

من 72 عاًما على م�جات الأثري. وقالت ال�شيدة البالغة 85 عاًما، مل��ش�عة غيني�ص: »الرادي� 

كان حياتي ط�ال ما اأتذكر«. وبداأ م�ش�ارها بعد انتقال عائلتها اإىل مدينة ك�نروي بتك�شا�ص، يف 

اأواخر الأربعينيات، اإذ تذكر اأنها عا�شت لبع�ص ال�قت يف خيمة من دون كهرباء اأو مياه جاري.

وكانت تاأخذ راحة من منط حياتها ال�شاق بالغناء. ح�شلت على فر�شتها عام 1951، بعمر 

يناهز 12 عاًما، عندما �ُشجلت للم�شاركة يف برنامج للم�اهب على اإذاعة »كي اإم �شي اأو«، حيث 

طالبت بربناجمها اخلا�ص. 

ا غنائًيا مدته 15 دقيقة،  »اأحب�ا ما �شمع�ه«، وقدمت لهم عر�شً قالت مل��ش�عة غيني�ص: 

فاأبلغتها املحطة عن بدء ي�م عملها الأول يف 20 اأبريل 1951، وا�شتمرت يف املحطة حتى بعد 

تغيري ا�شمها اإىل »كي�شتار«. 

كانت اإحدى احللقات الأكرث روعة عام 1955، اأداوؤها اأمام جمه�ر بدعم من فرقة األفي�ص 

امل�شرح يف ذاك  اأثناء �شع�ده على  راأ�شه يف  ال�شاعد تعرث و�شرب  الفنان  اأن  بر�شلي. وتذكر 

الي�م.  يف 15 فرباير اأكدت م��ش�عة غيني�ص رقمها القيا�شي، م�شرية اإىل تغلبها على �شاحب 

الرقم القيا�شي ال�شابق لأط�ل مهنة كمن�شق اأغاٍن اإذاعية بثالث �شن�ات.

رحيل اجلراح ال�سيني الذي  

ك�سف اإخفاء عدوى »�سار�س«

يانب�نغ  جيانغ  ال�شيني،  الع�شكري  اجلراح  ت�يف 

عن  معل�مات  بكني  اإخفاء  عن  بلغ  الذي  عاماً(،   91(

جائحة �شار�ص عام 2003.

باأن  اإعالم �شينية يف ه�نغ ك�نغ،  واأفادت و�شائل 

الطبيب ت�يفيّ بالتهاب رئ�ي يف بكني، وتاأكد اخلرب على 

.bbc ل�شان عدد من اأفراد عائلته واأ�شدقائه، وفقاً ل�شبكة

بكني  م�شت�شفى  يف  يعمل  جيانغ  الدكت�ر  وكان 

ال�شحة  وزير  �شمع  عندما  و�شعق   ،2003 اإبريل  يف 

اجلديد  التنف�شي  باملر�ص  الإ�شابات  اإن  يق�ل  ال�شيني 

 100 من  اأكرث  يعرف  اأنه  الطبيب  لي�ؤكد  جداً،  قليلة 

يف  احلادة  التنف�شية  باملتالزمة  م�شاب�ن  �شخ�ص 

امل�شت�شفى الع�شكري وحده.

الإعالم  و�شائل  كذب  فيها  يدح�ص  ر�شالة  وكتب 

ولكن  املر�ص،  عن  تغافلت  التي  ال�شينية،  احلك�مية 

فن�شرتها  الأجنبية  الإعالم  و�شائل  اإىل  �شربت  الر�شالة 

الأمر،  الإقامة اجلربية يف بداية  كاملة، ومت و�شعه يف 

ب�شبب جراأته.

ودفع تقرير الدكت�ر جيانغ، احلك�مة ال�شينية اإىل 

العرتاف باأنها قدمت معل�مات خاطئة، وح�صيّ منظمة 

ال�شحة العاملية على التحرك.

حالت  لحت�اء  ف�رية  اإجراءات  فر�ص  وتقرر 

الفريو�ص،  انت�شار  من  التخفيف  يف  �شاعد  ما  الإ�شابة، 

واأدت ر�شالته اأي�شاً اإىل اإقالة وزير ال�شحة وعمدة بكني، 

وقتها.

ى  ي�شار اإىل اأن عدد امل�شابني يف مر�ص �شار�ص تخطيّ

العام  خالل  العامل  ح�ل  مري�ص  اآلف  الـ8  حاجز 

ن�شرت  ح�شبما  �شخ�شاً،   774 منهم  وق�شى   ،2003

منظمة ال�شحة العاملية.

مو�سم الـ»�ساكورا«

 ينطلق مبكًرا يف طوكيو

ط�كي�،  يف  الكرز  زهر  تفتيّح  م��شم  ر�شمياً  افُتتح 

اأم�ص الأول، اأي قبل ع�شرة اأيام من امل�عد املعتاد، وه� 

تبعات  ب�شبب  الأخرية  ال�شن�ات  يف  �شائداً  بات  منحى 

الحرتار املناخي.

وت�شكيّل هذه املحطة انطالق ما ُيعرف بالـ»هانامي«، 

الأزهار  تفتيّح  مراقبة  على  يق�م  ياباين  تقليد  وه� 

اجلديدة لأ�شجار »�شاك�را« )اأ�شجار الكرز(، والحتفال 

بحل�ل م��شم الربيع من خالل تنظيم نزهات مع العائلة 

الأر�شاد اجل�ية  الأ�شدقاء. وقال م�ش�ؤول يف وكالة  اأو 

حماولة  يف  ط�كي�  يف  التلفزي�ن  لكامريات  اليابانية 

من  الكثري  �شهدنا  »لقد  للم��شم  املبكر  النطالق  ل�شرح 

الأيام احلارة يف مار�ص اجلاري«.

اأكـــــــــــــوام الـــــنـــــفـــــايـــــات حتــــجــــب مـــــعـــــامل بــــاريــــ�ــــس

اأمام برج اإيفل، بات جبل  بدلً من اأن يلتقط زوار باري�ص �ش�ر »�شيلفي« ذاتية 

القمامة  اأك�ام  انت�شرت  اإذ  الذي يجتذب عد�شات ه�اتفهم،  منه ه�  القريب  النفايات 

بالقرب من املعامل الأثرية ال�شهرية يف العا�شمة الفرن�شية بفعل الإ�شراب عن جمعها 

احتجاجاً على م�شروع اإ�شالح نظام التقاعد، وباتت جزءاً من امل�شهد يف املدينة الأكرث 

ا�شتقطاباً لل�شياح يف العامل.

اإن عمال النظافة  اإذ  ن يف هذا ال��شع،  وما ِمن م�ؤ�شرات يف ال�اقع اإىل اأي حت�شيّ

ت�ا �شباح الثالثاء مل�ا�شلة اإ�شرابهم اإىل  وجمع النفايات التابعني لبلدية باري�ص �ش�يّ

20 مار�ص على الأقل.

واأ�شدر وزير الداخلية جريالد دارمانان م�شاء، تعليمات اإىل قائد �شرطة باري�ص 

ل�ران ن�نيز باأن يطلب من البلدية اإح�شار و�شائل لرفع النفايات ب�شبب »الأو�شاع 

ال�شحية« الناجمة عن تكديّ�شها.

اعتمدت النجمة 

الأ�سرتالية 

نيكول كيدمان 

ثوباً من الباييت 

الأ�سود تزّينه 

ورود �سخمة 

عند الكتف 

والورك. وقد 

حملت اإطالتها 

توقيع دار 

 Armani
Prive، يف 
حفل حفل 

توزيع جوائز 

الأو�سكار 

بن�سخته الل95
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6305
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 بن دينه يبحث مع وفد
برلماني ياباني مجاالت التعاون 

في القطاع النفطي والبيئي

اس��تقبل وزير النفط والبيئ��ة المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكتور محم��د بن مبارك بن دين��ه، الوفد البرلمان��ي الياباني 
المش��ارك في اجتماع الجمعية العامة ال� 146 للبرلمان الدولي، 
الذي تس��تضيفه المملكة، بحضور مياموتو ماس��ايوكي س��فير 
اليابان الصديقة المعتمد لدى البحرين. وجرى خالل اللقاء بحث 
تعزيز مجاالت التعاون المشترك في القطاع النفطي والبيئي بين 
البلدين. واس��تعرض وزير النفط والبيئة دور البحرين في تعزيز 
االقتصاد الوطني من خالل تطوير ونمو القطاع النفطي والبيئي 
وتدش��ين العديد من المش��اريع النفطية التطويرية، باإلضافة 
إلى المبادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة والمناخ، مؤكدا 
حرص المملكة على خلق الفرص االستثمارية التنموية، وتعزيز 
التعاون مع مختلف الدول المتقدمة في مجاالت الطاقة والبيئة.
 م��ن جانبه، أعرب الس��فير الياباني عن خالص ش��كره وتقديره 
لوزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على حفاوة 
االس��تقبال، مش��يدًا بما يش��هده قطاع الطاقة في المملكة من 
تطوير يواكب مس��يرة التنمية الش��املة المستدامة في مملكة 
البحرين، والحرص ال��ذي تبديه المملكة في الحفاظ على البيئة 
وموارده��ا ومكوناته��ا بم��ا يواك��ب المس��تجدات العالمية في 
ه��ذا المجال، مؤك��دًا حرص بالده على توس��يع التعاون الثنائي 
بي��ن البلدين الصديقين في مختلف المج��االت وخاصة النفطية 

والبيئية.

خالل زيارتها لمركز تمكين »شباب صدد«.. روان توفيقي:

مراكز تمكين الشباب بيئة حاضنة لإلبداعات
أك��دت وزي��رة ش��ؤون الش��باب روان بن��ت نجيب 
توفيقي، أن الوزارة تس��عى دائمًا إلى تفعيل دور 
مراك��ز تمكين الش��باب في المملك��ة باعتبارهم 
يمثل��ون بيئ��ة حاضن��ة وداعمة للش��باب ومكانا 
مناسبا الكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية، 
مش��يرة إلى أهمية تقديم مراكز تمكين الش��باب 
محت��وى وبرام��ج ومب��ادرات نوعي��ة ق��ادرة على 
اجتذاب الش��باب وتلبي��ة متطلباتهم ف��ي زيادة 
منس��وب خبراتهم وتنمية أفكاره��م ومهاراتهم 

وبناء قدراتهم في مختلف المجاالت.
جاء ذلك خالل زيارة توفيقي وبحضور النائب حنان 
الفردان عض��و مجلس النواب، إل��ى مركز تمكين 
ش��باب صدد حيث التقت خاللها مع حس��ن عقيل 
رئيس مركز تمكين شباب صدد وعددًا من أعضاء 
مجل��س اإلدارة وذلك بحضور عدد من مس��ؤولي 

الوزارة.
وأشارت وزيرة شؤون الش��باب، أن الوزارة تحرص 
عل��ى الوقوف إلى جان��ب مراكز تمكين الش��باب، 
ومس��اندة مركز تمكين ش��باب صدد ليكون قادرًا 
على خدمة أكبر ش��ريحة من ش��باب المنطقة من 
خ��الل ط��رح البرام��ج المتنوعة الت��ي تلبي ميول 
واهتمامات الش��باب في مختلف المجاالت مشيدة 
بالجهود التي يبذلها المركز وعمل مجلس اإلدارة 
بروح الفري��ق الواحد لتقديم المزي��د من البرامج 

التي تساهم في تمكين الشباب.

وخالل اللقاء اس��تمعت وزيرة ش��ؤون الشباب إلى 
خط��ط وبرامج مجلس إدارة مركز تمكين ش��باب 
صدد للمرحل��ة المقبلة باإلضاف��ة إلى مقترحات 
إقامة المركز لمهرجان الحصن، كما اطلعت على 
برامج اللجنة النسائية في المركز ومبادرات اللجنة 
للمرحل��ة المقبلة باإلضافة إل��ى إلقاء الضوء على 

احتياجات المركز.
وأك��دت الف��ردان ح��رص مجل��س الن��واب عل��ى 
لتحقي��ق  الش��باب  ش��ؤون  وزارة  م��ع  التع��اون 
االرتق��اء بمنظومة العمل الش��بابي في المملكة 
بما فيه��ا مراكز تمكين الش��باب باعتبارهم جزءًا 
مهم��ًا م��ن المنظوم��ة الش��بابية ف��ي المملكة 

وحاضن��ا من الحواضن الش��بابية، مش��يرًة إلى أن 
مركز تمكين ش��باب صدد يعتبر من بين أنش��ط 
المراكز الش��بابية في المملكة ويسعى دائمًا إلى 
تقديم مبادرات نوعية الحتضان ش��باب وش��ابات 
المنطقة. وم��ن جانبه أعرب رئيس مركز ش��باب 
ص��دد عن تقديره للجه��ود الطيبة الت��ي تبذلها 
وزيرة ش��ؤون الش��باب لالرتقاء بالقطاع الشبابي 
بص��ورة عامة ومراك��ز تمكين الش��باب على وجه 
الخصوص، مش��يدًا بالزيارة التي قامت بها وزيرة 
شؤون الشباب لالطالع عن قرب على مركز شباب 
ص��دد والتعرف على البرام��ج التي يقيمها المركز 

واحتياجاته والخطط المستقبلية له.

برعاية رئيس المجلس األعلى للصحة

 »السكري البحرينية« و»سيرفييه« توقعان 
اتفاقية لتحسين رعاية المصابين بالمرض

برعاي��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة، رئيس 
مجل��س إدارة جمعي��ة الس��كري الفري��ق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، وقعت 
جمعية الس��كري البحرينية اتفاقي��ة تعاون مع 
شركة »س��يرفييه« لبدء سلس��لة من المبادرات 
والمشاريع المشتركة لتحس��ين صحة المجتمع 
وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموي��ة وتحس��ين رعاية مرضى الس��كري في 

البحرين.
ووق��ع االتفاقي��ة م��ن جان��ب جمعية الس��كري 
البحريني��ة الدكت��ورة مري��م إبراهي��م الهاجري 
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما وقعها 
نياب��ة ع��ن الش��ركة انتوني مالي��ة، حيث تمت 
مناقش��ة المش��اريع المش��تركة والتي تش��مل: 
فعالي��ات توعي��ة مجتمعي��ة لتس��ليط الضوء 
على أهمية االكتش��اف المبكر لمرض الس��كري 
ومعرف��ة ضغط الدم والس��يطرة عليه بش��كل 
صحيح، وفعاليات علمية لتزويد الطواقم الطبية 
بمستجدات رعاية مرضى السكري باإلضافة إلى 

االستعداد للصيام خالل شهر رمضان.
وقال��ت الدكتورة مريم الهاجري: »نحن س��عداء 

بتوقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة، حيث تتمت��ع جمعية 
البحري��ن للس��كري وش��ركة س��يرفييه بتاري��خ 
طوي��ل من التعاون، وس��تعمل ه��ذه االتفاقية 
على ترس��يخ هذه الش��راكة التي تسعى جاهدة 
لتحس��ين رعاي��ة األش��خاص المصابين بمرض 
الس��كري في مملك��ة البحري��ن وتقديم محتوى 
عال��ي الجودة قائ��م على األدل��ة العلمية ألفراد 

المجتمع والمتخصصين في الرعاية الصحية«.
وأك��دت الهاجري بأّن مثل هذه الش��راكات تعزز 
الش��راكة المجتمعي��ة الت��ي تس��عى جمعي��ة 
تأت��ي  والت��ي  لتنفيذه��ا  البحريني��ة  الس��كري 
انطالقًا من رؤيتها ورس��التها بهدف زيادة نشر 
الوعي بمرض الس��كري للوقاي��ة منه والحد من 

مضاعفاته.

 الكعبي: البحرين تدعم المبادرات 
المتعلقة بتنمية تكنولوجيا المعلومات

شارك وزير المواصالت واالتصاالت 
محمد بن ثامر الكعبي عبر تقنية 
االتصال المرئي في مؤتمر القمة 
العالمي��ة لمجتم��ع المعلوم��ات 
2023، والتي تس��تضيفها جنيف 
في الفت��رة م��ن 13 - 17 مارس 
الجاري بتنظيم من االتحاد الدولي 
لالتصاالت، وبمشاركة اليونيسكو 
األم��م  وبرنام��ج   )UNESCO(

.)UNDP( المتحدة اإلنمائي
وق��د ش��ارك ف��ي أعم��ال مؤتمر 
القمة أكثر من 70 وزيرًا ومسؤواًل، 
المش��اركة  ال��دول  يمثل��ون 
المختصة  األكاديمية  واألوس��اط 

والمنظمات الدولية.
وأش��اد في مداخلته بدور االتحاد 
والتنظي��م  لالتص��االت،  الدول��ي 
الرائع لهذا المؤتم��ر والذي نجح 
ف��ي جمع ع��دد كبي��ر م��ن نخبة 
الخب��راء والمتخصصي��ن وأصحاب 
االتصاالت  ف��ي قط��اع  المصلحة 

والمعلومات تحت مظلة واحدة.
وأش��ار الكعبي إلى دع��م البحرين 
لمب��ادرات القم��ة المرتكزة حول 
المتعلق��ة  القضاي��ا  معالج��ة 

المعلومات  تكنولوجي��ا  بتنمي��ة 
وذلك من خالل تطوير التشريعات 
االتصاالت  لقطاع  التحتية  والبنى 
االتص��االت  الس��تراتيجية  وفق��ًا 
وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد 

الرقمي )2026-2022(.
اه��م  الوزي��ر  اس��تعرض  كم��ا 
ف��ي  البحري��ن  إنج��ازات مملك��ة 
وتكنولوجي��ا  االتص��االت  قط��اع 
المعلوم��ات وس��عيها المس��تمر 
إلى تش��جيع االقتصاد الرقمي من 
خالل تطوير البنية التحتية لقطاع 
الحوكم��ة  وتعزي��ز  االتص��االت، 

الق��درات  ودع��م  اإللكتروني��ة، 
الرقمي��ة والتكنولوجيا الناش��ئة، 
ونجاح مملكة البحرين في تفعيل 
تقنيات الجيل الخامس المتقدمة 
عل��ى المس��توى الوطن��ي وتوفير 
تغطي��ة عالي��ة الج��ودة لجمي��ع 

السكان.
كم��ا اس��تعرض م��ا قام��ت ب��ه 
لتوفي��ر  جه��ود  م��ن  البحري��ن 
المبتك��رة   Fintech تقني��ات 
المالية،  التكنولوجي��ا  مج��ال  في 
واس��تضافتها الحوسبة السحابية 
الخاصة بش��ركة  البيانات  لمراكز 

أم��ازون كأول دول��ة ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط. كم��ا ش��جعت 
االبت��كارات  البحري��ن  مملك��ة 
التقنيات  مجال  في  واالستثمارات 
الناش��ئة حيث استحدثت تصاريح 
مبتكرة لتقنيات إنترنت األش��ياء، 
وش��بكة  االصطناع��ي،  وال��ذكاء 
الواي فاي المتقدمة لتس��هم في 
إنش��اء بيئة مبتكرة تمنح الفرص 
وتستقطب الشركات الناشئة في 
هذا المجال ليس فقط في مملكة 
البحري��ن ب��ل في منطقة الش��رق 

األوسط ككل.
وأك��د الوزي��ر س��عي البحرين من 
مجل��س  ف��ي  عضويته��ا  خ��الل 
 )ITU( االتحاد الدول��ي لالتصاالت
إل��ى العم��ل م��ع كافة الش��ركاء 
ف��ي مختلف دول العال��م لضمان 
اآلمن  الرقم��ي  التح��ول  تحقي��ق 
الذي يتيح فرصة الوصول ألسلوب 
حياة أفض��ل لألفراد والمجتمعات 
وخلق بيئة مع��ززة لتبادل األفكار 
المعرف��ة بين  والخب��رات وخل��ق 
مختلف منظمات المجتمع الدولي 

ذات الصلة.

محافظ العاصمة يبحث التعاون مع 
وزير الداخلية األردني ومحافظ عّمان

التقى محافظ العاصمة الش��يخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
وزي��ر الداخلي��ة األردني م��ازن الفراي��ة، وذلك في إط��ار زيارته 

للمملكة األردنية.
ونقل محافظ العاصمة تحيات وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة إلى نظيره األردني، معربًا عن اعتزازه 
بعالقات التعاون والتنسيق األمني بين البلدين. وخالل االجتماع 
تم بحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون 
بين البلدي��ن، وخصوصًا فيما يتعلق بالتعاون بين المحافظات، 
وس��بل تطويرها واالرتقاء بمس��توى الخدمات األمنية واإلدارية 
والتنموي��ة في إط��ار تبادل الخبرات بين البلدي��ن. وأكد محافظ 
العاصم��ة عمق م��ا يربط البلدين م��ن أواصر األخ��وة والمودة 
والتفاهم المش��ترك، انعكاسًا للرغبة الصادقة لقيادتي البلدين 
ف��ي مواصلة الجه��ود األخوية لتطوير وتنمي��ة عالقات التعاون 
الثنائ��ي في مختل��ف المجاالت، بما يحقق المصالح المش��تركة. 
وكان محافظ العاصمة قد التقى محافظ عمان ياس��ر العدوان، 
واطل��ع على إيجاز ع��ن آلية العمل والمه��ام والواجبات المنوطة 
بالمحافظ��ة والوح��دات اإلدارية التابعة لها في كافة الش��ؤون 
اإلداري��ة واألمني��ة والتنموية، بما في ذلك جه��ود تعزيز الواقع 
التنموي وتحس��ين البيئة االقتصادية واالس��تثمارية والخدمية 
بالتنسيق مع كافة االجهزة المعنية. وأشاد المحافظ بالمستوى 
المتق��دم الذي تتميز بها اإلدارة األردني��ة في التعامل مع كافة 
الملفات التي تهدف إلى تحقيق األمن والسلم المجتمعيين من 
جهة، ورفع مس��توى الخدمات وتطويرها من جهة أخرى، مؤكدًا 
أهمي��ة تبادل الخبرات ف��ي كافة المجاالت، بما يضمن ترس��يخ 

أواصر العالقات األخوية بين الشعبين.

رنا بنت عيسى تتسّلم نسخة من 
رسالة ماجستير للباحث الخزاعي

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة، الباحث خال��د الخزاعي، الذي أهداها 
نس��خة من رس��الة الماجس��تير بعن��وان »أثر مب��ادرات االبتكار 
للق��درات اإلداري��ة للق��وى العاملة ف��ي المؤسس��ات الحكومية 

والخاصة في مملكة البحرين«.
وهنأت الشيخة رنا الباحث بمناسبة حصول على درجة الماجستير 
من الجامعة العربية المفتوحة – الجامعة الماليزية، متمنية له 
التوفيق والس��داد في حياته المهنية ومواصلة العمل في مجال 
البح��ث العلمي. من جانبه، تقدم الباحث خالد الخزاعي بالش��كر 
الجزيل للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، على 

استقباله وتشجيعه لمواصلة العمل في مجال البحث العلمي.

 »التنمية االجتماعية« تطرح مناقصة 
لتوفير 115 سماعة طبية للمسنين

سماهر سيف اليزل  «

أعلن��ت وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ع��ن رغبتها 
ف��ي ط��رح مناقصة لتوفي��ر 115 س��ماعة طبية 
للمس��نين. ومم��ا جاء ف��ي الوثيق��ة أن الضمان 
االبتدائ��ي 500 دينار، وصالحي��ة الضمان 180 
يوم��ًا، وموعد االفتتاح ف��ي 7 أبريل 2023، وإنه 

على مقدم��ي العطاءات الراغبين في المش��اركة 
التقيد بالمتطلبات والش��روط الواردة في وثائق 

المناقصة والتقارير الطبية. 
وُذكر ف��ي الوثيقة أن��ه على مقدم��ي العطاءات 
إرف��اق مبل��غ الضم��ان االبتدائ��ي المش��ار إليه 
أع��اله أو بنس��بة 1% م��ن قيم��ة العط��اء وف��ي 
األح��وال جميعها يج��ب أال تقل قيم��ة الضمان 

االبتدائ��ي عن 100 دينار. وتعطى المؤسس��ات 
بالغ��ة الصغ��ر والصغيرة والمتوس��طة أفضلية 
بنس��بة 10% في مرحل��ة التقدي��م المالي، على 
ان تقدم المؤسس��ات ضمن عطاءاتها المقدمة 
للمناقصة ش��هادة تصنيف المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة.
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ارتفاع أسعار النفط ٪0.8
ارتفعت أسعار النفط في التعامالت اآلسيوية األربعاء بعد هبوط 
كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك 
للطل��ب من الصي��ن على تعويض ضعف ثقة المس��تثمرين في 
أعقاب انهي��ار بنكين أمريكيين في اآلونة األخيرة. وزادت العقود 
اآلجلة لخام برنت 62 س��نتا، أو 0.8%، إلى 78.07 دوالر للبرميل، 
كما ارتفع خام غرب تكس��اس الوس��يط األمريكي 70 س��نتًا، أي 

بنسبة 1%، إلى 72.03 دوالر للبرميل.

يقدم تمويالت ميسرة للراغبين بالتملك في 112 من المساكن على الواجهة البحرية

 »البحرين والكويت« يدخل في شراكة 
مع المساكن الخاصة »فورسيزونز«

أعلن بنك البحرين والكويت، عن شراكة جديدة مع المساكن 
الخاص��ة فورس��يزونز خلي��ج البحري��ن، حيث يق��دم البنك 
م��ن خاللها فرصة تمويل ميس��ر للمواطني��ن والمقيمين 
الراغبي��ن في التملك المس��اكن الحصري��ة ذات اإلطالالت 

البحرية الخالبة والتي تقع في قلب خليج البحرين.
وم��ن خالل ه��ذه االتفاقية، أصبح باإلم��كان الحصول على 
تمويل عقاري ش��امل بمزايا وتس��هيالت من بنك البحرين 
والكوي��ت للراغبين باقتناء واحدة من 112 من المس��اكن 
الخاصة الحصرية. وسوف يحظى قاطني المساكن بسهولة 
الوصول إلى فندق فورس��يزونز خلي��ج البحرين المجاور، بما 
فيه من وسائل الراحة، واالستجمام، والمطاعم المتعددة، 
وكذلك الش��اطئ ليس ببعي��د ويمكن الوصول إليه س��يرًا 
عل��ى األق��دام. وأبرم بن��ك البحري��ن والكوي��ت اتفاقًا مع 
المساكن الخاصة فورس��يزونز خليج البحرين لهذه الغاية، 
وقد حضر مراس��م التوقيع الدكتور عادل س��الم، مدير عام 
قسم الخدمات المصرفية لألفراد في بنك البحرين والكويت 
وممثلي التس��ويق والخدمات المصرفي��ة لألفراد في البنك 
وبالنيابة عن المس��اكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين 
يوسف حاجي، مدير المبيعات في بيي سايد ديفيلوبمنتس 

إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين.
وق��ال الدكتور ع��ادل س��الم: »إن هذه الش��راكة تأتي في 
إط��ار حرص البن��ك على تعزي��ز حزمة الف��رص التمويلية 
الت��ي يوفرها لعمالئ��ه وتلبية تطلعاتهم بش��أن امتالك 
وح��دة س��كنية فاخ��رة«. وأض��اف: »يع��د توقيعن��ا لهذه 

االتفاقية انعكاسًا لجهود البنك المتواصلة في تبني برامج 
توفي��ر الحل��ول التمويلية لألفراد م��ن مواطنين ومقيمين 

ومستثمرين«.
وتابع د.س��الم بالق��ول: »من خالل هذه الش��راكة يواصل 
بن��ك البحرين والكوي��ت العمل على تحقي��ق أهدافه ومن 

ضمنه��ا تطوير خدم��ة التمويل وتعزيز دور ش��ركاؤنا في 
القط��اع الخاص ضمن برامج توفير الحلول اإلس��كانية بما 
يس��هم في تحقيق رؤيتنا وتطلعات عمالئنا ومس��اندتهم 
ف��ي تحقي��ق أهدافهم في امت��الك الوح��دة العقارية التي 

يتطلعون إليها«.
وبموجب ه��ذه االتفاقي��ة، أصبح باإلم��كان الحصول على 
تمويل عقاري ش��امل بمزايا وتس��هيالت من بنك البحرين 
والكويت تتضمن الكثير من المزايا بما فيها س��رعة إنهاء 
معام��الت طل��ب الق��رض وتملك العق��ار وتقديم أس��عار 
فائ��دة تفضيلية، هذا إلى جان��ب تخصيص فريق مبيعات 
متخص��ص لخدم��ة العم��الء المهتمي��ن به��ذا النوع من 
القروض، للراغبي��ن باقتناء واحدة من المس��اكن الخاصة 

الحصرية.
من جانبه، قال يوس��ف حاجي: »بإم��كان الراغبين بالتملك 
ف��ي هذا المش��روع الس��كني الراقي الحص��ول على تمويل 
ميس��ر يقدمه بن��ك البحرين والكويت. لق��د ُصممت جميع 
تفاصيل هذه المساكن الخاصة المطلة على خليج البحرين 
بعناية ش��ديدة بحيث تضم 98 شقة فاخرة وثماني شقق 

مزدوجة وست شقق بنتهاوس.

 »بتلكو« و»أفايا« تستضيفان جلسة 
بعنوان »االبتكار الرقمي لقطاع الرعاية الصحية«

عق��دت ش��ركة بتلك��و، وه��ي ج��زء م��ن مجموعة 
Beyon، بالتعاون مع ش��ركة أفايا، جلس��ة بعنوان 
»االبت��كار الرقم��ي لقط��اع الرعاي��ة الصحية« في 
فن��دق فورس��يزونز خلي��ج البحرين بحض��ور أعضاء 
الفري��ق التنفي��ذي م��ن الش��ركتين باإلضافة إلى 
ع��دد من المدعوي��ن من أصح��اب االختصاص في 

المستشفيات الحكومية والخاصة.
وتناولت الجلس��ة موضوعات متنوع��ة ومن أهمها 
س��بل تعزيز تجرب��ة المرضى من قبل مؤسس��ات 
الرعاي��ة الصحي��ة وتلبية متطلباته��م، إضافة إلى 
توفي��ر أدوات من ش��أنها المس��اهمة في مواجهة 
التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا القط��اع فيم��ا يخص 
إدارة ش��ؤون الموظفين والميزاني��ة. وقام الفريق 
باستعراض حل رقمي خاص بهذا القطاع للضيوف 
المدعوي��ن، حيث احتوى على ش��رح تفصيلي للحل 
وللدور الذي يؤديه في تحس��ين الكفاءة التشغيلية 
ورقمنة تجربة المري��ض من خالل ثالث أمثلة حية 
تش��مل مراحل مختلفة من رحل��ة المريض، ابتداًء 
م��ن مرحل��ة ما قبل تلق��ي العالج ُثم فت��رة تواجد 
المري��ض في المستش��فى وفي األخي��ر عند إتمام 

مرحلة العالج.
واس��تمع الضي��وف إلى الحل��ول األخ��رى المتوفرة 
والتي تتماش��ى مع آخر التطورات في قطاع الرعاية 
الصحية مثل التواصل مع مرضى العيادات الخارجية 
ع��ن ُبع��د، والتع��اون بين أف��راد الفري��ق الطبي، 

والتنس��يق بين رعاية مرضى المستشفى ومتابعة 
حاالتهم.

وقال س��امر صراف، المدير اإلقليمي لش��ركة أفايا: 
»تحظى تجربة المريض في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقي��ا بأهمي��ة كبيرة وم��ن الجدي��ر بالذكر أن 
مقدمي الرعاية الصحية يواجهون تحديات رئيسية 
تتمثل في التنافسية وارتفاع سقف توقعات جودة 
الخدمة. ومن خالل ش��راكتنا مع بتلكو، نتطلع إلى 
تعزيز تجربة المرضى ومخرجاتها من خالل أنظمة 
ذات فعالي��ة وكفاءة تربط بي��ن المرضى واألطباء 
ومراك��ز الرعاية الصحية إضاف��ًة إلى احتوائها على 

مجموعة متنوعة من قنوات االتصال«.
وأضاف قائاًل: »ووفقًا لدراس��ة أجرتها شركة أفايا، 
فإن 84% من المديرين التنفيذيين للرعاية الصحية 
في منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا يتوقعون أن 

المرضى س��يبحثون عن العالج في مكان آخر إذا لم 
يتم تزويدهم بتجربة استثنائية«.

وصرح عبداهلل دانش، المدير العام للقطاع التجاري 
في ش��ركة بتلكو، قائاًل: »لقد س��عدنا باستضافة 
ه��ذه الجلس��ة م��ع ش��ريكنا أفاي��ا، وع��رض أحدث 
الحل��ول لقط��اع الرعاي��ة الصحية. نح��ن ملتزمون 
بتقديم أفض��ل الحل��ول وأكثرها ابت��كاًرا لزبائننا، 
وتتي��ح لنا مثل هذه الفعاليات الفرصة لالس��تماع 
إلى آرائهم بش��كل مباش��ر، لضمان تماشي حلولنا 
مع تطلعاته��م، إضافة إلى تعريفه��م على أحدث 

الحلول في القطاع«.
واختت��م حديثه قائ��اًل: »يلعب قطاع المؤسس��ات 
دورًا مهمًا ف��ي المملكة، ونحن حريصون على دعم 
كف��اءة مختل��ف القطاع��ات من خ��الل توفير حلول 

رقمية متقدمة«.

134 مليون دينار صادرات أعلى 
3 سلع غير نفطية في فبراير

سيد حسين القصاب «

أعلن��ت هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية عب��ر منصة 
البحري��ن للبيانات المفتوحة عن أهم الس��لع غي��ر النفطية التي 
ت��م تصديرها خالل ش��هر فبرابر لع��ام 2023، وم��ن أهم هذه 
الس��لع هي خالئط من ألمني��وم خام وخامات حدي��د ومركزاتها 
وأس��الك من الومنيوم غير مخل��وط. ومما ذكر في اإلعالن أن في 
المرتبة األولى ما تم تصديره من السلع غير النفطية خالل شهر 
فبراي��ر هي خالئ��ط من ألمنيوم خ��ام، وتأتي الكمي��ة الصادرة 
منه بنحو 73,712,100 كيلو ج��رام، بقيمة 79,081,637 دينار، 
وتليه��ا خامات الحديد بمقدار 510,640,275 كيلو جرام، بقيمة 
36,091,237 دين��ار، وأتت اس��الك من األلومني��وم ثالثًا بمقدار 

52,565,774 متر وتقدر قيمته 18,921,253 دينار.

خالل مشاركته في القمة االقتصادية العربية الفرنسية 2023 بباريس

 ناس: توسيع التعاون العربي الفرنسي 
في المجاالت السياحية والغذائية واللوجستية

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن تنامي 
الروابط االقتصادي��ة بين مجتمعات األعمال 
العربية ونظيرتها الفرنس��ية أسهم في فتح 
آف��اق أوس��ع للتعاون المش��ترك ف��ي مختلف 
المجاالت، منوها بمس��تويات التنس��يق التي 
وصل��ت إليها العالق��ات الثنائي��ة بين صناع 
الق��رارات االقتصادي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة 
وجمهوري��ة فرنس��ا الصديق��ة بم��ا انعكس 
عل��ى تعزيز س��بل التعاون ال س��يما في ضوء 
ما تشهده المنطقة العربية من رؤى تنموية 

على شتى المستويات.
وأشار في كلمته بالقمة االقتصادية العربية 
– الفرنس��ية 2023، والت��ى تأتي تحت رعاية 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنظيم 
العربي��ة  التجاري��ة  الغرف��ة  بي��ن  مش��ترك 
الفرنس��ية، مع اتحاد الغرف العربية، ومجلس 
األعم��ال الفرنس��ي، وغرف��ة تج��ارة وصناعة 
مرس��يليا، وغرف��ة التج��ارة الدولي��ة، بعنوان 
»شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات« 
إل��ى ضرورة صياغة سياس��ات فعال��ة لتعزيز 
العالق��ات االقتصادي��ة العربية – الفرنس��ية 
وزيادة مع��دالت التب��ادل التج��اري وتعظيم 

فرص االستثمار.
ونوه إلى األهمية البالغ��ة التي يوليها اتحاد 
الغرف العربية لتطوير العالقات المش��تركة 
م��ع قط��اع األعم��ال الفرنس��ي عب��ر القم��ة 
االقتصادي��ة المنعق��دة حالي��ًا ف��ي باري��س 
والت��ي باتت منص��ة للش��راكات االقتصادية 
المس��تقبلية خاص��ة ف��ي ظ��ل توف��ر الرغبة 

المش��تركة والصادق��ة نحو تطوي��ر عالقات 
التع��اون بي��ن العال��م العرب��ي وجمهوري��ة 
فرنس��ا، متطلع��ا إل��ى مزي��د م��ن التع��اون 
المثمر بين المجتمعات االقتصادية العربية 
– الفرنس��ية، والدف��ع بها نحو تنمي��ة آليات 
التع��اون المش��ترك فى القطاع��ات التجارية 
والزراعية  والس��ياحية  والمالي��ة  والصناعي��ة 
وصواًل بها إلى أفضل المستويات وبما يتالءم 
م��ع المتغي��رات العالمي��ة المس��تجدة على 

مختلف األصعدة.
وق��ال إن اتحاد الغرف العربية نجح ومن خالل 
اهتمامه الكبير بتطوير العالقات االقتصادية 
مع مختل��ف دول العال��م ومن بينه��ا الغرفة 
العربية الفرنس��ية في توثي��ق العالقات بين 
القط��اع الخ��اص العرب��ي والقط��اع الخاص 
الفرنس��ي وبن��اء جس��ور التعاون المش��ترك 
الس��يما وأن فرنس��ا تع��د ش��ريكا اقتصاديا 

وتجاريا هاما للعالم العربي، الفتًا إلى أن توجه 
الجانب الفرنس��ي نحو توس��يع اس��تثماراته 
ف��ي البلدان العربية وخاص��ة مع دول مجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربي��ة يدفعنا إلى 
توس��يع التعاون في مختلف القطاعات والتي 
تتمثل أبرزها في مجاالت الثقافة والس��ياحة 
والترفيه والرياضة، وس��المة األغذية، والنقل 
والخدمات اللوجس��تية، والتصنيع وكذلك في 

قطاعات اقتصاد المستقبل. 
وأوض��ح أن القمة العربية – الفرنس��ية تمثل 
منعطفا في مس��يرة العمل المشترك وإدراكًا 
حقيقًا لما تقتضيه الفترة الراهنة من ضرورة 
مد جس��ور التواصل والعمل المشترك إليجاد 
حل��ول فعالة للتعامل مع واقع التحديات التى 
فرضتها األزمات العالمي��ة المتوالية وآخرها 
الص��راع »الروس��ي األوكران��ي« مما تس��بب 
ف��ي تداعي��ات مخيفة عل��ى مجم��ل األوضاع 

االقتصادية ف��ي القارة األوروبية وفي س��ائر 
دول العال��م خاصة عل��ى قطاع��ات »الطاقة 
والتضخ��م واألمن الغذائي وسالس��ل اإلمداد 
والتوري��د« كذلك عل��ى صعيد تغي��ر المناخ، 
الجيوسياسية،  والمخاطر  الس��يبراني،  واألمن 
مش��يرًا إلى ضرورة العمل تخفيف آثار األزمات 
عل��ى األوض��اع االقتصادي��ة والعم��ل عل��ى 
توظي��ف اإلمكاني��ات المتاحة ل��دى الطرفين 
العربي والفرنس��ي لتحقيق األهداف التنموية 
المنش��ودة. وأوض��ح أن هناك رغبة مش��تركة 
وحقيقية من العالم العربي نحو المس��اهمة 
ف��ي رس��م آف��اق المس��تقبل ولع��ب دور بارز 
وأساس��ي في ظل الث��ورة الصناعي��ة الرابعة 
والث��ورة الرقمية الثانية الت��ي تتميز بالقدرة 
على رفع مس��تويات الدخل العالمي، وتحسين 
نوعية الحياة للس��كان في جميع أنحاء العالم 
بما في ذلك المجتمعات العربية، مؤكدًا على 

أهمية تحقيق التنمي��ة والتكامل االقتصادي 
القائ��م عل��ى اس��تثمار الكف��اءات البش��رية 
والم��وارد الطبيعية ف��ي العال��م العربي لما 
لهما من أثر كبير في تقدم البلدان وتطورها 
واس��تقرارها، داعيا إل��ى زيادة االس��تثمارات 
المش��تركة، والتركي��ز عل��ى المش��اريع ذات 
القيمة المضافة والبحث واالبتكار والتطوير، 
بم��ا ف�ي ذل��ك االقتص��اد األخضرم��ع أهمية 
اتباع قواعد المنافس��ة بين المش��اريع وزيادة 

تنافسية االقتصاد.
وب��دوره أع��رب رئي��س الغرف��ة العربي��ة – 
الفرنس��ية، فنس��انت رين��ا، ع��ن تطلعه إلى 
تش��كيل غرفة عمل عربية فرنس��ية مشتركة 
ف��ي مجال البيئة والمياه من أجل إنجاح القمة 
والخروج بتوصي��ات تخدم الطرفي��ن، مؤكدًا 
أن موق��ف بالده ثابت في دعم العالم العربي 
في مج��ال االقتص��اد واالس��تثمار حي��ث إنه 
تعقد سنويا قمة مع الجانب العربي للتباحث 
ح��ول تطوير العالق��ات الثنائية في المجاالت 
االقتصادي��ة ودع��م المش��اريع المتوس��طة 
والصغي��رة. ورحب فنس��انت برئيس وأعضاء 
الغ��رف العربية لمش��اركتهم وحرصهم على 
حض��ور القمة الفرنس��ية العربي��ة، الفتا إلى 
أن االهتم��ام العرب��ي بالمش��اركة في القمة 
رغم الظ��روف الراهنة دليل قاطع على اهتمام 
العال��م العرب��ي بتعزي��ز وتنمي��ة العالقات 
الثنائية عبر هذه القمة المشتركة بما يدفعنا 
لب��ذل مزيد م��ن الجه��د لالرتقاء بمس��توى 
العالقات الثنائية المش��تركة وتنميتها على 

مختلف المستويات بكافة السبل.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/16/watan-20230316.pdf?1678941089
https://alwatannews.net/article/1057060
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1057081


  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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أكـــد وزيـــر المـــال البريطانـــي جيريمي 
بـــاده  أّن  األربعـــاء  أمـــس  هانـــت 
ستتجّنب “حالة ركود هذا العام” خافًا 

لتوقعات سابقة.
وأعلـــن خـــال عـــرض الميزانيـــة علـــى 
مواجهـــة  إجـــراءات  أّن  البرلمـــان، 
غـــاء المعيشـــة التي تبنتهـــا الحكومة 
جنيـــه  مليـــار   94 ســـتبلغ  المحافظـــة 
استرليني في العامين الحالي والمقبل.

الملحـــة  للمطالـــب  واســـتجابة 
للبريطانييـــن الذيـــن يعانون من تراجع 
قوتهم الشـــرائية جـــراء التضخم الذي 
الحكومـــة  أعلنـــت   ،% 10 عـــن  يزيـــد 
البريطانية أمس تمديد ســـقف أســـعار 
الطاقة لألســـر لثاثة أشـــهر اعتباًرا من 

األول من أبريل.
جادلـــت الحكومـــة بـــأن هـــذا اإلجـــراء 

الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه 
إســـترليني، من شـــأنه أن يسمح ألسرة 
بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهًا 

استرلينيًا )أكثر من 180 يورو(.
فـــي المقابـــل، لـــن يتلقـــى البريطانيون 
400 جنيه استرليني كمساعدات طاقة 
أخرى لكل أسرة في أبريل ُدفعت على 

فترات متقطعة بين أكتوبر ومارس.
لتحفيـــز  إنـــه  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
نقـــص  مواجهـــة  فـــي  العمـــل  ســـوق 
العمالة، “سيركز الدعم على األشخاص 
ذوي اإلعاقـــة وأولئـــك الذيـــن يعانـــون 
أمـــراض طويلـــة األمـــد، واآلبـــاء  مـــن 
تزيـــد  الذيـــن  واألشـــخاص  واألمهـــات 
أعمارهـــم عـــن 50 عاًمـــا، واألشـــخاص 

ذوي الدخل األدنى”.

بريطانيا: حزمة لمواجهة غالء المعيشة بـ 94 مليار “استرليني”

مناقشة سبل تعزيز تجربة المرضى وتوفير أدوات تساهم بمواجهة التحديات

“بتلكو” و”أفايا” تستعرضان االبتكار الرقمي لقطاع الرعاية الصحية
عقـــدت شـــركة بتلكو، وهـــي جزء 
مـــن مجموعـــة Beyon، بالتعـــاون 
مـــع شـــركة أفايـــا، جلســـة بعنـــوان 
“االبتـــكار الرقمـــي لقطـــاع الرعاية 
الصحيـــة” في فندق فورســـيزونز 
خليـــج البحريـــن بحضـــور أعضاء 
الفريـــق التنفيـــذي من الشـــركتين 
باإلضافة إلى عـــدد من المدعوين 
االختصـــاص  أصحـــاب  مـــن 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  فـــي 

والخاصة.
موضوعـــات  الجلســـة  تناولـــت 
ســـبل  أهمهـــا  ومـــن  متنوعـــة 
تعزيـــز تجربـــة المرضـــى مـــن قبل 
الصحيـــة  الرعايـــة  مؤسســـات 
وتلبيـــة متطلباتهـــم، إضاًفـــة إلـــى 
توفير أدوات من شأنها المساهمة 
التـــي  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 
يواجهها القطاع فيما يخص إدارة 
والميزانيـــة.  الموظفيـــن  شـــؤون 
حـــل  باســـتعراض  الفريـــق  وقـــام 
القطـــاع  بهـــذا  خـــاص  رقمـــي 
حيـــث  المدعويـــن،  للضيـــوف 
احتوى على شـــرح تفصيلي للحل 
وللـــدور الذي يؤديه في تحســـين 
الكفاءة التشغيلية ورقمنة تجربة 
المريـــض مـــن خـــال ثـــاث أمثلة 
حيـــة تشـــمل مراحـــل مختلفة من 
رحلـــة المريض، ابتداًء من مرحلة 
مـــا قبـــل تلقـــي العـــاج ُثـــم فتـــرة 
تواجـــد المريـــض في المستشـــفى 
وفـــي األخيـــر عنـــد إتمـــام مرحلة 

العاج.
إضافة إلى ذلك، اســـتمع الضيوف 

المتوفـــرة  األخـــرى  الحلـــول  إلـــى 
والتي تتماشى مع آخر التطورات 
في قطـــاع الرعايـــة الصحية مثل 
التواصـــل مـــع مرضـــى العيـــادات 
الخارجية عـــن ُبعد، والتعاون بين 
أفـــراد الفريـــق الطبي، والتنســـيق 
بيـــن رعايـــة مرضـــى المستشـــفى 

ومتابعة حاالتهم.
وتعليًقـــا علـــى هـــذا التعـــاون، قال 
ســـامر صـــراف، المديـــر اإلقليمـــي 
تجربـــة  “تحظـــى  أفايـــا:  لشـــركة 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  المريـــض 
األوســـط وأفريقيا بأهميـــة كبيرة 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن مقدمـــي 
يواجهـــون  الصحيـــة  الرعايـــة 
فـــي  تتمثـــل  رئيســـية  تحديـــات 
ســـقف  وارتفـــاع  التنافســـية 
ومـــن  الخدمـــة.  جـــودة  توقعـــات 
خـــال شـــراكتنا مع بتلكـــو، نتطلع 

المرضـــى  تجربـــة  تعزيـــز  إلـــى 
أنظمـــة  خـــال  مـــن  ومخرجاتهـــا 
ذات فعاليـــة وكفـــاءة تربـــط بيـــن 
المرضى واألطباء ومراكز الرعاية 
احتوائهـــا  إلـــى  الصحيـــة إضافـــًة 
على مجموعة متنوعة من قنوات 

االتصال”.
وأضـــاف قائـــاً: “ووفًقـــا لدراســـة 
أجرتهـــا شـــركة أفايـــا، فـــإن 84 % 
من المديريـــن التنفيذيين للرعاية 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الصحيـــة 
األوســـط وأفريقيـــا يتوقعـــون أن 
المرضـــى ســـيبحثون عـــن العـــاج 
في مكان آخر إذا لم يتم تزويدهم 

بتجربة استثنائية”.
وصرح عبدهللا دانش، المدير العام 
للقطاع التجاري في شركة بتلكو، 
باســـتضافة  ســـعدنا  “لقـــد  قائـــًا: 
هـــذه الجلســـة مـــع شـــريكنا أفايا، 

وعـــرض أحـــدث الحلـــول لقطـــاع 
الرعايـــة الصحية. نحـــن ملتزمون 
بتقديـــم أفضـــل الحلـــول وأكثرها 
ابتـــكاًرا لزبائننـــا، وتتيـــح لنـــا مثل 
هذه الفعاليات الفرصة لاســـتماع 
إلى آرائهم بشـــكل مباشـــر، لضمان 
تطلعاتهـــم،  مـــع  حلولنـــا  تماشـــي 
إضافـــة إلى تعريفهـــم على أحدث 

الحلول في القطاع”.
“يلعـــب  قائـــًا:  حديثـــه  واختتـــم 
قطـــاع المؤسســـات دوًرا مهًما في 
المملكـــة، ونحـــن حريصـــون علـــى 
دعـــم كفـــاءة مختلـــف القطاعـــات 
مـــن خـــال توفيـــر حلـــول رقميـــة 

متقدمة”.
لمزيـــد مـــن المعلومات حـــول هذا 
الحل، يمكن للزبائـــن التواصل مع 
مديـــر الحســـاب الخـــاص بهـــم أو 

االتصال بالرقم 101.

ناس يدعو لصياغة سياسات معززة للعالقات االقتصادية العربية - الفرنسية
خالل مشاركته في القمة االقتصادية العربية - الفرنسية 2023 بباريس

أكــد رئيــس اتحــاد الغــرف العربيــة، رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، 
ســمير نــاس، أن تنامــي الروابط االقتصادية بين مجتمعــات األعمال العربية 
ونظيرتها الفرنسية أسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف 
المجاالت، منوها بمستويات التنسيق التي وصلت إليها العالقات الثنائية بين 
صنــاع القــرارات االقتصاديــة في الدول العربية وجمهورية فرنســا الصديقة 
بمــا انعكــس علــى تعزيز ســبل التعاون ال ســيما فــي ضوء ما تشــهده المنطقة 

العربية من رؤى تنموية على شتى المستويات.

وأشـــار ناس في كلمته بالقمة االقتصادية 
العربيـــة – الفرنســـية 2023، والتـــى تأتـــي 
تحـــت رعايـــة فخامـــة الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون، وبتنظيم مشـــترك بين 
الغرفـــة التجاريـــة العربيـــة الفرنســـية، مع 
اتحـــاد الغـــرف العربية، ومجلـــس األعمال 
الفرنسي، وغرفة تجارة وصناعة مرسيليا، 
غرفـــة التجـــارة الدوليـــة، بعنوان “شـــراكة 
يجـــب توثيقهـــا في عالم يمـــر بأزمات إلى 
ضـــرورة صياغـــة سياســـات فعالـــة لتعزيز 
العاقات االقتصادية العربية – الفرنســـية 
وزيادة معدالت التبادل التجاري وتعظيم 

فرص االستثمار.
ونـــوه إلـــى األهميـــة البالغـــة التـــي يوليهـــا 
اتحـــاد الغـــرف العربيـــة لتطويـــر العاقات 
المشـــتركة مـــع قطـــاع األعمـــال الفرنســـي 
عبـــر القمـــة االقتصاديـــة المنعقـــدة حاليـــًا 

فـــي باريـــس والتى بات منصة للشـــراكات 
فـــي  خاصـــة  المســـتقبلية  االقتصاديـــة 
ظـــل توفـــر الرغبـــة المشـــتركة والصادقـــة 
نحـــو تطوير عاقـــات التعاون بيـــن العالم 
العربـــي وجمهوريـــة فرنســـا، متطلعـــا إلى 
مزيد من التعـــاون المثمر بين المجتمعات 
االقتصاديـــة العربية – الفرنســـية، والدفع 
بهـــا نحـــو تنمية آليـــات التعاون المشـــترك 
والصناعيـــة  التجاريـــة  القطاعـــات  فـــى 
والماليـــة والســـياحية والزراعيـــة وصـــوالً 
بهـــا إلـــى أفضل المســـتويات وبمـــا يتاءم 
مـــع المتغيـــرات العالمية المســـتجدة على 

مختلف األصعدة.
العربيـــة  الغـــرف  اتحـــاد  إن  نـــاس  وقـــال 
نجـــح ومن خال اهتمامـــه الكبير بتطوير 
العاقـــات االقتصاديـــة مـــع مختلـــف دول 
العالم ومن بينها الغرفة العربية الفرنســـية 

فـــي توثيق العاقات بيـــن القطاع الخاص 
العربـــي والقطاع الخاص الفرنســـي وبناء 
وأن  الســـيما  المشـــترك  التعـــاون  جســـور 
فرنسا تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما 
للعالـــم العربي، الفتًا إلى أن توجه الجانب 
الفرنســـي نحـــو توســـيع اســـتثماراته فـــي 
البلـــدان العربية وخاصـــة مع دول مجلس 
التعـــاون لدول الخليج العربية يدفعنا إلى 
توســـيع التعـــاون فـــي مختلـــف القطاعات 
والتي تتمثل أبرزها فـــي مجاالت الثقافة 
والســـياحة والترفيه والرياضة، وســـامة 
األغذيـــة، والنقل والخدمات اللوجســـتية، 

والتصنيـــع وكذلـــك في قطاعـــات اقتصاد 
المستقبل. 

وأوضـــح رئيس الغـــرف العربيـــة أن هناك 
رغبة مشتركة وحقيقية من العالم العربي 
نحو المســـاهمة في رســـم آفاق المستقبل 
ولعب دور بارز وأساســـي فـــي ظل الثورة 
الصناعيـــة الرابعة والثورة الرقمية الثانية 
التـــي تتميـــز بالقدرة على رفع مســـتويات 
الدخـــل العالمي، وتحســـين نوعية الحياة 
للســـكان فـــي جميع أنحـــاء العالـــم بما في 
ذلـــك المجتمعـــات العربيـــة، مؤكـــدًا أهمية 
االقتصـــادي  والتكامـــل  التنميـــة  تحقيـــق 

القائـــم علـــى اســـتثمار الكفاءات البشـــرية 
العالـــم العربـــي  والمـــوارد الطبيعيـــة فـــي 
لمـــا لهمـــا من أثـــر كبير فـــي تقـــدم البلدان 

وتطورها واستقرارها.
العربيـــة  الغرفـــة  رئيـــس  أعـــرب  وبـــدوره 
– الفرنســـية، فنســـانت رينـــا، عـــن تطلعـــه 
إلـــى تشـــكيل غرفة عمـــل عربية فرنســـية 
مشـــتركة فـــي مجـــال البيئـــة والميـــاه من 
أجـــل إنجـــاح القمـــة والخـــروج بتوصيات 
تخـــدم الطرفيـــن، مؤكـــدًا أن موقف باده 
ثابـــت فـــي دعـــم العالم العربـــي في مجال 
االقتصـــاد واالســـتثمار حيـــث أنـــه ســـنويا 

تعقـــد قمة مـــع الجانـــب العربـــي للتباحث 
فـــي  الثنائيـــة  العاقـــات  تطويـــر  حـــول 
المجـــاالت االقتصاديـــة ودعـــم المشـــاريع 

المتوسطة والصغيرة. 
واستذكر رئيس الغرف الفرنسية نجاحات 
رجال األعمال العرب في إقامة مشروعات 
اســـتثمارية كبرى فـــي أوربا بما يؤكد على 
مـــدى إدراكهـــم للجوانـــب التنمويـــة فـــي 

المجاال االقتصادية واالستثمارية. 
فيمـــا ارتكـــزت جلســـات عمل القمـــة التى 
يجـــب  شـــراكة  عنـــوان”  تحـــت  جـــاءت 
توثيقهـــا فـــي عالـــم يمـــر بأزمـــات”. علـــى 
خمســـة محاور رئيســـية منها التجارة في 
مجـــاالت األغذية واألدوية وملفات البيئة 
والميـــاه، فضـــا عـــن اإلصـــاح المصرفـــي 
إجـــراء  بهـــدف  المصرفيـــة  والتســـهيات 
تقييـــم للعاقـــات االقتصاديـــة والتجارية 
بين الدول العربية وفرنســـا والستكشـــاف 
العاقـــة  هـــذه  تعزيـــز  ووســـائل  طـــرق 
خصوصـــًا بين القطاعـــات الخاصة بحيث 
تكون مبنية على أســـس مربحة للطرفين، 
المرتفـــع والضغـــوط  التضخـــم  فـــي ظـــل 
القويـــة علـــى ساســـل التوريـــد وارتفـــاع 
اســـعار المواد الخـــام والطاقـــة الى جانب 

أزمة المناخ.

المحرر االقتصادي

تحلَّوا بالصبر والعالقات ستنمو مع تبادل الزيارات بين اإلسرائيليين والبحرينيين
وسط قلق شح االستثمارات االقتصادية بالبلدين... السفير اإلسرائيلي بالمملكة:

لـــدى  اإلســـرائيلي  الســـفير  قـــال 
نائيـــه  إيتـــان  البحريـــن  مملكـــة 
إن   i24NEWS لــــ  تصريـــح  فـــي 
“العاقـــات المتنامية بيـــن البلدين 
ستســـتغرق وقتا” وســـط مخاوف 
من شح االستثمارات االقتصادية 
بيـــن البلديـــن. وتابع نائيـــه “عليك 
الســـفلي  الطابـــق  مـــن  تبنيهـــا  أن 

إلـــى األعلـــى؛ إلنشـــاء روابـــط بين 
هـــؤالء األشـــخاص، وبناء عاقات 
اقتصادية وتجاريـــة، لجمع الناس 

مًعا، يستغرق األمر وقتا”.
وفـــي الوقـــت الـــذي تبقـــى فـــرص 
النمـــو فـــي العاقـــات االقتصادية 
بين الجانبين مشـــروطة بمستقبل 
التعـــاون، قال الســـفير إيتان نائيه 
إن العاقة بين البلدين ســـتنمو مع 
تبادل الزيارات بين اإلســـرائيليين 

والبحرينيين.  
“أحـــد  بالقـــول:  نائيـــه  واســـتطرد 
األمور التـــي اعتبرهـــا قصة نجاح 
هـــي عندمـــا تـــم إرســـال 12 شـــابا 
لزيـــارة  إســـرائيل  إلـــى  بحرينيـــا 
أســـبوع، حيـــث  لمـــدة  ابيـــب  تـــل 
كانـــت هـــذه الزيـــارة بمثابـــة كســـر 
كافـــة الحواجز واألفـــكار النمطية 
والتصورات التي كانت لديهم عن 

إسرائيل ورؤيتها بأعينهم”.

إيتان نائيه

 سمير ناس 
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